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الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

حتليل اخباري: ملاذا تراجعت فرن�ضا 
عن �ضيا�ضتها جتاه امللف ال�ّضوري؟

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
دب��ي رع��اه �هلل  يف ق�شر �شموه يف  �ل���وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �م�س..بح�شور  ظهر  زعبيل 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية و �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي .. �أ�شحاب �ملعايل وزر�ء �ملالية �لعرب وحمافظي 

�لبنوك �ملركزية و�ملر�كز و�ل�شناديق �ملالية �لعربية �مل�شاركني يف �أعمال 
�لدورة  و�أعمال  �لعربية  �ملالية  للهيئات  �مل�شرتكة  �ل�شنوية  �الجتماعات 

�لر�بعة ملجل�س وزر�ء �ملالية �لعرب ..�لتي بد�أت يف دبي.
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل فى ق�شر 
�شموه بزعبيل بعد ظهر �م�س �ل�شيد جون بايرد وزير �خلارجية �لكندي 

و�لوفد �ملر�فق.                                                   )�لتفا�شيل �س2(

�سعيد بن زايد ينقل تعازي رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
خلادم احلرمني ال�سريفني بوفاة الأمري بدر بن عبدالعزيز

•• الريا�ض-وام: 

تعازي  �أب��وظ��ب��ي  حاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  �شمو  ق��دم 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�ىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود عاهل 
�آل  بن عبد�لعزيز  بدر  �الأم��ر  له  �ملغفور  بوفاة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 

�شعود �لذي ووري جثمانه �لرثي �ليوم يف �لريا�س.
و�أدى �شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان �شالة �مليت على �ملغفور له �الأمر 
بدر بن عبد�لعزيز �آل �شعود يف جامع �الإمام تركي بن عبد�هلل يف �لريا�س 

مع خادم �حلرمني �ل�شريفني.                                  )�لتفا�شيل �س2(

البحرين تنفي طلبها و�ساطة 
جزائرية بينها وبني اإيران

•• اجلزائر-وام:

�لبحريني  وزي��ر �خلارجية  �آل خليفة  �أحمد بن حممد  بن  �ل�شيخ خالد  نفى 
طلب و�شاطة جز�ئرية بني مملكة �لبحرين و�جلمهورية �ال�شالمية �الإير�نية. 
ونقلت وكالة �أنباء �لبحرين )بنا( عن وزير �خلارجية خالل موؤمتر �شحفي يف 
مقر وز�رة �ل�شوؤون �خلارجية �جلز�ئرية رد� على �شوؤ�ل وجه له بهذ� �ل�شاأن..
�أن �ل�شقيق ال يتو�شط بني �شقيقه و�لغريب.. موؤكد� يف �لوقت ذ�ته �أن باإمكان 
جميع �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة �أن تنقل موقف مملكة �لبحرين �إىل �إير�ن 
�لرئي�س �جلز�ئري عبد�لعزيز  وكان   . �الأو�شاع  الإعطاء �شورة �شحيحة عن 
بوتفليقة قد ��شتقبل �لليلة �ملا�شية �ل�شيخ خالد بن �أحمد بن حممد �آل خليفة 

يف �إطار �لزيارة �لر�شمية �لتي يقوم بها �إىل �جلز�ئر. 

   

�سبقها عدة حماوالت 
اأنهــى حياتــه منتحـرا ب�ســجنه 

باأم القيوين بعد حياة مليئة بال�سوابق
•• اأم القيوين – حم�شن را�شد 

، حياته  �ل��ع�����ش��ري��ن��ي��ات م��ن ع��م��ره  �أو�خ�����ر  . م( يف  . ع  �مل���و�ط���ن )خ  �أن��ه��ى 
كان  و�ل���ذي   ، �لقيوين  ب��اأم  �مل��رك��زي  بال�شجن  منتحر�  �الأول  �أم�����س  م�شاء 
و�أنهى حياته بعد عدة   ، �أدي��ن بها  �ل�شجن لعدة جر�ئم  يق�شي به عقوبة 
حماوالت لالنتحار باءت كلها بالف�شل ، �إىل �أن جنح يف حماولته �الأخرة 
�أروقة  د�خ��ل  حلياته  نهاية  ي�شع  �أن  �الأول  �أم�س  م�شاء  من  �لعا�شرة  نحو 
�أنه كان  من �أ�شحاب �ل�شو�بق ، وعرف مبنطقته ب�   �ل�شجون، وعرف عنه 
فتوة �ملنطقة وزعيمهم . و�شرحت م�شادر �شرطية �أن )خ. ع( �شبق �إد�نته 
�أمام منزله مبنطقة �لرملة باأم �لقيوين يف  يف جرمية قتل �شاب مو�طن 
�إال   ، جلرميته  �رتكابه  بعد  هاربا  وف��ر  �آخ��ري��ن  مب�شاركة   ،2005 يونيه 
وقوع  على  �شاعة   72 من  �أق��ل  بعد  عليه  �لقب�س  يف  جنحت  �ل�شرطة  �أن 

�جلرمية.       )�لتفا�شيل �س4(

احلب�س �سنة والإبعاد لربيطاين 
وهندي باعا اأرا�سي وهمية �سمايل لندن

•• اأبوظبي-وام:

بهدف  �الح��ت��ي��ال  بتهمة  وهنديا  بريطانيا  �أب��وظ��ب��ي  جنح  حمكمة  �د�ن���ت 
�ال�شتيالء على �أمو�ل �لغر ببيعهم �أر��شي وهمية يف �شمال مدينة لندن 
ومز�ولة ن�شاط جتاري بدون ترخي�س.. وحكمت على كل منهم باحلب�س 
وم�شادرة  عليهم  �ملجني  حقوق  ��شتيفاء  بعد  �ل��دول��ة  ع��ن  و�الإب��ع��اد  �شنة 
�الأمو�ل �لتي مت �لتحفظ عليها على ذمة �لق�شية كما ت�شمن �حلكم بر�ءة 

متهمة �شويدية و�آخر بريطاين كان قد مت حماكمتهما يف نف�س �لق�شية.

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله وزر�ء �ملالية �لعرب و�مل�شاركني يف �جتماعات �لهيئات �ملالية �لعربية )و�م(

بحث مع وزير اخلارجية الكندي العالقات الثنائية واالأو�ساع ال�سيا�سية فى املنطقة

حممد بن را�سد ي�ستقبل وزراء املالية العرب 
وامل�ساركني يف اجتماعات الهيئات املالية العربية

ت�سمم املئات من طالب جامعة الأزهر ونواب يطالبون باإقالة احلكومة

كوريا ال�سمالية ت�سغل مفاعال نوويا وبان يحذر من حرب

•• القاهرة-يو بي اأي:

�إ�شابة  �لثالثاء،  �م�س  �مل�شري،  �ل�شورى  جمل�س  �أد�ن 
مئات من طالب جامعة �الأزهر بت�شمم غذ�ئي، وطالب 

ع�شر�ت من �لنو�ب باإقالة �حلكومة ب�شبب �حلادثة.
�ل�شورى )�لغرفة  �أع�شاء جمل�س  وطالب ع�شر�ت من 
عقدها  جل�شة  ببد�ية  �مل�شري(،  �ل��رمل��ان  من  �لثانية 
�م�س ملناق�شة قانون تنظيم مبا�شرة �حلقوق �ل�شيا�شية، 
�إياها  باإقالة �حلكومة برئا�شة ه�شام قنديل، حمملني 
�الأزهر  �إ�شابة مئات من طالب جامعة  �مل�شوؤولية عن 

بحاالت ت�شمم غذ�ئي.
وقال رئي�س �ملجل�س �لدكتور �أحمد فهمي منذ �أن علمت 
�الأزهر  �شيخ  �الأك��ر  �الإم��ام  بف�شيلة  �ت�شلت  باحلادثة 
ب��اأول، حتى  �أواًل  ملتابعة �حلالة  �لطيب  �أحمد  �لدكتور 

يقف �ملجل�س على ما قام به ف�شيلته بهذ� �ل�شاأن.
�نتهت  �إذ�  �أن���ه  ت��اأك��ي��ده  �الأزه����ر  �شيخ  ع��ن  ون��ق��ل فهمي 
�أي  �إد�ن��ة  �إىل  �لعامة  �لنيابة  �لتي جتريها  �لتحقيقات 

م�شوؤول ف�شيتم تنفيذ �لقانون عليه.

•• عوا�شم-وكاالت:

�أبدى �المني �لعام لالأمم �ملتحدة بان جي مون تخوفه 
ي�شعها  �ل�شمالية  ل��ك��وري��ا  �ل��ن��ووي  �ل��رن��ام��ج  �أن  م��ن 
�إىل  يقود  ق��د  �ل���دويل  �ملجتمع  م��ع  ت�شادمي  م�شار  يف 
حرب. و�أكد يف موؤمتر �شحفي عقد يف �إمارة �أندور� �أن 
�ملفاو�شات هي �ل�شبيل �لوحيد حلل �الأزمة وخا�شة مع 

ت�شاعد �لتوتر يف �شبه �جلزيرة �لكورية.
وقال �مل�شوؤول �الأممي، �لذي كان وزير� خلارجية كوريا 
�جلنوبية قبل توليه من�شبه �لرفيع، لقد ذهبت �أزمة 
كوريا �ل�شمالية �إىل �أبعد �حلدود م�شيفا �أنه ال ميكن 
�لنووي  �ل�شالح  با�شتخد�م  يانغ  بيونغ  تلويح  �عتبار 

لعبة على حد تعبره. 
�أنها  �ل�شمالية  كوريا  �علنت  �لذي  �لوقت  ياأتي هذ� يف 

�لدكتور  �الأزه���ر  جامعة  رئي�س  ق��ال  ذ�ت��ه  �ل�شياق  ويف 
�أ�شامة �لعبد، يف مد�خلة هاتفية مع �إحدى �لف�شائيات 
ب��وق��ف م��دي��ر �ملدن  �أ���ش��در ق����ر�ر�ً  �إن���ه  �مل�شرية �م�����س، 
�إحالتهما  �جلامعية، ومدير �لتغذية عن �لعمل ومتت 
فاإنه  �أح��د منهما  �إذ� ثبت تق�شر  �أن��ه  م��وؤك��د�ً  للنيابة، 

�شيحا�شب.
و�أ�شاف �لعبد �أنه يو�فق على �أي مطلب ل�شالح طالب 

�الأزهر حتى و�ن �شملت هذه �ملطالب �إقالته.
وك���ان م��ئ��ات م��ن ط��الب جامعة �الأزه����ر، ب��وق��ت �شابق 
مقابل  �لرئي�شي،  �لن�شر  ط��ري��ق  �ف��رت���ش��و�  �م�����س  م��ن 
مدينة  ب�شاحية  �ملجهول  للجندي  �لتذكاري  �لن�شب 
من  مئات  �إ�شابة  على  �حتجاجاً  �لقاهرة،  �شمال  ن�شر 
زمالئهم بت�شّمم غذ�ئي بعد تناولهم �أطعمة يف �ملدينة 

�جلامعية بجامعة �الأزهر م�شاء �أم�س �الول.
عن  �ملت�شّببني  حما�شبة  ب�شرورة  �ملحتجون  ويطالب 
حاالت �لت�شّمم �لغذ�ئي �لتي ت�شّببت باإ�شابة �ملئات من 
طالب جامعة �الأزهر بحاالت ت�شّمم معوي ومت نقلهم 

�ىل �مل�شت�شفيات.

مدينة  يف  لها  رئي�شية  ن��ووي��ة  حمطة  ت�شغيل  �شتعيد 
يونغبيون لتعزيز قدر�تها �لع�شكرية كما ونوعا.

عن  �لر�شمية  �ل�شمالية  �لكورية  �النباء  وكالة  ونقلت 
بالده  �إن  قوله  �ل��ذري��ة  �لطاقة  وك��ال��ة  با�شم  متحدث 
�ملن�شاآت �لنووية وت�شتاأنف ت�شغيلها مبا يف  �شتعيد بناء 
�لعمل  عن  متوقفة  �ليور�نيوم  لتخ�شيب  من�شاأة  ذلك 

ومفاعل �آخر وكالهما يف يونغبيون.
ويعد هذ� �لقر�ر �أحدث �إجر�ء تتخذه بيونغيانغ �شمن 
يف  �لثالثة  �لنووية  جتربتها  �أعقبت  �إج���ر�ء�ت  �شل�شلة 

�شهر فر�ير �شباط �ملا�شي.
�أقرتها  �لتي  �لعقوبات  �الإج��ر�ء�ت رد� على  وتاأتي هذه 
تقوم  �لتي  �مل��ن��اور�ت  على  وك��ذ�  عليها،  �ملتحدة  �الأمم 
ب��ه��ا �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة م��ع �جل����ارة كوريا 

�جلنوبية.

الفجر........    04:50            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:42  
الع�صاء......   08:12

�شبان فل�شطينيون ي�شتبكون مع قو�ت �الحتالل يف �ل�شفة عقب وفاة �الأ�شر مي�شرة

دمار هائل يف مدينة دير �لزور )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

���ش��ه��دت ع����دة �أح����ي����اء يف �أط�����ر�ف 
يف  عنيفة،  ��شتباكات  �م�س  دم�شق 
حميطها  ع��ل��ى  ق�����ش��ف  �أدى  ح���ني 
�أ���ش��خ��ا���س من  �أرب���ع���ة  م��ق��ت��ل  �إىل 
�أ���ش��رة و�ح����دة، و����ش��ت��م��رت �ملعارك 
�شيما يف مدينة  يف مناطق عدة ال 
حلب كرى مدن �ل�شمال، كما وثق 
150 �شخ�شا �م�س  ن�شطاء مقتل 
�الأول، معظمهم يف دم�شق وريفها 

وحم�س و�إدلب.
�إن  �ملحلية  �لتن�شيق  جل��ان  وق��ال��ت 
قو�ت �لنظام كثفت ق�شفها �شباحا 
على �الأحياء �جلنوبية يف �لعا�شمة 
بني  ��شتباكات  د�رت  فيما  دم�شق، 
�جلي�شني �ل�شوري �حلر و�لنظامي 

يف حي برزة �شمال دم�شق.
و�أفاد نا�شطون �أن �لقو�ت �لنظامية 
ق�شفت د�ريا و�ملع�شمية بر�جمات 
د�ري����ا  �إىل  و�أر����ش���ل���ت  �ل�������ش���و�ري���خ، 
تعزيز�ت من مطار �ملزة �لع�شكري 

يف حماولة القتحامها.
�ل�شوري  �مل��ر���ش��د  �أف����اد  جهته  م��ن 
��شتباكات  ب����اأن  �الإن�������ش���ان  حل��ق��وق 
ع��ن��ي��ف��ة ت�����دور ب���ني �جل��ي�����س �حلر 
و�لقو�ت �لنظامية يف حي برزة يف 
���ش��م��ال دم�����ش��ق، ت��ز�م��ن��ا م��ع ق�شف 

على �حلي.

�أرب���ع���ة مو�طنني  �مل��ر���ش��د مب��ق��ت��ل 
م��ن �أ���ش��رة و�ح����دة ه��م ط��ف��ل يبلغ 
م��ن �ل��ع��م��ر ث���الث ���ش��ن��و�ت و�خته 
وو�لدتهما  �خل��ام�����ش��ة،  تبلغ  �ل��ت��ي 
وج���دت���ه���م���ا، �إث�����ر �ل��ق�����ش��ف �ل���ذي 

تعر�شت له بلدة �ملقيليبة.
ومع ��شتد�د معركة دم�شق وريفها، 
�أظهرت �شور ن�شرت على �الإنرتنت 
بناء  �إىل  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ظ��ام  جل���وء 
من  م��ق��ر�ت��ه،  حل��م��اي��ة  حت�شينات 
�أمام فرع جهاز �الأمن  بينها جد�ر 
�لعا�شمة  و�����ش����ط  يف  �جل����ن����ائ����ي 

دم�شق.
�أعتاب  ع��ل��ى  �مل����ع����ارك  وت��ت�����ش��اع��د 
مقاتلو  ي���و�����ش���ل  ف��ي��م��ا  دم�������ش���ق، 
�أحيائها  تقدمهم يف  �حلر  �جلي�س 
�لنظام  عجز  ويعو�س  �جلنوبية. 
بق�شف  وط��ائ��ر�ت��ه  مدفعيته  ب���ر� 
ي���ط���ال م���ا ب���ني ي����دي �ل����ث����و�ر من 
مدنيون  ل��ي�����ش��ق��ط  وم����دن  �أح���ي���اء 
�شحية هذ� �لق�شف، حيث �شهدت 
ود�ري������ا ق�شفا  �ل�����ش��ام  م��ع�����ش��م��ي��ة 
�شقط  م��دف��ع��ي��ا وج����وي����ا، يف ح���ني 
�ل��ع�����ش��ر�ت ب���ني ق��ت��ي��ل وج���ري���ح يف 
ليزد�د  لدم�شق  �ل�شرقية  �لغوطة 

�جلرح �ل�شوري نزيفا.
ويعتر هذ� �جلرح مبثابة �ملحر�س 
�الأقوى على مو��شلة �ملعارك حتى 

�لنهاية.

النظام ال�سوري يح�سن مقراته يف العا�سمة

ا�ستباكات عنيفة يف دم�سق وق�سف على حميطها

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

حملت �لرئا�شة �لفل�شطينية �حلكومة �الإ�شر�ئيلية م�شوؤولية وفاة �الأ�شر 
مي�شرة �أبو حمدية �م�س مب�شت�شفى �إ�شر�ئيلي، بينما �أعلنت ف�شائل وقوى 
ون��ددت يف  �الأ���ش��رى،  ل��الإف��ر�ج عن  �ل�شبل  كل  ��شتخد�م  فل�شطينية عزمها 
�لوقت نف�شه بوفاة �الأ�شر مع �تهامات باالإهمال �لطبي من جانب �شلطات 
�ل�شجون �الإ�شر�ئيلية ومطالبات بتدخل دويل ودعو�ت لالإ�شر�ب �ل�شامل.

فقد قال نبيل �أبو ردينة �ملتحدث با�شم �لرئا�شة حتمل �لرئا�شة �لفل�شطينية 
حكومة )بنيامني( نتنياهو م�شوؤولية ��شت�شهاد �الأ�شر مي�شرة �أبو حمدية 

يف �شجون �الحتالل �الإ�شر�ئيلي.
و�أ�شاف �لبيان حذرنا �أكرث من مرة ومنذ وقت طويل باأن ��شتمر�ر �عتقال 
تد�عيات  �إىل  ي��وؤدي��ان  �ملتعمد  �لطبي  و�الإه��م��ال  �لفل�شطينيني  �الأ���ش��رى 
خطرة جد�. كما حذر من ��شتمر�ر �لقتل �لبطيء لالأ�شرى �لفل�شطينيني 
يف �شجون �الحتالل �الإ�شر�ئيلي د�عيا الإطالق كافة �ملعتقلني �لفل�شطينيني 

بال�شجون �الإ�شر�ئيلية.
�ل�شجون  يف  �لفل�شطينيني  �الأ���ش��رى  �أن  �إ�شر�ئيلية  �إع��الم  و�شائل  وذك��رت 
�الأمن  جهاز  يتخوف  فيما   ، �حتجاجية  عمليات  يف  �شرعو�  �الإ�شر�ئيلية 
�الإ�شر�ئيلي من حدوث ت�شعيد �أمني يف �ل�شفة �لغربية خا�شة مع �قرت�ب 

يوم �الأ�شر �لفل�شطيني بعد �أ�شبوعني.
64 عاما، ب��د�أ �الأ�شرى  �أب��و حمدية،  �أعقاب �الإع��الن عن وف��اة �الأ�شر  ويف 
على  يقرعون  ونفحة  ورم��ون  و�إي�شل  كت�شيعوت  �شجون  يف  �لفل�شطينيون 
و�إلقاء حاجيات فيما هاجمت قو�ت خا�شة تابعة مل�شلحة  �لزنازين  �أب��و�ب 

�إن  �إ�شر�ئيلية  تقارير  وقالت  �لزنازين.  يف  �الأ�شرى  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شجون 
�إ�شر�ئيليني  �شجانني   6 و�أن  ح��ارق��ة  زج��اج��ات  �أل��ق��و�  �الأ���ش��رى  م��ن  ق�شما 
�إلقاء قنابل كهذه باجتاه  ��شتن�شاق غاز م�شيل للدموع بعد  �أ�شيبو� جر�ء 
حكومة  بيان،  يف  �لطيبي،  �أحمد  �لكني�شت  ع�شو  وحمل  �الأ�شرى.  زنازين 
�أبو  مي�شرة  �الأ���ش��ر  وف��اة  عن  و�الأخالقية  �لقانونية  �مل�شوؤولية  �إ�شر�ئيل 
حمدية �لذي �أ�شيب بال�شرطان. وقال �لطيبي �إن �ل�شلطات رف�شت �الإفر�ج 
عنه بعد معاجلته عالجا كيميائيا، بينما يتم �الإفر�ج عن �شجناء يهود بعد 

�إ�شابتهم بحالة �شعال عابرة.

�ل�����ش��رق م��ن دم�����ش��ق، حتدث  و�إىل 
�����ش���ت���ب���اك���ات عند  ع�����ن  �مل����ر�����ش����د 
�أطر�ف حي جوبر من جهة �شاحة 
�ل�شاحات  �إح��دى  وهي  �لعبا�شيني، 

�لرئي�شية يف �لعا�شمة �ل�شورية.
��شتباكات  عن  �ملر�شد  حت��دث  كما 
�لكتائب  م��ن  مقاتلني  ب��ني  عنيفة 
�لنظامية  و�ل�����ق�����و�ت  �مل���ع���ار����ش���ة 
زملكا" �شرق  ب��ل��دة  �أط�����ر�ف  ع��ن��د 

�لعا�شمة، يف حني تتعر�س مناطق 
�شمال  دوم������ا  م���دي���ن���ة  ج���ن���وب  يف 
�لقو�ت  م��ن  لق�شف  دم�شق  ���ش��رق 

�لنظامية.
وق��ب��ل ذل���ك ق��ال��ت جل���ان �لتن�شيق 
�ملحلية �إن ع�شرة �أ�شخا�س -بينهم 
�أطفال- قتلو� وجرح ع�شر�ت جر�ء 
�حلجر  حل��ي  �لنظام  ق��و�ت  ق�شف 

�الأ�شود يف دم�شق ب�شاروخ غر�د.

وبث نا�شطون �شور� على �الإنرتنت 
ت��ظ��ه��ر �ن���ت�������ش���ال ط���ف���ل م����ن حتت 
�شقوط  ج��ر�ء  ُدم��ر  منزل  �أنقا�س 
�����ش����اروخ غ�����ر�د ع��ل��ى �حل�����ي. وقد 
�ليوم  فجر  �لنظام  ق��و�ت  ق�شفت 
يف  �لرموك  خميم  منطقة  �أي�شا 
على  ��شتباكات  د�رت  دم�شق، حيث 

�أطر�فه.
�أف����اد  و�ىل �جل���ن���وب م���ن دم�����ش��ق، 

غ�سب فل�سطيني ل�ست�سهاد اأ�سري لدى الحتالل

اجلي�س اليمني ين�سحب من 
منطقة باتفاق مع القاعدة

•• �شنعاء-يو بي اأي:

مبحافظة  �لثعالب  منطقة  م��ن  �ن�شحاب  عملية  �ليمني  �جلي�س  يجري 
وتنظيم  �ليمنية  �ل�شلطات  ب��ني  الت��ف��اق  تنفيذ�ً  �ل��ي��م��ن،  ���ش��رق  �لبي�شاء 
�لقاعدة رعته و�شاطة قبلية، ق�شى بان�شحاب �لطرفني من �ملنطقة �لتي 

�شهدت معارك عنيفة بينهما.
جبل  من  �ن�شحاب  عملية  ب��د�أت  �جلي�س  ق��و�ت  �إن  حملية  م�شادر  وقالت 
�لثعالب و�لقرى �ملجاورة له، تنفيذ�ً التفاق بني تنظيم �لقاعدة و�ل�شلطات 

�ليمنية.
�لقاعدة  تنظيم  م��ن  ومقاتلني  �جلي�س  ق��و�ت  ب��ني  عنيفة  م��ع��ارك  ود�رت 
مدعومني مبقاتلني قبليني يف منطقة قيفة مبدينة رد�ع �لتابعة ملحافظة 
�لبي�شاء مطلع �شهر �شباط فر�ير �ملا�شي، �نتهت باتفاق ق�شى بان�شحاب 

مقاتلي �لقاعدة من �ملنطقة مقابل �ن�شحاب �حلملة �لع�شكرية.
و�أكدت �مل�شادر �أن �حلملة �لع�شكرية، �لتي �شبق وحو�شرت يف جبل �لثعالب 
منطقة  يف  لها  �لقاعدة  مقاتلو  ن�شبه  كمني  �إث��ر  كبرة  خ�شائر  وتكّبدت 
�أن  ملا مت �التفاق عليه، م�شرة �ىل  �شر�ر، بد�أت عملية �الن�شحاب تنفيذ�ً 

الأمم املتحدة تقر اأول معاهدة 
لتنظيم جتارة ال�سالح الدولية 

•• االأمم املتحدة-رويرتز:

و�ف���ق���ت �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة لالمم 
193 دولة  م��ن  �مل��وؤل��ف��ة  �مل��ت��ح��دة 
ب��اأغ��ل��ب��ي��ة كا�شحة  �ل��ث��الث��اء  �م�����س 
على �أول معاهدة لتجارة �ال�شلحة 
لتنظيم  ت�شعى  و�ل��ت��ي  �لتقليدية 
جتارة دولية تقدر قيمتها بحو�يل 
70 مليار دوالر يف �أ�شلحة تقليدية 
ترت�وح بني �أ�شلحة خفيفة ودبابات 
و�����ش����ف����ن ح����رب����ي����ة. وو�ف����������ق على 
وعار�شتها  دول��ة   154 �التفاقية 
ثالث دول بينما �متنعت 23 دولة 

عن �لت�شويت.
�أبدتها  �لتي  �الع��رت����ش��ات  وك��ان��ت 
�ير�ن و�شوريا وكوريا �ل�شمالية قد 
�الجماع  �ىل  �لو�شول  دون  حالت 
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يومني  يف  عراقيا   34 اإعــدام 
•• بغداد-وكاالت:

يا�شني  �لعر�قي  �لرملان  قال ع�شو 
�ملطلك �إن �ل�شلطات �لعر�قية نفذت 
�شخ�شا،   30 باإعد�م  �أحكاما  �الأحد 
�إعد�م  �لعدل  وز�رة  �أعلنت  حني  يف 
�أربعة يوم �أم�س �الأول بينهم قيادي 
�الإ�شالمية،  �ل��ع��ر�ق  دول���ة  يف  كبر 
�الن��ت��ق��اد�ت �حلقوقية  وذل���ك رغ��م 

ملثل تلك �الإعد�مات. 
وب��ح�����ش��ب �ل���ن���ائ���ب �ل���ع���ر�ق���ي ف����اإن 
�أحكام �إعد�م �أولئك �لثالثني جاءت 
ب����ن����اًء ع���ل���ى و����ش���اي���ة م����ن خمرين 
وزيف  كذبهم  للق�شاء  ثبت  �شريني 
�دع����اء�ت����ه����م. و�ع���ت���ر �مل��ط��ل��ك �أن 
�الإع���د�م  �أح��ك��ام  �الإ����ش���ر�ع يف تنفيذ 
قانون  ع��ل��ى  ل��الل��ت��ف��اف  حم���اول���ة 
كتل  ب��ه  تطالب  �ل���ذي  �ل��ع��ام  �لعفو 
�لعربية  �ملنظمة  ود�ن����ت  ب��رمل��ان��ي��ة. 
�الإعد�مات  ت��ل��ك  �الإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
�لدويل  �ملجتمع  �إن  وق��ال��ت  ب�شدة، 
�لعر�قيني  �أرو�ح  م�شوؤولية  يتحمل 
�لتي تزهق مبوجب �أحكام ق�شائية 

باطلة.
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حمكمة جنح يف اأبوظبي حتكم باحلب�س �سنة والإبعاد لربيطاين وهندي باعا اأرا�سي وهمية �سمايل لندن
عن عمليتي �لتعاقد وحت�شيل �الأم��و�ل.. �إ�شافة �إىل حتديد مدى علم كل 
طرف بحقيقة ن�شاط �ل�شركة. وجاء �لتقرير بوجود هذه �الأر��شي بالفعل 
�ل�شجل  ل��دى  �الأر����ش��ي  ت�شجيل  بوجوب  يتمثل  �لبيع  عقود  يف  �خللل  و�أن 
�لتقرير  بني  كما  �ملتهمة  �ل�شركة  به  تقم  مل  ما  وهو  �لريطاين  �لعقاري 
�أن �ملتهمة �الأوىل و�ملتهم �لثاين هم جمرد موظفني لدى �ملتهمني �لر�بع 
ذلك حكمت  على  وبناء  نية.  بح�شن  منهما  قاما مبا طلب  وقد  و�خلام�س 
�ملحكمة بر�ءتهما مما ن�شب �إليهما بينما �أد�نت �ملتهمني �لثالث و�لر�بع مبا 
ن�شب �إليهما وحكمت عليهما باحلب�س �شنة لالرتباط مع �الإبعاد عن �لدولة 
بعد ��شتيفاء حقوق �ملجني عليهم مع م�شادرة �الأم��و�ل و�الأجهزة �لتي مت 

�شبطها يف مقر �ل�شركة ومنازل �ملد�نني. 

