
بابتكارات  للتعريف  املعر�ض  يف  امل�شاركة  على  حر�ض  ال��ذي  ابوظبي  ل�شرطة 
اخ��راع م�شجلة يف وزارة االقت�شاد.  ب��راءة  التي ح��ازت على  ال�شرطة  منت�شبي 
للفعالية  احلكومي  لدعمها  للهوية  االم���ارات  لهيئة  درع��ا  الكثريي  �شلم  كما 
ت�شلمه عامر املهري مدير ادارة االت�شال احلكومي واملجتمعي يف الهيئة. وكرم 
حتكيم  تولت  التي  العلمية  اللجنة  اختارتها  ابداعية  م�شاريع  ثالثة  الكثريي 
االعمال املقدمة اىل املعر�ض واملكونة من الدكتور �شامي عنان اال�شتاذ امل�شارك 
والدكتور  البرويل  املعهد  يف  الطالب  �شوؤون  وعميد  امليكانيكية  الهند�شة  يف 
والربوفي�شور  االم��ارات  بجامعة  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  من  النفار  �شعيد 
�شوؤون  عميد  كا�شف  حممد  وال��دك��ت��ور  احل�شن  جامعة  عميد  تيناتت  رمي��ون 
حممد  والدكتور  التطبيقية  والعلوم  الهند�شة  بكلية  م�شاعد  وا�شتاذ  الطالب 
لتقيم  معايري  خم�شة  اع��ت��م��دت  اللجنة  وك��ان��ت  ال��ب��رويل.  املعهد  م��ن  ب���دوي 
االعمال وامل�شاريع املعرو�شة منها حجم االبداع يف امل�شروع وامكانية ا�شتثماره  مواقــــــيت ال�صالة
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ا�ستقبال حافل للرامي حممد ح�سن 
بطل كاأ�ص ويل عهد قطر لرماية الأطباق

عربي ودويل

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف مرا�سم 
تن�سيب رئي�سة كوريا اجلنوبية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اجلروان: العالقات امل�رصية الإماراتية 
اأقوى من اأية عوائق بني ال�سعبني 

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
رعاه اهلل يف مقر املدينة العاملية للخدمات االإن�شانية يف 
منطقة جبل علي بدبي ظهر ام�ض معايل بان كي مون 
اأم��ن ع��ام االأمم املتحدة والوفد االأمم��ي امل��راف��ق. وقد 
تبادل �شموه واالأمن العام بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي احلديث 

ال�شيا�شية  وامللفات  االإن�شانية  الق�شايا  من  ع��دد  ح��ول 
يف  واال�شتقرار  ال�شالم  اأ�ش�ض  تعزيز  و�شبل  االإقليمية 

املنطقة.
اآل مكتوم  واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
خالل اللقاء على النهج الثابت ل�شيا�شة دولة االإمارات 
وحل  االآم��ن  الكرمي  بالعي�ض  االن�شان  حق  على  القائم 
ال���ن���زاع���ات االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ع���ن ط��ري��ق احل����وار 
وال��ت��ف��اه��م ب��ع��ي��دا ع��ن ل��غ��ة ال��ق��وة وال��ت��ه��دي��د واالق����رار 

باحلقوق امل�شروعة لل�شعوب.       )التفا�شيل �ض2(

   

من )17 – 28 مار�س ( – ) 9 – 20 يونيو(

للمرة الأوىل الرتبية تعلن جداول امتحانات 
نهايــة العــام للف�صلني الثانـي والثالـث معـا 

•• دبي- حم�شن را�شد

الف�شلن  نهاية  ام��ت��ح��ان��ات  م��واع��ي��د  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
العلمي  بق�شمي   12 اإىل   6 لل�شفوف من  والثالث،  الثاين  الدرا�شين 
امتحانات  ت��ب��داأ  ، حيث   2013 –  2012 ال��درا���ش��ي   للعام  واالأدب����ي 
ن��ه��اي��ة ال���ث���اين جل��م��ي��ع امل���راح���ل يف 17 م���ار����ض وت��ن��ت��ه��ي 28 م��ن��ه ، 
وتنتهي  ي��ون��ي��و   9 امل��راح��ل  جلميع  ال��ث��ال��ث  الف�شل  ن��ه��اي��ة  ت��ب��داأ  فيما 
تبداأ  الثاين  للف�شل   ، االمتحان  بدء  توقيت  يخ�ض  وفيما   ، منه   20
للف�شل  ، فيما  والن�شف  العا�شرة  التا�شعة �شباحا وتنتهي  االمتحانات 
الدرا�شي الثالث تبداأ الثامنة والن�شف وتنتهي العا�شرة ، كما اعتمدت 
وزارة الربية اآلية تنظيم اإجراءات االمتحانات بجميع املراحل للتعليم 
والدرا�شة  الكبار  تعليم  ال��وزارة، ومراكز  ملنهاج  املطبقة  العام واخلا�ض 

املنزلية. 
تبداأ  بن�شرها  )ال��ف��ج��ر(  اخت�شت  ال��ت��ي  االم��ت��ح��ان��ات  جل����داول  ووف��ق��اً 
امتحانات الف�شل الدرا�شي الثاين لطلبة ال� 12 اأدبي االأحد 17 مار�ض 
28 مار�ض ، وموؤجل الف�شل  ، وينتهي كالهما  19 مار�ض  ، والعلمي  
م��ن��ه.     )التفا�شيل   18 اإب��ري��ل وينتهي   14 االأح��د  الثاين  الدرا�شي 

�ض7(

وفاة مواطن واإ�صابة اآخر يف حادث مروري براأ�س اخليمة فجرا
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأدى حادث مروري يف راأ�ض اخليمة وقع يف �شاعات الفجر االأوىل لوفاة 
�شائقها �شاب مواطن يدعى ) �ض .ج . اأ ( 21 عاما بينما اأ�شيب �شاب اخر 

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله اأمن عام االأمم املتحدة  )وام(

بحث مع بان كي مون الق�سايا الإن�سانية وامللفات ال�سيا�سية الإقليمية 

حممد بن را�صد يوؤكد على نهج الإمارات القائم على 
حق الن�صان بالعي�س الكرمي الآمن وحل النزاعات باحلوار

ا�ستباكات بني موؤيدي الع�سيان املدين ومعار�سيه يف املن�سورة 

جبهة الإنقاذ ترف�س احلوار والربادعي يدعو ملقاطعة النتخابات
•• القاهرة-وكاالت:

اأُ����ش���ي���ب ع����دد م���ن امل�����ش��ري��ن ب���ج���روح، ام�������ض خ����الل ت��را���ش��ق باحلجارة 
لع�شيان  داع��ن  بن  الدقهلية،  حمافظة  مبنى  اأم��ام  الفارغة  والزجاجات 
مدين وراف�شن له. واأبلغ م�شدر حملي مبدينة املن�شورة )مركز حمافظة 
الدقهلية �شمال القاهرة( يونايتد بر�ض اإنرنا�شونال، باأن ا�شتباكات عنيفة 
تدور بن ع�شرات من الداعن لع�شيان مدين باملحافظة، وبن معار�شن 

للع�شيان بينهم اأع�شاء يف تيارات واأحزاب اإ�شالمية.
وا�شلوا  الثورية  واحلركات  القوى  ن�شطاء  ع�شرات من  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
لليوم الثاين على التوايل دعوة املوظفن بديوان عام املحافظة وموظفي 
مناطق حكومية اأخرى، للم�شاركة يف ع�شيان مدين احتجاجاً على النظام 
ذلك  اإ���ش��ق��اط  يتم  حتى  متثله،  التي  امل�شلمن  االإخ����وان  وجماعة  احل��اك��م 

لقوى  املنتمن  وم��ن  املواطنن  م��ن  جمموعة  لهم  ت�شدى  فيما  النظام، 
الطرفن  ا�شتباكات بن  اإىل  ال�شيا�شي فوقعت مال�شنات تطورت  االإ�شالم 

اأ�شفرت عن وقوع عدد من االإ�شابات.
على �شعيد اخر اأعلنت جبهة االإنقاذ الوطني رف�شها امل�شاركة يف احلوار الذي 
يدعو اإليه الرئي�ض حممد مر�شي ملناق�شة �شمانات العملية االنتخابية مبقر 
رئا�شة اجلمهورية، معتربة هذه الدعوة بعد حتديد موعد االنتخابات اأمراً 
غري مقبول. وعلى �شعيد مت�شل، حذر الدكتور حممد الربادعي، رئي�ض 
حزب الد�شتور، وع�شو جبهة االإنقاذ، من اأن اإجراء االنتخابات الت�شريعية 
يف اأبريل ني�شان املقبل يف م�شر �شيقود البالد اإىل الفو�شى. الربادعي الذي 
دعا ال�شبت اإىل مقاطعة هذه االنتخابات الت�شريعية، حتدث عن خديعة يف 
اإجراء هذه االنتخابات متطرقا خ�شو�شا اإىل عمليات التعذيب واخلطف 

ونق�ض العدالة االجتماعية التي يعاين منها املجتمع امل�شري.

الفجر........    05:25            
الظهر.......    12:35  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:24  
الع�صاء......   07:54

االف الفل�شطينين ي�شيعون االأ�شري جرادات الذي عذب حتى املوت يف �شجون االحتالل

�شبان �شوريون يتفقدون مبنى دمر يف غارة جوية على مدينة حلب )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

ال���ق���وات  ق��ت��ي��ال م����ن   46 ���ش��ق��ط 
املعار�شن  وامل��ق��ات��ل��ن  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
خان  ب���ل���دة  يف  ���ش��اع��ة   24 خ����الل 
ال���ع�������ش���ل وحم���ي���ط���ه���ا، اح������د اآخ����ر 
ريف  يف  النظامية  ال��ق��وات  معاقل 
تزال  م��ع��ارك ال  ال��غ��رب��ي، يف  حلب 

م�شتمرة.
وجت��دد امل��ع��ارك يف اأح��ي��اء ع��دة من 
وبلدات  دم�شق  ال�شورية  العا�شمة 
يف ري��ف��ه��ا. وب��ي��ن��م��ا ق�����ش��ف��ت قوات 
ال���ن���ظ���ام ب�����ش��واري��خ ب��ع��ي��دة امل���دى 
مدينة دوم��ا يف ريف دم�شق، قالت 
اإن  ال�شورية  للثورة  العامة  الهيئة 
اأ���ش��ق��ط ط��ائ��رة ميغ  اجلي�ض احل��ر 
الع�شرات  ام�ض  قتل  كما  حلب.  يف 
�شبكة  وذك���رت  اإدل���ب.  يف  معظمهم 
�شام اأن الع�شرات اأ�شيبوا يف ق�شف 
بليون  ب���ل���دت���ي  ع���ل���ى  ب����ال����ط����ريان 

وكورين يف ريف اإدلب.
للثورة  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  واأع���ل���ن���ت 
اإط����الق ���ش��اروخ ���ش��ك��ود م��ن اللواء 
مدينة  ق���رب  ال��ن��ا���ش��ري��ة  يف   18

يربود باجتاه ال�شمال.
تن�شيقيات  احت���اد  ق��ال  دم�شق  ويف 
الثورة اإن ق�شفا عنيفا من الطريان 
الع�شافري  دي��ر  بلدة  على  احلربي 

ا�شتمرار العنف يف �شوريا دليل اخر 
على اأن الوقت حان لتخلي الرئي�ض 
واأدان  ب�����ش��ار اال����ش���د ع���ن م��ن�����ش��ب��ه 
العنف الذي تعر�ض له املدنيون يف 

االونة االخرية.
الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  ودع��ا 
ك��ان يتحدث اىل  ال��ذي  وليام هيج 
ج����وار ك���ريي اىل زي�����ادة ك��ب��رية يف 
للم�شاعدة  ال�شورية  املعار�شة  دعم 

يف و�شع نهاية لل�شراع.
ال�شورية  امل��ع��ار���ش��ة  ك���ريي  وح���ث 
على ح�شور اجتماع دويل مقرر يف 
روما هذا اال�شبوع وقال ان الرئي�ض 
ب���اراك اوب��ام��ا ي��در���ض ات��خ��اذ مزيد 
ال�شورين  مل�شاعدة  اخل��ط��وات  من 

االبرياء.
للندن  زي���ارة  يف  لل�شحفين  وق��ال 
ح����ي����ث اج����ت����م����ع م�����ع م�������ش���وؤول���ن 
اليوم  ن���در����ض  ن��ح��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ن 
فيما  اخو�ض  ولن  خيارات متعددة 
قد تكون او ال تكون يف هذا الوقت.

وا����ش���اف اري����د م���ن ا���ش��دق��ائ��ن��ا يف 
جم��ل�����ض امل���ع���ار����ش���ة ال�������ش���وري���ة ان 
ن���اأت���ي اىل روما  ل���ن  ان��ن��ا  ي��ع��رف��وا 
مل��ج��رد احل���دي���ث. ن��ح��ن ن���اأت���ي اىل 
روما التخاذ القرار ب�شاأن اخلطوات 
اخ���رى قد  التالية ورمب���ا خ��ي��ارات 
مل���زي���د من  ت��خ�����ش��ع  او ال  ت��خ�����ش��ع 

كريي يتحدث عن قرارات يف موؤمتر روما ويدعو لرحيل الأ�سد

ع�صرات القتلى يف ق�صف ومعارك واإ�صقاط ميغ بحلب

الإخوان امل�سلمني تنظيم �سري خطري

اخلرباوي: البيعة لل�صمع والطاعة تتم على م�صحف 
وم�صد�س يف غرفة مظلمة يف طقو�س ت�صبه املا�صونية

•• ابوظبي – فوؤاد علي

علمية  ن��دوة  والبحوث  للدرا�شات  امل��زم��اة  مركز  اأق���ام 
حول خماطر وحتديات جماعة االإخوان امل�شلمن على 
االإم��ارات ودول املنطقة مبقر جامعة زايد م�شاء اأم�ض 
االأول بح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
جامعة  رئي�ض  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر 

وال�شيخ  نهيان  اآل  نهيان  ب��ن  �شخبوط  وال�شيخ  زاي���د 
�شليمان اجلا�شم  والدكتور  نهيان  اآل  نهيان  مبارك بن 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة زاي����د وال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 

جامعة االإمارات وجمع غفري من احل�شور.
وقال الدكتور �شامل حميد رئي�ض مركز املزماة للدرا�شات 
ال��دول��ة جنحت يف  اأن  للندوة  اإدارت���ه  خ��الل  والبحوث 
تفكيك تنظيم االإخوان باالإمارات.   )التفا�شيل �ض7(

•• عوا�شم-وكاالت:

اليهود  املت�شددين  ع�شرات  اقتحم 
امل�شجد  ب���اح���ات  ام�������ض،  ���ش��ب��اح   ،

االأق�شى يف القد�ض ال�شرقية.
وقال م�شدر مقد�شي، اإن ما يزيد 
عن 40 متطرفاً اقتحموا امل�شجد، 
واع���ت���دوا ب��ال�����ش��رب ع��ل��ى ع���دد من 
اإ�شاباتهم  و�شفت  الفل�شطينين 
جلنة  مقرر  وا�شتنكر  باملتو�شطة. 
الت�شريعي  امل��ج��ل�����ض  يف  ال���ق���د����ض 
اأب�����و حلبية  اأح���م���د  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
بفر�ض  اإ�شرائيل  متهما  االع��ت��داء 
اأمر واقع وتق�شيم امل�شجد االأق�شى 
بن الفل�شطينين واالإ�شرائيلين.

انرنا�شونال  بر�ض  ليونايتد  وقال 

)اإ�شرائيل(  ال�شهيوين  ال��ع��دو  اإن 
ي��ري��د ف��ر���ض اأم���ر واق���ع م��ن خالل 
زمانيا  االأق�������ش���ى  امل�����ش��ج��د  ت��ق�����ش��م 

ومكانيا.
وراأى اأبو حلبية اأن هذه التحركات 
واالقتحامات تاأتي كخطوة متقدمة 
تهويدي  خمطط  تفعيل  �شياق  يف 
وب��ن��اء ال��ه��ي��ك��ل امل���زع���وم.ودع���ا اأهل 
القد�ض للت�شدي لهذه االقتحامات 

والوقوف يف وجهها بكل قوة.
ال��ذي �شيع فيه  الوقت  جاء هذا يف 
اخلليل  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن  اآالف 
ج��ث��م��ان االأ����ش���ري ع���رف���ات ج����رادات 
يف  اعتقاله  خ��الل  ا�شت�شهد  ال���ذي 
�شجون االحتالل االإ�شرائيلي نتيجة 
ت��ع��ر���ش��ه ل��ت��ع��ذي��ب ����ش���دي���د، وذل���ك 

ب���ن حمتجن  م���واج���ه���ات  و����ش���ط 
فل�شطينين وقوات االحتالل.

وقد �شبق الت�شييع مواجهات يف عدة 
وكذلك  اخلليل  مدينة  يف  حم���اور 
ا���ش��ت��ب��ك مئات  ك��م��ا  ط���ول���ك���رم.  يف 
وجنود  الفل�شطينين  ال�شبان  من 
االحتالل االإ�شرائيلي قرب معتقل 
عوفر غرب مدينة رام اهلل مما اأدى 

اأ�شيب  كما  �شابا،   26 اإ�شابة  اإىل 
ع�����دد م����ن ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن خالل 

مواجهات اندلعت يف اخلليل.
حا�شدة  م�شريات  خرجت  غ��زة  ويف 
اإثر  ورف��ح  يون�ض  خ��ان  مدينتي  يف 
ا�شت�شهاد جرادات، وحمل امل�شاركون 
�شعارات والفتات منددة باالحتالل 

وممار�شاته �شد االأ�شرى.

اأدى  لدم�شق،  ال�شرقية  الغوطة  يف 
اإىل اإ�شابة ع�شرات بجروح.

الهيئة  ق���ال���ت  اأي�������ش���ا  دم�����ش��ق  ويف 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ث��ورة اإن ا���ش��ت��ب��اك��ات بن 
اجلي�شن احلر والنظامي تدور يف 
حميط املتحلق اجلنوبي، بالتزامن 
مع ق�شف مدفعي عنيف وع�شوائي 
وق��ال��ت جلان  املحيطة.  امل��دن  على 
النظام  ق��وات  اإن  املحلية  التن�شيق 

ق�شفت اأحياء يف درعا.
ال�شوري  االإع���الم���ي  امل��رك��ز  واأف�����اد 

باأن طائرات النظام ق�شفت مدينة 
داعل يف ريف درعا، وتركز الق�شف 
ع���ل���ى ب�����ل�����دات اجل�����ي�����زة وم���ع���رب���ة 
ان��دل��ع��ت مواجهات  ك��م��ا  وال��ل��ج��اة. 
واجلي�ض  النظام  ق��وات  بن  عنيفة 
احلرير  ب�������ش���رى  ب���ل���دة  يف  احل�����ر 

ومدينة احلراك.
النظام  ق���وات  ق�شفت  حم�ض  ويف 
الهاون  وقذائف  الثقيلة  باملدفعية 
تعر�شت  ك���م���ا  ال���ق�������ش���ري.  ب����ل����دة 
ري����ف حم�ض  ال��ر���ش��ن يف  م��دي��ن��ة 

لق�شف عنيف براجمات ال�شواريخ 
واملدفعية الثقيلة.

اخلارجية  وزي������ر  ق�����ال  ذل�����ك  اىل 
ال�شوري وليد املعلم ام�ض ان �شوريا 
م�����ش��ت��ع��دة الج������راء حم���ادث���ات مع 
اأو�شح عر�ض  امل�شلحة يف  املعار�شة 
مقاتلي  م��ع  للتفاو�ض  االن  حتى 
الرئي�ض  الذين يحاربون  املعار�شة 

ب�شار اال�شد.
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ل���ن���دن  ويف 
االم��ري��ك��ي ج���ون ك���ريي ام�����ض ان 

الفل�سطينيون ي�سيعون جرادات و�سط مواجهات مع الحتالل
متطرفون يهود يقتحمون باحات الأق�صى 

ــ�ــس الــيــمــنــي يــدعــو  ــي ــرئ ال
ــــوار  احل اىل  ــني  ــي ــوب ــن اجل

•• عدن-ا.ف.ب:

وج����ه ال��رئ��ي�����ض ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د ربه 
الثالث من  اليوم  ه��ادي يف  من�شور 
زيارته غري امل�شبوقة اىل عدن نداء 
ملحا للجنوبين من اجل امل�شاركة 
وحيد  ك�شبيل  ال��وط��ن��ي  احل����وار  يف 
و�شن  العالقة،  ال��ب��الد  ملفات  حل��ل 
ال�شابق  الرئي�ض  نائب  على  هجوما 
علي �شامل البي�ض الذي يقود التيار 
وياتي  واحل���وار.  للوحدة  الراف�ض 
ذلك فيما ا�شتمرت اال�شطرابات يف 
ال�شارع اجلنوبي لليوم اخلام�ض على 
التوايل، اذ قام نا�شطون من احلراك 
ام�ض  باالنف�شال  املطالب  اجلنوبي 
الطرقات  ب���اغ���الق  اي�����ش��ا  االث���ن���ن 
امل�شتعلة  واالط����������ارات  ب���احل���ج���ارة 

لفر�ض الع�شيان املدين.
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ــول  دخ ينفى  الردن 
طائرة �صورية اىل اأجوائه

•• عمان-,وكاالت:

ن���ف���ى م�������ش���در م���������ش����وؤول يف 
للقوات  ال����ع����ام����ة  ال����ق����ي����ادة 
امل�شلحة االردنية ما تداولته 
ب����ع���������ض و������ش�����ائ�����ل االع��������الم 
طائرة  دخ���ول  ع��ن  املختلفة 
���ش��وري��ة االج������واء االردن���ي���ة. 
ونفى امل�شدر هبوط الطائرة 
املفرق  يف  ج���وي���ة  ق���اع���دة  يف 

وان�شقاق طيارها.

النار اإىل وقف  اأوجالن يدعو 
•• ا�شطنبول-رويرتز:

ق��ال��ت ت��ق��اري��ر اع��الم��ي��ة ام�����ض ان 
امل�شجون  االك��راد  املتمردين  زعيم 
عبد اهلل اوجالن �شيدعو اىل وقف 
اطالق النار يف راأ�ض ال�شنة الكردية 
ال�شهر القادم وهو ما �شيدفع خطة 
لل�شالم مع تركيا اىل االمام بهدف 
ان��ه��اء مت���رد ج��م��اع��ت��ه امل��م��ت��د منذ 

عاما.  28
وقال رئي�ض الوزراء الركي طيب 
متمردي  ان�����ش��ح��اب  ان  اردوغ�������ان 
ح����زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ش��ت��اين من 
ت��رك��ي��ا ع��ق��ب وق����ف اط�����الق النار 
انهاء  ل��ع��م��ل��ي��ة  ال���ب���داي���ة  ���ش��ي��ك��ون 
اكرث  بحياة  اأودى  ال���ذي  ال�����ش��راع 

من 40 الف �شخ�ض.
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حممد بن را�سد يبحث مع بان كي مون الق�سايا الإن�سانية وامللفات ال�سيا�سية الإقليمية 

حممد بن را�صد يوؤكد على نهج الإمارات القائم على حق الإن�صان بالعي�س الكرمي الآمن وحل النزاعات باحلوار

حممد بن را�صد ي�صهد اأعمال املوؤمتر التا�صع للمجموعة املالية هريم�س

رئي�س اأركان القوات امل�صلحة يتفقد قوات الإمارات امل�صاركة يف مترين درع اجلزيرة بالكويت

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل يف 
للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  م��ق��ر 
علي  ج��ب��ل  منطقة  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ب��دب��ي ظ��ه��ر ام�����ض م��ع��ايل ب���ان كي 
املتحدة  االأمم  ع�����ام  اأم������ن  م�����ون 
والوفد االأممي املرافق. وقد تبادل 
�شموه واالأمن العام بح�شور �شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 

االن�شانية  ال��ع��دال��ة  حت��ق��ي��ق  اأج����ل 
والتجمعات  املجتمعات  اأو���ش��اط  يف 
اأي���ن���م���ا وج������دت علىى  ال��ب�����ش��ري��ة 
للقوانن  وفقا  املعمورة  ه��ذه  وج��ه 
ال��ت��ي تقرها  ال��دول��ي��ة  واالع������راف 
وتطرق   . امل���ت���ح���دة  االمم  ه��ي��ئ��ة 
احل��دي��ث ب��ن ���ش��م��وه وال�����ش��ي��د بان 
ال�شرق  يف  ال��و���ش��ع  اىل  م����ون  ك���ي 
االأو�����ش����ط واأه���م���ي���ة حت��ري��ك ملف 
االأمن  املنطقة وتر�شيخ  ال�شالم يف 
واال�شتقرار جلميع دولها و�شعوبها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د  حيث 
اآل مكتوم يف هذا  را�شد  حممد بن 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي احلديث 
االإن�شانية  الق�شايا  من  عدد  حول 
وامللفات ال�شيا�شية االإقليمية و�شبل 
واال�شتقرار  ال�شالم  اأ�ش�ض  تعزيز 
ال�شمو  �شاحب  واأك���د  املنطقة.  يف 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
خ���الل ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ال��ن��ه��ج الثابت 
ل�شيا�شة دولة االإمارات القائم على 
حق االن�شان بالعي�ض الكرمي االآمن 
وحل النزاعات االقليمية والدولية 
عن طريق احلوار والتفاهم بعيدا 
واالقرار  والتهديد  القوة  لغة  عن 
من  لل�شعوب  امل�����ش��روع��ة  ب��احل��ق��وق 

االإم�����ارات تدعم  اأن دول���ة  ال�����ش��دد 
ا�شرائيل  ب��ن  ال�����ش��الم  حم���ادث���ات 
اجلهود  وت���دع���م  والفل�شطينين 
هذا  حتريك  اىل  الرامية  الدولية 
امل�شار واإقرار احلقوق الفل�شطينية 
اإقامة دولته  امل�شروعة واملتمثلة يف 

امل�شتقلة على تراب اأر�شه.
املتحدة  ع��ام االمم  ام��ن  ا�شاد  كما 
ب��ربام��ج متكن امل���راأة يف االإم���ارات 
التنموية  امل�����ش��رية  يف  واإ����ش���راك���ه���ا 
يف  ال��دول��ة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة 
كل االإجتاهات والقطاعات واعترب 
ال�شيد بان كي مون دولة االإمارات 

قدوة ومثاال يحتذى على م�شتوى 
املراة  امل��ن��ط��ق��ة جل��ه��ة مت��ك��ن  دول 
واعطائها فر�شا �شانحة يف التعليم 
والعمل وامل�شاركة الفاعلة يف �شنع 
القرار. ومن جهة ثانية اأ�شاد اأمن 
دولة  ب��ج��ه��ود  امل��ت��ح��دة  االأمم  ع���ام 
االإن�شانية  وم��واق��ف��ه��ا  االإم��������ارات 
خالل  القيمة  مب�شاعداتها  منوها 
موؤمتر املانحن الذي عقد موؤخرا 
ال�شعب  مل�شاعدة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  يف 
ال�شوري. ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ 
رئي�ض  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د 
هيئة دبي للطريان الرئي�ض االأعلى 

•• دبي-وام:

ال�شمو  �شاحب  وح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة 
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������ش�����د اآل 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�ض 
فندق  يف  ام���������ض  ان���ط���ل���ق���ت  اهلل 
ومنتجع اأطالنطي�ض بدبي اأعمال 
املالية  للمجموعة  التا�شع  املوؤمتر 
ه��ريم��ي�����ض وذل����ك ب��ح�����ش��ور �شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي و معايل 
حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
���ش��وؤون جمل�ض ال���وزراء وع��دد من 
مديري املوؤ�ش�شات والهيئات املالية 
الدولة وم�شاركة  واالإقت�شادية يف 
230 م�شتثمرا من خمتلف  نحو 
االإدارات  ومم��ث��ل��ي  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 
التنفيذية يف ت�شع وخم�شن �شركة 
االأو�شط  ال�شرق  اأ�شواق  رائ��دة من 
ا�شتمع  وق����د  اأف���ري���ق���ي���ا.  و����ش���م���ال 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اجلل�شة  يف  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
للموؤمتر  ال��ر���ش��م��ي��ة  االف��ت��ت��اح��ي��ة 

•• ابوظبي-وام:

ق��ام ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حمد 
رئي�ض  ال���رم���ي���ث���ي  ث�����اين  حم���م���د 
اأرك�������ان ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة خالل 
الكويت  دولة  اإىل  احلالية  زيارته 
ختام  فعاليات  حل�شور  ال�شقيقة 
بزيارة   9 اجل���زي���رة  درع  مت��ري��ن 
االإم���������ارات  ق������وات  اإىل  ت���ف���ق���دي���ة 
امل�����ش��ارك��ة يف ال��ت��م��ري��ن م��ع قوات 
دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
درع  ق��وات  مع  وبالتعاون  العربية 
ياأتي  وال���ذي  امل�شركة  اجل��زي��رة 
�شمن توجيهات اأ�شحاب اجلاللة 
جمل�ض  دول  ق���������ادة  وال���������ش����م����و 
التعاون وتنفيذا لقرارات جمل�ض 
التعاون  بتفعيل  امل�شرك  الدفاع 
جمل�ض  دول  ب�����ن  ال���ع�������ش���ك���ري 

واملتوقعة  احل��ال��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات 
يف الفرة املقبلة. ويف هذا ال�شياق 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  اأو����ش���ح  ف��ق��د 
املالية  املجموعة  ا�شتثمار  لبنك 
ه��ريم��ي�����ض ال����ت����زام امل��ج��م��وع��ة يف 
ت��ن�����ش��ي��ط املناخ  اأج�����ل  دوره������ا م���ن 
اال���ش��ت��ث��م��اري االق��ل��ي��م��ي وال���دويل 

العاملين  املتحدثن  من  ع��دد  اىل 
�شموه  اأم���������ام  �����ش����رح����وا  ال�����ذي�����ن 
االقت�شادية  االأو���ش��اع  واحل�����ش��ور 
االإقليمي  امل�شتوين  على  واملالية 
وال�����������دويل وت�����وق�����ع�����ات اخل�������رباء 
للنمو  العاملية  املالية  واملوؤ�ش�شات 
وحجم  ال����ع����امل����ي  االق����ت���������ش����ادي 

التا�شع  امل��وؤمت��ر  ان  اىل  م�شريا   ..
الذي ينعقد على مدى ثالثة الأيام 
يف دبي يهدف اىل تخ�شي�ض منرب 
االإقليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  لل�شركات 
بق�شة  ال��ت��ع��ري��ف  اىل  ال�����ش��اع��ي��ة 
جن��اح��ه��ا اأم����ام اأب����رز ال��الع��ب��ن يف 
جمتمع اال�شتثمار العاملي والذين 

�شعادة الفريق الركن حمد حممد 
ث�����اين ال���رم���ي���ث���ي رئ���ي�������ض اأرك������ان 
الزيارة  خ���الل  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات 

ال���ت���ع���اون وزي������ادة ال��ت��ج��ان�����ض بن 
ق��وات جيو�ض دول��ه��ا واإي��ج��اد روح 
والتقى  امل��وح��د.  امل�شرك  العمل 

ب�شباط واأفراد القوات االإماراتية 
وا���ش��ت��م��ع م���ن ق�����ادة ال���ق���وات اإىل 
اإي�����ج�����از ح������ول ع������دد م�����ن امل���ه���ام 
التي  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وال���واج���ب���ات 
�شمن  االماراتية  القوات  نفذتها 
قوات درع اجلزيرة امل�شركة اأثناء 
م�شاركتها يف فعاليات مترين درع 
�شعادة  وك����ان  ال��ت��ا���ش��ع.  اجل���زي���رة 
الركن حمد حممد ثاين  الفريق 
القوات  ارك�����ان  رئ��ي�����ض  ال��رم��ي��ث��ي 
املرافق قد و�شل  امل�شلحة والوفد 
بعد  ال�شقيقة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  اإىل 
ظ��ه��ر اأم�������ض االول ح��ي��ث ك���ان يف 
و�شوله  ل��دى  م�شتقبليه  مقدمة 
ال����رك����ن خالد  ال���ف���ري���ق  ����ش���ع���ادة 
العامة  االأرك������ان  رئ��ي�����ض  اجل�����راح 
كبار  من  وع��دد  الكويتي  للجي�ض 
وياأتي  الكويتي.  اجلي�ض  �شباط 

الفر�ض  ت��وظ��ي��ف  اىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
ال��واع��دة يف اأ���ش��واق امل��ال مبنطقة 

ال�شرق االو�شط و�شمال اأفريقيا.
كما يهدف املوؤمتر اىل توفري املناخ 
املالئم لعقد االجتماعات املبا�شرة 
والذين  اأعماله  يف  امل�شاركن  بن 
موؤ�ش�شة   130 ن���ح���و  مي���ث���ل���ون 
اق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة م���ن ال���والي���ات 
امل����ت����ح����دة االأم����ري����ك����ي����ة واأوروب����������ا 
وممثلن عن ت�شع وخم�شن �شركة 
اأف�شل  الك�شف عن  بغر�ض  عربية 
منطقة  يف  اال�شتثمارية  الفر�ض 
ويعد  واأفريقيا.  االأو���ش��ط  ال�شرق 
هذا املوؤمتر اأكرب جتمع ا�شتثماري 
االأو�شط و�شمال  ال�شرق  اأ�شواق  يف 
من  ع��دد  فيه  ت�شارك  اإذ  اأفريقيا 
راأ�ض  التي ي�شل  العاملية  ال�شركات 
م���ال���ه���ا ال�������ش���وق���ي ح������وايل 215 
تبلغ  فيما  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار 
اأربعة  نحو  املالية  اأ�شولها  قيمة 
حول  اأم��ري��ك��ي  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون��ات 
قطاعات  يف  ت��ع��م��ل  وه����ي  ال���ع���امل 
اقت�شادية عدة والتي ت�شمل ال�شلع 
واخلدمات  والطاقة  اال�شتهالكية 

الركن  ال��ف��ري��ق  ���ش��ع��ادة  ح�����ش��ور 
الرميثي  ث������اين  حم���م���د  ح���م���د 
مع  امل�شلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�ض 
واملعايل  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اأخ��وان��ه 
وال�����ش��ع��ادة روؤ���ش��اء االأرك����ان بدول 
ل����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض 
ال��ع��رب��ي ل��ف��ع��ال��ي��ات خ��ت��ام مترين 
لروؤية  ت��رج��م��ة   9 اجل���زي���رة  درع 
اجلاللة  اأ����ش���ح���اب  وت���وج���ي���ه���ات 
وال�شمو قادة دول جمل�ض التعاون 
لدول اخلليج العربية حول �شرورة 
اخلليجي  التعاوين  العمل  تعزيز 
امل��ج��االت مبا  امل�����ش��رك يف جميع 
الع�شكري  املجال  التعاون يف  فيها 
وذلك انطالقا من قناعة را�شخة 
امل�شرك  وامل�شري  الهدف  بوحدة 
بن دول املجل�ض. يذكر ان مترين 
فعالياته  9 جت��ري  اجل��زي��رة  درع 

•• �شيوؤول-وام:

�شارك �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية نيابة عن 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
تن�شيب  حفل  مرا�شم  يف  امل�شلحة 
رئي�شة  ه��ي��ه  ك����ون  ب�����ارك  ف��خ��ام��ة 
ونقل  اجلنوبية.  كوريا  جمهورية 
االحتفال  م��را���ش��م  خ���الل  ���ش��م��وه 
ال�شمو  حت��ي��ات ومت��ن��ي��ات ���ش��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل وحكومة 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  و���ش��ع��ب 
كوريا..بالتوفيق  لرئي�شة  املتحدة 
�شعبها  لقيادة  مهامها  يف  والنجاح 

نحو التقدم واالإزدهار .. 
الفريق  ���ش��م��وه حت��ي��ات  ن��ق��ل  ك��م��ا 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
واأكد  الكورية.  للرئي�شة  نهيان  اآل 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
يف  البلدين  ع��الق��ات  عمق  نهيان 

•• اأبوظبي-وام:

اطلع معايل حميد حممد عبيد القطامي وزير الربية والتعليم بح�شور 
معايل الدكتور مغري خمي�ض اخلييلي مدير جمل�ض اأبوظبي للتعليم على 
اأ�ش�ض تطبيق النموذج املدر�شي اجلديد يف احللقة الثانية وم�شروع تطوير 
مناهج العلوم ال�شرعية يف املعهد االإ�شالمي بالعن وذلك يف لقاء يهدف اإىل 
تعزيز التوا�شل وتبادل اخلربات يف املجاالت االأكادميية. ح�شر اللقاء �شعادة 
علي ميحد ال�شويدي وكيل وزارة الربية والتعليم ..وال�شيخة خولة املعال 
الوكيل امل�شاعد لقطاع االأن�شطة املدر�شية يف الوزارة و�شعادة حممد �شامل 
..و�شعادة  باملجل�ض  املدر�شية  العمليات  للقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري 
�شامل ال�شيعري املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة باملجل�ض وعدد 
من امل�شوؤولن يف الوزارة واملجل�ض. واأكد معايل القطامي اأهمية هذه اللقاءات 
باملنظومة  االرت��ق��اء  اأج��ل  من  امل�شرك  التعاون  اأ�ش�ض  تعميق  يف  امل�شتمرة 
التعليمية يف الدولة ..وهي �شل�شلة من اللقاءات املتتالية بن اجلهتن حيث 
تن�شب االأهداف يف م�شلحة الطالب الذي هو حمور العملية التعليمية . 
وا�شار اىل احلر�ض على ا�شتعرا�ض النماذج وامل�شاريع بهدف تبادل اخلربات 
امل�شركة وحت�شن م�شتوى التعليم يف الدولة ..الفتا معاليه اىل اأن الفرق 
الفنية يف اجلهتن على اطالع دائم باآخر امل�شتجدات التي ت�شهم يف تقدمي 

اأجود اأنواع التعليم يف الدولة. وقال معايل الدكتور مغري خمي�ض اخلييلي 
اإن جميع الربامج وامل�شاريع التعليمية تعرب عن روؤى قيادتنا الر�شيدة يف 
تطبيق اأف�شل املعايري التي من �شاأنها اأن ترتقي مب�شتوى اأبنائنا الطلبة يف 
جميع اأنحاء الدولة ..حيث يعمل املجل�ض بالتعاون مع الوزارة على تطوير 
املناهج التعليمية وحتديثها مبا يتما�شى مع احتياجات الع�شر مع الركيز 
العربية  اللغتن  تام بن  ب�شكل  املوزانة  فيه  يتم  نوعي  تعليم  تقدمي  على 
..علينا  الدولة. وقال معاليه  الدرا�شية يف  املراحل  واالإجنليزية يف جميع 
موا�شلة امل�شرية التي بداأها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
املعهد االإ�شالمي يف العن ودب��ي وعجمان  اإن�شاء  ث��راه يف  نهيان طيب اهلل 
ال�شرعية  العلوم  املناهج يف  اأف�شل  اأج��ل تقدمي  اليوم من  لقاء  ياتي  حيث 
يف املعهد االإ�شالمي واإعداد جيل عميق املعرفة باأ�ش�ض الثقافة االإ�شالمية. 
وقدمت الدكتورة كرمية املزروعي مديرة املناهج العربية باملجل�ض عر�شا 
تناول تطبيق النموذج اجلديد يف احللقة الثانية مبدار�ض جمل�ض اأبوظبي 
جميع  لي�شمل  النموذج  لتنفيذ  الزمنية  اخلطة  فيه  ا�شتعر�شت  للتعليم 
املراحل الدرا�شية والتحديات واملبادئ التوجيهية العامة . كما مت االطالع 
على عر�ض قدمته مها ال�شاعر من اإدارة ال�شراكات الدولية باملجل�ض حول 
تطوير مناهج العلوم ال�شرعية يف املعهد االإ�شالمي بالعن ومطابقتها مع 

االأهداف التعليمية للمجل�ض.

خمتلف املجاالت م�شريا �شموه اإىل 
حر�ض دول��ة االإم��ارات على تعزيز 
جمهورية  م���ع  ال��ت��ع��اون  ع���الق���ات 
البلدين  م�شلحة  ف��ي��ه  مل��ا  ك��وري��ا 

وال�شعبن ال�شديقن.
 واأع�����رب ���ش��م��وه ع��ن اإع��ج��اب��ه مبا 
حققته ك��وري��ا م��ن تقدم ورق��ي يف 

املجاالت كافة منوها باأن االإمارات 
ت��ع��د ث����اين اأك�����رب ���ش��ري��ك جت���اري 
االأو�شط و�شمال  ال�شرق  لكوريا يف 
التبادل  حجم  بلغ  حيث  اإفريقيا 
يف  دوالر  م���ل���ي���ار   22 ال���ت���ج���اري 
اأع��رب عن  2011 كما  نهاية عام 
ثقته اأن ال�شنوات القادمة �شت�شهد 

ال�شراكة  ع��الق��ات  ا���ش��ت��م��رارا من��و 
�شمو  راف���ق  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ن  املتينة 
���ش��ع��ادة عبداهلل  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
�شفري  ال���رم���ي���ث���ي  م���ط���ر  خ���ل���ف���ان 
الكورية  اجلمهورية  لدى  الدولة 
رفيع  دبلوما�شي  ووف��د  اجلنوبية 

امل�شتوى. 

ملجموعة طريان االإم��ارات ومعايل 
اأنور حممد قرقا�ض وزير  الدكتور 
الدولة لل�شوؤون اخلارجية و معايل 

مدير  ال�شيباين  اإب��راه��ي��م  حممد 
عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 

عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف 
والوفد  امل�شوؤولن  من  وع��دد  دب��ي 

االأممي املرافق لل�شيف.

املالية والرعاية ال�شحية وامل�شاريع 
العقاري  وال��ت��ط��وي��ر  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
واالت�شاالت  والفنادق  وال�شيافة 
والبنى التحتية وغريها . �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
دب��ي رحب  ال����وزراء حاكم  جمل�ض 
املوؤمتر ومتنى لهم  بامل�شاركن يف 
الغايات  اىل  التو�شل  فى  النجاح 
اللقاء  ه��ذا  اأجلها  م��ن  عقد  ال��ت��ى 

ال�شركات  ك��ربي��ات  مي��ث��ل  وال����ذي 
واال�شتثمارية  املالية  واملوؤ�ش�شات 
�شموه  معتربا  والعاملية  العربية 
والندوات  امللتقيات  ه��ذه  مثل  ان 
االقت�شادية ت�شهم اىل حد كبري يف 
امل�شتثمرين  بن  امل�شافات  تقريب 
وت�شاعد  وال��دول��ي��ن  االقليمين 
على حتقيق �شراكات ا�شراتيجية 
فيما بينها دعما لالقت�شاد العاملي 
اال�شتثمارات  ل��ع��ج��ل��ة  وحت���ف���ي���زا 

القطاعات  �شتى  ف��ى  واأن�����ش��ط��ت��ه��ا 
ا�شتثمارية  ف��ر���ض  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
جديدة ومفيدة خا�شة يف املنطقة 
االم���ارات  ودول���ة  عموما  العربية 
على وجه اخل�شو�ض والتي تتميز 
املف�شلة  ال��وج��ه��ة  م��ق��وم��ات  ب��ك��ل 
واالمكانات  العاملية  لال�شتثمارات 
ا�شتثماريا  م���ن���اخ���ا  ت���وف���ر  ال���ت���ي 
م����الئ����م����ا جل����م����ي����ع ال����ق����ط����اع����ات 

االقت�شادية.

خالل  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  يف 
ال��ف��رة م��ن 10 وح��ت��ى 26 من 
التمرين  ويهدف  اجل��اري  ال�شهر 
امل�شلحة  قواتنا  فيه  ت�شارك  الذي 

والبحرية  الربية  اأفرعها  بجميع 
بدول  امل�شلحة  وال��ق��وات  واجلوية 
ل����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض 
درع  ق���وات  م��ع  بالتعاون  العربية 

تعزيز  ..اىل  امل�����ش��رك��ة  اجل��زي��رة 
وتوحيد  امل�شرك  العمل  مفهوم 
املفاهيم ورفع اجلاهزية القتالية 

للقوات امل�شلحة بدول املجل�ض. 

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
املرحومة والدة  اأ�شرة  العزاء اىل  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب  جمل�ض 
حممد وجمعة اأحمد البواردي. وقد قام �شموه يرافقه �شمو ال�شيخ مكتوم بن 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي ظهر ام�ض بزيارة بيت العزاء يف  حممد بن را�شد 
اأبوظبي حيث قدم �شموه �شادق موا�شاته لنجلي الفقيدة معايل حممد احمد 
ابوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ض  ع�شو  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  البواردي 
و���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��رك��ن جمعة اح��م��د ال��ب��واردي ق��ائ��د ال��ق��وات ال��ربي��ة واأ�شرة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  راف��ق �شاحب  والدتهما.  املرحومة 
�شعيد  خليفة  و�شعادة  النابودة  جمعة  حممد  �شعادة  العزاء  واج��ب  تقدمي  يف 

�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي وعدد من املرافقن.

عبداهلل بن زايد ي�صارك يف مرا�صم تن�صيب رئي�صة كوريا اجلنوبية القطامي يطلع على مراحل تطبيق النموذج املدر�صي اجلديد 
وم�صروع تطوير مناهج ال�صريعة يف املعهد الإ�صالمي بالعني

حممد بن را�صد يقدم واجب العزاء اإىل اأ�صرة البواردي 



03

اأخبـار الإمـارات
الثالثاء -    26   فبراير    2013 م    -    العـدد   10726
Tuesday   26   February    2013  -  Issue No   10726

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�ض         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ض  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بهدف الرتقاء مب�ستوى الوعي البيئي واملظهر احل�ساري للحدائق

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

يف  املجتمع  خ��دم��ات  اإدارة  اأطلقت 
اأب��وظ��ب��ي حملتها  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
الثالثة  واالإر�����ش����ادي����ة  ال��ت��وع��وي��ة 
العامة  واحلدائق  املنتزهات  ب�شاأن 
حتت عنوان )منتزهاتنا( وذلك يف 
حديقة املطار باأبوظبي حيث بداأت 
يناير  مطلع  يف  التوعوية  احلملة 
ح��ت��ى منت�شف  وت�����ش��ت��م��ر  امل��ا���ش��ي 
تخ�شي�ض  مت  وق��د  املقبل  م��ار���ض 
الفرة ال�شباحية لطلبة مدار�ض 
جم��ل�����ض اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اأم����ا 
خم�ش�شة  فهي  امل�شائية  ال��ف��رة 
ملختلف فئات زوار احلدائق يومي 
اأ�شبوع  اخلمي�ض واجلمعة من كل 
التا�شعة  اإىل  الرابعة  ال�شاعة  من 
احلديقة  الفعالية  وتغطي  م�شاء 
الر�شمية ، حديقة بن اجل�شرين ، 
حديقة بني يا�ض ، حديقة الوثبة، 
حديقة ال�شهامة ، حديقة الرحبة 

، حديقة الباهية.
من جانبها اأكدت الدكتورة بدرية 
خدمات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  املجتمع 
بعد  ج�����اءت  ال��ث��ال��ث��ة  احل��م��ل��ة  اأن 
احلملة  ح��ق��ق��ت��ه  ال������ذي  ال���ن���ج���اح 
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 
املوؤ�ش�شات احلكومية  مع عدد من 
واخلا�شة متثلت يف طالبات معهد 
التكنولوجيا التطبيقية من خالل 
اخلمي�ض  يومي  باحلملة  امل�شاركة 
امل�شائية  ال��ف��رة  خ��الل  واجلمعة 
وموؤ�ش�شة تكاتف للعمل التطوعي، 

اجل�����ان�����ب ال����ث����ق����ايف وال���ري���ا����ش���ي 
�شرائح  لدى  والبيئي  والرفيهي 
امل��ج��ت��م��ع وه����ي ا����ش���ت���م���رار خلطة 
اإدارة خدمات املجتمع فيما يتعلق 
باإ�شراك اأكرب قطاعات املجتمع مع 
البلدية يف حماية املن�شاآت واملرافق 
..وخا�شة  والرفيهية  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 
رواد احلدائق  ..واإر�شاد  واالأ�شجار 
اإىل االأ�شاليب املثلى للتخل�ض 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�شراتيجين .
ف���ق���رات  ج���م���ي���ع  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
وف���ع���ال���ي���ات احل���م���ل���ة ت���رك���ز على 
ت���ث���ق���ي���ف اأف����������راد امل���ج���ت���م���ع ح���ول 
املرجو  احل�����ش��اري��ة  ال�����ش��ل��وك��ي��ات 
احلدائق  زي���ارة  عند  بها  االل��ت��زام 
تعزيز  اإىل  باالإ�شافة  واملنتزهات 
االجتماعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  روح 

للحفاظ على املمتلكات العامة.
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 

املركز الطبي اجلديد.
ر�شالة  ع����ن  احل���م���ل���ة  ت���ع���رب  ك���م���ا 
الهادفة  وا�شراتيجيتها  البلدية 
الوعي  مب�����ش��ت��وى  االرت����ق����اء  اإىل 
ال���ب���ي���ئ���ي وامل����ظ����ه����ر احل���������ش����اري 
الرفيهية  وامل��ن��ت��زه��ات  للحدائق 
التي  وال�شلوكيات  القيم  وتر�شيخ 
املحافظة على مكونات  �شاأنها  من 
م����ن كافة  احل����دائ����ق وح��م��اي��ت��ه��ا 
اأ�شكال امل�شوهات وتعزيز امل�شوؤولية 
املحافظة  للطلبة جتاه  املجتمعية 
باحلدائق  العامة  املمتلكات  على 
الرفيهية  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 
املخ�ش�شة  ب���االأم���اك���ن  امل��خ��ل��ف��ات 
التوا�شل  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ل���ه���ا، 
لتحديد  وال���������زوار  ال��ط��ل��ب��ة  م����ع 
احتياجاتهم من مرافق وخدمات 
يف احلدائق و ن�شر الثقافة البيئية 
وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى احل����دائ����ق من 
وترفيهية  توعوية  ف��ق��رات  خ��الل 
اإطار  ذل���ك �شمن  و  ع��م��ل  وور�����ض 
وم�شوؤوليتها  ال���ب���ل���دي���ة  ال����ت����زام 
اإبراز  و  الرئي�شية  املجتمع  جت��اه 
ملدينة  اجلميل  احل�شاري  املظهر 

اأبوظبي.
اأي�شا  تاأتي  احلملة  اأن  واأو�شحت 
البلدية  اأه���������داف  اإط�������ار  ���ش��م��ن 
التوا�شل  تن�شيط  اإىل  ال��رام��ي��ة 
بحماية  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي 
الرفيهية  وامل��ن��ت��زه��ات  احل��دائ��ق 
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا وه�����ي م���ب���ادرة 
تنمية  اإىل  ت����ه����دف  جم��ت��م��ع��ي��ة 

العامة  احل����دائ����ق  يف  اخل����دم����ات 
مدينة  يف  الرفيهية  واملنتزهات 
اآرائهم  اإىل  واال���ش��ت��م��اع  اأب��وظ��ب��ي، 
تطوير  ح�������ول  وم����ق����رح����ات����ه����م 
اأف�شل  ل��ت��وف��ري  ف��ي��ه��ا،  اخل���دم���ات 
احلملة  اأن  واأك�������دت  اخل����دم����ات. 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  تت�شمن 
وتوزيع  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ح��ا���ش��رات  و 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اإر���ش��ادي��ة  كتيبات 
من  الرفيهية  الفعاليات  بع�ض 
املر�شم  ال��ع��رائ�����ض،  م�����ش��رح  م��ث��ل: 
اأع���دت بلدية  ل��الأط��ف��ال. كما  ح��ر 
فعاليات  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
احل��م��ل��ة ع���دة ور�����ض م��ن��ه��ا ور�شة 
فنون  االأط���ف���ال  بتعليم  ت��خ��ت�����ض 
زراعة الزهور والنباتات وتعليمهم 
�شبل  يف  ال���ق���ومي���ة  ال�����ش��ل��وك��ي��ات 
ال���ب���ي���ئ���ة.. ويتم  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
والتلوين  ل��ل��ر���ش��م  ور���ش��ة  تنظيم 
لل�شور  معر�ض  اإىل  باالإ�شافة   ..
اخل���ا����ش���ة ب��ب��ع�����ض امل�������ش���وه���ات يف 
احل�����دائ�����ق ال���ع���ام���ة وامل���ن���ت���زه���ات 
الربامج  تفعيل  البلدية  وت��ع��ت��زم 
الرفيهية والتثقيفية .. وتر�شيخ 
م���ب���ادئ امل�������ش���وؤول���ي���ة ال���ف���ردي���ة .. 
ل�شون  واملجتمعية  واالأ����ش���ري���ة.. 
واحلفاظ  واحلدائق  املدن  مرافق 
وا�شتثمارها  وتنميتها  بل  عليها.. 
وبيئة  طبيعيا  متنف�شا  لت�شبح 
ج������اذب������ة مل�����زي�����د م������ن ال�����ربام�����ج 
ح��ي��ث مت��ث��ل هذه   .. امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
التي  االأ�شا�شية  االأرك��ان  االأه��داف 
بلدية  ا�شراتيجية  عليها  ت��ق��وم 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ..ال���ه���ادف���ة اإىل 
املرتكزة  اأرق����ى اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
على امل�شاركة الفعالة مع املجتمع 

 ( ح���م���ل���ة  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر   .
منتزهاتنا( �شتطوف على عدد من 
احلدائق بعد حديقة املطار ومنها 
ح��دي��ق��ة اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي ،ن����ادي 
ال�شباط، العائلة،النادي ال�شياحي 
اجل�شرين،  ب����ن  ال����ن����ارج����ي����ل،   ،
الوثبة، بني يا�ض العامة، ال�شهامة 

اجلديدة، الرحبة الباهية .
وحول االأهداف االأ�شا�شية للحملة 
تت�شمن  اأنها  الظاهري  اأو�شحت 
االأمثل  باال�شتخدام  الزوار  توعية 
مل������راف������ق احل�������دائ�������ق م������ن خ����الل 
ال�شي�شة  ت��دخ��ن  ب��ع��دم  االل���ت���زام 
وال�شواء باالأماكن غري املخ�ش�شة 
لذلك ودعوة اجلمهور للمحافظة 
ع���ل���ى ن���ظ���اف���ة احل�����دائ�����ق ورم�����ي 
يف  املنت�شرة  ب��احل��اوي��ات  املخلفات 
اأرج����اء احل���دائ���ق، وال��ت��وا���ش��ل مع 
من  احتياجاتهم  لتحديد  ال���زوار 
مرافق وخدمات احلدائق وتعزيز 
املرافق  املجتمعية جتاه  امل�شوؤولية 

العامة للمحافظة عليها.
اخلا�شة  ب��ال��ربام��ج  يتعلق  وفيما 
الفرة  وخ��الل  منتزهاتنا  حلملة 
اأن  ال��ظ��اه��ري  اأ���ش��ارت  ال�شباحية 
من  العديد  اأدرج��ت  احلملة  اإدارة 

الربامج املفيدة والهادفة يف قالب 
�شبيل  على  ومنها  مبتكر  ترفيهي 
امل��ث��ال ال احل�����ش��ر ت��ع��ري��ف ال���زوار 
ب��اأه��داف احلملة من خ��الل ور�ض 
فيلم  وعر�ض  والتثقيف  التوعية 
وتقدمي  باحلملة،  خا�ض  توعوي 
الهادفة  ال���ع���رائ�������ض  م�����ش��رح��ي��ة 
ب�شرائحه  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  اإىل 
بالقيم  االأطفال  وخا�شة  املختلفة 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة وامل����ظ����ه����ر احل�������ش���اري 
ل��ل��ح��دائ��ق وال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة من 
 . الهادف  امل��رح  اأ�شلوب من  خ��الل 
تنويع  على  البلدية  حر�شت  كما 
تنظم  ح���ي���ث  احل���م���ل���ة  ف���ع���ال���ي���ات 
يتم  اجلمهور  مع  ملتقيات  يوميا 
اإج���راء احل���وارات مع  من خاللها 

الطالب حول اأهداف احلملة .
تنظيم  اأي�شا  الفعاليات  وتت�شمن 
ور�شة  منها  متنوعة  ع��م��ل  ور����ض 
املزارع ال�شغري، ور�شة املر�شم احلر 
احلرف  ور�شة   ، ال�شور  معر�ض   ،
امل�شرفة  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ق��وم  امل��ه��ن��ي��ة. 
نهاية  ن��ه��ي��اة  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  ع��ل��ى 
التوعية  ن�شرات  بتوزيع  اللقاءات 
واإعطائهم  وال��زوار  االأطفال  على 
لزراعتها  ���ش��غ��رية  زراع���ي���ة  �شتلة 

ب��ه��ا يف حم��اول��ة جادة  واالع��ت��ن��اء 
 . البيئية  امل�شوؤولية  يف  الإ�شراكهم 
اأما عن الربنامج اخلا�ض بالفرة 
بجولة  ال��ق��ي��ام  فت�شمل  امل�����ش��ائ��ي��ة 
احل��دي��ق��ة وخماطبة  م��ي��دان��ي��ة يف 
الزوار وتوعيتهم وتوزيع الن�شرات 
التوعوية عليهم ودعوتهم حل�شور 
يف  العائالت  ،وا�شتقبال  الفعالية 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ، وع��ر���ض فيلم  م��وق��ع 
وتقدمي   ، باحلملة  توعوي خا�ض 
وال�شخ�شيات  ال��ع��رائ�����ض  م�����ش��رح 
االأمور  اأولياء  ودع��وة   ، الكرتونية 
اأم��ه��ات واآب���اء يف جل�شة نقا�ض  من 
امل��وظ��ف��ن لالطالع  م���ع  وح������وار 
واملقرحات  االح���ت���ي���اج���ات  ع��ل��ى 
اجل����ه����ات  اإىل  ل���رف���ع���ه���ا  م���ن���ه���م 
وجمع  ،وت��وزي��ع  بالبلدية  املعنية 
اال����ش���ت���ب���ي���ان���ات م�����ن اجل���م���ه���ور، 
واإج���������راء اأ����ش���ئ���ل���ة وح���������وارات مع 
االأط����ف����ال ع���ن اأه������داف احل��م��ل��ة ، 
املر�شم  ودع��وة االأطفال اىل ور�شة 
احلر لتلوين لوحات فنية �شلوكية 
امل�شابقات  وط��رح   ، احلملة  تخدم 
واالأ�شئلة التثقيفية على االأطفال، 
لتنظيف  ميدانية  حملة  وتنظيم 

احلديقة بالتعاون مع امل�شاركن.