•• اأبوظبي-وام:

بهدف  �الح��ت��ي��ال  بتهمة  وه��ن��دي��ا  بريطانيا  �أب��وظ��ب��ي  جنح  حمكمة  �د�ن���ت 
�أر��شي وهمية يف �شمال مدينة لندن  �أم��و�ل �لغر ببيعهم  �ال�شتيالء على 
ومز�ولة ن�شاط جتاري بدون ترخي�س. وحكمت على كل منهم باحلب�س �شنة 
�الأمو�ل  وم�شادرة  عليهم  �ملجني  حقوق  ��شتيفاء  بعد  �لدولة  عن  و�الإبعاد 
�لتي مت �لتحفظ عليها على ذمة �لق�شية كما ت�شمن �حلكم بر�ءة متهمة 
ويف  �لق�شية.  نف�س  يف  حماكمتهما  مت  ق��د  ك��ان  بريطاين  و�آخ���ر  �شويدية 
�جلن�شية  من  �ثنني  �أبوظبي  يف  �الأم��و�ل  نيابة  �أحالت  �لق�شية..  تفا�شيل 
ن�شر  �الإحتيال عن طريق  بتهمة  للمحاكمة  و�شويدية وهنديا  �لريطانية 

�إعالنات �شحفية توؤكد على غر �حلقيقة �أن �شركتهم مفو�شة بيع �أر��شي 
للتملك �حلر ب�شمال مدينة لندن باململكة �ملتحدة باأ�شعار زهيدة ترت�وح بني 
30 �لف درهم و60 �ألف درهم. ومتكنو� بهذه �لطريقة من خد�ع �أربعني 
م�شتثمر� من �ملو�طنني و�ملقيمني و�الإ�شتيالء منهم على نحو ثالثة ماليني 
درهم بدون حق كما �ت�شح �أن �شركة �ملتهمني غر مرخ�شة مبمار�شة هذ� 
�لن�شاط �لتجاري. وبتفتي�س مقر �ل�شركة وم�شكن �ملتهمني مت �لتحفظ على 
مبلغ مائة �ألف درهم �إ�شافة �إىل 250 �ألف درهم مودعة يف ح�شاب �ل�شركة 
يف �لبنك كما مت �شبط و�شائل تقنية �ملعلومات �لتي ��شتخدمها �ملتهمون يف 
�إىل جلنة  �لق�شية  ملف  �ملحكمة  �أحالت  ومن جهتها  �لعمليات.  تلك  �إد�رة 
�ملتهمة  بال�شركة  �مل�شئولني  �الأ�شخا�س  لبيان  وح�شابيني  هند�شيني  خر�ء 

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع ال�سني

•• ابوظبي-وام:

�آل حامد وكيل  ��شتقبل �شعادة عبد �هلل بن حممد بن بطي 
وز�رة �خلارجية يف مكتبه يف ديو�ن عام �ل��وز�رة �م�س �شعادة 
�شفر  �ل�شعبية  �ل�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة  �شفر  م��ني  ج��ه  ه���و�جن 
�للقاء  خالل  ومت  �لدولة.  لدى  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية 
�مل�����ش��رتك و���ش��ب��ل تعزيز  �مل��و����ش��ي��ع ذ�ت �اله��ت��م��ام  م��ن��اق�����ش��ة 
حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  وتطوير  �ل��ت��ع��اون 

�مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين �ل�شديقني.

ا�ستقبل وزراء املالية العرب وامل�ساركني يف اجتماعات الهيئات املالية العربية

حممد بن را�سد يوؤكد اأهمية ال�ستثمارات العربية امل�سرتكة يف �ستى القطاعات

ق�ساة واأع�ساء نيابة جدد يوؤدون اليمني القانونية اأمام من�سور بن زايد

�سعيد بن زايد ينقل تعازي رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
خلادم احلرمني ال�سريفني بوفاة الأمري بدر بن عبدالعزيز

حممد بن را�سد يبحث مع وزير اخلارجية الكندي العالقات الثنائية وجممل الو�ساع ال�سيا�سية فى املنطقة

من�سور بن زايد ي�سهد توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ برنامج توظيف اخلريجني يف القطاع اخلا�س

رئي�س الأركان يلتقي عددا من م�سوؤويل نيوزيلندا 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل 
نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  �م�س..بح�شور  ظهر 
دبي وزير �ملالية و �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي .. �أ�شحاب �ملعايل وزر�ء �ملالية �لعرب وحمافظي �لبنوك �ملركزية 
و�ملر�كز و�ل�شناديق �ملالية �لعربية �مل�شاركني يف �أعمال �الجتماعات �ل�شنوية 
�مل�شرتكة للهيئات �ملالية �لعربية و�أعمال �لدورة �لر�بعة ملجل�س وزر�ء �ملالية 
�لعرب ..�لتي بد�أت يف دبي يف وقت �شابق من �شباح �ليوم وت�شتمر يومني. 
وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�لوزر�ء �لعرب..

�لعربي و�شبل دفع  �لوطن  و�ملالية يف  �الأو�شاع �القت�شادية  �حلديث حول 

عجلة �لتنمية مبكوناتها كافة من �أجل �إعادة بناء �إقت�شاد عربي �شليم قائم 
على ��شرت�تيجية عربية م�شرتكة تنعك�س نتائجها على م�شحلة �ل�شعوب 
�مل�شرتكة  �لعربية  �ال�شتثمار�ت  �أهمية  �للقاء  خالل  �شموه  و�أك��د  �لعربية. 
�لدول  تنفيذ مقرر�ت جامعة  �أج��ل  للم�شي قدما من  �لقطاعات  �شتى  يف 
�لعربية خا�شة ذ�ت �ل�شلة باإن�شاء �ل�شوق �لعربية �مل�شرتكة و �إز�لة �حلو�جز 
و�ملعوقات بني �قت�شاد�ت �لدول �لعربية. ومتنى �شموه لوزر�ء �ملالية �لعرب 
تعود  مر�شية  نتائج  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �لنجاح  �الإج��ت��م��اع��ات  يف  و�مل�����ش��ارك��ني 
�لوزر�ء  وتناول  منهم.  �ل�شباب  فئة  خا�شة  �لعربية  �ل�شعوب  على  باخلر 
�لعرب طعام �لغد�ء على ماأدبة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�ملعايل  و�أ�شحاب  �ل�شيوخ  من  عدد  و�مل��اأدب��ة  �للقاء  ح�شر  �لعامرة.  مكتوم 
�ل��وزر�ء وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة و روؤ�شاء ومديري �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية. 

•• ابوظبي-وام:

�لرئا�شة  بق�شر  �م�س  �جل��دد  �لنيابة  ووك��الء  �لق�شاه  من  ع�شر  �أثنا  �أدى 
�ليمني �لقانونية �أمام �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�أبوظبي  جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س د�ئرة �لق�شاء باإمارة 
مبنا�شبة بدء ممار�شتهم ملهامهم كق�شاة يف د�ئرة �لق�شاء باأبوظبي. ورحب 
�شموه بان�شمام �لق�شاة �جلدد معربا عن �أمله يف �أن يكونو� �إ�شافة نوعية 
للجهاز �لق�شائي باإمارة �أبوظبي ر�جيا �شموه لهم �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء 

•• الريا�ض-وام: 

تعازي  �أب��وظ��ب��ي  حاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  �شمو  ق��دم 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�ىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود عاهل 
�آل  بن عبد�لعزيز  بدر  �الأم��ر  له  �ملغفور  بوفاة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 

�شعود �لذي ووري جثمانه �لرثي �ليوم يف �لريا�س.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل فى ق�شر �شموه 
ب��زع��ب��ي��ل ب��ع��د ظ��ه��ر �م�����س بح�شور 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
�خلارجية  وزي��ر  بايرد  ج��ون  �ل�شيد 

�لكندي و�لوفد �ملر�فق. 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ����ش��ت��ع��ر���س  وق�����د 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
ب��ح�����ش��ور �شمو  و�ل����وزي����ر �ل�����ش��ي��ف 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
�ل�شد�قة  عالقات  �خلارجية  وزي��ر 
و�لتعاون بني دول��ة �الم��ار�ت وكند� 
خ��ا���ش��ة �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����ش��ادي بني 
م�شتوي  وع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ن  حكومتي 
�حلديث  .وت��ط��رق  �خل��ا���س  �لقطاع 
�الو�������ش������اع  جم����م����ل  �ىل  ك�����ذل�����ك 

•• ابوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مبادرة  ال�شتحقاقات  ��شتكماال 
يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  م�شاركة  لتعزيز   � �هلل  حفظه   � �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بالتدريب  �خلا�س  �ال�شرت�تيجي  ملحورها  وتنفيذ�  )�أب�شر(  �لعمل  �شوق 
و�لتطوير �شهد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
لتفعيل  تفاهم  توقيع مذكر�ت  �م�س  �شباح  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
للتوطني  �أبوظبي  جمل�س  م��ن:  وك��ل  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  بني  �ل�شر�كة 
�الإمار�ت  تنمية وبرنامج  �لوطنية  �لب�شرية  �ملو�رد  تنمية وتوظيف  وهيئة 
لتطوير �لكو�در �لوطنية مبا ميكنها من تنفيذ برنامج توظيف �خلريجني 
معايل  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  �التفاقية عن  على  وقع  �خلا�س.  �لقطاع  يف 
�أحمد جمعة �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة وعن �جلهات �ل�شريكة كل 
من �شعادة علي ر��شد �لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة جمل�س �أبوظبي للتوطني 
�لكو�در  لتطوير  �الإم���ار�ت  لرنامج  �لتنفيذي  �ملدير  �ملال  عي�شى  و�شعادة 
�لوطنية و�شعادة نا�شر بطي �ل�شام�شي �ملدير �لعام لهيئة تنمية. و�أكد �شمو 
�أن توقيع هذه �التفاقات ياأتي ترجمة لتوجيهات  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة � حفظة �هلل � �لر�مية �إىل توفر حياة كرمية 
للمو�طنني وتوفر فر�س عمل للنهو�س بال�شباب �ملو�طن وتنمية مهار�ته 
مل�شرة  �الأ�شا�شية  �للبنة  �ل�شباب هم  باأن  �شموه  �إميانا من  وذلك  وقدر�ته 
موؤكد�  و�لنجاح  �لتقدم  من  �ملزيد  نحو  للوطن  �ملحركة  و�لطاقة  �لتنمية 
�شموه باأن هذ� �لرنامج هو بد�ية لتاأ�شي�س جيل مو�طن موؤهل قادر على 
دخول �لقطاع �خلا�س بكل جد�رة وثقة مبا ي�شاعد هذ� �لقطاع على دعم 
م�شرة �القت�شاد �لوطني وحتقيق �لتكامل �القت�شادي يف �لدولة. و�أعرب 
�شموه عن ثقته بان هذه �التفاقيات �شت�شهم يف فتح �ملزيد من فر�س �لعمل 
للمو�طنني مبا يحقق �لهدف �لذي �أطلقت من �جله مبادرة �ب�شر مطالبا 
�شموه بت�شافر جميع �جلهود من �جل حتقيق مناخ حمفز وجاذب للعمل 
�لزعابي  جمعة  �أحمد  معايل  �أك��د  له  ت�شريحات  ويف  �خلا�س.  �لقطاع  يف 
تنفيذ�  ياأتي  �خلا�س  �لقطاع  يف  �خلريجني  توظيف  برنامج  �إط��الق  ب��اأن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
�ل��وز�رة وم�شوؤوليتها جتاه  بدور  �إميانا منه  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء 
متطلبات  مع  يتما�شى  مبا  كفاءتهم  ورف��ع  وتاأهيلهم  ودعمهم  �خلريجني 
�شوق �لعمل قائال معاليه �إن �لوز�رة �شتتوىل دعم �لرنامج بتحملها ن�شبة 
30 يف �ملئة من �لر�تب �الإجمايل �ل�شهري للموظف �ملتدرب وحتمل ن�شبة 
من تكاليف �لتدريب معلنا �أن �لرنامج �شي�شهم يف توظيف 1000 خريج 
مو�طن خالل �لدورة �الأوىل منه. من جانبه �أو�شح �شعادة نا�شر �لهاملي 
�لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �ملكتب �لفني ل�شمو وزير �شوؤون �لرئا�شة �أن برنامج 
بني  حقيقية  �شر�كة  على  ي��ق��وم  �خل��ا���س  �لقطاع  يف  �خلريجني  توظيف 
�خلريجني و�لقطاع �خلا�س بتعيينهم كموظفني متدربني ملدة �أق�شاها 8 
�أ�شهر يخ�شعون خاللها الأ�شكال خمتلفة من �لتدريب على �أن يتم تعيينهم 
بعد �نق�شاء مدة �لرنامج بوظيفة د�ئمة م�شر� �شعادته �إىل �أن �لرنامج 
�شيد�ر من خالل �جلهات �ملعنية بالتوطني و هي جمل�س �أبوظبي للتوطني 
وباإ�شر�ف  �لوطنية  �لكو�در  لتطوير  �الإم���ار�ت  وبرنامج  “تنمية”  وهيئة 
من وز�رة �شوؤون �لرئا�شة. جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �لرنامج ي�شتهدف تذليل 
�لتحديات �لتي تو�جه توظيف �خلريجني وذلك من خالل �شقل مهار�تهم 
�النتقال  على  ت�شاعدهم  حقيقية  عمل  بيئة  يف  بدجمهم  كفاءتهم  ورف��ع 
�لرنامج  ي��ع��زز  كما  �لعملية  �حل��ي��اة  �إىل  �جلامعية  �حل��ي��اة  م��ن  �ل�شل�س 
ثقافة �لتعليم �مل�شتمر لدى �خلريجني وتطويرها وزيادة فر�س �لتطوير 
من  لتمكينها  �مل�شاركة  للجهات  �لدعم  ويقدم  لديهم  و�لتخ�ش�شي  �ملهني 
��شتقطاب �لكو�در �ل�شابة �لوطنية �ملوؤهلة. ح�شر توقيع �التفاقات كل من 
معايل �حمد حممد �حلمري �الأمني �لعام لوز�رة �شوؤون �لرئا�شة و�ل�شادة 

وكالء وز�رة �شوؤون �لرئا�شة وعدد من �مل�شوؤولني. 
ومت �إعد�د برنامج توظيف �خلريجني يف �لقطاع �خلا�س تنفيذ� لتوجيهات 
للمو�طنني  بتوفر فر�س عمل  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
وفق روؤية و��شحة توؤدي �إىل رفع معدل م�شاركة �لكو�در �لوطنية يف �لقوى 
�ملو�طنني و��شتكماال ملبادرة  �لبطالة بني  �لعاملة و�لتخفيف من معدالت 

•• ابوظبي-وام: 

�أركان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  �شعادة  ��شتقبل 
�لفريق  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  بالقيادة  مكتبه  يف  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�لنيوزيلندي وهيلني كويلرت وكيلة  �لدفاع  �أرك��ان  �أول ر�ي�س جونز رئي�س 
�لدولة.  �إىل  بها  يقومون  �لتي  �لزيارة  �إط��ار  �لنيوزلندية يف  �لدفاع  وز�رة 
وق��د �أع��رب �شعادة رئي�س �الأرك���ان خ��الل �الجتماع �ل��ذي ح�شره ع��دد من 
كبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�لوفد �ملر�فق عن ترحيبه ب�ال�شيوف م�شيد� 
وتقدما  تطور�  ت�شهد  و�لتي  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لقائمة  بالعالقات 
بني  �لقائمة  �لتعاون  عالقات  �جلانبان  و��شتعر�س  �مل��ج��االت.  خمتلف  يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ونيوزيلند� ذ�ت �ل�شلة بال�شوؤون �لع�شكرية 
و�لدفاعية وجو�نب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم �مل�شلحة �مل�شرتكة.. كما 

مت بحث عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك. 

�الأمثل  �لعطاء  بذل  على  �جل��دد  �لق�شاة  �شموه  وحث  �ل�شامية.  ر�شالتهم 
�ل��ع��د�ل��ة وحتقيق  �إي��ج��اب��ي��ة وف��ع��ال��ة يف دع��م م�شرة  ب�����ش��ورة  �ل���ذي ي�شهم 
�ل��ع��د�ل��ة و�ن  �أه��د�ف��ه��ا د�ع��ي��ا �شموه ب��ان ي��ك��ون��و� م��ث��اال يف تر�شيخ م��ب��ادئ 
�لقو�نني  عليها  تن�س  �لتي  �لعد�لة  وتطبيق  �الأمانة  حمل  على  يحر�شو� 
�لعبودي  عالل  �مل�شت�شار  �ليمني  �أد�ء  مر��شم  ح�شر  و�إخال�س.  حياد  بكل 
رئي�س جمل�س �لق�شاء يف �أبوظبي رئي�س حمكمة �لنق�س و�مل�شت�شار �شلطان 
�لنائب  �لعري  يو�شف  و�مل�شت�شار  �أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  وكيل  �لبادي 

�لعام الإمارة �أبوظبي. 

له  �ملغفور  على  �مليت  �شالة  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  �شمو  و�أدى 
�الأم��ر بدر بن عبد�لعزيز �آل �شعود يف جامع �الإم��ام تركي بن عبد�هلل يف 
وكبار  و�ل���وزر�ء  �الأم���ر�ء  بح�شور  �ل�شريفني  خ��ادم �حلرمني  �لريا�س مع 
�مل�شوؤولني �ل�شعوديني من مدنيني وع�شكريني وجمع غفر من �ملو�طنني 

�ل�شعوديني.
وكان �شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان قد و�شل �لريا�س يف وقت �شابق 
�م�س لتقدمي و�جب �لعز�ء حيث كان يف ��شتقبال �شموه و�لوفد �ملر�فق له 
يف مطار �مللك خالد �لدويل بالريا�س وزير �لدولة ع�شو جمل�س �لوزر�ء 
�لدكتور م�شاعد بن حممد �لعيبان و�شعادة حممد �شعيد حممد �لظاهري 

�شفر �لدولة لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية وعدد من �مل�شئولني.

تعزيز  و�شبل  �ملنطقة  �ل�شيا�شية فى 
و�ال�شتقر�ر  و�الم���ن  �ل�شالم  ��ش�س 
�خلارجية  وزي���ر  و����ش��اد  ل�شعوبها. 
�ل��ك��ن��دي ب�����ش��ي��ا���ش��ة دول����ة �الم�����ار�ت 
�مل���ت���و�زن���ة ح���ي���ال كافة  �خل���ارج���ي���ة 
�القليمي  و�ل�����ش��الم  �الم���ن  ق�شايا 
و�ل���������دويل .ون��������وه �ل�����وزي�����ر خ���الل 
و�شالمته  �الم��ار�ت  باقت�شاد  �للقاء 

ورغ����ب����ة ب������الده ف����ى ت��و���ش��ي��ع �ف����اق 
مع  و�القت�شادي  �لتجاري  �لتبادل 
�الم����ار�ت مب��ا يحقق م�شالح  دول���ة 
�للقاء  ح�شر  �ل�شديقني.  �ل�شعبني 
�مل����ر رئي�س  �ح���م���د  م���ع���ايل حم��م��د 
ومعايل  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
وزير  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد 
ومعايل  �ل��������وزر�ء  �����ش����وؤون جم��ل�����س 

����ش���اح���ي خ���ل���ف���ان متيم  �ل����ف����ري����ق 
و�شعادة  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
مدير  �لفتان  ر��شد  م�شبح  �لفريق 
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  مكتب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دب���ي و���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء حم��م��د �حمد 
�لقمزي وعدد من �مل�شوؤولني بوز�رة 

�خلارجية.

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل لتعزيز م�شاركة �لكو�در �لوطنية 
�أب�شر وتنفيذ� للمحور �الإ�شرت�تيجي �خلا�س بالتدريب و�لتطوير.

�أب�شر  برنامج  يف  �مل�شاركة  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات  �لرنامج  و�شيدعم 
�ل��دول��ة يف دورة  �ل���ف خ��ري��ج م��ن م��و�ط��ن��ي  ف��ر���س ع��م��ل لتوظيف  بخلق 

�لرنامج �الأوىل.
�ملكتب  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  �لهاملي  ث��اين  نا�شر  �شعادة  وق��ال 
�ل���ذي عقده  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  خ���الل  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وز�رة  �ل��ف��ن��ي يف 
ب��ع��د ت��وق��ي��ع م��ذك��ر�ت �ل��ت��ف��اه��م �ن ف��ك��رة ب��رن��ام��ج ت��وظ��ي��ف �خل��ري��ج��ني يف 
بني  قابلة لال�شتمر�ر  �شر�كة حقيقية  توفر  تخت�شر يف  �خلا�س  �لقطاع 
م��ن خالل  ذل��ك  و�شيتم حتقيق  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  �مل��و�ط��ن��ني  �خلريجني 
يف  لتدريبهم  خا�س  لرنامج  و�إخ�شاعهم  متدربني  كموظفني  تعيينهم 
بناء  �أ�شهر  �أق�شاها ثمانية  �أب�شر وملدة حمددة  �مل�شاركة يف مبادرة  �جلهات 
�لتدريب  �نق�شاء مدة  �أن يتم تعيينهم بعد  �مل�شتهدفة على  على �لوظيفة 

بوظيفة د�ئمة على ح�شب �ل�شروط �ملتفق عليها.
�لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  بني  �ل�شر�كة  خالل  من  ي��د�ر  �لرنامج  �أن  و�أ�شاف 
وهيئة تنمية وجمل�س �أبوظبي للتوطني وبرنامج �الإمار�ت لتطوير �لكو�در 
موؤ�ش�شات  م��ن  عمل  فر�س  خلق  برنامج  يف  �مل�شاركة  و�جل��ه��ات  �لوطنية 
دعم  �شتتويل  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وز�رة  �أن  �إىل  م�شر�   .. �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
�لرنامج من خالل حتمل �لوز�رة ن�شبة 30 باملائة من �لر�تب �الإجمايل 
�ل�شهري للموظف �ملتدرب وبحد �أق�شى خم�شة �آالف درهم عن كل موظف 

متدرب وملدة ثمانية �أ�شهر بحد �أق�شى.
و�أو�شح �أن وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �شت�شهم بتحمل جزء من تكاليف �لتدريب 
وبحد �أق�شى ع�شرة �الف درهم وذلك ملدة تنفيذ برنامج توظيف �خلريجني 
..م�شر� �إىل �أن على �جلهات �مل�شاركة يف �لرنامج حتمل كلفة �المتياز�ت 
�لوظيفية مبا فيها �لر�تب �ملتفق عليه عند توقيع �لعقد �لوظيفي وذلك 

بعد �نتهاء مدة �لرنامج وتثبيت �ملوظف يف �لوظيفة �ملتفق عليها ذ�تها.
ولفت �إىل �أن �لرنامج يهدف �إىل توفر فر�س عمل منا�شبة للخريجني 
ويدعم  عمل  فر�س  خلق  برنامج  �أب�����ش��ر-  م��ب��ادرة  يف  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  يف 
�جلهات �مل�شاركة باالإمكانات �ملتاحة كافة من �أجل ��شتقطاب �لكو�در �ل�شابة 
�لوطنية �ملوؤهلة وي�شاهم يف �حلد من حتديات توظيف �خلريجني �جلدد 
عن طريق �شقل مهار�تهم ورفع كفاءتهم من خالل دجمهم يف بيئة عمل 
حقيقية ت�شاعدهم على �النتقال من �حلياة �جلامعية �إىل حياة عملية �أكرث 
�شال�شة وتكري�س ثقافة �لتعليم �مل�شتمر لدى �خلريجني وتطويرها وزيادة 

فر�س �لتطوير �ملهني و�لتخ�ش�شي لديهم.
يف  �مل�شاركة  �جلهات  على  ينبغي  �لهاملي  قال  �مل�شتهدفة  �ل�شركات  وب�شاأن 
�لرنامج �أن تكون �شركة �أو موؤ�ش�شة وطنية �أو �إقليمية �أو �أجنبية م�شنفة 
من �شمن �ملوؤ�ش�شات �لتجارية �لكرى �مل�شجلة هي �أو �أحد فروعها يف �لدولة 
وذ�ت �شمعة عالية حمليا وعامليا ولديها �إد�رة خمت�شة باملو�رد �لب�شرية �أو 
�لتدريبت وت�شعى لتوطني �أنو�ع �لوظائف كافة �أو لديها برنامج معتمد من 
�الإد�رة �لعليا لزيادة ن�شبة توطني �لوظائف باال�شافة �ىل كونها �شريك يف 

برنامج �أب�شر - خللق فر�س عمل.
وح���ول م��ك��ون��ات �ل��رن��ام��ج و���ش��روط �الل��ت��ح��اق ب��ال��رن��ام��ج �أ���ش��اف نا�شر 
�لهاملي يجب �ن يكون �ملتقدم من مو�طني �لدولة و�أال يقل عمره عن 20 
عاما و�أن يكون ح�شن �ل�شرة و�ل�شلوك وحا�شال على موؤهل علمي ال يقل 
عن دبلوم فوق �لثانوية �لعامة و�أن يجتاز �الختبار�ت و�ملقابالت كافة �لتي 
�أية  يف  يكون موظفا  و�أال  �مل�شاركة  و�جلهات  �لرئا�شة  �شئون  وز�رة  تقررها 

جهة حكومية �أو خا�شة.
و�أو�شح �أن �لوظيفة �مل�شتهدفة و�ملدة �ملقررة يتم حتديدها من قبل �جلهة 
�لطرفني  بني  �لعقد  توقيع  و�شيتم  �مل�شارك  ي�شغلها  �شوف  �لتي  �مل�شاركة 
و�لتحاق �ملتدرب بالرنامج على �لوظيفة �مل�شتهدفة ذ�تها كموظف مبتدئ 
بتوفر خطة تطويرية  �لرنامج  بد�ية  �شتلتزم �جلهة يف  ومبوجب ذلك 
مدة  �نتهاء  وبعد   .. �مل�شتهدفة  �لوظيفة  مع  تتالءم  م�شارك  لكل  فردية 
�لوظيفة  قبل �جلهة يف  تثبيته من  يتم  بنجاح  للمتدرب  �ملقررة  �لتدريب 
للوظيفة  �ملقررة  و�المتياز�ت  باحلقوق  يتمتع  �أ�شيل  كموظف  �مل�شتهدفة 

كافة وفقا لالأنظمة �ملعتمدة يف �جلهة �مل�شاركة. 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

دار الرب تتربع بـ 170 األف درهم لالإفراج عن نزيل
م�شريف يف بنك دبي �الإ�شالمي للترع لنزالء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
��شم �حل�شاب: حكومة دبي- ترعات  دبي على  و�الإ�شالحية يف 
ق�شم  رئي�س  �أك��دت  كما   . دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  للنزالء- 
�لرعاية �الإن�شانية جنود �لنور عثمان على �أهمية ت�شافر �ملجتمع 
مبختلف موؤ�ش�شاته �حلكومية و�خلا�شة يف �لعملية �الإ�شالحية 
دمج  و�إع���ادة  ذن��ب  بال  �شحية  �لنزيل  �أ���ش��رة  �أن  و�إي�شاح  للنزيل 
بهدف  و�لتدريب  �لالحقة  �لرعاية  خالل  من  باملجتمع  �لنزيل 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  جهود  �إط��ار  يف  وذل��ك  �ملجتمع  نظرة  تغير 
لتاأهيل نزالئها و�إع��ادة دجمهم يف �ملجتمع عالوة على م�شاعدة 
�أ�شر �لنزالء �ملو�طنني وبع�س حاالت �أ�شر �ملقيمني حتى يتفادو� 

�لوقوع يف �النحر�ف ب�شبب �ل�شغوط �لتي يو�جهونها

•• دبى-وام:

�لعامة  �الإد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��وي��دي  ح��م��ي��د  حم��م��د  �ل���ل���و�ء  �أ����ش���اد 
باملبادرة  دب���ي  ���ش��رط��ة  يف  و�الإ���ش��الح��ي��ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  للموؤ�ش�شات 
�الإن�����ش��ان��ي��ة و�ل����دور �خل���ري و�ل��ت��رع �ل�شخي �ل���ذي ق��ام��ت به 
�شيتم  و�لتي مبوجبها  �لف درهم   170 بقيمة  �لر  د�ر  جمعية 
�أنهى  �ل��ذي  �ملع�شرين  �ل��ن��زالء  �أح��د  ع��ن  �ل�شرعية  �ل��دي��ة  ���ش��د�د 
حمكومته ولي�س لديه �ملقدرة على �شد�د مبلغ �لدية �ل�شرعية. 
وقال �للو�ء �ل�شويدي �أن جمعية د�ر �لر ترعت بهذ� �ملبلغ بينما 
قدم مركز �لر�حة لتحفيظ �لقر�آن مبلغ 30 �لف درهم لتكملة 
ترعت  كما  دره���م  �ل��ف   200 �لبالغة  �ل�شرعية  �ل��دي��ة  ���ش��د�د 

�جلمعية �أي�شا مببلغ 15 �لف درهم للنزيل نف�شه وذلك لي�شق 
بها طريقه يف �حلياة بعد �الإفر�ج عنه ويبد�أ حياة جديدة. و�أ�شار 
للموؤ�ش�شات  �لعامة  �الإد�رة  يف  �الإن�شانية  �لرعاية  ق�شم  �أن  �إىل 
�لعقابية �شاهم يف �الإف��ر�ج عن 27 نزيال يف �لعام �ملا�شي و34 
يف  و�لت�شويات  �ملالية  �مل�شاهمات  وبلغت   2011 �لعام  يف  ن��زالء 
درهم   364 و  �لفا  و784  �لنزالء ثالثة ماليني  �الإف���ر�ج عن 
درهم  و502  �ل��ف��ا  و987  م��الي��ني  ث��الث��ة  و   2012 �ل��ع��ام  يف 
بجميع  �ملجتمع  �أف��ر�د  �ل�شويدي  �للو�ء  ونا�شد   .2011 عام  يف 
�مل��ف��رج عنهم وذل��ك م��ن خالل  �ل��ع��ون للنزالء  ي��د  �شر�ئحه م��د 
قبولهم و�لعمل على دجمهم يف �ملجتمع ليعودو� عنا�شر فاعلة يف 
خدمة �لوطن وتقدمي �لدعم �لالزم الأ�شرهم من خالل ح�شاب 

بح�سور اأكرث من 300 �ساب و�سابة و75 م�سرفا وفني خمترب

موؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�سباب تعقد ور�س عمل للم�ساركني يف م�سابقة بالعلوم نفكر

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير اخلارجية الكندي

الإمارات وكندا �سريكان ا�سرتاتيجيان قادران على امل�ساهمة يف حتقيق ال�ستقرار والزدهار باملنطقة
•• اأبوظبي-وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل بن 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�م�������س م���ع���ايل ج�����ون ب�����رد وزي����ر 
�ل�����ذي يزور  �ل��ك��ن��دي  �خل���ارج���ي���ة 
�لبالد حاليا. وجرى خالل �للقاء 
�لثنائية  �ل���ع���الق���ات  ����ش��ت��ع��ر����س 
ب��ني ب��ني دول���ة �الإم�����ار�ت �لعربية 
�لكفيلة  و�ل�����ش��ب��ل  وك��ن��د�  �مل��ت��ح��دة 
خلدمة  وت���ع���زي���زه���ا  ب��ت��ط��وي��ره��ا 
�لبلدين.  ب��ني  �مل�شرتكة  �مل�شالح 
وحتر�س �الإمار�ت وكند� على بناء 
�لعديد  يف  �إ�شرت�تيجية  ع��الق��ات 
�لتعاون  وي�����ش��م��ل  �مل����ج����االت  م���ن 
�لتجارة  ق��ط��اع��ات  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
و�ل�شحة و�لتعليم �لعايل و�لبنية 
�لتحتية و�الأمن و�لطاقة �لنووية 
وغرها. ويعي�س يف �الإمار�ت �أكرث 
�أكرث  وهناك  كندي  �أل��ف   40 من 
تتخذ  ك��ن��دي��ة  ���ش��رك��ة   150 م���ن 
الأن�شطتها  م��ق��ر�  �الإم�������ار�ت  م���ن 
�الأو������ش�����ط  �ل���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 
بذلك  م�شتفيدة  �أفريقيا  و�شمال 
م��ن �مل���ز�ي���ا �ل��ك��ث��رة �ل��ت��ي تتمتع 
�لبنية  ت��وف��ر  ب��ه��ا �الإم�������ار�ت م���ن 
�الأعمال  وبيئة  �ملتطورة  �لتحتية 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة و�ت�����ش��ال��ه��ا �ل��و����ش��ع مع 
�آ�شيا  وو�شط  �ملنطقة وجنوب  دول 
ودول جنوب �ل�شحر�ء �الأفريقية. 
�الإمار�ت  م��ع  كند�  ع��الق��ات  وتعد 
�لتجارية  �ل���ع���الق���ات  �أق�����وى  م���ن 
�أكر  ف��االإم��ار�ت هي  �ملنطقة..  يف 
�شوق للب�شائع و�لتقنيات �لكندية 
يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال 
�أفريقيا �إ�شافة �إىل �أنها و�حدة من 
لل�شادر�ت  عاملية  �شوقا   20 �أك��ر 
�لن�شاطات  ت��ت��ن��وع  ك��م��ا  �ل��ك��ن��دي��ة. 

�ل���ت���ج���اري���ة و�ال����ش���ت���ث���م���ار�ت بني 
�لقطاعات  م��ن  كثر  يف  �لبلدين 
مب�����ا يف ذل������ك ق����ط����اع �ل����ط����ر�ن 
وتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�شاالت 
و�ل�شحة و�لتعليم و�الأمن و�لدفاع 
و�خلدمات و�لنفط و�لغاز و�لبيئة، 
ك��م��ا وق���ع���ت �الإم���������ار�ت وك���ن���د� يف 
�تفاقية للتعاون   2012 �شبتمر 
�إطار  يف  وذل���ك  �ل�شلمي  �ل���ن���ووي 
�لعالقات  ت�����ش��ه��ده  �ل�����ذي  �ل��ن��م��و 
قام  وق��د  �ل��ب��ل��دي��ن.  ب��ني  �لثنائية 
�شمو �ل�شيخ عبد�هلل ومعايل وزير 
�خل��ارج��ي��ة �ل��ك��ن��دي ب��زي��ارة لفرع 
“تيم  �مل���ع���روف  �ل��ك��ن��دي  �مل��ط��ع��م 
مركز  يف  �ف��ت��ت��ح  �ل���ذي  هورتنز” 
�أكد  ذل��ك  �ىل  �ل��ت��ج��اري.  �أبوظبي 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان وزي����ر �خل��ارج��ي��ة ومعايل 
جون برد وزير �خلارجية �لكندي 
يف بيان م�شرتك لهما �م�س متانة 
�الإمار�تية-�لكندية  �ل��ع��الق��ات 
�الأهد�ف  حتقيق  يف  �شاهمت  �لتي 
�مل�شرتكة الأجندة �لتعاون �لر�مية 
�إىل تعزيز �لرو�بط بني �لبلدين. 
�ل��ب��ي��ان �الإم������ار�ت وكند�  وو���ش��ف 
��شرت�تيجيان  ���ش��ري��ك��ان  ب��اأن��ه��م��ا 
ق��ادر�ن على �مل�شاهمة ب�شكل كبر 
يف حتقيق �ال�شتقر�ر و�الزدهار يف 
�ملنطقة و�أن عالقاتهما مبنية على 
ثالث دعائم �أ�شا�شية هي �الزدهار 
و�الأم������ن و�ل��ت��ن��م��ي��ة. وف��ي��م��ا يلي 
“�أعددنا  للبيان:  �ل��ك��ام��ل  �لن�س 
ق���ب���ل م����ا ي���زي���د ع����ن ع�����ام �أج���ن���دة 
تهدف لتعزيز وتن�شيط �لعالقات 
�الإمار�تية-�لكندية وحددنا عندها 
ثالثة �أهد�ف رئي�شية هي: توقيع 
و�إطالق  �لنووي  �لتعاون  �تفاقية 
جم��ل�����س �الأع�����م�����ال �الإم������ار�ت������ي-

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتنمية  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  ع��ق��دت 
متخ�ش�شة  ع��م��ل  ور�����س  �ل�����ش��ب��اب 
م�شابقة  يف  �مل�������ش���ارك���ني  ل��ل�����ش��ب��اب 
برعاية  تعقد  �ل��ت��ي  نفكر  بالعلوم 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
رئي�س  �خل���ارج���ي���ة  وزي������ر  ن���ه���ي���ان 
�الإم����ار�ت،  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 
و�ل�شارقة،  �أب���وظ���ب���ي  م���ن  ك���ل  يف 
وذلك بال�شر�كة مع وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم وجمل�س �أبوظبي للتعليم 
وب��دع��م م��ن ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 

�أبوظبي، و�شركة �شيمن�س.
من   300 م�����ن  �أك��������رث  وح���������ش����ر 
�ل�شباب و75 م�شرف وفني خمتر 
ور�س �لعمل �لتي عقدت يف كل من 
من  للم�شاركني  �ل�شارقة  جامعة 
مبنى  و يف  �ل�����ش��م��ال��ي��ة،  �الإم�������ار�ت 
�مل�شابقة  يف  للم�شاركني  �مل��ع��م��ورة 
و�ملنطقة  و�ل���ع���ني  �أب���وظ���ب���ي  م���ن 
�أن�شطة  من  كجزء  وذل��ك  �لغربية، 
�لرنامج �لذي ي�شعى �إىل �كت�شاف 

�ختيارها  �شيتم  و�ل��ت��ي  �ل��ف��ائ��زة، 
نفكر  بالعلوم  �نعقاد معر�س  �أثناء 
 23 وح���ت���ى   21 م����ن  �ل����ف����رتة  يف 
�إبريل �ملقبل يف مركز دبي �لتجاري 

�لعاملي. 
�لتوجه  ه���ذ�  �أن  �حلب�شي  و�أك����دت 
يف  �ملوؤ�ش�شة  مكانة  م��ن  �أوال  ي��ع��زز 
�لهيئات  م����ن  ك����و�ح����دة  �مل��ج��ت��م��ع 
حقيقي  �أث����ر  ت����رك  �إىل  �ل�����ش��اع��ي��ة 
�ل�شباب  و�إي��ج��اب��ي يف ح��ي��اة  ود�ئ����م 
يف �الإمار�ت، من خالل م�شاركتهم 
ويعزز  وب���ر�جم���ه���ا،  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  يف 
�أهد�فها يف �لعمل على هذ� �مل�شروع 
ب�شكل خا�س وهو م�شاعدة �ل�شباب 
�لعلمية  م��و�ه��ب��ه��م  �ك��ت�����ش��اف  ع��ل��ى 
و�شقلها  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
ب����اخل����ر�ت و�مل������ه������ار�ت و�مل����ع����ارف 
�لقيادة  توجه  يرفد  مما  �لالزمة، 
يخلق  �ملعرفة، ومما  �قت�شاد  لبناء 
�ملوؤ�ش�شة  بني  �لتو��شل  من  �أج��و�ء 
ك��ج��ه��ة م���ن���ف���ذة ل���ل���رن���ام���ج وبني 
�ل�شباب �ملوهوب، متهيد� الكت�شاف 

�شفر�ء بالعلوم نفكر«.

�ملو�هب �لعلمية �ل�شابة وتنميتها و 
بهدف  وق��در�ت��ه��ا،  مهار�تها  �شقل 
ت��ن��م��ي��ة ج��ي��ل م���ن �ل�����ش��ب��اب يلبي 
حاجات �لبالد من �لكو�در �لعلمية 
�ملوؤهلة، حيث بلغ عدد �مل�شاركني يف 
�ل�شباب  م��ن   420 نحو  �مل�شابقة 
على  ي��ق��وم��ون  �الإم������ار�ت،  خمتلف 
و�بتكار�ً  م�����ش��روع��ا   160 ت��ن��ف��ي��ذ 
وتنفيذها  بت�شميمها  قامو�  علمياً 

باأنف�شهم.
�لرئي�س  �حل��ب�����ش��ي  م��ي��ث��اء  وق���ال���ت 
موؤ�ش�شة  يف  ل��ل��ر�م��ج  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
عقد  �أن  �ل�شباب  لتنمية  �الإم���ار�ت 
�أهمية  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  �ل��ع��م��ل  ور������س 
�لتو��شل ب�شكل م�شتمر بني �ل�شباب 
وبني  عليهم  و�مل�شرفني  �مل�شاركني 
�ل��دع��م �لعلمي  ل��ت��ق��دمي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
هوؤالء  م��ه��ار�ت  وتنمية  و�ل��ت��ق��ن��ي، 
للتناف�س  ي��وؤه��ل��ه��م  مب���ا  �ل�����ش��ب��اب 
ومتكنهم  �لعاملية،  �ملعاير  ح�شب 
وم�شار  �مل�شابقة  تفا�شيل  فهم  من 
و�الأ�ش�س  �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�مل�شاريع  �ختيار  عليها  �شيتم  �لتي 

�لتي  �لعمل  ور���س  �أن  �إىل  ون��وه��ت 
مت تقدميها بالتعاون مع مر�شدين 
�ل�شارقة  جامعة  من  متخ�ش�شني 
�جلل�شات  م�����ن  ع�������دد�  ت�����ش��م��ن��ت 
�لتفاعلية حول كيفية بناء وتقدمي 
�مل�شروع �لعلمي، �إىل جانب جل�شات 
�لعملية  حول  متخ�ش�شة  تفاعلية 
�ل�شباب  م��ع  و�أ�ش�شها  �لتحكيمية 
�الإجابة  خ��الل��ه��ا  �مل�����ش��ارك��ني مت��ت 
�أ�شئلتهم و��شتف�شار�تهم، وهو  على 
توجه ينتظر منه �أن يحفز �ل�شباب 
�لقادمة  �ل��دور�ت  �مل�شاركة يف  على 

من �لرنامج. 
�أ�����ش����ارت  ذل�����ك  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  و 
�حل��ب�����ش��ي �أن �جل��ل�����ش��ات �أي�����ش��ا مل 
�ملر�شدين  ت��وع��ي��ة  �أه���م���ي���ة  ت��غ��ف��ل 
م�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف��ني 
�ل�����ش��ب��اب ح��ي��ث مت��ت �الإج���اب���ة على 
على  �لقائمني  قبل  م��ن  �أ�شئلتهم 
تنفيذ �مل�شروع من �ملوؤ�ش�شة، �إ�شافة 
�لتو�شيات  م��ن  ع��دد�  منحهم  �إىل 
و�ل��ن�����ش��ائ��ح �ل��ت��ي ت�����ش��اع��ده��م على 
يف  �ل��وق��وع  لتفادي  �ل�شباب  �إر���ش��اد 

�لكندي وت�شهيل متطلبات �ل�شفر 
عر �إعادة نظام �لتاأ�شرة لت�شجيع 
وحتقيق  و�ل�شياحة  �ال�شتثمار�ت 
�الزدهار ل�شعبي �لبلدين. وي�شرنا 
�أن نعلن �أننا جنحنا يف حتقيق هذه 
�شتطبق  و�لتى  �لثالثة  �الأه���د�ف 
�إن �الإم��ار�ت وكند�  �ل�شهر �لقادم. 
��شرت�تيجيني  �شريكني  بو�شفهما 
قادرتني على �مل�شاهمة ب�شكل كبر 
يف حتقيق �ال�شتقر�ر و�الزدهار يف 
�أجندة  تطوير  �ملنطقة من خالل 
ثالث  ع��ل��ى  تعتمد  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
دع����ائ����م رئ��ي�����ش��ي��ة ه����ي �الزده��������ار 
�شتلتزم  و�ل���ت���ن���م���ي���ة.  و�الأم�����������ن 
و�لكندية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �حلكومتان 
�لقادمة  �ل�����ش��ت��ة  �الأ����ش���ه���ر  خ����الل 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ����ش��ت��ك�����ش��اف �أه����د�ف 
ملمو�شة يف هذه �ملجاالت و�شيقدم 
�لفرتة  ه��ذه  نهاية  �مل�����ش��وؤول��ون يف 
تقارير  �لبلدين  خارجية  لوزيري 
�شبل  ح�����ول  ت���و����ش���ي���ات  ت��ت�����ش��م��ن 

�ال����ش���ت���ف���ادة ك���ث���ر� م����ن �زده������ار 
�ل��ب��ل��دي��ن �ل��ل��ذي��ن ي��رت��ب��ط��ان معا 
�لعالقات  ت�شكل  متينة  بعالقات 
�ل�شمة  �مل�����ش��رتك��ة  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
�ليوم  ون��ع��ل��ن  ف��ي��ه��ا.  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ت��ر���ش��ي��ح ك���ل م���ن �ل�����ش��ي��د عبد�هلل 
�شيف علي �شليم �لنعيمي �لرئي�س 
“طاقة”  ل�������ش���رك���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لرئي�س  نيك�شون  ج��وردن  و�ل�شيد 
�أوف  بنك  روي��ال  لبنك  �لتنفيذي 
كند� ليت�شاركا معا رئا�شة جمل�س 
�الأع����م����ال �الإم���ار�ت���ي_�ل���ك���ن���دي 
ل���ل���ت���ع���رف على  ���ش��ي�����ش��ع��ى  �ل�������ذي 
�لفر�س �ملمكنة لتوطيد �لعالقات 
�لقطاع  ق��درة  وحت�شني  �لتجارية 
�خلا�س على توفر فر�س جديدة. 
بن  �شلطان  م��ع��ايل  �شيلتقي  ك��م��ا 
�القت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد 
�الإمار�تي مبعايل تيد فا�شت وزير 
ووزير  �لكندي  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
ل�شئون �الآ�شيوية �لفا�شيفيكية فى 

�ال�شرت�تيجي  �ل��ت��ح��ال��ف  ت��ع��زي��ز 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن. �الزده������ار: يوجد 
كندية  ���ش��رك��ة   150 م���ن  �أك�����رث 
تعمل حاليا يف �الإمار�ت �لتي تعد 
مركز� �إقليميا للتجارة وباملثل فاإن 
هناك �شركات �إمار�تية مثل �شركة 
�أبوظبي �لوطنية للطاقة “طاقة” 
�لتقنيات  كند� يف جم��ال  تعمل يف 
جديدة  �بتكار�ت  وتقدم  �ملتطورة 
وم�شتد�مة يف جمال �لطاقة. لقد 
وقعنا �تفاقيات �قت�شادية رئي�شية 
����ش���ت���زي���د ب�����ش��ك��ل م���ل���ح���وظ �ف����اق 
�لتعاون فيما بيننا مثالأ فى �تفاق 
�لتعاون �لنووي ومذكر�ت �لتفاهم 
و�لتكنولوجيا  �الب���ت���ك���ار  ح�����ول 
ذلك  �إىل  وب��االإ���ش��اف��ة  �مل�شتد�مة. 
فان بلدينا �طلقا جمل�س �العمال 
يف كند� و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�شيفيد  و�ل���ذى  �الأع��م��ال.  جمل�س 
فى  مل�شاهمة  و�شركاتنا  مو�طنينا 
�الزدهار �لبلدين. ميكن ملو�طنينا 

�لقادم الفتتاح جمل�س  مايو  �شهر 
�الأع����م����ال �الإم���ار�ت���ي_�ل���ك���ن���دي 
�لقادمة  �خل���ط���و�ت  يف  و�ل��ب��ح��ث 
�القت�شادية  �ل�شر�كة  م�شار  على 
�ملجل�س  و�شيجتمع  �لبلدين.  بني 
مرتني على �الأق��ل مرة يف كل بلد 
ليقدم �إىل معايل �لوزيرين تقرير� 
ق��ب��ل نهاية  ب��ال��ت��و���ش��ي��ات  م��رف��ق��ا 
2014. �الأمن: ت�شاهم عالقاتنا 
�لتعاون  تعزيز  يف  �الإ�شرت�تيجية 
يف جم��ال �الأم��ن بني بلدينا حيث 
يعد توفر �الأمن للمو�طنني من 
�لتي ترتتب على  �أهم �اللتز�مات 
�أية حكومة. ويف هذ� �ل�شياق فقد 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لتقى 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية يف 
فيك  �ل�شيد  مبعايل  فر�ير  �شهر 
�ل���ع���ام �لكندي  ت���وز وزي����ر �الم����ن 
مل�شاركة �ملعلومات و�خلر�ت حول 
و�الأم����ن.  وتطبيقه  �ل��ق��ان��ون  دور 
�شرورة  على  �لطرفان  �تفق  وق��د 
�مل�شائل  يف  �مل�������ش���رتك  �ل����ت����ع����اون 
و�ملوؤ�ش�شات  ب��ال�����ش��رط��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�الإ����ش���الح���ي���ة و�حل���������دود مب����ا يف 
�ل����ت����دري����ب. ونحن  ف���ر����س  ذل�����ك 
�إجر�ء�ت  �الإع��الن عن  �إىل  نتطلع 
م��ل��م��و���ش��ة ع��ل��ى ه����ذ� �ل�����ش��ع��ي��د يف 
�تخذنا  ك���م���ا  �ل����ق����ري����ب.  �مل�������دى 
�إج��ر�ء�ت معا لدعم �ال�شتقر�ر يف 
�إن��ن��ا ملتزمون  �الأو����ش���ط.  �ل�����ش��رق 
�الأ�شلحة  �نت�شار  �شد  معا  بالعمل 
�إير�ن لال�شتجابة  �لنووية وندعو 
برناجمها  �مل��ح��ي��ط��ة  ل��ل��م��خ��اوف 
�لنووي من خالل �لتعاون �لكامل 
وخ�شو�شا  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  م��ع 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
جمموعة  فى  بجدية  و�الإنخر�ط 

�ملجتمع  ن���ط���ال���ب  ك���م���ا   .  1”5
و�مل�شوؤول  �لفعال  بالعمل  �ل��دويل 
تهدد  �ل���ت���ي  �الأخ�����ط�����ار  مل���و�ج���ه���ة 
ذلك  يف  مب��ا  �الإقليمي  �ال�شتقر�ر 
بها  يقوم  �لتي  �لوح�شية  �الأعمال 
نظام �الأ�شد �شد �ل�شعب �ل�شوري. 
وك��ن��د� معا  �الإم����ار�ت  �شوف تنظر 
�إىل �الأخطار �الأ�شا�شية �لتي تهدد 
معا  و�شتعمالن  �الإقليمي  �الأم���ن 
عن كثب لتعزيز �ال�شتقر�ر خالل 
�ملنطقة.  ت�شهدها  �لتي  �لتحوالت 
بتاأ�شي�س  ك��ن��د�  ت��رح��ب  �ل��ت��ن��م��ي��ة: 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �لتنمية  وز�رة 
وتعيني  �الإم���������ار�ت  يف  �جل����دي����دة 
�لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  م��ع��ايل 
وزيرة لها و�شيقوم معايل جوليان 
�لكندي  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي����ر  ف��ان��ت��ي��ن��و 
بزيارة �الإمار�ت يف وقت الحق من 
�ل�شهر �حلايل ليبحث مع معاليها 
�لتنمية  جم��ال  يف  �لتعاون  فر�س 
�نطالقة  مبثابة  �لزيارة  و�شتكون 
ملجموعة من �للقاء�ت �لبناءة من 
�أجل �لتعاون للو�شول �إىل غاياتنا 
�مل�����ش��رتك��ة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف �حل���د من 
�لفقر وحتقيق �الزدهار يف �لدول 

�لنامية.
نقف عند مرحلة  �إننا  �خل��امت��ة:   
للمنطقة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ت���اري���خ���ي���ة 
و�لعامل فنحن عند مفرتق طرق 
ب���ني ت�����ش��ج��ي��ع �الزده��������ار و�الأم�����ن 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة م���ن ج��ه��ة و�حل�����د من 
و�ل�شر�عات  �ملتطرفني  تهديد�ت 
و�ل���ف���ق���ر م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى. �إن����ه 
ت���و�����ش���ل  �أن  �ل�������������ش������روري  مل������ن 
�شر�كتهما  ب��ن��اء  وك��ن��د�  �الإم�����ار�ت 
فمن  للم�شتقبل  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�شي�شهد  �ل�������ش���ر�ك���ة  ه����ذه  خ����الل 

�شعبانا عاملا �أكرث �زدهار� و�أمنا.

�الأخطاء �لتطبيقية �لتي قد توؤدي 
�إىل ��شتثناء م�شاريعهم.

�ملوؤ�ش�شة كانت  �أن  وذك��رت �حلب�شي 
يف وقت �شابق قد عقدت عدد� من 
ور�س �لعمل �ملتخ�ش�شة للمعلمني 
وف���ن���ي���ي �مل����خ����ت����ر�ت �مل�������ش���ارك���ني 
كمر�شدين، لتمكينهم من م�شاعدة 
م�شاريعهم  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �ل�������ش���ب���اب 
�هتمامها  �إىل  �إ�شافة  و�بتكار�تهم، 
بتوفر �لفر�شة لل�شباب للم�شاركة 
يف ور���س عمل حول ري��ادة �الأعمال 
�الجتماعية، و�شبل تطوير �الأفكار 

�ل�شباب  ل����دى  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�جتماعية  م�شاريع  �إىل  وحتويلها 

م�شتد�مة.
نفكر  ب��ال��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج  �أن  ي��ذك��ر 
�الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  �أطلقته  �ل���ذي 
عام  �شبتمر  �شهر  �ل�شباب  لتنمية 
2012 ينق�شم �إىل ثالثة م�شاريع 
م�شابقة  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  وه�����ي 
�شفر�ء  م�����ش��روع  نفكر”،  ب��ال��ع��ل��وم 
ب��ال��ع��ل��وم ن��ف��ك��ر �ل����ذي ي��ه��دف �إىل 
تنمية معرفتهم  و  �ل�شباب  تطوير 
و�لعلمية،  �لتحليلية  وم��ه��ار�ت��ه��م 

مب���ا ي��وؤه��ل��ه��م ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف حل 
وعامليا،  حمليا  �لتقنية  �لتحديات 
�إ�شافة �إىل �لتعريف بهوؤالء �ل�شباب 
بالعلوم  ملتقى  و�أخ���ر�  �إع��الم��ي��ا، 
نفكر و يهدف �إىل �أن يكون ملتقى 
بالعلوم  �ملهتم  �ل�شباب  يجتمع فيه 
مع �لعاملني يف �لقطاعات �لعلمية 
تاأ�شي�س  يف  ي�شاهم  مم��ا  �ملختلفة 
قاعدة بيانات جتمع هذه �لطاقات 
منها  لي�شتفيد  �ل�شابة  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�ل�شباب وغرهم من �ملهتمني بهذ� 

�لقطاع من �ل�شركاء و�لد�عمني. 

بدء الدورة الثانية مل�سابقة ثقافة التوا�سل الإلكرتوين �سايرب �سي 3 للطالب 
•• اأبوظبي-وام:

بد�أ �عتبار� من �أم�س �الول على م�شتوى �لدولة ت�شجيل �لطلبة �لر�غبني بامل�شاركة يف برنامج م�شابقة 
ثقافة �لتو��شل �الإلكرتوين �شاير �شي 3 �لتي تديرها �شركة نوليدج بوينت لال�شت�شار�ت �لتعليمية 
�لوطني  �الأم��ن  تعزيز  حول  ب�شيطة  عملية  تطبيقية  مب�شاريع  �مل�شاركة  �مل�شابقة  حم��اور  وت�شمل   .
و�أخالقيات  �الإلكرتونية  و�مل�شوؤولية  �الل��ك��رتوين  �لعامل  يف  و�ل�شالمة  و�الأم���ن  �لوطنية  و�لهوية 
�لتو��شل �الإلكرتوين و�الأ�شرة �الآمنة.. كما ت�شمل �مل�شابقة �ختبار�ت عملية على �لتطبيقات جترى 
خالل �لفرتة من 15 �أغ�شط�س �إىل 15 �شبتمر �ملقبلني لتحديد �لفائزين يف �مل�شابقة �لذين �شيعلن 
عن ��شمائهم الحقا . ويهدف �لرنامج �لذي ي�شتمر �لت�شجيل فيه حتى منت�شف يوليو �لقادم �ىل 
ت�شجيع �لطلبة على �البد�ع و�البتكار يف �جناز م�شاريع ب�شيطة تتعلق باأمن �ملعلومات وثقافة �لتو��شل 
عر �الإنرتنت �إ�شافة �إىل �لتعريف بطرق �ال�شتخد�م �ل�شحيح ل�شبكات �لتو��شل �الجتماعي للتعبر 

عن �لرت�ث و�لثقافة �الإمار�تية بدال من تقليد �الآخرين. 

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية تنفذ املرحلة اخلام�سة من منحة رئي�س الدولة لليمن
�ليمن �ل�شقيق. وتتم عملية �لتوزيع 
�خلام�شة  �مل��رح��ل��ة  �شمن  �ل��ي��م��ن  يف 
م����ن م����ر�ح����ل ت����وزي����ع �مل�������ش���اع���اد�ت 
�لغذ�ئية �لتي ت�شتهدف مليون �أ�شرة 
مينية يف خمتلف حمافظات �ليمن.. 
فيما ت�شتهدف هذه �ملرحلة 20 �ألف 
و�شملت  �شنعاء.  حمافظة  يف  �أ���ش��رة 
من  ع��دي��دة  مناطق  �ل��ت��وزي��ع  عملية 
بينها �شمالن وهمد�ن وبني ح�شي�س 
و�حلتار�س و�شنحان وخوالن �لطيال 
ونهم و�رحب وبالد �لرو�س و�حل�شن 
وذلك بالتن�شيق مع �مل�شايخ و�الأعيان 
�ملناطق.  هذه  �أبناء  من  و�ملتطوعني 
خليفة  موؤ�ش�شة  ف��ري��ق  رئي�س  وق���ال 
بن�شاط  تقوم  �ملوؤ�ش�شة  �إن  �الإن�شانية 
م���ك���ث���ف م�����ن خ������الل ت����وف����ر �مل������و�د 
�لغذ�ئية �شمن منحة �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة وتوزيعها ب�شكل مبا�شر 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �مل�شتحقني..موؤكد�  على 
�الإن�شانية  �حل��االت  جميع  ت�شتهدف 
مل�شح  �لفريق  �إج���ر�ء  بعد  و�ملحتاجة 

•• �شنعاء-وام:

بن  خليفة  موؤ�ش�شة  ف��ري��ق  ي��و����ش��ل 
�الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
وجه  �ل��ت��ي  �لغذ�ئية  �ملكرمة  ت��وزي��ع 
بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
�لدولة حفظة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد 
�هلل ل��الأ���ش��ر �مل��ح��ت��اج��ة و�مل����ع����وزه يف 

ميد�ين بالتعاون مع �أع�شاء �ل�شلطة 
�مل���ح���ل���ي���ة وم���ت���ط���وع���ني م�����ن �أب����ن����اء 
�الأ�شر  ملعرفة  �مل�شتهدفة  �مل��دي��ري��ات 
للم�شاعدة  و�ملحتاجة  ف��ق��ر�  �الأك���رث 
وف��ق��ا ل��رن��ام��ج �مل��وؤ���ش�����ش��ة. ي��ذك��ر �أن 

�ملرحلة  م��ن  �مل�شتفيدة  �الأ���ش��ر  ع��دد 
ح���و�يل  �الآن  ح��ت��ى  ب��ل��غ  �خل��ام�����ش��ة 
�ملر�حل  �شملت  فيما  �أ�شرة  �أل��ف   15
و�الأمانة  ع��دن  حمافظات  �ل�شابقة 
ون��ازح��ي �أب��ني و�حل��دي��دة و�شقطرى 

�ألف   130 م��ن��ه��اح��و�يل  و����ش��ت��ف��اد 
�أل���ف���ا يف حمافظة   50 م��ن��ه��ا  �أ����ش���رة 
 10 �أل��ف��ا يف �حل���دي���دة   50 ع���دن و 
�آالف �أ�شرة يف �أمانة �لعا�شمة و 20 

�ألف �أ�شرة يف جزيرة �شقطرى.