اختتام فعاليات معر�س وملتقى املبدع الإماراتي 
•• ابوظبي-وام:

اختتمت ام�ض فعاليات معر�ض وملتقى  املبدع االماراتي  الذي نظمه �شندوق 
بابوظبي  امل�شلحة  القوات  نادى �شباط  املحلية يف  ابوظبي  ام��ارة  دوائ��ر  تكافل 
العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
احلكومي  والدعم  الداخلية  ل��وزارة  اال�شراتيجية  والرعاية  العلمي  والبحث 
من قبل هيئة االمارات للهوية. وقدم �شامل �شعيد الكثريي رئي�ض جمل�ض ادارة 
ال�شندوق يف احلفل اخلتامي للمعر�ض درع الذكرى اليوبيلية لتا�شي�ض �شندوق 
الراعي اال�شراتيجي  الداخلية  املحلية اىل وزارة  ابوظبي  ام��ارة  دوائ��ر  تكافل 
احلكومي  االت�شال  ق�شم  رئي�ض  ع��ب��داهلل  علي  ف��واز  ال��رائ��د  ت�شلمه  للمعر�ض 
نائب  �شمو  ملكتب  العامة  باالمانة  االمني  االع��الم  ادارة  يف  االعالمي  والدعم 
ري�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية نيابة عن فريق ادارة االبداع بالقيادة العامة 

ومدى فائدته للمجتمع وتاأثريه االيجابي على البيئة وقدرة الطالب العلمية 
فى عر�ض وتقدمي م�شروعه لزوار املعر�ض واملهتمن. ومنح ال�شندوق جوائز 
البرويل  املعهد  طالبات  ف��ازت  حيث  االوىل  الثالثة  للمراكز  وعينية  نقدية 
بابوظبي باملركز االول عن م�شروعهن انتاج الكربيت البال�شتيكي .. فيما ح�شل 
م�شروع  الال�شق االلكروين الغالق الهاتف النقال ال�شخ�شي لطلبة جامعة 
االمارات على املركز الثاين .. وح�شل م�شروع  طائرة بدون طيار لطلبة جامعة 
ت�شجيعية  بجوائز  وطالبة  طالبا   73 تكرمي  ومت  الثالث.  املركز  على  خليفة 
جماالت  ف��ى  اب��داع��ي��ا  م�شروعا   25 ب��ح��وايل  مل�شاركتهم  تقديرية  و���ش��ه��ادات 
الكهربائية  والكيمياء  والطاقة  وال��ب��رول  واالن�شائية  امليكانيكية  الهند�شة 
املعمارية وعلوم احلا�شوب والربجميات  والتعدين وهند�شة الطرق والهند�شة 
الكثريي  ���ش��امل  واع���رب  االت�����ش��االت.  املعلومات  وتكنولوجيا  اجل��راف��ي��ك  وف��ن 
موؤ�ش�شات  بع�ض  تتبنى  ان  اأمله  عن  املعر�ض  فعاليات  ختام  يف  القاها  كلمة  يف 

الدولة احلكومية واخلا�شة تلك امل�شاريع واالفكار واالعمال االبداعية الرائعة 
الهدف اال�شا�شي للمعر�ض هو ت�شجيع  ان  التي تقدم بها الطالب م�شريا اىل 
اال�شتثمار يف م�شاريع الطلبة وت�شليط اال�شواء على اأفكارهم والدفع باالخرين 
املراحل  املتخ�ش�شة وكذلك جذب طالب  ال�شركات  لرعايتها وبخا�شة  للتقدم 
و�شهد  اجلامعي.  التعليم  ملنظومة  لالن�شمام  اال�شا�شي  التعليم  من  النهائية 
والتعليمية وطالب  االداري��ة  والهيئات  املهتمن  اقباال كبريا من قبل  املعر�ض 
قدمها  التى  العلمية  وامل�شاريع  االفكار  حازت  حيث  ابوظبي  مدار�ض  وطالبات 
و  ال�شخ�شيات  من  العديد  اعجاب  على  املجاالت  خمتلف  يف  اجلامعات  طالب 
اماراتيا مبدعا ومتميزا يربز على  ان هناك جيال  اك��دوا  الذين  املعر�ض  زوار 
ال�شاحة بثقة واقتدار وان على املوؤ�ش�شات وال�شركات الوطنية ان تبادر مل�شاعدته 
على حتويل افكاره وم�شاريعه العلمية اىل حقيقة ملمو�شة على ار�ض الواقع وان 

جتد بع�ض امل�شاريع طريقها للح�شول على براءات اخراع وتبني ت�شنيعها.

الوطني للوثائق والبحوث وجامعة ال�صارقة يتباحثان يف تعزيز التعاون العلمي وت�صجيع البحوث
االإمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج، م�شرياً لدور املركز 
امل�شرية  واإث����راء  للوطن،  وال���والء  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف 

التعليمية والعلمية للطلبة والباحثن.
واط��ل��ع ال��دك��ت��ور ���ش��الح ط��اه��ر احل���اج ي��راف��ق��ه ال�شيد مالك 
دور  ال�شارقة على  والرعايات يف جامعة  املنح  املهداوي من�شق 
وجتوال  االإم����ارات،  لدولة  ال�شفهي،  التاريخ  توثيق  يف  املركز 
ا�شتعر�شا جوانب من  ال�شيخ زايد بن �شلطان، حيث  يف قاعة 
تاريخ االإمارات مّما تزخر به القاعة من وثائق مكتوبة، و�شور 
املقتنيات  وبع�ض  ق��دمي��ة،  وخ��رائ��ط  تاريخية،  فوتوغرافية 

االأثرية ذات االأهمية يف تاريخ االإمارات ومنطقة اخلليج.

البحث  �شعيد  وعلى  وال�شباب،  الطلبة  جيل  ل��دى  االن��ت��م��اء 
امل��رك��ز يف جمال  دور  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ج��ت��م��ع،  وخ��دم��ة  العلمي 
ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات وال����ن����دوات وامل���ح���ا����ش���رات، وامل�����ش��ارك��ة يف 
الفعاليات العربية والعاملية ذات ال�شلة باخت�شا�شاته، وموؤكداً 
على اأهمية اخلدمات التي تقدمها اأر�شيفاته ومطبعته ومكتبة 
ب�شكليها  املتخ�ش�شة  واملراجع  بامل�شادر  تزخر  التي  االإم��ارات 

الورقي واالإلكروين.
واأع����رب ال��دك��ت��ور ���ش��الح ط��اه��ر احل���اج ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
املتخ�ش�شة،  واإ���ش��دارات��ه  امل��رك��ز،  اأهمية  عن  املجتمع  ل�شوؤون 
دولة  وت���راث  ب��ت��اري��خ  املتخ�ش�ض  العلمي  البحث  وت�شجيعه 

•• ابوظبي-الفجر:

مع  االأوا����ش���ر  لتمتن  امل��رك��ز  يبذلها  ال��ت��ي  امل�شاعي  اإط���ار  يف 
املوؤ�ش�شات االأكادميية يف دولة االإمارات العربية املتحدة قام وفد 
من جامعة ال�شارقة بزيارة املركز الوطني للوثائق والبحوث، 
اأ�ش�شاً جديدة  حيث عقد اجلانبان جل�شة مطولة و�شعا فيها 

لتعزيز التعاون وتطويره.
املوؤ�ش�شي  التوا�شل  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي  فرحان  ال�شيد  اأك��د 
واملجتمعي الذي ا�شتقبل الوفد ال�شيف اأهمية هذه اللقاءات 
ودوره��ا يف ر�شوخ العالقات، وحر�ض املركز على تعزيز ثقافة 

800 من موظفي ميلينيوم اأبوظبي ي�صاركون يف 
فعالية للم�صاهمة بتمويل اأبحاث مر�س ال�صرطان

منها خمالفات تفحيط عند �سالت الأعرا�س

حترير 1206 خمالفات خطرة يف العني خالل 14 �صهرًا

اليومى بالفندق. وقد اأفتتح معاىل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك األ نهيان وزير التعليم العاىل و البحث العلمى 
األ  زاي��د  بن  خليفة  بن  �شلطان  بن  خليفة  وال�شيخ   ،
نهيان، التريى فوك�ض فى دورته الثامنة ع�شر وو�شل 
عدد امل�شاركن اىل 18 األف �شخ�ض ا�شافة اىل 45 
�شركة و 4 م�شارف و 300 من املتطوعن، بح�شور 
جوديث فوك�ض اأخت الراحل من�شىء املوؤ�ش�شة مديرة 
الالنى  اأري��ف  و�شعادة  فند  اأنرنا�شنال  فوك�ض  تريى 
�شارع  م��ن  اأنطلق  وال���ذى  ال��دول��ة.  ل��دى  كندا  �شفري 
اجلدير  و  الكورني�ض.  منطقة  ف��ى  ال��ع��رب��ى  اخلليج 
ب�شبب  �شاقه  ب��رت  ال���ذى  فوك�ض  ت��ريى  اأن  ب��ال��ذك��ر 
والع�شرين  الواحد  يف  عمد  قد   ، بال�شرطان  اأ�شابته 
من عمره اىل اجلرى عرب كندا بهدف جمع التربعات 

لدعم االأبحاث املتعلقة بهذا املر�ض. 

•• ابوظبي-الفجر:

80 م��وظ��ف م��ن ف��ن��دق ميلينيوم  اأك���رث م��ن  ���ش��ارك 
اأب��وظ��ب��ي م��ن االأق�����ش��ام املختلفة ف��ى م��اراث��ون تريى 
فوك�ض الذي يقام يف هذا الوقت من كل عام يف مدينة 
مر�ض  اأبحاث  لتمويل  للم�شاهمة  كمحاولة  اأبوظبي 
ال�شرطان. وكان على راأ�ض املجموعة روبر�شت �شميتز 
مدير عام امليلينيوم الذى يحر�ض دائما على ح�شور 
الفعاليات  معظم  فى  وامل�شاركة  االأح���داث  ه��ذه  مثل 
البيئة  التى تعود على الدولة بفائدة كاحلفاظ على 
اخلا�شة  االأح��ت��ي��اج��ات  وذوى  للمعاقن  وف��ع��ال��ي��ات 
والتربع بالدم وغريها. كما اأنه اأي�شا من خالل هذه 
وروؤ�شاء  موظفيه  بن  اجلماعة  روح  ي��زرع  الفعاليات 
اأق�شامه وين�شر جو احلما�ض الذى يطبق فى عملهم 

ح��ّررت مديرية امل��رور والدوريات يف 
خمالفات   1206 اأبوظبي،  �شرطة 
من الدرجة االأوىل يف مدينة العن، 
�شائقون  ت��ورّط فيها  منها خمالفات 
 ، التفحيط  ه��واي��ة  مبمار�شة  �شباب 
باملركبات ب�شكل خطر  واال�شتعرا�ض 
العام  االأع��را���ض، خ��الل  عند �شاالت 
املا�شي وال�شهرين االأولن من العام 

اجلاري، اأي يف غ�شون 14 �شهراً.
ووفقاً للعميد مهند�ض ح�شن اأحمد 
احل�����ارث�����ي، م���دي���ر م���دي���ري���ة امل�����رور 
فاإن  اأبوظبي،  �شرطة  يف  وال��دوري��ات 
امل���دي���ري���ة ت��ن�����ّش��ق ح���ال���ي���اً م���ع حلبة 
مر�شى يا�ض يف اإمارة اأبوظبي بهدف 
املهارات  ال�شتعرا�ض  ميادين  افتتاح 
امل���رك���ب���ات، تكون  ل���ق���ي���ادة  ال���ف���ردي���ة 
مق�شداً ملحبي وع�ّشاق هذه الريا�شة، 
العامة.  ال�شالمة  ال�شراطات  وفقاً 
التعامل  اأهمية  على  احلارثي،  واأك��د 
امل����ق����ّ� م����ع امل���ت���ورط���ن يف ق���ي���ادات 
املركبات ب�شكل خطر، واآفة التفحيط 
ميار�شونها  ال����ذي����ن  ال�������ش���ب���اب  ب����ن 

م�شاًء،  االأع������را�������ض،  �����ش����االت  ع���ن���د 
باال�شتعرا�ض ب�شياراتهم واالنطالق 
م��ن نقطة  ج���داً  ع��ال��ي��ة  ب�شرعة  ب��ه��ا 
الطائ�شة،  امل��ت��ع��ة  اأج���ل  م��ن  ال�����ش��ف��ر 
باأفراحهم، والتي ت�شفر عن  ابتهاجاً 
اخل�شائر  ع��ن  ف�شاًل  موؤ�شفة  نتائج 
يف االأموال العامة واإتالف املركبات. 
وعّدد، اأنواع خمالفات الدرجة االأوىل 
املذكورة بقيادة مركبة ت�شبب خطراً 
وقيادة  ال��ط��ري��ق،  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��اب��ق  اأو 
ت�شبب  مركبة  وقيادة  بتهور،  املركبة 
من  والهروب  اجلمهور،  على  خطراً 
�شرطي املرور. واأكد موا�شلة الرقابة 
الداخلية  ال����ط����رق  ع���ل���ى  امل�����روري�����ة 
واخل�����ارج�����ي�����ة، م���������ش����دداً ع���ل���ى ع���دم 
قانون  تطبيق  يف  ت��ه��اون  اأي  وج���ود 
املركبات  قائدي  على  وامل��رور  ال�شري 
املتهورين ، الذين يعّر�شون حياتهم، 
منوهاً  ل��ل��خ��ط��ر،  االآخ����ري����ن  وح���ي���اة 
بتوا�شل اجلهود امليدانية من خالل 
الدوريات املدنية وال�شرطية، وت�شديد 
الطرقات  ع��ل��ى  امل�������روري  ال�����ش��ب��ط 

للحد من املخالفات كافة، وخ�شو�شاً 
مل��ا ت�شببه من   ، امل��خ��ال��ف��ات اخل��ط��رة 
اأخ����ط����ار ك���ب���رية ع���ل���ى اجل���م���ه���ور يف 
ح�����وادث مرورية.  ع��ن��ه��ا  ح���ال جن���م 
مديرية  اإن  احل��ارث��ي  العميد  وق���ال 
اأبوظبي  املرور والدوريات يف �شرطة 
واأن�شطتها  براجمها  من  دائماً  تعزز 
الوعي  تنمية  يف  ي�شهم  مبا  التوعية 
حول  ال�شباب  ل��دى  امل���روري  الثقايف 
قيامهم  ع���ل���ى  امل���رت���ب���ة  امل���خ���اط���ر 
اخلاطئة  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  ه����ذه  مب��ث��ل 
�شاالت  وع��ن��د  ال�شكنية،  االأح��ي��اء  يف 
تعر�شهم  اإىل  ي����وؤدي  م��ا  االأع���را����ض، 
اإىل احلوادث املرورية وما ينتج عنها 
من وفيات واإ�شابات بليغة، توؤدي اإىل 
االإعاقة. ومبوازاة ذلك، اأ�شار العقيد 
اإدارة  م��دي��ر  البلو�شي،  نا�شر  حمد 
املرور  مديرية  يف  اخلارجية  الطرق 
قيادة  اأخ���ط���ار  اأن  اإىل  وال����دوري����ات، 
فح�شب،  �شائقها  يت�شرر  ال  املركبات 
امل��رك��ب��ات وم�شتخدمو  ق��ائ��دو  واإمن���ا 
حالة  يف  خا�شة  االآخ����رون،  الطريق 

ف��ق��دان��ه ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��رك��ب��ة اأو 
مناطق  يف  خ��ط��رة  مب��ن��اورات  قيامه 
ال���ه���روب من  اأو حم��اول��ت��ه  ���ش��ك��ن��ي��ة، 
العقيد  وانتقد  امل��روري��ة.  ال��دوري��ات 
يعرّبون  الذين  ال�شائقن،  البلو�شي 
املنا�شبات،  يف  ���ش��ل��ب��اً  اأف���راح���ه���م  ع���ن 
االأعرا�ض  ���ش��االت  ع��ن��د  بالتفحيط 
اأن  اإىل  م�شرياً  ال�شكنية،  املناطق  يف 
الدوريات تتعامل بحزم مع املتورطن 
ال�شلبية،  امل�����ش��ارك��ات  ه���ذه  م��ث��ل  يف 
اأنها �شلوكيات غري عقالنية  معترباً 
الذي  ر  املتح�شّ �شعبنا  اإىل  ترتقي  ال 
واأفراد  االأ�شر  وح��ّث  عاملياً.  به  نرقى 
اجل��م��ه��ور، على ال��ت��ع��اون م��ع �شرطة 
املمار�شات  ه��ذه  م��ن  للحد  اأب��وظ��ب��ي 
ع��ل��ى متابعة  ال��ع��م��ل  م���ع  اخل���ط���رة 
االأب���ن���اء، وال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ي��ه��م، وعدم 
ال�����ش��م��اح ل��ه��م ب��ق��ي��ادة امل��رك��ب��ات دون 
ا�شتعرا�شية،  اأو بطرق  قيادة  رخ�شة 
ومعرفة اأماكن وجودهم ومرافقيهم 
فيه  متار�ض  موقع  اأي  عن  واالإب���الغ 

مثل هذه احلاالت.
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/خمبز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1180501:ركن الزهور - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرا�ض  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 10726 بتاريخ 2013/2/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شبكروم للتدقيق واال�شت�شارات االدارية 

رخ�شة رقم:CN 1097369 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شالح حممد �شامل العامري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد �شالح حممد �شامل العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مامن ماثاي مامن �شامويل )%49(

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000 
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شبكروم للتدقيق واال�شت�شارات االدارية

SPECTRUM FOR AUDITING & MANAGEMENT CONSULTANCY
اىل/ �شبكروم للتدقيق واال�شت�شارات االدارية ذ.م.م

SPECTRUM FOR AUDITING & MANAGEMENT CONSULTANCY LLC
االقت�شادية  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرا�ض على هذا  له حق  فعلى كل من 
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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خالد ع�شرى للديكور 

رخ�شة رقم:CN 1161369 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*92 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/خالد ع�شرى للديكور
KHALD ASHRY DECOR

اىل/ خالد ع�شرى العمال اال�شباغ
KHALD ASHRY PAINTING WORKS

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للكهرباء  واي  ال�ش�����ادة/بارك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1200534 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بارك واي للكهرباء
PARKWAY ELECTRIC EST
اىل/ بارك وي للوحات االعالنية

PARK WAY SIGN BOARDS
تعديل ن�شاط/ا�شافة ت�شميم وانتاج اللوحات االعالنية وتركيبها )7310010(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب وت�شغيل املعدات الكهربائية )4329105(

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
كهرباء  لت�شليح  ال�ش�����ادة/امل�شرق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1022505 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3.5*1.5 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�شة/ من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�شم جتاري:من/امل�شرق لت�شليح كهرباء ال�شيارات

AL MASHREQ AUTO ELECTRICAL REPAIRS
اىل/ بوابة امل�شرق لقطع غيار ال�شيارات

AL MASHREQ GATE AUTO SPAREPARTS
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )4530001(

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

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للفطائر  ال�ش�����ادة/�شبح وم�شا  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

واملعجنات رخ�شة رقم:CN 1175082 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة احمد �شعيب حممد ح�شن احلمادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يا�شر علي ح�شن ح�شن )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد حممد ح�شن احلمادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امنه �شعيب حممد ح�شن احلمادي
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن اىل موؤ�ش�شة فردية 

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شريكون لالعمال املدنية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1034331 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شركة م�شرف للتجارة واملقاوالت 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمر عبداهلل حممد عبداهلل التميمي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف في�شل جمعه خلفان بلهول الفال�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 MAWARED RESOURCES LLC حذف موارد ري�شور�شز ذ.م.م
فعلى كل من له حق االعرا�ض 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كاكتو�ض للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1192974 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد ح�شن حممد مطر البلو�شي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي خمي�ض �شعيد عبيد ال�شاعدي 
فعلى كل من له حق االعرا�ض 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(
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اإعــــــــــالن
املرفاأ  ال�ش�����ادة/�شاحل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1363310:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة في�شل حممد احمد حممد اليزيدي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد احمد حممد اليزيدي 

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
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 10726 بتاريخ 2013/2/26   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الريف للكمبيوتر 
والهواتف رخ�شة رقم:CN 1189673 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد جا�شم علي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر نور حممد البلو�شي 

فعلى كل من له حق االعرا�ض 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(
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اإعــــــــــالن
تو  ال�ش�����ادة/مركز هيد  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1066762:توه للتجميل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بيبي ليندا �شايل جار�شيا )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف اناليزا نيكودميي�ض روديجيز 

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
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(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
رقم CN 1264358 باال�شم التجاري مطعم ال�شباح 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  وامل�شاء  

كما كان عليه �شابقا. 
االعالن  هذا  على  االعرا�ض  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(
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اإعــــــــــالن
بدر  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1136875:الزمان للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه عبدالرحمن مو�شى البدواوي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد جمعه عبدالرحمن مو�شى البدواوي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
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(
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اإعــــــــــالن
النجارة واحلدادة  الكنز العمال  ال�ش�����ادة/بوابة  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1099759 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عيد ا�شماعيل عيد �شلتوت من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عيد ا�شماعيل عيد �شلتوت من 100% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عيد ا�شماعيل عيد �شلتوت )%24(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شامي حممد مبارك عو�ض املنهايل من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامي حممد مبارك عو�ض املنهايل من 0% اىل %51

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000 
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.80

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/بوابة الكنز العمال النجارة واحلدادة امل�شلحة

ALKANA GATE RE INFORCE CARPENTRY & BLACKSMITH
اىل/ بوابة الكنز العمال النجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م

ALKANA GATE RE INFORCE CARPENTRY & BLACKSMITH LLC
فعلى كل من له حق االعرا�ض 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
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة حممد ح�شن م�شطفيز 

للحدادة واللحام رخ�شة رقم:CN 1025849 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ور�شة حممد ح�شن م�شطفيز للحدادة واللحام
MOHAMED HASAN MOSTAFIZ BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP

اىل/ بقالة باب ليوا
LIWA GATE GROCERY

فا�شل  �شعيد  بناية  الغربية  املنطقة  زايد  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الهاملي اىل املنطقة الغربية ليوا اجلبانة ار�ض رقم 4-5-6-7-8-9 حمل رقم 7

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592005(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شطورة 

ال�شرق لالزياء - فرع مدينة زايد
 رخ�شة رقم:CN 1198881 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرا�ض  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 م غ
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اعالن عن ت�سجيل �سفينة

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
البحري( بان ال�شادة/جوجا�س اخلليج للنفط والغاز 
ذ.م.م قد تقدموا بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة 

بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��را���ض  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

جديد جديد جوجا�ض 250
 ميناء الت�سجيل ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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�سركة الروؤية ملواد البناء - ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ل�شركة / �شركة 
الروؤية ملواد البناء - ذ.م.م واخلا�ض بت�شفية ال�شركة املذكورة 
اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعالن،  تاريخ  من 

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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    �سركة خط احلياة لقطع غيار ال�سيارات - ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ل�شركة / �شركة 
بت�شفية  ذ.م.م واخلا�ض   - ال�شيارات  خط احلياة لقطع غيار 
يو�شف  �شعد  اأمري   / امل�شفى  يعلن   ، اأعاله  املذكورة  ال�شركة 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق 
مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ االإعالن، وكل من مل يتقدم 

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

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

بتاريخ :2013/1/29م املودعة حتت رقم : 185872 
با�شم:بريال للتجارة �ض م ح     

وعنوان:را�ض اخليمة ، �ض.ب:54659 ، هاتف: 0506591703  
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

الغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات الب�شاتن والغابات غري الواردة يف فئات اخرى احليوانات احلية الفواكه 
واخل�شروات واخل�شروات الطازجة البذور والنباتات والزهور الطبيعية املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات 

ال�شعري املنبت )امللت( .
الواقعة بالفئة :31

و�شف العالمه:العالمة عبارة عن كلمة mirta باللون االزرق يتخلله ا�شكال هند�شية ب�شكل مميز وب�شيطه 
باللون االحمر وال�شكل على خلفية بي�شاء. 

اال�شراطات:.
على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  فرباير 2013 العدد 10726
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حتت �سعار التخطيط ملدن اأمنة

بلدية عجمان تنظم موؤمتر عجمان الدويل ال�صاد�س للتخطيط العمراين
40 ورقة عمل باملوؤمتر بجانب عرو�س مل�صاريع خمتلفة حملية وعاملية

•• عجمان ـ حممد بدير :

برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
لالإحتاد،  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  ع�����ش��و 
ح����اك����م ع����ج����م����ان، ت���ن���ظ���م دائ������رة 
بعجمان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
ال�شاد�ض  ال���دويل  عجمان  م��وؤمت��ر 
ال�����ع�����م�����راين حتت  ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط 
���ش��ع��ار ال��ت��خ��ط��ي��ط مل����دن اأم���ن���ة يف 
مار�ض   14 اإىل   11 م��ن  ال��ف��رة 
للمعار�ض  زاي��د  اجل���اري يف مركز 
واملوؤمترات بجامعة عجمان للعلوم 
اجلرف  مبنطقة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وذل�����ك مب�����ش��ارك��ة اأك�����رث م���ن 50 
واملعمارين  متحدث من اخل��رباء 
يف الهند�شة والتخطيط العمراين 

من خمتلف دول العامل.
واأك��������د ����ش���ع���ادة ي���ح���ي���ى اإب���راه���ي���م 
اأح��م��د م��دي��ر ع���ام دائ����رة البلدية 
حر�ض  ب���ع���ج���م���ان،  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
بالدائرة  العليا  القيادات  جمل�ض 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
الدائرة  رئ��ي�����ض  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
القيادة  ت��ط��ل��ع��ات  ت���رج���م���ة  ع���ل���ى 
الفعاليات  بتنظيم  االإم������ارات  يف 
الدولية التي لها �شدى عاملي من 
ا�شتقطاب اخلرباء املهنين  خالل 
خرباتهم  ل��ي��ع��ر���ش��وا  ،وال��ف��ن��ي��ن 
ي�شهم  مب���ا  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 
يف االإط������الع ع��ل��ى امل�����ش��ت��ج��دات يف 
خم��ت��ل��ف االأم������ور ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 

باأنها من هذا املنطلق �شوف  الفتاً 
يتعلق  ف��ي��م��ا  م��ن��ج��زات��ه��ا  ت��ع��ر���ض 
بالتخطيط احل�شري و العمراين 
ودوره���ا يف توفري االأج���واء االآمنة 
يف االإمارة بامل�شاهمة مع ال�شلطات 

ذات العالقة يف ذلك.

اأهم املحاور املطروحة باملوؤمتر
وب��ن �شعادة امل��دي��ر ال��ع��ام ب��اأن من 
هامة  عناوين  املوؤمتر  اأهم حماور 
���ش��ي��ت��م م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا خ����الل االأي�����ام 
املدينة  اأب����رزه����ا  م���ن  ل���ه  ال��ث��الث��ة 
االآم�����ن�����ة و ال��ت�����ش��م��ي��م االأم��������ن و 
ال�شيا�شات  و  احل�شري  التخطيط 
االأم���ن���ي���ة و ال��ع��ن��ف احل�������ش���ري و 
و  احل�شرية  والتنمية  الت�شميم 
االجتاهات  و  االأم��ن��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
للمدن  احل���دي���ث���ة  وال����ن����ظ����ري����ات 
هامة  ع��ن��اوي��ن  وجميعها  االآم���ن���ة 
م�شتديرة  م���ائ���دة  ع��ل��ى  ���ش��ت��ط��رح 
وور�ض  م�شتفي�شة  ج��ل�����ش��ات  ع��رب 
عمل وعر�ض لتجارب االآخرين يف 
الدول املتقدمة ح�شاريا يف اأوروبا 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اآ���ش��ي��ا  ���ش��رق  ودول 
عر�ض خلرباتنا يف الدولة يف هذا 
بال�شاأن  املجال من قبل خمت�شن 

االأمني.
ب�شعاره  املوؤمتر  اأهمية  على  اأك��د  و 
����ش���ي���ع���ر����ض فيه  وحم����������اوره وم������ا 
خ����ربات ع���دي���دة وم�����ش��اري��ع هامة 
املتعلقة  ل��ل��م�����ش��اري��ع  ع��ر���ض  م��ث��ل 
واحل�شري  العمراين  بالتخطيط 

ال�شوء  ال��ذي ي�شلط  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
العامة  القيادة  ب��اأن  منوها  عليها 
ورقة  لها  �شيكون  ل�شرطة عجمان 
ع��م��ل ت��ع��ر���ض ف��ي��ه��ا خ���ربات���ه���ا يف 
للمدن  االآم����ن  التخطيط  جم���ال 

وخا�شة ما يتعلق باإمارة عجمان.
بن  اأح��م��د  عمر  املهند�ض  وحت���دث 
عمري املهريي ع�شو اللجنة العليا 
باأن  امل�����ش��ارك��ن  للموؤمتر  املنظمة 
ورقة   40 يبلغ  العمل  اأوراق  ع��دد 
ب��رن��ام��ج م�����ش��اح��ب له  واأن ه��ن��اك 
خمتلفة  مل�شاريع  عرو�ض  يت�شمن 
حملية وعاملية واأن هناك اأكرث من 
متخ�ش�شة  حملية  �شخ�شية   30
�شت�شارك  ال��ع��م��راين  بالتخطيط 
ب��امل��وؤمت��ر الف��ت��اً ب���اأن امل��وؤمت��ر ميتد 
يتخللها  اأي�����ام  اأرب���ع���ة  م����دى  ع��ل��ى 
فعاليات ترفيهية وجوالت �شياحية 
الدولة  داخ����ل  امل�����ش��ارك��ة  ل��ل��وف��ود 
ال�شياحية  مب��ع��امل��ه��ا  ل��ل��ت��ع��ري��ف 

ومرافقها احل�شارية الهامة.
ونوه بن عمري باأن من املتحدثن 
امل����وؤمت����ر ع���م���دة م��دي��ن��ة بريث  يف 
اال���ش��رال��ي��ة وع��م��دة م��دي��ن��ة جار 
املعهد  ورئ���ي�������ض  االأمل����ان����ي����ة  ���ش��ن��ج 
املعمارين  ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ن  امل��ل��ك��ي 
املتحدة  اململكة  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ن 
للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض 
امل���وؤمت���ت���ة كابا  ال���ق���اري���ة ل��ل��م��ب��اين 
الهند�شية  االأك���ادمي���ي���ة  ورئ��ي�����ض 
العميد  و�شعادة  باملك�شيك  الدولية 
ال��ن��ع��ي��م��ي نائب  ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل 

بالدولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل�����ش��ال��ح  خ��دم��ة 
الفعاليات  ه�����ذه  م���ث���ل  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ي�����ش��ارك ب��ه��ا نخبة 
من ذوي العلم واملعرفة واخلربات 
التخطيط  جم�����ال  يف  امل���ت���م���ي���زة 
العمراين للمدن مبا ذلك ترجمة 
لل�شعار الذي اتخذته اللجنة العليا 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��وؤمت��ر ه����ذه ال�����دورة 
باأبعاده  اآم���ن���ة  مل����دن  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الهامة  وحم�����اوره  االإ���ش��ت�����ش��راف��ي��ة 
على اأهم االأ�شباب التي توفر البيئة 
البناء  عملية  ال�شتمرار  املنا�شبة 
من  احل�شاري  والتطور  والتنمية 
خالل تنفيذ اخلطط ذات العالقة 
بالتخطيط العمراين الذي يحقق 

االإزهار املطلوب.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي 
فندق  يف  اأم�����ض  �شباح  عقد  ال���ذي 
كمبين�شكي عجمان بح�شور �شعادة 
ال��ع��م��ي��د ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن عبد 
العام  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  النعيمي  اهلل 
حممد  ،والعقيد  عجمان  ل�شرطة 
العامة  االإدارة  من  ال�شويدي  علي 
ل��ل��دف��اع امل����دين ، وامل��ه��ن��د���ض عمر 
اللجنة  ع�شو  امل��ه��ريي  ع��م��ري  ب��ن 
اللجان  واأع�شاء  للموؤمتر  املنظمة 

والرعاة للموؤمتر واالإعالمين.
ال��دائ��رة تنظم هذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شاد�شة  لل�شنة  ال���دويل  احل���دث 
الوطني  ب����دوره����ا  م��ن��ه��ا  اإمي����ان����ا 
وم�شاهمتها يف ت�شويق االإمارة عامليا 
ال�شياحة  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  وو���ش��ع��ه��ا 

يف ع���ج���م���ان وب���ع�������ض امل���ن���اط���ق يف 
ال���ت���ي يجري  و  وال���ع���امل  ال���دول���ة 
م�شروع  مثل  تنفيذها  على  العمل 
مدينة الفر�ض بالزوراء وم�شاريع 
كورني�ض  على  البحرية  ال��واج��ه��ة 
عجمان وم�شروع املارينا على غرار 
اأبو  ال��ع��ا���ش��م��ة  ك��ا���ش��ر االأم������واج يف 
وال��ذي مت ط��رح مناق�شاتها  ظبي 
التنفيذ وف��ق ما خطط  وه��ي قيد 

لها.
بن  �شلطان  ال�شيخ  العميد  واأ���ش��اد 
القائد  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع���ب���داهلل 
بتنظيم  ع��ج��م��ان  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام 
وما  الدائرة  تنظمه  ال��ذي  املوؤمتر 
يعلن خالله من قرارات وتو�شيات 
امل����روري����ة  ب��ال��ل��ج��ن��ة  ع���الق���ة  ذات 
والتخطيط االآمن للمدن والطرق 
موؤكدا  ب��االإم��ارة  التحتية  والبني 
باأن القيادة العامة ل�شرطة عجمان 
اإ�شراتيجية  ����ش���راك���ة  ت��رب��ط��ه��ا 
التن�شيق  اأ�شا�ض  على  تعتمد  هامة 
واملناق�شة وتبادل اخلربات يف كافة 
امل���ج���االت امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��رك��ة امل���رور 
ال��ط��رق��ات م�شيدا  ع��ل��ى  واالآم������ان 
بجهود �شمو ال�شيخ را�شد بن حميد 
النعيمي رئي�ض الدائرة ومتابعاته 
اأهمية  اإىل  م�شرياً  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
�شعار املوؤمتر وحماوره التي تركز 
على اأهمية اأمن املدن والتخطيط 
االآمن له مع اجلهات ذات العالقة 
ذات  اجل����ه����ات  دور  اإىل  م�������ش���ريا 
بتنظيم  وم�شيدا  ب��ذل��ك  ال��ع��الق��ة 

عجمان  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د 
و�شي  املطر  �شالح  العميد  و�شعادة 
للدفاع  العامة  االإدارة  ع��ام  مدير 
مارثا  واالأ���ش��ت��اذة  بعجمان  امل���دين 
����ش���وارت���ز ع�����ش��و وم��وؤ���ش�����ض فريق 
ج��ام��ع��ة هارفارد  م��ن  اال���ش��ت��دام��ة 
االأم��ري��ك��ي��ة ،ه����ذا ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
30 متحدث  اأك��رث من  نخبة من 
ووزارة  ال��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن 
ال��داخ��ل��ي��ة و���ش��رط��ة دب���ي وجامعة 
االأمريكية  واجل���ام���ع���ة  ع��ج��م��ان 

بال�شارقة وجامعة االمارات.
وقال باأن احلدث يتميز هذا العام 
باعتماد اجلمعية العاملية للنا�شرين 
جل��م��ي��ع ال���ب���ح���وث امل���ط���روح���ة يف 
ومعتمدة  ر�شينة  كبحوث  املوؤمتر 
ع��امل��ي��ا وال��ت��ي ���ش��ي�����ش��در ل��ه��ا كتاب 
ويوزع  العاملي  امل�شتوى  على  ين�شر 
يف كافة اأرجاء العامل مما �شي�شكل 
ف���ر����ش���ة ل���ل���ب���اح���ث���ن امل���واط���ن���ن 
وال���ع���رب ب��اإي�����ش��ال ب��ح��وث��ه��م اإىل 
�شي�شاحب  اأنه  اإىل  العاملية م�شرياً 
للرعاة  م��ع��ر���ض  امل��وؤمت��ر  جل�شات 
وج�����ام�����ع�����ات ال������دول������ة واجل����ه����ات 
املنظمة ، �شتقوم اجلامعات املحلية 

امل�����ش��اري��ع للطلبة  اأف�����ش��ل  ب��ع��ر���ض 
اخلريجن املتفوقن، كما و�شتبداأ 
13 و  و   12 اأي��ام  املوؤمتر  جل�شات 
9 �شباحا  14 مار�ض من ال�شاعة 
اأ�شار  جانبه  م��ن  ظ��ه��را.   2 وحتى 
ال�شويدي  ع��ل��ي  حم��م��د  ال��ع��ق��ي��د 
املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  من 
والتعاون  التن�شيق  اإىل  بعجمان 
يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  مع 
�شيارات  على  الت�شهيل  يف  عجمان 
وفق  ال�شوارع  يف  للمرور  االإ�شعاف 
موا�شفات تعتمد ال�شالمة املرورية 
باأن هناك تن�شيق دائم معها  الفتاً 
باإجراءات الراخي�ض  فيما يتعلق 
املتخ�ش�شة  وك���ذل���ك  ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
بالبناء، كما نوه باأهمية احلوارات 
مبو�شوع  واخلا�شة  �شتطرح  التي 
ال��ت��خ��ط��ي��ط االآم�����ن ل��ل��م��دن ودور 
احتياجاتها  على  الوقوف  يف  ذلك 
االأم���ن���ي���ة م�����ش��ي��دا ب�����دور ال���دائ���رة 
ال��ري��ادي يف ت��وف��ري اأ���ش��ب��اب االأمن 
وال�������ش���الم���ة ف��ي��ه��ا ل��ل�����ش��ك��ان من 
املثمر بن اجلهات  التعاون  خالل 
الدفاع  اإدارة  ومنها  العالقة  ذات 
امل����دين ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا كافة 

للحاالت  م��واج��ه��ت��ه��ا  يف  اجل���ه���ات 
التي  املختلفة  واحل��وادث  الطارئة 
باأن  امل���دن ب�شكل ع���ام الف��ت��ا  ت��ه��دد 
ال��ع��ام للنقا�ض  امل��وؤمت��ر ه���ذا  ع��ق��د 
ح����ول ه����ذا امل���ح���ور ي���وؤك���د حر�ض 
اأق�شى  املنظمة على توفري  اجلهة 
درجات ال�شالمة واالآم��ان يف املدن 
الإن�شاء  التخطيط  ويف  احل�شارية 
ي�شمن  ال�������ذي  احل���دي���ث���ة  امل�������دن 
حت�شن نوعية احلياة فيها ويوؤكد 
انطالقتها من حر�ض القيادة على 
اإ�شراجتيات وطنية  ذلك مبا فيه 
مدننا  يف  وال�شالمة  االأم���ن  توفر 
اإماراتنا  حتت�شنها  ال��ت��ي  الغالية 
احلبيبة. كما اكد مدير عام دائرة 
بعجمان،  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
اأن  ال�����ش��ح��ف��ي  امل����وؤمت����ر  يف خ���ت���ام 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م���وؤمت���رات 
بتو�شيات  خ��رج��ت  ق���د  ال�����ش��اب��ق��ة 
بعجمان  ال���واق���ع  ار�����ض  ���ش��ه��دت��ه��ا 
متميزة  حتتية  بنية  ع��ن  واث��م��رت 
واأبرزت  الكثري  ا�شافت  وم�شاريع 
وذلك  ل��الإم��ارة  احل�شاري  ال��وج��ه 
ب��ت��ع��اون ك��اف��ة اجل��ه��ات يف حتقيق 

هذه التو�شيات. 

دائرة الق�صاء يف اأبوظبي ت�صدر ثالثة كتب جديدة 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي ثالثة كتب جديدة هي قانون تنظيم  اأ�شدرت دائرة الق�شاء يف 
الق�شائية  اجل��ه��ات  اأم���ام  اخل��ربة  مهنة  تنظيم  ق��ان��ون  و  الرجمة  مهنة 
التي  اجل��دي��دة  املكتبة  يف  الكتب  ه��ذه  وتوفر   . املناف�شة  تنظيم  قانون  و 
افتتحتها الدائرة يف مقرها الرئي�ض يف مدينة اأبوظبي ملوا�شلة لر�شالتها 
الذي  املتوا�شل  للتطور  ومواكبة  القانونية  الثقافة  ون�شر  التوعية  يف 
ت�شهده البيئة الت�شريعية يف اإمارة اأبوظبي واالإمارات. وت�شمن االإ�شدار 
املتعلق بتنظيم مهنة الرجمة تو�شيحا للقانون االحتادي رقم 6 ل�شنة 
2012 الذي كان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
يوؤكد  وال��ذي  الرجمة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف  ا�شدره  اهلل  حفظه  الدولة 
عدم جواز مزاولة مهنة الرجمة يف الدولة الأحد اإال بعد القيد يف جدول 

مزاولة مهنة اخلربة اأمام جهات الق�شاء يف الدولة با�شتثناء الذين يتم 
اأو  اتفاقهم  املحكمة  وتقر  الدعوى  يف  اخل�شوم  قبل  من  عليهم  االتفاق 
براأيهم..  اال�شتعانة  الق�شاء  جهات  ت��رى  الذين  املخت�شن  من  غريهم 
كما اأعطى القانون اجلهات الق�شائية املحلية و�شع القواعد وال�شوابط 
القانون.  ه��ذا  يتعار�ض مع  مل��زاول��ة مهنة اخل��ربة لديها مبا ال  ال��الزم��ة 
اأن  كما ا�شرط القانون فيمن يقيد بجدول قيد اخل��رباء ب��وزارة العدل 
جنحة  اأو  بجناية  عليه  احلكم  ي�شبق  ومل  وال�شلوك  ال�شرية  ح�شن  يكون 
خملة بال�شرف واالأمانة واأن يكون حا�شال على موؤهل جامعي معتمد من 
واال  تخ�ش�شه  جمال  يف  بها  املعرف  العليا  املعاهد  اأو  اجلامعات  اإح��دى 
تقل خربته بعد التخرج عن 7 �شنوات للمواطن يف جمال اخلربة املطلوب 
القيد بها وعن 15 �شنة لغري املواطن وان يكون لديه موافقة من اجلهة 
التي يعمل لديها. وتناول االإ�شدار الثالث لدائرة الق�شاء قانون تنظيم 

قيد املرجمن بوزارة العدل واحل�شول على ترخي�ض بذلك من ال�شلطة 
املخت�شة يف االإمارة املعنية. وحدد القانون ال�شروط التي يجب اأن تتوافر 
فيمن يقيد يف جدول قيد املرجمن ب��وزارة العدل حيث يجب اأن يكون 
ح�شن ال�شرية ومل ي�شبق احلكم عليه بجناية اأو جنحة خملة بال�شرف اأو 
االأمانة واأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وحتدثا اإجادة تامة اذا كانت 
موؤهل معتمد  يكون حا�شال على  وان  العربية  اللغة  واإىل  الرجمة من 
اأن  القانون  ا�شرط  .. كما  بها  املعرف  املعاهد  اأو  اإح��دى اجلامعات  من 
تالية  �شنوات  املتقدم للعمل يف جمال الرجمة عن خم�ض  ال تقل خربة 
�شرحا  فت�شمن  اخل���ربة  مهنة  بتنظيم  اخل��ا���ض  االإ���ش��دار  اأم���ا  للتخرج. 
ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��دره  ال��ذي   2012 ل�شنة   7 رق��م  االحت���ادي  للقانون 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل يف �شاأن تنظيم 
مهنة اخلربة اأمام اجلهات الق�شائية ون�ض على اأنه ال يجوز لغري اخلرباء 

املناف�شة من خالل تو�شيح القانون االحتادي رقم 4 ل�شنة 2012 الذي 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��دره 
املناف�شة  تعزيز  بهدف  املناف�شة  تنظيم  �شاأن  يف  املا�شي  العام  اهلل  حفظه 
ومكافحة املمار�شات االحتكارية من خالل توفري بيئة حمفزة للمن�شاآت 
اأجل تعزيز الفاعلية والتناف�شية وم�شلحة امل�شتهلك وحتقيق تنمية  من 
م�شتدامة يف الدولة واملحافظة على �شوق تناف�شية حمكومة باآليات ال�شوق 
مبا يتفق مع مبداأ احلرية االقت�شادية من خالل حظر االتفاقات املقيدة 
لو�شع  ا�شتغالل  اإ���ش��اءة  اىل  تق�شي  ال��ت��ي  والت�شرفات  االع��م��ال  وح��ظ��ر 
�شاأنه  من  ما  كل  وجتنب  االقت�شادي  الركز  عمليات  ومراقبة  مهيمن 
القانون على  اأحكام  وت�شري  اأو منعها.  اأو احلد منها  باملناف�شة  االإخ��الل 
جميع املن�شاآت وذلك فيما يت�شل باأن�شطتها االقت�شادية يف الدولة وعلى 

ا�شتغالل حقوق امللكية الفكرية داخل الدولة وخارجها.

م�صرية الدراجات الهوائية العاملية تزور متحف عجمان

اجتماع جلنة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف 
واملرافق العامة للمجل�س الوطني الحتادي

•• عجمان ـ الفجر :

)ن�شاء  العاملية  الهوائية  ال��دراج��ات  م�شرية  توقفت 
ك��ان يف  ال�����ش��الم( يف متحف عجمان حيث  اأج���ل  م��ن 
ا�شتقبالهم منى اآل علي رئي�ض ق�شم الفعاليات بدائرة 
�شالح  حممد  واإبراهيم  بعجمان  ال�شياحية  التنمية 
جمعية  ورئي�ض  بالدائرة  ال�شعبي  ال��راث  م�شت�شار 
 250 بامل�شرية  وي�شارك  ال�شعبية.  للفنون  عجمان 

فتاة و�شيدة من 38 دولة 
من خمتلف اأنحاء العامل العربي واالأجنبي، وتهدف 
ال��ن�����ش��اء م���ن ثقافات  ب���ن  ال�����ش��الم  م���د ج�����ش��ور  اإىل 
وزيادة  بالعامل  املعرفة  لتطوير  خمتلفة،  ومعتقدات 
لذلك  وم��ا  االأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  احل�شاري  التوا�شل 
من تاأثري اإيجابي يف املجتمعات. وقالت منى اآل علي 
على  حر�شت  بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  اإن 
ا�شت�شافة هذا احلدث العاملي يف اإطار �شعيها الدءوب 

عن  الباحثن  وقلوب  عقول  يف  عجمان  �شورة  لبناء 
ال�شياحي  خيارهم  وجعلها  ف��ري��دة،  �شياحية  وج��ه��ة 
وزائر  �شائح  ك��ل  ذاك���رة  اأث��ر طيب يف  وت��رك  املف�شل، 
الإمارة عجمان. وكانت فرقة عجمان للفنون ال�شعبية 
كذلك بانتظار امل�شاركات بامل�شرية يف متحف عجمان 
مبجموعة من العرو�ض ال�شعبية من فن الليوا، التي 

تفاعلن معها بحما�ض.
اأرجاء  يف  تفقدية  بجولة  الزائر  الوفد  اأع�شاء  وق��ام 
املتحف  ت��اري��خ  ع��ن  ل�شرح  خاللها  ا�شتمعوا  املتحف، 
توؤرخ الأوجه  التي  اأق�شامه  اإن�شائه وخمتلف  ومراحل 
احلياة الربية والبحرية الأهايل اإمارة عجمان ودولة 
اأجريت باالأق�شام  االإم��ارات قدميا، والتحديثات التي 
للدراجات  االإم�������ارات  احت����اد  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  اأخ������ريا. 
تقود  وفيه  العاملي،  الريا�شي  احل��دث  هذا  ا�شت�شاف 
50 كيلومر يوميا من  مل�شافة  الدراجات  امل�شاركات 

خالل خط �شري يطوف االإمارات ال�شبع.

•• دبي-وام:

ال�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة واالأوق����اف واملرافق  ق���ررت جلنة 
اجتماعها  خ��الل  االحت���ادي  الوطني  للمجل�ض  العامة 
ام�ض االول مبقر االأمانة العامة للمجل�ض بدبي برئا�شة 
..القيام  اللجنة  رئي�ض  االأعما�ض  عبداهلل  اأحمد  �شعادة 
االإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ميدانية  ب��زي��ارة 
واالأوقاف باأبوظبي يف 12مار�ض املقبل بناء على دعوة 
موجهة من الهيئة. وا�شتكملت اللجنة خالل االجتماع 
مناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة االأ�شغال العامة يف �شاأن 
بناء امل�شاكن ال�شعبية و�شق الطرق االحتادية و�شيانتها 
بالرد  الذين قاموا  ال��وزارة  وحت�شينها بح�شور ممثلي 
باإعداد  اللجنة  ..و���ش��ت��ق��وم  اللجنة  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات  ع��ل��ى 
م�شروع تقريرها حول املو�شوع متهيدا العتماده ورفعه 
 3 يف  القادم  اجتماعها  اللجنة عقد  وق��ررت  للمجل�ض. 
2013 ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة هيئة االإمارات  مار�ض 

وال�شالمة  ال�شحة  ���ش��اأن  يف  وامل��ق��اي��ي�����ض  للموا�شفات 
ودعوة ممثلي بلديتي دبي وال�شارقة حل�شور االجتماع. 
ا�شراتيجية  املو�شوع من حماور  اللجنة هذا  وتناق�ض 
الت�شريعات  وتطبيق   2013-2011 لالأعوام  الهيئة 
ال�����ش��الم��ة واحل��م��اي��ة ال�شحية  وال��رق��اب��ة يف جم���االت 
الدولية  املمار�شات  اأف�شل  با�شتخدام  وذل��ك  والبيئية 
تطبيقه  ومراقبة  واملعايرة  للقيا�ض  الوطني  والنظام 
امل�شتهلك  حماية  يف  الهيئة  ودور  املختلفة  االأن�شطة  يف 
االجتماع  ح�شر  الوطني.  االقت�شاد  وتدعيم  والبيئة 
���ش��ع��ادة ك���ل م���ن ر����ش���اد حم��م��د ب��وخ�����ض م��ق��رر اللجنة 
�شامل  ب��ن  حممد  وحميد  ال�شماحي  �شيف  ..و�شلطان 
و����ش���امل حم��م��د ه���وي���دن اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة. ك��م��ا ح�شر 
حممد  املهند�ض  �شعادة  االأ���ش��غ��ال  وزارة  م��ن  االج��ت��م��اع 
امليل وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون االإ�شكان والتخطيط 
امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  �شهيل  �شناء  و�شعادة  احل�شري 

للخدمات امل�شاندة.

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات تفتتح مكتب التن�صيق وال�صتجابة يف عجمان
•• عجمان-وام:

الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
ال��ط��وارئ واالأزم���ات وال��ك��وارث املقر 
التن�شيق واال�شتجابة  ملكتب  اجلديد 
عجمان..وذلك  اإم�����ارة  يف  ال��وط��ن��ي 
لتوفري  وخططها  براجمها  �شمن 
وت�����ش��خ��ري االإم��ك��ان��ي��ات ك��اف��ة لفرق 
ل��ت��اأدي��ة مهامها  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ط���وارئ 
اأعلى  وف��ق  وم�شوؤولياتها  واأدواره����ا 
وبحث  واالت�شال.  التن�شيق  معايري 
العميد على عبداهلل علون قائد عام 
�شرطة عجمان رئي�ض فريق الطوارئ 
ا�شتقباله  خ��الل  عجمان  يف  املحلي 
خلفان  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  م��ك��ت��ب��ه  يف 
الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية 
والكوارث  واالأزمات  الطوارئ  الإدارة 
اإدارة  ال��ن��ي��ادي م��دي��ر  وع��ل��ي را���ش��د 
عدد  بح�شور  الهيئة  يف  العمليات 
امل�شرك  امل�����ش��وؤول��ن..ال��ت��ع��اون  م��ن 
وامل�شوؤوليات  االأدوار  تن�شيق  واآل��ي��ة 
ال���ط���وارئ املحلي  ب��ف��ري��ق  اخل��ا���ش��ة 
املقر  احل�شور..  وتفقد  عجمان.  يف 
والتجهيزات  العمل  و�شري  اجل��دي��د 
التي  واالإداري���ة  والتنظيمية  الفنية 
تقدمي  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 

لربامج  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة  ال�����روؤي�����ا 
اجلهات  ت���ع���ده���ا  ال���ت���ي  ال���ت���م���اري���ن 
الهيئة  ع��ل��ي��ه��ا  وت�������ش���رف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال�����وزارات  م��ع  والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
ومتابعة  ال��ع��الق��ة  ذات  وال��ه��ي��ئ��ات 
ال���ط���وارئ  اإدارة  م��ن��ظ��وم��ة  ب���رام���ج 
التاأكد  بجانب  املتكاملة  واالأزم����ات 
املحلي  امل�شتوى  ب��رام��ج  تطابق  م��ن 
الإيجاد  الوطني  امل�شتوى  برامج  مع 
ال�شبل الإدارة االأزم��ة. واطلع  اأف�شل 
امل�شتخدمة  ال��ن��ظ��م  ع��ل��ى  احل�����ش��ور 
قيا�ض  اآل����ي����ة  و  ال����ط����ارئ  اإدارة  يف 
العمليات  واأنظمة  اال�شتجابة  زم��ن 
التن�شيق مع اجلهات  واآلية  املركزية 
املوؤ�ش�شات  ومتكن  ب��احل��دث  املعنية 
املواجه  م���ن  ووح���دات���ه���ا  امل�����ش��ارك��ة 
ال��ن��اج��ح��ة م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر نظم 
والتوجيه  وال�����ش��ي��ط��رة  االت�������ش���ال 
اإدارة  جم����ال  يف  ق���درات���ه���ا  وت��ع��زي��ز 
االأزمات والكوارث �شمن فريق عمل 
م�����ش��رك م����درب وف���ق اأح�����دث اآلية 
خمتلف  على  االأزم����ات  م��ع  التعامل 
م�����ش��ت��وي��ات ال���ط���ارئ. ووج����ه مدير 
عام الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ 
الطوارئ  ل��ف��ري��ق  و���ش��ك��رة  ت��ق��دي��ره 
عام  قائد  بقيادة  عجمان  يف  املحلي 

لفريق  امل���وك���ل���ة  اخل����دم����ات  اأف�������ش���ل 
مهامه  ل���ت���اأدي���ة  امل��ح��ل��ي  ال����ط����وارئ 
فعال  ب�شكل  وم�شوؤولياته  وواجباته 
اإبراهيم  ع���ب���داهلل  وق����دم  وح���ي���وي. 
العو�شي القائم باأعمال مدير مكتب 
ومهام  اأدوار  حول  �شرحا   .. عجمان 
ال�����ذي ي�شم  امل��ك��ت��ب  وم�������ش���وؤول���ي���ات 
وغرفة  والتخطيط  التن�شيق  فريق 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي جهزه 
واملتابعة  االإت�������ش���ال  ن��ظ��م  ب���اأح���دث 
ال��ف��وري��ة ال��ي��وم��ي��ة ل���الأح���داث ومن 
خ��الل ا���ش��ت��دع��اء وج��اه��زي��ة عنا�شر 
التي  امل��ع��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  االرت����ب����اط 
ت�شارك يف اإدارة الطوارئ وتوفر لهم 
اأدوات االت�شال والتن�شيق بن جميع 
اإدارة  من  للتمكن  امل�شاركة  اجلهات 
احلدث. واأ�شاف اأنه من �شمن املهام 
االأح����داث  م�����ش��ت��ج��دات  اآخ���ر  متابعة 
ال��ط��ارئ��ة م��ع اجل��ه��ات امل��خ��ت�����ش��ة يف 
االإمارة وامل�شاركة يف اإعداد وحتديث 
ف�شال  امل���ح���ل���ي  امل����خ����اط����ر  ����ش���ج���ل 
وحتديث  ح�����ش��ر  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع���ن 
االإمكانيات واملوارد املحلية وامل�شاركة 
املحلية  اال�شتجابة  خطط  اإع��داد  يف 
التدريبات  يف  امل�شاركة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وفق  الوطنية  املحلية  والتمرينات 

وت�شخري  ل��ت��وف��ري  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة 
ك����ل االإم����ك����ان����ي����ات ل��ي��ت��م��ك��ن اأف������راد 
ال��ف��ري��ق م���ن ت���اأدي���ة م��ه��ام��ه ب�شكل 
فعال وحيوي االأم��ر ال��ذي �شاهم يف 
اإيجاد بيئة عمل جيدة مع الوزارات 
العالقة.  ذات  والهيئات  واملوؤ�ش�شات 
اأن ميتلك  اأه��م��ي��ة  ال��رم��ي��ث��ي  واأك�����د 
واخلربات  املهارات  الوظيفي  الكادر 
لتاأدية  امل��ط��ل��وب��ة  واالإداري������ة  الفنية 
ف��ع��ال��ي��ة.. اأك����رث  م��ه��ام ع��م��ل��ه ب�شكل 

برامج  لديها  الهيئة  اأن  اإىل  م�شريا 
تدريب وتطوير على م�شتوى عايل 
واالتفاقيات  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  خ���الل  م���ن 
املنظمات واملوؤ�ش�شات والذي من  مع 
اأف����رادا وعنا�شر  اإع���داد  يتم  خ��الل��ه 
ب�شورة  امل��ح��ل��ي��ة  ال����ط����وارئ  ف���ري���ق 
عملهم  اأداء  م���ن  مت��ك��ن��ه��م  وب�����ش��ك��ل 
الطوارئ  اإدارة  مب��ن��ظ��وم��ة  امل��ت��ع��ل��ق 
واالأزم�������������ات وال�������ك�������وارث. وط���ال���ب 
املزيد  ب���ب���ذل  امل���وظ���ف���ن  ال��رم��ي��ث��ي 
واالإخال�ض  وال��ت��ف��اين  اجل��ه��د  م��ن 
فريق  ���ش��م��ن  وال���ع���م���ل  وامل����ث����اب����رة 
م�شرك واحد وبروح وطنية تتطلع 
لتقدمي املزيد من النجاحات ملا فيه 
خري الدولة واملقيمن عليها حلماية 
اأ�شار  جانبه  من  ال��دول��ة.  مكت�شبات 

اأن  اإىل  ع��ل��ون  ع��ب��داهلل  على  العميد 
الفريق  م��ه��ام وواج����ب����ات  اأه����م  م���ن 
الالزمة عن حاالت  التقارير  اإع��داد 
والتو�شيات  ل��ل��ط��ارئ  االإ���ش��ت��ج��اب��ة 
على  لعر�شها  الالزمة  واملقرحات 
القيام  واأهمية  العليا  القيادة  فريق 
وا�شتطالعية  م��ي��دان��ي��ة  ب����زي����ارات 
ملواقع العمل لالإطالع على خطوات 
واآلية االإ�شتعداد واال�شتجابة حلاالت 
ال�����ط�����وارئ واالأزم�����������ات وال�����ك�����وارث 
والعمل على �شمان حتديد املخاطر 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  امل��ح��ت��م��ل��ة 
وحتديد  ن��وع��ه��ا  ح�شب  وت�شنيفها 
الناجمة  واالآث��ار  احتمالية احلدوث 
وو�شع  معها  التعامل  واأولوية  عنها 
معها  للتعامل  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط 
اآثارها وتقييم ومعرفة  للتقليل من 
املوؤ�ش�شات  وا�شتعداد  جاهزية  م��دى 
ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م��ع احل���دث ملواجهة 
االأزمات والكوارث ب�شكل اأكرث فاعلية 
���ش��رط��ة عجمان  . واأك�����د ق��ائ��د ع���ام 
يف  للطوارئ  حملي  فريق  وج��ود  اأن 
عجمان من �شاأنه امل�شاهمة يف تعزيز 
تنفيذ االإ�شراتيجية العامة خلطط 
تتبانها  ال��ت��ي  واالأزم������ات  ال���ط���وارئ 

القيادة العليا يف الدولة.

نوع وثيقة مفقودةت
حممد  احمد  املدعو/  فقد  
هالل �شرور الكعبي اماراتي 
الوثيقة  ن�����وع  اجل���ن�������ش���ي���ة  
املفقودة ورقمها خال�شة قيد 
رقم 382634  من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

 050/6666649

فقدان جواز �سفرت
ا�شومانتاكات  امل��دع��و/  فقد  
�شاليل عبدال�شالم      - هندي  
رقم  �شفره   اجلن�شية- جواز 
فعلى   )5875109(
ت�شليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
اىل اق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 

ال�شفارة الهند م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شادى حممد 
ال�شماين احمد - ال�شودان  
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )0499066( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

.055/5213040

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد ا�شف 
باك�شتاين    - ف��احت حممد  
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة- 
      )1880042( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

.050/4439045

فقدان جواز �سفرت
فقد  امل��دع��و/ ح��امت هاين 
االردين    - ك��ن��ع��ان  ق��ا���ش��م 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم   
�شادر        )565907(
من االردن من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

.050/3116530
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العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1816  جتاري كلي                     
اىل املدعى عليه/1- كروبخ�ض �شينج �شاحب �شينج جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / بنك االمارات دبي الوطني وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  دره��م(وال��ر���ش��وم   4496338.64( وق��دره 
املعجل  بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام  ال�شداد  اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من 
بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/3/7 ال�شاعة 9.30�ض 
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. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/140  جتاري كلي                         
اىل املدعى عليه/1- ال�شيد حممود جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / جمال 
علي حممد ها�شم اليا�شي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة باخراج 
املدعى عليه من ال�شركة وا�شتمرارها بينهما ومتكينها من حذف و�شطب ا�شمه 
من ال�شجل التجاري والرخ�شة التجارية و�شائر ال�شجالت واالوراق الر�شمية 
بالرخ�شة  اخلا�شة  الر�شمية  االج����راءات  بانهاء  لهما  والت�شريح  االخ���رى- 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  9.30�����ض 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/382  عقاري كلي                  
ليمتد جمهول حمل  فا�شكون تريدجن  �شركة  املدعى عليه/1-  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد �شالح حممد �شعيد �شالح العاين 
بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  كنعان  حليم  �شمري  وميثله: 
املنعقدة  بتاريخ 2013/2/21 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2013/3/14 املوافق  اخلمي�ض  يوم 

ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1756  جتاري كلي                  
بهبود   -2 ذ.م.م  ال�����ش��ي��ارات  ل��زي��ن��ة  ال��و���ش��ل  ���ش��رك��ة  ع��ل��ي��ه��م/1-  امل���دع���ى  اىل 
نوري  �شركة م�شعود   -4 ك��رد  كربي  ال��ه  ار���ض حبيب   -3 فار�شي  نكهدار كرميي 
املدعي / بنك �شادرات  ان  لاللكرونيات )ذ.م.م(  جمهويل حمل االقامة مبا 
بان  نعلنكم  القا�شم   حممد  احمد  حممد  وميثله:ابراهيم  املكتوم  فرع  اي��ران- 
املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/2/21 يف الدعوى املذكورة اعاله. 
الدعوى وقد حت��ددت جل�شة  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  ب��ورود تقرير  اخطاركم 
 ch2E.21 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/3/14 املوافق  اخلمي�ض  يوم 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/419  عقاري كلي                  
للو�شاطة  �شلر  �شركة   -2 م���رياين  ب��راك��ا���ض  موهيت  ع��ل��ي��ه��م/1-  امل��دع��ى  اىل 
كلثوم  ام   -4 �شاه 3- حممد عبا�ض  قا�شم علي  ال�شيد- علي  العقارية- وميثلها 
مالك زوجة حممد عبا�ض  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / فاطمة �شالح 
عبداهلل حممد ال�شويدي وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري   نعلنكم بان 
املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/2/21 يف الدعوى املذكورة اعاله. 
الدعوى وقد حت��ددت جل�شة  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  ب��ورود تقرير  اخطاركم 
 ch1B.8 بالقاعة  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2013/3/21 املوافق  اخلمي�ض  يوم 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/318 طعن مدين   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ حنان حرب علي اليف  وميثله: طارق ح�شن عبداللطيف عبدالرحمن 
ال�شركال  باعالن املطعون �شدهما/1- داين�شتي الزرعوين اي ان �شي 2- هالل 
ال�شخ�شية وب�شفته �شريك  الزرعوين ب�شفته  ابو احل�شن  حممد عبدالكرمي 
يف ال�شركة داين�شتي زرعوين انك جمهويل حمل االقامة. نعلنكم بان الطاعن 
اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز 

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

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/124 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ �شيد حممد �شيد علي اكرب �شالري 
ميثلها  ليمتد  هولدينج  بي  اي  �شركة  �شده/1-  املطعون  باعالن 
�شاحبها/ زياد عبدالرحمن ظافر عبدالغني بركات جمهول حمل 
اعاله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  االقامة. 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1439 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- االمارات ل�شناعة زجاج ال�شيارات ذ.م.م )�شابقا( /
طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  )حاليا(   الزجاج  ل�شناعة  لومي 
التنفيذ/ ق�شي طارق العواد وميثله: ن�شر علي ن�شر علي  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )67627  (
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  ر�شوم خلزينة  دره��م   )677( مبلغ 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1162  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1 -�شاهد اليا�ض علي علي 2- ا�شماعيل عبداهلل 
ح�شن عبداهلل جمايل  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /مذكر 
املرباطي      نوال م�شطفى حممد �شالح  الهاجري وميثله:  نا�شر مذكر 
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/65 مدين كلي 
بتاريخ 2012/12/27 وحددت لها جل�شه يوم االثنن املوافق 2013/3/4 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1165  ا�ستئناف مدين
ا�شماعيل عبداهلل ح�شن  داد 2-  امل�شتاأنف �شدهما / 1 -خ�شام فرخ  اىل 
عبداهلل جمايل   جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /مذكر نا�شر 
املرباطي    قد  ن��وال م�شطفى حممد �شالح  الهاجري وميثله:  مذكر 
كلي  م��دين   2012/65 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف 
بتاريخ 2012/12/27 وحددت لها جل�شه يوم االثنن املوافق 2013/3/4 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/679  ا�ستئناف مدين
جمهول   جماجيلديفت�ض   برييك  -خ��ريول��ن   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
العامة وميثلها/احمد  للتجارة  /العابر  امل�شتاأنف  ان  االقامة مبا  حمل 
عتيق احمد دملوك بن عمان وميثله: فهد �شلطان علي لوتاه   قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  م��دين   2011/437 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2012/7/11 وحددت لها جل�شه يوم االثنن املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/888  ا�ستئناف جتاري
�شوبرماركت   -2 ابوبكر  ار���ش��د  -ب��وت��ات��ب��ور   1  / �شدهما  امل�شتاأنف  اىل 
مارينا املدينة �شابقا )حراء املدينة حاليا(   جمهويل حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف /�شمري تيكايل يو�شف وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد 
بالدعوى رقم 2010/1202  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  املطوع  قد 
جتاري كلي بتاريخ 2012/6/11 وحددت لها جل�شه يوم االثنن املوافق 
وعليه   ch2D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/4/1
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/587  ا�ستئناف عقاري
جمهول   ليمتد   ج��روب  انرنا�شيونال  -ا�شيت   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:  ليمتد  ان��ك  ف��ايل  /ان��دي��ج��و  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
حبيب حممد �شريف عبداهلل املال  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2010/195 عقاري كلي بتاريخ 2012/10/22 وحددت لها 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  املوافق 2013/3/13  جل�شه يوم االربعاء 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1C.11 رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1663 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليهما/1-  امل��دع��ى  اىل  االبتدائية  االحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الظفرة   املدعي/�شركة  اق��ام   - زبيجليو  بالنيتا   -2 ال�شيارات  لتاأجري  ر�شالن 
مكتب  البخيت  م��رك��ز  ال�����ش��دي��ق-  اب��وب��ك��ر  ���ش��ارع  ع��ن��وان��ه:  جن�شيته/  للتاأمن 
 2012/1663 برقم  الدعوى   04-2974999 رقم  هاتف   3012 رقم  مكتب  الثالث 
-مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 20250 درهم فانت مكلف 
باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 4 من �شهر مار�ض ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/2/7
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1193 )مدين كلي(    
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/�شتار غيغا 
ا�شتابلي�شمنت ليمتد - اقام املدعي/باالكري�شنا �شتي   عنوانه: دبي- �شارع خالد 
رقم 043931777  االر�شي- هاتف  الطابق  الغاندي-  بناية  دبي  بر  الوليد-  بن 
الدعوى برقم 2012/1193 -مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
131500 درهم فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 3 من �شهر 
الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف  للنظر يف  وذل��ك  ل�شنة 2013  مار�ض 

2013/1/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/335 ا�سكالت عقاري
لوقف  ع��ق��اري   2012/657 رق���م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال  الق�شية:  م��و���ش��وع 
االجراءات التنفيذية -املطلوب اعالنه امل�شت�شكل �شده/1- كايل ماركتنج- 
متثلها/ ايلينا رامودينا  جمهول حمل االقامة. مو�شوع االعالن: نعلنكم 
 11.00 ال�شاعة   2013/3/10 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�شة  حت��ددت  ق��د  بانه 
�شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم 
ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ 

اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/914   جتاري جزئي                         
اىل املحكوم عليهما/1-  موؤ�ش�شة نا�شر يو�شف ملقاوالت ان�شاءات الطرق 2-نا�شر يو�شف 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة   حم��ل  جمهويل  احل���داد  ع��ب��داهلل  احمد 
املنعقدة بتاريخ 2012/3/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة ال�شمان اللبنانية 
بالزام املدعى عليها بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره 24886.05 درهم ) اربعة وع�شرون 
الف وثمامنائة و�شتة وثمانون درهما وخم�ض فل�شات( ف�شال عن فائدة تاخريية بواقع 
9% �شنويا تبدا من 2010/6/16 وحتى متام ال�شداد والزمتها امل�شروفات وخم�شمائة درهم 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثن  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  مقابل 
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 التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/13   عقاري كلي                           
االقامة   حم��ل  جمهول  ليمتد    ري�شيدين�شي  ف��رون��ت  وت��ر  رويف  ع��ل��ي��ه/1-   املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/7 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ حميد ر�شا حممد ر�شا دهقاين ببطالن التعاقد املربم بن املدعى واملدعى عليها 
عن الوحدات مو�شوع الدعوى عدا الوحدة 1614 والزمت املدعى عليها ان ترد  للمدعى 
وثمانية  ومائتان  الفا  و�شبعون  و�شتة  و�شتة  وم��ائ��ة  )مليون  دره��م   1176298.10 مبلغ 
وت�شعون درهم وع�شرة فل�ض( والفائدة القانونية لذلك املبلغ بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
درهم  وال��ف  امل�شاريف  والزمتها  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2012/1/4 يف  الق�شائية  املطالبة 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات بحالتها.حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 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 الدعاوي العقارية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/388  جتاري جزئي                         
اىل امل��دع��ى عليه /1- ان���ايل اوج��ي��د بوبليتي جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
لوتاه   احمد  �شعيد  ابراهيم  ملالكها/  لوتاه لال�شتثمار موؤ�ش�شة فردية    / املدعي 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   64180(
12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات وحتى ال�شداد التام.    وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذا   ch2.D.19 بالقاعة  8.30���ض  ال�شاعة   2013/3/6 املوافق  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. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/372  عمايل جزئي                           
اىل املدعى عليه /1- �شالون نزية للرجال �ض.ذ.م.م   جمهول  حمل االقامة مبا 
ان املدعي /  ا�شماعيل حممد ابراهيم كراجه قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )35000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
التام  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  من   %9 والفائدة  امل�شاريف  و  والر�شوم  دره( 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .رقم ال�شكوى )2012/136530(.  وحددت 
القا�شي   مبكتب  8.30����ض  ال�شاعة   2013/3/11 امل��واف��ق  االثنن  ي��وم  جل�شة  لها 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 
ايام على االق��ل. ويف حالة  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1258  مدين جزئي                           
)������ض.ذ.م.م(  جم��ه��ول  حمل  ال��ع��ق��اري  للتطوير  زينيت  �شركة  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /  موؤ�ش�شة بر�شتيج للمحاماة واال�شت�شارات القانونية- ل�شاحبها/ 
علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )67150 درهم( والر�شوم 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/3/10 ال�شاعة 8.30�ض 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. ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1022  عقاري كلي                           
اىل املدعى عليهما /1- برميري جروب �ض م ح 2- كي�شيم كاكان جمهويل  حمل االقامة 
الكبان   عبداملجيد حممود  ريا�ض  عامر وميثله:  ال�شيد  ط��ارق جمال    / املدعي  ان  مبا 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة �شم ملف الدعوى رقم 2011/123 عقاري 
كلي املت�شمن لكافة ا�شول امل�شتندات وا�شل تقرير اخلربة بالزام املدعي عليهما االوىل 
والثانية بالتكافل مببلغ وقدره) 4743248.86 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ الغاء امل�شروع قبل موؤ�ش�شة التنظيم العقاري بتاريخ 2011/10/3 
امل�شروع وحتى  املتمثل بتقرير ريل بوينت عن تقدم االعمال االن�شائية للم�شروع بالغاء 
9.30�ض  ال�شاعة   2013/3/21 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد 
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 الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1356  جتاري كلي
�����ض.ذ.م.م   املعدنية  االن�����ش��اءات  ت�شييد  مل��ق��اوالت  البحر  ام���واج   -1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  / ديال لتوريد احلديد �ض.ذ.م.م  قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/7 احلكم التمهيدي 
التايل: حكمت املحكمة: مبثابة احل�شوري: وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى بندب 
خالل  ت�شميته  على  الطرفان  يتفق  م��امل  ال��دور  �شاحب  املخت�ض  املحا�شبي  اخلبري 
ا�شبوع من تاريخه تكون مهمته مطالعة �شائر اوراق الدعوى وم�شنتداتها وما ع�شى 
عن يقدمه الية اخل�شوم من دونها واالنتقال مقر طريف التداعي وحددت امانة خربة 
لها  وح��ددت  املحكمة.  خزانة  ب�شدادها  املدعية  كلفت  دره��م  ال��ف  ع�شر  خم�شة  قدرها 
املحكمة جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة رقم   

ch2E.22
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2012/355  ا�ستئناف مدين
ن���واز  جمهول حمل  ن��واز حممد  اخ��ر  ���ش��ده/1- مالك  امل�شتاأنف  اىل 
االق���ام���ة مب���ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف/ ���ش��رك��ة ال�����ش��رق االق�����ش��ى ل��ن��ق��ل الركاب 
باحلافالت املوؤجرة- ذ.م.م وميثلها مديرها/ �شاهد عظيم حممد منري 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان حكمت املحكمة بتاريخ 
2012/11/21 باعادة املاأمورية للخبري ال�شابق ندبه وحددت لها املحكمة 
رقم    القاعة  يف  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/3/6 املوافق  االربعاء  يوم 
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للمرة الأوىل الرتبية تعلن جداول امتحانات نهاية العام للف�صلني الثاين والثالث معًا
•• دبي- حم�شن را�شد: 

الف�شلن  نهاية  امتحانات  مواعيد  والتعليم  الربية  وزارة  اأعلنت 
الدرا�شين الثاين والثالث، لل�شفوف من 6 اإىل 12 بق�شميه العلمي 
امتحانات  تبداأ  ، حيث   2013 –  2012 الدرا�شي  للعام  واالأدب��ي 
28 منه ، فيما  17 مار�ض وتنتهي  نهاية الثاين جلميع املراحل يف 
تبداأ نهاية الف�شل الثالث جلميع املراحل 9 يونيو وتنتهي 20 منه ، 
وفيما يخ�ض توقيت بدء االمتحان ، للف�شل الثاين تبداأ االمتحانات 

الف�شل الدرا�شي الثاين االأحد 14 اإبريل وينتهي 18 منه.
مار�ض   17 ع�شر  الثاين  لل�شف  ال��درج��ات  ر�شد  تقدير  ب��دء  وتقرر 
املقبل، ووجهت  اإبريل   18 النتائج  تعلن  اأن  ، على  28 مار�ض  حتى 
البيانات  ك��اف��ة  ا�شتقرار  م��ن  بالتاأكد  التعليمية  مناطقها  ال����وزارة 
معلومات  ن��ظ��ام  يف  امل�شتمر  ال��ت��ق��ومي  ور���ش��د   ، للطلبة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الدرجات  تقدير  اإج�����راءات  متابعة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ،  sis ال��ط��ال��ب 
والتدقيق والر�شد المتحان نهاية الف�شل جلميع الطلبة، وتكليف 
درج��ات طلبة  تقدير ور�شد  العمل وحتديد مهامهم يف مركز  فرق 

الدرا�شي  للف�شل  فيما   ، والن�شف  العا�شرة  وتنتهي  التا�شعة �شباحا 
، كما اعتمدت وزارة  العا�شرة  الثامنة والن�شف وتنتهي  الثالث تبداأ 
للتعليم  املراحل  بجميع  االمتحانات  اإج��راءات  تنظيم  اآلية  الربية 
العام واخلا�ض املطبقة ملنهاج الوزارة، ومراكز تعليم الكبار والدرا�شة 

املنزلية. 
ووف����ق ج����داول االم��ت��ح��ان��ات ال��ت��ي اخ��ت�����ش��ت ال��ف��ج��ر ب��ن�����ش��ره��ا تبداأ 
 17 االأح��د  اأدب��ي   12 ال�  لطلبة  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  امتحانات 
مار�ض ، والعلمي 19 مار�ض ، وينتهي كالهما 28 مار�ض ، وموؤجل 

�شري  على  واالإ�شراف  والعلمي،  االأدب��ي  بق�شميه  ع�شر  الثاين  ال�شف 
العام  االإ�شراف  املنطقة م�شوؤولية  اأن يتوىل مدير  املركز، على  عمل 

على �شري االمتحانات.
وفيما يخ�ض امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي الثالث فتبداأ االأحد 
9 يونيو، وتنتهي 18 منه للق�شم العلمي، فيما لالأدبي 20 يونيو، 
الدرا�شي  الف�شل  وم��وؤج��ل  واالإع����ادة  يونيو،   25 يف  النتائج  وتعلن 
الدرا�شي  العام  ب��دٍء  االإع��ادة مع  وموؤجل  املقبل،  يوليو   4 الثالث يف 

2013-2014 يف 16 �شبتمرب 2013.

يف ندوة مبركز املزماة للدرا�سات والبحوث حول خماطر وحتديات اجلماعة على الإمارات ودول املنطقة 

الإخوان امل�صلمني تنظيم �صري خطري
اخلرباوي: البيعة لل�صمع والطاعة تتم على م�صحف وم�صد�س يف غرفة مظلمة يف طقو�س ت�صبه املا�صونية

قينان الغامدي: الإخوان هدفهم ال�صلطة وهدم الأنظمة القائمة بدول اخلليج وهو اأ�صواأ من النظام ال�صيوعي

•• ابوظبي – فوؤاد علي:

للدرا�شات  امل����زم����اة  م���رك���ز  اأق�������ام 
وال����ب����ح����وث ن�������دوة ع��ل��م��ي��ة ح���ول 
خماطر وحتديات جماعة االإخوان 
امل�����ش��ل��م��ن ع��ل��ى االإم���������ارات ودول 
م�شاء  زاي��د  جامعة  مبقر  املنطقة 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  االأول  اأم�ض 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
وال�شيخ  زاي�������د  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������ض 
نهيان  اآل  ن��ه��ي��ان  ب���ن  ���ش��خ��ب��وط 
وال�������ش���ي���خ م����ب����ارك ب����ن ن���ه���ي���ان اآل 
اجلا�شم  �شليمان  والدكتور  نهيان 
علي  والدكتور  زايد  جامعة  مدير 
االإم����ارات  جامعة  م��دي��ر  النعيمي 

وجمع غفري من احل�شور.
رئي�ض  �شامل حميد  الدكتور  وق��ال 
والبحوث  للدرا�شات  املزماة  مركز 
الدولة  اأن  ل��ل��ن��دوة  اإدارت�����ه  خ���الل 
جنحت يف تفكيك تنظيم االإخوان 
ب�����االإم�����ارات ول��ق��ي��ت ال��ت��اأي��ي��د من 
ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ن الأن���ه���م ادرك�����وا 
بحكمتهم من البداية اأن ال�شعارات 
ال��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى ك��ي��ان الوطن 
التعاطف  ت�����ش��ت��ح��ق  ال  وق���ي���ادت���ه 
يف  دينية  مبعان  اغلفت  واإن  معها 
ظاهرها وت�شمر يف باطنها التاآمر 
مل  اللحظة  ه��ذه  وحتى  والعمالة 
التي حتاك �شد  املوؤامرات  تتوقف 
االإم��ارات وبع�ض دول املنطقة من 
ال�شري  االإره���اب���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ق��ب��ل 
االإخ����وان  بتنظيم  ع��امل��ي��اً  امل��ع��روف 
املزماة  امل�شلمن وبدورنا يف مركز 
ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث ل��ن نتوقف 
ال��وط��ن��ي وف�شح  واج��ب��ن��ا  اأداء  ع��ن 
والعامل  ب��ل��دن��ا  ���ش��د  م��وؤام��رات��ه��م 

اأجمع.

م�ساألة البيعة 
القيادي  اخل���رب���اوي  ث���روت  وق���ال 
امل�شلمن مب�شر  باالإخوان  ال�شابق 
املعبد ح��ول هل  ك��ت��اب �شر  م��وؤل��ف 
االإخ�������وان امل�����ش��ل��م��ن يف االإم������ارات 
 2003 ع����ام  ال��ب��ي��ع��ة يف  اأوق����ف����وا 
مو�شوع  ك���ان  ال��ب��ي��ع��ة  م��ف��ه��وم  اأن 
كانت  ال���ف���ك���رة  وه�������ذه  اخ����ت����الف 
منبعها ح�شن البنا بحيث اأن تكون 
رئي�ض  نطاق  خ��ارج  ل�شخ�ض  بيعة 
اث��ارت جداًل  امل�شاألة  الدولة وه��ذه 

•• ابوظبي – فوؤاد علي: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ض  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
ال���ع���ام ينظم  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت�����اد 
مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني مهرجان يوم املرح 
لل�شحة واللياقة 2013 يومي 3 
و4 مار�ض املقبل يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�ض مب�شاركة 86 
ودولية  حملية  و�شركة  موؤ�ش�شة 
كافة  ال���ش��ت��ق��ط��اب  جميعا  ت��ع��م��ل 
وتوعية اجلميع  العمرية  الفئات 
من  للحياة  ال�شحية  ب��االأمن��اط 
خ����الل ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة تقدم 
املرح  اإط��ار من  ب�شكل مبتكر ويف 

الهادف.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي 
اأبوظبي  م����رك����ز  ن���ظ���م���ة  ال�������ذي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني 
باأبوظبي  كابيتال  حياة  فندق  يف 
اأم�ض االأول لالإعالن عن اإطالق 

الن�شخة الثانية من املهرجان .
ال�شام�شي  �شعيد  اأع��رب مبارك  و 

ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام م��رك��ز ابوظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني 
عن خال�ض ال�شكر والتقدير اىل 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
لكافة  ال���دائ���م���ة  رع��اي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
وب�شكل  ع���ام���ة  امل���رك���ز  م����ب����ادرات 
الذي  ال��ه��ام  احل��دث  لهذا  خا�ض 
يتوافق مع روؤية القيادة الر�شيدة 
يتمتع  �شحي  جمتمع  تن�شئة  يف 
وعقول  ق���وي���ة  ب����اأب����دان  اأف��������راده 
ن����رّية ي�����ش��ه��م��ون م���ن خ��الل��ه��ا يف 
والعطاء  التنمية  م�شرية  اإك��م��ال 
يف ال��دول��ة وم���ن ه��ن��ا ف���اإن مركز 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي ي��ح��ر���ض على 
تنظيم مهرجان يوم املرح لل�شحة 
يت�شمن  بحيث  �شنويا  واللياقة 
واالأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
الريا�شية وال�شحية التي تنعك�ض 
اأبوظبي  اإيجابياتها على جمتمع 
ب�شكل عام واالأفراد ب�شكل خا�ض.

ياأتي  كما  اأن��ه  ال�شام�شي  واأ�شاف 
املهرجان  ل���ه���ذا  امل���رك���ز  ت��ن��ظ��ي��م 
العاملي  ال���ت���وج���ه  م����ع  مت���ا����ش���ي���اً 
والريا�شة  بال�شحة  ل��اله��ت��م��ام 

الطبين  واخل�������رباء  وال���ل���ي���اق���ة 
ال�شحية  امل�����راك�����ز  وم���������ش����وويل 
واملتخ�ش�شن  االأعمال  واأ�شحاب 
اأبناء  متكن  يف  جميعاً  لي�شاركوا 
املجتمع من ممار�شة حياة �شحية 
الوعي  ن�شر  يف  وي�شاهموا  واآمنة 
مفعم  اإط����ار  يف  بينهم  ال�����ش��ح��ي 
�شناعة  يف  ي�����ش��اع��د  مب���ا  ب���امل���رح 
تتوافق  ج���دي���دة  ���ش��ح��ي��ة  ث��ق��اف��ة 
االقت�شادي  النمو  متطلبات  مع 
املجتمعات  تطور  اأن  اذ  ب��ال��دول��ة 
ال  االأمم  ورق��ي  وبناء احل�شارات 
ي��اأت��ى اإال ب��ع��ق��ول واع��ي��ة وه���و ما 
نرتئيه يف مركز اأبوظبي للتعليم 
وال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي من 
خالل تنظيم هذا املهرجان الذي 
املجتمع  اأبناء  لكافة  اأبوابة  يفتح 
من  واال���ش��ت��ف��ادة  فيه  للم�شاركة 

فعالياته الرثية .
وك�����ش��ف م���ب���ارك ال�����ش��ام�����ش��ي اأن 
املهرجان ي�شهد اأقباال كبريا العام 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ن  اجل���اري 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  وال�������ش���رك���ات 
امل�شاركة يف خمتلف  التي طلبتت 
الفعاليات لي�شل عددها اىل 86 

بالعام  مقارنة  و�شركة  موؤ�ش�شة 
 75 م�شاركة  �شهد  ال��ذي  املا�شي 
موؤ�ش�شة ومن بن هذه املو�ش�شات 
ال�شحية  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة  ك��ل��ي��ة 
املهرجان  جلمهور  �شتقدم  ال��ت��ي 
والذي  حكمة  الناجح  برناجمها 
ي���ت���م م����ن خ����الل����ه ال���ع���م���ل على 
لطلبة  ال�شحي  بالوعي  االرتقاء 

املدار�ض واملجتمع ب�شكل عام .
م�شاحة  زادت  ك���م���ا  واأ�������ش������اف 
اأب���وظ���ب���ي  امل����ه����رج����ان يف م����رك����ز 
�شبعة  م���ن  ل��ل��م��ع��ار���ض  ال������دويل 
اآالف مر مربع العام املا�شي اىل 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ر  اآالف  ع�شرة 
اأبوظبي  م���رك���ز  ح���ر����ض  ح���ي���ث 
للتعليم والتدريب التقني واملهني 
على اأن يتم تق�شيم الفعاليات اىل 
ثالث فئات عمرية وهي االأطفال 
االأكرب  ال�شنية  الفئات  وال�شباب 
وذلك بهدف ا�شتقطاب كافة اأبناء 
الفعاليات  يف  للم�شاركة  املجتمع 
االأن�شطة  باقة من  تت�شمن  التي 
واالألعاب  وال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�شحية 
اجلوائز  ذات  وامل�شابقات  املتنوعة 
من  ع��دد  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  القيمة 

اال�شت�شارات والفحو�شات املجانية 
االأطباء  من  نخبة  يقدمها  التي 
واأخ�شائيي  واال����ش���ت�������ش���اري���ن 
احللول  لتقدمي  وذل��ك  التغذية 
وال�شحية  الطبيعية  العالجية 
احلدث،وكذلك  زوار  لكل  املثلى 
با�شت�شافة  امل���ه���رج���ان  ي��ت��م��ي��ز 
املعمري  �شعيد  امل��واط��ن  امل��غ��ام��ر 
الذي �شيقدم للجمهور كثري من 
تبهر  التي  وامل��ف��اج��اآت  امل��غ��ام��رات 

وت�شعد اجلميع.
واختتم مبارك ال�شام�شي حديثة 
معربا عن �شكره اجلزيل ملختلف 

الراعية  وال�����ش��رك��ات  امل��و���ش�����ش��ات 
الوؤ�ش�شات  وج��م��ي��ع  ل��ل��م��ه��رج��ان 
املركز  مع  تعمل  التي  االعالميه 
الوطنية  امل�شوؤولية  منطلق  م��ن 
ا�شراتيجن  ���ش��رك��اء  وك��ون��ه��م 
الوطن  خ����ري  ف���ي���ه  مل����ا  ي��ع��م��ل��ون 

واملواطن.
املرزوقي  ع��ل��ي  دع���ا  وم���ن ج��ه��ت��ه 
امل�شاركة  اىل  املجتمع  اأبناء  كافة 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
التي �شتقدم الكثري من اخلربات 
ترتقي  التي  ال�شحية  والتجارب 
لدى  ال�شحي  ال��وع��ي  مب�شتوى 

ك��ل ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ،م�����ش��رياً اىل 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ت��وف��ري 
لكافة  واملهني  التقني  والتدريب 
االم���ك���ان���ي���ات ال��ب�����ش��زي��ة وامل���ادي���ة 
كافة  لتحقيق  الالزمة  والتقنية 

اأهداف املهرجان.
وقال �شعيد املعمري اأول اإماراتي 
ت�شلق اأعلى قمة جبل افري�شت يف 
كثرية  مفاجاآت  هناك  اأن  العامل 
مهرجان  وه��و  اجل��م��ه��ور  تتنظر 
ل��ل��ج��م��ي��ع واأمت���ن���ى منهم  م��ف��ي��د 
ح�شور هذه الفعاليات وي�شتفيدوا 

ب�شكل عام من املهرجان .

و�شع  باأهمية  املركز  من  واإمي��ان��اً 
وريا�شية  �شحية  ثقافية  اأ�ش�ض 
تنتقل عرب االأجيال مبا ي�شهم يف 
تعزيز مكانة اأبوظبي بن املحافل 
القيادة  تطلعات  ويخدم  العاملية 
جمتمع  ت��ن�����ش��ئ��ة  يف  ال���ر����ش���ي���دة 
م��ت��وازن واأج��ي��ال ج��دي��دة ت�شاهم 
اقت�شاد  ت���ط���وي���ر  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 

الدولة ونه�شتها .
املرح  ي���وم  م��ه��رج��ان  اأن  واأو����ش���ح 
لل�شحة واللياقة هذا العام يتميز 
ال�شحة  ع�شاق  ب��ن  يجمع  ب��اأن��ه 

خارج  بيعة  هناك  تكون  اأن  فقهياً 
النا�ض  نطاق احل��اك��م وي��ق��وم اح��د 
بيعة  وه���ي  اآخ����ر  ل�شخ�ض  ل��ب��ي��ع��ة 
املن�شط واملكره وهي يف  مطلقة يف 
اأكدوا  والفقهاء  اخلطورة  منتهى 
اأن��ه��ا ب��ي��ع��ة ب��اط��ل��ة وب��رف��ع مرتبة 
اإىل قدي�ض  البنا  اأي ح�شن  الرجل 
وتقدي�شه بل البد من رده اإىل دينه 
كونه ابن ادم ي�شيب ويخطاأ وقال 
البنا  ح�شن  م��رة  اله�شيبي  ح�شن 
مل يقع يف حياته بخطاأ قط وهذا 
ابنه  ع��ن��ه  وق���ال  بعينه  ال��ت��ق��دي�����ض 
�شيف االإ�شالم كان ابي رجل ملهماً 

مل يقع يف حياته بخطاأ قط .
واأ�شاف اأن ح�شن البنا مبلغ ولي�ض 
اإذا كانت هذه  اإال  ب�شاحب الدعوة 
الدعوة تختلف عن دعوة االإ�شالم 
انتقل  ع���ن���دم���ا  ب��������داأت  وال���ب���ي���ع���ة 
و�شارت  القاهرة  اإىل  البنا  ح�شن 
مبايعة  يتم  ب��اأن  ممتدة  اجلماعة 
البنا وهو من اطلق  املر�شد ح�شن 
يتجاوز  ومل  امل��ر���ش��د  ن��ف�����ش��ه  ع��ل��ى 
وا�شتخدم  �شنة   26 ان���ذاك  عمره 
اأي�شاً ا�شم االإمام وقال الذي يريد 
اأن  عليه  اجل��م��اع��ة  اإىل  ينتمي  اأن 

يبايع االإمام .
واأو�شح اخلرباوي اأن فكرة البيعة 
ان��ذاك بعد  كانت تداعب امل�شلمن 
وكان  العثمانية  اخلالفة  �شقوط 
يق�شد اأن يكون هو خليفة امل�شلمن 
الب�شطاء  مب�����ش��اع��ر  ي��ل��ع��ب  وك�����ان 
وال�شعفاء وهي بيعة تق�شم الوالء 

بن املواطن واحلاكم.
واأف��اد ث��روت اخلرباوي اأن��ه يف عام 
اخلا�ض  ال��ن��ظ��ام  اأن�����ش��ئ   1939
وفقاً  وخطرية  خمتلفة  واأ�شبحت 
كتبه  ما  ووفقاً  �شخ�شياً  لتجربتي 
البيعة  ا�شلوب  ب��دا  االإخ���وان  بقية 

-1939 اأي ما بن  العام  يف ه��ذا 
ال�شخ�ض  ياأتي  نحو  على   1940
امل��ب��اي��ع م��ع م��ن ج��ن��ده ويدخالن 
غ����رف����ة م���ظ���ل���م���ة وي���ج���ل�������ض على 
يوجد  �شغرية  طاولة  بها  االأر���ض 
ويرمز  وامل�شد�ض  امل�شحف  عليها 
امل�شد�ض  وي��رم��ز  للدين  امل�شحف 
للقوة ومن �شمن �شعارهم �شيفن 
تعي�ض  وان��ت  يوجه  فلمن  واأع���دوا 
يف جمتمع م�شلم وياأتي لل�شخ�ض 
���ش��خ�����ض مقنع  امل���ب���اي���ع  اجل����دي����د 
وال�شخ�ض  االأر�����ض  على  ويجل�ض 
ويبايع  يبايع  يعرف من  املبايع ال 
املن�شط  يف  وال��ط��اع��ة  ال�شمع  على 
وامل��ك��ره يف احل��ي��اة وامل���وت م�شيفاً 
جمعيات  يف  بالق�شم  اأ���ش��ب��ه  وه���ذا 
املا�شون من ناحية الغرفة املظلمة 
وال�شمع  ال�������ش���غ���رية  وامل���ن�������ش���دة 

والطاعة يف كل �شيء.
وا�شاف اخلرباوي اأن دول اخلليج 
ا�شتقبلت اعداد كبرية من االإخوان 
ع��ن��دم��ا خ���رج���وا م���ن م�����ش��ر اي���ام 
وتغلغلوا  ومت�����ددوا  ع��ب��دال��ن��ا���ش��ر 
نظرة  لكون  اخلليجي  املجتمع  يف 

يبايعونك  بالوكالة  بيعة  �شتكون 
بالنيابة عني.

توعية ال�سباب
رئي�ض  ال����غ����ام����دي  ق���ي���ن���ان  وق������ال 
ال�شرق  جلريدة  ال�شابق  التحرير 
�شري  ت��ن��ظ��ي��م  اأي  اأن  ال�����ش��ع��ودي��ة 
اي���اً ك��ان��ت ه��وي��ت��ه ف��ه��و خ��ط��ر وهو 
يعمل يف الظالم وح�شن البنا كان 
عبدالعزيز  امللك  بتجربة  معجباً 
االإخوان  ودخ��ل  اململكة  توحيد  يف 
وقد   1953 منذ  ال�شعودية  اإىل 
طلب البنا من امللك اأن يفتح مقراً 
لالإخوان امل�شلمن ورده عليه امللك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ك��ل��ن��ا ي���ا ���ش��ي��خ ح�شن 
اأن  م�شيفاً  امل�شلمن  اخ��وان  البنا 
بن  ب��داأ  عندما  ال�شيا�شي  ال�شراع 
عبدالنا�شر  اأي����ام  وم�����ش��ر  اململكة 
متكينهم  ومت  اململكة  ا�شتقبلتهم 
وتولوا  وال��ت��ع��ل��ي��م  االإع�������الم  م���ن 
واالإع����الم  اجل��ام��ع��ات  يف  منا�شب 
رئا�شة  واأ���ش�����ش��وا  امل���ع���ارف  ووزارة 
البنات للتعليم وحتكموا يف املناهج 
يف  اخلطري  التنظيم  هذا  واأن�شئوا 

ال���ن���ا����ض ان������ذاك اإل���ي���ه���م ت��ع��رب عن 
لالإ�شطهاد  تعر�شوا  عما  �شفقة 
وا�شتقبلهم حكام االإم��ارات بح�شن 

النية وقدموا لهم امل�شاعدات.
يركزوا  االإخ�������وان  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
خاللها  م���ن  ال��ت��ي  االأدوات  ع��ل��ى 
النا�ض  على  ال�شيطرة  ي�شتطيعون 
واأهم وزارتن وهما وزارة االإعالم 
ووزارة التعليم فخالل ايام ح�شني 
التواجد  فر�شة  لهم  اأت��اح  مبارك 
و���ش��ط امل��ج��ت��م��ع وا���ش��ف��اً االإخ����وان 
و�شرعان  احلاكم  مع  يتفقوا  اأنهم 

ما ينقلبوا عليه.

بيعة بالوكالة 
�شخ�ض  ان هناك  وق��ال اخلرباوي 
موقوف حالياً لدى ال�شلطات من 
االإم��ارات جاء اإىل م�شر قبل عدة 
م�شهور  م�شطفى  و���ش��األ  ���ش��ن��وات 
م��ر���ش��د االإخ������وان امل�����ش��ل��م��ن حول 
ير�شون  ال  االإم�������ارات  اخ�����وان  اأن 
وقال  نفعل  فماذا  البيعة  مب�شاألة 
قل  ان����ذاك  م�����ش��ه��ور  ل��ه م�شطفى 
واإمنا  بيعة  هناك  لي�ض  ل��الإخ��وان 

وكان  ال�شعودية  العربية  اململكة 
من ثماره موجة العنف والتطرف 
التي عمت العامل االإ�شالمي كله .

توعية  ب�شرورة  الغامدي  وطالب 
ال�������ش���ب���اب ل��ي�����ض وع����ظ����اً وار������ش�����اداً 
اأهميته  ع��ل��ى  ف��ق��ط  امل�����ش��اج��د  يف 
دور  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ب���ل 
الدين  ب����اأم����ور  امل��ل��م��ن  ل��ل��ف��ق��ه��اء 
ولدينا  االإ�شالم  �شماحة  ويعرفون 
اأنهم  يعلمون  ال  ال��دراوي�����ض  ف��ئ��ة 
ي�����ش��ت��خ��دم��ون م���ن ق��ب��ل االإخ�����وان 
وي��ت��م ت��وظ��ي��ف��ه��م وه���م ال ي���درون 
النا�ض  بقية  م��ن  االآخ���رى  والفئة 
�شيخاً  ي�شمعون  عندما  االأب���ري���اء 
يتبعونهم  ال��دي��ن  ب��اأم��ور  يتحدث 

من طيب خاطر .
الغامدي دول جمل�ض  ودعا قينان 
التعاون اخلليجي بطبع كتاب ثروت 
اخل���رب���اوي وت��وزي��ع��ه ب��ك��ل م�شجد 
االأو�شاع  حقيقة  ل��ي��ع��رف��وا  وب��ي��ت 
اخلليجية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ات  وع���ل���ى 
ال��غ��ري امل�����ش��ت��ث��م��رة ب��ال��ت��وع��ي��ة واأن 
لقعد  االإع��������الم  و����ش���ائ���ل  ت�����ش��خ��ر 
ابناء  م��ن  املتنورين  م��ن  ال��ن��دوات 

اخلرباوي  ث���روت  واأم��ث��ال  اخلليج 
ل�����ش��رح خ���ط���ورة ت��ن��ظ��ي��م االإخ�����وان 
هدفهم  والأن  ل��ل��ن��ا���ض  امل�����ش��ل��م��ن 
القائمة  االأن��ظ��م��ة  وه���دم  ال�شلطة 
بدول اخلليج وهو اأ�شواأ من النظام 

ال�شيوعي.
وطالب الغامدي اأن تكون التوعية 
وعلى  متوازية  بخطي  واالإ���ش��الح 
نابعة  كبرية  وبخطى  اخلليج  دول 
وي�شلح  واالإح����������رام  احل�����ب  م����ن 
وايجاد  حقيقياً  �شيا�شياً  ا�شالحاً 
العدالة  ون�����ش��ر  ل��ل��ن��ا���ض  احل���ري���ات 
واأنظمة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اط�����ر  وف�����ق 
����ش���احل���ة مب����ا ي���ت���واك���ب م����ع عقد 
االأل���ف���ي���ة وم����ا ي��ن�����ش��ج��م م���ع ث���ورة 
الف�شاء التي جعلت �شعوب اخلليج 

ترى ما يحدث باخلارج.

بث الكراهية 
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ع���ل���ي ب����ن متيم 
رئ��ي�����ض حت��ري��ر امل���وق���ع االإخ���ب���اري 
ب�شيطرة  ابتليت  االإم���ارات  اأن   24
االإخوان على وزارة التعليم واألفوا 
على  يح�ض  درا�شيا  منهجا   120

اخل�شو�شية  واإل����غ����اء  ال��ك��راه��ي��ة 
وهدفهم  ���ش��خ�����ض  ل��ك��ل  ال���ف���ردي���ة 

االأول االإ�شتحواذ واأخونة الدولة.

ال�سيطرة على و�سائل الإعالم 
موؤ�ش�ض  ن����ف����ادي  حم���م���ود  وق������ال 
���ش��ح��ف��ي��ون ���ش��د االإخ�������وان ب����داأت 
يناير   25 م��ن��ذ  ت��ت�����ش��ائ��ل  ال��ن��ا���ض 
العامل  اأو  اأكانوا يف م�شر   2011
ال��ع��رب��ي ه��ل و���ش��ول االإخ����وان اإىل 
40 ع��ام��اً ميثل  ���ش��دة احل��ك��م بعد 
خ����ط����راً ع���ل���ى م�����ش��ر وه�����ل ميتد 
وي�شدر اإىل خارج م�شر اأم يقت�شر 
ع���ل���ى م�����ش��ر ف���ق���ط وه������ذا ����ش���وؤال 
بالعلوم  املخت�شن  على  ج��وه��ري 

ال�شيا�شية االإجابة عليه.
واأ�����ش����اف ���ش��ي��ط��ر االإخ��������وان على 
ال�����ش��ح��اف��ة واالإع��������الم ل��ي�����ض من 
اجل  بل من  العامة  امل�شلحة  اجل 
ولقد  عليها  وال�شيطرة  التمكن 
مدى  االأوىل  الوهلة  منذ  ر�شدنا 
ال�شيطرة وكانت البداية ال�شحافة 
على  ال�شيطرة  مت  حيث  القومية 
العديد  ون�����ش��ب��ت  ���ش��ح��ي��ف��ة   54
م��ن ال���ك���وادر االإخ��وان��ي��ة ومل تعد 
للمهنية والكفاءة واملقدرة دور بل 

االإنتماء للجماعة.
اأو����ش���ح ال��رئ��ي�����ض امل�����ش��ري حممد 
�شرورة  على  يتحدث  ك��ان  مر�شي 
ال�����ش��ح��اف��ة وع������دم �شجن  ح���ري���ة 
اأكرث  جن���د  اأن���ن���ا  االإ  ال�����ش��ح��ف��ي��ن 
36 �شحفي واعالمي عليهم  من 
باملحاكم  ال��رئ��ي�����ض  ب���اإه���ان���ة  ت��ه��م 
وي�����ط�����اردون ق�����ش��ائ��ي��اً وق�����د كان 
اأكرب  �شعد من  االإع��الم��ي حممود 
االآن  ويحاكم  للرئي�ض  املنا�شرين 

باإهانة الرئي�ض.
موؤ�ش�ض  ن���ف���ادي  حم��م��ود  وك�����ش��ف 
اأن  االإخ��وان  حركة �شحفيون �شد 
ومعار�شة  مدنية  �شخ�شية   118
م�������ش���م���وح لهم  غ�����ري  ل������الإخ������وان 

بالظهور بالتلفزيون .
ال��ي��م��ن��ي �شراج  ال��داع��ي��ة  واأ����ش���اف 
االإخ���������وان  اأن  ال����ي����م����اين  ال�����دي�����ن 
اأف�شدوها  اإذا دخلوا دولة  امل�شلمن 
وه����م رج����ال ���ش��دق��وا م���ا عاهدوا 
ال�شباب باأن  املو�شاد عليه ومطالباً 
بالقلم حجة  واح��دة  ي��داً  يتكاتفوا 
ن��ب��ن ب��ه��ا اخ��ط��اءه��م ون��ب��ت��ع��د عن 

امل�شادمات معهم.

�سراج الدين اليماينقينان الغامدي ال�سيخ نهيان بن مبارك

�سعيد املعمري
مبارك ال�سام�سي وعلى املرزوقي وفهر الدبو�س

علي بن متيمثروت اخلرباوي

مب�ساركة 86 موؤ�س�سة 

انطالق مهرجان يوم املرح لل�صحة واللياقة الأحد القادم

دائرة النقل حتدث اأجهزة دفع ر�صوم مواقف لقبول العمالت املعدنية اجلديدة والقدميةخالد الظنحاين يقراأ اأ�صعاره يف هولندا واأملانيا
•• الفجرية-الفجر:

على  �شرف  �شيف  الظنحاين  خالد  االإم��ارات��ي  واالإع��الم��ي  ال�شاعر  يحّل 
ت�شت�شيفها  التي  الثالثة  دورت��ه  يف   ، ال�شينمائي  العربية  امل��راأة  مهرجان 
مدينة الهاي الهولندية، يف الفرة من 8 اإىل 10 مار�ض املقبل، وينظمها 
العاملي.  امل���راأة  ي��وم  احتفاالت  مبنا�شبة  بهولندا،  للفنون  العربي  البيت 
وتت�شمن الدورة عر�ض العديد من االأفالم الروائية والوثائقية الطويلة 
ومعر�ض  مو�شيقي،  عر�ض  مع  �شينمائية،  عمل  ور���ض  وعقد  والق�شرية، 
فني، ف�شال عن تنظيم اأم�شية �شعرية يحييها ال�شاعر الظنحاين يف ختام 
املهرجان. كما �شي�شارك الظنحاين يف ملتقى ت�شامح الثقايف الذي ينظمه 

كرويت�شبريغ  اآوف��ب��او  تياآتر  م�شرح  م��ع  بالتعاون  العربي  الثقايف  املعهد 
�شيكون  حيث   ، ب��رل��ن  االأمل��ان��ي��ة  بالعا�شمة  املقبل  م��ار���ض  م��ن  الثالث  يف 
�شعرية  اأم�شية  باإحيائه  وذل��ك  امللتقى  فعاليات  افتتاح  باكورة  الظنحاين 

م�شحوبة مبو�شيقى كمان . 
ومنها:  املتنوعة؛  الثقافية  الفعاليات  من  جمموعة  امللتقى  يت�شمن  كما 

عرو�ض م�شرحية ومو�شيقية وندوات ثقافية واأدبية.
يذكر اأن الظنحاين اأحيا جمموعة من االأم�شيات ال�شعرية يف العديد من 
الدول االأوروبية مثل الت�شيك واأملانيا وفرن�شا وذلك �شمن م�شروعه الثقايف 
االإماراتية والعربية يف خمتلف  الثقافة  اإىل ن�شر  الذي يهدف من ورائ��ه 

البلدان حول العامل، وفتح باب احلوار الثقايف بن ال�شرق والغرب.  

والوقت  اجلهد  وت��وف��ري  االإم���ارة  وزوار  ل�شكان  العامة 
وجتنيبهم عناء البحث عن العمالت املعدنية القدمية. 
اأجهزة  االأولوية يف تنفيذ عملية حتديث  اأن  واأو�شحت 
املناطق  ازدح��ام��ا مثل  االأك���رث  املناطق  �شتتم يف  ال��دف��ع 
واأ�شارت  احلكومية.  والهيئات  وامل�شت�شفيات  ال�شكنية 
اإىل اأن اأج��ه��زة دف��ع ر���ش��وم م��واق��ف م��وج��ودة يف حوايل 
من  الكثري  يتطلب  مما  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  قطاعا   50
موا�شفات  م��ع  وتطابقها  لتحديثها  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
كل  من  ويتطلب  والقدمية  اجل��دي��دة  املعدنية  العملة 
جهاز التعرف على وزن وحجم وفئة كل عملة لقبولها 

اأو رف�شها. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة النقل يف اأبوظبي ام�ض اأنها ب�شدد االنتهاء 
م��ن اأع��م��ال حت��دي��ث اأج��ه��زة دف��ع ر���ش��وم م��واق��ف خالل 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري لقبول االأج��ه��زة كل 
املعدنية اجلديدة والقدمية..وذلك لالإرتقاء  العمالت 
مب�شتوى وكفاءة اخلدمات املقدمة مل�شتخدمي املواقف 
العامة من �شكان االإمارة وزائريها ومعاجلة التحديات 
املتعلقة مبواقف املركبات . واأ�شافت الدائرة يف بيان لها 
ام�ض اأنها بداأت اأعمال حتديث اأجهزة دفع ر�شوم مواقف 
منذ بداية العام احلايل لت�شهيل اآلية ا�شتخدام املواقف 
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العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2011/2245  تنفيذ عمايل 

م�سل�سل عام:2011/8945
اىل املحكوم عليه /اال�شارة الفنية للدعاية واالعالن- االمارات عنوانه: بالن�شر - قد 
�شدر �شدك حكم يف الق�شية رقم 2011/274 ل�شالح املدعي/)با�سم حممد احمد 
خ�سر- الردن  (   ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ، ودفع 
 -1 مالية    مطالبة  ك��االت��ي:  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومب��ا  لذلك  املحدد  الر�شم 
املجموع:  بالتنفيذ: -3-  الت�شريح  درهم  -2-ر�شم  املطلوب حت�شيله:78.540  املبلغ 
78.540 درهم اماراتي  لذا فانت مكلف باحل�شور امام هذه املحكمة للجل�شة املحددة 
يف ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم  4/9/ 2013  لتنفيذ ما ذكر اعاله، ويف حال تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االج��راءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/24 م .
القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/816  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شاه خالد مري عبا�ض خان اجلن�شية : باك�شتان  مدعى عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  العاملية  مارينا 
العاملية  مارينا  اعالنه/�شركة  املطلوب  درهم   )7850( بقيمة  مالية  مطالبة 
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر )تعجيل من الوقف( 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/3/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
املحكمة التجارية مبع�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 2013/2/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2797  عم  جز- م ع- ب- اأظ

اليا�ض جربان ميها التو اجلن�شية: بنغالدي�ض مدعى عليه:  ام دي  مدعي/ 
التحرير العمال ال�شرياميك والرخام اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: 
والرخام  ال�شرياميك  العمال  اعالنه/التحرير  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/2/26 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة   
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/05

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1644  جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ ال�شركة العمانية الربتغالية للمنتجات اال�شمنتية اجلن�شية:االمارات   
املنتجات اال�شمنتية اجلن�شية:  مدعى عليه: موؤ�ش�شة رويال رجن�شي لتجارة 
اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  ح�شابي  خبري  ندب  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  
عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  اال�شمنتية  املنتجات  لتجارة  رجن�شي  رويال 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االربعاء املوافق 2013/3/06 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1987 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعي/ بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود اجلن�شية: االمارات   مدعى 
عليه: �شركة تك�شون للتجارة ذ.م.م واخرون اجلن�شية: االمارات    مو�شوع الدعوى: 
مطالبة مالية بقية 7.811.715.65 درهم +12% فائدة قانونية املطلوب اعالنهما/1- 
�شركة تك�شون للتجارة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات 2-عبدالرازق حممد هاين املحمد 
املدعي  ان  امل�شرفية( حيث  بالن�شر)بورود تقرير اخلربة  لبنان  عنوانه:  اجلن�شية: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/3/18 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
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 2013/2/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/262  مد  كل- م ر-ب- اأظ

م�شطفى  عليه:  مدعى  كوريا  اجلن�شية:  واخرون  هوجن  �شوجن  مدعي/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االردن  اجلن�شية:  واخرون  يو�شف  جميل  ا�شامة 
بالتعوي�ض+ عدم نفاذ البيع املطلوب اعالنه/عادل عبدالكرمي حممد ابراهيم 
�شابر اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر)ب�شحيفة الدعوى والتجديد من 
ال�شطب ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االحد املوافق 2013/3/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/32 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- طانو�ض جرج�ض الزمار جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ دوناتا�ض مولوتوكا�ض وميثله: حممد ح�شن حممد 
البحر قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1218435(  به  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية بحقك يف  �شتبا�شر االج��راءات  املحكمة  . وعليه فان  املحكمة 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم االلتزام 

االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3194 تنفيذ عمايل
ذ.م.م     الهند�شية-  ل��الن�����ش��اءات  الفال�شي  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ح�شن  ال�شيد  ط���ارق  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�شرحان وميثله: احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي    قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .باال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )235865(
مبلغ )12666( 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

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1595  مد جز-م ر- ب-  ع ن

حممد  �شيف  حميد  قانونا/  وميثلها/  ال�شيارات  لتاجري  االطالل  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
مطر النيادي- وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل اجلن�شية: االمارات    مدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  م�شر      اجلن�شية:  امل�شري  حممد  عرابي  احمد  ال�شيد  عمرو 
مطالبة مالية مببلغ 7875درهم  املطلوب اعالنه/ عمرو ال�شيد احمد عرابي حممد 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  امل�شري 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
العن  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �شخ�شيا  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/596  جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ بيت زاخر للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مدعى عليه: جاويد 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  رفيق  حممد  اقبال 
20000 درهم + ت�شليم امل�شتندات املطلوب اعالنه/ جاويد اقبال حممد رفيق 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/10 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز االداري �شخ�شيا  الكائنة  العن االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/16  جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ خالد خليفة حمدان �شاملن املن�شوري اجلن�شية: االمارات مدعى عليه: �شركة 
الهالل للتكافل واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري   املطلوب 
اعالنه/ حمدان �شام�شي مظفر الثمريي اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/3 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�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 

2013/2/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/840ت ح �س-م ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ �شيماء ال�شيد علي الباجوري اجلن�شية: م�شر   املنفذ �شده 
: عمرو فوزي ابراهيم ن�شار اجلن�شية: م�شر املطلوب اعالنه: عمرو فوزي 
ابراهيم ن�شار اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
جل�شة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/28 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العن  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  283/ 2012 -جتاري - م ر- �س- ع ن

امل�شتاأنف  بنغالدي�ض   اجلن�شية:  عبداخلالق  احل�شن  ابو  حممد   : امل�شتاأنف 
عليه:را�شد �شعيد حمد �شعيد واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع اال�شتئناف 
: ف�شخ عقد بيع املطلوب اعالنه/ حممد �شيف الدين حممد مو�شى اجلن�شية: 
بنجالدي�ض العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2012/55 جت كل- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنن 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/3/18 املوافق 
الدائرة 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.