فقدان جواز �سفرت
�لي�شيا  �مل������دع������وة/  ف����ق����دت  
فيالمور عليكري       -فلبينية  
�جل��ن�����ش��ي��ة   -  ج���و�ز �شفرها 
رق���م     )228748( �شادر 
�ل���ف���ل���ب���ني   م����ن يجده  م����ن 
رقم      بتليفون  �الت�شال  عليه 

 050/6664653

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل���دع���و/ ت���ك���رمي �كرم 
-باك�شتاين   �ك���رم  حممد  ب��ن 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -  ج�����و�ز �شفره 
رقم     )1322791( �شادر 
م����ن ب���اك�������ش���ت���ان   م����ن يجده 
رقم      بتليفون  �الت�شال  عليه 

 050/1297705

فقدان جواز �سفرت
كارتيني  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
م��اه��رو ما�شدى   بنت  ب��وت��رى 
-�ندوني�شية  �جلن�شية   -  جو�ز 
�شفرها رقم     )114812( 
���ش��ادر م��ن �ن��دون��ي�����ش��ي��ا   من 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم     050/6664653 

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
�ل������ط������ال������ب������ي    -�مل������غ������رب  
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية   
     )8196420( رق��������م     
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������ش����ال 

 050/8201550

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل����������دع����������و/ حم���م���د 
فل�شطني  م����ا�����ش����ي-  ر�م��������ز 
�جلن�شية    -وثيقة �شفر  رقم     
من  ف��ع��ل��ى       )75525(
يجدها ت�شليمها الأقرب مركز 
على  �الت�������ش���ال  �و   ����ش���رط���ة 

�لرقم 0504417904
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ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

خالل ا�ستقبال طالب بن �سقر 

 بنك راأ�س اخليمة الوطني يلتقي قائد عام ال�سرطة ويثمن غاليا القب�س على ع�سابة ال�سطو الأفريقية

افتتاح دوار الدفاع املدين على طريق ج�سر راأ�س اخليمة النخيل 

�سبقها عدة حماوالت 

اأنهى حياته منتحرا ب�سجنه باأم القيوين بعد حياة مليئة بال�سوابق

•• ال�شارقة-وام:

الإم���ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ملجل�س  ع��ق��د 
�ال�شبوعي  �ج��ت��م��اع��ه  �ل�����ش��ارق��ة 
�الع��ت��ي��ادي ���ش��ب��اح �م�����س مبكتب 
�شمو  �شمو �حلاكم وذلك برئا�شة 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
�شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد نائب 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�ل�شيخ  �شمو  وبح�شور  �لتنفيذي 
�لقا�شمي  ����ش���امل  ب����ن  �هلل  ع���ب���د 
نائب رئي�س  �ل�شارقة  نائب حاكم 
و��شتعر�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي.  �ملجل�س 
�مل��ج��ل�����س خ����الل �ج��ت��م��اع��ه وبعد 

من  �مل�شتفيدين  ل��غ��ر  �ل�شكنية 
ياأتي  و�ل���ذي  �حلكومي  �الإ���ش��ك��ان 
�ملجل�س  م���ن  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  ب���ن���اء 
جل�شة  يف  ل���ل���د�ئ���رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
م���ع �جلهات  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ���ش��اب��ق��ة 
�حلكومية ذ�ت �لعالقة باالإ�شكان 
�ملهند�س  وق���دم  و�ال���ش��ت�����ش��اري��ني. 
رئي�س  �لطنيجي  م�شبح  خليفة 
ع��ر���ش��ا مرئيا  �الإ����ش���ك���ان  د�ئ������رة 
بتقدمي  �ل����د�ئ����رة  م���ب���ادرة  ح����ول 
�ل�شكنية  �ل��ف��ل��ل  ل��ن��م��اذج  م��ق��رتح 
لال�شت�شاريني  �العتماد  م�شبقة 
ت�����ش��ري��ع وترة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
وتوفر  �ل��رتخ��ي�����س  �إج���������ر�ء�ت 

�ملذكرة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  �مل��ج��ل�����س  �أم�����ام 
وما حوته من تو�شيات لتح�شني 
بع�س مر�فق �لطريق. و�نطالقا 
من حر�س �ملجل�س �لتنفيذي على 
�ملخالفني  ع��ل��ى  �ل��ع��بء  تخفيف 
�ملقرتح  �مل���ج���ل�������س  �ع���ت���م���د  ف���ق���د 
�ملقدم من �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�ل�شارقة ب�شاأن تخفي�س �ملخالفات 
�ملرورية عن �ملخالفني بن�شبة 50 
�أ�شهر  �أرب��ع��ة  مل���دة  �مل��ئ��ة وذل���ك  يف 
ما  و�شمن  للتمديد.  قابلة  غ��ر 
�شعادة  �أطلعت  �أعمال  ��شتجد من 
عفاف �إبر�هيم �ملري رئي�س د�ئرة 
�ملجل�س  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �خل���دم���ات 

�جتماع  حم�����ش��ر  ع��ل��ى  ت�شديقه 
�جل��ل�����ش��ة �ل�����ش��اب��ق��ة ل���ه ع����دد� من 
�مل��و����ش��ي��ع �ل��ع��ام��ة �مل���درج���ة على 
و�لتي  ج��ل�����ش��ت��ه  �أع����م����ال  ج������دول 
�ملختلفة  �الإم����ارة  ب�����ش��وؤون  تتعلق 
من  ل�شرح  �ملجل�س  ��شتمع  حيث 
�لقا�شمي  �شقر  بن  خالد  �ل�شيخ 
�لعامة  �الأ����ش���غ���ال  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 
ب�شاأن �إد�رة بع�س �مل�شاريع �ملتعلقة 
باأعمال �لطرق و�جل�شور و�عتمد 
�لد�ئرة.  مبذكرة  ورد  ما  �ملجل�س 
ك���م���ا �ع���ت���م���د �مل���ج���ل�������س �مل���ق���رتح 
�مل��ق��دم م��ن د�ئ���رة �الإ���ش��ك��ان ب�شاأن 
ل��ن��م��اذج �لفلل  �مل�����ش��ب��ق  �الع��ت��م��اد 

و�خت�شار  �ل��ت�����ش��م��ي��م  ت��ك��ال��ي��ف 
م���دة �ع��ت��م��اد �مل��خ��ط��ط��ات. ووجه 
�ملجل�س بو�شع �خلطو�ت �لعملية 
على  وتعميمه  �مل��ق��رتح  لتطبيق 
ذي  وكل  و�ملقاولني  �ال�شت�شاريني 
�خلدمية  �لدو�ئر  وجه  كما  �شاأن 
ب�شرعة �إجناز �إجر�ء�ت �ملر�جعني 
على  �ملجل�س  و�طلع  �ل�شاأن.  بهذ� 
�ملجل�س  م����ن  �مل���ق���دم���ة  �مل����ذك����رة 
مت  و�لتي  مليحة  ملنطقة  �لبلدي 
�لبلديات  ���ش��وؤون  ل��د�ئ��رة  رف��ع��ه��ا 
�ل�شارقة  طريق  ب�شاأن  و�ل��زر�ع��ة 
نا�شر  �شعادة  و��شتعر�س  كلباء   -
�لد�ئرة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ق��ب��ي  خمي�س 

•• راأ�ض اخليمة - الفجر:

�خليمة  ر�أ������س  ب��ن��ك  �د�رة  ث��م��ن��ت 
تقوم  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  غاليا  �شرطة 
بها �شرطة ر�أ�س �خليمة مما �شاهم 
�الأم�����ن وم��ن��ع وقوع  ����ش��ت��ت��ب��اب  يف 
�ملجرمني  و�لقب�س على  �جلرمية 

يف �لوقت �ملنا�شب .
�للو�ء  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لقا�شمي  �شقر  بن  طالب  �ل�شيخ 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ر�أ������س �خليمة 
هانبيل  �إب�����ر�ه�����ام  �أم���������س  ����ش���ب���اح 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك ر�أ����س 
ي���ر�ف���ق���ه ����ش���ال���ح علي  �خل���ي���م���ة، 
ر�أ�����س  ب��ن��ك  �أول  م���دي���ر  �ل���زع���اب���ي 
�ملدر�ء  من  عدد  بح�شور  �خليمة، 

�لعامون و مدر�ء �الإد�ر�ت .
وتقدم �لرئي�س �لتنفيذي بخال�س 
�لعام  �لقائد  ل�شمو  و�لثناء  �ل�شكر 
ملا بذلته �شرطة ر�أ���س �خليمة من 
على  �لقب�س  �إل��ق��اء  يف  كبر  جهد 
حاولت  �لتي  �الأفريقية  �لع�شابة 
�ل�����ش��ط��و ع��ل��ى ب��ن��ك ر�أ�����س �خليمة 
عك�س  مما   ، �ملا�شي  �ل�شهر  خ��الل 
ل�شرطة  �مل�شرفة  �الأمنية  �ل�شورة 
�أد�ء  على  وق��درت��ه��ا  �خليمة  ر�أ����س 
م��ه��ام��ه��ا �الأم���ن���ي���ة ب���ك���ف���اءة ن����ادرة 

•• راأ�ض اخليمة - الفجر: 

ر�أ�س  يف  �الأ���ش��غ��ال  د�ئ����رة  �فتتحت 
�ملدين  �ل��دف��اع  دو�ر  �أم�����س  �خليمة 
ي��ع��د �خ���ر م���ر�ح���ل م�شروع  �ل����ذي 
ت��ط��وي��ر ���ش��ارع �جل�����ش��ر �مل��م��ت��د من 
ج�شر  �إىل  م������ول  �مل����ن����ار  ت���ق���اط���ع 
�خلور، حيث ��شتمل على تعديالت 
وتقليل  �حل����ار�ت  لتو�شعة  ه��دف��ت 
جديد  دو�ر  و�ن�����ش��اء  �الن���ح���ن���اء�ت 
�أم�����ام �ل���دف���اع �مل����دين ����ش��اف��ة �ىل 

�إغالق فتحات �لدور�ن . 
، و�جن���زت �ل��د�ئ��رة خ��الل �لفرتة 
�ملا�شية �زدو�ج طريق كلية �لتقنية 
ب���ن���ات ح��ت��ى ����ش���ارع �ل�����ش��ي��ح بطول 

1300 مرت.
وبح�شب �لقائمني على �مل�شروع فان 
�لطريق  �شهدها  �لتي  �لتعديالت 
�ملرورية  �حلركة  �ن�شيابية  ت�شمن 
�لتي  �ملرورية  �حل��و�دث  تفادي  مع 
ك���ان���ت ت��ق��ع ب�����ش��ب��ب �مل�����ش��اك��ل �لتي 
تعرقل حركة �ل�شيار�ت �مل�شتخدمة 
�ل�شريان  ي���ع���د  �ل������ذي  ل���ل���ط���ري���ق 

�ل���ت���ط���ور�ت يف جم���ال �الأج���ه���زة و 
على  �الأمنية  و  �ل�شرطية  �مل��ع��د�ت 
�لقائد  ���ش��م��و  و�أ�����ش����اد  ����ش���و�ء.  ح���د 
�لعام باهتمام وز�رة �لد�خلية على 
متابعة جمريات �لعمل يف خمتلف 
م�شتوى  على  �ل�شرطية  �لقياد�ت 
تذليل  ع��ل��ى  لعمل  و  ب��ل  �ل���دول���ة، 
كافة �لعقبات �لتي تعرت�س �لعمل 
ي�شهم يف  �ل�شرطي مم��ا  و  �الأم��ن��ي 

دفع �مل�شرة �الأمنية يف �لدولة.   
ومن جهة �آخرى �لتقى �شمو قائد 
عام �شرطة ر�أ�س �خليمة مبجموعة 
م��ن طلبة �مل���د�ر����س �مل�����ش��ارك��ني يف 
قدمو�  و�لذين  �لتدريبي  �ملع�شكر 
على  �شكره  و  �شموه  على  لل�شالم 
�شموه  لهم ورحب  �لتو��شل  دعمه 
تعر  �لتي  �ل��زي��ارة  يف  بامل�شاركني 
�لتعاون و �لرت�بط بني  عن مدى 
�لتعليم يف  ق��ط��اع  وب���ني  �ل�����ش��رط��ة 
�الإمارة، و يدل على �نت�شار وتطبيق 
مفهوم �ل�شرطة �ملجتمعية، موؤكد�ً 
�لقيادة  ح���ر����س  ذ�ت�����ه  �ل���وق���ت  يف 
ر�أ�س �خليمة على  ل�شرطة  �لعامة 
م�شاركة كافة موؤ�ش�شات �لدولة يف 
�ملنا�شبات، وخا�شة طالب  خمتلف 
باعتبارهم  �مل����د�ر�����س  ط��ال��ب��ات  و 

حا�شر وم�شتقبل هذ� �لوطن . 

�إىل  ����ش��ن��اده  مت  �ل����ذي  �لتخطيط 
�ملتخ�ش�شة  �ل�������ش���رك���ات  �ح�������دى 
ووفقا  عالية.  مبو��شفات  لتنفذه 
�مل�شاريع  ف��ان ه��ذه  �ل��د�ئ��رة  مل�شادر 
ت��وؤت��ي ثمارها  ب����د�أت  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
حيث �شاهمت ب�شكل كبر يف تنظيم 
�لزيادة  �مل����رور خ��ا���ش��ة م��ع  ح��رك��ة 
�ل�����ش��ي��ار�ت �لتي  �ل��ك��ب��رة يف ع���دد 
ت�شتخدم �شو�رع �ملدينة حاليا و�لتي 
نتجت عن �لنمو �ملطرد يف �الإمارة 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل  و�أ�شبحت 
ومن�شة  مثالية  ��شتثمارية  وجهة 
وم�شانع  ���ش��رك��ات  م��ن��ه��ا  �ن��ط��ل��ق��ت 
عديدة مما �حتاج �إىل تطوير كافة 
�ملر�فق �حليوية باالإمارة للتنا�شب 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لنه�شة  ه���ذه  م��ع 
�الإمارة، خا�شة �لطرق �لتي �شهدت 
خالل �لفرتة �ملا�شية حت�شناً كبر�ً 
�لتي  �ل��ر���ش��ف  ����ش���و�ء يف ع��م��ل��ي��ات 
من  �أو  �ملناطق  من  �لعديد  �شملت 
�ل�����دو�ر�ت �جلديدة  �ن�����ش��اء  خ���الل 
�لزحام  تخفيف  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 

على �لطرق �لرئي�شة.

�لعامل  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى  �ل�����ش��رط��ي��ة 
�لتي قام بها وفد  بالزيارة  م�شيد� 
و�لتي  �لوطني  �خليمة  ر�أ���س  بنك 
�لتعاون  ع���الق���ات  م����دى  ع��ك�����ش��ت 
و�ل�شر�كة �لتي تربط �شرطة ر�أ�س 
�ملوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ع  �خل��ي��م��ة 

و�جلهات �حلكومية و�خلا�شة .
 و�أع����رب ���ش��م��وه ع��ن ج��زي��ل �شكره 
�أوالها  �ل��ت��ي  �لغالية  �لثقة  ل��ه��ذه 
لل�شرطة،  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������س  ب���ن���ك 

�جلر�ئم  تلك  مثل  م��ع  و�لتعامل 
�المر  ع��ال��ي��ة  مهنية  ب��اح��رت�ف��ي��ة 
�لذي بد� و��شحا جد� يف �ل�شيطرة 
ع��ل��ى �ل��ع�����ش��اب��ة �مل��ج��رم��ة يف وقت 

قيا�شي .
ومن جهته �أكد �للو�ء �ل�شيخ طالب 
�لتي  �الأمنية  �جلاهزية  �شقر  بن 
�خليمة  ر�أ�����س  ���ش��رط��ة  ب��ه��ا  تتمتع 
�شمعة  م����ن حت��ق��ي��ق  م��ك��ن��ه��ا  مم����ا 
�الأجهزة  �أف�����ش��ل  ت�����ش��اه��ي  �أم��ن��ي��ة 

م��وؤك��د�ً يف �لوقت ذ�ت��ه ب��اأن �شرطة 
ق�شارى  ت����ب����ذل  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������س 
ل��ب�����ش��ط �الأم�����ن و حفظه  ج��ه��ده��ا 
يعمل  ح���ي���ث   ، �الإم���������ارة  رب������وع  يف 
جاهدين  �د�رت��ه��ا  على  �ل��ق��ائ��م��ون 
�ل�شرطية  �الأج���ه���زة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
و ك����و�دره����ا �ل��ب�����ش��ري��ة م���ن خالل 
�ل�شرطة  منت�شبي  م��ه��ار�ت  �شقل 
و�ال�شتعانة  �لتدريبية  ب��ال��دور�ت 
باخلر�ت �ملختلفة و مو�كبة كافة 

�ل�شر  ح��رك��ة  ع��رق��ل��ة  ج��ان��ب  �إىل 
ب��ال�����ش��ارع. و�ل����دو�ر �جل��دي��د �لذي 
يقع �أم���ام �ل��دف��اع �مل��دين ب��ات �الن 
وتقليل  �مل�����ش��ار  تعديل  تنفيذ  بعد 
�جتاهي  ب��ني  و�لتقريب  �الن��ح��ن��اء 
�ل�شر، �شي�شاهم يف حرية �حلركة 
�ملدين  �ل��دف��اع  ل�����ش��ي��ار�ت  بالن�شبة 
ل���ل���دور�ن من  ك��ان��ت ت�شطر  �ل��ت��ي 

�لرئي�شي �لذي يربط بني منطقة 
�لنخيل ور�أ�س �خليمة، و�إىل جانب 
دو�ر  و�ن�شاء  �لطريق  تعديل م�شار 
�لدفاع �ملدين �شت�شمل �ال�شالحات 
�حلالية تقريب �مل�شافة بني خطي 
فتحات  و�غ��الق  �ملت�شادين  �ل�شر 
�ل�������دور�ن �ل���ت���ي ك���ان���ت ت��ت�����ش��ب��ب يف 
�ل���ك���ث���ر م����ن �حل��������و�دث �مل����روري����ة 

��شارة �ملنار مول �أحياناً.
وياأتي تطوير طريق �جل�شر �شمن 
خطة و��شعة نفذتها د�ئرة �الأ�شغال 
يف �الون���ة �الأخ���رة ب��ه��دف ��شالح 
باالإمارة  �لد�خلية  �ل��ط��رق  عيوب 
�لت�شققات  وج������ود  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة 
و�حل��ف��ر ب��ه��ا، ح��ي��ث ي��ج��ري ح�شر 
ه���ذه �ل��ع��ي��وب وم��ع��اجل��ت��ه��ا و�إع����ادة 

•• اأم القيوين – حم�شن را�شد 

يف   ) م   . ع   . خ   ( �مل���و�ط���ن  �أن���ه���ى 
 ، ع��م��ره  م��ن  �لع�شرينيات  �أو�خ����ر 
منتحر�  �الأول  �أم�س  م�شاء  حياته 
�لقيوين  ب����اأم  �مل���رك���زي  ب��ال�����ش��ج��ن 
ب���ه عقوبة  ي��ق�����ش��ي  ، و�ل�����ذي ك���ان 
 ، �أدي���ن بها  ل��ع��دة ج��ر�ئ��م  �ل�شجن 
ع��دة حماوالت  بعد  و�أن��ه��ى حياته 
ل��الن��ت��ح��ار ب����اءت ك��ل��ه��ا ب��ال��ف�����ش��ل ، 
�أن جنح يف حماولته �الأخرة  �إىل 

هاربا بعد �رتكابه جلرميته ، �إال �أن 
عليه  �لقب�س  يف  جنحت  �ل�شرطة 
بعد �أقل من 72 �شاعة على وقوع 
�مل�شاجد  باأحد  ، خمتبئا  �جلرمية 
 ، بال�شارقة  �ل�شناعية  �ملنطقة  يف 
ظناً منه �أنه �ملكان �الآمن �لذي لن 
�إليه  يخطر على بال �أح��د جل��ووؤه 
�مل�شجد  يف  كاملني  يومني  وظ��ل   ،
�إىل �أن مت �لقب�س عليه بالتن�شيق 
م������ع �����ش����رط����ة �ل���������ش����ارق����ة ودب������ي 
�إىل  �ملتهم  ، بعدما جلاأ  و�لفجرة 

�أن  ، م�����ش��ر� �ىل  �ل�����ش��غ��ب  وك��ث��ر 
�شبقتها  ت��ل��ك  �الن��ت��ح��ار  حم��اول��ة 
ع��دة حم��اوالت �أخ��رى م�شتخدما 
مرة  و�شلك  مرة  �حلالقة  �أمو��س 
�أخرى ، كان �أخرها قبل حماولته 
و�لتي   ، ب��اأي��ام  و�النتحار  �الأخ���رة 
جن���ح ف��ي��ه��ا ب����اإزه����اق روح����ه ، ومت 
�أن  بعد  �الن��ت��ح��ار  و�ق��ع��ة  �كت�شاف 
مل�شت�شفى  نقله  ، ومت  ف��ارق �حلياة 
لذويه ظهر  وت�شليمه  �لقيوين  �أم 

�أم�س ومت دفنه .

ن��ح��و �ل��ع��ا���ش��رة م���ن م�����ش��اء �أم�س 
حلياته  ن��ه��اي��ة  ي�����ش��ع  �أن  �الأول 
د�خل �أروقة �ل�شجون، وعرف عنه 
�أن���ه ك��ان م��ن �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��و�ب��ق ، 
�ملنطقة  فتوة  ب�  مبنطقته  وع��رف 

وزعيمهم .
و���ش��رح��ت م�����ش��ادر ���ش��رط��ي��ة �أن ) 
خ. ع ( �شبق �إد�نته يف جرمية قتل 
�شاب مو�طن �أمام منزله مبنطقة 
يونيه  �ل��ق��ي��وي��ن يف  ب�����اأم  �ل��رم��ل��ة 
وفر  �آخ��ري��ن  مب�شاركة   ،  2005

�لفجرة بعد �رتكابه جلرميته ثم 
رجال  وعيون  �ل�شارقة  �إىل  �نتقل 
�لبحث �جلنائي تر�شده �إىل �أن مت 

�لقب�س عليه.
�أن��ه��ى عقوبة  �أن  �أن���ه م��ا  و�أ����ش���اف 
�ل��ت��ه��م��ة، متت  ت��ل��ك  ع��ل��ى  �ل�شجن 
�شارك  ع��ن��دم��ا  �أخ�����رى  �إد�ن���ت���ه يف 
�نتهت بقطع  �آخرين، يف م�شاجرة 
ليدخل  �مل�����ش��اج��رة  يف  خ�شمه  ي��د 
�إىل  م�شر�  �أخ���رى،  م��رة  �ل�شجن 
�ل�شو�بق  �أ���ش��ح��اب  م���ن  ك���ان  �أن����ه 

ب�شاأن  �ل���د�ئ���رة  ع��ل��ى م�����ش��ت��ج��د�ت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ك��رم��ة 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 

ب�شاأن  �ل�������ش���ارق���ة  �إم��������ارة  ح���اك���م 
�ل�شحي  �ل��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام  تطبيق 
�ل�شوؤون  م���ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
�جتماع  خ��الل  ومت  �الجتماعية. 

�ملجل�س �لتنفيذي كذلك مناق�شة 
عدد من �لق�شايا و�لقر�ر�ت �لتي 
�مل�شلحة  حتقيق  �شالح  يف  ت�شب 

�لعامة وخدمة �ل�شارقة. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وكيل وزارة 
الداخلية امل�ساعد ل�سوؤون اجلن�سية 

•• راأ�ض اخليمة-وام:

�أطلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
ر�أ�س �خليمة على بر�مج وخطة �جلن�شية و�الإقامة و�ملنافذ بالدولة و�إ�شرت�تيجيتها 
خالل �ملرحلة �ملقبلة . جاء ذلك خالل ��شتقبال �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
�لقا�شمي  �شعود بن �شقر  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �م�س بح�شور  �لظيت  يف ق�شر 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة �للو�ء �لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل وز�رة �لد�خلية 
�مل�شاعد ل�شوؤون �جلن�شية و�الإقامة و�ملنافذ باالإنابة ير�فقه �لعميد �شلطان يو�شف 
�لنعيمي مدير عام �الإقامة و �شوؤون �الأجانب يف ر�أ�س �خليمة وعدد من �ل�شباط.

اأطفال ال�سكري واأندادهم املعاقون يتناف�سون كرويا 
•• راأ�ض اخليمة - الفجر

�شمن قعاليات خميم �لب�شمة الأطفال �ل�شكري جرت �أم�س مبار�ة يف كرة �لقدم بني �الأطفال �مل�شابني 
بر�أ�س  �حلمر�ء  �جلزيرة  ن��ادي  ملعب  على  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  �الأط��ف��ال  و�أن��د�ده��م  بال�شكري 
و�ملقام  �ل�شكري  الأطفال  �لب�شمة  خميم  مدير  �شر�ي  مهرة  لالأ�شتاذة  حديث  يف  ذلك  جاء   . �خليمة 
بفندق �أكا�شيا بر�أ�س �خليمة يف �لفرتة من 30 مار�س و حتى 6 �أبريل 2013 و�لذي ي�شم �أطفال من 

كافة ر�أ�س �خليمة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�لدول �لعربية .
يف ختام �ملبار�ة كرم معايل �لدكتور �شالح عبد�لرحمن �مل�شرف �لعام ملخيم �لب�شمة �لفريقني كما �شكر 
معاليه نادي �ملعاقني بر�أ�س �خليمة على تنظيمهم لهذه �لفاعلية . و �أ�شاف �أن هذه �لفعالية تهدف �إىل 
رفع �لروح �ملعنوية لالأطفال �مل�شابني  هذ� وقد ��شتمل �ليوم �لثاين ملخيم �لب�شمة على برنامج تعليمي 
متكامل مكون من ور�س عمل و دور�ت تدريبية لالأطفال عن كيفية �إجر�ء فح�س �ل�شكر بالدم و كيفية 

حقن �الأن�شولني الأنف�شهم و كيفية �لتعرف على �حلاالت �لطارئة من هبوط و �رتفاع �ل�شكر بالدم.

ويل عهد ال�سارقة يكرم �سلطان املعال

مرور راأ�س اخليمة ي�سبط حدثا 
يرتكب حادث ا�سطدام مروريا ويهرب 

وفد من هيئة كهرباء ومياه دبي يطلع على 
جتربة تطبيق الهوية يف حماكم دبي 

•• ال�شارقة-وام:

ك���رم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ب���ن �شلطان 
�لقا�شمي ويل �لعهد نائب حاكم �ل�شارقة �شباح �م�س 
�ل�شيخ عبد�هلل  مبكتب �شمو �حلاكم و بح�شور �شمو 
�ملهند�س  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لقا�شمي  ���ش��امل  ب��ن 
�ن��ط��الق��ا م��ن حر�س  �مل��ع��ال وذل���ك  �شلطان ع��ب��د�هلل 
�لتي  �مل��ب��دع��ة  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  ت��ك��رمي  على  �شموه 

�إم��ارة. وقدم �شمو �ل�شيخ  �شاهمت يف تطوير وخدمة 
�شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي درعا تذكاريا 
وما  جهوده  مثمنا  �ملعال..  �شلطان  �ملهند�س  ل�شعادة 
ح�شر  �ل�شارقة.  مدينة  لبلدية  خ��دم��ات  م��ن  قدمه 
رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ع�����ش��ام  �ل�شيخ  �ل��ت��ك��رمي 
م��ك��ت��ب ���ش��م��و �حل���اك���م و�ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن ���ش��ق��ر بن 
من  و�أع�شاء  �لعامة  �الأ�شغال  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 

�ملجل�س �لتنفيذي.

•• راأ�ض اخليمة - الفجر 

متكنت �إد�رة �ملرور و�لدوريات باالإد�رة �لعامة للعمليات 
�ملركزية خالل فرتة زمنية قيا�شية تقل عن �ل�شاعة من 
�شبط حدث مو�طن )15( �شنة ت�شبب يف �شدم �شخ�س 

�آ�شيوي �جلن�شية والذ هاربا من موقع �حلادث .
و�أو�شح �لعقيد عبد �هلل علي منخ�س مدير �إد�رة �ملرور 
�لدوريات علمت  باأن  ر�أ�س �خليمة،  ب�شرطة  و�لدوريات 
بتعر�س  يفيد  �لعمليات  لغرفة  بالغ  ورد  �ثر  باحلادث 
لل�شدم من قبل  �آ�شيوي �جلن�شية )60( عاماً  �شخ�س 
مركبة جمهولة �أثناء عبوره �ل�شارع وهو يقود در�جته 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة ، وق���د الذ ق��ائ��د �مل��رك��ب��ة ب��ال��ف��ر�ر م��ن موقع 
للبحث  فريق  ت�شكيل  مت  �لفور  على   : وتابع  �حل���ادث. 
باإد�رة  �مل��روري  �ل�شبط  و  �ملباحث  ق�شم  من  و�لتحري 
�ملرور و�لدوريات ومن فرع �ملرور مبركز �شرطة �ملعمورة 
�ل�شامل، حيث مت م�شح �ملنطقة �لتي وقع فيها �حلادث 
حيث �أمكن �لتو�شل للمركبة �ملت�شببة يف �حلادث و�لتي 

�ملنازل و مغطاة بغطاء  �أح��د  عرث عليها متوقفة خلف 
و  تبني  �ملركبة  على  وبالك�شف  �ال�شطد�م  �آث��ار  الإخفاء 
�الأمامي للمركبة،  �آثار ��شطد�م و ته�شم للزجاج  جود 
و�ل��ذي تبني  �ملت�شبب  �ل�شائق  ويف �شوء ذلك مت �شبط 
�أنه حدث مو�طن يدعى )�أ.م. �( ويبلغ من �لعمر )15( 
�شنة وال يحمل رخ�شة قيادة ، وتعر�س هو نف�شه لبع�س 
�لدر�جة  ، فيما مت نقل قائد  �الإ�شابات ج��ر�ء �حل��ادث 
�لهو�ئية )�س.ع.خ( )60( عاماً الأقرب م�شت�شفى وهو 

يف حالة خطرة جر�ء قوة �ال�شطد�م.
و نا�شد مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات كافة �أولياء �الأمور 
لهم  �ل�شماح  ع��دم  و  �أبنائهم  �إىل  �النتباه  ���ش��رورة  �إىل 
بالقيادة بدون �حل�شول على رخ�شة قيادة، مما يعر�س 
حياتهم وحياة �الخرين الأخطار ج�شيمة كما دعا كافة 
على  �ملحددة  بال�شرعات  �لتقيد  �شرورة  �إىل  �ل�شائقني 
�ل�شو�رع و �أخذ �حليطة و �حلذر وعدم �الن�شغال بغر 
�لتي قد  �ملرورية �خلطرة  �لطريق، لتجنب �حل��و�دث 

تودي بحياة كل م�شتخدم للطريق.