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

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2012/536م

 - اماراتي  ال�شويدي-  دروي�ض  بن  احمد حميد خمي�ض  بدر  املدعي عليه:  اىل 
العنوان: بالن�شر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/20 قد حكمت عليك هذه 
خمو�شة  حممد  مظفر  ل�شالح/  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  املحكمة 
املدعى  بالزام  جتارية  م��ادة  يف  احل�شوري/  مبثابة  املحكمة  حكمت  العامري  
درهم  ال��ف  وع�شرون  وخم�شة  مئتان  وق��دره  مبلغا  للمدعي   ي�شدد  ب��ان  عليه 
)225.000 درهم( على النحو املبن باال�شباب كما الزمته مب�شاريف الدعوى 
 30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة 
وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شتند.  ه��ذا  لت�شلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

املحكمة 2013/2/21م.
القا�سي/خالد مداوي  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
اعالن احلكم رقم 2013/88 احوال �سخ�سية

 - اجلن�شية    بانو/الفلبن  بوميد  م��اب��وت��ي  ارن��ي��ل  عليه:  امل��دع��ي  اىل 
حكمت  قد   2013/2/24 امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر-  العنوان: 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ اجنيليتا   
مبثابة  علنيا  املحكمة  كما   : /ب��ال��ت��ايل  بوميديانو/الفلبن  لي�شانتو 
بوميديانو/ لي�شانتو  اجنييتا  امل��دع��ي��ة/  زواج  عقد  بف�شخ  ح�����ش��وري: 
فلبينية اجلن�شية/ من زوجها املدعى عليه/ ارنيل مابوتي بوميد بانو/ 
فلبيني اجلن�شية/ للحرمة املوؤقتة املرتبة على اعتناقها دين اال�شالم. 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  الدعوى.  مب�شاريف  عليه  املدعى  بالزام 

املوافق 2013/3/24م.
القا�سي 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
        �سالون ال�سياء للحالقة

ال�شياء  ���ش��ال��ون   : ه��ي  اع���اله  امل���ذك���ورة  ال�����ش��رك��ة  ب���ان  للجميع  نعلن   
للحالقة   -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  قد تا�ش�شت يف امارة عجمان 
مبوجب قانون ال�شركات االحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته 
مرخ�شة يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية حتت رقم )18073( وقد 

قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعين ال�شادة.
موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

  م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرا�ض التقدم 
به للم�شفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ 
 7470980 هاتف:  عجمان  ام��ارة  التايل:  العنوان  وعلى  االع��الن  ن�شر 

�ض.ب:5628 

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/37 ك ع ح   
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

احمد ابراهيم احمد اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على  حمرر يت�شمن 
: تنازل يف اال�شم التجاري )موؤ�س�سة املقام ل�سيانة املباين  (  واملرخ�شة من 
امللف )24136( وامل�شجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة 
احمد  اب��راه��ي��م  احمد  ن�شيم  ال�شيد/  اىل  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة 
اجلن�شية:  االمارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط املدن    

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: مودو�س   )�س.ذ.م.م( 
العنوان: مكتب رقم 1206 ملك برج ال�شعفار- تيكوم  ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�شة: 625413  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1044748 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها 
وعلى   2013/02/04 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/2/04
وم�ساركوه  اخل�سر  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ض  اأي  لديه  من 
ح�شن  حم��م��د  ح��م��د  م��ل��ك   306 رق���م  مكتب  ال��ع��ن��وان:  قانونيون(  )حما�سبون 
م�شطحباً   04 ف��اك�����ض/2578854   04  2578853 هاتف:  الق�شي�ض  دي��رة-  ال�شعايل- 
معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا 

االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: كانفورد ميدل اي�ست للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( 
العنوان: مكتب رقم 203 ملك بوهليبة للعقارات )جلف تاور( ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 662239  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1086122 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
 2013/02/03 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/2/03 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن موري�سون مينون 
A204 ملك عبداهلل بوهليبة - بر  العنوان: مكتب رقم  حما�سبون قانونيون   
ف��اك�����ض/3366992 04 م�شطحباً معه كافة  دب��ي- عود ميثاء   هاتف: 3366990 04 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: اخل�سر وم�ساركوه )حما�سبون قانونيون(
الق�شي�ض  دي��رة-  ال�شعايل-  ح�شن  حممد  حمد  ملك   306 رق��م  مكتب  العنوان:   
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04 ف��اك�����ض/2578854   04  2578853 ه��ات��ف: 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية مودو�س    
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/02/04 واملوثق 
اأي  لديه  م��ن  وعلى    2013/02/04 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى 
اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرا�ض 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:موري�سون مينون حما�سبون قانونيون
العنوان: مكتب رقم A204 ملك عبداهلل بوهليبة - بر دبي- عود ميثاء   هاتف: 
3366990 04 فاك�ض/3366992 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية كانفورد ميدل اي�ست 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  العامة)�س.ذ.م.م(  للتجارة 
  2013/02/03 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/02/03
وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :253/  2013   
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد /جاويد اقبال بن �شردار- باك�شتاين اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%(اىل ال�شيد/ نور احمد ميان حممد 
تنازل �شاحب  ال�شركاء على حيث مت  الرخ�شة قد مت االتفاق بن  باك�شتاين يف  ان��ور- 
اقبال ملقاوالت  التجاري من )جاويد  لل�شركة: اال�شم  التجاري  الرخ�شة وتغري اال�شم 
واملرخ�شة مبوجب  الديكور( موؤ�ش�شة فردية  ملقاوالت  اال�شفر  ال�شوء   ( الديكور( اىل 
امل��ادة )16( فقره 3 من القانون االحت��ادي رقم  رخ�شة برقم )544861(. وعمال لن�ض 
الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االع��الن للعلم وانه  )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن 
التباع  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  ل��دى  طلب  تقدمي  ذل��ك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه 

االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
 اعـــــــالن       

 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/  
علي احمد علي املال اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر 
التجاري )منجرة الن�سر(  البالغة 100% يف اال�شم  يت�شمن :تنازل يف ح�شته 
واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�شادية يف مدينة خورفكان، رخ�شة مهنية رقم 
بخورفكان.  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   1990/8/11 بتاريخ  ال�شادر   241257
اىل ال�شيد/يو�شف را�شد �شامل حممد املطوع النقبي اجلن�شية: االمارات  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  �شيقوم بالت�شديق على 
ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2012/1052 ك ع غ   

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/
�شمرية حممد �شليمان حيدر البلو�شي اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على 
التجاري )نور الفالح ل�سيانة  تنازل يف اال�شم   : التوقيع يف  حمرر يت�شمن 
املباين (  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)64181( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل / احمد عبداهلل 
جمعه �شعيد الظاهري اجلن�شية: االم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط املدن    

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�سمن فعاليات جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي

اأمل بلهول الفال�صي : برنامج وطني اأبرز مبادرات الدولة يف جمال حقوق العمال باملحافل الدولية

�صرطة عجمان تطلق حملة )فلنحمهم( للوقاية من �صقوط الأطفال

•• راأ�س اخليمة-وام:

تراأ�ض �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
راأ�ض  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
التنفيذي  املجل�ض  رئ��ي�����ض  اخل��ي��م��ة 
���ش��ب��اح ام�������ض ب���ال���دي���وان االم����ريي 
الثاين  االع��ت��ي��ادي  املجل�ض  اجتماع 

لعام 2013.
حم�شر  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������ض  و������ش�����ادق 
وا�شتعر�ض  ال�������ش���اب���ق  اج���ت���م���اع���ه 
امل��و���ش��وع��ات امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
بتطوير اخلدمات  واملتعلقة  اأعماله 
الت�شريعات  وحت���دي���ث  احل��ك��وم��ي��ة 
منظومة  تعزيز  جانب  اإىل  املحلية 

العمل التنفيذي.
االجتماع  خ����الل  امل��ج��ل�����ض  واط���ل���ع 
املدين  الطريان  دائ��رة  مذكرة  على 
احلكومية  اجل��ه��ود  تن�شيق  ���ش��اأن  يف 

والبنية التحتية فيها متهيدا الإعادة 
�شياغة القانون ب�شكله النهائي.

ون���اق�������ض امل���ج���ل�������ض م����ذك����رة دائ�����رة 
م�شروع  ����ش���اأن  يف  امل��دن��ي��ة  اخل���دم���ة 
احلكومية  الب�شرية  امل����وارد  ق��ان��ون 
ا����ش���ر����ش���ادا  اإع�����������داده  وال���������ذي مت 
وا�شتنادا  احل��دي��ث��ة  ب��ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
الأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات امل��ع��م��ول بها يف 
اإدارة املوارد الب�شرية على امل�شتوين 

املحلي والعاملي.
وواف����ق ع��ل��ى م�����ش��روع ال��ق��ان��ون بعد 
ال��ت��ع��دي��الت متهيدا  ب��ع�����ض  اإج�����راء 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  الإ�������ش������داره 
ح���اك���م راأ������ض اخل��ي��م��ة .. ك��م��ا متت 
مايل  ك��ادر  ا�شتحداث  على  املوافقة 
على  واملحافظة  ال�شتقطاب  خا�ض 
لدعم  املتميزه  الوطنية  ال��ك��ف��اءات 
جهود التطوير والتحديث يف العمل 

اإجتماعه القادم.
البلدية  دائ�����رة  امل��ج��ل�����ض  ك��ل��ف  ك��م��ا 
القانوين  امل�شت�شار  م��ع  بالتن�شيق 
للحكومة ب�شرعة اإجناز عقد االإيجار 
ا�شتخدامه  ���ش��ي��ت��م  وال�����ذي  امل���وح���د 
االإي��ج��اري��ة يف  ال��ع��الق��ات  يف جميع 
واإع��ت��م��اده من  بعد توثيقة  االإم���ارة 
مع  التعامل  ح�شن  ل�شمان  الدائرة 

التوزيعات ال�شكنية للعمال.
وا�شتعر�ض املجل�ض الدرا�شة املقدمة 
م����ن دائ�������رة االأ�����ش����غ����ال واخل����دم����ات 
اخل��ط��ة اخلم�شية  ���ش��اأن  ال��ع��ام��ة يف 
مل�����ش��روع��ات اإن�������ش���اء ���ش��ي��ان��ة واإن�����ارة 
املختلفة  االإم��ارة  الطرق يف مناطق 
واف�����ق  ح���ي���ث   2017 ع������ام  ح���ت���ى 
املجل�ض على اخلطة املقدمة ملا فيه 
عملية  ودعم  التحتية  البنية  تعزيز 

التنمية ال�شاملة.

املعلومات  وتبادل  التعاون  وحتقيق 
االتفاقيات  ع���ق���د  ع��م��ل��ي��ة  ل���دع���م 

اجلوية للناقل املحلي.
التفاعل  ب�����ش��رورة  امل��ج��ل�����ض  ووج����ه 
االإي����ج����اب����ي م����ع م���ت���ط���ل���ب���ات جن���اح 
اإجناز  وت�شريع  واملباحثات  املبادرات 
ات��ف��اق��ي��ات ال���ت���ع���اون امل�����ش��رك بن 
االإمارة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف 

لتحقيق االأهداف املرجوة.
امل�شت�شار  م���ذك���رة  ع��ل��ى  اط��ل��ع  ك��م��ا 
القانوين للحكومة يف �شاأن م�شروع 
مر�شوم اأمريي باإن�شاء مدينة الفلية 
باإجراء  املجل�ض  ووج��ه  االقت�شادية 
م��زي��د م��ن ال��درا���ش��ة ح���ول امل�شروع 
حل�شر االأمالك القائمة يف املنطقة 
وت��ك��ل��ي��ف دائ������رة ال��ب��ل��دي��ة ب���اإج���راء 
ع��ر���ض ت��ق��دمي��ي م��ت��ك��ام��ل ملخطط 
االإ�شتخدام  وت��ف��ا���ش��ي��ل  امل��ن��ط��ق��ة 

احلكومي.
البلدية  دائ����رة  ت��ق��ري��ر  وا���ش��ت��ع��ر���ض 
وخطة  واالإج����راءات  االأنظمة  ح��ول 
م�شاكن  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  يف  ال���ع���م���ل 
العمال يف االأحياء ال�شكنية واجلهود 
معينة  مناطق  لتخ�شي�ض  املبذولة 
لنقل �شكنات العمال اإليها وت�شييدها 
وف�����ق�����ا ل����ل����م����وا�����ش����ف����ات وامل����ع����اي����ري 
عليها  املتعارف  والبيئية  االإن�شائية 
اإجناز  ب�شرعة  املجل�ض  وج���ه  ح��ي��ث 

هذه اخلطط.
واق�������ر ت�����ش��ك��ي��ل جل���ن���ة م����ن دائ������رة 
وو�شع  واق������ع  ل����درا�����ش����ة  ال���ب���ل���دي���ة 
ال�شكنات العمالية حاليا يف خمتلف 
املعنين يف  م��ع  امل��ن��اط��ق واالإل��ت��ق��اء 
هذا االأمر واإقراح البدائل املختلفة 
يتم  اأن  التقييم على  نتائج  يف �شوء 
يف  للمجل�ض  م��ت��ك��ام��ل  ت��ق��ري��ر  رف���ع 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

نظمتها  متخ�ش�شة،  ن��دوة  ك�شفت 
جائزة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي 
وعلومه، بالتعاون مع منطقة راأ�ض 
اخليمة التعليمية وبرنامج وطني ، 
يف م�شرح جمعية االإمارات للتنمية 
اأم�ض  اخليمة،  براأ�ض  االجتماعية 
تواجه  تواجه  حتديات  عن  االأول، 
ن���ظ���ام ت��ع��ل��ي��م وت��رب��ي��ة ال��ن�����ضء يف 

االإمارات. 
الفال�شي  ب��ل��ه��ول  اأم����ل  د.  وع����زت 
برنامج  يف  النف�شية  امل�شت�شارة   ،
وطني ، خالل الندوة، التي ح�شرها 
واأع�شاء  ال���رب���وي���ن  م���ن   212
يف  واالإداري������ة  التعليمية  ال��ه��ي��ئ��ات 
املدار�ض احلكومية واخلا�شة وعدد 
من الطلبة يف املدار�ض واجلامعات 
�شعف  املجتمع،  ل�شرائح  وممثلن 
جوانب  اإىل  التعليمية  املخرجات 
املعلمن  ق���درة  �شعف  بينها  ع���دة، 
واملدار�ض على اإثارة دافعية التعلم 
االهتمام  وغ���ي���اب  ال��ط��ل��ب��ة،  ل���دى 
ال��ت��ف��ك��ري، و�شعف  ب��غ��ر���ض م���ه���ارة 
االأ�شرة  يف  ال����ذات  حت��ق��ي��ق  م��ه��ارة 
االجتماعية  واملوؤ�ش�شات  واملدر�شة 

واالإعالمية.
حما�شرة  يف  ب��ل��ه��ول،  د.  واأ����ش���ارت 
الت�شخي�ض  ب��ن  االأب���ن���اء  )���ش��ل��وك 
اأق���ي���م���ت �شمن  ال���ت���ي  وال�����ع�����الج(، 
ال��ث��ال��ث��ة ع�شرة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
للقراآن  اخليمة  راأ����ض  ج��ائ��زة  م��ن 
خمرجات  �شعف  اأن  اإىل  ال��ك��رمي، 
ي�شتدعي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
االبتكارية  العقلية  املهارات  تنمية 
واالإبداعية ولتكيفية لدى اأع�شاء 
تطوير  م��ع  التعليمية،  ال��ه��ي��ئ��ات 
الكفايات  على  تقوم  لكي  املناهج، 

•• عجمان ـ الفجر :

ل�شرطة  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��الت  ���ش��م��ن 
عجمان والتي تتما�شى مع االأهداف 
الداخلية  ل�����وزارة  االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
وتهدف اإىل اإي�شال ر�شائل التوعية 
الأكرب عدد من اجلمهور اأطلق ق�شم 
االإعالم والعالقات العامة بالقيادة 
ع���ج���م���ان حملة  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
االأطفال حتت  �شقوط  للوقاية من 
�شعار فلنحمهم وت�شتمر ملدة اأ�شبوع 

يف اإمارة عجمان.
�شعيد  علي  العقيد  �شعادة  واأو���ش��ح 
مراكز  اإدارة  م���دي���ر  امل���ط���رو����ش���ي 
عجمان  ب�شرطة  ال�شاملة  ال�شرطة 
توعية  اإىل  تهدف  احلملة  ه��ذه  اأن 
اأولياء االأمور ب�شرورة اأخذ احليطة 
واحلذر واإتباع الن�شائح واالإر�شادات 
التي ت�شاهم يف احلفاظ على �شالمة 
اأط��ف��ال��ه��م ووق��اي��ت��ه��م م��ن خماطر 
ال���وق���وع م��ن ال��ن��واف��ذ امل��ف��ت��وح��ة يف 
املرتفعة  ال�شكني�ة  وامل��ن��ازل  ال�شقق 
اأم���ن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأن  م����وؤك����داً   ،
االأهداف  اأهم  من  االأرواح  و�شالمة 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اإل��ي��ه��ا  ت�شعى  ال��ت��ي 
منطلق  وم����ن  ع���ج���م���ان،  ل�����ش��رط��ة 
اإىل  ن�شعى  اأط��ف��ال��ن��ا  على  احل��ف��اظ 

املركز كوحدة م�شتقلة حتت مظلة 
برنامج وطني ، وفقا الأرقى النظم 
وحتليل  درا���ش��ة  يف  املتبعة  العاملية 
البيانات وامل�شوحات وا�شتطالعات 

الراأي العام. 
املركز  اأن  ب��ل��ه��ول  د.  واأو����ش���ح���ت 
يهدف اإىل ت�شجيع ثقافة التحليل 
االإح�شائي املُخرج، وحت�شن جودة 
واالإح�������ش���ائ���ي���ات، ودعم  ال��ب��ي��ان��ات 
اأن  مو�شحة  ال��ق��رار،  �شنع  اآل��ي��ات 
املرحلة  خ�����الل  ان���ت���ه���ى  امل�������ش���روع 
النا�شئة،  م�شح  تنفيذ  من  املا�شية 
املرحلتن  طلبة  ا���ش��ت��ه��دف  ال���ذي 
ال�شارقة،  يف  والثانوية  االإع��دادي��ة 
وم�������ش���ح اجت�����اه�����ات واه���ت���م���ام���ات 
القيم  وم�شح  االإم���ارات���ي،  ال�شباب 

املجتمعية االإماراتية.
ب��رن��ام��ج وطني  اأن  ب��ل��ه��ول  وق��ال��ت 
االإيجابي  املركز  اإب���راز  على  يعمل 
الدولية،  ال�شاحة  على  ل��الإم��ارات 
ع���رب م��ت��اب��ع��ة ت��رت��ي��ب ال����دول����ة يف 
امل��وؤ���ش��رات ال��دول��ي��ة وال��ع��م��ل على 
و�شائل  ومتابعة  ور�شد  حت�شينها، 
واالإقليمية،  ال���ع���امل���ي���ة  االإع��������الم 
اإيجابية  ���ش��ورة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
ل����الإم����ارات ف��ي��ه��ا، وت��ع��زي��ز جهود 
ال�����دول�����ة وم����ب����ادرات����ه����ا ع���ل���ى كل 

االأ�شعدة.
اأبرز مبادرات  الربنامج  اأن  واأكدت 
ال���دول���ة يف جم���ال ح��م��اي��ة حقوق 
العمال، ومكافحة االجتار بالب�شر، 
وحت���ق���ي���ق جن����اح����ات ع���امل���ي���ة علي 
اإعداد  يف  وجن��ح  خمتلفة.  اأ�شعدة 
تقارير توؤكد مكانة الدولة يف وجه 
ال��ت��ق��اري��ر امل�����ش��ادة، وم���ن ث��م رفع 
يف  القرار  اأ�شحاب  اإىل  التو�شيات 
الدولة، ومتابعة التنفيذ ب�شفافية 

من قبل برنامج وطني . 

اإعداد  مت  فقد  للن�شرات  وبالن�شبة 
اللغات  مبختلف  ت��وع��وي��ة  كتيبات 
وال�شينية   ، واالإجنليزية  العربية، 
، واالأوردي��ة والهندية ومت توزيعها 
على  ال��دوري��ات  ق�شم  مع  بالتن�شيق 
املتواجد  واجلمهور  االأم���ور  اأول��ي��اء 
مدار�ض  ويف   ، التجارية  امل��راك��ز  يف 
منطقة عجمان التعليمية ، وعمالء 

البنوك باالإمارة.
الن�شائح  الكتيبات  ه��ذه  وت�شمنت 
املوجهه  ال��ت��وع��وي��ة  واالإر�������ش������ادات 
الأولياء االأمور للحفاظ على �شالمة 
من  ال�شقوط  خطر  م��ن  اأطفالهم 
ال��ن��واف��ذ امل��ف��ت��وح��ة ك��ع��دم ت���رك اأي 
الطفل  ي�شتطيع  ج�����ش��م  اأو  م��ق��ع��د 
ال���وق���وف ع��ل��ي��ه ب��ج��ان��ب ال���ن���اف���ذة ، 
وع��دم ت��رك االأط��ف��ال دون رقابة يف 
املرتفعة  واالأم��اك��ن  العليا  الطوابق 
حتى  رق��اب��ة  دون  ال�شرفات  على  اأو 
ال يكونوا عر�شة لل�شقوط ، وكذلك 
بخطورة  االأط��ف��ال  توعية  ���ش��رورة 
امل���رت���ف���ع���ة وع�������دم ترك  االأم�����اك�����ن 
االأطفال وحدهم يف ال�شقة اأو املنزل 
مبعايري  االإل���ت���زام  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
والتي  املطلوبة  وال�����ش��الم��ة  االأم���ن 
ال�شكنية  امل��ب��اين  يف  ت��واف��ره��ا  يجب 

املرتفعة.

يف  النف�شية  امل�شت�شارة  واأو���ش��ح��ت 
ملحة  احل��اج��ة  اأن  وطني  برنامج 
نف�شين  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ن  ل��ت��وف��ري 
لدرا�شة  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  يف 
واملزاجية لدى  النف�شية  التغريات 
اخلارجية،  وال��ت��اأث��ريات  ال��ط��ل��ب��ة، 
التي قد توؤدي اإىل تطرف مكونات 
واملجتمعية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ق��ي��م��ه��م 
اأهمية  م�����وؤك�����دة  وامل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة، 
النف�شي  االخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ن  ع��م��ل 
زيادة  على  املعلم  مع  واالجتماعي 
باأنف�شهم، وحتفيزهم  الطلبة  ثقة 
ومناق�شتهم  ال����ت����ع����ل����م،  ع����ل����ى 
اإىل  داع��ي��ة  بامل�شتقبل،  وتنويرهم 
على  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ض  تركيز 
االجتماعين  االخت�شا�شين  دور 
يتوفر  ب���ح���ي���ث  وال����ن����ف���������ش����ي����ن، 
اخت�شا�شي نف�شي يف كل 5 مدار�ض 

على االأقل.
اأبرز املعوقات  اأن من  و�شددت على 
يف امل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ن���درة 

التطبيق  املحتويات، وعلى  ال على 
وتناولت  اال����ش���ت���ظ���ه���ار.  ع���ل���ى  ال 
امل����ح����ا�����ش����رة ت�����ش��خ��ي�����ض وع�����الج 
امل�شكالت الربوية، موؤكدة اأهمية 
حيث  من  كاأبناء،  الطلبة  معاملة 

الثواب والعقاب.
وتناولت د. اأمل املواطنة ال�شاحلة 
وكيفية تربية االأبناء عليها، يف ظل 
ال�شوؤون  ع��ل��ى  كم�شرفة  خ��ربت��ه��ا 
املجتمعية للفرد واالأ�شرة واملوؤ�ش�شة 
يف برنامج وطني . واأكدت اأن جائزة 
اآل مكتوم  ال�شيخ اأحمد بن حممد 
يف  �شاهمت  املجتمعية  للمبادرات 
منهج  وفق  التقومي  عملية  تغيري 
التعرف  على  وال��ق��درة  ال��ك��ف��اي��ات، 
وتقبل  فيها،  والتحكم  ال��ذات  على 
والتفاو�ض  وال���ت���وا����ش���ل  ال���غ���ري 
التمكن  اأن  اإىل  الف��ت��ة  واالإق���ن���اع، 
توفري مناخ  ين�شب يف  ال��وج��داين 
ي�شاعد  ���ش��ل��ي��م،  اأ����ش���ري وم��در���ش��ي 

على بناء �شخ�شية متوازنة. 

االخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ن ال��ن��ف�����ش��ي��ن من 
االأدوات  ت��وف��ر  وع����دم  اجل��ن�����ش��ن، 
والتقييم  ل���ل���ق���ي���ا����ض  امل���ن���ه���ج���ي���ة 
الوفر  اإىل  واالف���ت���ق���ار  ال��ن��ف�����ش��ي، 
املعريف الإدارته بن االخت�شا�شين 
ياأخذ  ق���د  ال�����ذي  االج��ت��م��اع��ي��ن، 
والتغريات  عليه،  ال��ت��درب  يف  وقتا 
التي  بالدولة،  املحيطة  ال�شريعة 
ت�����ش��ت��دع��ي ال��ت��م��ك��ن ال����وج����داين 
النا�شئة وال�شباب  واملجتمعي لفئة 

باأ�شرع وقت.
برنامج  ت��اأ���ش��ي�����ض  اإىل  واأ������ش�����ارت 
وط����ن����ي م����رك����ز درا�������ش������ات ال�������راأي 
املركز  اأن  مو�شحة   ، راأي���ك  ال��ع��ام 
ا�شتبيانات  يف  متخ�ش�ض  الوطني 
تطلعات  ل���ر����ش���د  ال����ع����ام،  ال��������راأي 
الق�شايا  اأهم  االإماراتي يف  ال�شارع 
بهدف  واالجتماعية،  االقت�شادية 
تزويد �شناع القرار بكافة البيانات 
التي متكنهم  الواقعية،  واملعطيات 
االأن�شب. ويعمل  القرار  اتخاذ  من 

املتعلق  ل��الأ���ش��ر يف اجل��ان��ب  ت��وع��ي��ة 
ل�شقوط  جتنباً  وال�شالمة  ب��االأم��ن 

املزيد من االأطفال.
�شعيد  ع��ل��ي  العقيد  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���ار 
االإع��������الم  ق�������ش���م  اأن  امل����ط����رو�����ش����ي 
عجمان  ب�شرطة  العامة  والعالقات 
ال�شرطة  مراكز  اإدارة  مع  بالتعاون 
لن�شر  توعوية  خطة  اأع��د  ال�شاملة 
اأه���������داف ه�����ذه احل���م���ل���ة واإي�������ش���ال 
ر���ش��ال��ت��ه��ا ال���ت���وع���وي���ة الأك�����رب عدد 

كافة  مع  والتعاون  اجلهود  ت�شافر 
واملعنين للحد  جهات االخت�شا�ض 
االأطفال  �شقوط  ن�شب  ارت��ف��اع  م��ن 
من املباين املرتفعة حيث مت ت�شجيل 
وفاة 4 اأطفال باإمارة عجمان يف عام 
باإ�شابات  طفل  واإ���ش��اب��ة   ،  2011
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   2012 ع��ام  بليغة 
�شقوط طفل اآخر واإ�شابته باإ�شابات 
بليغة يف عام 2013 ، لذا كان البد 
وحمالت  برامج  بتنفيذ  القيام  منا 

تنظيم  ت�����ش��م��ن��ت  اجل���م���ه���ور  م����ن 
ولقاء   ، التوعوية  الن�شرات  ت��وزي��ع 
والنا�ض  الرابعة  برنامج  يف  اإذاع���ي 
وال�����ذي ي��ب��ث م���ن اإذاع�����ة ع��ج��م��ان ، 
يبث  وال��ذي  املبا�شر  البث  وبرنامج 
م��ن اإذاع���ة ن��ور دب��ي ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
وبرامج  ال�����ش��ح��ف  ع���رب  ال��ت��وع��ي��ة 
توير  االإج����ت����م����اع����ي  ال����ت����وا�����ش����ل 
البالك  وح�������ش���اب  ب����وك  وال��ف��ي�����ض 
ب���ريي اخل��ا���ض ب�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان ، 

واط����ل����ع امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي على 
ندوة  الإنعقاد  اجلارية  اال�شتعدادات 
احلوكمة يف القطاع احلكومي والتي 
ينظمها برنامج ال�شيخ �شقر للتميز 

احلكومي.
امل�شاركة  املجل�ض على �شرورة  واأك��د 
ال����ف����اع����ل����ة جل����م����ي����ع امل���������ش����وؤول����ن 
ال�����ن�����دوة  ه��������ذه  يف  احل����ك����وم����ي����ن 

واالأفكار  ال�����روؤى  م��ن  واالإ���ش��ت��ف��ادة 
ملا فيه تطوير  املطروحه  والتجارب 
الرقابة  وت��ع��زي��ز  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ع��م��ل 

وال�شفافية احلكومية.
ح�����ش��ر االج��ت��م��اع ال�����ش��ي��خ ع��م��ر بن 
وال�����ش��ي��خ احمد  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ض دائ���رة 
اجلمارك وال�شيخ �شامل بن �شلطان 

ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ض دائ���رة 
امل����دين وال�����ش��ي��خ عبداهلل  ال���ط���ريان 
القا�شمي  ع���ب���داهلل  ب���ن  ح��م��ي��د  ب���ن 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب  رئي�ض 
راأ��������ض اخل���ي���م���ة وال����دك����ت����ور حممد 
باأعمال  القائم  خليفة  عبداللطيف 
التنفيذي  للمجل�ض  ال��ع��ام  االأم���ن 

وروؤ�شاء الدوائر املحلية باالمارة.

حاكم الفجرية ي�صدر قرارًا بتجديد ع�صوية 
جمل�س اإدارة هيئة الفجرية للثقافة والإعالم 

•• الفجرية-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�ض االأعلى 
حاكم الفجرية القرار رقم 1 ل�شنة 2013 ب�شاأن جتديد ع�شوية جمل�ض 
اإدارة هيئة الفجرية للثقافة واالإعالم برئا�شة ال�شيخ را�شد بن حمد ال�شرقي 
وع�شوية كل من حممد �شعيد ال�شنحاين نائبا للرئي�ض واملهند�ض حممد 

�شيف االأفخم ونا�شر حممد اليماحي وعبداهلل حممد ال�شويدي. 

رياح ترابية على بع�س مناطق راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

ن�شطة  ري��اح  ب�شيطة حركة  زمنية  لفرة  اأم�ض  �شباح  اخليمة  راأ���ض  ام��ارة  املناطق يف  بع�ض  �شهدت 
اأدت الثارة االأتربة والغبار ما ت�شبب يف ا�شعاف الروؤية وبالتايل اجبار بع�ض �شائقي ال�شيارات على 

ا�شتخدام اأجهزة اال�شاءة حتوطا للوقوع يف احلوادث املرورية.
اأث��ارة الغبار خا�شة يف املناطق ذات الربة الرملية  اأم�ض وت�شببت يف  ون�شطت الرياح لفرة وجيزة 
مثل النخيل و اخلران والدقداقة . وبح�شب امل�شادر املهتمة باالر�شاد اجلوي فان ما يحدث االن من 
التغريات املناخية مثل حركة الرياح الن�شطة وانخفا�ض درجات احلرارة ت�شكل دليال على االنتقال 

اىل فوا�شل مو�شمية.
ويف مثل ظروف التقلبات املناخية يطلق الدفاع املدين التحذيرات ب�شوت مرتفع لل�شيادين الأخذ 
احليطة واحلذر اأثناء خروجهم يف رحالت ال�شيد جتنبا ملخاطر البحر كما تطالب ادارة املرور من 

ال�شائقن االنتباه والتقيد بالنظم التي ت�شمن �شالمتهم وغريهم على الطرق. 

طالب بن �صقر ي�صتقبل طالبات 

وفاة مواطن واإ�صابة اآخر يف حادث مروري براأ�س اخليمة فجرًا

اجتماع جلنة فح�س الطعون وال�صكاوى باملجل�س الوطني الحتادي

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

قائد  القا�شمي  �شقر  بن  طالب  ال�شيخ  اللواء  ا�شتقبل 
وفد  العامة  بالقيادة  اخليمة مبكتبه  راأ���ض  �شرطة  عام 
الثانوي  للتعليم  وزينب  ال�شباحية  مدر�شتي  طالبات 
ال��ت��ه��اين والتربيكات  ال��ت��ق��دمي  ب��ن��ات ك���اًل ع��ل��ى ح����دا، 

مبنا�شبة تخرج جنله ال�شيخ علي .

للطالبات  ال�شكر  القا�شمي  وج��ه  اال�شتقبال  وخ���الل 
ع��ل��ى ح��ر���ش��ه��ن ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل وت��ق��دمي��ه��ن التهاين، 
داعياً اإياهن لبذل اجلهد بغية حت�شيل املراتب العلمية 

امل�شرفة خلدمة وطنهن وجمتمعهن .
وت�شمنت الزيارة ، جولة تعريفية لبع�ض اإدارات واأق�شام 
القيادة العامة، مت خاللها تعريف الطالبات باآلية �شري 

العمل .

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

راأ�����ض اخل��ي��م��ة وق���ع يف �شاعات  م����روري يف  اأدى ح���ادث 
الفجر االأوىل لوفاة �شائقها �شاب مواطن يدعى ) �ض .ج 
. اأ ( 21 عاما بينما اأ�شيب �شاب اخر يرافقه يدعى )اأ . 

اأ( 22 عاما با�شابات متو�شطة نتيجة.
العقيد عبداهلل علي منخ�ض مدير  التفا�شيل قال  ويف 
اإدارة املرور والدوريات ب�شرطة راأ�ض اخليمة اأن احلادث 
املذكوران  كان  ،عندما  فجرا  الثالثة  ال�شاعة  عند  وقع 
�شارع  اإىل دوار  اخ��رى يف طريهما اىل  ام��ارة  وهما من 
حم��م��د ب��ن زاي����د ح��ي��ث ان��ح��رف��ت امل��رك��ب��ة ومل يتمكن 
ال�شري  خط  اىل  واإعادتها  عليها  ال�شيطرة  من  ال�شائق 

بعمود  لت�شطدم  ت��ده��ورت  ثم  بالر�شيف  فا�شطدمت 
اإنارة وت�شتقر بال�شارع املقابل، ونتيجة لقوة احلادث وقع 
ال�شابان خارج املركبة مما ت�شبب يف وفاة اأحدهما وهو 
اأخذ  اىل  منخ�ض  ونبه   . االآخ��ر  زميله  واإ�شابة  ال�شائق 
اأ�شبابها  وجتنب  القاتلة  املرورية  احل��وادث  من  العظة 
م�شريا اىل التقيد باالأنظمة والقوانن املرورية خا�شة 
املرورية  ال�شاخ�شات  على  املحددة  بال�شرعات  االلتزام 
املوجودة على خمتلف �شوارع وطرقات االإمارة الداخلية 
وكذلك  القيادة  اأث��ن��اء  الركيز  و���ش��رورة   ، واخلارجية 
طالب اجلميع ب�شرورة التقيد بربط حزام االأمان اأثناء 
ن�شبة  من  التقليل  يف  م�شاعدا  عاماًل  باعتباره  القيادة 

الوفيات الناجمة عن احلوادث املرورية .

•• دبي-وام:

الوطني  للمجل�ض  وال�شكاوى  الطعون  فح�ض  جلنة  اطلعت 
االحت������ادي خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا ام�������ض مب��ق��ر االأم����ان����ة العامة 
ال�شاهن  الدكتور عبدالرحيم  �شعادة  برئا�شة  بدبي  للمجل�ض 
ردود  بع�ض  وعلى  اإليها  املحالة  ال�شكاوى  على  اللجنة  رئي�ض 
اجلهات احلكومية ذات االخت�شا�ض والعالقة مبو�شوعات هذه 
ال�شكاوى. واتخذت اللجنة خالل االجتماع القرارات املنا�شبة 
ذات االخت�شا�ض  ال�����ش��ك��اوى وخم��اط��ب��ة اجل��ه��ات  ه���ذه  ب�����ش��اأن 

ال�شكاوى  ب��ع�����ض  ع���ن  واال���ش��ت��ع��الم  ل��ال���ش��ت��ف�����ش��ار  وال���ع���الق���ة 
املعرو�شة اأمامها ل�شرعة الرد وتو�شيح االأمر ملقدميها. ح�شر 
اللجنة  مقرر  الب�شطي  را�شد  عفراء  من  كل  �شعادة  االجتماع 
الكتبي  بالعجيد  �شعيد  وم�شبح  ال�شويدي  نا�شر  ..وخليفة 
الالئحة  واأف��ردت  اللجنة.  اأع�شاء  الطنيجي  وفي�شل عبداهلل 
ال�شاد�ض  ال��ف�����ش��ل  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�ض  ال��داخ��ل��ي��ة 
لل�شكاوى الذي يت�شمن املواد من  116 اإىل 122 حيث بينت 
اأن ال�شكاوى التي تقدم اإىل املجل�ض يجب اأن تكون موقعة ممن 

قدمها ومذكور فيها ا�شمه وحمل اإقامته وعمله. 
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•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة الدكتور �شعيد حممد 
اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  ال�شام�شي 
مبكتبه  ال��دول��ي��ة  املنظمات  ل�����ش��وؤون 
بديوان عام الوزارة �شعادة اآ�شة ايلن 
الرنويج  مم��ل��ك��ة  ���ش��ف��رية  ب��ي��ريك��ي��ه 
اجلانبان  وا�شتعر�ض  ال��دول��ة.  ل��دى 
املوا�شيع  امل��ق��اب��ل��ة ع���ددا م��ن  خ���الل 
و�شبل  امل���������ش����رك  االه����ت����م����ام  ذات 
امل�شاعدات  جمال  يف  التعاون  تعزيز 
اإىل ور�شة العمل  االإن�شانية وتطرقا 
الرنويج  يف  عقدها  املزمع  امل�شركة 
يتعلق  وفيما  ال��ق��ادم.  م��اي��و  بنهاية 
ا�شتعر�ض  االإن�����ش��ان��ي��ة  ب��امل�����ش��اع��دات 
الريادي  ال���دور  ال�شام�شي  الدكتور 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ل��دول��ة 
االن�شانية  امل�������ش���اع���دات  جم�����ال  يف 
���ش��ك��ل��ت عالمة  واالمن����ائ����ي����ة ح���ي���ث 
االإن�شاين  ال��ع��م��ل  جم����ال  يف  ب�����ارزة 
والدويل  االإقليمي  امل�شتوين  على 

الر�شيدة.  القيادة  توجيهات  بف�شل 
ونوه اإىل اأن دولة االمارات اأ�شبحت 
الدولين  املانحن  اأك��رب  �شمن  من 
ال��رئ��ي�����ش��ن ح���ي���ث ت�����ش��ري االأرق�������ام 
حجم  اأن  اإىل  املتاحة  واالإح�����ش��اءات 
امل�����ش��اع��دات اخل��ارج��ي��ة ل��ل��دول��ة بلغ 
اإجمايل  باملائة من  واح��د  اأك��رث من 
ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي ل���ل���دول���ة وه�����و ما 
االأمم  ق��ررت��ه��ا  ال��ت��ي  الن�شبة  ي��ف��وق 
اأدنى  كحد  املتقدمة  للدول  املتحدة 
النامية  اإىل الدول  لتقدمي املعونات 
اإجمايل  من  املائة  يف   0.7 والبالغة 

الدكتور  �شعادة  ودعا  املحلي.  الناجت 
ال�شام�شي خالل املقابلة اإىل �شرورة 
ال��ت��ع��اون االإم���ارات���ي-ال���رنوي���ج���ي يف 
واأهمية  االإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل  جم����ال 
فر�ض  واإ�شتك�شاف  اخل���ربات  ت��ب��ادل 
ال���ت���ع���اون ب���ن ال��ب��ل��دي��ن م���ن خالل 
وا�شتخال�ض  امل�����ش��رك��ة  امل�����ش��اري��ع 
التجارب  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ادة  ال���درو����ض 
اأف�شل  تطبيق  اإىل  و�شوال  ال�شابقة 
ب�����ش��اأن مواجهة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 
ال���ن���ا����ش���ئ���ة يف جم���ال  ال����ت����ح����دي����ات 

امل�شاعدات االإن�شانية.

القطامي،  حم��م��د  ح��م��ي��د  م���ع���ايل 
ُي�شّلم  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رب���ي���ة  وزي�����ر 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  االأح���م���د،  ع��ل��ي 
ات�شاالت،  امل���وؤ����ش�������ش���ي،  ل��الت�����ش��ال 
اال�شراتيجي  ال�������ش���ري���ك  ج����ائ����زة 
ت��ق��دي��راً جل��ه��ود ات�����ش��االت يف دعم 
وت���ط���وي���ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
وذلك خالل حفل يوم الوفاء الذي 
يوم  والتعليم  الربية  وزارة  نظمته 
اخلمي�ض املا�شي والذي حتتفي من 
خالله باأ�شحاب العطاء واملتميزين 
وال�شركاء اال�شراتيجين للوزارة. 

تعمل  ات���������ش����االت  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
امل�شوؤولية  ب���رام���ج  م���ن  ع�����دٍد  ع��ل��ى 
من  بالتعليم  اخلا�شة  االجتماعية 

اأي������ادي وم����ن بينها  خ����الل م���ب���ادرة 
برنامج اإر�شاد الذي يهدف لتطوير 
االجتماعين  االأخ�شائين  مهارات 
العون  ي��د  م��د  م��ن  يتمكنون  بحيث 
امل��در���ش��ة وهو  ن��ط��اق  خ���ارج  للطلبة 

دولة  يف  نوعه  م��ن  االأول  الربنامج 
ع��رب��ي��ة، ك��م��ا ت��ع��م��ل ات�����ش��االت على 
املبادرات االأخرى اخلا�شة  عدٍد من 
اإطالقها  يتم  �شوف  والتي  بالتعليم 

م�شتقباًل. 

•• ابوظبي-وام:

ت��ق��ام ال��ي��وم ع��ل��ى ك��ورن��ي�����ض اأب��وظ��ب��ي ف��ع��ال��ي��ات مهرجان 
وطالبات  ل��ط��الب  اأب��وظ��ب��ي  �شم�ض  ال�شاطئية  االأل���ع���اب 
امل���دار����ض ع��ل��ى م�����ش��ت��وى االإم�������ارة. ي��ن��ظ��م وي�����ش��رف على 
من  رئي�شية  برعاية  للتعليم  ابوظبي  جمل�ض  املهرجان 
�شركة احلفر الوطنية وفرعية من �شركة ادكو وذلك من 
وتهدف  م�شاء.  ال�شاد�شة  وحتى  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة 
املدار�ض  لطلبة  الال�شفي  الن�شاط  تعزيز  اىل  امل��ب��ادرة 
االإط���الع  ف��ر���ض  وزي����ادة  امل��ع��رف��ة  ق��اع��دة  تو�شيع  بجانب 
والتعلم من خالل االأن�شطة التي تهدف اىل ن�شر الوعي 

املدار�ض  طلبة  ���ش��ف��وف  يف  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
والعمل على اقامة بيئة تربوية ترفيهية للطلبة ملمار�شة 
املكت�شبات  من  ملزيد  امامهم  الفر�شة  واإتاحة  هواياتهم 
واملعارف اجلديدة خارج نطاق املدار�ض والتوعية باأهمية 
ال�شم�ض يف تكوين فيتامن د ودوره الكبري يف منو اجل�شم 
الريا�شية  واملن�شات  ال�شياحية  امل��ع��امل  ا�شتثمار  بجانب 
نظافة  على  املحافظة  باأهمية  الطلبة  وتوعية  والعمل 
ليوم  يقام  ال��ذي  املهرجان  ويت�شمن  ال�شاطئية.  البيئة 
كرة   - ال��ق��دم  ك��رة  مثل  متنوعة  ريا�شية  فعاليات  واح��د 
الرمال  على  والنحت  كالر�شم  فنية  واأن�شطة   - الطائرة 

.. واأن�شطة مو�شيقية. 

•• اأبوظبي-وام:

كري�شتيان  ال��دك��ت��ور  اأن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأك����دت 
كوت�ض اأولريخ�شن منع من دخول دولة االإمارات 
22 م��ن �شهر ف��رباي��ر احل��ايل للم�شاركة يف  ي��وم 
ال�شارقة  يف  االأم��ريك��ي��ة  جامعتا  نظمته  م��وؤمت��ر 
ولندن لالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية حيث كان من 
املقرر اأن يتحدث عن االأو�شاع ال�شيا�شية الراهنة 
يف مملكة البحرين. وفيما يلي ن�ض البيان الذي 
اأ�شدرته ام�ض وزارة اخلارجية ب�شاأن منع الدكتور 
كري�شتيان كوت�ض من دخول االإمارات توؤكد وزارة 

اخلارجية يف دولة االإمارات اأن الدكتور كري�شتيان 
االإمارات  دخ��ول  من  منع  قد  اأولريخ�شن  كوت�ض 
2013 للم�شاركة يف موؤمتر  22 فرباير  بتاريخ 
وجامعة  ال�شارقة  يف  االأمريكية  اجلامعة  نظمته 
لندن لالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية حيث كان من 
املقرر اأن يتحدث عن االأو�شاع ال�شيا�شية الراهنة 
ب�شدة  ت��دع��م  االإم�����ارات  اإن  ال��ب��ح��ري��ن.  مملكة  يف 
واأحزاب  البحرين  حكومة  تبذلها  التي  اجلهود 
ال�شلمي ومبا  االأزم��ة عرب احل��وار  املعار�شة حلل 
مرارا  ن�شر  ق��د  اأول��ري��خ�����ش��ن  كوت�ض  ال��دك��ت��ور  اأن 
ارتاأت  فقد  البحرين  يف  امللكي  النظام  �شد  اآراء 

اأن ت�شمح يف هذا  اأن��ه لي�ض من احلكمة  االإم���ارات 
الوطني  احل��وار  بها  مير  التي  احل�شا�شة  املرحلة 
يف البحرين بن�شر اآراء غري بناءة عن االأو�شاع يف 
مملكة البحرين من داخل دولة خليجية �شقيقة. 
املتينة مع كل  العالقات  املوقف ال يعك�ض  اإن هذا 
من اجلامعة االأمريكية بال�شارقة وجامعة لندن 
االأكادميي  ال��ت��م��ي��ز  م���ن  امل���وق���ف  وال  ل��الق��ت�����ش��اد 
اخلا�شة  احلالة  ه��ذه  يف  لكن  املوؤ�ش�شتن  لهاتن 
اأن نقطع الطريق على كل ما  جدا كان من املهم 
الوطني  احل��وار  عملية  على  التعطيل  �شاأنه  من 
هذه  يف  كامل  ب�شكل  ندعمها  والتي  البحرين  يف 

اخلارجية: منع الدكتور كري�صتيان كوت�س من دخول الدولة لآرائه غري البناءة عن الأو�صاع يف البحرين 

•• الفجريه-وام:

بحثت جلنة القيادة العليا يف القيادة العامة ل�شرطة الفجرية دليل 
عمل ال�شراكة ونتائج موؤ�شرات االأداء املتعلق بن�شبة اإجناز ال�شكاوى 
واملنطقة  ال��ق��ي��ادة  م�شتوى  ع��ل��ى   2012-2011 ع��ام��ي  خ���الل 
اأحمد  العميد حممد   2013 لعام  للجنة  الثاين  االجتماع  تراأ�ض 
خالل  مت  كما  ال��ف��ج��رية.  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  الكعبي  غ��امن  ب��ن 
لرجال  القيادة  لقاء جلنة  ونتائج  ا�شتعرا�ض مالحظات  االجتماع 

مكافحة املخدرات بجانب ا�شتعرا�ض اللجنة اإجنازات ق�شم ال�شرطة 
بن  را�شد  حممد  العقيد  االجتماع  ح�شر  الفجرية.  يف  املجتمعية 
نايع نائب القائد العام والعقيد عبداهلل ح�شن ال�شغريي مدير عام 
اليماحي مدير  والعقيد حميد حممد  امل�شاندة  امل��وارد واخلدمات 
اإدارة  عام العمليات ال�شرطية والعقيد علي عبيد الطنيجي مدير 
االإدارة  اجلنيبي  �شالح  �شعيد  والنقيب  الفجرية  يف  املدين  الدفاع 
العامة لالإ�شراتيجية وتطوير االأداء واأع�شاء اللجنة واأمانة �شر 

اللجنة . 

�صرطة الفجرية تبحث ال�صراكة ونتائج 
موؤ�صرات الأداء ب�صاأن اإجناز ال�صكاوى

•• اأبوظبي-وام:

تربعا  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  تلقت 
العاملية  م���ك���ايف  ���ش��رك��ة  م���ن  ع��ي��ن��ي��ا 
واأمن  حماية  تقنيات  يف  املتخ�ش�شة 
امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى ���ش��ك��ل اأرب���ع���ة اآالف 
برنامج م�شاد للفريو�شات والهجمات 
اأجهزة  حلماية  ال�شارة  االإلكرونية 
احلماية  وت���وف���ري  االآيل  احل��ا���ش��ب 
الكاملة اأثناء ت�شفح �شبكة االإنرنت 
امل�شتفيدة  للجهات  لتقدميها  وذل��ك 
برنامج  �شمن  الهيئة  خ��دم��ات  م��ن 
للموؤ�ش�شات  وامل����ادي  العيني  ال��دع��م 
خا�شة التعليمية والذي تنفذه داخل 

الدولة.
هيئة  ف��رع  مبقر  التربع  ت�شليم  ومت 
بح�شور  دب����ي  يف  االأح����م����ر  ال���ه���الل 
حم��م��د ع���ب���داهلل احل�����اج ال���زرع���وين 
�شركة  من  وم�شوؤولن  الفرع  مدير 

مكايف.
مل�������ش���وؤويل مكايف  ال����زرع����وين  وق�����دم 
ت��ع��ري��ف��ا ع���ن ج���ه���ود ه��ي��ئ��ة الهالل 
االأحمر على امل�شتوى املحلي والعاملي 
وجهودها  مبادراتها  خمتلف  �شارحا 
يف اإع����الء ا���ش��م دول���ة االإم�����ارات على 

م�شتوى اخلدمات االإن�شانية.

مكايف  م�شوؤويل  ال��زرع��وين  و�شحب 
التقوا  ال��ف��رع  ح��ول مبنى  ج��ول��ة  يف 
خاللها بطلبة من ذوي االحتياجات 
اخلا�شة ترعاهم الهيئة وبوفد زائر 
من طالبات االأكادميية االأمريكية يف 

دبي.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ق����ام م�����ش��وؤول��و مكايف 
ب�شرح دور ال�شركة العاملية يف توفري 

احلا�شب  الأجهزة  ال�شاملة  احلماية 
ال�شبكة  ت�����ش��ف��ح  ول��ع��م��ل��ي��ات  االآيل 
اأهمية  ال�������زوار  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ����ش���ارح���ن 
ح��م��اي��ة امل���ع���ل���وم���ات ال�����ش��خ�����ش��ي��ة .. 
الن�شائح  م��ن  جمموعة  ق��دم��وا  كما 
التقنيات  ا�شتعمال  ل�شمان  املفيدة 

احلديثة باأمان تام.
واأ���ش��اد ال��زرع��وين مب��ب��ادرة م��ك��ايف .. 

م���وؤك���دا اأن���ه���ا ت��ع��زز ق�����درات اجلهات 
االلكروين  امل���ج���ال  يف  امل�����ش��ت��ف��ي��دة 
من  ملعلوماتها  اأك���رب  حماية  وت��وف��ر 

القر�شنة.
واأو�شح اأن هذه الربامج من �شاأنها اأن 
حتد من جرائم ال�شطو االلكروين 
املادية  اخل�شائر  تقليل  يف  وت�شاهم 
نتيجة  اجلهات  بع�ض  تتكبدها  التي 

لتعر�شها لهذا النوع من القر�شنة.
واأكد الزرعوين على دور ال�شركة يف 
تعزيز القيم وامل�شوؤوليات االجتماعية 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ت��ت��واج��د ب��ه��ا .. 
اأن هيئة الهالل االأحمر  اإىل  م�شريا 
ت�شعى دائما الإقامة �شراكات قوية مع 
جميع املوؤ�ش�شات وال�شركات مبختلف 
توجهاتها وتخ�ش�شاتها خا�شة تلك 
التي تقدم خدمات جليلة لالإن�شانية 

ب�شورة عامة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ح��ام��د دي���اب املدير 
منطقة  يف  مكايف  ل�شركة  االإقليمي 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
بتقدمي  م�شتمر  ب�شكل  مكايف  التزام 
االأعمال  م��وؤ���ش�����ش��ات  جلميع  ال��دع��م 
جميع  يف  واالإن�������ش���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 

املناطق التي تتواجد بها.
الهالل  لهيئة  ت��ربع��ن��ا  اأن  واأ����ش���اف 
م�شوؤوليتنا  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  االأح��م��ر 
موؤ�ش�شات  مع  و�شراكتنا  االجتماعية 
ب���اأن حتقيق  ون��وؤم��ن   .. ال��ع��ام  النفع 
ال�شخ�شية  املعلومات  واأم��ن  �شالمة 
واحلماية من الهجمات ال�شارة هي 
ون�شعى  امل�����ش��ت��خ��دم��ن  ح���ق جل��م��ي��ع 
املنتجات  اأح��������دث  ل���ت���ق���دمي  دوم�������ا 

واحللول الرائدة جلميع عمالئنا .

•• دبي-وام:

را����ش���د لالإ�شكان  ب���ن  وق��ع��ت م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
اتفاقية تعاون مع موؤ�ش�شة خلف اأحمد احلبتور 
اإىل دعم  امل��ذك��رة  لالأعمال اخل��ريي��ة. وت��ه��دف 
اأ�شكاله  مبختلف  واالإن�����ش��اين  اخل���ريي  العمل 
املعي�شي  امل�����ش��ت��وى  حت�شن  يف  ي�شاهم  وال����ذي 
وم�شاهمة  املتعففة  االأ���ش��ر  م��ن  للمحتاجن 
التي  اخل��دم��ات  بع�ض  احل��ب��ت��ور يف  جم��م��وع��ة 
لالإ�شكان.  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  تقدمها 
وح����ددت االت��ف��اق��ي��ة جم���االت ال��ت��ع��اون واآليات 
للجانبن  العليا  االأه����داف  ي��خ��دم  مب��ا  العمل 
العمل  م�شرية  ويعزز  بينهما  الروابط  ويقوي 
اخلريي. وقع االتفاقية �شعادة �شامي قرقا�ض 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن را�شد 

ل��الإ���ش��ك��ان و����ش���ع���ادة ج��م��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ثالث 
اأحمد  خلف  مبوؤ�ش�شة  االأم��ن��اء  جمل�ض  ع�شو 
ال�شيدة  بح�شور  اخل��ريي��ة  لالأعمال  احلبتور 
م�شوؤولة عالقات  بوفال�شة  عبداهلل  ع��ادل  مي 
مو�شى  وم��ال��ك  احل��ب��ت��ور  مبجموعة  املجتمع 
برهان  واملهند�ض  للمجموعة  امل�شريات  مدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للقطاع  امل���دي���ر  احل���ب���اي م�����ش��اع��د 
م�شاعد  بورحيمة  حممد  واملهند�ض  الهند�شي 
املدير التنفيذي لقطاع االإ�شكان وال�شيد حممد 
املالية  لقطاع  التنفيذي  املدير  م�شاعد  امل��ري 
اإدارة املنح  اأهلي مدير  والدعم املوؤ�ش�شي وعمر 
والقرو�ض ورا�شد بن دملوك مدير مكتب �شعادة 
قرقا�ض  �شامي  �شعادة  واأك��د  التنفيذي.  املدير 
ال�شراكات  ن�شج  على  ال��دائ��م  املوؤ�ش�شة  حر�ض 
االإن�شانية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع  وال���ب���ن���اءة  ال��ه��ادف��ة 

لر�شيخ  االإم���ارات���ي���ة  اخل���ريي���ة  واجل��م��ع��ي��ات 
ال���رواب���ط ب���ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ال���واح���د دعما 
حلالة التوا�شل االإن�شاين حتت مظلة التكافل 
العديد من  قرقا�ض عن  االجتماعي. وحت��دث 
تقدمها  التي  اخلدمات  اأهمها  وم��ن  املوا�شيع 
وتقوم  دب���ي  اأه����ايل  م��ن  للمواطنن  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
وبناء  واالإ�شافات  كال�شيانة  عليها  باالإ�شراف 
وعن   .. وغريها  والتو�شعة  ال�شكنية  املجمعات 
امل��ت��ق��دم��ن للح�شول  امل��واط��ن��ن  ع���دد ط��ل��ب��ات 
مع  التعامل  وكيفية  ال�شكنية  امل�شاعدات  على 
املهند�ض  ا�شتعر�ض  جانبه  من  الطلبات.  هذه 
ال�شكنية  امل��ج��م��ع��ات  م�����ش��روع  احل��ب��اي  ب��ره��ان 
كيفية  مو�شحا  املوؤ�ش�شة  عليها  ت�شرف  ال��ت��ي 
ت��وزي��ع ه���ذه امل��ج��م��ع��ات وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا للمواد 
على  املوؤ�ش�شة  حر�ض  موؤكدا  للبيئة  ال�شديقة 

ما  للم�شتفيد  اجل���ودة  معايري  اأف�����ش��ل  ت��وف��ري 
يدل على اأن املوؤ�ش�شة تواكب اأف�شل املوا�شفات 
ال��ع��امل��ي��ة يف جم����ال ال���ب���ن���اء. م���ن ج��ان��ب��ه قال 
االإ�شكان  قطاع  اأن  بورحيمة  حممد  املهند�ض 
الطلبات  درا���ش��ة  يف  مهمته  تتمثل  باملوؤ�ش�شة 
املعلومات املدونة فيها ويف حال  والتحقق من 
االنتظار  حتتمل  ال  ط��ارئ��ة  ح���االت  اأي  وج���ود 
اللجان  اإىل  بدرا�شتها وحتويلها  القطاع  يقوم 
واأثنى  ف��ي��ه��ا.  ل��درا���ش��ت��ه��ا وال��ن��ظ��ر  ال��ف��رع��ي��ة 
ق��رق��ا���ض ع��ل��ى ج��ه��ود م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ف اأحمد 
اأهداف  حتقيق  يف  اخلريية  لالأعمال  احلبتور 
االتفاقية  ت��وق��ي��ع  اأن  م��وؤك��دا  اخل���ريي  ال��ع��م��ل 
دعائم  اإر���ش��اء  على  الطرفن  م��ن  حر�شا  ج��اء 
التعاون اال�شراتيجي بن املوؤ�ش�شتن مبا يعود 
بالفائدة على احلاالت االإن�شانية يف اإمارة دبي. 

موؤمتر  ف���ع���ال���ي���ات  اأم���������ض  ان���ط���ل���ق���ت 
ت���خ���ط���ي���ط ال����ت����ع����اق����ب ال���وظ���ي���ف���ي 
جمموعة  ت��ن��ظ��م��ه  وال������ذي   2013
ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ع��ارف يف فندق 
دو����ش���ي���ت ث����اين دب�����ي، وي�����ش��ت��م��ر على 
من  نخبة  وي�شتقطب  ي��وم��ن  م���دار 
الب�شرية،  امل��وارد  ومتخ�ش�شي  خرباء 
الوظيفي،  وال��ت��ط��وي��ر  وال���ت���دري���ب، 
الروؤ�شاء  وم�شت�شارري  املواهب  واإدارة 
العام  ال��ق��ط��اع��ن  م���ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن 
واخلا�ض، حيث ناق�شوا اآليات تطوير 
التعاقب  ت��خ��ط��ي��ط  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات 
االأعمال  موؤ�ش�شات  داخ���ل  الوظيفي 
املختلفة خا�شة يف ال�شركات العائلية، 
ناجحة  اإ�شراتيجيات  و�شع  واآل��ي��ات 
باالإ�شافة  العمل،  ا�شتمرارية  ل�شمان 
اإىل ت�شليط ال�شوء على ا�شراتيجيات 
ت��خ��ط��ي��ط ال��ت��ع��اق��ب ال��وظ��ي��ف��ي التي 
ال��ع��امل��ي��ة يف  ���ش��رك��ات االأع���م���ال  تتبعها 
تقوم  وال��ت��ي  العربي  اخلليج  منطقة 
على  ب��ال��رك��ي��ز  خططها  خ���الل  م��ن 
مواهب املوظفن ولي�ض فقط االأداء.

ب��ول مدير تنفيذي  دي��ك��الن  واأو���ش��ح 
�شي  دبليو  ب��ي  ل��دى  الب�شرية  امل����وارد 
ال�شرق االو�شط  اأن تخطيط التعاقب 
وجناح  ا�شتدامة  ا�شا�ض  هو  الوظيفي 
اأي موؤ�ش�شة، �شواء يف �شركات القطاع 
العام و اخلا�ض اأو ال�شركات العائلية، 
اأنها لي�شت منهجية، بل عقلية متبعة، 
دب��ل��ي��و �شي  ب���ي  ن��ح��ن يف   : اأ����ش���اف  و 
ك�شركة عاملية رائدة يف جمال تقدمي 
باأهمية  ن����وؤم����ن  امل��ه��ن��ي��ة  اخل����دم����ات 
ونعمل  الوظيفي  التعاقب  تخطيط 
باأف�شل  موظفينا  مع  تطبيقها  على 
على  احل��ف��اظ  يف  ت�شاهمه  مل��ا  ال��ي��ات، 
يف  املتميزة  الب�شرية  امل����وارد  م��واه��ب 
تقليل  اىل  باال�شافة   ، �شي  دبليو  بي 
ت���و اجهها  ال���ت���ي  االأع����م����ال  خم���اط���ر 

املوؤ�ش�شات.
ومن جانبه اأكد يحيي املرزوقي كبري 

م�شت�شاري الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 
والناجحة  الفعالة  القيادة  اأن  ب��روج 
للموؤ�ش�شة هو اأحد العوامل الرئي�شية 
التي ت�شاهم يف جناح خطط التعاقب 
الوظيفي، ف�شال�شة �شري العمل ال يعني 
�شمان جناحه حيث اأن النجاح يعتمد 
ب�شكل كبري على املوارد الب�شرية التي 
توظفها املوؤ�ش�شة، الفتاً اإىل اأن معظم 
و�شعت  العاملية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
م��ن��ذ م���دة خ��ط��ط وا���ش��ح��ة للتعاقب 
امل��وؤ���ش�����ش��ة وال يتم  ال��وظ��ي��ف��ي ���ش��م��ن 
الآخر  وق��ت  من  وتطويرها  تطبيقها 
وذلك وفقاً للمواهب التي ت�شتقطبها 
تلك املوؤ�ش�شة اأو ال�شركة والتي تتمتع 
اأو�شحت  وق�����د  م���ت���م���ي���زة،  مب����واه����ب 
%50 من  اأن ما يقل عن  الدرا�شات 
الغرب لديها  املوؤ�ش�شات وال�شركات يف 
ت�شل  بينما  الوظيفي  للتعاقب  خطة 
الن�شبة اإىل اأقل من %15 يف ال�شرق، 
وعلى الرغم من ذلك فاإن %37 من 
خطط التعاقب الوظيفي التي تتبعها 
فادح  ب�شكل  تف�شل  امل��وؤ���ش�����ش��ات  بع�ض 
الأن ما يزيد عن %80 من العمليات 
التعاقب  خ���ط���ط  ل���و����ش���ع  امل���ت���ب���ع���ة 
ال��وظ��ي��ف��ي ت�����ش��ت��ه��دف امل��وظ��ف��ن من 
ياأتون  ال��ذي��ن  اأو  ال��ع��ايل  االأداء  ذوي 
بنتائج يف وظائفهم احلالية وت�شعهم 

قيادي  دور  الإت���خ���اذ  اخل���ط���ة  ���ش��م��ن 
بذلك  متجاهلة  العليا  االإدارة  �شمن 
املتميزة  االإم���ك���ان���ات  ذوي  امل��وظ��ف��ن 
ت��ط��وي��ره��ا و�شقلها يف  وال��ت��ي مي��ك��ن 

امل�شتقبل. 
وق������دم ب���ري���ت ب���ر����ش���ت���ون م���دي���ر عام 
والتطوير  ل��ل��ت��ع��ل��م  ال��ف��ط��ي��م  م���رك���ز 
و�شع  اآليات  تناول من خالله  عر�شاً 
الوظيفي  ال��ت��ع��اق��ب  خ��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذ 
لتتوافق مع بيئة االأعمال يف املوؤ�ش�شة، 
وكيفية حتديد ورعاية مواهب املوراد 
امل��وؤ���ش�����ش��ة وحتديد  ال��ب�����ش��ري��ة ���ش��م��ن 
امل�شتقبلية  ال�����ق�����درة  ل���دي���ه���م  م�����ن 
عن  ف�����ش��اًل  ق��ي��ادي��ة،  اأدوار  ل��ي��ت��ول��وا 
التعاقب  تكلفة خطط  كيفية مقارنة 
مقارنة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��م��ن  ال��وظ��ي��ف��ي 
متخ�ش�شة  ك���وادر  ا�شتقطاب  بتكلفة 
اأن  التاأكد من  من اخل���ارج، و���ش��رورة 
ت�شاهم  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت��ع��اق��ب  خ��ط��ط 
ب��ال��ف��ع��ل يف دف����ع اإن��ت��اج��ي��ة االأع���م���ال 

وحتقيق موؤ�شرات االأداء الرئي�شية.
ن���ائ���ب رئي�ض  واأو�����ش����ح م�����ش��ع��ل ك���ان���و 
موؤ�ش�شات  معظم  اأن  ك��ان��و  جمموعة 
خطط  وتنفيذ  باإعداد  تقوم  االأعمال 
�شطحي  ب�شكل  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت��ع��اق��ب 
بفهم  بالفعل  ت��ق��وم  اأن  م��ن  دون  م��ن 
اخلطط  تلك  تنفيذ  اآليات  وا�شتيعاب 

ب�شكل ناجح، حيث اأن معظم اأ�شحاب 
االأعمال خا�شة يف ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
العائلية ال ي�شتوعبون مفهوم اخلروج 
على املعا�ض، ويتوقعون اأن يظلوا على 
ما  وهو  لالأبد،  لوقت  اأعمالهام  راأ���ض 
و�شع  ومطلبات  مفهوم  مع  يتناق�ض 
الوظيفي،  للتعاقب  ن��اج��ح��ة  خ��ط��ط 
من  يتخوفون  امل���دراء  بع�ض  اأن  حتى 
م��واه��ب موظفيهم  وت��ط��وي��ر  اإع�����داد 
دور  اإىل  ل��ريت��ق��ي  اأح���ده���م  واخ���ت���ي���ار 
ذلك  ي����اأخ����ذ  اأن  م����ن  خ����وف����اً  ق����ي����ادي 
اأن  اأو  املوظف مكانهم يف وقت قريب 
يكون اأكرث اإبداعاً وابتكاراً وقدرة على 
ويف  اأف�شل،  ب�شكل  بالوظيفة  القيام 
املقابل هناك بع�ض ال�شركات العائلية 
خا�شة يف منطقة اخلليج العربي التي 
تعمل بجد الإعداد اأبنائها ب�شكل �شامل 
ليتولوا االإدارة والقيادة ب�شكل ي�شمن 
اأن  اإىل  م�شرياً  العمل،  �شري  �شال�شة 
اإع���داد  ع��ن��د  العائلية  ال�����ش��رك��ات  ع��ل��ى 
خطط التعاقب الوظيفي ان ال ت�شع 
اأو اخلربة  ال�����ش��ن  ب��ن��اء ع��ل��ى  م��ع��اي��ري 
اختيار  م��ن  لهم  الب��د  ب��ل  اجلن�ض  اأو 
اأو  ال�شركة  وق��ي��ادة  اإدارة  ي��ت��وىل  م��ن 
الوظيفي  التعاقب  خطة  يف  املوؤ�ش�شة 
على  ال�شخ�ض  ذل��ك  ق���درة  على  ب��ن��اء 
التوا�شل واإدارة العمل ب�شكل متميز. 

مكايف تقدم للهالل الأحمر 4 اآلف برنامج م�صاد 
للفريو�صات والهجمات ال�صارة 

اتفاقية تعاون بني موؤ�ص�صتي حممد بن را�صد لالإ�صكان واحلبتور لالأعمال اخلريية

خرباء موؤمتر تخطيط التعاقب الوظيفي يحثون موؤ�ص�صات الأعمال ب�صرورة الرتكيز على املواهب ولي�س الأداء

•• اأبوظبي-وام:

ام�ض  اال�شتئنافية  االحت��ادي��ة  اأب��وظ��ب��ي  حمكمة  ق�شت 
ب��ق��ب��ول اال���ش��ت��ئ��ن��اف ���ش��ك��ال ورف�����ش��ه م��و���ش��وع��ا وتاأييد 
دعوى  يف  االبتدائية  االحت��ادي��ة  اأبوظبي  حمكمة  حكم 
الذين  اأري��ل��ة  اإم يف  ال�شفينة  باختطاف   10 ال���  امل��دان��ن 
البالد  من  واالإبعاد  املوؤبد  بال�شجن  حكم  بحقهم  �شدر 

وم�شادرة االأ�شلحة وامل�شبوطات امل�شتعملة يف االختطاف 
كانت ال�شفينة اإم يف اأريلة تعر�شت لعملية اختطاف من 
خالل  اأ�شراليا  اإىل  طريقها  يف  وه��ي  القرا�شنة  قبل 
ال��ع��رب ونفذت  م��ي��اه بحر  2011 يف  ع��ام  اأب��ري��ل  �شهر 
بالتن�شيق  االإره���اب  مبكافحة  اخلا�شة  العمليات  وح��دة 
مع االأ�شطول االأمريكي اخلام�ض عملية اقتحام ال�شفينة 

لتحريرها.

•• اأبوظبي- وام:

اإدارة التوجيه يف وزارة العمل موؤخرا بالتعاون مع  نظمت 
فعالية  الداخلية  وزارة  يف  القانون  اح��رام  ثقافة  مكتب 

توعوية يف مدينة ايكاد ال�شكنية باأبوظبي.
وتاأتي هذه الفعالية التي ح�شرها اأكرث من 750 عامال 
يعملون لدى �شركة الريوم للمقاوالت والنقليات يف اطار 
التعاقدية  العمالة  توعية  بهدف  اجلانبن  بن  ال�شراكة 
القاء  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و���ش��ه��دت  وواج��ب��ات��ه��ا.  بحقوقها  امل��وؤق��ت��ة 
التوجيه  ادارة  يف  العاملون  فيهما  ا�شتعر�ض  حما�شرتن 
ال��ق��ان��ون ك��ل ���ش��م��ن اخت�شا�شه  وم��ك��ت��ب ث��ق��اف��ة اح����رام 
العديد من مواد قانون تنظيم عالقات العمل ذات ال�شلة 
باالجر واالج��ازات وغريهما من املواد التي تكفل للعمال 
ا�شافة  العمل  ا�شحاب  حيال  واجباتهم  وتو�شح  حقوقهم 
يف  امل���واد  ببع�ض  وتعريفهم  احل�شور  العمال  توعية  اىل 
ال��ق��وان��ن االخ���رى امل��ع��م��ول بها ل��دى ال��دول��ة وال��ت��ي من 
�شاأنها تنظيم احلياة العامة وتوفري االمن ال�شيما للعمال 

داخل م�شاكنهم التي توفرها لهم املن�شات العاملن لديها.
عر�شتا  اللتن  املحا�شرتن  مع  جتاوبهم  العمال  واأب��دى 
جانبي  اح���د  ع��ل��ى  املثبتة  اخل��ارج��ي��ة  ال�شا�شة  خ���الل  م��ن 
وحدة الرعاية العمالية املتنقلة وطرح العديد من العمال 
اال�شتف�شارات التي متت االجابة عليها من قبل املفت�شن يف 
ادارة التوجيه والعاملن يف مكتب ثقافة احرام القانون.

وتتمثل وحدة الرعاية العمالية املتنقلة التي د�شنها معايل 
�شهر مايو من  العمل يف  وزي��ر  �شعيد غبا�ض  �شقر غبا�ض 
العام املا�شي خالل احتفاالت الوزارة باليوم العاملي للعمال 
يف مقطورة يبلغ طولها نحو 19 مرا وعر�شها نحو �شتة 
اأمتار وحتتوي قاعة حما�شرات تت�شع اىل نحو 35 عامال 
اىل  بو�شة   52 قيا�شها  ب��الزم��ا  �شا�شة  على  حت��ت��وي  كما 
جانب بروجكتور و�شا�شة عر�ض مت تثبيتهما على الواجهة 

اجلانبية للمقطورة ف�شال عن �شماعات خارجية.
وم�شابقات  ترفيهية  ف��ق��رات  تنظيم  الفعالية  خ��الل  ومت 
ريا�شية اىل جانب مت توزيع الهدايا التذكارية على العمال 

ا�شافة اإىل برو�شورات ون�شرات التوعية بخم�ض لغات. 

اأبوظبي ال�صتئنافية توؤيد احلكم على خاطفي ال�صفينة اأم يف اأريلة 

وزارة العمل تنظم فعالية لتوعية اأكرث من 
750 عاماًل يف مدينة اإيكاد باأبوظبي

اخلارجية تبحث التعاون يف جمال امل�صاعدات الإن�صانية مع الرنويج

ات�صالت تنال جائزة ال�صريك ال�صرتاتيجي يف حفل 
يوم الوفاء الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم 

مهرجان �صم�س اأبوظبي ال�صاطئي لطالب وطالبات املدار�س ينطلق اليوم

•• ال�شارقة -وام: 
العامة  االأ����ش���غ���ال  دائ�����رة  ان��ت��ه��ت 
اأعمال  م���ن  م����وؤخ����را  ب��ال�����ش��ارق��ة 
����ش���ي���ان���ة م���ب���ن���ى دائ���������رة امل�������وارد 
الب�شرية يف كلباء ومبنى اخلدمات 
االإجتماعية يف دبا احل�شن باإمارة 
ال�������ش���ارق���ة. وت�����ش��م��ن��ت االأع���م���ال 
����ش���ي���ان���ة م���ب���ن���ى دائ���������رة امل�������وارد 
الب�شرية يف كلباء االأعمال املدنية 
وال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ك��ي��ة واالأ����ش���ب���اغ 
اإىل  اإ�شافة  واخلارجية  الداخلية 
االأعمال اخلدمية املرافقة يف حن 
لفرع  ال�����ش��ي��ان��ة  اع��م��ال  ا�شتملت 
دائ���رة اخل��دم��ات االإج��ت��م��اع��ي��ة يف 
االأعمال  دبا احل�شن على  مدينة 
كافة  والكهروميكانكية  امل��دن��ي��ة 
اخلدمية  االأع���م���ال  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
حممد  املهند�ض  وق���ال  امل��راف��ق��ة. 
اإدارة االأفرع يف  بن يعروف مدير 
بال�شارقة  العامة  االأ�شغال  دائ��رة 
التعديالت  اأج�����رت  ال����دائ����رة  اإن 
ذلك  يف  مبا  املباين  على  املنا�شبة 
ملمار�شة  امل��ب��اين  و���ش��ي��ان��ة  تهيئة 
للعمل  ج��اه��زة  لت�شبح  ن�شاطها 
امل�شروعات  ه����ذه  ت���خ���دم  ب��ح��ي��ث 
مريحة  بيئة  وتوفر  العمل  واق��ع 
للموظف للعطاء يف جمال عمله. 
وتاأتي هذه االأعمال انطالقا من 
حر�ض احلكومة على توفري كافة 
املكان  ل��ت��وف��ري  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال�����ش��ب��ل 
للموظف  امل���وات���ي���ة  وال�����ظ�����روف 
الدائرة  وك��ان��ت  االأف�����ش��ل.  ليقدم 
ق���د ���ش��ل��م��ت م���وؤخ���را ن����ادي امل���دام 
جمل�ض  اإىل  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ث��ق��ايف 
بلغت  بتكلفة  الريا�شي  ال�شارقة 

18.8 مليون درهم . 

اأ�سغال ال�سارقة تنتهي من 
�سيانة مبنيني حكوميني يف 

كلباء ودبا احل�سن
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قال حتقيق �شحفي اأجراه برنامج وثائقي بهيئة االإذاعة الربيطانية 
اأ�شواأ املجرمن ، واإنها  اإن القوات االأفغانية تت�شرف مثل  بي بي �شي 
ارتكبت العديد من الفظاعات يف والية هلمند جنوبي البالد.  وبح�شب 
التحقيق الذي يبث �شمن برنامج بانوراما فاإن تلك القوات ارتكبت 
جرائم قتل وانتهاكات جن�شية �شد اأطفال واأطلقت النار على مدنين 
عزل ومتار�ض اخلطف واالبتزاز، وبع�ض �شباطها واقعون حتت تاأثري 
املخدرات . وقالت �شحيفة اإندبندنت اأون �شنداي اإن الربنامج الذي 
القوات  اأن  اأي�شاً  �شيك�شف  �شي1  ب��ي  ب��ي  التلفزيونية  القناة  �شتبثه 
غري  لتاأمينها  الربيطانيون  اجلنود  قاتل  التي  املناطق  يف  االأفغانية 
قادرة على اإدارتها وال ت�شكل اأي حتد لقوات حركة طالبان. واأ�شافت 
اأن حتقيق بانوراما �شيك�شف كيف مت اإطالق النار وقتل ثالثة اأطفال 
اأفغانين كانوا يعتدون عليهم جن�شياً،  بعد هروبهم من قادة �شرطة 
واأن القوات االأفغانية واقعة حتت تاأثري املخدرات، وتطلق النار ب�شكل 
اأحيانا  تختطف  كما  للمدنين.  اعتبار  دون  من  ال��ه��واء  يف  ع�شوائي 
ال�شحيفة  واأ�شارت  تبادل مع حركة طالبان.  اإج��راء �شفقات  بغر�ض 
التحقيق،  اأج��رى  ال��ذي  اأن��در���ش��ون،  بن  الربيطاين  ال�شحفي  اأن  اإىل 
اأكد اأن ال�شرطة االأفغانية تت�شرف مثل اأ�شواأ املجرمن الذين ميكن 

تخّيلهم وارتكبت انتهاكات مرعبة ووا�شعة النطاق .
 

وقع زلزال بقوة 6،2 درجات بعد ظهر ام�ض يف �شمال وو�شط جزيرة 
هون�شو اليابانية الكربى وعا�شمتها طوكيو، بح�شب ما اعلنت وكالة 
االر�شاد اجلوية اليابانية. وحدد املعهد اجليوفيزيائي االمريكي قوة 
الزلزال ب5،7 درجات ويف طوكيو اهتزت املباين حلواىل ن�شف دقيقة 
بح�شب ما افاد �شحافيو فران�ض بر�ض. وقالت وكالة االر�شاد اجلوية 
اليابانية ان الزلزال الذي حدد مركزه على عمق حواىل 10 كلم يف 
منطقة تو�شيغي �شمال طوكيو وقع يف ال�شاعة 16،23 )7،23 تغ(. 
اي  وال  ا�شرار  اي  ت�شجل  مل  ك��اي  ات�ض  ان  العام  التلفزيون  وبح�شب 
خلل يف املحطات النووية القريبة من مركز الزلزال. وتوقف عدد من 
القطارات ال�شريعة لكن �شرعان ما ا�شتاأنفت حركة القطارات وتريتها 
املعتادة بح�شب التلفزيون. وهز الزلزال ثلث االرا�شي اليابانية بح�شب 
اخلارطة التي بثتها وكالة االر�شاد اجلوية، وبثت اغلبية التلفزيونات 
ت�شونامي  ح�شول  م��ن  حت��ذي��ر  اي  ي�شدر  ومل  ح��دوث��ه.  قبل  ان����ذارا 
و�شرح م�شوؤول جهاز االطفاء يف مدينة نيكو ال�شياحية لفران�ض بر�ض 
يف ات�شال هاتفي ح�شل اهتزاز عمودي طوال ع�شر ثوان على االقل. 
لكن مل ي�شقط �شيء من الرفوف ومل تتحطم النوافذ. كما مل ير�شد 
اي حريق، ونحن ن�شتعد الجراء دوريات يف املدينة ويعود اخر زلزال 
قوته  وبلغت  االول-دي�شمرب  كانون  من  ال�شابع  اىل  اليابان  يف  ق��وي 
7،3 درجات وهز �شمال �شرق اليابان حتى طوكيو على م�شافة مئات 

الكيلومرات اىل جنوب مركزه.
 

ال�شفن  اأن  االثنن  ام�ض  الرو�شية  االأرك���ان  هيئة  يف  م�شدر  اأعلن   
احل��رب��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��الأ���ش��اط��ي��ل ال��رو���ش��ي��ة ال��ث��الث��ة ال��ب��ح��ر االأ�شود 
دائم  ب�شكل   2015 عام  اعتبارا من  �شرابط  والبلطيق  وال�شمايل 
يف البحر االأبي�ض املتو�شط. وقال امل�شدر يف ت�شريحات اأوردتها قناة 
رو�شيا اليوم ، اإنه جتري درا�شة م�شاألة اإن�شاء ت�شكيل عمليات جديد 
على  يت�شكل   2015 عام  بحلول  احلربي  البحري  لالأ�شطول  تابع 
الت�شكيل  ه��ذا  اأن من��وذج  واأ���ش��اف  اأ�شاطيل.  �شفن من ثالثة  اأ�شا�ض 
ال�شفن العملياتية اخلام�شة لالأ�شطول البحري.  �شيكون جمموعة 
عن  يك�شف  مل  ال���ذي  للم�شدر  -وف��ق��ا  اجل��دي��د  الت�شكيل  و�شيعمل 
لها  املخطط  القتالية  باملهمات  و�شيقوم  دائ��م  اأ�شا�ض  على  هويته- 
وامل��ف��اج��ئ��ة يف ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ش��ط وردع ال��ت��ه��دي��دات ل�����ش��م��ان االأم���ن 
الرو�شية  االأرك��ان  واأ�شار م�شدر هيئة  الرو�شي.  الع�شكري والوطني 
حتديدها  مت  املتو�شط  البحر  يف  اجلديد  الت�شكيل  اأن�شطة  اأن  اإىل 
والعمل عليها خالل التدريبات التي جرت يف املنطقة يف يناير كانون 
الثاين املا�شي، مو�شحا اأن جمموعة ال�شفن اخلام�شة خالل قيامها 
باملهمات ا�شتخدمت قاعدة الدعم الفني املادي يف طرطو�ض ب�شوريا.
املا�شي  االأرب��ع��اء  اأعلن  �شايغو  �شريغي  الرو�شي  ال��دف��اع  وزي��ر  وك��ان 
خالل جولة تفقدية الأ�شطول البحر االأ�شود اأن االأ�شطول البحري 
باملحيط  اأي منطقة  يف  القيام مبهمات  على  ق��ادر  الرو�شي  احلربي 

العاملي مهمة بالن�شبة للم�شالح الوطنية الرو�شية .

عوا�شم

لندن

مو�سكو

طوكيو

رئي�س الربملان العربي يحمل الحتالل 
م�صوؤولية حياة الأ�صرى امل�صربني عن الطعام

•• القاهرة-وام:

ح��م��ل م��ع��ايل اح��م��د حم��م��د اجل�����روان رئ��ي�����ض ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي حكومة 
الفل�شطينى  االأ���ش��ري  حياة  عن  الكاملة  امل�شوؤولية  االإ�شرائيلى  االح��ت��الل 
التحقيق معه يف �شجن جمدو  اأثناء  ال��ذي لقي م�شرعه  عرفات ج��رادات 
يوم ال�شبت املا�شي بعد �شتة اأيام من اعتقاله . واأكد اجلروان فى ت�شريح له 
ام�ض ان �شلطة االحتالل اال�شرائيلية تخالف التزاماتها التفاقيات جنيف 
لهذه  طبقا  فهى  واملعتقلن  االأ���ش��رى  بحقوق  اخلا�شة  الدولية  واملواثيق 
االإتفاقيات عليها امل�شوؤولية الكاملة عن حياة ال�شهيد جرادات وحياة بقية 
العربي  الربملان  رئي�ض  نعى  و  الطعام.  عن  امل�شربن  وخ�شو�شا  االأ�شرى 
اإىل  يقف  العربي  الربملان  ان  وق��ال  ج��رادات  عرفات  الفل�شطيني  ال�شهيد 
جانب ال�شعب الفل�شطيني البا�شل واأ�شراه امل�شربن عن الطعام يف �شجون 
االحتالل اال�شرائيلي داعيا املنظمات الدولية لتحمل م�شوؤولياتها الإطالق 
�شراح االأ�شري الفل�شطيني �شامر العي�شاوي وزمالئه امل�شربن عن الطعام 
فى �شجون االحتالل.. كما طالب اجلروان الفل�شطينين اإىل وحدة املوقف 
ملواجهة  فل�شطيني  وطني  اإجماع  ق�شية  واأنها  خا�شة  االأ���ش��رى  ق�شية  يف 
ال�شيا�شات اال�شرائيلية العن�شرية. ومن ناحية اأخرى اأعلن مكتب الربملان 
العربي بالقاهرة ان معايل اأحمد حممد اجل��روان �شيقوم على راأ���ض وفد 
من الربملان بزيارة كل من ليبيا وموريتانيا خالل الفرة من 26 فرباير 
انه  ام�ض  له  ت�شريح  فى  ال��ربمل��ان  رئي�ض  وق��ال   . مار�ض  اجل��ارى وحتى4 
العربي  زي��ارة لوفد ميثل الربملان  اأول  اإيل طرابل�ض يف  الثالثاء  �شيتوجه 

بعد الثورة الليبية وبعد عودة ممثلي ليبيا للربملان العربى .

�سلطات الحتالل تخاف من انتفا�سة ثالثة

الفل�صطينيون يف حراك عملي لن�صرة اأ�صراهم

املجل�س الأعلى للق�صاء يحذر من دعوات اقتحام امل�صجد الأق�صى 
اندالع مواجهات �شاملة يف ال�شفة 
غزة  ف�شائل  م��ع  وح���رب  الغربية 
ال�شيا�شي  اجل���م���ود  ا���ش��ت��م��ر  ح���ال 
الفل�شطينين.  تطلعات  وجتاهل 
الو�شع  اأن  امل�������ش���ادر  واأو����ش���ح���ت 
ي��زداد توترا على ح��دود غزة رغم 
جهود حركة حما�ض ملنع الت�شعيد 
املنددة..فيما  بامل�شريات  واالكتفاء 
انتفا�شة  باجتاه  االحتقان  ي��زداد 
اأع���ن���ف ب��ك��ث��ري م���ن ���ش��اب��ق��ات��ه��ا مع 
العمليات  ع��������ودة  م�����ن  ت����خ����وف 

االإنتحارية.

•• غزة -وام:

حذر ال�شيخ يو�شف ادعي�ض رئي�ض 
رئي�ض  ال�شرعية  العليا  املحكمة 
املجل�ض االأعلى للق�شاء ال�شرعي..
اأطلقتها  ال����ت����ي  ال�����دع�����وات  م����ن 
املتطرفة  ال��ي��ه��ودي��ة  اجل���م���اع���ات 
والتي  االأق�����ش��ى  امل�شجد  القتحام 
تدخل يف اإطار اإعالن حرب. ودعا 
اأبناء  �شحفي  ت�شريح  يف  ادعي�ض 
اأبناء  خا�شة  الفل�شطيني  ال�شعب 
مدينة القد�ض اإىل تكثيف التواجد 
على  واملواظبة  املقد�شة  املدينة  يف 
ال�شالة يف امل�شجد االأق�شى للدفاع 
عنه واإف�شال خمططات اقتحامه..
واأ�شار اإىل اأن اجتماعات تعقد بن 
اليهودية  اجلماعات  خمتلف  قادة 
وامل�شتوطنن لتنفيذ خمططاتهم 
خالل  من  االأق�شى  امل�شجد  بهدم 
االأيام  خ��الل  االقتحامات  تكثيف 
واالأ���ش��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة. واأ���ش��اف اأن 
مع  وبالتن�شيق  امل�شتوطنن  ق��ادة 
قوات االحتالل ي�شعون اإىل فر�ض 
االأق�شى  امل�شجد  على  واق���ع  اأم���ر 
م��ن خ��الل ارت��ك��اب جم���زرة داخل 
���ش��اح��ات��ه وت��ق�����ش��ي��م��ه ع��ل��ى غ���رار 
االإبراهيمي  احل����رم  يف  ح���دث  م��ا 
مغبة  م����ن  ال���������ش����ري����ف..حم����ذرا 
اقتحامه وخطورة ارتكاب جمزرة 
داخ�����ل ����ش���اح���ات االأق�������ش���ى. ودع���ا 
وجامعة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ادع��ي�����ض 

•• ا�شالم اباد-يو بي اأي:

قتل 6 اأ�شخا�ض على االأق��ل، وج��رح 5 اآخ��رون يف ح��وادث اإطالق 
نار متفرقة مبدينة كرات�شي الباك�شتانية خالل ال�شاعات االأربع 
اأن  الباك�شتانية ام�ض  االأخ��رية. وذكرت �شحيفة داون  والع�شرين 

امراة قتلت بحادث اإطالق نار يف منطقة دوك�ض بكرات�شي.
ن��ار يف حميط  ب��اإط��الق  اأ�شيب بها  ب��ج��راح  وق�شى رج��ل م��ت��اأث��راً 

مركز �شرطة بانغوبري.
من  العا�شرة  يف  فتى  جثة  على  غ��وث،  ري��ه��ري  منطقة  يف  وع��رث 

العمر، وقالت ال�شرطة اإن اآثار حبل حول رقبته كانت وا�شحة.
ويف منطقة كارادار اأطلق جمهولون النار على رجل فاأردوه قتياًل، 
باملدينة،  وح��ي��دري  اأوران��غ��ي  منطقتي  يف  جثتن  على  ع��رث  فيما 

وعليهما اآثار تعذيب.
واأطلق جمهولون النار على �شيارة يف منطقة بي�ض فاأ�شيب ركابها 

بجروح بينهم رجل دين و�شائقه.
ن��ار متفرقة يف منطقتي  اإط��الق  اأ�شخا�ض بحوادث   3 كما ج��رح 
مالري وميمون غوث يف كرات�شي. وت�شهد مدينة كرات�شي اأعمال 

عنف منذ عدة اأ�شهر، قتل وجرح فيها املئات.

كا�صرتو يتعهد بال�صتقالة 
يف نهاية فرتته الرئا�صية 

•• هافان-وكاالت:

قال الرئي�ض الكوبي راوؤول كا�شرو اإنه �شي�شتقيل يف نهاية واليته اجلديدة 
واأنه بداأ تعزيز تغيري فى االجيال داخل قيادة احلزب ال�شيوعي وذلك يف 

جل�شة اجلمعية الوطنية .
واأثنى كا�شرو 81 عاما على �شعود ميغيل دياز كانيل 52 عاما اإىل من�شب 
نائب زعيم احلزب باعتباره حدثا تاريخيا وقال اإنه �شي�شمن اال�شتمرارية 
حيث تتاأهب الدولة ذات نظام احلزب الواحد اإىل اإحداث تغيريات د�شتورية 

تت�شمن حتديد فرات االأ�شخا�ض الذين يتولون املنا�شب العليا.
واأقر الربملان املنتخب حديثا واملوؤلف من 612 نائبا تويل كا�شرو والية 
جديدة مدتها خم�شة اأع��وام، وتعين ميغيل دياز كانيل يف من�شب النائب 
اجلمعية  رئي�ض  من�شب  يف  الزو  اإي�شتبيان  وتعين  ال���وزراء  ملجل�ض  االأول 
الذي  كا�شرو  اأ�شبح  اإذا  كا�شرو  كانيل  دي��از  ميغيل  و�شيخلف  الوطنية. 
اأداء مهام من�شبه. وحل ميغيل  جتاوز الثمانن من عمره غري قادر على 
دي���از كانيل م��ك��ان رام���ون م��ا���ش��ادو فينتورا 82 ع��ام��ا امل��ح��ارب ال��ق��دمي يف 
بامل�شتبد  اأط��اح��ت  التي   ، فيدل  و�شقيقه  كا�شرو  بقيادة  الثورية  اجلبهة 
االأكرث  الوجوه  اأحد  كانيل  دياز  1958.ويعد  عام  باتي�شتا يف  فوجلن�شيو 
���ش��ب��اب��ا يف احل����زب ال����ذى ي��ع��ان��ى من 

تقدم �شن قياداته. 
وتدرج يف املنا�شب حتى اأ�شبح ع�شوا 
 2003 ع��ام  يف  ال�شيا�شي  املكتب  يف 
اأمام الراأي العام بجانب  وبداأ يظهر 
ويقدم  املا�شي  ال��ع��ام  كا�شرو  راوؤل 
ن��ف�����ش��ه ب��اع��ت��ب��اره خ��ل��ي��ف��ة حم��ت��م��ل.
وت�شلم راوؤول كا�شرو مقاليد احلكم 
من �شقيقه العجوز يف عام 2006. 

واأك�����د اخ����ريا ع��ل��ى احل���اج���ة لتعزيز 
بنق�ض  معرفا  ال�شبابية  ال��ق��ي��ادات 

البدائل املعدة جيدا .

املوؤمتر  ومنظمة  العربية  ال���دول 
بدورهم  ال��ق��ي��ام  اإىل  االإ����ش���الم���ي 
ومقد�شاتها  املقد�شة  املدينة  جتاه 
جهة  من  وامل�شيحية.  االإ�شالمية 
االإ�شرائيلي  اجلي�ض  رف��ع  اأخ���رى 
لوقوع  التاأهب حت�شبا  ام�ض حالة 
مواجهات عنيفة مع ت�شييع جثمان 
االأ�شري ال�شهيد عرفات جرادات يف 
مدينة  �شمال  الواقعة  �شعري  بلدة 
يديعوت  �شحيفة  وقالت  اخلليل. 
قوات  اإن  االإ�شرائيلية  اأح��رون��وت 
نقاط  ع���دة  يف  تنت�شر  االح���ت���الل 

و�شول  عدم  ل�شمان  البلدة  خارج 
ال���ذي   60 ����ش���ارع  اإىل  امل�����ش��ي��ع��ن 
رفع  كما  امل�شتوطنون.  ي�شتخدمه 
ال���ت���اأه���ب يف عدة  اجل��ي�����ض ح���ال���ة 
بينها خميم  اأخ��رى قريبة  مواقع 
اأم��ر ومت  ال��ع��روب لالجئن وبيت 
بو�شائل  االح��ت��الل  ق���وات  ت�شليح 
م���ن جهتها  امل���ظ���اه���رات.  ت��ف��ري��ق 
ن��ق��ل��ت اإذاع��������ة ج��ي�����ض االح���ت���الل 
اإ�شرائيلية  اأم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  ع���ن 
اإىل  �شابقة  حت��ذي��رات  رفعت  اأن��ه��ا 
احتمال  ب�شاأن  ال�شيا�شي  امل�شتوى 

فرن�صا ترحب بحكومة املعار�صة ال�صورية
 . االإي��ج��اب��ي  يوا�شل عمله  اأن  ون��اأم��ل  ال�����ش��وري 
واأعلن االئتالف ال�شوري املعار�ض برئا�شة اأحمد 
موقتة  حكومة  ت�شكيل  ال�شبت  اخلطيب  معاذ 
املعار�شة.  عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  الإدارة 
بال�شجاعة  الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأ���ش��اد 
عن  خ�شو�شا  متحدثا  اخلطيب  اأظهرها  التي 
ا�شتعداد االأخري للقاء اأع�شاء يف النظام �شرط 
عدم لقاء الرئي�ض ال�شوري ب�شار االأ�شد . وتابع 
يلعب  اأن��ه  نعتقد  لالئتالف  الداعمن  اأول  كنا 
دورا مهما للغاية . من جهة اأخرى قال رئي�ض 
ال��وزراء الركي رجب طيب اأردوغ��ان اإن اأنقرة 
ترتكب  ال��ت��ي  اجل��رائ��م  اأم���ام  تبقى �شامتة  ل��ن 

•• عوا�شم-وكاالت:

رحب وزير اخلارجية الفرن�شي لوران فابيو�ض 
حكومة  ت�شكيل  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  ب���اإع���الن 
عليها،  ت�شيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  الإدارة  م��وق��ت��ة 
اإىل م��وا���ش��ل��ة عملها االإي��ج��اب��ي .  اإي��اه��ا  داع��ي��ا 
وقال فابيو�ض لوكالة ال�شحافة الفرن�شية على 
هام�ض زيارة ر�شمية اإىل كولومبيا ننظر بكثري 
اأطلقناها  ال��ت��ي  ال��ف��ك��رة  اأن  اإىل  االه��ت��م��ام  م��ن 
والقا�شية بالتمكن من اإقامة حكومة، اعتمدها 

االئتالف ال�شوري املعار�ض.
الوطني  االئ��ت��الف  ج��ان��ب  اإىل  واأ���ش��اف نحن   

ب��ح��ق ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري . و����ش���ن رج����ب طيب 
اأردوغان هجوما حادا على االأ�شد، وو�شفه باأنه 
�شيطان اأخر�ض ودكتاتور ظامل . وقال اأردوغان 
اأثناء م�شاركته يف منتدى االت�شاالت احلكومي 
اإن النظام ال�شوري التزم ال�شمت حيال احتالل 
اإ�شارة  ال�����ش��ن��ن، يف  ل��ع�����ش��رات  ب����الده  ج���زء م��ن 
هذا  يف  وق��ال  اإ�شرائيل.  حتتله  ال��ذي  للجوالن 
اأمام دكتاتور �شوريا الظامل،  ال�شياق لن ن�شكت 
لن ن�شكت اأمام �شيطانها االأخر�ض، الذي التزم 
ال�شمت وبلع ل�شانه حيال احتالل تراب دولته 
ل��ع�����ش��رات ال�����ش��ن��ن، يف ال��وق��ت ال���ذي يقتل فيه 

�شعبه وميار�ض �شده املجازر .

�صتة قتلى باأعمال عنف يف كرات�صي

ال���ل���ع���ب بحياة  ل���ه���م  ن�����ش��م��ح  ل����ن 
اطفالنا وابنائنا 

ت�شعد �شد  بانها  ا�شرائيل  واتهم 
املتظاهرين الفل�شطينين وتطور 
اطفالنا  م����ع  م���واج���ه���ات���ه���م  يف 
و�شبابنا باطالق الر�شا�ض احلي 

عليهم .
اعلن  الفل�شطيني  الرئي�ض  وك��ان 
�شي�شع  ان����ه  امل���ا����ش���ي  اخل��م��ي�����ض 
يف  الفل�شطينين  اال�شرى  ق�شية 
را�ض  على  اال�شرائيلية  ال�شجون 
مع  املرتقب  لقائه  اعمال  ج��دول 
اوباما  ب��اراك  االمريكي  الرئي�ض 
واالرا�شي  ا�شرائيل  �شيزور  الذي 
اىل  املقبل،  الربيع  الفل�شطينية 

جانب ق�شية اال�شتيطان.
ق�شية  رف�����ع  ان  ����ش���وي���ل���م  واك������د 
ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  اال�شرى 
ب�شبب احلراك  ياتي  الفل�شطيني 
الفل�شطيني  ال�����ش��ارع  يف  ال��ق��ائ��م 
واحدة  اال���ش��رى  ق�شية  واع��ت��ب��ار 
اىل  املهمة  املبا�شرة  الق�شايا  من 

جانب اال�شتيطان .
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ق������دورة فار�ض 
الفل�شطيني  اال�شري  ن��ادي  رئي�ض 
ان ق�شية اال�شرى و�شعت نف�شها 
بقوة يف ال�شارع الفل�شطيني وعلى 
ا�شهر  نتيجة  ال�شيا�شية  االجندة 
ال�شجون  الفعلي يف  احل��راك  من 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

و����ش���ي���ا����ش���ي���ون  حم����ل����ل����ون  راأى 
ال�����������ش�����ارع  ان  ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ون 
حراك  مرحلة  دخ��ل  الفل�شطيني 
املعتقلن  م����ع  ت�����ش��ام��ن��ا  ع��م��ل��ي 
ال�شجون  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن 
اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ع��دم��ا ك���ان االمر 

يقت�شر على اعت�شامات.
الفل�شطينية  االرا����ش���ي  وت�����ش��ه��د 
ا�شرابات ومواجهات يف عدة مدن 
منذ  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف 
ا�شابيع. وقد ارتفعت وتريتها بعد 
يف  ال�شبت  فل�شطيني  ا�شري  وف��اة 
نتيجة  اال�شرائيلي  جمدو  �شجن 

تعذيب على ما يبدو.
وت�����ويف ع��رف�����������ات ج������رادات )30 
ع���ام���ا( م���ن ب���ل���دة ���ش��ع��������������ري قرب 
الغربية  ال�شفة  ج��ن��وب  اخل��ل��ي��ل 
ب�شمال  جم��دو  �شجن  يف  ال�شبت 
قلبية  ازم������ة  ب�����ش��ب��ب  ا����ش���رائ���ي���ل 
ال�شجون  م�����ش��ل��ح��ة  ق���ال���ت  ك���م���ا 

اال�شرائيلية.
وراأى املحلل ال�شيا�شي عبد املجيد 
الفل�شطيني  ال�����ش��ارع  ان  �شويلم 
من  االنتقال  مرحلة  االن  يعي�ض 
واالعت�شام  الت�شامنية  امل�شاعر 
اىل مرحلة احلراك العملي وهذا 
�شيء جديد ، معتربا ان ذلك قد 

ي��ق��ود اىل م��زي��د م��ن احل����راك يف 
مواجهة االحتالل .

احل���������راك  ه���������ذا  ان  وا���������ش��������اف 
للتو�شع  ق����اب����ل  اجل�����م�����اه�����ريي 
الفل�شطينية  امل��دن  يف  واالنت�شار 
ليكون حالة جديدة من الت�شامن 

الفعلي �شد االحتالل .
الفل�شطيني  ال���رئ���ي�������ض  وات����ه����م 
االثنن  ا�شرائيل  عبا�ض  حممود 
ب��ان��ه��ا ت���ري���د ن�����ش��ر ال��ف��و���ش��ى يف 
ان  موؤكدا  الفل�شطينية  االرا�شي 
وف����اة ج������رادات ال مي��ك��ن ان متر 

بب�شاطة .
وقال عبا�ض يف خطاب يف املقاطعة 
مقر ال�شلطة الفل�شطينية يف رام 
يريدون  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ن  ان  اهلل 
الفو�شى عندنا ونحن نعرف ذلك 

ولن ن�شمح لهم بذلك.
الفل�شطينين  ان  اىل  وا�����ش����ار 
موؤكدا   ، ���ش��ع��ب��ة  ب���اي���ام  مي�����رون 
عرفات  اال���ش��ري  ال�شهيد  ف��ق��دن��ا 
جرادات الذي اعتقل عندهم وعاد 
جثة هامدة وهي ق�شية ال ميكن 
بان  ن�شمح  ول��ن  بب�شاطة  متر  ان 
يق�شي اال�شرى حياتهم وعمرهم 

يف ال�شجون .
ال�شالم  ن����ري����د  ن���ح���ن  وا������ش�����اف 
حاولوا  ومهما  ال�شرانا  واحلرية 
ان يجرونا ملخططاتهم لن ننجر 

غ�����ش��ون ذلك  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة. يف 
ب���وزي���ر االمن  ، ع���رب م���ا ي�����ش��م��ى 
ديخر  ايف  ا�شرائيل  يف  الداخلي 
عن قلقه ام�ض من اأن توؤدي زيادة 
الفل�شطينية  االح���ت���ج���اج���ات  يف 
املحتلة  الغربية  بال�شفة  العنيفة 
اذا  ج��دي��دة  انتفا�شة  ان���دالع  اىل 
�شقوط  ع��ن  اال�شتباكات  اأ�شفرت 

قتلى.
�شجن  يف  فل�شطيني  وف��اة  وكانت 
وا�شراب  ال�شبت  ي��وم  ا�شرائيلي 
اأربعة �شجناء فل�شطينين اخرين 
ع���ن ال��ط��ع��ام ق���د زادا ال��ت��وت��ر يف 
ا�شتبك  ح��ي��ث  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون ب���احل���ج���ارة م����رارا 

االيام  يف  ا�شرائيلين  ج��ن��ود  م��ع 
القليلة املا�شية. 

وقال ديخر لالذاعة اال�شرائيلية 
ال�شابقتان  االن��ت��ف��ا���ش��ت��ان  وق��ع��ت 
ن��ت��ي��ج��ة ل�����ش��ق��وط ع����دد ك���ري من 
ميثل  احتجاجات  خ��الل  القتلى 
����ش���ق���وط ق��ت��ل��ى و����ش���ف���ة م���وؤك���دة 

تقريبا لت�شعيد اأعنف.
الفل�شطينين  اح���ب���اط  وت���اأج���ج 
اال�شتيطاين  ال���ت���و����ش���ع  ب�����ش��ب��ب 
ال���غ���رب���ي���ة وج���م���ود  ال�������ش���ف���ة  يف 
 2010 ع��ام  منذ  ال�شالم  عملية 
وال�شقاق القائم منذ وقت طويل 
بن ال�شلطة الفل�شطينية بزعامة 
وحركة  عبا�ض  حم��م��ود  الرئي�ض 

التي  حما�ض  اال�شالمية  املقاومة 
وقال  غ���زة.  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ت�شيطر 
اللجنة  ع�����ش��و  ال��ع��ال��ول  حم��م��ود 
لرويرز  ف��ت��ح  امل��رك��زي��ة حل��رك��ة 
اال�شتمرار  �شوى  اأمامنا  خيار  ال 
وت�شعيدها  ال�شعبية  املقاومة  يف 
�شواء  االح��ت��الل  �شيا�شة  ملواجهة 

عرب جي�شه اأو م�شتوطنيه.
وق�������ال دي����خ����ر ان�����ه ي���ج���ب على 
ا�شرائيل اأن تتح�ش�ض خطاها عند 
متهما  احتجاجات  الي  الت�شدي 
الظهور  مبحاولة  الفل�شطينين 
يف ����ش���ورة ال�����ش��ح��اي��ا ق��ب��ل زي���ارة 
اأوباما  ب��اراك  االمريكي  الرئي�ض 

للمنطقة ال�شهر املقبل.

اإخالء �صبيل داعية م�صري متهم بازدراء الأديان
•• القاهرة-يو بي اأي:

اأخلى الق�شاء امل�شري، ام�ض �شبيل داعية �شلفي متهم بازدراء االأديان ، بكفالة مالية قدرها 20 األف جنيه 
ر امل�شت�شار اأحمد طلعت، قا�شي املعار�شات يف حمكمة �شمال القاهرة، اإخالء �شبيل  على ذمة الق�شية. وقرَّ
األف جنيه   20 اإ�شالم بكفالة مالية قدرها  باأبو  ال�شهري  اأحمد حممد حممود عبد اهلل  ال�شلفي  الداعية 
واأبلغ م�شدر ق�شائي يونايتد بر�ض   . االأدي��ان  اإزدراء  اتهامه يف ق�شية  2970 دوالر( على ذمة  )ح��وايل 
�شبيل  اإخ��الء  ق��رار  قبيل  املحكمة  رده��ات  انت�شروا يف  اإ�شالم  اأب��و  ب��اأن ع�شرات من منا�شري  اإنرنا�شونال 
زت  عزَّ والتي  املحكمة،  بحرا�شة  املكّلفة  االأم��ن  عنا�شر  وبن  بينهم  مناو�شات ومال�شنات  ووقعت  الداعية، 
من تواجدها اأمام قاعة املداولة باملحكمة. وكان امل�شت�شار كمال خمتار، ع�شو املكتب الفني التابع للنائب 
ر بنهاية حتقيقات دامت عدة �شاعات يوم ال�شبت الفائت، حب�ض اأبو اإ�شالم ملدة 4 اأيام على  العام امل�شري، قرَّ
ذمة التحقيقات يف ق�شية اتهامه بازدراء االأديان بناًء على بالغ ر�شمي قّدمه �شده النا�شط القبطي جنيب 
ب��ازدراء االأدي��ان و�شب وقذف ن�شاء وفتيات  جربائيل، رئي�ض االحتاد امل�شري حلقوق االإن�شان، يتهمه فيه 

م�شيحيات .

اآفاق جناح حمادثات كازاخ�صتان النووية 
•• لندن-وكاالت:

ناجحة  خامتة  احتمال  اأن  افتتاحيتها  بداية  يف  اإندبندنت  �شحيفة  كتبت 
اليوم  كازاخ�شتان  يف  تبداأ  التي  ال��ن��ووي  اإي���ران  برنامج  ب�شاأن  للمحادثات 
مل يكن قط كبريا. ورغم التعليقات االإيجابية مبدئيا من جانب كل من 
طهران ووا�شنطن يف ال�شهور االأخرية، فاإن عقودا من اجلمود بالكاد تب�شر 
اأقل من  اإىل اتفاق  بالتفاوؤل. والتطورات االأخرية جتعل احتمال التو�شل 

اأي وقت م�شى.
ففي االأ�شبوع املا�شي اأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اأن اإيران ما�شية 
قدما يف خطط لن�شب اجليل املقبل من اأجهزة الطرد املركزي يف حمطاتها 
مبعدل  اليورانيوم  تخ�شب  اأن  اجلديدة  للمعدات  وميكن  نطنز.  مبن�شاأة 
خماوف  يثري  ما  وهو  �شت�شتبدله،  ال��ذي  املعدل  اأ�شعاف  ثالثة  اأو  �شعفي 

غربية من ت�شعيد برنامج االأ�شلحة الذي تنفيه طهران دوما.
اإي��ران ت�شنيع �شالح االآن فاإن اأجهزة  اإذا كبرية مل حتاول  اإذا وهذه  وحتى 
الطرد املركزي االأ�شرع ميكن اأن تعطيها القدرة على القفز خطوة �شريعة 
لت�شنيع قنبلة نووية. وبعدها اأعلنت منظمة الطاقة الذرية االإيرانية عن 
اكت�شاف روا�شب يورانيوم خام كافية تزيد خمزون البالد ثالثة اأ�شعاف. 
النووية  الطاقة  ملحطات  اإ�شافيا  موقعا   16 ح��ددت  اأن��ه��ا  اأي�شا  وزع��م��ت 

املدنية تزعم طهران اأنها الوجهة النهائية لوقودها النووي.
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العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1062  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- جراهام بنجامن فان �شالكويك جمهول حمل االقامة مبا 
)���ض.م.ع( وميثله: حممود  املتكاملة  االم��ارات لالت�شاالت  �شركة   / املدعي  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   3138.73( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي 
ال�شداد.  متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض بالقاعة 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1136  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- ني�شا رحيم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة 
االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3728.49(
12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف  املوافق 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1156  مدين جزئي           
كويندو   جمهول حمل  او  بول جارين  �شي�شيليا  مونيكا  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7461.40 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شداد.  متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض بالقاعة 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1152  مدين جزئي           
ان  االقامة مبا  امري بخ�ض  جمهول حمل  �شليم  املدعى عليه/1- حممد  اىل 
املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )37439.17 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم 
االربعاء املوافق 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/812  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- منري رمزي بعلبكي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3621( وق��دره  مببلغ 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم 
االربعاء املوافق 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1106  مدين جزئي           
 / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  �شيلن  �شيمون  عليه/1-  املدعى  اىل 
)���ض.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب  املتكاملة  االم��ارات لالت�شاالت  �شركة 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3545( وق��دره  مببلغ 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم 
االربعاء املوافق 2013/3/20 ال�شاعة 8:30 �ض 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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/770  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- جاكو�شون ا�شفورد  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4760.30 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 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1148  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- ليلى حميد مظاهري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4418.58 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 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1160  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- جامى �شرينيفا�ض كاليان �شاكرافارتي جامى  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
بان  املتنازع �شده  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة  عزب 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   4282.26( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
لذا   ch2.D.17 بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �ض  املوافق 2013/3/13  االربعاء  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1102  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1-دونا مي�شيل يل البوت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3218.86 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 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1022  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1-كاثرين انوي رونري بونهام  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3376.92 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 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/816  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1-حممد نا�شر حممود مغل  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7691.28 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 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/785  مدين جزئي           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-اح�����ش��ن ان بيغ جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
�شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة )���ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3730.34 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 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1132  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1-�شكيل خان حممد  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة )���ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3867.24 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 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1066  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1-خالد بطى عبداهلل بطى الزعابي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )4537.93 دره��م( والر�شوم وامل�شاريف  بان  �شده 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1140  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- روان جون �شتانلي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة )���ض.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4167.19 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 2013/3/13 ال�شاعة 8:30 �ض 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26    
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/62  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- دانيل ماثيو جون هود جمان   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )6559.55 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم 
االربعاء املوافق 2013/3/20 ال�شاعة 8:30 �ض 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  10726 بتاريخ 2013/2/26    

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/838  مدين جزئي           

اىل املدعى عليه/1- ماهي�ض �شادهورام دوديجا   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3558( وق��دره  مببلغ 
لها جل�شة  وح��ددت  ال�شداد.  اال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  12% من  القانونية 
يوم االحد املوافق 2013/3/10 ال�شاعة 8:30 �ض 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 .ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/800  مدين جزئي           

حمل  جمهول  البلو�شي  ابراهيم  ب��ن  احمد  ب��ن  ع��ب��داهلل  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   17565.96( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
8:30 �ض  ال�شاعة   2013/3/10 املوافق  االح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  ال�شداد. 
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 .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/883  جتاري جزئي                

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ك���وال م��والت��ي��ل حم��م��د ع��ل��ي جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �شركة اميك�ض ال�شرق االو�شط )�ض/م /ب( 
)م( وميثله: حممود حجاج عز ابوجريدة  نعلنكم بان املحكمة قررت 
املذكورة اعاله.  الدعوى  بتاريخ 2013/2/20 يف  املنعقدة   بجل�شتها 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�شيد اخل��ب��ري  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم االربعاء املوافق 2012/3/13 ال�شاعة 8.30 �شباحا 

بالقاعة ch2D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/849  مدين كلي                         
اىل املدعى عليه/1- احمد ط��ارق �شامر �شالح الدين اخل��اين جمهول  حمل 
االقامة مبا ان املدعي /  ماجد ادى ب�شفته ال�شخ�شة وب�شفته الوىل ال�شرعي 
اقام  ق��د  ع��رب  ب��ن  علي  ع��ب��داهلل  را���ش��د  ادى وميثله:  دمي��ا ماجد  املدعية  البنتا 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ت�شامنا وتكافال بدفع 
والر�شوم  بها  التي حلقت  اال�شرار  تعوي�شا عن  دره��م(  وق��دره )4000000  مبلغ 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/3/14 
ال�شاعة 9.30�ض بالقاعة ch2.D.18 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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1403  جتاري كلي                         
اىل املدعى عليه/1- �شركة هاي اليت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول  حمل 
وميثله:  امل��ح��دودة  الوطنية  اال�شباغ  م�شانع  �شركة    / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  اجلرمن   ابراهيم  ا�شماعيل  علي 
املدعي عليها مببلغ وقدره )447500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب  بالزام 
والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذا   ch2.E.22 بالقاعة  9.30���ض  ال�شاعة  املوافق 2013/3/19  الثالثاء 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/973  جتاري كلي                         
اىل اخل�شم املدخل  /1- حممد اف�شل توتيل  جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /  
لهدان لتجارة معدات واجهزة التربيد �ض.ذ.م.م وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن 
للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
مبلغ وقدره )1.058.470 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  واالتعاب  وامل�شروفات  بالر�شوم  والزامهما  التام  ال�شداد 
 2013/3/19 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شيكات.    جميع  �شرف  ووق��ف 
ال�شاعة 9.30�ض بالقاعة ch2.E.22 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. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/262  جتاري كلي                         
القانوين  املمثل  وب�شفته  نف�شه  عن  م��رزوق  ح�شن  احمد  احمد   -1/ عليه  املدعي  اىل 
ملوؤ�ش�شة جامبو لل�شيانة العامة جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /  باري�ض ل�شيانة 
املباين وميثلها ال�شيد/ �شعبان النبوي ابراهيم ال�شمندي وميثله : ن�شر علي ن�شر علي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   248.780( وق��دره  مببلغ  ب�شداد 
رقم  ال��دع��وى  ملف  �شم   + ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 القانونية 
200/327 جتاري كلي وامل�شتاأنفه برقم 2002/287 .وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
2013/3/3 ال�شاعة 9.30�ض 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. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قلق اأممي من الو�صع يف الكونغو الدميقراطية 
•• نيويورك-ا ف ب:

ازاء  العميق  قلقه  ع��ن  ال����دويل  االم���ن  جمل�ض  اع���رب 
تفاقم اال�شطرابات يف منطقة �شرق جمهورية الكونغو 
جديد  اقليمي  اتفاق  من  الرغم  على  الدميوقراطية 

يرمي الحالل ال�شالم فيها.
وج����ددت ال����دول االع�����ش��اء اخل��م�����ض ع�����ش��رة يف املجل�ض 
وب��ي��ن��ه��ا روان�����دا، ادان��ت��ه��ا مل��ت��م��ردي ح��رك��ة ام23 )23 
اذار-مار�ض( التي ا�شتولت على ارا�ض �شرق جمههورية 
خ�شو�شا  ا�شتهدفها  وال��ت��ي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  الكونغو 
11 دولة  االت��ف��اق ال���ذي وقعته االح���د يف ادي�����ض اب��اب��ا 
كما  الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  بينها  افريقية 

او�شح البيان.
وات��ه��م خ����رباء االمم امل��ت��ح��دة روان�����دا واوغ���ن���دا بدعم 

متمردي ام23 الذين �شنوا هجوما على احلكومة العام 
الذي  باالتفاق  ال��دويل  االم��ن  ورح��ب جمل�ض  املا�شي. 
ت��ف��او���ض ب�شانه االم���ن ال��ع��ام ل��المم امل��ت��ح��دة ب��ان كي 
مون، لكنه يبقى قلقا للغاية ازاء تفاقم الو�شع االمني 

واالن�شاين يف هذه املنطقة الغنية باملناجم.
ويجدد اع�شاء جمل�ض االمن طلبهم من حركة ام23 
وقف حماوالتها فورا القامة ادارة موازية غري �شرعية 

، بح�شب البيان.
حركة   ، ام23  ح��رك��ة  ت�شع  ان  اي�����ش��ا  املجل�ض  وط��ل��ب 
اع�شاء  ال��ه��وت��و وبينها  ات��ن��ي��ة  م��ن  ال��روان��دي��ة  ال��ت��م��رد 
التوت�شي  1994 �شد  اب��ادة  �شاركوا يف  انهم  ي�شتبه يف 
املتحدة،  االمم  بح�شب  قتيل  ال��ف   800 اوق��ع��ت  التي 
ا�شافة اىل جمموعات م�شلحة اخرى، حدا لكل ا�شكال 

العنف واالن�شطة التي تزعزع اال�شتقرار .