��شتقبلت �إد�رة خدمات �لق�شايا يف حماكم دبي وفد�ً من 
�أف�شل  وذل��ك لالطالع على  دب��ي،  هيئة كهرباء ومياه 
�مل��م��ار���ش��ات �الإد�ري�����ة ل��الرت��ق��اء ب����االأد�ء �ل��ع��ام وتقدمي 
�خل�شو�س  وج��ه  وعلى  للمتعاملني،  �خلدمات  �أف�شل 
�لتابعة  �ملعامالت  جميع  على  �لهوية  تطبيق  جتربة 
�ل��وف��ود �لتي  �ل��زي��ارة �شمن  ملحاكم دب���ي، وت��اأت��ي ه��ذه 
ت�شتقبلها حماكم دبي لالطالع على �أف�شل �ملمار�شات 
�الأد�ء  وكفاءة  فعالية  تعزيز  يف  �ل��د�ئ��رة  تطبقها  �لتي 

�لد�خلي.
�آلية  دب��ي على  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  وف��د هيئة  �ط��ل��ع  حيث 
تطبيق نظام �لهوية على جميع �ملعامالت، وطرق �لبدء 
لتطبيقها،  �مل�شتخدمة  و�الجهزة  و�النظمة  بتطبيقها 
باالإ�شافة �إىل كيفية �لتغلب على �لعو�ئق و�ل�شعوبات 
�لنظام، كما مت  بد�ية تطبيق  �لتي متت مو�جهتها يف 
تقدمها  �لتي  �لعامة  للخدمات  مب�شط  �شرح  تقدمي 

حماكم دبي ملتعامليها.
�إد�رة  مدير  �لعبيديل  حممد  �أ���ش��ار  �ل��زي��ارة  ختام  ويف 
ت�شتقبل  �لد�ئرة  باأن  دبي  �لق�شايا يف حماكم  خدمات 

وب��ا���ش��ت��م��ر�ر وف����ود خ��ارج��ي��ة ود�خ��ل��ي��ة ل��الط��الع على 
�ملبادر�ت و�ملمار�شات و�لتطور �لتكنولوجي �لذي و�شلت 
 ، �ملحاكم  �ل��ري��ادة يف عمل  روؤيتها  لتحقيق  وذل��ك  �إليه 
ويف نف�س �ل�شياق �أ�شاد وفد هيئة كهرباء ومياه دبي ما 
و�إجر�ء�ت  �إليه حماكم دبي من تقدم يف طرق  و�شلت 

تقدمي �خلدمات، وطرق قيا�س �أثر هذه �خلدمات.
وقد �شم وفد هيئة كهرباء ومياه دبي كاًل من حممد 
و�أحمد  �لفو�تر،  خدمات  �لرئي�س  نائب  �ملانع  �شامل 
بال�شويد�  و�شليم  �ل��ع��د�د�ت،  خدمات  �أول  مدير  ح�شن 
و�شعيد  �ال���ش��ت��ه��الك،  ف��ئ��ات  ت�شنيف  �أول  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
�لفو�تر،  �أع��م��ال  تطوير  �أول  مدير  نائب  �شعيد  �هلل 
�ملتعاملني،  خدمة  مر�كز  �أول  مدير  �ملرزوقي  و�شالح 
ك��اًل من  وق��د ح�شر �الجتماع من جانب حماكم دب��ي 
�ملركزية  �خلدمات  ق�شم  رئي�س  �لري�س  �حمد  عبد�هلل 
�ل�شاملة  �خل��دم��ات  �شعبة  رئ��ي�����س  �لها�شمي  وحم��م��د 
وخالد حممد �شالح رئي�س �شعبة مر�جعة �الجر�ء�ت 
و�لر�شوم و�شم�س �لدين عبد�ملنعم رئي�س �شعبة توجيه 

�ملتقا�شني.
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حذرت من التعاطي مع احلناء ال�سوداء غري املطابقة للمعايري ال�سحية

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سارك يف مهرجان القرية الرتاثية

مبنا�سبة يوم اليتيم العربي

خريية النعيمي تنظم احتفالية ترفيهية مب�ساركة 250 يتيمًا

�سرطة عجمان تطلع على مهام واخت�سا�سات �سركة �ساعد

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
بلدية  ����ش���ارك���ت  �الإم���������ار�ت  ت�����ر�ث 
م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي مم��ث��ل��ة ب������اإد�رة 
�ل�شحة �لعامة يف مهرجان �لقرية 
�ل����رت�ث����ي����ة و�ل��������ذي ن��ظ��م��ه ن����ادي 
ت��ر�ث �الإم���ار�ت على م��د�ر يومني 

موؤخر�ً.
�إد�رة  �أكد خليفة �لرميثي مدير  و 
�ل�شحة �لعامة �أن م�شاركة �لبلدية 
جتاه  �لتز�مها  مع  �ن�شجاما  تاأتي 
�مل��ج��ت��م��ع م��ن ح��ي��ث رف���ع م�شتوى 
�ملمار�شات  ببع�س  �ل�شحي  �لوعي 
��شتخد�م  �أخ���ط���ار  م���ن  و�ل��ت��ن��ب��ي��ه 
�لتجميلية  �مل�شتح�شر�ت  بع�س 

�ملجتمع بهذ� �ل�شاأن نظر� لالإقبال 
�لكبر من �جلمهور على �ملهرجان 
. و�أ�شاف �أن �لبلدية ��شتهدفت من 
خ���الل ج��ن��اح��ه��ا ب��امل��ه��رج��ان كافة 
توزيع  خ��الل  من  �ملجتمع  �شر�ئح 
�لقرية  زو�ر  وتوعية  �لرو�شور�ت 
من مو�طنني ومقيمني باالإ�شافة 
و�لذي  �الأج��ان��ب  �ل�شياح  فئة  �إىل 
عن  باإر�شادهم  عليهم  �لرتكيز  مت 
�ل�����ش��ل��ب��ي��ة و�لتي  �مل��م��ار���ش��ات  �أه����م 
يف  �الأن�شطة  �شمن  من  لهم  تقدم 
وتوعيتهم  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  ج��والت��ه��م 
و�أ�شاليب  �ل�شود�ء  �حلناء  باأخطار 
و�آليات �لتفريق بينها وبني �حلناء 
�إليها  ت�شف  مل  و�ل��ت��ي  �لطبيعية 
على  ح��ف��اظ��ا  كيميائية  م����و�د  �أي 

�شالمتهم .
�أخبار�  تلقت  �ل��ب��ل��دي��ة  �أن  و�أ����ش���ار 

وملطفة  و�لقروح  للجرح  مطهرة 
الل��ت��ه��اب��ات �ل���ق���دم وت��ق�����ش��ي على 
و�لبكتريا  و�جلر�ثيم  �لفطريات 
من  كغرها  �حل��ن��اء  �أن  م�شر�   ..
�لتجميل  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �مل������و�د 
�لت�شنيع  ع��م��ل��ي��ات  �إل��ي��ه��ا  �م��ت��دت 
 ، لها  �لكيميائية  �مل���و�د  و�إ���ش��اف��ة   ،
فظهرت يف �الأ���ش��و�ق م��ادة جديدة 
ت����دع����ى  )�حل�����ن�����اء �ل�����������ش�����ود�ء( ) 
و�ملخلوطة   )Black Henna
�ل�شعر  ل�شبغ  �شناعية  �شبغة  مع 
ب���ال���ل���ون �الأ�����ش����ود ، وت�����ش��ن��ع عر 
موؤك�شدة  ك��ي��م��اوي��ة  م����ادة  �إ���ش��اف��ة 
ل��ل��ح��ن��اء �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ت���دع���ى م���ادة 
�أو  �م���ني(  د�ي  )�لبار�فينيلينني 
م���ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا �خ��ت�����ش��ار� مادة 
�للون  ع���ن  �مل�����ش��وؤول��ة   )  PPD(
جذب  عامل  ت�شكل  �الأ���ش��ود،و�ل��ت��ي 

غ������ر �مل����رخ���������ش����ة م������ن �جل����ه����ات 
على  �شلبا  تنعك�س  و�لتي  �ملخت�شة 
وتت�شبب   ، م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا  ���ش��ح��ة 
�إىل حد  ت�����ش��ل  ���ش��ح��ي��ة  ب���اأ����ش���ر�ر 

�الإ�شابة باأمر��س مزمنة .
ب��ل��دي��ة مدينة  �أن  �ل��رم��ي��ث��ي  وق���ال 
مدرو�شة  خ��ط��ة  ت��ن��ت��ه��ج  �ب��وظ��ب��ي 
�ملجتمع  م��ع  للتو��شل  وم�شتمرة 
م����ن خ�����الل ����ش��ت��ث��م��ار م���ث���ل هذه 
�مل������ه������رج������ان������ات �جل�����م�����اه�����ري�����ة 
و�ملجتمعية لتقدمي و�جباتها جتاه 
قاعدة  تر�شيخ  م�شتهدفة  �ملجتمع 
باالأ�شاليب  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  م��ن 
�إىل حياة  ت��وؤدي  �لتي  و�ل�شلوكيات 
�شليمة و�شحة عامة متو�زنة وقد 
�لرت�ثية  �ل��ق��ري��ة  م��ه��رج��ان  �شكل 
فر�شة �شانحة وبيئة مثالية لن�شر 
هذه �لقيم �ل�شحية وتوعية �أفر�د 

من  �ل�شائحات  بع�س  بتاأثر  تفيد 
�مني(  د�ي  )�ل��ب��ار�ف��ي��ن��ي��ل  م�����ادة 
�مل����وج����ودة يف �حل���ن���اء �ل�������ش���ود�ء ، 
�حلناء  ف������اإن  ذل�����ك  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�ل�شود�ء عادة دخيلة علينا وتعك�س 
ومن  خاطئ،  ب�شكل  �لدولة  ثقافة 
�إد�رة  ح��ر���ش��ت  ف��ق��د  �ملنطلق  ه���ذ� 
�لفكرة  ن��ق��ل  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
تر�ثنا  ع���ن  ل��ل�����ش��ي��اح  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة 
�ملرتبط باحلناء وهي من �أ�شا�شيات 
زينة �ملر�أة �الإمار�تية و�لتي عرفها 
�ل��ع��رب م��ن��ذ ق���دمي �ل���زم���ان ،فهو 
موروث �شعبي خليجي ويعد كاأحد 
�أ���ش��ال��ي��ب �ل��ت��زي��ني و�ل���ع���الج حيث 
�لرجال  قبل  م��ن  ت�شتخدم  ك��ان��ت 
ل��ت��خ�����ش��ي��ب �ل�����ش��ع��ر ، و�ل���ي���دي���ن ، 
و�الأظ���اف���ر ويف ع���الج �ل��ع��دي��د من 
�الأم�����ر�������س �جل���ل���دي���ة ف��ه��ي م���ادة 

•• عجمان ـ حممد بدير 

ر��شد  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  نظمت 
�لنعيمي �خلرية �شباح �أول �أم�س 
يوم  مبنا�شبة  �ل�شنوي  �الح��ت��ف��ال 
وذل����ك بح�شور  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ي��ت��ي��م 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر����ش��د ب��ن ع��م��ار بن 
ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي و�����ش����ع����ادة علي 
�ل���ع���ا����ش���ي رئ���ي�������س جل���ن���ة �ال����ش���ر 
�مل��ت��ع��ف��ف��ة �ل���ت���اب���ع���ة جل��م��ع��ي��ة د�ر 
�شمو  ��شتقبالهما  م��ن  وك���ان  �ل��ر 
�ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي 
و�ملوظفات  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام  م��دي��ر 
وقام �شموه بتوزيع كوبونات �شر�ء 
لالأيتام  درهم   )50000( بقيمة 

و�لبالغ عددهم )250( يتيماً.
و�أك������دت �ل�����ش��ي��خ��ة ع����زة ب��ن��ت عبد 

�لتابعه  �مل��ت��ع��ف��ف��ه  �ال�����ش����ر  جل���ن���ه 
لرعايتهم  �ل������ر  د�ر  جل���م���ع���ي���ه 
و�هتمامهم  ودع��م��ه��م  �ل��ف��ع��ال��ي��ه 

�لبالغ باالأيتام.
�لوعي  ن�شر  زي��ادة  و�أك��دت �شرورة 
بتعزيز �ملكانة �الجتماعية لليتيم، 
باليوم  �الح���ت���ف���ال  �أن  م��و���ش��ح��ة 
�لعربي لليتيم ر�شالة �إىل �ملجتمع 
و�لرعاية  �لدعم  تقدمي  ب�شرورة 
و�الهتمام  �الأيتام  وبناتنا  الأبنائنا 
بهم تربويا ودينيا و�شحيا ونف�شيا 
ح��ت��ى ي��ك��ون��و� �أف�������ر�د� ف��اع��ل��ني يف 
ما  حتقيق  على  وق��ادري��ن  �ملجتمع 

ت�شبو �إليه �أنف�شهم«.
بيوم  �الح���ت���ف���ال  �إط�������ار  ويف  ه�����ذ� 
بن  حميد  موؤ�ش�شة  نظمت  �ليتيم 
�ل��ن��ع��ي��م��ي �خل���ري���ة رحلة  ر�����ش���د 

م�����ش��روع��ات ك��ف��ال��ة �ل��ي��ت��ي��م، و�لتي 
ت��ع��م��د �إىل ك��ف��ال��ة �ل��ي��ت��ي��م وه���و يف 
�أو  �أو ج��ده  و�ل��دت��ه  �أ���ش��رت��ه؛  كنف 
جدته، ويقدم له �لرعاية �ل�شحية 
و�مل�شاعد�ت  و�لدينية،  و�لنف�شية 
�إىل  باالإ�شافة  �ل�شهرية  �لنقدية 
��شتفادته من م�شروعات �جتماعية 
�ملر�شية  �مل�����ش��اع��د�ت  م��ث��ل  �أخ����رى 
�لكتاب  ودع��م  و�لك�شوة  و�ل��ط��ارئ��ة 

�ملدر�شي وغرها.
�لعا�شي  �شعادة على ح�شن  و�شرح 
رئي�س جلنة �ال�شر �ملتعففة بجهود 
�لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
�ال�شر  جل��ن��ة  دع����م  و�ن  �خل���ري���ة 
�مل��ت��ع��ف��ف��ة خل��ري��ة �ل��ن��ع��ي��م��ي جاء 
�لتي  �لتفاهم  ملذكرة  تعزيز�  ذل��ك 
ق��ام��ت ب��ني �مل��وؤ���ش�����ش��ة و�ل��ل��ج��ن��ة يف 

�ملوؤ�ش�شة،  ع��ام  مدير  �لنعيمي  �هلل 
من  �نطالقا  تقام  �الحتفالية  �أن 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح���ر����س 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
عجمان  ح���اك���م  �الع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
�لنعيمي ويل �لعهد رئي�س جمل�س 
ورعاية  ل��دع��م  باملوؤ�ش�شة  �الم��ن��اء 
�ملوؤ�ش�شة  خل��ط��ة  وت��ن��ف��ي��ذ�  �الي��ت��ام 
لالأيتام  ورعايتها  �الإ�شرت�تيجية 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ع���دي���د م����ن �ل���ر�م���ج 
و�ن  ل�شاحلهم  �ملنفذة  و�مل�شاريع 

هذه �لفعالية 
وث��م��ن��ت ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ع���زة بنت 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ح�����ش��ور �شمو  ع���ب���د�هلل 
ب��ن ع��م��ار �لنعيمي  �ل�����ش��ي��خ ر����ش��د 
و�شعادة على ح�شن �لعا�شي رئي�س 

�شنرت  ���ش��ت��ي  م����ردف  ل��الي��ت��ام �ىل 
الدخال �لفرح و�ل�شرور يف نفو�شهم 
متكامل  ترفيهي  برنامج  وتنظيم 
ل��ه��م ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��ة ماجك 

بالنت و�شركة فوك�س موف.
و�شرحت �ل�شيخة عزة �لنعيمي �ن 
�ل��ذي �عد من قبل  هذ� �لرنامج 
�ملوؤ�ش�شة هو برنامج �شنوي حتر�س 
لتحقيق  ت��ن��ف��ي��ذه  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملن�شودة  ما هو �ال تعبر  �هد�فه 
عن �حلب و�الهتمام باأبنائنا �بناء 
�الم�����ار�ت الأن��ه��م يف ق��ل��وب��ن��ا حيث 
ع��ر �الي���ت���ام ع��ن ف��رح��ه��م ومدى 

�شعادتهم بهذه �لرحلة.
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  �أ����ش���ادت  ك��م��ا 
حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلرية 
بدور �ملوؤ�ش�شات �خلرية وتقدميها 

•• عجمان ـ الفجر 

�ل�شيخ  �ل��ع��م��ي��د  ����ش���ع���ادة  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان �لعميد 
رئي�س  �حل�����ارث�����ي  �أح����م����د  ح�������ش���ني 
جمل�س �إد�رة �شركة �شاع�د ، و�ل�شيد 
�لرئي�س  رم�����ل  ي���و����ش���ف  �إب����ر�ه����ي����م 
و�لوف�د  ���ش��اع��د  ل�شركة  �لتنفيذي 

�ملر�ف�ق ل�ه.
�إجتماع  ع��ق��د  �ل����زي����ارة  خ����الل  مت 

يف  لل�شركة  و�خل��ارج��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ملرورية  �ل��ذك��ي��ة  �الأن��ظ��م��ة  جم���ال 
م�شر�ً باأن �شركة �شاعد هي �ل�شركة 
تخ�ش�شها  يف  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �الأوىل 
�إع��ادة بناء  و�لتي تبد�أ بتوفر نظم 
�حلو�دث وتقدير تكاليف �الإ�شالح 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة يف 
�الت�شاالت وقو�عد �لبيانات جلميع 
�أن  مو�شحاً  �ملنتجة حالي�اً  �ملركبات 
جن���اح �ل�����ش��رك��ة يف ����ش��ت��ق��ط��اب رو�د 
ج��اء من  �لنقل،  قطاع  رئي�شيني يف 

ك��م��ا تعرفو�   ، ب���االإم���ارة  ب��ال�����ش��و�رع 
�آلية �لعمل يف غرفة �لعمليات  على 
�لعمل  وت����وزي����ع  ت��ن��ظ��ي��م  وك��ي��ف��ي��ة 
و�����ش���ت���الم �ل���ب���الغ���ات ع���ر �خلط 
�لتي  و�خل���دم���ات   999 �ل�����ش��اخ��ن 
ح�شر  و  ه��ذ�  للجمهور،  يقدمونها 
جمالد  جا�شم  ر��شد  �لعقيد  �للقاء 
مدير عام �إد�رة �لعمليات �ل�شرطية 
كاجور  �هلل  ع��ب��د  �شعيب  و�مل���ق���دم   ،
�إد�رة �ملرور و�لدوريات وعدد  مدير 

من �ل�شباط ب�شرطة عجمان.

وم�شوؤوليات  م���ه���ام  الإ���ش��ت��ع��ر����س 
����ش���رك���ة ����ش���اع���د وجت���رب���ت���ه���ا خالل 
�ل�شنو�ت �ملا�شية و�الأنظمة و�الآليات 
جمال  يف  »���ش��اع��د«  تنتهجها  �ل��ت��ي 
و�أف�شل  �مل���رور،  لقطاع  �لتخطيط 
�لنظم  بتطبيق  �لكفيلة  �ملمار�شات 
�لذكية �حلديثة �ملتعلقة بال�شيار�ت 
، وكيفية �إيجاد نظام �إد�ري مروري 
م���وح���د ي�����ش��م��ن �الن�����ش��ي��اب��ي��ة على 
رئي�س  ��شتعر�س  ك��م��ا   ، �ل��ط��رق��ات 
�إد�رة �شركة �شاع�د �مل�شاريع  جمل�س 

خ����الل ت��ك��ري�����س روؤي�����ة و����ش��ح��ة يف 
م��ع��اجل��ة م�����ش��اك��ل �مل�����ش��ه��د �مل����روري 
وتوظيف مدرو�س ملختلف معطيات 

�لتكنولوجيا �حلديث�ة.
ثم توجه �لوفد �إىل �إد�رة �لعمليات 
ماجد  �لعقيد  ��شتقبالهم  يف  وك��ان 
�شامل �لنعيمي مدير �إد�رة �لعمليات 
حيث قام بتقدمي �شرح عن �الأنظمة 
�الإلكرتونية ، و�لر�مج ، و�الأجهزة 
و�خلا�شة  �حل��دي��ث��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات   ،
مب���ر�ق���ب���ة ح���رك���ة �ل�������ش���ر و�مل������رور 

ت�شبه  الأن���ه���ا  ل��ل��ن��ا���س وخ�����ش��و���ش��ا 
عند  �لو�شم  ي�شمى  مب��ا  �أو  �لتاتو 

و�شعها على �جللد .
�ملجتمع  ���ش��ي��د�ت  �ل��رم��ي��ث��ي  ودع����ا 
حتري  �أه���م���ي���ة  �إىل  ب���ال���ت���ح���دي���د 
مع  �لتعامل  لدى  و�النتباه  �لدقة 

م�شتح�شر�ت �لتجميل وبالتحديد 
حاالت  �أن  م�شر�  �ل�شود�ء  �حلناء 
و�الإلتهابات  �جل��ل��دي��ة  �الإ���ش��اب��ات 
�مل��زم��ن��ة ت��ن��ذر ب��خ��ط��ر ك��ب��ر على 
�شحتهن �لعامة .. منوها ب�شرورة 
�����ش����ر�ء ه�����ذه �مل�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت من 

�ملر�كز �لكبرة و�ملعتمدة وملرخ�شة 
كونها  �مل���خ���ت�������ش���ة  �جل����ه����ات  م����ن 
وتتطابق  وثقة  مب�شد�قية  تتمتع 
�ملعاير  مع  منتجاتها  مو��شفات 
و�لتجميلية  و�ل��ط��ب��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 

�ملطلوبة .

و�نطالقا  وبر�جمهم  �اليتام  دعم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حر�س  من 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
عجمان  ح���اك���م  �الع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت�شجيع  يف 

و�لهيئات �خلرية يف مد يد �لعون 
ل���الأي���ت���ام وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م والإدخ������ال 

�ل�شعادة يف نفو�شهم.
�لهد�يا  ت���ق���دمي  مت  �خل���ت���ام  ويف 
عمار  بن  ر��شد  لل�شيخ  �لتذكارية 

�لعا�شي  ع��ل��ي  و���ش��ع��ادة  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ودرع تذكاري و�شهاد�ت تقدير لكل 
و�شركة  بالنت  ماجك  �شركة  م��ن 
لنجاح  دعمهم  على  م��ويف  فوك�س 

هذه �لفعالية.

تنفيذي عجمان يح�سل على �سهادة نظام ادارة اجلودة اليزو 2008 -9001
•• عجمان ـ الفجر 

ح�شلت �المانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي يف حكومة عجمان 
9001 من  على �شهادة نظام �د�رة �جل��ودة �الي��زو 2008 
�جلهة �مل�شجلة لل�شهادة �شركة تي يو يف �نرت �شرت �الملانية.

�الأمني  و���ش��ي  �مل��ط��ر  �شيف  �شعيد  �مل��ه��ن��د���س  ���ش��ع��ادة  وت�شلم 
مبقر  مكتبه  يف  عجمان  الإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�الأمانة �لعامة من ممثل �ل�شركة �مل�شجلة بح�شور عدد من 
�ل�شهادة  على هذه  ياأتي �حل�شول  باملجل�س حيث  �مل�شئولني 
�حلكومية  بالدو�ئر  لالرتقاء  عجمان  حكومة  خطة  �شمن 

وتقدمي �ف�شل �خلدمات.
و�شرح �شعادة �ملهند�س �شعيد �شيف �ملطر و�شي �الأمني �لعام 
للمجل�س �لتنفيذي الإمارة عجمان عقب ت�شلمه �ل�شهادة �ن 
هذه �ل�شهادة تاأتي نتيجة لتوجيه �شمو �ل�شيخ عمار �لنعيمي 
�لدءوب  و�شعيه  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  ويل عهد عجمان 
وجميع  �لتنفيذي  باملجل�س  �خل��دم��ات  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء 
حيث  من  م�شتو�ها  وتطوير  �الإم��ارة  يف  �حلكومية  �لدو�ئر 
�الأد�ء �حلكومي و�ملوؤ�ش�شي من �جل �زدهار م�شتقبل �الإمارة 
ومقيمني  مو�طنني  من  لل�شكان  �خلدمات  �أف�شل  وتقدمي 
�حلكومي  �الأد�ء  حيث  م��ن  �لعاملي  �لتطور  وم��و�ك��ب��ة  فيها 

و�ملوؤ�ش�شي.
وقال �إن �حل�شول على هذه �ل�شهادة ياأتي �ليوم كثمرة جلهد 
عام متو��شل من �الجناز و�لعطاء عمل فيه موظفو �ملجل�س 

كفريق و�حد من �جل �حل�شول على هذ� �الجناز.
ك��ل جهودها  ب��ذل��ت  �ل��ع��ام��ة  �الم��ان��ة  �ن  �ملطرو�شي  و�أو���ش��ح 
لتجويد  منها  �شعيا  �الي��زو  �شهادة  على  �حل�شول  �ج��ل  من 
�الأد�ء حتى تكون يف مقدمة �لدو�ئر �حلكومية ومبا ينعك�س 
باالإمارة  للمجتمع  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  على  �ي��ج��اب��ا 
و�إتاحة �أف�شل �لطرق جلذب �ال�شتثمار و�الرتقاء مب�شتقبل 

�المارة.

�سعود املعال ي�سدر مر�سوما ب�ساأن ت�سكيل 
جمل�س ادارة غرفة جتارة و�سناعة ام القيوين

•• ام القيوين-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �العلى حاكم �م �لقيوين مر�شوما 
. ون�س  �لقيوين  �م  �د�رة غرفة جتارة و�شناعة  ت�شكيل جمل�س  ب�شاأن   2013 ل�شنة   3 �مريا رقم 
�ملر�شوم �المرى على �نه بعد �الطالع على �لقانون رقم 1 ل�شنة 2007 ب�شاأن �ن�شاء غرفة جتارة 
و�شناعة �م �لقيوين يعاد ت�شكيل جمل�س �د�رة غرفة جتارة و�شناعة �م �لقيوين من �شعيد بن نا�شر 
وعبد�لرحمن  حميد  �بر�هيم  وعبيد  عتيق  عبد�لرحمن  وعي�شى  عبد�هلل  حميد  و�شلطان  �لتالى 
�ن  على  ليتيم.  �شلطان  ر��شد  وعائ�شة  �ملعال  حممد  عبد�هلل  ر��شد  وفاطمة  �لزرعونى  عبد�لرحيم 

يعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدورة وين�شر فى �جلريدة �لر�شمية. 