•• لندن-رويرتز:

ام�ض  هيج  وليام  الربيطاين  نظريه  مع  ك��ريي  التقى 
ت�شع  خاللها  ي���زور  ج��ول��ة  يف  االوىل  املحطة  ل��ن��دن  يف 
دول وت�شتغرق 11 يوما �شت�شمل اي�شا برلن وباري�ض 
وروما وانقرة والقاهرة والريا�ض والدوحة ثم �شيعود 

اىل الواليات املتحدة يف ال�شاد�ض من مار�ض اذار.
وعقب املحادثات مع احللفاء يف لندن وبرلن وباري�ض 
اأع�شاء  يلتقي  اأن  ي��اأم��ل  حيث  روم���ا  اىل  ك��ريي  يتجه 
نطاقا  اأو�شع  جمموعة  جانب  اىل  ال�شورية  باملعار�شة 
من الدول التي ت�شاندهم يف م�شعاهم املمتد منذ عامن 
املحادثات  اأن هذه  اال�شد. غري  ب�شار  الرئي�ض  ال�شقاط 

املعار�شة  داخ��ل  خالفات  ب�شبب  يبدو  فيما  �شك  حمل 
ب�شاأن جدوى هذه االجتماعات الدولية يف ظل ا�شتمرار 
اأوباما  ب��اراك  االمريكي  الرئي�ض  دعم  واقت�شر  العنف. 
املعار�شة  ملقاتلي  فتاكة  غ��ري  م�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  على 
ال�شبيحة  وميلي�شيات  اال���ش��د  ق���وات  ت��ف��وق��ه��م  ال��ذي��ن 
م�شوؤولون  ورف�����ض  ت�شليحا.  ال�شوري  للنظام  املوالية 
ك����ريي احل���دي���ث ع���ن االفكار  ي���راف���ق���ون  اأم���ري���ك���ي���ون 
اجلديدة التي رمبا يحملها ب�شاأن وقف العنف واأ�شافوا 
اأنهم ال يتوقعون اي انفراجة خالل زيارة كريي لربلن 
اليوم حن يلتقي مع وزير اخلارجية الرو�شي �شريجي 
الفروف وحالت رو�شيا وال�شن دون �شدور قرارات من 

جمل�ض االمن الدويل �شد حكومة اال�شد.

جمل�س الوزراء ال�صعودي يدين حماولت بارك تدعو كوريا ال�صمالية للتخلي عن النووي 
زعزعة الأمن وال�صتقرار بالبحرين

•• الريا�س -وام:

اأدان جمل�ض الوزراء ال�شعودي ب�شدة ام�ض املحاوالت الهادفة اإىل زعزعة االأمن واال�شتقرار 
يف مملكة البحرين. وجدد املجل�ض خالل اجتماعه يف الريا�ض ام�ض برئا�شة االأمري �شلمان 
ا�شتنكار  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
اململكة العربية ال�شعودية لهذه االأعمال االإرهابية التي تهدد �شالمة املواطنن واملقيمن 
يف مملكة البحرين ال�شقيقة. واأو�شح وزير الثقافة واالإعالم ال�شعودي الدكتور عبدالعزيز 
تطور  ح��ول  التقارير  ا�شتعر�ض جملة من  ال���وزراء  اأن جمل�ض  الدين خوجة  بن حميي 
االأو�شاع يف عدد من الدول العربية وم�شتجدات االأو�شاع االإقليمية والدولية واملباحثات 

وامل�شاورات واالت�شاالت التي جرت خالل االأ�شبوع ب�شاأن تلك االأحداث وتداعياتها. 

•• �شول-رويرتز:

جيون  ب���ارك  اجل��دي��دة  اجلنوبية  ك��وري��ا  رئي�شة  حثت 
هاي كوريا ال�شمالية ام�ض على التخلي عن طموحاتها 
النووية فورا والتوقف عن اهدار مواردها النادرة على 
تطوير اال�شلحة. وقالت بارك 61 عاما لدى تن�شيبها 
ك��اأول ام��راأة تتوىل رئا�شة كوريا اجلنوبية احث كوريا 
دون  النووية  طموحاتها  ع��ن  التخلي  على  ال�شمالية 
امل�شركة.  والتنمية  ال�شالم  طريق  يف  والبدء  تاأخري 
وب����ارك ه��ي اب��ن��ة احل��اك��م ال��ع�����ش��ك��ري ال�����ش��اب��ق لكوريا 
اجل��ن��وب��ي��ة ب���ارك ت�����ش��وجن ه��ي وك���ان م��ن ب��ن وعودها 

اىل رابع اكرب اقت�شاد يف ا�شيا االن وقوة �شناعية تباع 
العامل.  انحاء  �شتى  يف  و�شفنها  وتليفوناتها  �شياراتها 
بارك  وال��ده��ا  ت��ويل  اث��ن��اء  اوىل  ك�شيدة  ب��ارك  وعملت 
ت�شوجن هي الرئا�شة بعد ان قتلت امها بالر�شا�ض على 
يد �شخ�ض مدعوم من كوريا ال�شمالية يف عام 1974. 
1998 واطلق  ب����ارزة م��ن��ذ ع���ام  ن��ائ��ب��ة  ب����ارك  وك��ان��ت 
حتقيق  على  لقدرتها  االن��ت��خ��اب��ات  ملكة  لقب  عليها 
بدميقراطية  ب��ارك  ووع���دت  املحافظ.  حلزبها  ال��ف��وز 
ارتفعت  بلد  يف  الوطنية  ال�شعادة  وب��زي��ادة  اقت�شادية 
ال�شنوات  واالغنياء يف  الفقراء  بن  الدخل  فروق  فيه 

االخرية.

ح��وار مع كوريا  اج��راء  االنتخابية هي  خالل حملتها 
اال�شلحة  جم���ال  يف  خ��ط��ط��ه��ا  اوق���ف���ت  اذا  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ي��وم��ا فقط   13 املن�شب بعد  ب���ارك  وت��ول��ت  ال��ن��ووي��ة. 
جوجن  كيم  ال�شاب  ال�شمالية  ك��وري��ا  زعيم  اج���راء  م��ن 
نووي.  ل�شالح  بيوجنياجن  جت��ري��ه  اخ��ت��ب��ار  ث��ال��ث  اون 
وكيم جوجن اون هو حفيد الرجل الذي حاول اغتيال 
والد بارك. وا�شتوىل بارك االب على ال�شلطة يف �شول 
يف انقالب عام 1961 وحكم البالد 18 عاما اىل ان 
و�شاعد   .1979 ع��ام  بالر�شا�ض  حرا�شه  كبري  قتله 
بارك على حتويل كوريا اجلنوبية من دولة تعاين من 
ال�شنة  يف  فقط  دوالر   100 الدخل  ك��ان  حيث  الفقر 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اتهم حزب املوؤمتر الوطني احلاكم 
املتحدة  ال����والي����ات  ال�������ش���ودان  يف 
بالوقوف وراء تعرث املفاو�شات مع 
اإىل وقف  ال�شودان، ودعاها  جنوب 

دعمها للحركات املتمردة.
وق�������ال ع�������ش���و امل���ك���ت���ب ال���ق���ي���ادي 
املهدي  قطبي  ال��وط��ن��ي  ب��امل��وؤمت��ر 
االأمريكية وقفت عائقاً  االإدارة  اإن 
دولة  مع  التفاو�ض  ا�شتمرار  اأم��ام 

جنوب ال�شودان.
للمركز  ت�������ش���ري���ح  يف  واأ�������ش������اف 
ال�شحفية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����ش��وداين 
يقوم  ك���ان  االأم���ريك���ي  امل���وق���ف  اأن 
اجلنوبين  املفاو�شن  بتحري�ض 
الرتيبات  ملف  ح�شم  ع��دم  على 

االأمنية وفك االرتباط وغريها.
وقال امل�شوؤول ال�شوداين اإن اأمريكا 
ب�����ش��ورة وا���ش��ح��ة لدولة  ان���ح���ازت 
دعم  يف  و�شاهمت  ال�شودان  جنوب 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
ق���ط���اع ال�����ش��م��ال ب��ال�����ش��الح وامل����ال 
نافذة  ل���ق���ي���ادات  دع��م��ه��ا  ب��ج��ان��ب 
كافة  يف  ال�شودان  اقت�شاد  الب��ت��زاز 

جوانبه.
حت�شن  اأن  امل��ه��دي  قطبي  واع��ت��رب 
واأمريكا  ال�����ش��ودان  ب��ن  ال��ع��الق��ة 
للحركات  دعمها  باإيقاف  مرهون 

قتلى وجرحى يف 
اأعمال عنف بالعراق 

•• بغداد-يو بي اأي:

ق���ت���ل اأرب����ع����ة ع���راق���ي���ن ام�������ض يف 
واملو�شل  ب���غ���داد  يف  ع��ن��ف  اأع���م���ال 
اأمني  الدين وقال م�شدر  و�شالح 
هاجموا  جم��ه��ول��ن  م�شلحن  اإن 
�شيارة  ل��ل�����ش��وت  ك��امت��ة  ب��اأ���ش��ل��ح��ة 
مدنية ي�شتقلها موظف حكومي يف 
منطقة زيونة، �شرق بغداد، ما اأدى 

اىل مقتله يف احلال.
م�شلحون  ه���اج���م  ك���م���ا  واأ������ش�����اف 
�شيارة  مماثلة  باأ�شلحة  جمهولون 
حكومي  موظف  ي�شتقلها  مدنية 
ب����وزارة ال��رب��ي��ة ل��دى م��روره��ا يف 
ب��غ��داد، ما  ال��ب��ي��اع ج��ن��وب  منطقة 

اأ�شفر عن مقتله يف احلال.
من جهة اأخ��رى قال م�شدر اأمني 
موؤ�ش�شة  يف  م����دي����رة  ان  حم���ل���ي 
ال�شجناء ال�شيا�شين تدعى ب�شرى 
حبيب املو�شوي جنت من حماولة 
ع���ب���وة ال�شقة  ب��ان��ف��ج��ار  اغ���ت���ي���ال 
ال��ق��ن��اة �شرق  ���ش��ارع  ب�����ش��ي��ارت��ه��ا يف 
اأ�شفر عن اإ�شابة مدير  بغداد ، ما 
مرافقيها  م���ن  واث���ن���ن  م��ك��ت��ب��ه��ا 
مادية  اأ�����ش����رار  واإحل�������اق  ب���ج���روح 

بال�شيارة .
اأجرة  �شيارة  �شائق  قتل  ذل��ك  اىل 
املو�شل مركز  بهجوم م�شلح غرب 

حمافظة نينوى ب�شمال العراق.

•• عوا�شم-وكاالت:

املجموعات  ع���ن  مم��ث��ل��ون  ط���ال���ب 
بحوار  مايل  يف  بتمبكتو  ال�شكانية 
بلدهم  يف  االأزم���������ة  حل����ل  ج���ام���ع 
لالنتهاكات  ال����ف����وري  وال����وق����ف 
الوقت  يف  املدنين،  بحق  املرتكبة 
الت�شادي  اجلي�ض  فيه  ق��ال  ال���ذي 
اإن ع�����ش��رة م���ن ج���ن���وده ق��ت��ل��وا يف 
مرتبطن  م�شلحن  �شد  عمليات 
القاعدة عند حدود مايل  بتنظيم 
م��ع اجل���زائ���ر. وق���ال مم��ث��ل��ون عن 
املجموعات املتحدرة من متبكتو يف 
�شمال غرب مايل يف بيان اأ�شدروه 
ع��ق��ب اج��ت��م��اع ا���ش��ت��م��ر ي��وم��ن يف 
بالوقف  ن��و���ش��ي  اإن���ن���ا  ال�����ش��ن��غ��ال 
ال����ف����وري ل��ك��ل االن���ت���ه���اك���ات بحق 
اأي�شا موا�شلة حوار  املدنين لكن 
املجموعات  داخ��ل  بالكامل  جامع 
ممثلو  طلب  بيانهم،  ويف   . وبينها 
ن�شر  متبكتو  يف  املختلفة  املناطق 
القادرة  اجلمهورية  االأم���ن  ق���وات 
تنوعهم،  يف  ال�شكان  ط��م��اأن��ة  على 
اأ�شخا�ض  وحم���اك���م���ة  واع���ت���ق���ال 
م���ن���ف���ذي���ن م���ف���ر����ش���ن جل���رائ���م 
وانتهاكات . واأكدوا اإننا نلتزم بخلق 
اإطار حواري جامع بالكامل بهدف 
اإطار  يف  دائ���م  ���ش��الم  اإىل  التو�شل 
املنطقة  �شكان  التنوع لكل  اح��رام 
�شخ�شا   33 ال��ب��ي��ان  على  ووق���ع   .

•• باماكو-ا ف ب:

اال�شباين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اع��ل��ن 
مارغالو  غار�شيا  مانويل  خو�شيه 
خالل زي��ارة ر�شمية اىل باماكو ان 
تعاونها  ع��ن  احلظر  �شتفك  ب��الده 

بدء اأعمال موؤمتر املنامة 
حمكمة  اإنــ�ــصــاء  لبحث 
الإن�صان حلقوق  عربية 

•• املنامة-وام: 

املنامة  اأع��م��ال موؤمتر  ام�ض  ب��داأت 
حول اإن�شاء حمكمة عربية حلقوق 
مملكة  ت�شت�شيفه  ال��ذي  االإن�����ش��ان 
ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى م����دى ي���وم���ن..
ال���دك���ت���ور نبيل  ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل 
الدول  ع��ام جامعة  اأم���ن  ال��ع��رب��ي 
اأنباء  وك���ال���ة  وذك������رت  ال���ع���رب���ي���ة. 
يعقد  امل���وؤمت���ر  اأن  ب��ن��ا  ال��ب��ح��ري��ن 
�شاحب  م�����ب�����ادرة  م����ن  ان���ط���الق���ا 
ب���ن عي�شى  امل��ل��ك ح��م��د  اجل���الل���ة 
ال���ب���ح���ري���ن  ع�����اه�����ل  خ���ل���ي���ف���ة  اآل 
خرباء  مب�شاركة  املحكمة  باإن�شاء 
عربية  دول  ووف��������ود  ق���ان���ون���ي���ن 
خ������رباء  ع�������ش���وي���ت���ه���ا  يف  ت���������ش����م 
م�شاركة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ق��ان��ون��ي��ن 
العرب  القانونين  اخل��رباء  جلنة 
برئا�شة  العام  االأم��ن  �شكلها  التي 
اأ�شتاذ  العو�شي  ب��دري��ة  ال��دك��ت��ورة 
القانون الدويل يف جامعة الكويت 
وع�����ش��وي��ة ع���دد م���ن ك��ب��ار خرباء 
االإن�شان  وحقوق  ال��دويل  القانون 
يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ب��ج��ان��ب عدد 
العربية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ك��ب��ار  م���ن 
لها  وامل�شهود  امل��ع��روف��ة  القانونية 
باخلربة يف جمال حقوق االإن�شان. 
وياأتي انعقاد املوؤمتر بناء على قرار 
العربية  ال�����دول  ج��ام��ع��ة  جم��ل�����ض 
رحب  ال�����ذي   2012 م���ار����ض  يف 
لبحث  البحرين  مملكة  مب��ب��ادرة 
اإن�������ش���اء حم��ك��م��ة عربية  م��و���ش��وع 

حلقوق االإن�شان .

امل��ت��م��ردة ب��امل��ال و����ش���رورة تقدمي 
الرفيعة  االأفريقية  لالآلية  الدعم 
امل�شتوى التي تتوىل الو�شاطة بن 
املفاو�شات  ملف  الإكمال  الدولتن 

وحلحلة الق�شايا العالقة بينهما.
االأمريكية  االإدارة  املهدي  دعا  كما 
�شماهما  م����ا  الت����ب����اع  وح���ل���ف���اءه���ا 
الق�شايا  يف  وال��ع��دال��ة  ال�شفافية 
التفاو�ض  م�شار  خا�شة  االإقليمية 
جنوب  ودول����������ة  ال�����������ش�����ودان  ب�����ن 

•• اأنقرة-وكاالت:

م�شتهل  يف  م��ريك��ل  اأجن��ي��ال  االأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  تفقدت 
زيارتها لركيا بطاريات �شواريخ باتريوت التي ن�شرتها 
برلن يف اإقليم كهرمان مارا�ض ب�شرق تركيا قرب احلدود 
املوجودة يف  االأملانية  القوات  اإن  وقالت مريكل  ال�شورية. 
تقل  ال  لكنها  خمتلفة  ق�شية  يف  �شت�شاعد  املنطقة  ه��ذه 
اأهمية، وهي مو�شوع ان�شمام تركيا اإىل االحتاد االأوروبي. 
واأ�شافت خماطبة 320 جنديا اأملانياً يعملون على ت�شغيل 
يتطلب  ما  بكل  تقومون  جميعا  اأنكم  اأعتقد  البطاريات 
واجبكم القيام به من اأجل اأملانيا وتركيا، وللتفاهم ب�شكل 

اأف�شل يف م�شاألة خمتلفة للغاية .
اإىل  تركيا  ب��ه  تقدمت  طلب  بعد  البطاريات  ن�شر  وج��اء 
الأي  للت�شدي  الناتو  االأطل�شي  �شمال  حلف  يف  �شركائها 

هجوم �شوري.
امل��ت��ح��دة وهولندا  اأمل���ان���ي���ا وال����والي����ات  واأر����ش���ل���ت ك���ل م���ن 

به  اإثر طلب تقدمت  لت�شغيلها،  400 جندي  اإىل  بطاريتن مع ما ي�شل 
اأنقرة مل�شاعدتها يف تعزيز دفاعاتها اجلوية، بعدما تكرر �شقوط قذائف من 

وك��ان اتفاق ال�شالم ال��ذي وق��ع يف 
على  اال�شتفتاء  وت�شمن   2005
و�شع  للجنوبين  امل�شري  تقرير 
ل���ع���ق���ود م����ن احل�������رب، لكنه  ح�����دا 
ت����رك م�����ش��ائ��ل ع����دة ع��ال��ق��ة، ومن 
النفطية  امل�������وارد  ت��ق��ا���ش��م  ب��ي��ن��ه��ا 
وتر�شيم احل��دود وو�شع رعايا كل 
الدولة  اأرا�شي  الدولتن على  من 
اأبيي  منطقة  وم�شتقبل  االأخ���رى 

احلدودية النفطية.

الكامل  واالن�����ح�����ي�����از  ال�����������ش�����ودان 
للو�شيط االأفريقي ثامبو مبيكي.

يف  احلاكم  احل��زب  اتهامات  وتاأتي 
ال�����ش��ودان ل�����الإدارة االأم��ريك��ي��ة يف 
اخلرطوم  ب��ن  التوتر  ت��زاي��د  ظ��ل 
وج���وب���ا ب��ع��د ف�����ش��ل ال���ط���رف���ن يف 
واقت�شادي  اأم���ن���ي  ات���ف���اق  ت��ن��ف��ي��ذ 
العا�شمة  يف  البلدين  رئي�شا  وقعه 
�شبتمرب  يف  اأب��اب��ا  اأدي�شا  االإثيوبية 

اأيلول 2012.

القوات النظامية ال�شورية داخل االأرا�شي الركية، يف اإطار تداعيات الثورة 
امل�شتمرة منذ اأكرث من 22 �شهرا �شد نظام الرئي�ض ال�شوري ب�شار االأ�شد.

وتتمركز بطاريات ال�شواريخ يف ثالث مدن بجنوب �شرق 
 3.5 �شتحمي  اإنها  االأطل�شي  �شمال  ويقول حلف  تركيا، 
وبا�شتطاعة  �شاروخية،  هجمات  اأي  من  تركي  مالين 

اأنظمة البطاريات اإ�شقاط ال�شواريخ املعادية يف اجلو.
اإن  يلماز  الركي ع�شمت  الدفاع  وزير  قال  ال�شياق،  ويف 
منظومات باتريوت التي ن�شرتها الواليات املتحدة واأملانيا 
15 مليون  اإىل  وهولندا على احل��دود مع �شوريا حتتاج 
اأي م��ا ي��ع��ادل 8.5 م��الي��ن دوالر  ل���رية ت��رك��ي��ة ���ش��ن��وي��اً 
ل�شيانتها. وقال يلماز اأثناء جولة تفقدية يف حمافظتْي 
اأ�شنة ومرع�ض مع نظرييه االأملاين توما�ض دي ميزيري، 
والهولندية جينن هيني�ض بال�ش�شريت- اإن اإقامة البنية 
التحتية للبطاريات هو من �شميم م�شوؤولية تركيا، لكنه 

اأ�شاف اأن النفقات االأخرى م�شوؤولية الدول امل�شاركة.
اأن ت��رك��ي��ا ط��ل��ب��ت م�����ش��اع��دة ال��ن��ات��و ل��ن�����ش��ر هذه  واأ�����ش����اف 
ال�شواريخ، الأن النظام ال�شوري هو نظام دكتاتوري ال ميكن الأحد اأن يتوقع 

ردود اأفعاله، خا�شة بعد ق�شفه ل�شعبه بال�شواريخ.

من اأ�شل ع�شرات امل�شوؤولن وكبار 
املجتمع  ع��ن  امل��وظ��ف��ن ومم��ث��ل��ن 
النازحن  اأو  وال��الج��ئ��ن  امل����دين 
الذين اجتمعوا اخلمي�ض واجلمعة 
يف �شايل بال�شنغال. ويتحدر هوؤالء 
تق�شيمات  اأو  دوائ�����ر  م���ن  ج��م��ي��ع��ا 

تت�شكل منها منطقة متبكتو.
اأخ�����رى ق����ال اجلي�ض  ن��اح��ي��ة  م���ن 
جنوده  م���ن  ع�����ش��رة  اإن  ال��ت�����ش��ادي 

جبال اآدرار اإيفوغا�ض اإىل 93، بعد 
اكت�شاف جثث لع�شرة مقاتلن.

فران�شوا  الفرن�شي  الرئي�ض  واأ�شاد 
هوالند ال�شبت مبا يقوم به اجلي�ض 
للت�شامن  ي�شهد  ال���ذي  الت�شادي 
االأف��ري��ق��ي م��ع م��ايل . واأ���ش��اف اأن 
املعارك �شتتوا�شل، وهي حقا  هذه 
العملية ما  االأخ����رية م��ن  امل��رح��ل��ة 
دام����ت ق����وات ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة يف 

���ش��د م�شلحن  ع��م��ل��ي��ات  ق��ت��ل��وا يف 
عند  ال��ق��اع��دة  بتنظيم  مرتبطن 
ال�شمالية  اجل��ب��ل��ي��ة  م���ايل  ح����دود 
عدد  بذلك  لريتفع  اجل��زائ��ر،  م��ع 
الت�شادين  اجل���ن���ود  م���ن  ال��ق��ت��ل��ى 
بداأت  ال��ت��ي  الع�شكرية  احلملة  يف 

اجلمعة يف املنطقة اإىل 23.
من  القتلى  جم��م��وع  ي�شل  وب��ه��ذا 
امل��واج��ه��ات مبنطقة  ال��ط��رف��ن يف 

ال���ث���ن���ائ���ي م�����ع م������ايل امل���ع���ل���ق اث���ر 
االنقالب يف اذار مار�ض 2012.

وقال الوزير اال�شباين للقناة املالية 
امل�شاعدات  يوما  نعلق  مل  الر�شمية 
االن�������ش���ان���ي���ة ���ش��ن��ف��ك احل���ظ���ر عن 
الطريق  خ���ارط���ة  ان  مب���ا  ت��ع��اون��ن��ا 

امل����ايل تيامان  ن��ظ��ريه  ل��ق��ائ��ه  ب��ع��د 
املايل  والرئي�ض  كوليبايل  ه��وب��ري 

االنتقايل ديونكوندا تراوري .
واو�شح ان ا�شبانيا تقيم الو�شع يف 
مايل و حاجات احلكومة وامكانيات 
م�����ش��اع��دة ب���ام���اك���و ل��ل��ق�����ش��اء على 
االرهابين بالدرجة االوىل، اقامة 
ل���ل���ح���وار وال���و����ش���اط���ة تكون  جل��ن��ة 

جامعة ملختلف االفرقاء.
كذلك تطرق اىل االنتخابات املزمع 
اج���راوؤه���ا يف م��وع��د مل ي��ح��دد بعد 
تنفيذا خلارطة الطريق ال�شيا�شية 
نهاية  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت�����ش��وي��ت  ال��ت��ي مت 
املا�شي من جانب اجلمعية  ال�شهر 

الوطنية املالية.
الرئا�شية  االن����ت����خ����اب����ات  وه�������ذه 
انهاء  ���ش��ان��ه��ا  م����ن  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
عملية انتقالية بداأت اثر االنقالب 
اذار-م�����ار������ض   22 يف  ال��ع�����ش��ك��ري 
توماين  ام��ادو  نظام  �شد   2012
توري. وجنم عن االنقالب ت�شريع 
����ش���ق���وط ����ش���م���ال م������ايل يف اي����دي 
املرتبطة  اال���ش��الم��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 
ب��ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت جت���اوزات 

عدة يف املنطقة.

ال�شيا�شية التي اقرت يف مايل نهاية 
�شرطا  متثل  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون 

كافيا لهذا القرار.
ال�����ذي و�شل  وغ��ار���ش��ي��ا م���ارغ���ال���و 
الربع  ر�شمية  زي��ارة  يف  باماكو  اىل 
بت�شريحاته  ادىل  �شاعة،  وع�شرين 

كريي يجتمع مع وليام هيغ يف لندن

اخلرطوم تتهم اأمريكا باإف�صال املفاو�صات مع جوبا 

دعوة للحوار يف متبكتو وقتلى للجي�س الت�صادي 

اإ�صبانيا تفك احلظر عن تعاونها مع مايل 

مريكل تتفقد باتريوت الأملانية يف تركيا 
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العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/40  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/ مديحة فاروقي اجلن�شية: باك�شتان مدعى عليه: ا�شف علي حممد 
ح�شانة-  اثبات  نفقات-  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  علي  عابد 
عابد  اعالنه/ا�شف علي حممد  املطلوب  للمح�شونن  ثبوتية  اوراق  ت�شليم 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية:  علي 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/10 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة   
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  املقر  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/2/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1512  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ مها حيدر زرعي حرب واخرون اجلن�شية: فل�شطن  مدعى عليه: موؤ�ش�شة 
ع�شتار للبالط والرخام واالدوات ال�شحية ملالكها/معت�شم حممود الناجي اجلن�شية: 
االمارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 55.425 درهم   املطلوب اعالنه/ زرعي 
  ) الدعوى  �شكل  بالن�شر)بت�شحيح  عنوانه:  فل�شطن    اجلن�شية:  حرب  �شليمان 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/3/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
التجارية  املحكمة  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام 
�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 

2013/2/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/99  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�شية: االمارات   مدعى عليه: عي�شى ح�شن حممد 
نا�شر العبيديل- ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة ور�شة غنتوت لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية: 
االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 181.121.03 درهم �شحة احلجز التحفظي 
موؤ�ش�شة  �شاحب  ب�شفته  العبيديل-  نا�شر  حممد  ح�شن  عي�شى  اعالنه/   املطلوب 
ور�شة غنتوت لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/3/18 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة 
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 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
اعالن بالن�سر

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2012/3426 دعوى( املنظورة امام 
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعي �شدها/ 
�شركة لينيك فا�شيليتي �شرف�شيز ذ.م.م اعالنها ن�شرا وقد حتدد 
لنظر الدعوى جلل�شة يوم االثنن املوافق 2013/3/11 يف متام 
ال�شاعة 12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل نهيان 

وذلك على نفقة املدعي/ �شركة ام بي ام العقارية.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  /بطلب  احلو�سني   احمد  عبداهلل  علي  /ح�سني  تقدم 
حمكمة ابوظبي االبتدائية ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمه من 

)ح�شن( اىل)خليفه ( 
 فمن لديه اعرا�ض يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
امل�ست�سار/عبدالودود اأحمد حممد
القا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3139ت   عمل- م ع - ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ ابراهيم عايد ابراهيم اجلن�شية: �شوريا  املنفذ �شده : فانتازيا 
لالحذية  فانتازيا  اعالنه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  الن�شائية  لالحذية 
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  الن�شائية 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1689 عم جز- م 
ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/3/25 موعدا لنظر 
التنفيذ-   بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2161ت   جتر- م ر - ت  -اأظ(
ذ.م.م  والديكور  والزجاج  لالأملنيوم  الفريدة  املا�شة  �شركة  التنفيذ/  طالب 
واحلديد  االملنيوم  الأعمال  داميوند  �شركة   : �شده  املنفذ  االمارات  اجلن�شية: 
االملنيوم  الأعمال  داميوند  اعالنه:�شركة  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م 
واحلديد ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/563 جت كل-م 
ت- ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/7 موعدا لنظر 
التنفيذ- بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10726 بتاريخ   2013/2/26     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/911ت   عمل- م ر - ت  -ع ن(
طالب التنفيذ/ حممد �شليم حممد اجلن�شية: بنغالدي�ض املنفذ �شده : موؤ�ش�شة 
الهدى 2006 للت�شميم والديكور اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه:موؤ�ش�شة 
مبا  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  والديكور  للت�شميم   2006 الهدى 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  ن وحدد  ع  ر- ب-  2012/1005 عم جز-م 
2013/3/19 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ-العن  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/716  جتاري جزئي                       
اىل املدعى عليهما/1- مفتاح امل�شتقبل لالعالن )�ض.ذ.م.م (2- حممد ع�شاف 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / ارج��وان لالزياء- ���ض.ذ.م.م وميثلها: 
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  تقال  حنا  �شوزان 
عليهما مت�شامنن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )8.700 درهم( والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق لل�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها 
 ch2.D.19 بالقاعة  8.30���ض  ال�شاعة  املوافق 2013/3/3  االحد  يوم  جل�شة 
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  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1543  جتاري كلي                     
اىل اخل�شم املدخل /1- الزبري املاهي الطيب املاهي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / البريت هايكو بروي�ض وميثله: �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي       
بالت�شامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )189.726( وقدره  مبلغ  ب�شداد  والت�شامم 
اال�شتحقاق يف 2008/8/26 وحتى  تاريخ  القانونية 12% من  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة   2013/3/10 امل��واف��ق  االح���د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�����ش��داد 
9.30�ض بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/864  جتاري جزئي                     
مبا  االقامة  حمل  جمهول  )����ض.ذ.م.م(  للمقاوالت  عليه/1-اجادة  املدعى  اىل 
ان املدعي / فالريي ملقاوالت ال�شيانة العامة- وميثلها- فالريي كريفو رتوف  
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  قد 
املوافق  االح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف.   والر�شوم  دره��م(   38400(
2013/3/17 ال�شاعة 8.30�ض بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على االق��ل. .ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/849  مدين كلي                     
ان  الدين اخلاين جمهول حمل االقامة مبا  �شامر �شالح  املدعي عليه/1-  اىل 
املدعية  البنتا  ال�شرعي  ال��وىل  وب�شفته  ال�شخ�شة  ب�شفته  ادى  ماجد   / املدعي 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ع��رب  بن  علي  عبداهلل  را�شد  ادى وميثله:  ماجد  دمي��ا 
وقدره  مبلغ  بدفع  وتكافال  ت�شامنا  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  بها  حلقت  التي  اال���ش��رار  عن  تعوي�شا  دره��م(   4000000(
ال�شاعة   2013/3/14 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
9.30�ض بالقاعة ch2.D.18 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  10726 بتاريخ 2013/2/26    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1944 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
عليه/بيوت  امل��دع��ى  اىل  االبتدائية  االحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
العندليب للتطوير العقاري - اقام املدعي/حممد احمد احلمد جن�شيته: قطر 
عنوانه:دبي  بردبي 1- �شهيل املرابع العربيه فيال رقم 54 هاتف رقم 6253949-
050  الدعوى برقم 2012/1944 -مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها الت�شديق 
على احلكم التحكيم رقم 2011/9 جتاري واعطائة ال�شيغة التنفيذية الوقائع 
االحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  القانونية   واال�شانيد 
االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 
20 من �شهر مار�ض ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/2/18
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10726 بتاريخ 2013/2/26    
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1222  مدين جزئي           
ان  االق��ام��ة مبا  ت��ريي  جمهول حمل  ريت�شارد  ب��ران��دون  املدعى عليه/1-  اىل 
املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )7095.82 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها جل�شة  وح��ددت  ال�شداد.  اال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  12% من  القانونية 
يوم االحد املوافق 2013/3/10 ال�شاعة 8:30 �ض 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

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

بتاريخ :2012/9/12م املودعة حتت رقم : 179273 
با�شم:املتحدون ال�شت�شارات ال�شالمة والبيئه     

وعنوان:ابوظبي ، م�شفح ايكاد 3 ، �ض.ب:54556 ، هاتف: 025508008 ، فاك�ض:025508009  
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

ا�شت�شارات والدرا�شات والبحوث البيئية ا�شت�شارات ال�شالمة وال�شحة املهنية ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية التدريب 
الفني واملهني خدمات تدريب خا�شة بفح�ض املركبات وخدمات حقول النفط والغاز الربية والبحرية .

الواقعة بالفئة :41
او  ال�شكل  وحتت  االحمر  باللون   s اال�شودوحرف  باللون  كبري  بخط   ccse كلمة  عبارة  العالمه:العالمة  و�شف 
 consortium consultants for safety & environment الكلمات عالمة �شح باللون االخ�شر وكبرية وحتتها مكتوب

باللون اال�شود . 
اال�شراطات:.

على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  فرباير 2013 العدد 10726

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

بتاريخ :2012/11/28م املودعة حتت رقم : 182692 
با�شم:اولونيك جلوبال �شيكيورتي ال ال �شي - ابوظبي     

وعنوان:جزيرة ابوظبي ، �ض.ب: 44581 ، هاتف: 024916556 ، فاك�ض: 024916567  
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات ادارية خدمات رجال االعمال .
الواقعة بالفئة :35

و�شف العالمه:العالمة عبارة عن �شكل حوت باللون اال�شود وعلى مينه اولونيك بخط كبري باللون االزرق جلوبال 
�شيكيورتي ال ال �شي باللون اال�شود وعلى ي�شار ال�شكل olgoonik باللون االزرق global security llc باللون 

اال�شود وال�شكل على خلفية بي�شاء. 
اال�شراطات:.

على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  فرباير 2013 العدد 10726

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

بتاريخ :2012/7/25م املودعة حتت رقم : 177092 
با�شم:مطعم كريال تامنيه ذ.م.م     

وعنوان:بناية لولو بنت را�شد ، �ض.ب:4324 ، هاتف: 026451922  
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

مطعم درجة ثالثة .
الواقعة بالفئة :43

و�شف العالمه:ال�شعار هو عبارة خلفية باللون البني الغام�ض وبداخلها كلمة kerala thanima باللون 
االبي�ض وبخط مميز وحرف ال k مطلي جزء منه باللون اال�شفر وحرف a منقو�ض يف و�شطة باللون االحمر 
باللون  kerala منقو�ض يف و�شطه  a االخري من كلمة  باللون االخ�شر وحرف  I على �شكل نخله  وحرف 

البني وحروف ال a يف الكلمتن بنف�ض االلوان. 
.KERALA اال�شراطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم

على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  فرباير 2013 العدد 10726

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

بتاريخ :2012/7/1م املودعة حتت رقم : 176144 
با�شم:ابوظبي باليت اند�شري     

وعنوان:ابوظبي ، املدينة ال�شناعية ، ايكاد 1  
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

من�شات خ�شيبة متنقله ابوب خ�شبية خزائن خ�شبية للمطابخ ديكورات خ�شبية داخلية .
الواقعة بالفئة :40

و�شف العالمه:يوجد �شكل طائر كبري باللون االبي�ض على خلفية باللون االزرق اعلى ال�شكل مكتوب كلمة 
SAM GROUP بخط كبري ابي�ض على اخللفية الزرقاء واي�شا حوايل اجنحة الطائر يوجد �شكل 7 
جنوم باللون االبي�ض على جهة اجلناح االي�شر من اعلى اىل ا�شفل اجلناح ومثلهم على جهة اجلناح االمين 

وا�شفل ال�شكل مكررة كلمة SAM GROUP بنف�ض اللون وبخط اكرب قليال . 
اال�شراطات:.

على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  فرباير 2013 العدد 10726

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ايفان اال�شتاير 
كازاخ�شتان   - الم���ون���ت   
�شفره  ج��واز   - اجلن�شية   
   )8245495( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

.050/1328500

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ ارم�������ان 
كازاخ�شتان   - الم���ون���ت   
�شفره  ج��واز   - اجلن�شية   
   )8245496( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

.050/1328500

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد ح�شن 
حم��م��د ب�������ور     - اي����راين 
�شفره  ج��واز   - اجلن�شية   
)17365766( رق����م   
�شادر من ايران   من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

.050/4800979

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ار�شاد باركونداز 
حم������م������د ن�����������ور اال��������ش�������الم 
ب��ورك��ون��داز     - بنغالدي�ض 
اجل��ن�����ش��ي��ة   - ج����واز �شفره 
رقم   )1627251( �شادر 
م��ن ب��ن��غ��الدي�����ض  م��ن يجده 
بتليفون رقم  االت�شال  عليه 

.055/9368812

لإعالناتكم 

يرجى الت�سال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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بيالي تدين الف�سل الدويل حول يف �سوريا 

الئتالف ال�صوري يدر�س امل�صاركة يف موؤمتر روما 
•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شوري  االئ��ت��الف  رئي�ض  اع��ل��ن 
امل��ع��ار���ض اح��م��د م��ع��اذ اخلطيب 
ام�ض ان املعار�شة ال�شورية تدر�ض 
ا�شدقاء  م���وؤمت���ر  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
ال�شعب ال�شوري املقبل الذي كانت 
قررت مقاطعته، بعد وعود تلقتها 
الوا�شح  بالدعم  ك��ربى  دول  من 

والنوعي .
وا�����ش����ار م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة اىل ان 
زي���ارت���ه ال��ت��ي ك��ان��ت م���ق���ررة اىل 
كيف  ن��رى  حتى  موؤجلة  مو�شكو 

�شتتقدم االمور .
ل�شحافين  اخل���ط���ي���ب  وق��������ال 
����ش���وؤال عن  ال��ق��اه��رة ردا ع��ل��ى  يف 
احتمال ان يعيد االئتالف النظر 
ا�شدقاء  م��وؤمت��ر  يف  امل�����ش��ارك��ة  يف 
����ش���وري���ا ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل يف روم���ا 
رئا�شة  ال��ي��وم يف  اج��ت��م��اع  ع��ن��دن��ا 
الوعود  بع�ض  ملناق�شة  االئ��ت��الف 
ه���ن���اك ات�������ش���االت م���ن ع����دة دول 
وانه  التعليق  الغاء  طلبت  ك��ربى 
�شيكون هناك دعم وا�شح ونوعي 

لل�شعب ال�شوري .
وا�شاف ان ال�شعب ال�شوري يدمر 
يذبح يقتل ونحن اذا ذهبنا، فمن 
واذا  نتحدث عن حقوقه  ان  اجل 
ر�شالة  اعطاء  اج��ل  فمن  امتنعنا 
ال�����دول  ال��������دويل.  امل��ج��ت��م��ع  اىل 
ال�شعب  ذب��ح  يف  ت�شارك  ال�شامتة 

ق���راب���ة ���ش��ب��ع��ن ال����ف ق��ت��ي��ل منذ 
ال�شنتن،  ح�����واىل  ق��ب��ل  ب���داي���ت���ه 

بح�شب االمم املتحدة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ا����ش���ارت ب��ي��الي اىل 
ال  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ان 
كانت  اذا  اال  ت��ت��دخ��ل  ان  ميكنها 
الدولة املعنية بن الدول ال122 
املوقعة على نظام روما او اذا كان 
جمل�ض االم��ن ال���دويل ه��و الذي 

احال اليها حالة ما.
االمن  ان جمل�ض  ب��ي��الي  وق��ال��ت 
�شوريا  ح���ي���ال  االن  ح��ت��ى  ف�����ش��ل 
على الرغم من التقارير املتكررة 
التي ت�شري اىل جرائم معممة او 
انتهاكات،  اىل  ا���ش��اف��ة  منهجية 
م��ك��ت��ب��ي وجلنة  ع����ن  ال���������ش����ادرة 
�شوريا  ح���ول  ال��دول��ي��ة  التحقيق 

ومنظمات املجتمع املدين .
ويف تقريرها االخري الذي ن�شر يف 
18 �شباط-فرباير، اتهمت جلنة 
ت��ن��ت��ه��ي مهمتها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ملجل�ض  احلالية  ال���دورة  خ��ت��ام  يف 
اذار-  22 يف  االن�������ش���ان  ح���ق���وق 

الرئي�شين  ال��ن��زاع  م��ار���ض ط��ريف 
بارتكاب جرائم حرب.

من جهته، حتدث وزير اخلارجية 
بورخالر يف  ديدييه  ال�شوي�شري 
يف  االن�شانية  الكارثة  عن  جنيف 
ال����دول اىل متديد  ���ش��وري��ا ودع���ا 
من  نتاكد  لكي  املحققن  مهمة 

توثيق انتهاكات حقوق االن�شان .

ف���وك ج��ريمي��ي��ك م��ن جهته عن 
مذبحة يف �شوريا.

افتتاح  اث���ن���اء  ج��ريمي��ي��ك  وق�����ال 
الدورة ال�شنوية الرئي�شية ملجل�ض 
ح���ق���وق االن�������ش���ان ال��ت��اب��ع لالمم 
مل  ال�شنتن  ق��راب��ة  منذ  املتحدة 
و�شع  يف  ال���دويل  املجتمع  ينجح 

حد للمذبحة .
ال����ف����وري  ال�����وق�����ف  ان  وا������ش�����اف 
ل����الع����م����ال احل����رب����ي����ة ي���ج���ب ان 
وينبغي  اول���وي���ات���ن���ا  اوىل  ي���ك���ون 
ت�شمح  �ش�يا�شية  عملية  تليه  ان 
بتحديد  ���ش��وري��ا  يف  ل��ل��م��واط��ن��ن 
ال�شيا�شي  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م  م�������ش���ار 

بحرية .
ووج�������ه م����ن ج���ه���ة اخ�������رى ن����داء 
ان�شانيا اىل االطراف املتورطة يف 
احلرب االهلية ال�شورية ليوقفوا 
املعارك فورا ، يف حن اوقع النزاع 

ال�������ش���وري. ون���ح���ن ن��رف�����ض هذا 
املو�شوع جملة وتف�شيال .

وك���ان االئ���ت���الف ال��وط��ن��ي لقوى 
ال�شورية  وال�����ث�����ورة  امل���ع���ار����ش���ة 
يف  م�شاركته  تعليق  ال�شبت  اعلن 
ال�شوري  ال�شعب  ا�شدقاء  موؤمتر 
الدويل  ال�شمت  على  احتجاجا 
ع��ل��ى اجل����رائ����م امل��رت��ك��ب��ة يف حق 
رف�ض  قرر  كما  ال�شوري.  ال�شعب 
وا�شنطن  ل��زي��ارة  دع��وت��ن  تلبية 

ومو�شكو.
وحمل القيادة الرو�شية م�شوؤولية 
خا�شة اخالقية و�شيا�شية لكونها 
م��ا ت���زال ت��دع��م ال��ن��ظ��ام بال�شالح 
ب��ع��د �شاعات  امل���وق���ف  وج����اء ه���ذا 
على ق�شف مدينة حلب )�شمال( 
ت�شببت  ار�����ض  ار�����ض  ب�����ش��واري��خ 
مبقتل حواىل �شتن �شخ�شا وعن 
زيارته اىل مو�شكو، قال اخلطيب 

ان���ه���ا م���وؤج���ل���ة ح���ت���ى ن�����رى كيف 
�شتتقدم االمور .

ا�شتعداه  ث��ان��ي��ة  وج���دد م��ن ج��ه��ة 
ال�شوري  النظام  متهما  للحوار، 
ب���رف�������ض م����ب����ادرت����ه ح������ول ه���ذا 
املو�شوع. وقال ان االئتالف و�شع 
حم����ددات ل��ل��ح��وار. احل����وار لي�ض 
النظام  ومم��اط��ل��ة.  للوقت  ك�شبا 
االن�شانية  االم����ور  اب�����ش��ط  رف�����ض 
وهي اطالق �شراح املعتقلن. قلنا 
اطلقوا الن�شاء اوال، ومل يتخذ اي 

خطوة يف ذلك .
من جانب اآخر ، انتقدت املفو�شة 
العليا حلقوق االن�شان نايف بيالي 
جمل�ض  ف�����ش��ل  ج��ن��ي��ف  يف  ام�������ض 
االم���ن ال����دويل يف اح��ال��ة االزمة 
اجلنائية  املحكمة  اىل  ال�����ش��وري��ة 
رئي�ض  ب��ي��ن��م��ا حت����دث  ال���دول���ي���ة، 
املتحدة  ل��المم  العامة  اجلمعية 

بلجيكا تدعم حاًل يف �صوريا بدون الأ�صد
•• عمان-ا ف ب:

ريندرز  ديدييه  بلجيكا  خارجية  وزي��ر  ق��ال 
ام�����ض يف ع��م��ان ان ب���الده ت��دع��م اي��ج��اد حل 
ان  على  م�شرا  �شوريا،  يف  لالزمة  �شيا�شي 
ان  يجب  احلل  بهذا  متعلقة  مفاو�شات  اأي 

ت�شتثني الرئي�ض ب�شار اال�شد.
�شحايف  موؤمتر  يف  البلجيكي  الوزير  وق��ال 
جوده  نا�شر  االردين  نظريه  م��ع  م�شرك 
واعتقد  االأ���ش��د  دون  لكن  املفاو�شات  ندعم 
لكن هناك  بعيدة وم�شتحيلة،  زالت  انها ال 

ال��ن��ظ��ام وال��ط��ائ��ف��ة العلوية  ا���ش��خ��ا���ض م��ن 
امل��ع��ار���ش��ة للقيام  ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع  ي��ط��ل��ب��ون 
�شوريا  يف  ال���و����ش���ع  ان  وا�����ش����اف  ب���امل���زي���د. 
طويلة  اهلية  حربا  نخ�شى  ونحن  ماأ�شاوي 
يف ه����ذا ال��ب��ل��د، ل���ذل���ك ن��ح��ن ن���دع���م احلل 

ال�شيا�شي ان امكن حتقيقه .
م���ن ج��ه��ت��ه، اك���د ج����ودة اه��م��ي��ة اي���ج���اد حل 
���ش��ي��ا���ش��ي ل���الزم���ة يف ���ش��وري��ا ووق�����ف نزف 
امل���ه���م ه���و وقف  ال�����دم ف�����ورا . وا����ش���اف ان 
�شيا�شي  م�شار  وب��دء  الدماء  وا�شالة  العنف 
ارا�شي  وح���دة  ت�شمن  ان��ت��ق��ال��ي��ة  وم��رح��ل��ة 

يكون  ان  ت�شمن  كما  �شعبها،  وام��ن  �شوريا 
 . ال�شوري  ال�شعب  مكونات  لكل  دور  هناك 
اكد  املعلم  �شوريا وليد  وكان وزير خارجية 
قبل حمادثات مع نظريه الرو�شي �شريغي 
ال�شلطات  ان  االث��ن��ن  مو�شكو  يف  الف���روف 
ال�شورية م�شتعدة للحوار مع كل من يريده، 

مبا يف ذلك من مي�شك ال�شالح يف يديه .
من  كل  مع  للحوار  م�شتعدون  املعلم  وق��ال 
يريده حتى من مي�شك ال�شالح يف يديه يف 
التي  امل�شلحة  املعار�شة  اىل  وا�شحة  ا�شارة 

تقاتل نظام الرئي�ض اال�شد.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

اإىل �شوريا  وال��ع��رب��ي اخل��ا���ض  ال����دويل  امل��ب��ع��وث  ح����ّذر 
االأخ�شر االإبراهيمي من اأن عدم التو�شل اإىل حّل �شلمي 
يف �شوريا �شيوؤدي اإىل دمار البالد، راف�شاً ت�شوير االأزمة 

على اأنها �شراع بن احلكومة و اإرهابين .
وق���ال االإب��راه��ي��م��ي يف ح��دي��ث ل��ق��ن��اة رو���ش��ي��ا ال��ي��وم بث 
ام�����ض اأظ���ن ان ه��ن��اك امل��زي��د وامل��زي��د م��ن النا�ض الذين 
يرون باأن اأي جانب لن يحقق الن�شر الع�شكري واالأمر 
يتطلب احلل ال�شيا�شي. واحلل ال�شيا�شي يتطلب اإجراء 
بن  جتري  ان  ميكن  املفاو�شات  ان  ،واعتقد  املفاو�شات 
وفد ميثل احلكومة ووفد ميثل املعار�شة . ويف ما يتعلق 
اللحظة  يف  االإبراهيمي  قال  ال�شلمي،  احلّل  باحتماالت 
ال��راه��ن��ة ه��و �شعب ل��ل��غ��اي��ة. واحل���ل غ��ري م��ت��وف��ر لكنه 
ان  واإم���ا  ان يكون يف �شوريا ح��ل �شلمي  واأم���ا  ���ش��روري. 

اأو  الدمار. فاخليار هو بن دمار �شورية  البالد  ي�شيب 
احلل ال�شلمي . وحول وجود اإرهابين يقاتلون يف �شوريا، 
قال غالباً ما ي�شف البع�ض االإرهاب ما يعتربه االآخرون 
حركة حتررية واعتقد ان الو�شع يف �شوريا مماثل لهذا 
فهناك فعال اأفعال عنف فظيعة ،عنف غري مقبول، وهذا 
ت�شوير  التعبري  يف  الغلو  من  لكن  اجلانبان.  يفعله  ما 
اأن��ه �شراع بن احلكومة واإره��اب��ي��ن .  ال��ن��زاع على  ه��ذا 
وت��اب��ع االإب��راه��ي��م��ي ه��ن��اك ك��ث��ريون يتلقون ال��دع��م من 
اخلارج لكن ال ميكن ت�شميتهم بال�شرورة باالإرهابين. 
ويعترب كثري من النا�ض ومن �شمنهم �شوريون ان جبهة 
الن�شرة منظمة اإرهابية. لكن هذا ال يعني ان كل �شخ�ض 
يف �شوريا اإرهابي . واأردف هناك منظمات ميكن اعتبارها 
تعتربها  تنظيمات  ،وهناك  مو�شوعية  الأ�شباب  اإرهابية 
تعترب  ال  منظمات  وه��ن��اك  اإره��اب��ي��ة..  نف�شها  احلكومة 

اإرهابية.. وهي يف الواقع لي�شت كذلك .

•• �شنعاء-يو بي اأي:

اأ�شخا�ض، ام�ض، خالل مظاهرة مبدينة املكال   5 ُجرح 
تطالب بانف�شال جنوب اليمن عن �شماله، فيما نزحت 
اأعمال  ب�شبب  ال�شمال  اىل  اجلنوب  من  االأ�شر  ع�شرات 
العنف املت�شاعدة يف جنوب اليمن منذ اخلمي�ض املا�شي. 
وقال م�شدر حملي ليونايتد بر�ض اإنرنا�شونال، اإن 5 
من  انطلقت  مظاهرة  خالل  بجروح  اأ�شيبوا  اأ�شخا�ض 
االأمن  ق���وات  تفريق  اإث���ر  امل��ك��ال،  ال��ع��ّم��ال مبدينة  ح��ي 
ردد  فيما  النار،  واإط��الق  بالقوة  للمتظاهرين  املركزي 
اجلنوب عن  دولة  با�شتعادة  تنادي  هتافات  املتظاهرون 
ال�شمال . اىل ذلك، �شّدد رئي�ض املجل�ض االأعلى للحراك 
اأحمد بامعلم، يف كلمة  اجلنوبي مبحافظة ح�شرموت 
خالل املظاهرة، على اأن احلراك اجلنوبي لن ينجر اىل 
مربع العنف البتة، برغم اآلة القمع والبط�ض والتنكيل 
ك��ل حمافظات  احل����راك يف  ن�شطاء  ���ش��د  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

اإن مقاطع الفيديو لتي  اجلنوب على حد زعمه. وقال 
بثت وفيها وقائع حاالت اإعدام يوم اخلمي�ض املا�شي، لن 
اأن تثني �شعب اجلنوب عن موا�شلة م�شريته  ت�شتطيع 

التحررية، و�شيحافظ على نهجها ال�شلمي .
املا�شي  اخلمي�ض  م��ن��ذ  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ات  وت�شهد 
م��واج��ه��ات ب��ن م��ت��ظ��اه��ري��ن ي���ن���ادون ب��االن��ف�����ش��ال عن 
اأّدت  اليمنية،  الدولة املركزية يف �شنعاء، وقوات االأمن 
وجرح  اجل��ن��وب��ي  احل���راك  م��ن  عن�شراً   15 مقتل  اىل 
والتي  ال��ع��ن��ف،  واأع���م���ال  امل�����ش��ادم��ات  واأّدت   . ال��ع�����ش��رات 
جنوبين  مواطنن  بن  اجلهوي  الطابع  عليها  طغى 
اإىل  بح�شرموت،  ب��اوزي��ر  غيل  مديرية  يف  و�شمالين 

نزوح العديد من االأ�شر ال�شمالية عن املدينة.
اإن العديد من االأ�شر ال�شمالية  وقالت م�شادر حملية، 
وغادرت  عجل  عل  حاجياتها  نقل  املدينة،  تقطن  التي 
منازلها يف املدينة التي ترزح حتت وطاأة اأعمال العنف، 

والرف�ض لوجود اأي مواطن �شمايل فيها.

خم�صة جرحى مبظاهرة يف املكال جنوب اليمن

فتح تتوعد بالرد بعد
 وفاة الأ�صري جرادات

•• ال�شفة-اأ ف ب:

الفل�شطيني  الرئي�ض  يتزعمها  التي  فتح  حلركة  الع�شكري  اجلناح  توعد 
يف  ال�شبت  فل�شطيني  ا�شري  وف��اة  بعد  بالرد  بيان  يف  ام�ض  عبا�ض  حممود 

�شجن ا�شرائيلي.
وقال البيان الذي وزعته كتائب �شهداء االق�شى يف قرية �شعري قرب اخلليل 
اال�شري عرفات ج��رادات هذه اجلرمية  الغربية قبل جنازة  ال�شفة  جنوب 
بالرد على هذه  ال�شهيوين  الب�شعة لن متر دون عقاب ونتوعد االحتالل 

اجلرمية .
ا�شطح  على  احل��رك��ة  م��ن  وامل�شلحن  امللثمن  الن�شطاء  م��ن  ع��دد  وانت�شر 

املنازل يف القرية بح�شب مرا�شلن لفران�ض بر�ض.
الفل�شطينية  االع��الم  معظمهم  حمل  الذين  الفل�شطينين  االف  وتوجه 
اكد  وال���ذي  ج���رادات  ج��ن��ازة  للم�شاركة يف  القرية  اىل  فتح  واع���الم حركة 

البيان بانه من ن�شطاء كتائب �شهداء االق�شى.
لوقوع مواجهات  القرية حت�شبا  اال�شرائيلية خارج  االمن  قوات  وانت�شرت 
بعد اجلنازة واكدت ال�شلطة الفل�شطينية على ل�شان وزير اال�شرى عي�شى 
قراقع ان جرادات ق�شى نتيجة التعذيب ولي�ض بازمة قلبية وذلك ا�شتنادا 

اىل النتائج االولية لت�شريح اجلثة.
اآثار كدمات يف اجلهة اليمنى العلوية  واكد قراقع ان جثة جرادات حتمل 
دائري،  ب�شكل  ال�����ش��در  م��ن  اليمنى  اجل��ه��ة  تعذيب يف  واآث����ار  ال��ظ��ه��ر،  م��ن 
وكدمات عميقة يف ع�شلة الكتف الي�شرى، وكدمات حتت اجللد يف اجلهة 

اليمنى من ال�شدر .

اأوغلي يدين وفاة اأ�صري 
فل�صطيني يف �صجون الحتالل 

•• جدة -وام:

التعاون  منظمة  ع��ام  اأم��ن  اأوغلي  اإح�شان  الدين  اأكمل  الربوفي�شور  اأدان 
االأ�شرى  �شد  اإ�شرائيل  ت�شتخدمها  التي  الوح�شية  املمار�شات  االإ�شالمي 
ال�شجون  يف  ج����رادات  ع��رف��ات  الفل�شطيني  االأ���ش��ري  ال�شت�شهاد  اأدى  مم��ا 
حماية  يف  م�شوؤولياته  حتمل  اإىل  ال���دويل  املجتمع  داع��ي��ا   .. االإ�شرائيلية 

االأ�������ش������رى ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ن. واع���ت���رب 
ام�ض وفاة  ل��ه  بيان  ال��ع��ام يف  االأم���ن 
�شجون  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  االأ������ش�����ري 
وانتهاكا  ب�����ش��ع��ة  ج��رمي��ة  االإح���ت���الل 
االإن�شاين  ال���دويل  للقانون  ���ش��ارخ��ا 
االإحتالل  وحمل  جنيف  والتفاقيات 
عن  الكاملة  امل�شوؤولية  اال�شرائيلي 
نتيجة ما  التي حدثت  االأ���ش��ري  وف��اة 
اإج����راءات  االأ����ش���رى م��ن  ل��ه  يتعر�ض 
اإن�شانية  غ���ري  وم��ع��ام��ل��ة  ت��ع�����ش��ف��ي��ة 
االأ�شا�شية.  احل���ق���وق  م���ن  وح���رم���ان 
اأن وفاة االأ�شري جرادات  اأوغلي  واأكد 
تف�شح �شيا�شات االإحتالل العن�شرية 
االأ�شرى  بحق  املمنهجة  وانتهاكاته 

االأ�شرى  ق�شية  ت��دوي��ل  اإىل  دع��وت��ه  ال��ع��ام  االأم���ن  وج���دد  الفل�شطينين. 
حماية  يف  م�شوؤولياته  حتمل  اإىل  ال���دويل  املجتمع  داع��ي��ا  الفل�شطينين 
اإ�شرائيل لوقف انتهاكاتها امل�شتمرة  االأ�شرى الفل�شطينين وال�شغط على 

�شدهم واالإفراج الفوري عنهم. 