م�سابقة حفظ القراآن الكرمي باأم القيوين ت�سهد اقبال كبريا للت�سجيل بفئاتها اخلم�سة جمل�س �سيدات اعمال عجمان ينظم حما�سرة توعوية ب�سرطان الثدي بالتعاون مع م�ست�سفى عجمان التخ�س�سي
•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

�لقر�آن  ح��ف��ظ  م�����ش��اب��ق��ة  ت�����ش��ه��د 
�لكرمي يف دورتها �ل�شاد�شة و�لتي 
تقام �شمن فعاليات جائزة ر��شد 
�لكرمي  للقر�آن  �ملعال  �أح��م��د  ب��ن 
و�لثقافة �الإ�شالمية باأم �لقيوين 
�إق����ب����اال كبر�   ، �جل������اري  ل��ل��ع��ام 
�مل�شابقة  ف��ئ��ات  �شمن  للت�شجيل 
�ل�شيخ  ف�شيلة  و�شرح  �خلم�شة، 
رئي�س  �ملن�شوري  جا�شم  �إبر�هيم 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة ب��امل�����ش��اب��ق��ة ، �أن 
يقارب  م��ا  �ىل  و���ش��ل  �لت�شجيل 
200 مت�شابق ومت�شابقة م�شر� 
�إرتفاع  ت�شهد  �مل�����ش��اب��ق��ة  �ن  �إىل 
�ملت�شابقات  م�����ش��ارك��ة  م���ن  ك��ب��ر 
بامل�شابقات خالل  �الن��اث مقارنة 
�الع��و�م �ل�شابقة، هذ� �ىل جانب 
ذوي  م��ن  مت�شابقني   8 ت�شجيل 
�مل�شابقة  �الحتياجات �خلا�شة يف 
من نادي دبي للمعاقني، و�أو�شح 
�ىل �أن باب �لت�شجيل مفتوح حتى 

تاريخ 6 �أبريل �لقادم.
�إطار �ال�شتعد�د�ت للم�شابقة  ويف 
�جتماعها  �لفنية  �للجنة  عقدت 
�إبر�هيم  �ل�شيخ  ف�شيلة  برئا�شة 

ج��ا���ش��م حم��م��د �الأم������ري ع�شو 
ه�شام  �ل�����ش��ي��خ  ف�شيلة  �ل��ل��ج��ن��ة، 
�للجنة،  ع�����ش��و  حم��م��د  حم��م��د 
تقام  �لت�شفيات  جميع  ب��اأن  علما 
�هلل  يرحمه  ز�ي��د  �ل�شيخ  بجامع 
ب���ع���د �شالة  ب������اأم �ل���ق���ي���وي���ن م����ن 

�لع�شر و حتى �شالة �لع�شاء. 
حفظ  م�شابقة  �أن  بالذكر  جدير 
ت�����ش��م خم�شة  �ل���ك���رمي  �ل����ق����ر�آن 
م�شتويات �مل�شتوى �الول ، حفظ 
�لتجويد  م����ع  ك���ام���ال  �ل�����ق�����ر�آن 
�لثاين  و�مل�������ش���ت���وى   ، و�ل�����ت�����الوة 
حفظ ع�شرون ج��زء� متتاليا مع 
و�مل�شتوى  و�ل����ت����الوة،  �ل��ت��ج��وي��د 
�ل���ث���ال���ث ح���ف���ظ ع�������ش���رة �أج�������ز�ء 
و�لتالوة،  �لتجويده  مع  متتالية 
خم�شة  حفظ  �ل��ر�ب��ع  و�مل�����ش��ت��وى 
�لتجويد  م���ع  م��ت��ت��ال��ي��ة  �ج������ز�ء 
و�أخ����ر� حفظ ثالثة  و�ل���ت���الوة، 
�لتجويد  م���ع  م��ت��ت��ال��ي��ة  �أج�������ز�ء 
�مل�شتوى  يكون  �أن  على  و�ل��ت��الوة 
هذ�  فقط  للمو�طنني  �خلام�س 
مببلغ  �لفائزين  مكافاآت  وتقدر 
على  م����وزع����ة  دره������م  �أل������ف   74
باملر�كز  �مل�����ش��اب��ق��ة  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 

�لثالثة �الأوىل لكل فئة.

�للجنة  رئي�س  �ملن�شوري  جا�شم 
�لفنية م�شاء �الثنني مبقر جائزة 
�مل��ع��ال للقر�آن  �أح��م��د  ب��ن  ر����ش��د 
باأم  �الإ�شالمية  و�لثقافة  �لكرمي 
ف�شيلته  رح����ب  ح��ي��ث  �ل��ق��ي��وي��ن 
باأع�شاء جلنة �لتحكيم و �شكرهم 
وخالل  �ملباركة،  م�شاركتهم  على 
�الج��ت��م��اع �ط��ل��ع �الأع�����ش��اء على 
كما  �شروطها  و  �مل�شابقة  �أه��د�ف 
�لتحكيم  جلنة  مهام  ��شتعر�شو� 
و ن��اق�����ش��و� م��ع��اي��ر �ل��ت��ق��ي��ي��م و 
درجات  ت��وزي��ع  وكيفية  �الأ���ش��ئ��ل��ة 
للحفظ  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �مل���ت�������ش���اب���ق، 
و�لتجويد و�الد�ء ، مع مر�عاة �أن 
 10 يتجاوز  ال  ع��دد  �إختيار  يتم 
�لت�شفيات  ل��ل��ت��اأه��ل  مت�شابقني 

�لنهائية.
و يف نهاية �للقاء مت توزيع عمل 
بالت�شفيات  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل���ن���ة 
�لتمهيدية يف �لفرتة من 10 �إىل 
20 �إبريل وتت�شكل �للجنة �الأوىل 
حممد  ه�شام  �ل�شيخ  ف�شيلة  من 
عبد�لعزيز  �ل�����ش��ي��خ  ف�����ش��ي��ل��ة  و 
عبد�هلل �آدم، و�للجنة �لثانية من 
معلم  ع��ب��د�ل��ن��ور  �ل�شيخ  ف�شيلة 
منر  �ل�شيخ  ف�شيلة  و  حم��م��ود 

عبد�هلل �لقي�شي.
�لنهائية  للت�شفيات  بالن�شبة  �أما 
 30 �إىل   24 م����ن  �ل����ف����رتة  يف 
�إب�����ري�����ل، ف��ت��ت�����ش��ك��ل �ل��ل��ج��ن��ة من 
مر�د  �شالح  علي  �ل�شيخ  ف�شيلة 
�ل�شيح  ف�شيلة  �ل��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 

•• عجمان ـ الفجر 

ن���ظ���م جم���ل�������س �����ش����ي����د�ت �ع���م���ال 
و�شناعة  جت����ارة  ب��غ��رف��ة  ع��ج��م��ان 
م�شت�شفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��ج��م��ان 
حما�شرة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي  ع��ج��م��ان 
�شرطان  مكافحة  ح���ول  تثقيفية 
�لثدي وذلك مبنا�شبة يوم �ل�شحة 
�لعاملي �لذي ي�شادف تاريخه �شهر 
�بريل للتوعية و�لتثقيف مبخاطر 
�ملبكر على مر�س  �لك�شف  و�أهمية 
��شتهدفت  �ل������ث������دي.  �����ش����رط����ان 
�لغرفة  م����وظ����ف����ات  �مل����ح����ا�����ش����رة 
و�جلمهور �لعام من �لن�شاء، وذلك 
لالإطالع على �لكثر من �ملعلومات 
�ملفيدة حول �حلماية من �شرطان 
�شرحا  �ملحا�شرة  ت�شمنت  �لثدي. 
�خ�شائية  �شفاء  �لدكتورة  قدمته 
�ملر�س  حول  �لت�شخي�شية  �ال�شعة 
للك�شف  �ل���ث���دي  ف��ح�����س  م���ر�ح���ل 
�مل���ب���ك���ر ع�����ن �مل�����ر������س م�����ن خ���الل 
�لك�شف �لذ�تي على �لثدي و�لذي 
�لوقاية  يف  �الوىل  �خلطوة  يعتر 
من مر�س �شرطان �لثدي بجانب 
عر�س لطرق �لفح�س �لدوري عن 
�شاملة  نبذة  �ىل  باالإ�شافة  �ملر�س 
حول �ملر�س و�أعر��شه وت�شخي�شه 
و�ل��ط��رق �ل��و�ج��ب �ت��خ��اذه��ا للحد 
م���ن خم���اط���ر �مل����ر�����س.  و�أج���اب���ت 
�لتي  �لت�شاوؤالت  من  �لعديد  على 
على  و�أك���دت  �حلا�شر�ت  طرحتها 

�أهمية �حلفاظ على �لوزن �ل�شحي 
و�لتوقف  �ل�شحي  �لطعام  بتناول 
�لريا�شة  وممار�شة  �لتدخني  عن 

و �شرورة �لقيام بالفح�س �لذ�تي 
باأية  �ل��ت��ه��اون  وع����دم  د�ئ����م  ب�شكل 
�لثدي  ح��ول  تظهر  ق��د  �نتفاخات 

م���ق���دم���ة ع���ر����ش���ا ت��ط��ب��ي��ق��ي��ا على 
�آلية  ح����ول  ل��ل��ث��دي��ني  جم�����ش��م��ات 

�لفح�س �لذ�تي.

فقدان جواز �سفرت
�وري���ان مايكل  �مل��دع��و/  فقد  
خ����اج����ي����ه����ن����ورى -�م����ري����ك����ا  
�جل��ن�����ش��ي��ة   -  ج�����و�ز �شفره 
رق����م     )492845281( 
�شادر من �مريكا.   من يجده 
رقم      بتليفون  �الت�شال  عليه 

 050/6711305

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ هدى حممد 
-فل�شطني   ك��رمي��ي��د    �شمر 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -  ج���و�ز �شفرها 
رق����م     )000075504( 
����ش���ادر م���ن �الم���������ار�ت.   من 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم     050/4417904 

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ن���ع���م���ت �هلل 
�فغان�شتاين  �لدين-  حمروب 
�شفره  ج��������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة- 
رقم       )453463( �شادر 
يجده  م��ن  �فغان�شتان.    م��ن 
رقم      بتليفون  �الت�شال  عليه 

 050/2026169
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العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
�لب�شتان  زهرة  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1152323 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 002*004 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة زهرة �لب�شتان لل�شيانة �لعامة   
ZAHRAT AL BUSTAN GENERAL MAINTENANCE EST

�ىل/زهرة �لب�شتان للمالب�س �جلاهزة 
ZAHRAT AL BUSTAN READY- MADE GARMENTS

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني منطقة �ل�شناعية بناية ن�شيب حمد حممد 
�لعامري �ىل �لعني �ل�شناعية �ل�شناعية ن�شيب حمد حممد �لعامري

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ركن �الفاق للنجارة 

�ليدوية رخ�شة رقم:CN 1010317 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 2*9 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ركن �الفاق للنجارة �ليدوية    
AL AAFAQ CORNER MANUAL CARPENTRY

�ىل/ظرف لل�شيانة �لعامة 
DARF GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  وتامر  �ل�ش�����ادة/��شرف  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1158761 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد مرعي خمي�س حممد عمر �لكثري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عامر ح�شن علي �شعيد �ملحرمي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 5*2 �ىل 60*60

تعديل ��شم جتاري:من/��شرف وتامر للمقاوالت �لعامة ذ.م.م   
ASHRAF & TAMER GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/فن �لريادة لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
PIONEER ART GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لكوكب �لذهبي لزينة 
�ل�شيار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1063775 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*0.90 �ىل 4*1
تعديل ��شم جتاري:من/�لكوكب �لذهبي لزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م

GOLDEN PLANET AUTO ACCESSORIES LLC

�ىل/�لكوكب �لذهبي لقطع غيار �ل�شيار�ت ذ.م.م 
GOLDEN PLANET AUTOMOTIVE PARTS LLC

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت )4530001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )4530010(

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديك�شي لتجارة 
  CN 1138828:لورق و�خلدمات �ملطبعية ذ.م.م رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هيثم رفيق عمر مطاوع )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف رفيق عمر مطاوع
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كافتريا كيدز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ك�شر�س رخ�شة رقم:CN 1469673 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عائ�شة �نور �شريف عبد�هلل �شقاف )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س ربيع �شعيد �جلنيبي
وفروعه

مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لف�شل للمجوهر�ت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1041367  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد خليل �حمد يو�شف �ل علي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لعزيز عبد�هلل حممد عبد�هلل �حلمادي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ور هوم للمقاوالت 
�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1180232  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شهره �شبحي حممد )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد ح�شن حممد ح�شن �ملعمري

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ال�شا�س �لذهبي 

CN 1146093:للمقاوالت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هادي حمد مرقاب �لفهيد �لهاجري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد مرقاب �لفهيد �لهاجري

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملرجان للحالقة 

رخ�شة رقم:CN 1029625 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شامل مبارك �شرور مبارك �لظاهري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد منر �يثوديكا )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �يثو ديكا عبد�لرحمن �يه تي �حمد
تعديل وكيل خدمات

حذف �شامل مبارك �شرور مبارك �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
�ل�شيار�ت  �ل�ش�����ادة/بريز لزينة  �لتنمية �القت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

رخ�شة رقم:CN 1372219 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جاك �شليم عز�م )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عي�شى عابر حريز عابر �ملزروعي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عي�شى عابر حريز عابر �ملزروعي من 100% �ىل %0
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�الر�س �خل�شبه لتجارة 
�ل�شر�ميك و�لرخام رخ�شة رقم:CN 1181037 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
فاطمة �شلطان ر��شد �لكعبي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
فاطمة �شلطان ر��شد �لكعبي من 100% �ىل %0

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة غفار علي دو�شت حممد )%100(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

الغاء اعالن �سابق
حروت  �ل�شادة/غامن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
حممد  ��شحاق  وحممد  �جلن�شية  �مار�ت  �ملزروعي  �شيف 
ح�شني باك�شتاين �جلن�شية قد �بديا رغبتهما يف �لغاء �العالن 
بتاريخ   399 رقم  �لعدد  يف  �لوطن  جريدة  يف  �ل�شادر  �ل�شابق 
2012/11/14 بخ�شو�س �لرخ�شة رقم CN 1071214 باال�شم 

�لتجاري �شركة �لقنطرة لل�شيانة �لعامة ذ.م.م.
ثم تقدم بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

�عادة �لو�شع كما كان عليه.
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
�شاحل  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنيل للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة 
رخ�شة رقم:CN 1140868  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافةحمد ر��شد حامد �شعيد �ل�شاعدي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد ر��شد حامد �شعيد �ل�شاعدي

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لزعيم 1 لغ�شيل 

�ل�شيار�ت 
رخ�شة رقم:CN 1204702  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة طارق علي خمي�س �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي �شعيد مبارك �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ميز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1171628:جروب - فرع �بوظبي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لر�شو�ن 

للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة 
رخ�شة رقم:CN 1152724  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
�شعيد عبد �هلل حمود �لكعبي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شعيد عبد �هلل حمود �لكعبي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جليل ن�شمت خان

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
�لفتح  �ل�ش�����ادة/خمتر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لبيطري رخ�شة رقم:CN 1353425 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شهيل مبارك حمد رميله �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل �شلطان �حمد �ملر �لكعبي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
فزر  يو�شف  حممد  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1131833:لت�شليح ما�شورة عو�دم �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2
تعديل ��شم جتاري:من/حمل حممد يو�شف فزر لت�شليح ما�شورة عو�دم �ل�شيار�ت   
MOHD TOUSUF FAZAR AUTO EXHAUST PIPE REPAIR SHOP

�ىل/حمل حممد يو�شف فزر حلد�دة �ملركبات 
MOHD YOUSUF FAZAR BLACKSMITH CARS SHOP

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح عو�دم �ل�شيار�ت )4520013(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اعــــــــــالن
�لربيع  �ل�ش�����ادة/ب�شتان  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

للعقار�ت  رخ�شة رقم:CN 1335394 قد تقدمو� �لينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان ح�شن �حمد �شامل م�شاعد �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ر��شد حميد ر��شد دحنان �لفالحي
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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مدينة ال�سيخ خليفة الطبية تنال اعتمادا دوليا جديدا لأف�سل نظم اجلودة ملتقى الرثيا يوا�سل فعالياته يف جزيرة ال�سمالية
�لنظم يف �الإد�رة و�لتطور �ملتو��شل و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملوؤ�ش�شية �ملبنية 
ي�شب يف م�شلحة  �ملوردين مبا  مع  �لوثيقة  و�لعالقة  على حقائق 
�لطرفني. و �أكد ز�يد �لد�حمة مدير �إد�رة �شل�شلة �الإمد�د يف مدينة 
�ل�شيخ خليفة �لطبية �لتز�مهم باإقامة عالقة عمل ر��شخة وممتدة 
مع كبار �ملوردين و�ملتعاقدين الإدر�كهم لالأهمية �لبالغة لذلك ويف 
ب��اأن تتو�فق كافة منتجاته  �مل�شرتيات ملتزم  ف��اإن ق�شم  �الإط��ار  هذ� 
وباأف�شل  مو�عيدها  يف  تقدم  و�أن  �لدوليةبل  �ملعاير  مع  وخدماته 
�أ�شعار ممكنة. وقال �ن �شهادة �العتماد �يزو 9001:2008 ت�شاعد 
خليفة  �ل�شيخ  مدينة  يدعم  مبا  �مل�شرتيات  ق�شم  �ن�شطة  توجيه  يف 
�الآنية و�مل�شتقبلية ومبا ي�شهم يف تلبية  �أهد�فها  �لطبية يف حتقيق 

متطلبات و�حتياجات �ملدينة �لطبية �لريادية بال�شكل �الأمثل.

•• اأبوظبي-وام:

ح�شلت مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية �لتي تديرها كليفالند كلينك 
ومتلكها وتتوىل ت�شغيلها �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية �شحة 
�مل�شرتيات  ق�شم  تلبية  بعد   9001:2008 �ي��زو  �العتماد  �شهادة 
نيل  وي��وؤك��د  �جل����ودة.  �إد�رة  لنظم  �ل�����ش��ارم��ة  �مل��ع��اي��ر  جلميع  فيها 
�العتماد �جلديد �لتز�م مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية �لثابت بتوفر 
�أف�����ش��ل و�أح���دث  �مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات لطو�قمها وم��ر���ش��اه��ا وف���ق 
معاير �جلودة �ملعتمدة دوليا. وي�شتند قر�ر منح �العتماد �جلديد 
�مل�شتحقة  �الأول��ي��ة  �لعمالء  :�إي���الء  �لتالية  �لثمانية  �ملعاير  �إىل 
�لعمليات ومنهجية  �الأفر�د ومنهجية  �لقيادية وم�شاركة  و�ل�شمات 

�شتتو��شل  �لرثيا  �إن فعاليات ملتقى  �الإم��ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  �الأن�شطة يف 
يف مر�كز �أخرى وفق برنامج �أعد خ�شي�شا ليتنا�شب مع �أهد�ف �مللتقى 
على  �لطالبات  ل�شوؤون  �لرثيا  ملتقى  �لتميمي مديرة  فاطمة  و�أك��دت   .
�لدور �لذي ت�شطلع به �ملر�كز مركز �أبوظبي �لن�شائي و مركز طالبات 
�لثقافة  وز�رة  ب��ان  منوهة  �ليدوية  �حل��رف  �أن�شطة  تفعيل  يف  �ل�شمحة 
�أ�شرفت على م�شاركة �الإناث . وقال �شعيد  و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع قد 
من  يركز  �لرثيا  ملتقى  �إن  باالإنابة  �الأن�شطة  �إد�رة  مدير  �ملناعي  علي 
مب�شاركات  �لوطنية  �لهوية  دور  تفعيل  على  �لعام  لهذ�  فعالياته  خالل 
ميد�نية تتنا�شب وتن�شجم مع �شعاره �الإمار�ت وطن �لريادة و�لتميز ملنح 
هذ� �جليل جرعات تثقيفية باأ�شوله ومبا ن�شاأ عليه �الأجد�د من عاد�ت 

وتقاليد �شكلت �للبنة �الأوىل و�الأ�شا�شية ملجتمع �الإمار�ت.

•• اأبوظبي-وام: 

تو��شل جزيرة �ل�شمالية �أن�شطتها من خالل ��شتقبالها لطالب ملتقى 
�ل��رثي��ا ل��ل��ي��وم �ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل��ت��و�يل يف �إح��ت��ف��ال��ي��ة ينظمها ن���ادي تر�ث 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  �شنويا  �الإم���ار�ت 
ت���ر�ث �الإم�����ار�ت لتعريف  ن���ادي  ���ش��اح��ب �ل�شمو رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س 
�لطالب �ملو�طنني ممن ترت�وح �أعمارهم بني 10 و 17 عاما برت�ثهم 
بطولة  وكانت   . �الأج���د�د  عا�شها  كما  متاما  �لقدمية  �حلياة  وتفا�شيل 
�الألعاب �ل�شعبية �نطلقت �أم�س �الول يف �جلزيرة وجرت ت�شفيات �الألعاب 
�ل�شعبية لتحديد �لفائزين �ملتاأهلني للنهائي فيما �شيكون غد� �الأربعاء 
مدير  نائب  �حلو�شني  �أحمد  وق��ال  �لفائزين.  وتتويج  �خلتامي  �حلفل 

لدعم 700 حالة من مر�سى التوحد يف االإمارات 

عطايا يطلق برنامج احلملة التوعوية ل�سطراب التوحد
�سم�سة بنت حمدان: الإمارات حققت نقلة نوعية يف تقدمي خدمات الرعاية الجتماعية والإن�سانية

�سامل الدرمكي: �سوف ت�ساهم وزارة ال�سحة بور�س عمل متخ�س�سة
ح�سني ال�سيخ: معر�س هذا العام �سيوجه ريعه لدعم اأطفال التوحد يف الدولة

حممد الهاملي: هناك حالت مت دجمها يف املجتمع والتحقت بالوظائف

اعتماد اأمن وحماية املعلومات �سمن املناهج الدرا�سية يف الدولة

ختام املوؤمتر الدويل الرابع للتعليم التكنولوجي

•• تغطية رم�شان عطا:

مل�شروع  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ق���ام���ت 
مركز  يف  �م�������س  ����ش���ب���اح  ع���ط���اي���ا 
�لبحوث و�لدر��شات �ال�شرت�تيجية 
�ملوؤمتر �ل�شحفي �خلا�س لالعالن 
عطايا  م���������ش����روع  �ن�����ط�����الق  ع�����ن 
�ل�شيخة  �شمو  برعاية  �لعام  لهذ� 
���ش��م�����ش��ة ب��ن��ت ح���م���د�ن ب���ن حممد 
كال  �مل��وؤمت��ر  وح�شر   .. نهيان  �ل 
وكيل  �لدرمكي  �شامل  �ل�شيد  م��ن 
ح�شني  و�ل�����ش��ي��د   ، �ل�����ش��ح��ة  وزر�ة 
�ل�����ش��ي��خ �ل��وك��ي��ل �مل�����ش��اع��د ل����وز�رة 
و�ل�شيد   ، �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
عام  �م��ني  �لهاملي  فا�شل  حممد 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�الحتياجات  وذوي  �الن�����ش��ان��ي��ة 
�مل�شوؤولني  من  ولفيف   ، �خلا�شة 

و�العالميني.
�ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ح��رم  و�أك���دت 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
هيئة  رئي�س  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �الأح���م���ر  �ل���ه���الل 
���ش��م�����ش��ة ب��ن��ت ح���م���د�ن ب���ن حممد 
رئي�س  ���ش��م��و  م�����ش��اع��دة  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أن دولة  �لن�شائية  لل�شوؤون  �لهيئة 

حممد �لفهيم نائب �المني �لعام 
للخدمات �مل�شاندة يف هيئة �لهالل 
لي�س  عطايا  معر�س  �ن  �الح��م��ر 
�ملنتوجات  لعر�س  معر�س  جمرد 
و�إمنا هو من�شة نعر من خاللها 
موؤ�ش�شات  جل��ه��ود  ت��ق��دي��رن��ا  ع���ن 
و�خلرية  �الجتماعية  �خل��دم��ات 
�شو�ء كانت د�خل �لدولة �أو خارجها 
�أن�شطتها ومن  وح�شرها ومتابعة 
�إح����د�ه����ا �شنويا  �خ��ت��ي��ار  ي��ت��م  ث���م 
كما  �ل�شمولية  مبد�أ  من  �نطالقا 
ن�شعى من خالل عطايا للت�شويق 
لها فجهودها �لو��شحة و�أهد�فها 

�لنبيلة ت�شتحق منا كل �لتقدير.
ب��د�أت عطايا  لقد  �شموها   وقالت 
�ل�شابقة  دورت����ه����ا  يف  �أن�����ش��ط��ت��ه��ا 
باختيار مركز �شرطان �الأطفال يف 
ي�شاف  جناحاً  القت  و�لتي  لبنان 
�خلدمات  جن���اح���ات  ر���ش��ي��د  �إىل 
تقدمها  �لتي  �لدولية  �الإن�شانية 
هيئة �لهالل �الأحمر فقد مت جمع 
دره����م كترعات  م��ل��ي��ون   7 م��ب��ل��غ 
�ختياره  يف  وفقنا  و�ل��ذي  للمركز 
ليكون بد�ية لدور�ت عطايا حيث 
ي�شعى  تاأ�شي�شه  وم��ن��ذ  �مل��رك��ز  �أن 
�لعالج  خدمات  �أرق��ى  تقدمي  �إىل 

للعطاء .
�شم�شة  �ل�شيخة  �شمو  وت��وج��ه��ت 
بال�شكر  ن��ه��ي��ان  �آل  ح���م���د�ن  ب��ن��ت 
�لثانية  دورت���ه  يف  عطايا  ل�شركاء 
وهم .. وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية 
ز�يد  وم��وؤ���ش�����ش��ة  �ل�����ش��ح��ة  ووز�رة 
وذوي  �الإن�شانية  للرعاية  �لعليا 

�الحتياجات �خلا�شة .
�لرعاة  م�شاهمات  �شموها  وثمنت 
و�ل����دور �ل���ذي ق��ام��و� ب��ه م��ن دعم 
و�أهد�فه  ع��ط��اي��ا  مل�����ش��روع  وت��اأي��ي��د 
لالإعالم  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  وه����م 
�أبوظبي  وب��ل��دي��ة  م��ن��ازل  و���ش��رك��ة 
وبنك  للمطار�ت  �أبوظبي  و�شركة 
�أغذية  و�شركة  �لتجاري  �أبوظبي 
و�شركة �شناعات �لقاب�شة ومطبعة 
�أبوظبي و�شركة �لوثبة للخدمات 
ون����ادي �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي وفنن 
للزهور وكوثر بن �شليم للعالقات 

�العالمية .