•• القاهرة-وام:

اأكد معايل اأحمد حممد اجلروان 
ال��ع��رب��ي ع�شو  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����ض 
امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االإم����ارات����ي اأن 
االإماراتية  امل�����ش��ري��ة  ال��ع��الق��ات 
اأك����رب م���ن اأي����ة ع���وائ���ق ت��ق��ف بن 

ال�شعبن.
واأعرب معاليه عن اأمله اأن يتخذ 
ال��ق��ادة ال��ع��رب موقفا اأق���وي نحو 
االأزمة ال�شورية كما اأدان التدخل 
وت�شليحه  ب�شاأن متويله  االإيراين 
بع�ض االأحزاب اليمنية. جاء ذلك 
خالل و�شوله اإيل القاهرة قادما 
زي���ارة مل�شر ت�شتغرق  دب��ي يف  م��ن 
ت�شمل  ج��ول��ة  اأي����ام �شمن  ث��الث��ة 
خاللها  يلتقي  وموريتانيا  ليبيا 
العامة  االأم�����ان�����ة  م�����ش��ئ��وىل  م����ع 
لبحث  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  بجامعة 
ملف نزع ال�شالح مبنطقة ال�شرق 
االأو���ش��ط . واأو���ش��ح اجل���روان اأنه 
�شيبحث خالل لقائه مع م�شئويل 
الربملان  ب��ن  التن�شيق  اجل��ام��ع��ة 
متابعة  يف  واجل���ام���ع���ة  ال���ع���رب���ي 
ملف نزع ال�شالح مبنطقة ال�شرق 
ت���ع���اون بن  اأول  االأو����ش���ط وه����ذا 
العربية  للجامعة  العامة  االأمانة 
�شيطلع  حيث  ال��ع��رب��ى  وال��ربمل��ان 
امللف احل�شا�ض  الربملان علي هذا 
العربى  ال�������ش���ارع  مي�����ض  وال������ذى 

والوقوف بجوار القيادات الإيجاد 
االأ�شلوب االأمثل للتعامل مع هذا 
التعاون  ه��ذا  واأن  احل�شا�ض  امللف 
ب��ن ال��ربمل��ان واجل��ام��ع��ة العربية 
يهدف لتفعيل دور واأداء الربملان 
القادمة  ال��ف��رة  خ���الل  ال��ع��رب��ي 
ت�شيري  واح���د يف  وال��وق��وف �شف 
امل�شرك  العربي  العمل  منظومة 
وح��ت��ي الت��ك��ون ه��ن��اك ف��ج��وة بن 
العربي  وال�����ش��ارع  ال��ق��رار  �شاحب 

الوطني  باملجل�ض  ع��م��ل��ى  خ���الل 
االإم����ارات����ى ال�����ش��ع��ور ال����ذي يكنه 
ال�شعب االإماراتي لل�شعب امل�شري 
وقوي ومتن  اإيجابي  �شعور  وهو 
من  وق���ت  اأي  يف  اأح���د  يفكر  ومل 
ي��ك��ون ه��ن��اك تدهور  اأن  االأوق����ات 
يف العالقات بن م�شر واالإمارات 
العالقات  ه����ذه  ع��ل��ي  والخ������وف 
م�����ش��ر عريق  و����ش���ع���ب  امل���ت���م���ي���زة 
بع�ض  اإىل  ي��ن��ظ��ر  اأن  م��ن  واأك����رب 

م�شتقبل  اجل��������روان  وو�����ش����ف   .
االإماراتية  امل�����ش��ري��ة  ال��ع��الق��ات 
املجل�ض  اأع�������ش���اء  اأح�����د  ب�����ش��ف��ت��ه 
متميزة  باأنها  االإم��ارات��ي  الوطني 
العوالق  ب��ع�����ض  رغ���م  وم�����ش��ت��م��رة 
االأ�شرة  يف  ت��ك��ون  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن 
جدا  قدمية  والعالقات  ال��واح��دة 
اأزلية  بن م�شر واالإم���ارات وه��ي 
عالقة  وتربطهما  البلدين  ب��ن 
اال����ش���ق���اء. وق�����ال اأن�����ا اأن���ق���ل من 

عليها  ليبني  اجلانبية  الق�شايا 
قراراته امل�شريية . وحول موقف 
الو�شع  ب�����ش��اأن  ال��ع��رب��ى  ال���ربمل���ان 
يف  ال���و����ش���ع  اإن  اك�����د  ����ش���وري���ا  يف 
�شوريا موؤمل جدا وحمزن ونحن 
اأن  العربية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  نتمني 
يكون لها ح�شور يف االأزم��ة اأكرث 
مم���ا ن��ل��م�����ش��ه ح��ال��ي��ا م�����ش��ريا اىل 
اعدادال�شحايا يف �شوريا فاقت ما 
يف  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  يفعله 
فل�شطن وي�شقط كل يوم حوايل 
يف  ال��و���ش��ع  ب�شبب  �شحية  م��ائ��ة 
�شد  موؤملة  اأو���ش��اع  وو�شط  �شوريا 
وهذا  وال�شيوخ  والن�شاء  االأطفال 
ع�������دوان ع���ل���ى ك����رام����ة االإن�������ش���ان 
نتمني  وكنا  واالإن�شانية  العربى 
ال��ع��رب��ي قوة  ل��ل��ربمل��ان  ي��ك��ون  اأن 
الإتخذنا  ن��اف��ذ  ق���رار  اأو  ع�شكرية 
لوقف  ال��ف��ورى  بالتدخل  ال��ق��رار 
للعامل  ن��ن��ق��ل  ول��ك��ن��ن��ا  م��اي��ح��دث 
العربية  ال�����ش��ع��وب  اآم����ال  وال���ق���ادة 
ونحن نقف خلف ال�شارع ال�شورى 
ومع حترر ال�شارع ال�شورى خا�شة 
يف ظل وج��ود اأي��ادى خفية دولية 
ت�شاهم يف تاأجيج االأزمة ال�شورية. 
وحول العالقات العربية مع دول 
اإتخذ  ق��ال  اإي���ران  اجل���وار خا�شة 
بعدم  م����ب����داأ  ال���ع���رب���ى  ال����ربمل����ان 
�شيا�شة  ننتهج  واأن  االأم��ور  ت��اأزمي 
تدعو لتوفيق االأو�شاع مع الدول 

خا�شة  العربى  للوطن  امل��ج��اورة 
نرف�ض  اأن���ن���ا  اإال  واإي������ران  ت��رك��ي��ا 
وندين اأى تدخل من دول اجلوار 
العربية  الق�شايا  مايخ�ض  ف��ى 
التدخالت  خ���ا����ش���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
من  ح��ال��ي��ا  ن���ري  مثلما  الثنائية 
تدخل اإيران يف �شئون بع�ض الدول 
ن�شمع  حيث  اليمن  مثل  العربية 
بوجود تدخالت ومتويل وت�شليح 
بع�ض االأح��زاب هناك وهذا �شىء 
مرفو�ض متاما . واأ�شاف نحن يف 
التدخل  نرف�ض  العربي  الربملان 
الداخلية  وال�����ش��ئ��ون  االأم������ور  يف 
ال��ع��رب��ي��ة م��ث��ل��م��ا يحدث  ل���ل���دول 
الوقت  يف  البحرين  اأو  م�شر  يف 
الذي ندعم فيه ال�شعوب العربية 
يف االإط���ار ال��ع��ام دون ال��دخ��ول يف 

التفا�شيل الداخلية لكل دولة . 

رئي�س الربملان العربي يدعو ملوقف اأقوى نحو الأزمة ال�سورية 

اجلروان: العالقات امل�صرية الإماراتية اأقوى من اأية عوائق بني ال�صعبني 

اأنا�صتا�صيادي�س يفوز بالرئا�صة القرب�صية 
•• قرب�س-يو بي اأي:

فاز مر�شح حزب التجمع الدميقراطي اليميني املحافظ نيكو�ض اأنا�شتا�شيادي�ض باالنتخابات الرئا�شية القرب�شية 
بعد اأن ح�شل على %57.48 من االأ�شوات متقدماً على مناف�شه الي�شاري �شتافرو�ض ماال�ض.

واأفادت و�شائل اإعالم قرب�شية ان اأنا�شتا�شيادي�ض ح�شل على %57.48 من االأ�شوات ما مهد الطريق اأمامه اإىل 
رئا�شة قرب�ض التي ت�شهد اأ�شوا اأزمة اقت�شادية منذ 4 عقود اإذ بلغت ن�شبة البطالة رقماً قيا�شياً هو 15%.

واأ�شارت اإىل ان اأنا�شتا�شيادي�ض تغلب على خ�شمه �شتافرو�ض ماال�ض الذي يدعمه احلزب ال�شيوعي القرب�شي والذي 
ح�شل على %42.52 من االأ�شوات. وتعهد اأنا�شتا�شيادي�ض بعد فوزه بالعمل على ا�شتعادة م�شداقية بالده وبذل 

كل جهد ممكن للخروج من االأزمة االقت�شادية.
وبلغت ن�شبة امل�شاركة يف االنتخابات %81.5 وقال املتحدث با�شم اأنا�شتا�شيادي�ض 66 �شنة ان نتيجة االنتخابات 

ت�شري اإىل الرغبة القوية والوا�شحة بالتغيري واالإ�شالح للخروج بالبالد من حلقة االأمة املفرغة.
االأعالم  ورفعوا  فرحتهم  عن  للتعبري  ال�شوارع  اإىل  اأنا�شتا�شيادي�ض  موؤيدو  خ��رج  االنتخابات  نتائج  اإع��الن  وبعد 

القرب�شية واليونانية.

الإبراهيمي يحذر من تدمري �صوريا
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تيم  ال��ف��ي��ك��ت��وري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  اه���دى 
 2012 اجن���ازات ف��رق واأب��ط��ال املوؤ�ش�شة يف ع��ام 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإيل 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
املجل�ض  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهما  واىل 
اإم��ارات الدولة واىل �شمو  االعلى لالحتاد حكام 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
ويل عهد دبي رئي�ض جمل�ض دبي الريا�شي راعي 
اإم��ارة موناكو  و�شهدت  تيم.  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  تكرمي  املا�شي  ال�شبت  ي��وم 
تيم �شمن احلفل ال�شنوي الذي ينظمه االحتاد 
�شنويا  اأم  اأي  ي���و  ال�����ش��ري��ع��ة  ل����ل����زوارق  ال�����دويل 
الأ�شحاب االجنازات والبطوالت بح�شور النخبة 
م���ن اأه����ل ال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة وذل����ك تقديرا 
لالجنازات العمالقة ومتيز فرقها يف الكثري من 
التاريخي  االنت�شار  �شيما  ال  العاملية  البطوالت 
لزورق فزاع 3 بقيادة الثنائي العاملي عارف �شيف 
ال��زف��ن وحم��م��د �شيف امل���ري وال���ذي ت��وج بطال 
كات  اك�����ض  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة  يف 
والتي جرت من خم�ض جوالت يف ابوظبي ودبي 
املركز  1617 نقطة وحمققا  والفجرية جامعا 
اأرب��ع �شباقات من جمموع خم�ض جرت  االأول يف 

يف احلدث.
لزوارق  العامل  بطل   3 ف��زاع  فريق  وتلقي جنما 

)اك�ض كات( الثنائي العاملي عارف الزفن وحممد 
التحية من قبل احل�شور وامل�شاركن عند  املري 
قبل  من  البطولة  بهذه  اخلا�ض  التكرمي  ت�شلم 
الدويل  االحت��اد  رئي�ض  رافئيللي كيويل  الدكتور 
بت�شليم  ق��ام  وال��ذي  اأم  اأي  يو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
الثنائي العاملي الكاأ�ض اخلا�شة والتي تظهر للمرة 
اللذين  االإم��ارات  الأبناء  االأوىل يف تقدير جديد 
يف  التاريخية  املالحم  خ��الل  من  العامل  اب��ه��روا 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د حممد  ال��ري��ا���ش��ة بح�شور  ه��ذه 
الدولية  املحرفن  جمعية  رئي�ض  نائب  الزاهد 
اإي��ه( و�شيد بن  بي  ال�شريعة )دبليو بي  ل��ل��زوارق 

�شالح االأمن العام للجمعية.
وت�شلم الثنائي العاملي تكرميا عامليا ثانيا خالل 
الفيكتوري  زورق  الجن��از  تقديرا  وذل��ك  احلفل 
الزفن  �شيف  ع���ارف  ال��ع��امل��ي  الثنائي  ب��ق��ي��ادة   3
بطولة  لقب  حقق  وال���ذي  امل���ري  �شيف  وحم��م��د 
 2012 االأوىل  الفئة  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  العامل 
نقطة   177 جامعا  ف��ري��د  ا�شتثنائي  مو�شم  يف 
حيث ك�شب الرهان يف �شبع �شباقات رئي�شية من 
ع�شر  الثانية  للمرة  الكبري  اللقب  حمققا  ت�شع 
علما  التوايل  على  وال�شاد�شة  البطولة  تاريخ  يف 
اأن الثنائي جنحا يف اإ�شافة اجنازات جديدة عام 
2012 يف نف�ض البطولة بح�شدهما كل االألقاب 
وبطولة  زم��ن  الأف�����ش��ل  اي��دوك�����ض  بطولة  ومنها 
جوالت ال�شرق االأو�شط )ابوظبي ودبي والدوحة( 
واجلولة االأوروبية )ايطاليا( واجلولة االإفريقية 

من  التفوق  جائزة  البطالن  وت�شلم  )الغابون(. 
يدي الدكتور كيويل واأي�شا االيطايل نيكوال دي 
�شان جريمانو مدير موؤ�ش�شة )ات�ض 2 اأو( اجلهة 
االأوىل(  )الفئة  ال��ع��امل  بطولة  حل��دث  امل��روج��ة 
الجنازهما  تقديرا  الذهبية  امليداليات  وتقلدا 
الباهر كما تلقي الفريق الكاأ�ض التاريخية )�شام 
غريفيث( لتزين جدران موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم 

كما كان يف ال�شنوات االأخرية.

دعم وم�ساندة
املدير  ال��زف��ن  �شيف  ع��ارف  العاملي  بطلنا  ورف��ع 
ت��ي��م خال�ض  ال��ف��ي��ك��ت��وري  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض  حممد بن را�شد 
جمل�ض دبي الريا�شي راعي موؤ�ش�شة الفيكتوري 
دعم  يف  الوا�شحة  وج��ه��وده  لدعمه  تقديرا  تيم 
اأ�شهم يف  اأبطال الريا�شات البحرية االأمر الذي 
اإثراء ال�شاحة وحتفيز جنوم الريا�شات البحرية 

لتحقيق االجنازات والبطوالت العاملية.
وقال نحن يف موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم حمظوظون 
للغاية بالدعم الكبري واملتابعة امل�شتمرة من �شمو 
ويل عهد دبي الذي يحب ريا�شتنا ويقدم لها كل 
)التاريخية(  مبواقفه  حديثه  يف  م�شيدا  الدعم 
ل��الأب��ط��ال ح��ت��ى و�شلوا  امل�����ش��ت��م��رة  وم�����ش��ان��دت��ه 
علم  رف��ع  يف  وجن��ح��وا  العاملية  التتويج  من�شات 

الدولة نتيجة للثقة التي منحها لهم �شموه.

ليلة  ال��ت��ك��رمي يف  ع��ل��ي  احل�����ش��ول  اأن  واأ�����ش����اف 
الزوارق  البحرية يف  ال�شباقات  اأبطال  كل  جتمع 
الدراجات  وريا�شة  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  ال�شريعة 
املائية لهو اأمر يدعو اإىل الفخر وال�شعادة ويعطي 
القيمة مبا حققته من اجناز وهذا ياأتي ترجمة 
لتوجيهات امل�شئولن ويعزز من اأهداف موؤ�ش�شة 
الفيكتوري تيم مثمنا يف هذا اخل�شو�ض اجلهود 
املثمرة من �شعادة �شيف بن مرخان الكتبي رئي�ض 
جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم والذي اأزاح 
الكثري عن كاهل طاقم املوؤ�ش�شة باإ�شرافه امل�شتمر 

علي كل �شغرية وكبرية تخ�ض امل�شاركات.

املري �سعيد
م��ن ج��ان��ب��ه مل ي��خ��ف ال��ب��ط��ل ال��ع��امل��ي املخ�شرم 
بالتكرمي  ال��ك��ب��رية  �شعادته  امل���ري  �شيف  حممد 
ع��ل��ي االجن�����ازات ال��ت��ي حققها م��ع زم��ي��ل��ه عارف 
���ش��ي��ف ال���زف���ن يف ق��م��ره ق���ي���ادة زورق�����ي ف����زاع 3 
والفيكتوري 3 خالل امل�شاركة يف بطولتي العامل 
للزوارق ال�شريعة الفئة االأوىل واك�ض كات منوها 
احلفل  م��ث��ل  ك��ب��ري  ح����دث  يف  ال���ت���واج���د  اأن  اإىل 
نقدمه  م��ا  بقيمة  االإح�����ش��ا���ض  ي��ع��ط��ي  ال�����ش��ن��وي 
التي نعي�شها يف هذه  الكبرية  الت�شحيات  وقيمة 
عاليا  ال���دول���ة  ع��ل��م  رف���ع  وراء  �شعيا  امل�����ش��ارك��ات 
الدافع  �شيكون  ال��ت��ك��رمي  ه��ذا  اأن  وق���ال  خ��ف��اق��ا. 
باالجنازات  م��ون��اك��و  اإىل  واحل�����ش��ور  ل��ل��ت��واج��د 
والبطوالت كل عام من خالل برنامج امل�شاركات 

يف املو�شم احلايل 2013 والذي ا�شتهله �شفراء 
يكون  م��ا  اأح�شن  علي  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
يف  والثانية  االأوىل  اجلولتن  مناف�شات  خ��الل 
التي  كات  اك�ض  ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة 
بر�شيد  ج��ول��ت��ن  ب��ع��د   3 ف���زاع  زورق  ت�����ش��دره��ا 

800 نقطة.

اأبناء  بنجاحات  دومـــا  نفخر  الكتبي: 
الإمارات

رئي�ض  الكتبي  م��رخ��ان  ب��ن  �شيف  �شعادة  ح��ر���ض 
على  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
ال�شيخ حمدان بن  ل�شمو  احل��ارة  التهنئة  تقدمي 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض  حممد بن را�شد 
جمل�ض دبي الريا�شي راعي موؤ�ش�شة الفيكتوري 
املوؤ�ش�شة من قبل  التكرمي الذي حظيت به  على 
االحتاد الدويل للزوارق ال�شريعة يو اأي اأم املظلة 
العاملية الراعية لن�شاط الريا�شات البحرية حيث 
الثنائي عارف �شيف الزفن وحممد املري  تقلد 
و�شاح  موناكو  يف  اأقيم  ال��ذي  ال�شنوي  احلفل  يف 
ال�شريعة  ل���ل���زوارق  ال��ع��امل  بطولتي  يف  االجن����از 
االأوىل لقيادتهما زورق��ي فزاع  والفئة  اك�ض كات 

والفيكتوري.
وه��ن��ا ال��ك��ت��ب��ي خ���الل ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي البطلن 
العاملين عارف وحممد علي التكرمي قائال اإننا 
يف موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم نفخر دوما بنجاحات 
اأبناء االإم��ارات والتي تظل عالمة فارعة خا�شة 

تلو  امللحمة  ال��ي��وم  ي�شجلون  البحار  اأم���راء  وان 
اأنهم  االخ���رى متخطن ك��ل االأرق����ام وم��وؤك��دي��ن 
الرقم واحد لي�ض يف اجلانب  اأ�شحاب  ما يزالوا 
م�شربا  اأ�شبحت  املوؤ�ش�شة  اأن  بل  فح�شب  الفني 
القيادة  كبائن  وتقوية  الت�شنيع  متانة  للمثل يف 
ك��ال��ت��زام م��ع م��ع��اي��ري االحت����اد ال����دويل للزوارق 
دائما  لاللتزام  يدعو  وال��ذي  اأم  اأي  يو  ال�شريعة 

بهذه املعايري.

كيويل:الفيكتوري ا�سم اقرتن بالنجاح
ه��ن��ا ال��دك��ت��ور راف��ي��ل��ل��ي ك��ي��ويل رئ��ي�����ض االحت���اد 
اإدارة  اأم جمل�ض  الدويل للزوارق ال�شريعة يو اأي 
موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم برئا�شة �شعادة �شيف بن 
ح�شلت  ال��ذي  الكبري  بالتقدير  الكتبي  مرخان 
ال�شنوي الأبطال مو�شم  املوؤ�ش�شة يف احلفل  عليه 
2012 وت��ك��رمي ���ش��رك��اء امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��دول��ي��ة يف 

موناكو والذي اأقيم يوم ال�شبت املا�شي.
وق���ال اأن م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ا���ش��م عاملي 
اقرن بالنجاح والتفوق يف العديد من البطوالت 
واملناف�شات ولي�ض بغريب على هذا ال�شرح حتقيق 
العامل  بطولتي  لقبي  بن  باجلمع  ن��ادرة  ثنائية 
للزوارق ال�شريعة الفئة االأوىل واك�ض كات منوها 
لعملة  وجهان  باتا  واالنت�شارات  الفيكتوري  اإىل 
ه���ذا اخل�����ش��و���ض باخلربات  م�����ش��ي��دا يف  واح�����دة 
التي يتمتع بها الثنائي البطالن العامليان عارف 

الزفن وحممد املري.

اإهداء اإجنازات املوؤ�س�سة اإىل رئي�س الدولة ونائبه

الأ�صرة الدولية ت�صيد بنجاحات فزاع والفيكتوري يف حفل موناكو
اأمراء البحار يجمعون بني لقبي الفئة الأوىل واإك�س كات 2012
الزفني: دعم حمدان بن حممد وراء الطفرة الكبرية ل�سفراء الريا�سة
املري: حلظات رائعة ع�سناها مع التقدير العاملي ونتمناها كل عام

•• خالد اجلنيبي – الريا�س:

و���ش��ل��ت ب��ع��ث��ة ن�����ادي ب��ن��ي ي���ا����ض اإىل 
ال��ع��ا���ش��م��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ال���ري���ا����ض يف 
����ش���اع���ات م���ت���اأخ���رة م����ن ����ش���ب���اح يوم 
ت�شفيات  م��ب��اري��ات  ملوا�شلة  االأث��ن��ن 
والع�شرين  ال����ث����ام����ن����ة  ال����ب����ط����ول����ة 
اخلليجية  التعاون  جمل�ض  لالأندية 
يا�ض  بني  �شيلتقي  حيث  القدم  لكرة 
ال�شعودي  الفي�شلي  فريق  االإماراتي 
ال�شاعة  القادم يف مت��ام  الثالثاء  ي��وم 
ال��ث��ام��ن��ة وال���رب���ع م�����ش��اءاً ع��ل��ى �شتاد 
املجمعة  م��دي��ن��ة  يف  الفي�شلي  ن���ادي 
التي تبعد عن الريا�ض م�شافة 180 
�شفارة  اأ�شتقبلت  ت��ق��ري��ب��اً.  كيلومر 
دولة االإم��ارات البعثة نادي بني يا�ض 
�شهيل  م�شلم  ال�شيد  البعثة  ورئي�ض 
�شركة  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  الكثريي 
البعثة  ا�شتقبال  يف  وك��ان  القدم،  كرة 
املجمعة  و�شط مدينة  بودل  يف فندق 
االأ����ش���ت���اذ ف��ه��د امل���دل���ج رئ��ي�����ض ن���ادي 
وعبدالكرمي  ال�����ش��ع��ودي  ال��ف��ي�����ش��ل��ي 
االإدارة وعبداهلل  اأباين ع�شو جمل�ض 
االإدارة ووائل  ال�شاوي ع�شو جمل�ض 
املدلج ع�شو جمل�ض االإدارة وم�شاعد 

املوي�ض ع�شو جمل�ض االإدارة.
املعمر  ع���ب���داحل���م���ي���د  ت����واج����د  ك���م���ا 

الفي�شلي  ن��ادي  يف  االإح���راف  مدير 
مدير  امل���������ش����اع����د  وع����ب����دال����رح����م����ن 
ال��ع��ام��ة وف��را���ض العيباين  ال��ع��الق��ات 
م�����ش��وؤول ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة وحممد 
ال�����ش��ن��اين م���دي���ر امل���رك���ز االإع���الم���ي 
االإعالمي  املن�شق  املعيوف  وع��ب��داهلل 
الفريق  م����دي����ر  ال���ع���ل���ي���ان  وحم����م����د 
مدير  الع�شعو�ض  وحم��م��د  االأومل���ب���ي 
�شهيل  م�شلم  ون��ق��ل  ال�����ش��ب��اب.  ف��ري��ق 
�شركة  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  الكثريي 
ك���رة ال��ق��دم حت��ي��ات اأ����ش���رة ن���ادي بني 

البطوالت  انه مثل هذه  موؤكداً  يا�ض 
منطقة  اأب����ن����اء  ت����راب����ط  يف  ت�����ش��اه��م 
اإدارة  جمل�ض  اأن���ه  واأ����ش���اف  اخل��ل��ي��ج، 
ن�����ادي ال��ف��ي�����ش��ل��ي وف����ر ج��م��ي��ع �شبل 
الراحة للبعثة واأنه لي�ض بغريب على 
االأ�شقاء يف اململكة العربية ال�شعودية 
كرم ال�شيافة وناأمل اأن نخرج مبباراة 

مب�شتوى يليق بالكرة اخلليجة.
ومن اجلانب االآخر رحب فهد املدلج 
ال�شعودي  ال��ف��ي�����ش��ل��ي  ن�����ادي  رئ��ي�����ض 
بالغ  ع��ن  م��ع��رباً  االإم��ارات��ي��ة  بالبعثة 

�شمن  ال��ف��ري��ق  باإ�شت�شافة  ���ش��ع��ادت��ه 
بطولة اأندية جمل�ض التعاون ومتنى 
باأجمل �شورة متتع  املباراة  اأن تخرج 

جميع اجلماهري.
ويف ب�����ادرة اأخ�����رى ت���واج���د ع����دد من 
لنادي  العا�شقة  ال�شعودية  اجلماهري 
ب��ن��ي ي��ا���ض اأم����ام ال��ف��ن��دق ال���ذي يقيم 
يف الفريق الإ�شتقبال الفريق بالورود 
رغم و�شول الفريق يف �شاعات متاأخر 
من ال�شباح، واألتقط اجلميع ال�شور 
واجلهازين  الالعبن  مع  التذكارية 

االإداري والفني للفريق.

اأ�سعى  ت�سوفاني�س  ــف  ــوزي ج
لك�سب النقاط الثالث

الفي�شلي فريق ميلك عنا�شر ممتازه 
لكن و�شعنا اخلطة املنا�شبة

يا�ض  بني  ب��ن��ادي  الفني  امل��دي��ر  �شرح 
هذا  اأن��ه  ت�شوفاني�ض  ج��وزي��ف  ال�شيد 
امل����ب����ارة ت��ع��ت��رب م��ه��م��ه ب��ال��ن�����ش��ب��ة لنا 
الثالث  النقاط  لك�شب  ن�شعى  حيث 
املجموعة  ����ش���دارة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
من��ل��ك ع��ن��ا���ش��ر ج����داً مم���ت���ازه ق���ادرة 
على عمل الفارق يف اأي وقت من عمر 
الفي�شلي  فريق  جيداً  اأعرف  املباراة، 
وادرك  املا�شية  امل��ب��اري��ات  يف  وتابعته 
على  وعملت  وال�شعف  القوة  مكانك 
اأن نعود  الفنية وناأمل  اإيجاد احللول 

بالنقاط الثالث.
الثاين  املركز  يا�ض  بني  االآن  ويحتل 
بر�شيد  ال���راب���ع���ة  امل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ن 
نقطة واحدة بعد الفي�شلي ال�شعودي 
الذي متكن من الفوز على الب�شيتن 
احلايل  ور�شيده  مقابل  دون  بهدف 
ثالثة نقاط يف املركز االأول ويتواجد 
الب�شيتن البحريني يف املركز االأخري 
يف هذا املجموعة بر�شيد نقطة واحدة 

بعد تعادل وخ�شارة يف مبارتن.

بني يا�س مبعنويات عالية ي�سعى ل�سدارة املجموعة الرابعة

بعثة بني يا�س ت�صل اإىل الريا�س ملالقات الفي�صلي ال�صعودي

ال�������دوري العام  ب��ط��ول��ة  ���ش��م��ن م��ن��اف�����ش��ات 
ل�����ش��ط��رجن ال�����ش��ي��دات، ح��ق��ق ف��ري��ق �شيدات 
كبرياً  ف��وزاً  والثقافة  لل�شطرجن  دب��ي  ن��ادي 
ال��ع��ن للثقافة  ن����ادي  ���ش��ي��دات  ع��ل��ى ف��ري��ق 
4-0 واأقيمت البطولة  وال�شطرجن بنتيجة 
حيث  ب��ال��ع��ن  دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين  ب�شالة 
الطاوالت  جميع  على  ال��ف��وز  دب��ي  ا�شتطاع 

االأربعة على النحو التايل :

نادي  الع��ب��ة  ف����ازت  االأوىل  ال���ط���اول���ة  ع��ل��ى 
دب���ي اآم��ن��ة ن��ع��م��ان ع��ل��ى الع��ب��ة ن���ادي العن 
الثانية  ال��ط��اول��ة  وع��ل��ى  ال��ظ��ف��اري،  �شلمى 
دبي على  بوخ�شم من  فائقة  الالعبة  ف��ازت 
الع��ب��ة ال��ع��ن ودمي����ة ال��ك��ل��ب��اين م���ن العن 
ف���ازت الع��ب��ة دبي  الثالثة  ال��ط��اول��ة  ، وع��ل��ى 
املعمري  م���وزة  ال��الع��ب��ة  على  خليل  ب�شاير 
م��ن ال��ع��ن، وع��ل��ى ال��ط��اول��ة ال��راب��ع��ة فازت 

العن  العبة  على  عي�شى  م��رمي  دب��ي  العبة 
فريق  بفوز  اللقاء  لينتهي  ال��زدج��ايل  م��رام 
فريق �شيدات نادي دبي لل�شطرجن والثقافة 
ال��ع��ن للثقافة  ن����ادي  ���ش��ي��دات  ع��ل��ى ف��ري��ق 
وال�شطرجن بنتيجة 4-0 ، واأدار لقاء فتيات 

العن ودبي احلكم الدويل ه�شام االأدهمي. 
وبذلك يت�شدر كل من �شيدات ال�شارقة ودبي 
نقطتن،  بر�شيد  لل�شيدات  ال��ع��ام  ال���دوري 

فاز  ق��د  ال�شارقة  ن��ادي  �شيدات  فريق  وك��ان 
النتيجة  بنف�ض  ال��ع��ن  ���ش��ي��دات  ف��ري��ق  على 
املركز  ودبي  ال�شارقة  الناديان  ليحتل   0-4
القمة  اللقاء  نحو  االن��ظ��ار  وتتجه   ، االأول 
واحلا�شم يف الدور االأول بن فريقي �شيدات 
ال�شارقة ودبي يوم ال�شبت املوافق التا�شع من 
الدوري  بطولة  حل�شم  املقبل  م��ار���ض  �شهر 

العام لل�شيدات يف دوره االأول. 

دبي لل�صطرجن يكت�صح العني لل�صطرجن بنتيجة 4-�صفر يف بطولة 
ال�صيدات لدوري الإمارات لل�صطرجن 

من  ت�شالنج  ديلفت  بفريق  الهولنديون  الطلبة  متكن 
الطواف  ال�شاد�شة من  انت�شار مبهر يف اجلولة  حتقيق 
ال��ع��رب��ي ل��الإب��ح��ار ال�����ش��راع��ي، اإذ مت��ك��ن م��ن ع��ب��ور خط 
اأق��رب مناف�شيه، وكانت  �شاعة كاملة عن  بفارق  النهاية 
اجلولة التي انطلقت من مياه م�شندم من املفر�ض اأن 

تكون االأ�شهل على الفرق الثالثة االأوىل.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  االإ���ش��م��اع��ي��ل��ي  عي�شى  وي����درك 
جزء  تعد  وامل��ف��اج��اآت  االأوراق  خلط  ح��االت  اأن  للطواف 
اليتجزاأ من لذة االإبحار وعلق قائاًل: اإنها عالمة على 
اأن االإبحار ميكن اأن يكون ريا�شة بحد ذاتها، ومهمتنا اأن 
ح للجميع يف املنطقة اأن االإبحار هي ريا�شة متاحة  نو�شّ
اأكرب من فوز واحد  اأي دليل  اإيجاد  للجميع، وال ميكن 
اإثارة كبرية روؤية فريق  من اأ�شغر الفرق امل�شاركة، اإنها 
من  االأخ����رية  اجل���والت  يف  هنا  يتميز  ت�شالينج  ديلفت 

الطواف يف اأجواء مثالية لالإبحار .
وتبحر جميع الفرق امل�شاركة يف الطواف العربي لالإبحار 
ق���وارب فار30  اإي.اأف.ج������ي على م��ن  لبنك  ال�����ش��راع��ي 
املت�شابهة يف ال�شكل واملميزات وال�شرعة، وعادة ما يكون 
الفارق بن القوارب يف اجلوالت املحيطية هو دقائق اأو 
ثواين، اإال اأنه ويف هذه اجلولة متكن فريق ديلفت بعد 
انطالقته من خليج زيغي مب�شندم من و�شول امل�شنعة 

بفارق �شاعة واثني ع�شر دقيقة قبل مناف�شيه. 
ومت��ك��ن ال��ف��ري��ق ال��ه��ول��ن��دي م��ن خ���الل ال��ق��ي��ام ببع�ض 
القوارب  اأ�شطول  عن  باالنف�شال  التكتيكية  املجازفات 

واالإب���ح���ار ق���رب ال�����ش��اط��ئ يف ���ش��اع��ات ال�����ش��ب��اح االأوىل، 
اإىل  املناف�شن  اأق��رب  وب��ن  بينه  الفارق  زي��ادة  وا�شتطاع 
اأكرث من ع�شرة اأميال، وهو ما كان مثرياً يف هذه اجلولة 

ر منها اأقل من 60 مياًل.  التي اخُت�شِ
املركز  يف  ت�شالينج  ديلفت  فريق  ي�شبح  النتيجة  وبهذه 
ال��راب��ع يف ال��رت��ي��ب ال��ع��ام، وقبيل ان��ط��الق��ة ال��ف��رق يف 
مر�شى  ب��اجت��اه  امل�شنعة  مر�شى  م��ن  اخلتامية  اجل��ول��ة 
الذي  اأي�����ه.اآي.اأ������ض.اأم  ف��ري��ق  ي���زال  امل���وج يف م�شقط، ال 
يقوده برتاند با�شي يهيمن على �شدارة الرتيب العام 
لالأنظمة  ب����ي.اأي����ه.اإي  ف��ري��ق  ع��ن  ن��ق��ط��ة   4.25 ب��ف��ارق 
على  احلقيقي  ال�شراع  و�شيكون  الثاين.  املركز  �شاحب 
املركز الثاين بن �شيدين جافنييه على من قارب بنك 
لالأنظمة  ب���ي.اأي���ه.اإي  فريق  وب��ن  موناكو  اإي.اأف.ج����ي 
الذي يقوده �شيدرك بوليني اإذ اأن الفارق بينهما ن�شف 

نقطة فقط. 
اال�شراتيجي  ال��ت�����ش��وي��ق  م��دي��ر  ج���اب  ك��ي��ث  �شهد  وق���د 
لل�شلطنة  رحلته  خ��الل  اإي.اأف.ج�����ي  ببنك  واالت�����ش��ال 
قال  ال�شياق  ه��ذا  ويف  امل�شنعة،  ملر�شى  ال��ق��وارب  و�شول 
كيث: نحن �شعيدون جدا مبا حتقق لغاية االآن واأ�شاف: 
اأمريكا،  اإب���ح���ار ع��دي��دة يف  ف��ع��ال��ي��ات  ن�����ش��ط��ون يف  ن��ح��ن 
ت��اأت��ي مكملة  واأوروب����ا واآ���ش��ي��ا، ول���ذا ف���اإن ه��ذه الفعالية 
وتالم�ض  ح�شورنا  فيها  ن�شجل  التي  املناطق  خلارطة 
تعترب  التي  املنطقة  يف  اجل��وان��ب  بع�ض  الفعالية  ه��ذه 

مهمة بالن�شبة لنا من الناحية الت�شويقية .

الطواف العربي لالإبحار ال�سراعي لبنك اإي.اأف.جي ي�سل امل�سنعة باإجناز كبري لفريق الطلبة الهولندي

اأ�صطول القوارب امل�صاركة يغادر امل�صنعة خلط النهاية مب�صقط 
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حت�����ت �����ش����ع����ار م����ع����اً ن�������ش���ن���ع ال����ف����رق 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  نظمت 
االإن�شانية وذوي االحتياجات اخلا�شة 
للتوحد  اأب����و ظ��ب��ي  م��رك��ز  مم��ث��ل��ة يف 
من  والن�شف  التا�شعة  يف  لها  التابع 
���ش��ب��اح ام�����ض ���ش��ب��اق ال��ط��ري��ق ال�شابع 
باملنطقة  وذل��ك  التوحد  فئة  الأطفال 
امل��ح��ي��ط��ة ب���ف���ن���دق ق�����ش��ر االإم��������ارات 
والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  مب�شاركة 
اأبوظبي  يف  واخل���ا����ش���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
لت�شجيع  وخا�شة  حكومية  وم��دار���ض 
هذه الفئة الغالية على قلوبنا. �شارك 
الرعاية  م��راك��ز  م��ن  ع��دد  ال�شباق  يف 
والتاأهيل التابعة للموؤ�ش�شة واملنت�شرة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اب���وظ���ب���ي، وع�����دد من 
االإمارات  مركز  منها  اخلا�شة  املراكز 
اخلا�ض  اخل��ل��ي��ج  وم���رك���ز  ل��ل��ت��وح��د، 
ل��ل��ت��وح��د، وم���رك���ز ت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات، 
االحتياجات  ل�����ذوي  ال���ن���ور  وم���رك���ز 
اخل����ا�����ش����ة، م����رك����ز ال������ق������درة ل�����ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة، م��رك��ز حمد 
للرعاية  زاي��د  مدينة  مركز  للتوحد، 

ق�شم  نيواجنالند،  مركز  وال��ت��اأه��ي��ل، 
اأبوظبي للرعاية  املبكر ملركز  التدخل 
ال���ت���وح���د مبركز  وال���ت���اأه���ي���ل، وح�����دة 
العن.  وح�شر ال�شباق �شعادة حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  الهاملي  فا�شل  حممد 
جمل�ض االدارة االأمن العام للموؤ�ش�شة 
قطاع  رئي�ض  القبي�شي  �شيف  م��رمي   ،
باملوؤ�ش�شة،  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 
ابوظبي  ن���ادي  م��دي��ر  الفي�شل  ف��ال��ح 
ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل���ا����ش���ة، عبد 
االعالم  بق�شم  امل�شت�شار  فا�شل  اهلل 

والعالقات العامة باملوؤ�ش�شة.

230 مت�سابقا 
ب��ل��غ ع���دد امل�����ش��ارك��ن يف ال�����ش��ب��اق من 
املدار�ض واملراكز 250 مت�شابقاً منهم 
و50  التوحد،  فئة  من  طالباً   180
مدار�ض  م��ن  مدر�شة   11 م��ن  طالباً 
الدمج واأربعة رو�شات واأنق�شم ال�شباق 

اإىل خم�شة فئات عمرية.
ال�����ش��ب��اق االأول  ال��ن��ت��ائ��ج يف  واأ���ش��ف��رت 
بفوز  ����ش���ن���وات   6 ل��ل��ت��وح��دي��ن حت���ت 

مركز  م��ن  البلو�شي  حممد  الطالب 
االأول  ب���امل���رك���ز  ل��ل��ت��وح��د  االإم����������ارات 
البطولة،  وك��اأ���ض  الذهبية  وامليدالية 
الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��اين  وامل���رك���ز 
م���ن مركز  ع����زت  ع��ب��د اهلل  ال���ط���ال���ب 
مدينة زايد للرعاية والتاأهيل، املركز 
الطالب  الربونزية  وامليدالية  الثالث 
خ��ل��ف��ان دح�����ام امل����زروع����ي م���ن مركز 
مدينة زايد. ويف الفئة العمرية من 6 
9 �شنوات للتوحدين فاز باملركز  اإىل 
الطالب  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة  االول 
االمارات  الواحدي من مركز  م��روان 
وامليدالية  ال��ث��ام��ي  امل���رك���ز  ل��ل��ت��وح��د، 
من  م��ب��ارك  خلفه  ال��ط��ال��ب  الف�شية 
اأبوظبي للتوحد، املركز الثالث  مركز 
حممد  الطالب  الربونزية  وامليدالية 

يو�شف من مركز االمارات للتوحد.
اإىل   9 م��ن  للبنات  الثانية  الفئة  ويف 
12 �شنة توحدين �شيطرة من مركز 
الثالثة  امل��راك��ز  على  ال��ق��درات  تنمية 
االأوىل املركز االأول وامليدالية الذهبية 
الثاين  امل��رك��ز  اأح��م��د،  م��اري��ا  للطالبة 

فاطمه  للطالبة  الف�شية  وامليدالية 
وامليدالية  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  امل���ه���ريي، 

الربونزية للطالبة جنا خالد.
اأما الفئة الثالية اوالد من 9 اإىل 12 
�شنة ذكور توحدين فاز الطالب حمد 
اب��وظ��ب��ي للتوحد  ه��ا���ش��م م���ن م��رك��ز 
اإ�شافة  البطولة  وكاأ�ض  االأول  باملركز 
اإىل امليدالية الذهبية ، والطالب �شيف 
ابو�شقره من مركز االمارات للتوحد 
الف�شية،  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز 
مركز  من  القبي�شي  حممد  والطالب 

االإمارات للتوحد باملركز الثالث.
وجاءت نتائج الفئة العمرية من 13 
16 �شنة للذكور فقط توحدين  اإىل 
ح�شل الطالب عبد الرحيم م�شطفى 
املركز  القدرات على  تنمية  من مركز 
فتحي  ال��ط��ال��ب  ح�����ش��ل  ك��م��ا  االأول، 
ه��ي��ث��م م���ن م��رك��ز االم������ارات للتوحد 
على املركز الثاين ، بينما ح�شد املركز 
الثالث الطالب �شعيد هالل من مركز 

االمارات للتوحد على املركز الثالث.
 16 اإىل   13 من  العمرية  الفئة  ويف 
الثالثة  ب���امل���راك���ز  ف����از  ل��ل��ب��ن��ات  ���ش��ن��ة 
ال���ق���درات على  م��رك��ز تنمية  ط��ال��ب��ات 
باملركز  نوف  اأمينة  الطالبة  الرتيب 
االول���ن ال��ط��ال��ب��ة، ن��وف ج��م��ال املركز 
الثاين، الطالبة �شلمى ابراهيم املركز 
العمرية  امل��رح��ل��ة  �شباق  ويف  ال��ث��ال��ث. 
للرو�شات  ا���ش��وي��اء  �شنوات  �شت  حت��ت 
اكادمييمة  ط���الب  ���ش��ي��ط��ر  امل�����ش��ارك��ة 
االطفال املبدعن على املراكز الثالثة 
حممد  ال���ط���ال���ب  ف�����از  ح���ي���ث  االوىل 
علي  وال��ط��ال��ب  االول،  باملركز  �شعيد 
والطالب  الثاين،  باملركز  العيدرو�ض 

تركي طار�ض باملركز الثالث .
 وق����ام ���ش��ع��ادة حم��م��د حم��م��د فا�شل 
االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  الهاملي 
العليا  مل��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د  ال���ع���ام  اأالأم������ن 
رئي�ض  القبي�شي  �شيف  م��رمي  يرافقه 
اخلا�شة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ق���ط���اع 
مديرة  املن�شوري  وعائ�شة  باملوؤ�ش�شة، 

بتتويج  ل���ل���ت���وح���د  اب���وظ���ب���ي  م����رك����ز 
وامليداليات  ب���ال���ك���وؤو����ض  ال���ف���ائ���زي���ن 
ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف�����ش��ي��ة وال���ربون���زي���ة، 
اأولياء  م���ن  ع�����دداً  ال��ت��ت��وي��ج  وح�����ش��ر 
الذين حر�شوا على احل�شور  االأم��ور 
تتويج  ومت  اأب����ن����ائ����ه����م،  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
ال���ط���الب ال��ف��ائ��زي��ن يف ال�����ش��ب��اق من 
احلكومية  والتاأهيل  الرعاية  مراكز 
اأب��وظ��ب��ي . وق���ال �شعادة  واخل��ا���ش��ة يف 
تنظيم  اأن  ال��ه��ام��ل��ي  ف��ا���ش��ل  حم��م��د 
ال�����ش��ب��اق ل��ل��ع��ام ال�����ش��اب��ع ع��ل��ى التوايل 
ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وامل���ح���ب���ة يف 
الطالب  ب���ن  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق  روح 
االحتياجات  ذوى  م���راك���ز  مل��خ��ت��ل��ف 
�شريفة  تناف�شية  بيئة  وخلق  اخلا�شة 
ب���ن امل�������ش���ارك���ن ل��ك�����ش��ر اخل�����وف من 
اكت�شاف  وك��ذل��ك  الريا�شة،  ممار�شة 
اأج���ل معرفتها  امل���ه���ارة ع��ن��ده��م وم���ن 
وا�شتخدامها واال�شتفادة منها وكذلك 
اأجل  من  للم�شاركن  الطاقة  تن�شيط 

تعزيز روح التجديد والتطوير .

الدمج بني املعاقني والأ�سوياء
واأ�شار اأالأمن العام اإيل اأن الهدف من 
تنظيم ال�شباق هو دمج اأبناءنا من فئات 
ذوي االعاقة وال�شيما فئة التوحدين 
م��ع اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف وح���دة واحدة 
وتوفري بيئة منا�شبة لهذه الفئة من 
اأفراد املجتمع ب�شكل عام والعمل على 
ب�شكل  االأ�شوياء  اأقرانهم  مع  دجمهم 
االجتماعي  ال��دع��م  وت��وف��ري  خ��ا���ض، 
اجل��ي��د واالي��ج��اب��ي ل��ه��م، ال��ع��م��ل على 
البدنية  اجل���وان���ب  وت��ط��وي��ر  ت��ن��م��ي��ة 
واحلركية لتلك الفئة، حتقيق العائد 
فئة  واأه���ايل  الأ���ش��ر  االيجابي  املعنوي 
لتلك  اليومي  الروتن  ك�شر  التوحد، 
الفئة، اإ�شافة اإيل زيادة التعاون املثمر 
مع العاملن يف جمال فئة التوحد يف 
املراكز االأخرى على م�شتوى اأبوظبي، 
وتوجه بال�شكر لكافة اجلهات الراعية 
تعزز  ال��رع��اي��ة  تلك  اإن  وق��ال  لل�شباق 

من جناح ال�شباق.
وذكر اأن ال�شباق يهدف كذلك اإيل رفع 
، وتنمية  ل��ل��ط��الب  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
�شفات التحمل واملثابرة واجللد لدى 
النف�شية  احل��ال��ة  وحت�شن  ال��ط��الب، 
واالنفعالية للطالب، اإ�شافة اإىل دمج 
االأ�شوياء  اأقرانهم  مع  التوحد  طالب 
يف  واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���ض  من 
التوحد  بفئة  والتعريف  واح��د،  �شباق 
وجتميع مراكز الدولة يف �شباق واحد 

�شنوياً.

ن�ساط �سنوي
من جانبها �شرحت عائ�شة املن�شوري 
ع���ق���ب م���را����ش���م ت����وزي����ع اجل����وائ����ز اأن 
للتوحد  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  ت��ن��ظ��ي��م 
على  ال�شابع  للعام  ال�شباق  ملناف�شات 
الن�شاط  اأجندة  اأطار  ياأتي يف  التوايل 
التي  املركز  مبادرات  و�شمن  ال�شنوي 
العليا  االإدارة  م��ن  اع��ت��م��اده��ا  ج���رى 
وجهود  فعاليات  �شمن  و  للموؤ�ش�شة، 
والذي  االع��اق��ة  ذوي  لدمج  املوؤ�ش�شة 

ت�شعى املوؤ�ش�شة لتحقيقه.
ال�شنوي  ال��ن�����ش��اط  خ��ط��ة  اأن  واأك�����دت 
للمركز تت�شمن العديد من االأن�شطة 
حتقيق  الرئي�شي  هدفها  والفعاليات 
االحتياجات  ل����ذوي  ال��ك��ام��ل  ال���دم���ج 
اخل��ا���ش��ة يف امل��ج��ت��م��ع، وال��ع��م��ل على 
املوؤ�ش�شة  واأه��������داف  ر����ش���ال���ة  حت��ق��ي��ق 
االإن�������ش���ان���ي���ة ال��ن��ب��ي��ل��ة، ول���ت���ك���ون ن���واة 
التحتية  البنية  منظومة  يف  رئي�شية 
اإمارة  يف  االإن�شانية  الرعاية  خلدمات 
ب��ال�����ش��ك��ر لكافة  اأب���وظ���ب���ي، وت��وج��ه��ت 
اجلهات الداعمة لل�شباق وال�شكر لكل 
احلكومية  والتاأهيل  الرعاية  مراكز 
���ش��ارك��ت يف احلدث  ال��ت��ي  واخل��ا���ش��ة 
واأ�شهمت يف جناحه على مدار �شنواته 

ال�شبع.

اولياء الأمور ي�سيدون
اأول��ي��اء ام���ور ذوو  اأك���د  وم��ن ناحيتهم 
اأطفال م�شاركون يف ال�شباق اأن تنظيمه 
للعام ال�شابع على التوايل يعد �شهادة 
للرعاية  العليا  زاي���د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  جن���اح 

اأب��وظ��ب��ي للتوحد  ومل��رك��ز  االن�����ش��ان��ي��ة 
التابع لها، ويحقق الدمج بن الطلبة 
االأ�شوياء ومر�شى التوحد، وي�شاهم يف 
رفع الكفاءة البدنية للطالب، وتنمية 
�شفات التحمل واملثابرة واجللد لدى 
النف�شية  احل��ال��ة  وحت�شن  ال��ط��الب، 
واالنفعالية للطالب، اإ�شافة اإىل دمج 
االأ�شوياء  اأقرانهم  مع  التوحد  طالب 
يف  واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���ض  من 
التوحد  بفئة  والتعريف  واح��د،  �شباق 
وجتميع مراكز الدولة يف �شباق واحد 

�شنوياً. 

تكرمي الرعاة
زايد  ملوؤ�ش�شة  العام  االمن  �شعادة  قام 
بتكرمي اجلهات الداعمة لل�شباق وهي 
اال�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
للتطوع  مت  ب����رن����ام����ج  واالوق�������������اف، 
االم�����ارات،  ق�����ش��ر  اإدارة  االج��ت��م��اع��ي، 
جمعية االمارات للتوحد، اإدارة ال�شرة 
اب��وظ��ب��ي لذوي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ون�����ادي 

االحتياجات اخلا�شة.

ح��ق��ق جن���م امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��رم��اي��ة حم��م��د ح�شن 
االإ�شكيت  االأب��راج  االأطباق من  الذهبية لرماية  امليدالية 
للرماية  قطر  عهد  ويل  �شمو  ك��اأ���ض  بطولة  يف  للرجال 
بقطر.  لو�شيل  مبيادين  اأقيمت  التي  وال�شهم  والقو�ض 
ا���ش��ت��ق��ب��اال للنجم حم��م��د ح�شن  ال��رم��اي��ة  ون��ظ��م احت����اد 
ك��ان يف مقدمة م�شتقبليه  البالد حيث  اىل  ل��دى عودته 
واحمد  الرماية  احتاد  رئي�ض  نائب  العو�شي  اأحمد  ربيع 
ال��ع��ب��دويل رئ��ي�����ض ق�����ش��م ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة واالإحت������ادات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وع����دد م���ن ال���رم���اة واأ����ش���رة واأق������ارب البطل 
اأهمية  وتاأتي  الريا�شة.  هذه  حمبي  من  وجمهور  املتوج 
فيها  ي�شارك  التي  الثانية  البطولة  كونها  البطولة  هذه 
ال��ربن��ام��ج اجلديد  ت��ب��اع��ا يف ق��ط��ر ووف���ق  حم��م��د ح�شن 
لرماية اال�شكيت والذي ا�شتحدثه االإحتاد الدويل حيث 
امليادين بامليدالية الربونزية يف اجلائزة  فاز وعلى نف�ض 
ح�شن  حممد  الرامي  واأع��رب  املا�شي.  اال�شبوع  الكربى 
عن �شعادته بالفوز بالبطولة موؤكدا اأن الطريق ال يزال 
يف  اآليا  لي�شبح  الربنامج  ه�شم  اىل  ي�شعى  واأن��ه  طويال 
فيه  عام تطبق  اأول  احل��ايل هو  العام  واأن  �شيما  تطبيقه 
تعديالت االإحتاد الدويل اجلديدة. ووجه �شكره وتقديره 
اىل ال�شيخ �شعيد بن مكتوم بن را�شد اآل مكتوم على دعمه 
ورعايته الكرميه لفريق اال�شكيت مما مكنه من موا�شلة 
م�شاركاته وتطوير م�شتواه الفني .. كما وجه �شكره اىل 
احتاد الرماية على دعمه له. واأعرب ربيع اأحمد العو�شي 
الرامي  بتحقيق  �شعادته  الرماية عن  رئي�ض احتاد  نائب 
اأقل من �شهر  حممد ح�شن لبطولتن متتاليتن خالل 
له وقع  اأن يكون  نف�شه على  الرامي  اإ�شرار  يعك�ض  وهذا 
منهم  اأب��ط��ال  م�شاركة  رغ��م  التتويج  من�شة  على  اأق���دام 

لندن.  اأوملبياد  برونزية  �شاحب  العطية  نا�شر  القطري 
بالكويت  العربية  البطولة  تكون  اأن  اأمله يف  واأع��رب عن 
قبيل  لرماتنا  ح�شنا  ف��اال  املقبل  م��ار���ض  �شهر  مطلع  يف 
امل�شاركة يف بطولة كاأ�ض العامل املقررة من 15 حتى 24 
اأبريل القادم والتي �شوف يحت�شنها نادي العن للفرو�شية 
رماة  اأن ثالثة  اىل  العو�شي  واأ�شار  واجلولف.  والرماية 
�شوف ميثلوننا يف البطولة العربية بالكويت وهم حممد 
ح�شن و�شيف ال�شام�شي و�شعيد الظريف معربا عن امله 
التدريب  يف  يحققونها  ال��ت��ي  النتائج  نف�ض  يحققوا  اأن 
باالإمارات ويكونوا يف نف�ض امل�شتوى. من جانبه قال اأحمد 
العبدويل اأنه نقل اىل احتاد الرماية والبطل حممد ح�شن 
حتيات وتهنئة معايل عبد الرحمن العوي�ض وزير الثقافة 
امللك  ع��ب��د  اب��راه��ي��م  و���ش��ع��ادة  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
والريا�شة.  ال�شباب  لرعاية  العامة  للهيئة  العام  االأم��ن 
وهناأ االحتاد والرامي على هذا االإجناز الذي لي�ض بغريب 
ا�شافة  ويعد  الكثري  ح�شدت  التي  االإم���ارات  رماية  على 
باقي  وا�شفرت  عامة.  االإم���ارات  لريا�شة  ومهمة  جديدة 
حمد  �شعيد  ال��ق��ط��ري  ال��رام��ي  ف��وز  ع��ن  البطولة  نتائج 
وكانت  الف�شية  امليدالية  ون��ال  الثاين  املركز  يف  بو�شارب 
وعلى  الكواري.  حممد  ال�شاب  الرامي  ن�شيب  الربونزية 
القطري  ال�شاب  ج��اء  �شكيت  ال�شباب  مناف�شات  م�شتوى 
من  الف�شية  امليدالية  وكانت  االول  باملركز  ا�شحاق  علي 
الربونزية  وامليدالية  املن�شوري  م��ب��ارك  ال��رام��ي  ن�شيب 
ن�شاء  �شكيت  مناف�شات  �شعيد  وعلى  امل��ري.  فهد  للرامي 
باملركز  الطبي�شي  خمي�ض  دينا  القطرية  الرامية  ج��اءت 
ب��امل��رك��ز الثاين  االول وج����اءت م��واط��ن��ت��ه��ا ه��اج��ر حم��م��د 

وتوجت بامليدالية الربونزية �شارة حممد. 

اك��ت��م��ل ع��ق��د ال���ف���رق امل��ت��اأه��ل��ة للدور 
كرة  دوري  مل�����ش��اب��ق��ة  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
االإم�����ارات  الأن���دي���ة  ال�شاطئية  ال��ق��دم 
-2012 م��و���ش��م  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

الو�شل  حقق  بعدما  وذل��ك   ،2013
 2-3 بنتيجة  كلباء  الفوز على احتاد 
يف امل���ب���اراة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ملعب 
ح��دي��ق��ة ���ش��اط��ئ امل��م��زر ب��دب��ي ليلحق 
بدوره  تغلب  ال��ذي  املت�شدر  بالن�شر 

على الفجرية بنتيجة 3-7.
من جانبه اأهدى االأهلي حامل اللقب 
بطاقة  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  وم��ت�����ش��در 
العبور الثانية ل�شالح عجمان، بعدما 
حقق الفوز على ال�شباب بنتيجة 4-5 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى نف�ض  يف امل����ب����اراة ال��ت��ي 

امللعب.
النهائي  ن�شف  ال��دور  مباراتي  وتقام 
حيث  م��ار���ض(   2( املقبل  ال�شبت  ي��وم 
يلتقي االأهلي مع الو�شل، فيما يلعب 
يتاأهل  اأن  على  ع��ج��م��ان،  م��ع  الن�شر 
التي  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  ال��ف��ائ��زان 
اجلاري،  م��ار���ض   9 ال�شبت  ي��وم  ت��ق��ام 
مل�شابقات  املنظمة  اللجنة  ب���اأن  علما 
مبجل�ض  ال�شاطئية  القدم  ك��رة  دوري 
دبي الريا�شي كانت قد قامت بتوزيع 
الفرق امل�شاركة اإىل جمموعتن، ت�شم 
ال�شباب،  االأه����ل����ي،  م����ن:  ك���ل  االأوىل 

ع��ج��م��ان ودب����ا احل�����ش��ن، ف��ي��م��ا ت�شم 
الثانية: الن�شر، الو�شل، احتاد كلباء 
امل�شابقة  ن��ظ��ام  وبح�شب  وال��ف��ج��رية، 
ت��واج��ه��ت ف���رق ك��ل جم��م��وع��ة بنظام 
واإياب،  ذه��اب  م��ن مرحلتن  ال���دوري 
املركزين  ���ش��اح��ب��ي  ي��ت��اأه��ل  اأن  ع��ل��ى 
اإىل  وال��ث��اين من كل جمموعة  االأول 
الدور ن�شف النهائي الذي يقام بنظام 
خروج املغلوب من مرة واحدة على اأن 

يتاأهل الفائزان اإىل املباراة النهائية.

االأهلي يبخر اأحالم ال�شباب
بال�شعود  ال�شباب  اأحالم  االأهلي  بخر 
بعدما  للم�شابقة  النهائية  ل����الأدوار 
بنتيجة  ب�شعوبة  عليه  ال��ف��وز  ح��ق��ق 
املجموعة  م��ن��اف�����ش��ات  خ��ت��ام  يف   4-5
االأوىل، حيث كان الفر�شان ال�شباقون 
للت�شجيل والتقدم بهدفن نظيفن يف 
ال�شوط االأول عرب الهداف الربتغايل 
ن���ون���و م��ي��غ��ي��ل وحم���م���د ����ش���امل، لكن 
�شبابية  �شحوة  �شهد  الثاين  ال�شوط 
توقيع  ح��م��ل��ت  اأه�����داف   3 بت�شجيله 
والربازيلي  عبا�ض  ع��ب��داهلل  م��ن:  ك��ل 
لكن  عبا�ض،  وعي�شى  فين�شو�ض  بابلو 
االأهلي حافظ على تقدمه بت�ش�شجيله 
هدفن عرب الربتغايل مادجر واأحمد 
 ،3-4 ال�����ش��وط  نهاية  ليتقدم  ح�شن 

الهدوء مطلع جمريات  �شاد  اأن  وبعد 
االإي��راين ر�شتم  األهب  الثالث  ال�شوط 
بعدما  بال�شباب  زمالئه  حما�ض  علي 
ال�شوط،  م��ن��ت�����ش��ف  ال���ت���ع���ادل  اأدرك 
لي�شع االأهلي حتت �شغط كبري خرج 
مادجر  الربتغايل  خ��ربة  بف�شل  منه 
الذي �شجل هدف الفوز قبل دقيقتن 
ل�شالح  االأم���ور  ليح�شم  النهاية  على 

االأهلي بنتيجة 4-5.

من  ال��ت��اأه��ل  بطاقة  يخطف  ال��و���ش��ل 
كلباء

للدور  التاأهل  بطاقة  الو�شل  خطف 

ن�شف النهائي من فريق احتاد كلباء 
بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 2-3 
االإث����ارة والتكافئ  يف م��ب��اراة غ��اي��ة يف 
ال���ث���الث يف ختام  اأ����ش���واط���ه���ا  ط�����وال 

مناف�شات املجموعة الثانية.
ويدين الو�شل بالف�شل لنجمه �شعيد 
يو�شف الذي خطف هدف الفوز قبل 
باأن  اللقاء، علما  5 دقائق على نهاية 
ال�شوط االأول انتهى بالتعادل ال�شلبي 
 2-2 بنتيجة  التعادل  ي�شود  اأن  قبل 
يف ال�شوط الثاين بعدما �شجل �شعيد 
احل�شن  عبد  وب��ط��ي  ب��ال��ذات  يو�شف 
���ش��ج��ل الحت�����اد كلباء  ل��ل��و���ش��ل ف��ي��م��ا 

حممد عبداهلل وطارق اأحمد.

الن�سر يوؤكد تفوقه على الفجرية
ت�شدره  ال���ن�������ش���ر  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���دم���ا حقق 
الفوز على الفجرية بنتيجة 7-3، يف 
تاألق الالعب االإيراين  مباراة �شهدت 
فيما   ، ه��ات��ري��ك  ���ش��ج��ل  زادة  اأح���م���د 
هدفن  الفتال  هيثم  اللبناين  اأ�شاف 
واأ�شاف كل من: عادل علي واالإيراين 
اأحمد هدف لكل منهما، فيما  ح�شن 
الفجرية جنمه مو�شى  اأه��داف  �شجل 

اإبراهيم.

حتت �سعار معًا ن�سنع الفرق ويحقق هدف الدمج بني الأ�سوياء والتوحديني

موؤ�ص�صة زايد العليا تنظم �صباق الطريق ال�صابع لفئة التوحد

ا�صتقبال حافل للرامي حممد ح�صن بطل 
كاأ�س ويل عهد قطر لرماية الأطباق

الو�صل يح�صم التاأهل والأهلي يهدي عجمان بطاقة العبور لنهائيات دوري الكرة ال�صاطئية

ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
االإم���ارات.. ت��راث  ن��ادي  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب 
تنطلق يوم اجلمعة املقبلة مناف�شات بطولة االإمارات للقوارب 
وت�شتمر  ال��ن��ادي  ينظمها  التي   2013 احلديثة  ال�شراعية 
واليخوت على  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  نادي  يومن يف 
مياه منطقة كا�شر االأمواج. واأو�شحت اللجنة العليا املنظمة 
اأميال  لثالثة  متتد  ال�شباق  م�شافة  اأن  ال��ن��ادي  يف  لل�شباقات 
اإىل  م�شرية  اأق�����ش��ى..  كحد  ج��والت  ثماين  وتت�شمن  بحرية 
والتنظيمية  واالإداري����ة  الفنية  ا�شتعداداته  اأك��م��ل  ال��ن��ادي  اأن 
الإطالق البطولة. واأ�شافت اأن امل�شاركة يف البطولة هذا العام 
خمتلف  م��ن  امل�شاركن  م��ن  وامل��ه��ارات  اخل���ربات  بتنوع  تت�شم 

اأندية ال�شراع احلديث املحلية يف الدولة منها نوادي احلمرية 
واأبوظبي  ال�شراعية  للريا�شات  ال���دويل  ودب���ي  ال�����ش��ارق��ة  يف 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت و�شواطئ دبي واأبوظبي لل�شراع 
واأ�شارت  ال��دول.  يف  احلديث  ال�شراع  جنوم  من  نخبة  بجانب 
جمل�ض  دول  م��ن  لعدد  ال�شراع  اأن��دي��ة  م�شاركات  اإىل  اللجنة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  العربية من  التعاون لدول اخلليج 
ومملكة البحرين ودولة الكويت اإ�شافة اإىل م�شاركن ميثلون 
�شيتوىل  حيث  ال��دول��ة  يف  املقيمة  االأجنبية  اجل��ال��ي��ات  بع�ض 
ت�شجيل  اأن  واأ���ش��اف��ت  دول���ي���ون.  حم��ك��م��ون  ال��ب��ط��ول��ة  حتكيم 
نادي  امل��ق��ب��ل يف  ي���وم اخلمي�ض  ي��ب��داأ  ال��ب��ط��ول��ة  امل�����ش��ارك��ن يف 
اإقامة  يليه  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي 

جلنة  اأع�شاء  بح�شور  امل�شائية  الفرة  يف  التجريبي  ال�شباق 
اإىل  اللجنة  واأ�شارت  واأجنبية.  عربية  دول  عدة  من  التحكيم 
اأن برنامج البطولة ليوم اجلمعة يت�شمن ا�شتكمال اإجراءات 
من  ال�شباحية  الفرة  تخ�ش�ض  بينما   .. امل�شاركن  ت�شجيل 
يوم ال�شبت ال�شتكمال جوالت ال�شباق على اأن تختتم جوالته 
م�شاء  �شيقام  للبطولة  اخلتامي  احلفل  ب��اأن  ع�شرا..منوهة 
االأم���واج يف  كا�شر  الراثية يف منطقة  القرية  يف  اليوم  نف�ض 
ال�شراعية  القوارب  اأبوظبي. تت�شمن البطولة م�شاركة فئات 
احلديثة املتمثلة يف كل من االأوبتم�شت مبتدئن واالأوبتم�شت 
املعدل العام و الليزر 7 ر4 و الليزر ريديال والليزر �شتاندرد 

والقارب الزوجي املفتوح والكامتران والكروزر.

ال��دول��ي��ة-ال��ق��ره��ود بلقب بطولة جمل�ض  ف��ري��ق م��در���ش��ة دب��ي  ت��وج 
املجل�ض  التي نظمها  للمدار�ض،  ال�شلة  الريا�شي لثالثيات كرة  دبي 
االألعاب  خمتلف  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م  ال��ه��ادف��ة  ا�شراتيجيته  اإط���ار  يف 
االإمارة  يف  املقيمن  بن  الوا�شعة  ال�شعبية  ذات  النوعية  الريا�شية 
بالفائدة  العمرية يف ن�شاطات تعود عليهم  الفئات  واإ�شراك خمتلف 

ال�شحية والبدنية.
على  تفوقها  بعد  باللقب  الدولية-القرهود  دبي  مدر�شة  فوز  وجاء 
مدر�شة االأهلية اخلريية يف املباراة النهائية بنتيجة 21-14، فيما 
تغلبها  بعد  الثالث  باملركز  والفنون  للعلوم  الدولية  املدر�شة  ج��اءت 

على مدر�شة دبي الدولية-القرهود )ب( بنتيجة 16-21. 
وكانت البطولة قد انطلقت يف �شهر اأكتوبر املا�شي واأقيمت فعالياتها 
الدولية-القرهود،  دبي  مدر�شة  مدار�ض:  مب�شاركة  ا�شبوعي  ب�شكل 

االأمريكية،  ال�شارقة  م��در���ش��ة  وال��ف��ن��ون،  للعلوم  ال��دول��ي��ة  امل��در���ش��ة 
حيث   ، اخلريية  االأهلية  ومدر�شة  ال�شبا  الدولية-ند  دب��ي  مدر�شة 
االأ�شلوب  وه��و   3*3 ال�شلة  ك��رة  ثالثيات  بنظام  املناف�شات  اأقيمت 
الذي يالقي رواج��ا و�شعبية كبرية حول العامل ودعما من االحتاد 
الدويل لكرة ال�شلة الفيبا الذي اأقام العديد من البطوالت الدولية 

لها وي�شعى ل�شمها اإىل دورة االألعاب االأوملبية املقبلة.
وياأمل جمل�ض دبي الريا�شي اأن ت�شاهم البطولة يف بث روح التناف�ض 
ال�شريف بن الطالب امل�شاركن وتقوية الروابط االجتماعية بينهم، 
املجتمع للممار�شة خمتلف  املزيد فئات  امل�شاهمة بجذب  اإىل جانب 
ريا�شية  ب��ط��والت  ع���دة  املجل�ض  ينظم  ح��ي��ث  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  االأل���ع���اب 
االأحياء  دورة  اأب��رزه��ا  م��ن  ال��ع��ام،  م��دار  على  ال�شباب  لفئة  موجهة 
ال�شكنية فرجان التي ت�شم م�شابقات: كرة القدم وال�شلة والطائرة.

ختام بطولة جمل�س دبي الريا�صي لثالثيات كرة ال�صلة املدر�صية

بطـــولـــة الإمارات للقـــوارب ال�صراعيــــة احلديثـــة 
تنطلــــق اجلمعـــة املقبــــل
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تنطلق على م�شمار حلبة البحرين الدولية موطن 
االأو����ش���ط مهرجان  ال�����ش��رق  ال�����ش��ي��ارات يف  ري��ا���ش��ة 
االأ�شبوع  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  وذل����ك  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ب��اق��ات 

وحتديدا يف الفرة من االربعاء وحتى يوم اجلمعة 
املوافق 27 فرباير حتى 1 مار�ض 2013.

اإقامة  وي�شهد انطالق مهرجان ال�شباقات الوطنية 

اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن ب��ط��ول��ة ال��ب��ح��ري��ن الوطنية 
اجلولة  ج��ان��ب  اإىل   ، ال������دراغ  ال�����ش��رع��ة  ل�����ش��ب��اق��ات 
ال�شاد�شة من البطولة املحلية حتدي حلبة البحرين 

الدولية 2000 �شي �شي. 
البحرين  بطولة  م��ن  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  و�شتنطلق 
م�شمار  على  ال����دراغ  ال�شرعة  ل�شباقات  الوطنية 
ال�شرعة والتي يتم تنظيمها من قبل نادي �شباقات 
االحتاد  مظلة  حت��ت  وال��واق��ع   BDRC ال�شرعة 
البحرين  وبالتعاون مع حلبة  لل�شيارات  البحريني 
فعالية  بانطالق  االأرب��ع��اء  يوم  وذل��ك من  الدولية، 
بانطالق  اخل��م��ي�����ض  وي�����وم  وال��ت��ج��ه��ي��ز  االخ���ت���ب���ار 
ال�شباق  انطالق  �شي�شهد  اجلمعة  وي��وم  التاأهيالت 
االأختبار  ف��ع��ال��ي��ات  و����ش���ت���ب���داأ  ال���راب���ع���ة  واجل����ول����ة 
فتبداأ  الت�شفيات  يوم  اأما  م�شاء  ال�شابعة  والتجهيز 
فعالياتها ال�شاد�شة م�شاء، ويوم ال�شباق �شتنطلق 5 

م�شاء.
الوطنية  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ط��ول��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
ل�شباقات ال�شرعة تلقى م�شاركة وا�شعة من البحرين 
وجميع دول اخلليج كال�شعودية والكويت واالإمارات‘ 

اإىل جانب احل�شور اجلماهريي الكبري ملتابعة اإثارة 
�شباقات ال�شرعة.

حلبة  حت��دي  من  ال�شاد�شة  اجلولة  �شتنطلق  بينما 
اجلمعة  يومي  �شي  �شي   2000 الدولية  البحرين 
و���ش��ت��ت��م��ي��ز ه����ذه اجل���ول���ة ب����االإث����ارة وال���ت���ح���دي بن 
و�شتبداأ  البطولة  يف  امل�شاركن  املحلين  ال�شائقن 
فعاليات البطولة املحلية من التا�شعة �شباحا وحتى 

اخلام�شة م�شاء. 
وا���ش��ع��ه على  اإث����ارة  االأ���ش��ب��وع  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  و�شت�شهد 
امل�شمار بن البطولتن للتناف�ض على األقاب اجلولة 
الرابعة وال�شاد�شة، اإىل جانب االإثارة خارج امل�شمار 
جلماهريها  الدولية  البحرين  حلبة  �شتقدم  حيث 
للعائالت  املوجهة  الرفيهية  الفعاليات  من  ع��ددا 
األعاب الكرنفال اإىل جانب عددا  واالأطفال وابرزها 
اإىل  الهزاز.  كالق�شر  باالأطفال  اخلا�شة  األعاب  من 
االأ���ش��ا���ش��ي��ة كاأك�شاك  ج��ان��ب وج����ود م��ن اخل���دم���ات 

االأطعمة وامل�شروبات طول فرة الفعالية .
وتدعو حلبة البحرين الدولية اجلماهري البحرينية 
يف  وذل��ك  املحلية  البطولة  �شائقي  وت�شجيع  ملتابعة 

اأ�شعار التذاكر الرمزية والبالغة ديناران فقط  ظل 
للكبار ولالأطفال دينار واحد فقط .

اأ���ش��ع��ار ال��ت��ذاك��ر ل��ب��ط��ول��ة ال��ب��ح��ري��ن الوطنية  اأم����ا 

ل�شباقات ال�شرعة الدارغ ف�شتكون ب 5 دنانري ملن�شة 
ال�شعر  وبن�شف  بتلكو  ملن�شة  دنانري   3 و  االنطالق 

لالأطفال اأقل من 15 �شنة .

مدريد  ري���ال  م��و���ش��م  ح�شم  بر�شلونة  ي��ن��وي 
حمليا عندما ي�شتقبله اليوم الثالثاء يف 

اياب الدور ن�شف النهائي من م�شابقة 
كاأ�ض ا�شبانيا لكرة القدم.

ال���ك���ات���ال���وين وجه  ال���ف���ري���ق 
للملكي  م��وج��ع��ة  ���ش��رب��ة 

ب���اب���ت���ع���اده ع���ن���ه 16 
ن���������ق���������ط���������ة يف 

ال���������دوري 
امل���ح���ل���ي 
وب���������������ات 

ت������ت������وي������ج������ه 
ب���ال���ل���ق���ب م�������ش���األ���ة 

ل��ي�����ض اال،  وق����ت 
بفارق  يبتعد  اذ 

اي�شا  ن��ق��ط��ة   12
عن اتلتيكو مدريد 

الثاين، و�شتكون 
م��������واج��������ه��������ة 

ال����غ����رمي����ن 
يف الدوري 

ل�شبت  ا

امل��ق��ب��ل يف م��دري��د ف��ر���ش��ة اخرية 
الربتغايل  ل��الع��ب��ي  ي��ائ�����ش��ة 
جوزيه مورينيو لتقلي�ض 

االرقام.
وعلى جبهة الكاأ�ض، كان 
اللقب  حامل  بر�شلونة، 
26 مرة )رقم قيا�شي(، 
لتحقيق  ط����ري����ق����ه  يف 
منطقيا  ل��ه  ي�شمن  ف��وز 
النهائي،  اىل  ال����ت����اأه����ل 
�شي�شك  م����ن����ح����ه  ع����ن����دم����ا 
ملعب  على  التقدم  ه��دف  فابريغا�ض 
بيد  املا�شي،  ال�شهر  نهاية  برنابيو  �شانتياغو 
ان املدافع الفرن�شي ال�شاب رافايل فاران )19 
عاما( هز يف اخر 10 دقائق �شباك احلار�ض 
خو�شيه بينتو الذي يخو�ض مباريات الكاأ�ض 
فيكتور  اال���ش��ا���ش��ي  م��ن  ب���دال  بر�شلونة  م��ع 

فالدي�ض.
وت�����ش��ك��ل م�����ش��اب��ق��ة ال��ك��اأ���ض ف��ر���ش��ة لريال 
18 م���رة اخرها  ال��ل��ق��ب  م���دري���د، ح��ام��ل 
2011، من اجل رد اعتباره وحفظ  عام 
ال��وج��ه م��ن خ���الل جت��ري��د بر�شلونة  م���اء 
اللقب الذي توج به املو�شم املا�شي على ح�شاب 

اتلتيك بلباو.
لريال  اي�شا  ث��اأري��ة  االرب��ع��ة  دور  موقعة  و�شتكون 

يد  النهائي على  ربع  ال��دور  املا�شي من  املو�شم  كونه خرج 
 1-2 ب��رن��اب��ي��و  �شانتياغو  ذه��اب��ا يف  ف���از  ال���ذي  ب��الوغ��ران��ا 
والفرن�شي  ب��وي��ول  كارلي�ض  مدافعيه  م��ن  هدفن  بف�شل 
ابيدال بعد ان افتتح الربتغايل كري�شتيانو رونالدو  اريك 
الت�شجيل ال�شحاب االر�ض، قبل ان يتعادل الطرفان ايابا 
ل��ب��درو رودري��غ��ي��ز وال��ربازي��ل��ي دانيل  ن��و بهدفن  يف كامب 
الفي�ض، مقابل هدفن لرونالدو والفرن�شي كرمي بنزمية.

وبات بامكان بر�شلونة حامل اللقب ان يفوز باي نتيجة او 
يتعادل بدون اه��داف غدا على ملعبه كامب نو كي يتاأهل 
اتلتيكو  مواجهة  م��ن  الفائز  ويقابل  امل�شابقة  نهائي  اىل 

مدريد وا�شبيلية )2-1 ذهابا(.
االرب��ع��ة )3  دور  الفريقن يف  ب��ن  الثامنة  امل��ب��اراة  وه���ذه 
 1993-1992 مو�شم  يف  اخرها  منهما  لكل  انت�شارات 

وخرج ريال حينها منت�شرا(.
واقر االرجنتيني ليونيل مي�شي اف�شل العب يف العامل يف 
االع��وام االربعة االخ��رية انه على فريقه حت�شن م�شتواه، 
وذلك بعد خ�شارته امام ميالن االيطايل �شفر-2 يف ذهاب 
ال��دور الثاين ل��دوري ابطال اوروب��ا وامل�شتوى العادي امام 
2-1: يجب ان نقدم  ال��دوري على رغم ف��وزه  ا�شبيلية يف 
امام مدريد اف�شل م�شتوى لنا النه خ�شم كبري. يجب ان 
نلعب جمددا بطريقتنا املعهودة وال نفكر يف مباراة ميالن 

او ا�شبيلية .
يف  املتتالية  ال�15  م��ب��ارات��ه  يف  �شجل  ال���ذي  مي�شي  وت��اب��ع 
الدوري: لعبنا �شد ا�شبيلية بعد نتيجة �شيئة امام ميالن 
الفريق  بدنيا  العقبة.  تخطينا  لكن  وا�شحا  االم��ر  وك��ان 

وان��ا معتاد على خو�ض جميع  يف حالة جيدة 
املباريات .

رورا،  امل��وق��ت ج���وردي  امل���درب  و�شيكون 
يخ�شع  ال��ذي  فيالنوفا  تيتو  بديل 

ل��ع��الج م��ن م��ر���ض خ��ب��ي��ث، امام 
دافيد  املهاجم  ا�شراك  مع�شلة 

فيا من عدمها بعد ت�شجيله 
يف مرمى ا�شبيلية وتقدمي 
تيللو  كري�شتيان  ال�شاب 
الفريق  ام��ام  مميزا  اداء 

االندل�شي.
مبن  رورا  و����ش���ي�������ش���ت���ع���ن 

ن����ه����اي����ة  يف  اراح���������ه���������م 
اال�����ش����ب����وع ع���ل���ى غ����رار 
ت�شايف  ال��و���ش��ط  الع���ب 
ه����رن����ان����دي����ز وق����ائ����د 
ال������دف������اع ك���ارل���ي�������ض 
والظهري  ب�����وي�����ول 
جوردي البا والعب 

�شريجيو  الو�شط 
بو�شكيت�ض.

من جهته، عانى 
ري���������ال م����دري����د 

ديبورتيفو  املتوا�شع ام������ام  الك��ورون��ي��ا 
مورينيو  زج  عندما   ،1-2 ب�شعوبة  عليه  يتغلب  ان  قبل 

ب�����ال�����ث�����الث�����ي ال�����ربت�����غ�����ايل 
ك���ري�������ش���ت���ي���ان���و رون�����ال�����دو 
واالمل��������ان��������ي��������ن �����ش����ام����ي 
اوزيل  وم�شعود  خ�شرية 

يف ال�شوط الثاين.
غونزالو  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  وق����ال 
الفوز  ه��دف  م�شجل  هيغواين 
ت�شكيلة  لدينا  الك��ورون��ي��ا:  على 
االعتماد  امل������درب  واراد  وا����ش���ع���ة 
بدنيا.  اجل���اه���زي���ن  ال��الع��ب��ن  ع��ل��ى 
الركيز على مباراة  بامكاننا  وبات  االهم  كان  الفوز 
ان  ون��درك  امل��ب��اراة،  خلو�ض  متحم�شون  نحن  الثالثاء. 
ابطال  ودوري  الكاأ�ض  مع  حا�شمة  �شتكون  املقبلة  اال�شابيع 
اوروبا الذي تعادل ريال يف ذهاب دوره الثاين مع مان�ش�شر 

يونايتد االنكليزي 1-1.
مواجهة  يخو�ض  ان  كاكا  الربازيلي  الو�شط  العب  وياأمل 
بر�شلونة بعد نزوله ا�شا�شيا ال�شبت وت�شجيله هدفا مميزا 
بت�شديدة من خارج منطقة اجلزاء ثم لعبه دورا يف الهدف 

الثاين لهيغواين.
وقال كاكا الذي خا�ض اخر 3 مباريات ا�شا�شيا يف الدوري: 
انا هنا اذا احتاجني املدرب ويجب ان اكون جاهزا للمباريات 
احلا�شمة يف املو�شم . واملح املدرب امل�شاعد ايتور كارانكا اىل 
الثالثاء: ال  ي�شارك يف مباراة  قد  ال�شابق  ان جنم ميالن 
اعلم ماذا كان �شيبداأ يف كامب نو، لكنه يظهر ثقة كبرية يف 

ادائه ويقدم لعبا مميزا .

اأعلنت الرابطة الدولية لالعبي التن�ض املحرفن 
احتفاء  اجل��دي��دة  ال��راث��ي��ة  ان��ط��الق حملتها  ع��ن 
للرجال،  العاملي  التن�ض  لت�شنيفات   40 بالذكرى 
االأن�شطة  العديد من   2013 العام  �شي�شهد  حيث 

والفّعاليات احتفاًء بهذه املنا�شبة.
جرى اإطالق احلملة اليوم يف مدينة دبي بح�شور 
لرابطة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ض  دري���وت،  ب��راد 
نوفاك  التن�ض  وجن��م��ا  امل��ح��رف��ن،  التن�ض  الع��ب��ي 
احلملة  ه��ذه  وُتعد  ف��ي��درر،  وروج��ب��ه  ديوكوفيت�ض، 

مبثابة منرب �شيتم خالله االحتفاء واإبراز اإجنازات 
تاريخ  مدى  على  العامل  يف  التن�ض  العبي  عمالقة 

الرابطة احلافل خالل مو�شم 2013 وما بعده. 
ويف هذا ال�شدد قال دريوت: يعود الف�شل يف كثري 
من النجاحات التي حققتها جولة حمريف التن�ض 
العاملية للرجال ATP اليوم اإىل كوكبة رائعة من 
وم�شريتنا  ولتاريخنا  الرابطة،  تاريخ  يف  االأبطال 
اإىل هذه  ينتمي  نفو�ض جميع من  كبرية يف  قيمة 
الريا�شة، وياأتي العام 2013 لي�شكل معلماً بارزاً 

هذا   40 بذكراها  نحتفي  التي  الرابطة  تاريخ  يف 
العام، ومنذ انطالقة الرابطة يف 1973 اأ�شبحت 
ت�شنيفاتها حجر الزاوية لالعبي التن�ض املحرفن 
طوال 4 عقود م�شت، وموؤ�شراً حقيقياً يعتمد عليه 
يف قيا�ض درجة التفوق والتميز بن العبي التن�ض 

املحرفن. 
املبادرات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د   2013 م��و���ش��م  �شيحفل 
الرويجية املتنوعة احتفاء بالذكرى 40 النطالق 
التن�ض  لرابطة العبي  االإم��ارات  ت�شنيفات طريان 

يربز  ت��ذك��اري  كتيب  اإ���ش��دار  وت�شمل  امل��ح��رف��ن، 
حمريف  ج��ول��ة  مو�شم  نهاية  يف  امل�شنفن  اأوائ����ل 
خا�ض  احتفال  خ��الل  ذل��ك  ويتم  للرجال،  التن�ض 
انطالقة  قبيل  نيويورك  يف  الغر�ض  لهذا  �شيقام 
اإىل  باالإ�شافة  املفتوحة،  املتحدة  الواليات  بطولة 
برنامج وثائقي تلفزيوين مميز، وتنفيذ جمموعة 
ال��ف��ّع��ال��ي��ات ع��رب و���ش��ائ��ط رق��م��ي��ة واجتماعية  م��ن 

جديدة املحتوى. 
اجلولة  لتن�ض  االأول  امل�شنف  فيدرر،  روجيه  وقال 
الت�شنيف  وم��ت�����ش��در  م����رات،   5 ل��ل��رج��ال  ال��ع��امل��ي��ة 
ت�شنيفات  �شكلت  اأ�شبوع:   302 مدى  على  العاملي 
اأ�شا�شياً من  التن�ض املحرفن جزءاً  رابطة العبي 
ريا�شة التن�ض على مر ال�شنن، واعتقدت دائماً اأن 
تبوئي للمركز العاملي االأول يعد االإجناز االأق�شى، 
ولهذا ال�شبب اأنا فخور جداً ببلوغي قمة الت�شنيف 
العاملي خالل م�شريتي، ومن الرائع اأن اأحقق هذا 
االإجناز اإىل جانب جمموعة متميزة من االأ�شماء. 

من جانبه قال نوفاك ديوكوفيت�ض، امل�شنف االأول 
احلايل جلولة العبي التن�ض املحرفن مرتن: اإن 
اختتام مو�شم 2012 كم�شنف اأول للمرة الثانية 
االآن،  االإجن����ازات يف م�شريتي حتى  اأك��رب  م��ن  يعد 
والعقلية  اجل�شدية  التحديات  جلميع  مكافاأة  اإنها 
اأ�شعب  وم��ن  ك��ام��ل،  مو�شم  ط���وال  واجهتها  ال��ت��ي 
نعلم  عندما  خا�شة  الريا�شة،  ه��ذه  يف  االإجن���ازات 
اأن 16 العباً فقط متكنوا من حتقيق هذا االإجناز 
على مدى 40 عاماً، واإنه الح�شا�ض عظيم اأن ي�شعر 
ما  و�شاأفعل  الالعبن،  نخبة  اإىل  ينتمي  باأنه  املرء 
مرة  اأول  كم�شنف   2013 مو�شم  الإن��ه��اء  بو�شعي 

اأخرى. 
املحرفن  التن�ض  العبي  رابطة  حملة  و�شتم�شي 
وب��دع��م م��ن رول��ي��ك�����ض، �شريكها  ال��راث��ي��ة ق��دم��اً 

واحتفائها  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري  يف  امل��وؤ���ش�����ض، 
البارزة  واالأح����داث  التاريخية  االإجن����ازات  بجميع 
تاريخ  و�شتعر�ض  املقبلة،  ال�شنوات  خالل  للرابطة 
لالعبي  االإم������ارات  ط���ريان  وت�شنيفات  ال��راب��ط��ة 
التن�ض املحرفن، واالإجنازات البارزة لكبار العبي 

التن�ض يف العامل على مر التاريخ.
اأرن��ود بويت�ض، مدير االت�شال  املنا�شبة قال  وبهذه 

يف رولك�ض: ت�شعى رولك�ض على الدوام للبناء على 
عرب  اكت�شبته  وال����ذي  ال��ت��م��ي��ز،  جم���ال  يف  ت��راث��ه��ا 
اأجيال متعاقبة على مدى قرن من الزمان، ولهذا 
ال�شبب تعد رولك�ض �شريكاً طبيعياً يف حملة رابطة 
التن�ض املحرفن الراثية، ودعمنا يعك�ض  العبي 
رولك�ض  ن�شجتها  التي  واملميزة  الوطيدة  العالقة 

مع ريا�شة التن�ض.

ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
االإم���ارات.. ت��راث  ن��ادي  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب 
تنطلق يوم اجلمعة املقبلة مناف�شات بطولة االإمارات للقوارب 
وت�شتمر  ال��ن��ادي  ينظمها  التي   2013 احلديثة  ال�شراعية 
واليخوت على  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  نادي  يومن يف 
مياه منطقة كا�شر االأمواج. واأو�شحت اللجنة العليا املنظمة 
اأميال  لثالثة  متتد  ال�شباق  م�شافة  اأن  ال��ن��ادي  يف  لل�شباقات 
اإىل  م�شرية  اأق�����ش��ى..  كحد  ج��والت  ثماين  وتت�شمن  بحرية 
والتنظيمية  واالإداري����ة  الفنية  ا�شتعداداته  اأك��م��ل  ال��ن��ادي  اأن 
الإطالق البطولة. واأ�شافت اأن امل�شاركة يف البطولة هذا العام 
خمتلف  م��ن  امل�شاركن  م��ن  وامل��ه��ارات  اخل���ربات  بتنوع  تت�شم 

اأندية ال�شراع احلديث املحلية يف الدولة منها نوادي احلمرية 
واأبوظبي  ال�شراعية  للريا�شات  ال���دويل  ودب���ي  ال�����ش��ارق��ة  يف 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت و�شواطئ دبي واأبوظبي لل�شراع 
واأ�شارت  ال��دول.  يف  احلديث  ال�شراع  جنوم  من  نخبة  بجانب 
جمل�ض  دول  م��ن  لعدد  ال�شراع  اأن��دي��ة  م�شاركات  اإىل  اللجنة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  العربية من  التعاون لدول اخلليج 
ومملكة البحرين ودولة الكويت اإ�شافة اإىل م�شاركن ميثلون 
�شيتوىل  حيث  ال��دول��ة  يف  املقيمة  االأجنبية  اجل��ال��ي��ات  بع�ض 
ت�شجيل  اأن  واأ���ش��اف��ت  دول���ي���ون.  حم��ك��م��ون  ال��ب��ط��ول��ة  حتكيم 
نادي  امل��ق��ب��ل يف  ي���وم اخلمي�ض  ي��ب��داأ  ال��ب��ط��ول��ة  امل�����ش��ارك��ن يف 
اإقامة  يليه  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  ال��دويل  اأبوظبي 

جلنة  اأع�شاء  بح�شور  امل�شائية  الفرة  يف  التجريبي  ال�شباق 
اإىل  اللجنة  واأ�شارت  واأجنبية.  عربية  دول  عدة  من  التحكيم 
اأن برنامج البطولة ليوم اجلمعة يت�شمن ا�شتكمال اإجراءات 
من  ال�شباحية  الفرة  تخ�ش�ض  بينما   .. امل�شاركن  ت�شجيل 
يوم ال�شبت ال�شتكمال جوالت ال�شباق على اأن تختتم جوالته 
م�شاء  �شيقام  للبطولة  اخلتامي  احلفل  ب��اأن  ع�شرا..منوهة 
االأم���واج يف  كا�شر  الراثية يف منطقة  القرية  يف  اليوم  نف�ض 
ال�شراعية  القوارب  اأبوظبي. تت�شمن البطولة م�شاركة فئات 
احلديثة املتمثلة يف كل من االأوبتم�شت مبتدئن واالأوبتم�شت 
املعدل العام و الليزر 7 ر4 و الليزر ريديال والليزر �شتاندرد 

والقارب الزوجي املفتوح والكامتران والكروزر.

بطولة الإمارات للقوارب ال�صراعية احلديثة تنطلق اجلمعة املقبل

رابطة لعبي التن�س املحرتفني تطلق حملة احتفالتها اجلديدة بالذكرى 40 لنطالقتها 

نهاية هذا الأ�سبوع مت�سمنا حتدي احللبة 2000 �سي �سي والدراغ 

مهرجان ال�صباقات الوطنية ي�صعل م�صمار حلبة البحرين الدولية

العالـم بوابـة لنهائـي الكـاأ�س الليلــةكــــال�صيكـــو 

بيليه: �صتيفانو ومارادونا 
اأف�صل من مي�صي

مواطنيه  بقدر  جيدا  لي�ض  مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  اأن  بيليه  الربازيلية  الكرة  اأ�شطورة  اعترب 
املعتزلن دييجو اأرماندو مارادونا واألفريدو دي �شتيفانو ، الذي اعتربه االأف�شل بن الثالثة.

 ، تكامال  اأكرث  كان  اأن مارادونا  اأعتقد   : ا�شبيكتاكوالر  �شبورتي  ت�شريحات لربنامج  امللك يف  وقال 
ومي�شي اأكرث جدية .

وبح�شب جنم �شانتو�ض ال�شابق ، كان مي�شي حمظوظا بالتعاقد مع فريق ممتاز هو بر�شلونة ، لكن 
من اأجل القيام مبقارنة بنف�ض املعيار ، اأعتقد اأن دي �شتيفانو كان اأف�شل منهم جميعا ، لكن ذلك كان 

ع�شرا مغايرا وقال مارادونا يليه ، ومي�شي ي�شل اإىل هناك .



لوي�س ولوران�س يفوزان بالأو�صكار 
فاز املمثل دانيال داي لوي�ض بجائزة اأف�شل ممثل عن دوره يف فيلم لينكولن 
، كما فازت املمثلة جينيفر لوران�ض 23 عاما بجائزة اأف�شل ممثلة عن دورها 
يف فيلم �شعاع االأمل. جاء ذلك خالل احلفل ال�شنوي اخلام�ض والثمانن 
م�شرح  على  ال�شينما  وعلوم  فنون  اأكادميية  املا�شية  الليلة  اأقامته  ال��ذي 
ال�شينمائية  االإجن���ازات  الأه��م  االأو���ش��ك��ار  جوائز  لتوزيع  هوليود  يف  دولبي 
الراحل  االأمريكي  الرئي�ض  �شخ�شية  لوي�ض ج�شد  واملمثل   .2012 عام  يف 
ثالث  الكبرية  اجل��ائ��زة  بهذه  يفوز  ممثل  اأول  لي�شبح  لينكولن  اأب��راه��ام 
مرات، وكان داي لوي�ض 55 عاما املر�شح االأوفر حظا للفوز باجلائزة بف�شل 
الروؤ�شاء  اأب���رز  اأح��د  يعد  ال��ذي  لينكولن  ل�شخ�شية  واملتقن  ال��ه��ادئ  اأدائ���ه 
حمتدم  تناف�ض  بعد  لوران�ض  املمثلة  ف��وز  وج��اء  ال��ت��اري��خ.   يف  االأمريكين 
وهذه   ، الليل  منت�شف  بعد  دقيقة   30 فيلم  بطلة  ت�شا�شتن  جي�شيكا  مع 
لنف�ض اجلائزة  ر�شحت  اأن  �شبق  التي  لورن�ض  بها  تفوز  اأو�شكار  اأول جائزة 
عام 2011 عن دورها يف فيلم عظم ال�شتاء.  وفاز املخرج اأجن يل املولود يف 
تايوان بجائزة اأف�شل خمرج عن فيلم املغامرات اليف اأوف باي حياة باي ، 
ور�شح الفيلم لنيل 11 جائزة اأو�شكار من بينها جائزة اأف�شل فيلم. وكان يل 
58 عاما الذي بداأ حياته باإخراج اأفالم ناطقة باللغة ال�شينية فاز بجائزة 
اأحداث  وت���دور   . ع��ن فيلم جبل بروكباك   2006 ع��ام  م��ن قبل  االأو���ش��ك��ار 
الفيلم حول ال�شبي الهندي باي، جنل حار�ض حديقة احليوان، الذي تقرر 
اأ�شرته االنتقال اإىل كندا، واأثناء ال�شفر عرب املحيط الهادئ تغرق ال�شفينة 
فيجد نف�شه وحيدا مع �شبع وحمار وح�شي ومنر، لتبداأ رحلة القتال من 

اأجل احلياة.

والدة �صتالون ت�صاب باأزمة قلبية
يبدو ان م�شاكل القلب كثرية يف عائلة النجم الهوليودي �شيلف�شر �شتالون، 
قلبية  ب��اأزم��ة  وال��دت��ه  اأ�شيبت   ، قلبه  يف  مر�ض  نتيجة  ابنه  ت��ويف  فبعدما 
اأونالين  رادار  موقع  واأف���اد  مفتوح.  قلب  جلراحة  للخ�شوع  �شت�شطرها 
اأ�شيبت  �شنة   91 العمر  م��ن  البالغة  �شتالون  وال���دة  جاكي  ان  االأم��ريك��ي 
باأزمة قلبية و�شوف تخ�شع على وجه ال�شرعة جلراحة قلب مفتوح يف اأحد 
وبجانبها  امل�شت�شفى  بقيت يف  �شتالون،  ان  وذكر  اأجنل�ض  لو�ض  م�شت�شفيات 
زوجها الدكتور �شتيفن لوفن. ي�شار اإىل ان ابن �شتالون �شايج تويف العام 
التاجي  ال�شريان  معاناته من مر�ض يف  نتيجة  �شنة   36 املا�شي عن عمر 
للقلب. ويذكر ان النجم الهوليودي فقد، بعد �شهر واحد على رحيل ابنه، 
اأخته غري ال�شقيقة توين دالتو جراء اإ�شابتها ب�شرطان الرئة، يف حن ان 

والده فرانك �شينيور تويف بالعام 2011 عن عمر 91 �شنة.
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ليند�صي لوهان
 مدينة بـ 56 األف دولر 

التي  ال����دي����ون  م�����ش��ك��الت  اأن  ي���ب���دو 
ليند�شي  االأمريكية،  املمثلة  تخلفت 
�شدادها ال تنتهي، فبعد  لوهان، عن 
ال�شرائب  م�����ش��ل��ح��ة  ط��ال��ب��ت��ه��ا  اأن 
ب�����ش��داد دي��ون��ه��ا ع���ن ع���ام���ي 2009 
و2010، جتد املمثلة نف�شها مطالبة 
األ��ف دوالر عن   56 اأك��رث من  ب�شداد 
زد  اأم  ت��ي  م��وق��ع  وذك���ر   .2011 ع���ام 
ال�شرائب  م�شلحة  اأن  االأم���ريك���ي 
لوهان  تطالب  كاليفورنيا  والي��ة  يف 
عن  تخلفت  التي  ال�شرائب  ب�شداد 
 56 والبالغة   ،2011 ل��ع��ام  ���ش��داده��ا 
اأن  اإىل  ي�����ش��ار  دوالراً.  و717  األ���ف���اً 
لوهان كانت تدين مل�شلحة ال�شرائب 
مببلغ 93 األفاً عن عام 2009، و140 
األفاً عن عام 2010، وقد متكنت من 
بف�شل   2009 ال���ع���ام  دي�����ون  ����ش���داد 
ت�شاريل  االأم��ريك��ي،  النجم  م�شاعدة 
���ش��ن، ال���ذي ق���ّدم ل��ه��ا ���ش��ي��ك��اً بقيمة 
اأن  ي��ب��دو  اأن���ه  األ���ف دوالر غ��ري   100
عليها مواجهة ديونها امل�شتحقة عن 

عامي 2010 و2011 لوحدها.

يخيــــط فـــــم زوجتــــه
اأقدم �شاب جمري على خياطة فم زوجته، يف واقعة فريدة 
من نوعها وقالت �شرطة العا�شمة املجرية، بوداب�شت، اإن 
املجني عليها 45 عاما ، تعاين من اإ�شابات متثل خطورة 

على حياتها.
بتهمة  ع��ام��ا   27 ال����زوج  ع��ل��ى  القب�ض  ال�����ش��رط��ة  واأل��ق��ت 
يحيط  الغمو�ض  ي��زال  ال  فيما  زوج��ت��ه،  قتل  يف  ال�شروع 

بدوافع هذه اجلرمية التي وقعت يف منزل الزوجية.
واالإ�شعاف  ال�شرطة  اأب��ل��غ  م��ن  ه��و  ال����زوج،  اأن  اإىل  ي�شار 

بالواقعة.

تطرح معاك�س ابنتها اأر�صًا 
على حتر�شه  عقاباً  در�شاً  كويتية معاك�شاً  لقنت مواطنة 
بابنتها امامها يف احد ا�شواق العا�شمة ال�شعبية و�شلمته 

اىل رجال االأمن.
اىل  ا�شطرت  حتى  فتجاهلته  فتاة  يالحق  ك��ان  املعاك�ض 
ابالغ والدتها والتي مل تنتبه اىل مايح�شل فما كان من 
االأم اال ان اندفعت نحوه و�شربته بحقيبة يدها وطرحته 
بابالغ  امل��ارة  التنظيف ثم قام  ار�شاً حتى �شقط يف مياه 
رجال االأمن املتواجدين يف املوقع والذين ح�شروا واألقوا 
و�شجلت  ال�شاحلية  خمفر  اىل  واق��ت��ادوه  عليه  القب�ض 

بحقه ق�شية حتري�ض على الف�شق والفجور.

حتديد مو�صة ق�س ال�صعر 
للرجال والإناث يف كوريا ال�صمالية 
�شروط  اأون،  جونغ  كيم  ال�شمالية،  كوريا  زعيم  ح��دد   
مو�شة ق�ض ال�شعر الأتباعه، بحيث منح االإناث احلرية 
الختيار واحدة من بن 18 ق�شة م�شموحة يف البالد، 
ب�����ش��اأن ق�شات  م��ع��ي��ن��ة  ����ش���روط  اإىل و���ش��ع  ب��االإ���ش��اف��ة 

الرجال.
وت�����ش��م��ن��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ح��ظ��ر عمليات 
�شباغة ال�شعر، و�شرورة االبتعاد عن الق�شات احلديثة 
املتبعة يف الدول الغربية، وااللتزام بالق�شات القدمية 

واملحافظة.
18 �شورة يف كل �شالون للحالقة  بو�شع  »اأون«  واأم��ر 
الكوريات  الن�شاء  تعرف  لكي  يانغ،  بيونغ  العا�شمة  يف 
ق�شات  ومنها  بها،  امل�شموح  الق�شات  اأن��واع  ال�شماليات 
املتزوجات. والق�شة  املتزوجات وغري  الن�شاء  متيز بن 
اأن  اإىل  ت�����ش��ري  »االك�������ش�������ش���وارات«  ن��وع��ا  تت�شمن  ال��ت��ي 

�شاحبتها لي�شت متزوجة بعد.
بل  فح�شب  الن�شاء  على  تقت�شر  ال  التعليمات  وه���ذه 
االل���ت���زام بق�شات معينة  اأي�����ش��ا  ال��ذك��ور  ع��ل��ى  ت��ف��ر���ض 
ولكنها اأقل �شرامة من القيود اخلا�شة بالن�شاء، ويبلغ 
عددها 10 اأنواع، وتق�شي جميعها باأن يكون ال�شالفان 
حملوقن ملا فوق االأذنن، واأال يكون طول ال�شعر اأكرث 

من 5 �شنتيمرات. 

املـــال ل ي�صــرتي ال�صـعادة 
املال ال ميكن اأن ي�شري ال�شعادة واحلياة الرغدة بل العالقات الودية واحلب، هذا ما ك�شفته درا�شة جديدة ملا يقدره 
النا�ض يف الواقع. واأفادت الدرا�شة باأن الرثوة وال�شهرة وال�شلطة تاأتي يف اأدنى درجات �شلم اأولويات معظم النا�ض فيما 
يتعلق مبا يهمهم بالفعل. وتو�شلت الدرا�شة التي ن�شرت يف جملة درا�شات ال�شعادة اإىل اأن االأ�شرة ال�شعيدة هي مفتاح 
احلياة الطيبة وكانت الدرا�شة قد طلبت من الرجال والن�شاء امل�شاركن فيها تخيل اأنف�شهم وهم يف �شن اخلام�شة 
والثمانن وقاربوا على نهاية حياتهم وطلب منهم ترتيب ثالثن �شيئا كانوا يعدونه مهما لالأبد وي�شتحق احلياة 
من اأجله. وقال الدكتور غريغوري بون، حما�شر بق�شم علم النف�ض بجامعة مونا�ض يف مدينة ملبورن االأ�شرالية 
الذي قاد الدرا�شة، لقد ركزنا على مفاهيم احلياة الطيبة اأو ما يعتقد النا�ض اأنه �شيجعل حياتهم م�شتحقة للعناء 
املبذول يف �شبيلها. واأ�شاف لقد طلبنا من النا�ض تخيل حياتهم ككل متكامل، والرجوع بالذاكرة للوراء وقول ما كان 
مهما وما مل يكن مهما جدا. ونتائجنا تقدم اأدلة مقنعة على اأن العالقات الوطيدة والدائمة تعد اأ�شا�شية للر�شا 
باحلياة.  وا�شتطرد الدكتور بون العالقات احلقيقية والوطيدة غالبا تكون بعيدة عن العبث، �شواء كان املرء متزوجا 
اأو يتعاي�ض بان�شجام مع االأ�شدقاء املقربن وزمالء العمل، وكلها لها حتدياتها اخلا�شة بها. ويف  اأطفاال  اأو يربي 
النهاية هذه العالقات ت�شمل الكثري من اللحظات غري ال�شارة، لكن ما زال معظمنا يعتقدون اأن تلك العالقات هي 

ما جتعل احلياة لها قيمة نعي�ض من اأجلها. وهذا االأمر يجب اأن يخربنا �شيئا عن طبيعة الب�شر.
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طفل يقتل ابن عمه 
تقليدًا مل�صل�صل

لقي طفل �شعودي يبلغ من العمر 14 عاماً م�شرعه يوم ال�شبت 
املا�شي على يد ابن عمه والبالغ من العمر 9 �شنوات. 

الركية  امل�شل�شالت  اأح��د  تقليد  يحاول  ال�شغري  الطفل  وك��ان 
ليقوم باإطالق الر�شا�ض على ابن عمه ما اأدى اإىل وفاته.

واو�شح الناطق االإعالمي ل�شرطة منطقة جازان باالإنابة عبد 
الرحمن بن �شعد الزهراين، اأن اجلاين طفل �شعودي يبلغ من 
والبالغ  ابن عمه  الر�شا�ض على  باإطالق  قام  �شنوات   9 العمر 
من العمر 14 عاما يف بطنه مقلِّدا بذلك اأحد اأبطال م�شل�شل 

الركي .
واأ�شاف اإىل اأن الطفل ا�شتخدم �شالحا من نوع �شوزن مرخ�ض 
ميلكه جّده اأدى اإىل وفاة ابن عمه يف احلال، م�شريا اإىل اأنه مت 
مبا�شرة املوقع يف حمافظة العار�شة من قبل اجلهات االأمنية 
من  احل���ادث  جنائية  م��ن  للتاأكد  ج��اري��ة  التحقيقات  وم��ازال��ت 

عدمه.

تعرتف بتعنيف اأولدها وزوجها 
اخلريية  االأ���ش��رة  حماية  جمعية  مديرة  احلربي  اإمي��ان  قالت 
ال�شعودية حماية ان مواطنة يف الثالثينيات من عمرها اأقرت 
باأنها تعنف زوجها واأوالدها ب�شربهم ف�شال عن حماولتها عدة 

مرات طعن زوجها بال�شكن للتخل�ض منه.
ونقلت �شحيفة املدينة  ام�ض عن احلربي قولها اإنه بعد مناق�شة 
املراأة ات�شح اأنها تدخن ال�شيجارة ب�شراهة، وال تتعاطى اأي مواد 
حمظورة ومت اإحالتها اإىل ال�شحة النف�شية الإجراء الك�شوفات 

والتاأكد من حالتها النف�شية والعقلية .
اأمل  باجلمعية  االجتماعية  اخلدمة  مديرة  قالت  جهتها  من 
ا�شتقبلتها  ال��ت��ي  املعنفة  احل���االت  جم��م��وع  ان  حمن�شي  يحيى 
اجلمعية العام املن�شرم بلغ اأكرث من 100 حالة خمتلفة تراوح 

اأعمارهن بن 18 عاما و 40 عاما.

طفل ي�صنق نف�صه حزنًا 
على حمامته ال�صائعة

اإح��دى االأ�شجار، بعد �شياع واحدة   �شنق طفل ميني نف�شه يف 
من احلمائم املولع بربيتها، ليفارق احلياة يف احلال.

ا�شتخفت  ع��ام��اً،   12 معرب  حممد  عمر  اليمني  الطفل  وال��دة 
بتهديد ابنها باأنه اإذا مل يجد حمامته التي فقدها قبل يومن 
فاإنه �شوف يقتل نف�شه، واكتفت بتهدئته على طريقة االمهات 
املعتادة، مع وعده بالبحث عن احلمامة واإيجادها، لر�شله مع 

احد اأخوانه لرعي االأغنام.
ا���ش��ت��ج��اب ال��ط��ف��ل ع��م��ر ال����ذي ي��ن��ت��م��ي اإىل م��ن��ط��ق��ة ري��ف��ي��ة يف 
ب��ال��ذه��اب لرعي  ل��ك��الم وال��دت��ه  ال��ي��م��ن،  حمافظة حجة غ��رب 
على  حزنا  االنتحار،  على  العزم  عقد  قد  ك��ان  ولكنه  االأغ��ن��ام، 

احلمامة ال�شائعة .

املمثلتان جنيفر لورن�ض واآن هاثاواي حتمالن جائزتيهما وراء الكوالي�ض خالل حفل توزيع جوائز االأو�شكار يف هوليوود. )يو بي اآي(

زواج كري�صتينا اأبلغيت
ت�����زوج�����ت امل���م���ث���ل���ة االأم����ريك����ي����ة 
يف  حبيبها  من  اأبلغيت  كري�شتينا 
حفل زفاف حميم اأقيم مبنزلهما 

يف لو�ض اأجنل�ض ال�شبت املا�شي .
املتحدث  ع��ن  بيبول  موقع  ونقل 
قوله  ع���ام���اً   41 اأب��ل��غ��ي��ت  ب��ا���ش��م 
ال�����ش��ب��ت من  ت���زوج���ت  امل��م��ث��ل��ة  اإن 
بالعائلة  حماطان  وهما  لونوبل، 
يف حفل حميم مبنزلهما يف لو�ض 

اأجنل�ض .
وارتدت العرو�ض ثوبا من ت�شميم 
انتقى  ماريا لوت�شيا هوالن، فيما 
خامتيهما  اجل���دي���دان  ال���زوج���ان 

من جمموعة نيل الين.
يذكر اأن اأبلغيت و لونوبل 43 عاماً 
، موؤ�ش�ض فرقة بورنو فور بريو�ض 
على عالقة منذ عام 2008، وقد 
احلب  عيد  ي��وم  خطوبتهما  اأعلنا 

عام 2010.
لكل  الثاين  ال���زواج  ه��ذا  اأن  يذكر 
كانت  التي  واأبلغيت  لونوبل  م��ن 
واملخرج  ال���ك���ات���ب  م���ن  م���ت���زوج���ة 

جوناثان �شاي�ض ل�شّت �شنوات.

�صريزينغر فنانة 
العام يف )هارفرد(

اخ������ت������ارت ج����ام����ع����ة ه�����ارف�����رد 
ال��ع��ري��ق��ة جن��م��ة ف��رق��ة بو�شي 
نيكول  ال�����ش��اب��ق��ة  دول�����ز  ك����ات 
فنانة  ل���ت���ك���ون  ����ش���ريزي���ن���غ���ر 
و�شائل  وذك����رت   2013 ال��ع��ام 
املغنية  اأن  اأم���ريك���ي���ة  اإع������الم 
مرا�شم  يف  ج��ائ��زت��ه��ا  ت�شلمت 
اأق���ي���م���ت يف ه���ارف���رد  خ���ا����ش���ة 
وق���ال مدير  االأول  اأم�����ض  ي��وم 
كاونر  األ��ن  هارفرد  موؤ�ش�شة 
���ش��ريزي��ن��غ��ر يف  اإن م�����ش��اه��م��ات 
ال��ف��ّن ودع��م��ه��ا الأبحاث  ع���امل 
���ش��رط��ان ال���ث���دي وامل����ب����ادارات 
جتاه الرا�شدين واالأطفال من 
ذوي احلاجات اخلا�شة جديرة 
يحتذى  مثااًل  وت�شكل  بالثناء 
ن�شرت  وق������د  ل���ط���الب���ن���ا.  ب�����ه 
برفقة  لها  ���ش��وراً  �شريزينغر 

الطالب على موقع توير.

ال��ّزواج ق�شمة ون�شيب عبارة ال بّد اأّنك �شمعتها كثرياً ولكن 
اإجناح هذا الّزواج هو اأمر منوط بنا. اإّن الّزيجات اّلتي ت�شتمّر 
حّتى الّنهاية هي عالقات ت�شتحّق الّتقدير واأمثولة ال يجدر 
العالقات فيه ت�شعف يوماً  اأخ��ذت  ال�ّشهو عنها، يف عامل  بنا 
بها يف  يتمّتع  ك��ان  اّلتي  فيه قد�شيته  ال���ّزواج  وفقَد  ي��وم  بعد 

ال�ّشابق.
على  م�شاعدتك  ميكنها  اّل��ت��ي  الّن�شائح  بع�ض  اإل��ي��ك  لذلك 

املدى الّطويل يف احلفاظ على زواج يكّلله احلّب.

قوة الحتمال والّتفاهم
الّزوجان مب�شتوى معّن من قوة االحتمال  يتمّتع  اأّن  يجب 
بن  ال��ّراب��ط  متانة  على  احلفاظ  اأّن  كما  زواجهما.  ل��دوام 
الّت�شحية والّتفاهم  ق��دراً من  ال��ّزوج والّزوجة يتطّلب دوم��اً 

لب. ال�شّ

الّت�سامح هو املفتاح
يرتكب  اجلميع  واالإيجابّية.  ال�ّشلبّية  متّوجاتها  عالقة  لكّل 
جداً  مهم  عامل  امل�شاحمة  على  ال��ّزوج��ن  وق���درة  االأخ��ط��اء 
حلياة العالقة، اإ�شافة اىل اأهّمية هذه القدرة ال بد من اعتماد 
احلوار حلّل امل�شاكل ومناق�شته االأخطاء، ويجب على الّطرف 
املذنب اأّن ال يرّدد اأبداً يف االعتذار، كما اأّن االت�شال العاطفي 

لن ينجح اإاّل يف حال الو�شول اإىل م�شتوى من الّثقة. 

الّتخطيط لالإجازات
اإّن اإم�شاء الوقت امل�شرك يعّد اأمراً �شرورياً لتعزيز عالقتكما 
بن  و���ش��داق��ة  ارت��ب��اط  بناء  على  وي�شاعد  م��ع��اً،  واال�شتمتاع 
الّدائم  االن�شغال  عامل  يف  حّتى  عليك  يجب  لذا  ال�ّشريكن. 
والوقت املزدحم تخ�شي�ض بع�ض الوقت لق�شائه مع ال�ّشريك 

واإعطاء عالقتكما اجلميلة الوقت الالزم لتتوثق.

احل�سول على احلميمّية
�شرورة  اجل�شدي  واالّت�شال  احلّب  مفتاح  هي  احلميمّية  اإّن 
العالقة  ع��ن  الّنظر  وبغ�ض  �شعيد.  زواج  ل�شنع  منها  ب��ّد  ال 
املتطلبات  من  اأي�شاً  هي  اليومّية  احلميمّية  ف��اإّن  احلميمة، 
وميكنها  �شريكك،  من  الدافئ  واحل�شن  الّلطيفة  كاللم�شة 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ت��وت��ر ح��ي��ات��ك ال��ي��وم��ّي��ة وم�����ش��اع��دت��ك على 

ت�شحيحها.

عن�سر املفاجاأة
امل��ل��ل ه��و ق��ات��ل ال��ع��الق��ات وم��ث��اب��رت��ك ع��ل��ى ت��ق��دمي مفاجاأة 
على  للح�شول  م�شاعداً  عاماًل  دوم��اً  تكون  لزوجك  مفرحة 

املرح والعفوّية يف حياتكما ولك�شر روتن احلياة الّزوجّية.

العمر طول  لزواج  اأ�صرار   5

�صا�صتيان تغيب عن ماأمت والدها 
مل  لكنها  �شا�شتاين،  جي�شيكا  لالأو�شكار  املر�شحة  االأمريكية  للنجمة  الطبيعي  الوالد  تويف 

تتمكن من ن�شيان اإهماله لها يف �شغرها وتغيبت عن مرا�شم دفنه.
واأفادت �شحيفة نيويورك ديلي نيوز االأمريكية ان املو�شيقي مايكل مونا�شتاريو تويف عن 

عمر 55 �شنة نتيجة تعقيدات �شحية تلت اإ�شابته بالتهاب رئوي.
واأ�شارت اإىل ان اإبنته تغيبت عن ماأمته .

ولفتت ال�شحيفة اإىل ان �شا�شتاين )35 �شنة(، املر�شحة جلائزة اأو�شكار عن فئة 
اأف�شل ممثلة عن دورها يف فيلم  Zero Dark Thirty ، مل تت�شل بوالدها 
منذ �شنوات. ونقلت عن م�شادر مقربة من النجمة قولها ان مونا�شتاريو كان 

اأكرث اهتماماً مبو�شيقاه منه بعائلته عندما كانت ابنته �شغرية.
والدها  ها�شتي  مايكل  وال��دت��ه��ا  زوج  تعترب  �شا�شتاين  ان  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 

احلقيقي ولي�ض مونا�شتاريو، الذي مل يذكر ا�شمه حتى على وثيقة والدتها.