التهيئة ال�سلوكية
�لدرمكي  ����ش���امل  �ل�����ش��ي��د  و����ش���رح 
خ����الل  �ل�������ش���ح���ة  وزر�ة  وك�����ي�����ل 
�نقل  قال  حيث  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
عبد  �ل�شحة  وزي��ر  معاىل  حتيات 

حققت  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
ت��ق��دمي خدمات  ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة 
و�الإن�شانية  �الجتماعية  �لرعاية 
وخرجت بها من �الإطار �لتقليدي 
و�حلديث  �ل�شامل  مفهومها  �إىل 

ب�شفة عامة.
وقالت �شموها يف كلمتها مبنا�شبة 
�حلملة  ب���رن���ام���ج  ع����ن  �الإع��������الن 
�لتوعوية ال�شطر�ب �لتوحد حتت 
���ش��ع��ار  ���ش��ه��ر �ل��ت��وع��ي��ة  ومعر�س 
�أبوظبي  بنادي  يقام  �ل��ذي  عطايا 
7 وحتى  �لريا�شي يف �لفرتة من 
9 مايو �ملقبل.. �ن �المار�ت �أولت 
ذوي �الحتياجات �خلا�شة �هتماما 
خمتلف  تلبية  خ���الل  م��ن  ك��ب��ر� 

متطلبات وتطلعات هذه �لفئة.
ذل��ك جليا يف كلمة �شاحب  وج��اء 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
عندما قال �شيظل حمور �هتمامنا 
د�ئما هو �إن�شان �الإم��ار�ت الأنه هو 
وه��دف��ه��ا حا�شر�  �ل��ت��ن��م��ي��ة  غ��اي��ة 

وم�شتقبال . 
و�أ�شارت �شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت 
�لتي  كلمتها  يف  نهيان  �آل  حمد�ن 
�شعادة  �شموها  ع��ن  نيابة  �أل��ق��اه��ا 

�مل�شابني  ل����الأط����ف����ال  �مل���ج���ان���ي���ة 
�لنف�شي  و�ل�����دع�����م  ب���ال�������ش���رط���ان 
الأ�شرهم و�لتي تكللت بالعديد من 
ق�ش�س �لعالج �لناجحة لالأطفال 

على م�شتوى �لوطن �لعربي .
هذ�  معر�س  �ن  �شموها   و�أ���ش��اف 
�أه��م��ي��ة خا�شة  ���ش��ي��ك��ت�����ش��ب  �ل���ع���ام 
�جلهود  جميع  �شيوجه  �أن��ه  حيث 
ومر�كز  �أطفال  لدعم  و�لترعات 
برنامج  �شمن  �لدولة  يف  �لتوحد 
م��ك��ث��ف ل��ي�����ش��ك��ل م���ه���رج���ان���اً من 
�الأن�شطة ميتد ملدة �شهر بالتعاون 
ووز�رة  �ل�شحة  وز�رة  من  كل  مع 
�ل�شوؤون �الإجتماعية وموؤ�ش�شة ز�يد 
وذوي  �الإن�شانية  للرعاية  �لعليا 
�الحتياجات �خلا�شة ولن يقت�شر 
برنامج عطايا على �ملعر�س ولكن 
�لر�مج  من  جمموعة  �إىل  ميتد 
�ل��ت��وع��وي��ة و�ل��رتوي��ج��ي��ة وور�����س 
�ل��ع��م��ل �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�ل��ت��ي جت�شد 
روؤية ور�شالة عطايا وهي ت�شخر 
�مل��������و�رد و�خل��������ر�ت ل��ل��ع��م��ل على 
حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة للرتويج 
�خلرية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  للم�شاريع 
و��شتحد�ث طرق جديدة لتعريف 
�ملجتمع بها وتكوين مفهوم جديد 

•• ابوظبي - الفجر

لتنظيم  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ط��ل��ق��ت 
قطاع �الت�شاالت من خالل فريق 
�الإ�شتجابة لطو�رئ �حلا�شب �الآيل 
م�شروع  ه���و  و  م����ب����ادر�ت  �إح������دى 
�ملعلومات  وح���م���اي���ة  �أم�����ن  م��ن��ه��ج 
�لرتبية  وز�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�لتعليم بهدف توعية م�شتخدمي 
�شبكة �الإن���رتن���ت م��ن �ل��ط��الب يف 
باأهمية  �لتعليمية  �مل��ر�ح��ل  ك��اف��ة 
�لعامل  و�ل�شالمة يف ف�شاء  �الأمن 
يف  �مل�شتخدم  ثقة  وتعزيز  �لرقمي 
�خلا�شة  �ملعلومات  على  �ملحافظة 
به، وحمايته من �ملخاطر �ملحيطة 

بعامل �الإنرتنت.
وقد قام فريق �الإ�شتجابة لطو�رئ 
تنظيم  وه���ي���ئ���ة  �الآيل  �حل���ا����ش���ب 
ق��ط��اع �الت�������ش���االت ب��ال��ت��ع��اون مع 
بتطوير  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
لرعاية  �مل�����ش��ت��وي��ات  م��ت��ع��دد  منهج 
روؤية  وف��ق  �آمنة  �لكرتونية  ثقافة 

هو  �شبابنا  تثقيف  ب���اأن  ���ش��ك  م��ن 
بناء  يف  �لرئي�شية  �لعنا�شر  �أح���د 
م�شيفاً  م��ت��ي��ن��ة  م��ع��رف��ي��ة  ق���اع���دة 
�لتوعية  �إىل  خ��الل��ه  م��ن  ون��ه��دف 
ب���اأم���ن وح���م���اي���ة �مل��ع��ل��وم��ات لدى 
و�لتعليمية  �لعمرية  �لفئات  كافة 
�ملعلومات  �أم��ن  مفاهيم  وتر�شيخ 
ك���ج���زء م����ن ����ش���ل���وك �الإن���������ش����ان يف 

مر�حل عمرية مبكرة. 
و �أو�شح �أن �ملنهج �لتعليمي يت�شمن 
�الإنرتنت  ع��ر  خمتلفة  ن�شاطات 
خ�شي�شاُ  ���ش��م��م��ت  وحم���ا����ش���ر�ت 
�لتعليم  مب�شتوى  �الإرت��ق��اء  بهدف 
�ل��ن��ط��اق ومت��ك��ني طو�قم  ه���ذ�  يف 
�ل��ت��دري�����س م��ن ن��ق��ل ه���ذه �ملعارف 
�ملنهج  ر�ع�����ى  وق����د  ط��الب��ه��م  �إىل 
�إ���ش��ر�ك ويل �الم��ر يف بناء �لوعي 
�ال�شا�شي و�لتعلم من �جلانبني يف 
�أج��ل حتقيق  �لبيت و�مل��در���ش��ة م��ن 
�إق��ام��ة جمتمع  �ملتمثل يف  �ل��ه��دف 

معلوماتي و�ع و�آمن للجميع.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���ع���ايل حميد 

�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى كلمات  و����ش���رورة 
�ملرور و�شبل تقويتها حلفظ �شرية 
و�شالمتها  و�مل��ع��ل��وم��ات  �الأن��ظ��م��ة 
و�ملتطفلني  �مل��خ��رب��ني  ت�شلل  م��ن 
�إ�شافًة �إىل �أمن مت�شفحات �ملو�قع 
ر�شائل  وح���م���اي���ة  �الإل����ك����رتون����ي����ة 

�لريد �الإلكرتوين.
�لرتبية  وز�رة  م��ع  �الت��ف��اق  مت  و   
�ملنهج  م���ر�ج���ع���ة  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ن��وي م���ن خ����الل جلنة 
�لفريق  وق�����ام  �مل���ن���اه���ج  م���ر�ج���ع���ة 
بعقد ور�شة عمل خا�شة للتعريف 
تدريب  �لور�شة  �شملت  �ملنهج  عن 
500 معلماً ومعلمة من خمتلف 
�مل���ن���اط���ق �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف �ل���دول���ة 
ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة ت���دري�������س �مل���ن���ه���اج و 
�أمن  �مل��م��ار���ش��ات يف  �أف�����ش��ل  ط���رح 
لتوفر  �مل���ع���ل���وم���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لتعزيز  �لالزمة  �الأ�شا�شية  �ملعرفة 
�مل�شتخدمة  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و�شيتم  �ل��دول��ة  م��د�ر���س  يف  حالياً 
ت��دري��ب��ه��م يف �ل�����ش��ه��ر �ل���ق���ادم على 

لن�شر  وذلك  و��شحة  ��شرت�تيجية 
على  للتغلب  �لو��شحة  �الر�شاد�ت 
�لتحديات و�مل�شكالت �لتي تعرت�س 
و�لطالبات  �ل����ط����الب  ����ش���ري���ح���ة 
�ملختلفة،  �ل��ع��م��ري��ة  م��ر�ح��ل��ه��م  يف 
تقنية  م��و�رد  �إ�شتخد�م  ولت�شجيع 

�ملعلومات ب�شورة �شليمة و�آمنة. 
�ملنهج  ه����ذ�  ت��ط��وي��ر  �إ����ش���ت���غ���رق  و 
وي�شمل  عامني  من  �أك��رث  �ل�شامل 
�ملنهج كتاب �لطالب ودليل للمعلم 
ورقمية  م��ط��ب��وع��ة  ن�����ش��خ��ت��ني  يف 
و�لعرو�س  �لن�شاطات  م��ن  تتاألف 
�لت�شويرية  و�ل��ق�����ش�����س  �مل��رئ��ي��ة 
حديثا  �أ�شلوبا  تقدم  �لتي  �ملتعددة 

يف طرح �ملعلومات.
و قال �شعادة حممد �أحمد �لقمزي 
�لهيئة  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�الإل���ك���رتوين عن�شر�ً  �الأم����ن  ُي��ع��د 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  لتعزيز  رئي�شياً 
�لدولة حيث  �ملعريف يف  لالإقت�شاد 
لدى  و�لوعي  �ملعرفة  على  يعتمد 
هناك  ولي�س  ع��ام  ب�شكل  �جلمهور 

�لرتبية  وزي����ر  �ل��ق��ط��ام��ي  حم��م��د 
�ليوم  �إجن����ازن����ا  ي���اأت���ي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
لتعزيز دور �ملد�ر�س يف �لقيام بدور 
حول  �لطالب  تثقيف  يف  حم��وري 
�شبكة  �إ�شتخد�م  ممار�شات  �أف�شل 
�الإنرتنت من خالل منهج تعليمي 
�أبناءنا  �أم��ن  ل�شمان  وذل��ك  وطني 
�لذي  �الأم��ر  �النرتنت  �شبكة  على 
يعد �أحد �أهم �أولويات جميع �الآباء 
ونقوم �أي�شاً يف هذ� �ملنهاج �جلديد 
بالرتكيز ب�شكل �أكر على مو��شيع 
�الإت�شاالت وتقنية �ملعلومات وذلك 
الإمياننا باأهمية �لدور �لذي يلعبه 

هذ� �لقطاع على �إقت�شادنا.
�أن �ملنهج يتدرج  و �جلدير بالذكر 
ل��ع��ر���س �مل���و����ش���وع���ات �ل���ه���ام���ة يف 
�ملعلومات  وح��م��اي��ة  �أم�����ن  جم����ال 
�إ�شتخد�م  �أخ���الق���ي���ات  م���ن  ب�����دء� 
�ملحافظة  وط���رق  �الآيل  �حل��ا���ش��ب 
على �جلهاز ومو�شوعات �ملحافظة 
�مل��ع��ل��وم��ات �خل��ا���ش��ة و�شرية  ع��ل��ى 
�خل�شو�شية  وح���ف���ظ  �ل���ب���ي���ان���ات 

•• ابوظبي – الفجر

�خ���ت���ت���م �مل�����وؤمت�����ر �ل��������دويل �ل���ر�ب���ع 
نظمه  �ل���ذي  �لتكنولوجي  للتعليم 
معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية حتت 
���ش��ع��ار �ل��ت��ع��ل��ي��م جل��ي��ل �الي���ب���اد على 
للعلوم  ف��اط��م��ة  بكلية  مي��ني  م���دى 
�أم�س  �ل�شحية يف �بوظبي فعالياته 
 1100 ن��ح��و  ب��ح�����ش��ور  �ل���ث���الث���اء 
وع��دد من �خلر�ء  تربوي  خمت�س 
�لدوليني حيث �أعلنت جلنة �ملوؤمتر 
تطبيقية  م�شروعات  �أربعة  فوز  عن 
�لتقنيات  ��شتخد�م  ح��ول  للطالب 
�حل��دي��ث��ة و�ل���رجم���ي���ات �ل��ت��ي من 
�شانها تطوير �أد�ء �لعملية �لتعليمية 
و�ملختر�ت  �لدر��شية  �لف�شول  يف 
�أرق�����ى منظومات  م���ع  ي��ت��و�ف��ق  مب���ا 
�لعامل  دول  يف  بها  �ملعمول  �لتعليم 
�أكد �خلر�ء �لدوليني  �ملتقدم فيما 
�أن �لنتائج  �مل�شاركني يف �ملوؤمترعلى 
و�مل���������ش����روع����ات و�الف�����ك�����ار �ل���ت���ي مت 
عر�شها من قبل طلبة �ملعهد خالل 
يف  �مل�شاهمة  على  ق���ادرة  �لفعاليات 
و�النتقال  بالدولة  �لتعليم  تطوير 

ب��ج��الء مدى  �ل��ت��ي تظهر  �مل��ت��م��ي��زة 
ت��ف��وق��ه��م وح��ر���ش��ه��م �ل���د�ئ���م على 

�لتميز.
�للطيف  ع���ب���د  �ل����دك����ت����ور  ول����ف����ت 
�ليوم  ف��ع��ال��ي��ات  �أن  �ىل  �ل�شام�شي 
�لثاين من �ملوؤمتر ت�شمنت جل�شتي 
عمل مت خاللها مناق�شة �شت �ور�ق 
ور�����س   4 ع���ق���د  �����ش���اف���ة �ىل  ع���م���ل 
طر�ئق  ح�����ول  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع���م���ل 
تطبيقات  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل���ت���دري�������س 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل���دي���ث���ة وم����ن ث���م فقد 
بالكثر  برث�ئها  �لفعاليات  متيزت 
و�مل�شروعات و�ال�شاليب  �الأفكار  من 
�حلديثة �لتي ترتقي بكافة عنا�شر 
�ىل  و���ش��وال  �لتعليمية  �مل��و���ش�����ش��ات 
�المثل  �ال����ش���ت���خ���د�م  يف  �ل���ن���م���وذج 
يحقق  مب��ا  �حل��دي��ث��ة  للتكنولوجيا 
�الهد�ف �لوطنية �ملن�شودة من ور�ء 

�لنظام �لتعليمي برمته.
وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت رح������اب رجب 
�ملن�شق �لعام للموؤمتر و�حلائزة على 
لقب �ملعلم �ملتميز لعام 2013 من 
�أربعة م�شاريع  �إختيار  �أن  �آبل  �شركة 
مت  م�شروعا   20 ب��ني  م��ن  طالبية 

�لتقليدي  �لتعليم  مرحلة  م��ن  ب��ه 
�يل �لتعليم �لتكنولوجي �ملن�شود.

�للطيف  ع����ب����د  �ل�����دك�����ت�����ور  وق��������ال 
رئي�س  �ملعهد  ع��ام  مدير  �ل�شام�شي 
�لطلبة  ت���ك���رمي���ة  خ�����الل  �مل����وؤمت����ر 
�لتي  �مل�شروعات  كافة  �أن  �لفائزين 
يبتكرها طلبة ثانويات �لتكنولوجيا 
خا�شة  ب��رع��اي��ة  حتظى  �لتطبيقية 
تطويرها  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  ت�����ش��ت��ه��دف 
يتو�فق  ومب��ا  وعملي  ممنهج  ب�شكل 
م��ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ع��م��ل يف معهد 
�أن  حيث  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ث��ان��وي��ات 
102 خمتر�ً  تذخر مبا يزيد عن 
م���ت���ن���وع���ا وج���م���ي���ع���ه���ا ب���ه���ا �أح������دث 
ت�شاعد  �لتي  و�لو�شائل  �المكانيات 
م�شروعاتهم  تطوير  على  �لطلبة 
ع���ل���ى م������د�ر �ال����ش���ب���وع ح���ي���ث تظل 
ب�شكل  �مامهم  مفتوحة  �ملختر�ت 
من  نخبة  �����ش���ر�ف  وحت���ت  م�شتمر 
كافة  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني  �مل��ع��ل��م��ني 
و�لتكنولوجيا  �ل���ع���ل���وم  جم������االت 
تهنئته  ع����ن  م���ع���رب���ا  و�ل���ه���ن���د����ش���ة، 
للطلبة �مل�شاركني على م�شروعاتهم 

قام  ح��ي��ث  �مل��وؤمت��ر  خ���الل  عر�شهم 
�لت�شويت  ع��ل��ى  �حل�������ش���ور  ج��م��ي��ع 
�مل���������ش����روع����ات �مل�������ش���ارك���ة و�خ���ت���ي���ار 
�أف�����ش��ل��ه��ا وق���د ف���از يف �ل��ي��وم �الول 
�الآيباد يف تطوير  ��شتخد�م  م�شروع 
خمتر  يف  �مل�شتخدمة  �لتطبيقات 
عامر  �لطالبان  قدمه  �لذي  �لعلوم 
�حل���ارث���ي و���ش��ل��ط��ان �مل����رزوق����ي من 
�لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث��ان��وي��ة 
فيديو  وم���������ش����روع  �أب����وظ����ب����ي  ف�����رع 
للتكنولوجيا  �ل��ف��ع��ال  �ال���ش��ت��خ��د�م 
�لذي  �لدر��شي  �لف�شل  �حلديثة يف 
�ملن�شوري  �أح���م���د  �ل���ط���الب  ق��دم��ه 
�جلابرى  وعمر  �لعابري  وع��ب��د�هلل 
من ثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية 

فرع �أبوظبي.
�لثاين  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  و����ش���ه���دت 
�شكوت  حما�شرة للروف�شيور بيرت 
م���دي���ر م��ع��ه��د ن���ول���ي���دج م���ي���دي���ا يف 
�شلط  بريطانيا  �ملفتوحة  �جلامعة 
�لتعليم  ق��ن��و�ت  ع��ل��ى  فيها  �ل�����ش��وء 
�حل��دي��ث��ة ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ني �جل�����دد كما 
نفا�س  ح��ل��ق��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��ه��دت 
يف  �لتكنولوجيا  م�شتقبل  ب��ع��ن��و�ن 

�ملبادرة  ل��ه��ذه  �ل��ع��وي�����س  �ل��رح��م��ن 
�لعام  ه��ذ�  ويف  و�ل��ر�ئ��ع��ة  �لفعالة 
�لتوحد  م��ر���ش��ى  �مل�����ش��روع  ي��رع��ى 
�ملر�س  ه��ذ�  �ن  جميعا  نعلم  حيث 
�ل�شحي  �جل�����ان�����ب  ع���ل���ى  ي�����وؤث�����ر 
و�ل�������ش���ل���وك���ي الط���ف���ال���ن���ا ،وه���ن���اك 
تتعلق  �ل��ت��ى  �الح�����ش��ائ��ي��ات  بع�س 
700 حالة  �ملو�شوع فهناك  بهذ� 
�المار�ت  يف  �لتوحد  مر�شي  م��ن 
و�لباقي من  �ملو�طنني  332 من 

�لو�فدين .
ي��ب��د� �لعالج  �ل��درم��ك��ي  و�����ش���اف 
للم�شاب  �ل�����ش��ل��وك��ي��ة  ب��ال��ت��ه��ي��ئ��ة 
نقطة  وه��ي  بالتغذية  و�اله��ت��م��ام 
وياتي  �لتوحد  ملر�شى  ج��د�  هامة 
�ل�����دور ع��ل��ى ت��ه��ي��ئ��ة �ال����ش���رة وهي 
ت��ل��ع��ب دور� ه���ام���ا ج����د� يف  �ل���ت���ى 
�لتوحد  مل��ر���ش��ي  �ل�����ش��ف��اء  ع��م��ل��ي��ة 
جل�شات  �ىل  ي���ح���ات���اج���ون  وه�����م 
ودرو�ت لكي يتم تهيئتهم للتعامل 
مع طفل �لتوحد ،ومبادرة عطايا 
تهدف �ىل توعية �ملجتمع مبر�شي 
معهم  �ل��ت��ع��ام��ل  وكيفية  �ل��ت��وح��د 
�ل�شحة  وز�رة  ت�����ش��اه��م  ،و����ش���وف 
ور�شتني  متخ�ش�شة  عمل  ب��ور���س 
يف �ب���وظ���ب���ي و�ث����ن����ني �خ����ري����ن يف 
�لتوحد �عطاء  دبي لتتيح الطباء 

�خلا�شة  �ل���رتب���وي���ة  �الر������ش�����اد�ت 
مب��ر���ش��ي �ل��ت��وح��د و�الج���اب���ة على 
ت�شاوؤالت �الباء و�المهات عن هذ� 
�ملر�س مع �جر�ء فحو�شات ورقية 
للكروزومات و �الحما�س �المينية 
و�لدهنية و�لع�شوية لع�شر حاالت 

من مر�شى �لتوحد .

فر�س جناح
�ل�شيخ  ح�������ش���ني  �ل�������ش���ي���د  وق��������ال 
�ل�شوؤون  ل����وز�رة  �مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل 
�نقل  �ن  ي��ط��ي��ب ىل  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
حت���ي���ات م���ع���اىل م�����رمي �ل���روم���ي 
�الجتماعية  �ل���������ش����وؤون  وزي��������رة 
�لهامة  �مل���ب���ادرة  ل��ه��ذه  وتثمينها 
�شم�شة  �ل�شيخة  جلهود  وتقدريها 
نهيان  �ل  حممد  بن  حمد�ن  بنت 
�الحمر  �ل����ه����الل  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س 
لل�شئون �لن�شائية يف جمال �لعمل 
�الن�������ش���اين و�خل�����ري و�اله�����د�ف 
�ل�شامية �لتى تعمل على حتقيقها 
باقماة   2013 ع��ط��اي��ا  م���ب���ادرة 
معر�س يف نادي �بوظبي �لريا�شي 
ت��خ�����ش��ي�����س ريعه  ���ش��ي��ت��م  و�ل������ذي 
�لتوحد  م���ر�ك���ز  �ط���ف���ال  ل�����ش��ال��ح 
يف �ل��دول��ة و�ل��ذي��ن ه��م �ح���وج ما 
ل��ن��وف��ر لهم  ي��ك��ون��ون �ىل دع��م��ن��ا 

�لتامة  و�لرعاية  �ملنا�شب  �لتاهيل 
وتهيئة كل فر�س جناح م�شاركتهم 

و�ندماجهم يف �ملجتمع .
�ل���������ش����وؤون  وزر�ة  ق����ائ����ال  وت����اب����ع 
�الج���ت���م���اع���ي���ة ت�������درك ج����ي����د� �ن 
�الجتماعية  ب��اخل��دم��ات  �الرت��ق��اء 
ورعاية �لفئات �لتى حتتاج للرعاية 
وبتميز  �مثل  ب�شكل  �د�فها  حتقق 
�لتعاون  ب��ف�����ش��ل  ع��ال��ي��ة  وج������ودة 
�لثالث  �مل��ج��ت��م��ع  ق���ط���اع���ات  ب���ني 

�حلكومي و�الهلى و�خلا�س.

كافة اجلهات
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل�����ش��ي��د حممد 
فا�شل �لهاملي �مني عام موؤ�ش�شة 
�الن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 

وذوي �الحتياجات �خلا�شة
�ن م�شاركة �ملوؤ�ش�شة يف هذه �حلملة 
�ملجتمعية  �مل�شاركة  �ط��ار  يف  تاتي 
�لبيئة  وت�شهيل  �جلمهور  وتوعية 

�ملنا�شبة للم�شابني بالتوحد.
وقال �ن هناك حاالت مت دجمها يف 
�ملجتمع و�لتحقت بالوظائف الفتا 
�لتن�شيق مع كافة �جلهات  �ن  �ىل 
يف  م�شاركتها  �ج���ل  م��ن  ب��ال��دول��ة 
�لهدف  حتقق  حتى  �حلملة  ه��ذه 

�ملن�شود منها.

و�شتطرح  �ملدربني  تدريب  برنامج 
�ملنهج  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�الإلكرتونية  �ل�������وز�رة  م��ك��ت��ب��ة  يف 
�شيتم  حيث  للطلبة  حتميله  ليتم 
للعام  �ل��ث��ال��ث  �لف�شل  يف  �إدر�ج�����ه 

�لدر��شي �حلايل.
وي���غ���ط���ي �مل���ن���ه���ج ج��م��ي��ع �مل���ر�ح���ل 
�إىل  �الأول  �ل�شف  م��ن  �لتعليمية 

�ل�شف �لثاين ع�شر حيث يت�شمن 
و�ملخاطر  ب��ال��ت��ه��دي��د�ت  ت��ع��ري��ف 
ع����ر م����و�ق����ع ���ش��ب��ك��ة �الإن����رتن����ت 
من  �ل��ن��اجت��ة  �لرئي�شية  و�مل�شاكل 
�ل��ر���ش��ائ��ل غر  بها مثل  �الت�����ش��ال 
�ل�شارة  و�ل���ر�م���ج  ب��ه��ا  �مل���رغ���وب 
�لتج�ش�س  وم��ل��ف��ات  )�ل��ف��رو���ش��ات 
و�مل����ل����ف����ات �خل���ب���ي���ث���ة و�ل���������ش����ارة( 

�لناجتة  �الإج��ت��م��اع��ي��ة  و�مل�����ش��اك��ل 
�لتقنيات  م�شتخدمي  �إه��م��ال  م��ن 
�الإنرتنت مثل  �لتعامل عر  �أثناء 
و�لت�شيد  �الإج��ت��م��اع��ي��ة  �لهند�شة 
�لتعدي  وق�������ش���اي���ا  �الإل�����ك�����رتوين 
ت�شريعات  وخ������رق  �الإل�����ك�����رتوين 

حقوق �مللكية �لفكرية.

�ملد�ر�س  مو�كبة  وم��دى  �لتعليمية 
�حلاليه للتقدم �لتكنولوجي �لعاملي 

.
�لثالثاء  �م�������س  ف��ع��ال��ي��ات  وك���ان���ت 
�شهدت جل�شتي عمل �جلل�شة �الويل 
�أد�ره��ا �لطالب �حمد �حلميلي من 
ثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية فرع 
 3 ��شتعر��س  �بوظبي و مت خاللها 
�لدكتور  قدمها  �الويل  عمل  �ور�ق 
تكنولوجيا  مدير  نائب  �شيد  نعيم 
�ملعهد  و�الت�����������ش�����االت  �مل���ع���ل���وم���ات 
حول  �ملتحدة  �لواليات   - �الأمريكي 
�ملعاير �لعاملية للتقييم �اللكرتوين 

�مللحي  �د�رها �لطالب عمر  �لتعليم 
بثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية فرع 
�لروف�شيور  فيها  و�شارك  �بوظبي 
ب���ي���رت ����ش���ك���وت و�ل����دك����ت����ورة جنالء 
ب��رن��ام��ج يف مكتب  �ل��ن��ق��ب��ي م��دي��رة 
مبجل�س  �ال�شرت�تيجي  �لتخطيط 
�أحمد  و�ال���ش��ت��اذ  للتعليم،  �ب��وظ��ب��ي 
�لتعليمية  �ل��ر�م��ج  مدير  من�شور 
كما  �خلليج  ميكرو�شوفت  �شركة  يف 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  طلبة  مّثل 
�لثانويات  �أف��رع  من  وطالبة  طالب 
حول  �لنقا�س  د�ر  حيث  �أبوظبي  يف 
�لتكنولوجيا  م�شتقبل  ����ش��ت��ط��الع 

�شنينز�  جا�شي  حت��دث  كما  للطلبة 
�لتكنولوجيا  ث���ان���وي���ة  يف  م���در����س 
�ملعلمني  ����ش��ت��ع��د�د  ع��ن  �لتطبيقية 

ال�شتخد�م �لتقييم �اللكرتوين.
�أم�����ا ج��ل�����ش��ة �ل��ع��م��ل �ل��ث��ان��ي��ة كانت 
حتت  �الل��ك��رتوين  �لتعليم  ب��ع��ن��و�ن 
�ل���ط���ال���ب مايد  �د�ره��������ا  �ال������ش�����و�ء 
ح�����ش��ن ومت خ��الل��ه��ا ����ش��ت��ع��ر����س 5 
�لتكنولوجيا  طلبة  قدم  عمل  �ور�ق 
�ور�ق  ث������الث  م���ن���ه���ا  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
�شلمان  �ل��ط��ال��ب��ان  ��شتعر�س  حيث 
�مل����ال وع���م���ر ���ش��ال��ح م���ن ف����رع دبي 
�لتعليمي  بعنو�نالنظام  عمل  ورق��ة 

و�لثانية  �ل���ث���ان���وي���ات  يف  �مل��ت��ك��ام��ل 
قدمها �لطالبان �أحمد �ملال و�حمد 
غ����امن م���ن ف����رع دب����ي ح����ول �همية 
�لتعليم �اللكرتوين �أما ورقة �لعمل 
�لثالثة �لتعليم �اللكرتوين مل�شتقبل 
�ف�شل فقدمها �لطالبان ر��شد عبد 
�ل��ع��زي��ز ور�����ش���د ع��ب��د �هلل م���ن دبي 
ماجين�س  ���ش��ون  حت��دث  فيما  �أي�شا 
كابالن  كليات  من  فالت�شر  وكريج 
�ل����دول����ي����ة ع����ن جت���رب���ة �أك���ادمي���ي���ة 
منهج جديد  ��شتحد�ث  �لرو�شة يف 
�جلامعة  للد�ر�شة  �لطلبة  الع���د�د 

من منظور متقدم. 
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العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�نرتبوينت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1268834:للمقاوالت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد ح�شني عبد�هلل �شلطان �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لرحمن حممد ح�شني �ملرزوقي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بو �شونغ للمقاوالت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1341997 قد تقدمو� �لينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة تايوون ��شرت�ليا بي تي و�ي ليمتد
TAEWON AUSTRALIA P.T.Y LTD

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ووجني ��شرت�ليا بي تي و�ي ليمتد
WOOJIN AUSTRALIA P.T.Y LTD

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ال�شد لتجارة �جلو�ل 

و�لكمبيوتر رخ�شة رقم:CN 1165807  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �ال�شد لتجارة �جلو�ل و�لكمبيوتر
AL ASAD TRADING AL JAWWAL & COMPUTER

�ىل/�ال�شد للكمبيوتر و�لهو�تف
AL ASAD COMPUTER & MOBILE

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�زهار كرال لتجارة �ال�شماك

رخ�شة رقم:CN 1427461  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شالح عبد�هلل عو�س �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد �حمد �ل�شناين
تعديل لوحة �عالن/�جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*8
تعديل ��شم جتاري من/ �زهار كرال لتجارة �ال�شماك

KERALA FLOWERS FISH TRADING
�ىل/�لكاأ�س �لذهبي لتجارة مو�د �لبناء

GOLDEN CUP BUILDING MATERIALS
تعديل ن�شاط/��شافة بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة )4752034(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ال�شماك و�الغذية �لبحرية �ملجمدة - بالتجزئة )4721007(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ال�شماك و�حليو�نات �لبحرية �لطازجة - بالتجزئة )4721006(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   

 اإعـــالن �سطب قيد
�نك  �ركيتيك�س  �ل�شادة/ز��س  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  �جلن�شية(  )كندية 
 )2333( رقم  حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة 
الحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف 
�ل�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  �لقانون �الحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �العرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 51535
با�ش��م:فارما تك

وعنو�نه:�س.ب:8858 ، هاتف:04/2288116 ، فاك�س:04/2286662 
و�مل�شجلة حتت رقم:)79776( بتاريخ:2003/2/20

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف 2013/2/17 وحتى تاريخ:2023/2/16.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/8/9 م �ملودعة حتت رقم: 177778 
BRAVO:با�ش��م

 ، �ل�شبخة   ، ، دي��رة  ، مكتب ملك حممد ع ك عبد�هلل علي قرقا�س  �ملتحدة  ، �الم��ار�ت �لعربية  وعنو�نه:دبي 
�س.ب:5969 ، هاتف:2254075 ، فاك�س:2264595. 

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�خرى  فئات  �ل��و�ردة يف  �مل��و�د وغر  هذه  �مل�شنوعة من  و�ملنتجات  �ملدبوغة  �جللود  وتقليد  �ملدبوغة  �جللود 
جلود �حليو�نات �خلام �و �ملدبوغة �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية �ملظالت و�ل�شما�شي و�لع�شي �ل�شياط و�طقم 

�حليو�نات و�ل�شروج .
�لو�ق�عة بالفئة:18 

كتابة  ب�شكل  �ال�شود  باللون  �لكبرة  �لالتينية  باحلروف  مكتوبة   BRAVO كلمة  �لعالمة:هي  و�شف 
مميز د�خل بوي�شة م�شتديرة ذ�ت خلفية حمر�ء د�كنة �للون.  

�ال�ش��رت�طات:ال يوجد . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/
وكيل عالمات جتارية:

�شركة ب�شت �شليو�شن وكيل ت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/10/4 م �ملودعة حتت رقم: 180184 
با�ش��م:رحمتيك�س �لتجارية ذ.م.م

وعنو�نه: �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، دبي ، �س.ب: 44405 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غر �لو�ردة يف فئات �خرى .
�لو�ق�عة بالفئة:24 

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �لكلمات SENSE PHOENIX مكتوبة باحرف التينية مميزة 
�لكلمات SENSE PHOENIX فوقها �شقر فارد �جنحته كاأنه يطر �لعالمة يف جمملها متنا�شقة 

ومميزة .  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لد�نة �لدولية لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 165663     بتاريخ : 24/ 11 / 2012م
با�ش��م: �شركة �بو عي�شى للملكية �لفكرية  

وعنو�نه: �س. ب  6255    �لدوحة – دولة قطر  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملكتبي، خدمات  �لن�شاط  �لتجارية وتفعيل  �الأعمال  و�د�رة وتوجيه  �لدعاية و�الع��الن  �لفئة )35(: خدمات 
عر�شها  بغر�س  �لغر  ل�شالح  �ل�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  و�لتوزيع،  و�لت�شدير  �ال�شتر�د  وك��االت 
خدمات  للموؤ�ش�شة،  �ال�شت�شار�ت  خدمات  �لنقل،  خدمة  على  ذلك  ينطوي  وال  �مل�شتهلكني  قبل  من  و�شر�ئها 

تنظيم و�د�رة مر�كز �لت�شوق و�ملتاجر و�ال�شو�ق و�ملخازن و�شال�شل �ملخازن.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمةARABESQ  بالالتينية ب�شكل مميز يعلوها �لكلمة �ر�ب�شك 
بالعربية فوقها �شعار زخريف مميز.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �لد�نة �لدولية لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ : 24/ 11 / 2012م �ملودعة حتت رقم : 165664     
با�ش��م: �شركة �بو عي�شى للملكية �لفكرية  

وعنو�نه: �س. ب  6255    �لدوحة – دولة قطر    
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لفئة )30(: �لنب، �ل�شاي، �لكاكاو، �ل�شكر، �الأرز، �لتابيوكا، �ل�شاجو، �لنب �ال�شطناعي؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت 
�مل�شنوعة من �حلبوب، �خلبز، �لفطائر و�حللويات، �ملثلجات؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �الأ�شود ؛ �خلمرة، م�شحوق 

�خلبز )بكن باودر(؛ �مللح، �خلردل، �خلل، �ل�شل�شات )تو�بل(؛ �لتو�بل؛ �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمتي GOLD GOURMET  بالالتينية ب�شكل مميز يعلوها 
بالعربية،  �لكلمتني جولد جورميه  بالالتينية  �لعالمة  و��شفل  ب�شكل مميز،  م��ر�ت  �رب��ع  G مكرر�  �حل��رف 

و�لعالمة يف جمموعها مميزة ومبتكرة.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 170005         بتاريخ :   28/   02/  2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ر��شتي الري للتجارة �لعامة )ذ�ت م�شئولية حمددة) 
وعنو�نه: �س  ب: 467 ،دبي �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شناديق  �جليب،  مل�شابيح  بطاريات  لال�شاءه،  بطاريات  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية،  بطاريات 

بطاريات، �أجهزة �شحن �لبطاريات،  يف �لفئة 9.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

Fantum مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �الأ�شود و�إىل جانبها �الأي�شر  و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمة 
يوجد د�ئرة باللون �الأ�شود ولها �إطار باللون �الأحمر مكتوب بد�خلها كلمة ZAK بطريقة مبتكرة وباللون 
باللون  �الأحمر و�شكل زهرة  باللون   K �أ�شود مكتوب بد�خله �حلرف  �شكل   F �الأحمر. ويوجد فوف �حلرف 

�الأحمر.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 168009         بتاريخ :     17   /   01 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: : ��شبيك للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س  ب: 50531 ،دبي �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لن�شيج  من  �آغطية  قطنية،  من�شوجات  �آقم�شة،  �شر��شف،  لالآ�شرة،  �آغطية  �الآ�شرة،  ل��و�زم  لالآ�شرة،  بطانيات 
لالأثاث، �آغطية للو�شائد، �آغطية للمخد�ت، �شتائر لالآبو�ب، �آقم�شة، �آقم�شة لال�شتخد�م يف �لن�شيج، �غطية 
للفر�س، نامو�شيات، �أقم�شة من ن�شيج غر حمبوك، �أكيا�س للمخد�ت، حلاف، �أكيا�س للنوم، �غطية للمو�ئد، 

خممل. مطرز�ت من �لن�شيج  تعلق علي �جلدر�ن، �أقم�شة �شوفية يف �لفئة  24 .
�لو�ق�عة بالفئة: 24

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة ODYSSIA مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وحتتها خط 
 ODY طويل باللون �الأحمر ويوجد على جانبها �الأي�شر �شكل قارب باللون �الأحمر. �الأحرف �لثالثة �الأوىل
مكتوبني   IA �الأخرين  �حلرفني  بينما  �الأحمر  باللون  مكتوبني   SS و�حلرفني  �الأزرق  باللون  مكتوبة 

باللون �الأزرق.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 168371          بتاريخ :  25/ 01/ 2012 م
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: حكيم مو�شي حممد 
وعنو�نه: �س  ب: 3843      ،دبي  �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�العالن و�د�رة وتوجيه �العمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي، �العالن بالريد �ملبا�شر، ترويج �ملبيعات. 

يف �لفئة 35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

�لكبرة  �لتجارية مكتوبة باحلروف �الجنليزية  �لعالمة  �لعالمة:" BABY STORE" تظهر  و�شف 
باللون �ال�شود بطريقة مميزة بخلفية بي�شاء.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 169164         بتاريخ :     13 / 02 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: حكيم مو�شي حممد 
وعنو�نه: �س  ب: 3843 ،دبي �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�العالن و�د�رة وتوجيه �العمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي، �العالن بالريد �ملبا�شر، ترويج �ملبيعات. 

يف �لفئة 35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة:" CHANNEL SIX" تظهر �لعالمة �لتجارية مكتوبة باحلروف �الجنليزية �لكبرة 
باللون �ال�شود بطريقة مميزة بخلفية بي�شاء.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 170004          بتاريخ :   28/   02/  2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ر��شتي الري للتجارة �لعامة )ذ�ت م�شئولية حمددة) 
وعنو�نه: �س  ب: 467 ،دبي �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شناديق  �جليب،  مل�شابيح  بطاريات  لال�شاءه،  بطاريات  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية،  بطاريات 

بطاريات، �أجهزة �شحن �لبطاريات،  يف �لفئة 9.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة:عبارة عن �شكل م�شتطيل يوجد بد�خله �شكل بي�شاوي باللون �الأخ�شر مكتوب بد�خله كلمة 
و�إىل جانبها �الأي�شر يوجد د�ئرة باللون �الأ�شود ولها  �الأبي�س  وباللون  �لالتينية  باللغة  Condur مكتوبة 
 F بطريقة مبتكرة وباللون �الأحمر. ويوجد فوف �حلرف ZAK إطار باللون �الأحمر مكتوب بد�خلها كلمة�

�شكل �أ�شود مكتوب بد�خله �حلرف K باللون �الأحمر و�شكل زهرة باللون �الأحمر.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 170006          بتاريخ :   28/   02/  2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ر��شتي الري للتجارة �لعامة )ذ�ت م�شئولية حمددة) 
وعنو�نه: �س  ب: 467 ،دبي �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شناديق  �جليب،  مل�شابيح  بطاريات  لال�شاءه،  بطاريات  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية،  بطاريات 

بطاريات، �أجهزة �شحن �لبطاريات،  يف �لفئة 9.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة:عبارة عن �شكل م�شتطيل  مكتوب بد�خله كلمة DORSA مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون 
�الأ�شود با�شتثناء �حلرف R فهو مكتوب باللون �الأزرق و�إىل جانبها �الأي�شر يوجد د�ئرة باللون �الأ�شود ولها 
 F بطريقة مبتكرة وباللون �الأحمر. ويوجد فوف �حلرف ZAK إطار باللون �الأحمر مكتوب بد�خلها كلمة�

�شكل �أ�شود مكتوب بد�خله �حلرف K باللون �الأحمر و�شكل زهرة باللون �الأحمر.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 168010         بتاريخ :     17   /   01 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: : ��شبيك للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �س  ب: 50531 ،دبي �المار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إ�شتحمام، مالب�س لل�شاطى، م�شد�ت لل�شدر،  �أثو�ب  �لن�شيج،  �أطفال من  �لن�شيج، فوط  �أطفال من  حفا�شات 
فرو  �لفرو،  �شاالت من  عباء�ت،  لبا�شالقدم،  �لتنكرية،  للحفالت  مالب�س معاطف، معاطف خفيفة، مالب�س 
�جللد  من  مالب�س  جلدية،  مالب�س  �ل�شوف،  من  �ث��و�ب  جاكيتات،  حمبوكت،  مالب�س  م��ب��اذل،  )مالب�س(، 
�شاري  جاهزة،  �ملالب�س  بيجامات،  د�خلية،  �شر�ويل  خارجية،  معاطف  �شرو�لية،  �أردي��ة  عنق،  ربطات  �ملقلد، 
)لبا�س هندي(، �لقم�شان، �أحذية، تنانر، �أخفاف، جو�رب طويلة، بذالت، �أثو�ب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، 

بنطلونات، مالب�س د�خلية، بذ�ت نظامية، �شدر�ت، �شدريات يف �لفئة 25. 
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة ODYSSIA مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وحتتها خط 
 ODY طويل باللون �الأحمر ويوجد على جانبها �الأي�شر �شكل قارب باللون �الأحمر. �الأحرف �لثالثة �الأوىل
مكتوبني   IA �الأخ��ري��ن  �حل��رف��ني  بينما  �الأح��م��ر  باللون  مكتوبني   SS و�حل��رف��ني  �الأزرق  باللون  مكتوبة 

باللون �الأزرق.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة بالرق�م: 51797
با�ش������م :  : دني�س ر�ما�شند مولر�جانى

وعنو�ن����ه :  �س ب 12522، �إمارة دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم:      )42569(     بتاريخ:  2003/10/8    

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل   
�حلم��اية يف : 1/ 03 / 2013

�أخ��رى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية.
�ال�شرت�طات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة بالرق�م: 52457
با�ش������م :  �س _�شنكر �لتجارية �س زم م    

وعنو�ن����ه :  �س ب 2713، �إمارة دبى، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم:      )43714(     بتاريخ:  2003/12/13    

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخري �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية 
يف : 31/ 03 / 2013  

�أخ��رى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية.
�ال�شرت�طات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
الربعاء  3  اأبريل 2013 العدد 10757

العدد 10757 بتاريخ 2013/4/3   
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حّذر خبر بريطاين يف �ل�شوؤون �لع�شكرية من �إمكانية قيام تنظيم 
�لقاعدة بتدمر برج �شاعة بيغ بن �ملجاور ملبنى �لرملان �لريطاين 

با�شتخد�م طائر�ت رخي�شة من دون طيار معباأة باملتفجر�ت.
وقالت �شحيفة ديلي مرور �م�س �إن �خلبر �لع�شكري، كري�شتوفر 
باأن قادة تنظيم �لقاعدة قادرون على �شر�ء طائرة  ماكيتنغ، �قرتح 

عادية من دون طيار بثمن ال يتجاوز 1300 جنيه �إ�شرتليني.
�شر�ء  باإمكانه  �لقاعدة  تنظيم  �أن  �أي�شاً  �أك��د  ماكيتنغ  �أن  و�أ�شافت 
طائرة من دون طيار حمملة مبادة �شيمتك�س �ملتفجرة ومزودة بنظام 
�لتوجيه )جي بي �إ�س( ب�شعر 6500 جنيه �إ�شرتليني، �أي ما يعادل 
من  ل��ن��دن  يف  ق��ات��ل  ه��ج��وم  ل�شن  و��شتخد�مها  دوالر،  �آالف   10
�لع�شكري  �خلبر  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت  فرن�شا.  مثل  قريب  مكان 
�لريطاين قوله ميكن �شر�ء طائرة من دون طيار حمملة مبا زنته 
50 كيلوغر�ماً من مادة �شيمتك�س بقيمة 10 �آالف دوالر وو�شعها 
يف  الح��ق��اً  ��شتخد�مها  ث��م  م��ن  ب��اري�����س،  �لفرن�شية  �لعا�شمة  خ���ارج 
و�أ�شاف   . لندن  و�شط  ب��ن  بيغ  �شاعة  ب��رج  لتدمر  �لليل  منت�شف 
ماكيتنغ هذ� هو �لثمن �لذي يدفعه �الإرهابيون �ليوم حليازة طائرة 

من دون طيار �ليوم، لكن �شعرها �شيكون �أقل بكثر يف �مل�شتقبل .
 

�أعرب �ملقرر �خلا�س باالمم �ملتحدة �ملعنى بحالة حقوق �الن�شان فى 
تقاع�س  �ز�ء  �لبالغ  قلقه  �م�س عن  �أوخيا كوينتانا  توما�س  ميامنار 
خماوفه  ع��ن  معربا  و�لتمييز  �لتحيز  معاجلة  ف��ى  �ل��ب��الد  حكومة 
�لبالد  ف��ى  و�مل�شلمني  �ل��ب��وذي��ة  �ملجتمعات  ب��ني  �لعنف  �نت�شار  م��ن 
للت�شدى  وعاجلة  فورية  �ج��ر�ء�ت  باتخاذ  مطالبا حكومة ميامنار 
لهذ� �الجتاه �ملخيف و�لذى قد ينت�شر �ىل �جز�ء �خرى من �لبالد 
�ن  �ليوم  ��شدره  بيان  فى  كوينتانا  وق��ال  �ال�شالح  عملية  ويقو�س 
ت��ل��ك �الج�����ر�ء�ت �مل��ط��ل��وب��ة ي��ج��ب �ن ت�شمل �حل��م��الت �ل��ن��اب��ع��ة من 
�لتمييز وخطاب �لكر�هية �لذى يغذى �لعن�شرية وبخا�شة �مل�شاعر 
�مل�شوؤولني عن  ��شافة �ىل حما�شبة  للم�شلمني فى ميامنار  �ملعادية 
�عمال �لعنف و�لتدمر �شد �القليات �لدينية و�لعرقية فى ميامنار 
. و��شار فى ��شتنكاره ملوقف حكومة ميامنار من �لعنف �شد �مل�شلمني 
ه��ن��اك �ىل �ن ع��الم��ات �الن����ذ�ر ك��ان��ت م��وج��ودة منذ �ع��م��ال �لعنف 
فى  ر�كني  �قليم  �شهدها  �لتى  �مل�شلمني  �لروهينجيا  �شد  �لطائفية 
يونيو من �لعام �ملا�شى وقال �ن حكومة ميامنار مل تقم مبا يكفى 
للت�شدى النت�شار �لتمييز و�لتحيز �شد �القليات �مل�شلمة فى جميع 
�لتى  و�ملن�شقة  �ملنظمة  للع�شابات  �لت�شدى  وكذلك  �لبالد  �نحاء 
�مل�شلمني  و�العتد�ء على جمتمعات  و�لعنف  �لكر�هية  على  حتر�س 
فى �لبالد . و رحب �مل�شوؤول �الممى بدعو�ت �حلكومة �ىل �لتعاطف 
و�لت�شامح بني �لفئات �ملختلفة فى ميامنار وكذلك حتذير�ت رئي�س 
��شاءة  بعدم  �ل�شيا�شيني  و�النتهازيني  �لدينيني  للمتطرفني  �لبالد 

��شتخد�م �لدين للتحري�س على �لكر�هية .

�لكنديني  �لكندية �خلا�شة عن  �لتلفزيونية  �شي  �شي بي  �شبكة  عرفت 
�للذين قتال �شمن جمموعة �مل�شلحني �لتي هاجمت يف كانون �لثاين 
يناير موقعا النتاج �لغاز يف �جلز�ئر مو�شحة �نهما �شديقان كانا معا يف 
�ملدر�شة يف مدينة لندن يف �ونتاريو وعمرهما يقارب 24 عاما. وعرفت 
يتحدر  كان  وهو  كات�شروبا�س  با�شم خري�شتو�س  �حدهما  �ل�شبكة عن 
ك�شف  ب��دون  مدلج  علي  با�شم  و�الأخ��ر  �رثوذك�شية،  يونانية  عائلة  من 
�خ��رى. وكالهما كان يقيم يف حي �شكني �شكانه من �لطبقة  تفا�شيل 
�جر�ه  حتقيق  بح�شب  خمتلفة،  �تنية  ��شول  من  يتحدرون  �لو�شطى 
م�شادر  �ىل  ��شتناد�  �ل�شحافيون  وذك��ر  ن��ي��وز.  �شي  ب��ي  �شي  �شحافيو 
نف�شيهما  �ن كات�شروبا�س ومدلج فجر�  �نه من �الرجح  مل يك�شفوها 
عمد� يف �النفجار �لكبر �لذي قتل فيه �لرهائن �لع�شرة �لذين كانو� 
�مل�شنع.  �لغاز يف  بانابيب  كانو� موثوقني  يز�لون حمتجزين ورمبا  ال 
وبح�شب �مل�شادر، فان �ثنني على �القل من رفاق �لكنديني يف �ملدر�شة 
غادر� معهما �ىل �خلارج ، لكن مل يثبت ما �ذ� كانا �شاركا يف �لهجوم على 

موقع �ن �منا�س وال يعرف ما �ذ� كانا ال يز�الن على قيد �حلياة.

عوا�شم

لندن

مونرتيال

جنيف

�سكاوى جديدة بحق 
الإعالمي با�سم يو�سف 

•• القاهرة-ا ف ب:

قررت �لنيابة �لعامة �مل�شرية �لنظر يف �شكاوى جديدة بتهمة تعكر �ل�شفو 
�لعام بحق �العالمي �ل�شاخر با�شم يو�شف �ملتهم باهانة �لرئي�س �مل�شري 
يو�شف  وبا�شم  ق�شائية  م�شادر  و�ك��دت   . �م�س  و�ال���ش��الم  مر�شي  حممود 

نف�شه �ن �لنائب �لعام بد�أ �لتحقيق حول هذه �لتهمة �جلديدة .
وقال يو�شف على ح�شابه يف موقع تويرت �حالة بالغ جديد �شدي لنيابة 
�من �لدولة �لعليا لن�شر ��شاعات و�خبار كاذبة وتعكر �ل�شفو �لعام ب�شبب 

�آخر حلقة لرناجمه �ل�شاخر �لرنامج.
وماليا  ونف�شيا  بدنيا  �رهاقنا  يريدون  �نهم  يبدو  �خ��رى  تغريدة  يف  و�ك��د 
�ملتهمة  لل�شلطات  كبرة  �ن��ت��ق��اد�ت  مو�شع  للق�شاء  �حالته  ت�شكل  فيما   ،

بال�شعي �ىل تكميم حرية �لتعبر وتخويف �خل�شوم.
قناة  و�د�رة  يو�شف  �شد  ق�شية  حم��ام  رف��ع  �ىل  ق�شائية  م�شادر  و����ش��ارت 
�شي بي �شي �لتي تبث �لرنامج �ال�شبوعي �لفائق �ل�شعبية �مل�شتوحى من 

برنامج �العالمي �ل�شاخر �المركي جون �شتيو�رت ذ� ديلي �شو.
وتتهم �ل�شكوى �الخرة يو�شف بتكثيف ��شتهد�فه �ال�شالميني وبالتحري�س 
بالتحقيق  �ل��ع��ام  �لنائب  و�م��ر   . �الهلية  �حل��رب  على  مبا�شر  غ��ر  ب�شكل 
بعد م�شاركتهما يف  �ل�شحفيني  �ثنني من  �خ��رى مقدمة �شد  يف بالغات 
برنامج ناق�س ق�شية با�شم يو�شف، ح�شبما قال م�شدر مبكتب �لنائب �لعام 
لفر�ن�س بر�س. وقالت �شيماء �بو �خلر، م�شت�شارة �ل�شرق �الو�شط للجنة 
�لدفاع عن �ل�شحفيني ومقرها نيويورك، �نه �شيتم �لتحقيق معها ب�شبب 

م�شاركتها يف لقاء تلفزيوين د�فعت فيه عن با�شم يو�شف.

معاناة قا�سية لالأ�سرى الفل�سطينيني املر�سى 

وفد اإ�سرائيلي يبحث يف اأنقرة تعوي�سات مرمرة 

ا�ستبعاد عودة العالقات بني اإ�سرائيل وتركيا 
و�شي�شع  نوعه  من  �الأول  �شيكون 
تعوي�شات  دف����ع  ل��ك��ي��ف��ي��ة  �إط��������ار�ً 
ك����ان عر  �إن  �ل�����ش��ح��اي��ا  الأه������ايل 
مبا�شرة  للمت�شررين  �أو  �حلكومة 

�أو �إن�شاء �شندوق لذلك.
�خلارجية  وزي�����ر  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�أحمد د�ود �أوغلو �شيجتمع باأهايل 
�إىل  �ل��و���ش��ول  �أج���ل  م��ن  �ل�شحايا 
يخ�س  م��ا  يف  معهم  معينة  �شيغة 
�إىل  �لتعوي�شات، م�شر�  دفع  �آلية 
�أن �حلكومة مل حتدد �أي رقم حتى 

�الآن يف ما يتعلق بالقيمة.

�ل��ف��ري��دة ل��ه��ذه �مل��دي��ن��ة �ل��ت��ي لها 
�الأديان  �إىل  بالن�شبة  بالغة  �أهمية 

�لعاملية و�لب�شرية جمعاء.
رو�شيا  ب������اأن  �ل���������وز�رة  و�أ�����ش����اف����ت 
للجهود  دعمها  ت��ق��دمي  �شتو��شل 
ع����ادل  �إي����ج����اد ح����ل  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 

لق�شية �لقد�س.

•• القد�ض املحتلة-يو بي اآي: 

عودة  �إ�شر�ئيلي  م�شوؤول  ��شتبعد 
�لعالقات بني تل �أبيب و�أنقرة �إىل 
�لذي  �الع��ت��ذ�ر  بعد  عهدها  �شابق 
�الإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  قدمه 
يف  ت��رك��ي��ا.  �إىل  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني 
�لوقت �لذي �أعلن فيه نائب رئي�س 
�لوزر�ء �لرتكي �أن وفد� �إ�شر�ئيلياً 
ق��ري��ب��ا لبحث دفع  ت��رك��ي��ا  ���ش��ي��زور 
�شفينة  �شحايا  الأه��ايل  تعوي�شات 

مايف مرمرة.
نائب  �أل��ك��ني  زئ��ي��ف  ��شتبعد  ف��ق��د 
عودة  �الإ�شر�ئيلي  �خلارجية  وزير 
�لعالقات �الإ�شر�ئيلية �لرتكية �إىل 
�لذي  �الع��ت��ذ�ر  بعد  عهدها  �شابق 
�الإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  قدمه 
�إىل تركيا خالل  بنيامني نتنياهو 
�ل��رتك��ي رجب  ن��ظ��ره  �ت�شال م��ع 

طيب �أردوغان.
�لعامة  ل�����الإذ�ع�����ة  �أل����ك����ني  وق������ال 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ث��الث��اء �إن���ه يقدر 
�إىل  �لعودة  باالإمكان  �أنه لن يكون 
�شكل �لعالقات �ل�شابقة مع تركيا، 
ع��الق��ة بذلك  �أن���ه ال  �إىل  م�����ش��ر� 
مرمرة  �لرتكية  �ل�شفينة  بحادثة 
�جليو�شيا�شية  بالتطلعات  و�إمن���ا 

لرئي�س �لوزر�ء �لرتكي �أردوغان.
�أل�����ك�����ني �أن  �أ�������ش������اف  رغ������م ذل������ك 
�مل�شاحلة مع تركيا تخدم م�شلحة 
�إ�شر�ئيلية ب�شبب �الأزمة يف �شوريا 

•• مو�شكو-يو بي اأي:

�م�س  �لرو�شية  �خلارجية  �أع��رب��ت 
�ملوقعة  لالتفاقية  �رت��ي��اح��ه��ا  ع��ن 
حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  بني 
�هلل  عبد  �الأردين  و�لعاهل  عبا�س 
�لثاين، �الأحد �ملا�شي، �لتي تهدف 
�إىل حماية �مل�شجد �الأق�شى، موؤكدة 
�أن مو�شكو �شتو��شل تقدمي �لدعم 
الإيجاد حل عادل لق�شية �لقد�س.

عن  رو�شية  �إع���الم  و�شائل  ونقلت 
بيان خلارجية �لبالد، �أنها مرتاحة 
�لفل�شطينية و�الأردنية يف  للجهود 

هذ� �ملجال.
وذّك�����ر �ل��ب��ي��ان ب�����اأن ع��ب��ا���س وعبد 
�ملا�شي،  �الأح���د  �ل��ث��اين وق��ع��ا،  �هلل 
�مللك  دور  على  توؤكد  �تفاقية  على 
وخادم  �لو�شاية  ك�شاحب  �الأردين 

�الأماكن �ملقد�س يف �لقد�س .
وجدد �لبيان �لتاأكيد على �أن رو�شيا 
خا�شاً  �ه��ت��م��ام��اً  ت����ويل  ت��ق��ل��ي��دي��ا 
�الأماكن  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ب�����ش��م��ان 
�ملقد�شة يف �لقد�س و�إحالل �ل�شالم 

و�لهدوء يف �لديار �ملقد�شة.
�لقد�س  م�شاألة  �أن  �لبيان  و�عتر 
�لنز�ع  ق�����ش��اي��ا  �أ���ش��ع��ب  ت��ع��ّد م���ن 

�سعف اجلي�س ال�سوري يقلق اإ�سرائيل 
•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�أنها ال تخ�شى �جلي�س  �إ�شر�ئيل على  �شيا�شية وع�شكرية يف  تتو�فق جهات 
�ل�شوري بقدر ما تخاف �شعفه، وترى يف تنامي خطر �حلركات �جلهادية 

و�قرت�بها من �حلدود معها كابو�شا.
�ملتز�يد  �ل��ق��ل��ق  ه���ذ�  ع��ن  بيني غانت�س  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  ق��ائ��د �جل��ي�����س  وع���ر 
للموؤ�ش�شة �حلاكمة يف �إ�شر�ئيل بتكر�ره �ليوم حتذير�ته من تبدل خريطة 

�ملخاطر �لتي تهدد �إ�شر�ئيل ووالدة �أعد�ء من نوع جديد.
بقلق  ي�شعر  �إن��ه  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  الإذ�ع���ة  ت�شريحات  يف  غانت�س  وق��ال 
حقيقي من خطر ما �شماها �ملنظمات �الإرهابية �مل�شلحة و�لفاعلة من د�خل 
جممعات �شكانية يف �شوريا. وكرر غانت�س ما قاله يف موؤمتر هرتزليا �لثالث 
�ال�شتقر�ر يف  �أن عدم  على  ف�شدد  �ملن�شرم،  �الأ�شبوع  �لقومي  لالأمن  ع�شر 

�شوريا ينطوي على خماطر جّمة بالن�شبة الإ�شر�ئيل.
�إن من و�شفها باملنظمات �الإرهابية �لتي تقاتل الإ�شقاط نظام ب�شار  وقال 

�الأ�شد �ليوم جتد يف �إ�شر�ئيل غد� �لتحدي �لقادم.
ب��اأن �خل��وف من �جلهاد  �ل��ر�أي  �ملر�قبني غانت�س  ع��دد كبر من  وي�شاطر 
عامال  �شّكل  و�أن��ه  �الإ�شر�ئيلية،  �لهموم  الئحة  يت�شدر  �شوريا  يف  �لعاملي 
�إ�شافيا جلانب �ل�شغط �الأمركي يف �عتذ�ر �إ�شر�ئيل لرتكيا و�التفاق على 

�لت�شالح بينهما.
بالقول  �ملخاوف  ي�شاي عن هذه  بن  �لبارز رون  �لع�شكري  �ملعلق  ويتحدث 
�إن �إ�شر�ئيل �لتي عا�شت طيلة عقود يف خوف من قوة جر�نها تو�جه �ليوم 

خماطر �شعف �شوريا و�نهيار نظامها. 
ويو�شح بن ي�شاي �أن حدود �إ�شر�ئيل 
�لعقود  طيلة  �آمنة  ظلت  �شوريا  مع 
�الأربعة �ملا�شية، و�أن �جلي�س �ل�شوري 
بالن�شبة  حقيقيا  خ��ط��ر�  ي�شّكل  مل 
للجي�س �الإ�شر�ئيلي، فما بالك �ليوم 

وهو ي�شتنزف قو�ه يف حرب د�خلية.
�أن هناك �شيناريو ي�شّكل  �إىل  وي�شر 
يتج�شد  الإ�شر�ئيل  بالن�شبة  كابو�شا 
يف �شيادة حالة فو�شى يف �شوريا بعد 
�الأ�شد توؤدي لتحولها �إىل عر�ق ثان، 
�إ�شر�ئيل  ي��رون  جهاديني  ت�شتقطب 

هدفا لهم.

و�ملو�شوع �لنووي �الإير�ين و�أهمية 
�لتعاون بني �إ�شر�ئيل وحلف �شمال 

�الأطل�شي )ناتو(.
حت�شني  �أن  ع���ل���ى  �أل����ك����ني  و�����ش����دد 
�ل��ع��الق��ات ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن م��ن بني 
�مل��و����ش��ي��ع �مل��و���ش��وع��ة ع��ل��ى ر�أ�����س 
�جلانبني  و�أن  �حلكومة،  �أول��وي��ات 
�ملقبلة  �الأ�شابيع  خ��الل  �شيبحثان 
�الإ�شر�ئيلية  �لتعوي�شات  م�شاألة 
لعائالت �لن�شطاء �الأتر�ك �لت�شعة 
�شالح  مهاجمة  لدى  قتلو�  �لذين 
�لبحرية �الإ�شر�ئيلي �ل�شفينة مايف 

علما  �لفل�شطيني-�ال�شر�ئيلي، 
باأنها مرتبطة ب�شكل وثيق بق�شايا 
ج���وه���ري���ة �أخ������رى م��ث��ل �حل�����دود، 
و�مل�������ش���ت���وط���ن���ات �ال����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، 
�خلارجية  و����ش���ددت  و�ل��الج��ئ��ني. 
�ل��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى �ن���ه ي��ج��ب ت�شوية 
بني  مفاو�شات  عر  �لق�شية  هذه 

�أ�شطول  �شمن  كانت  �لتي  مرمرة 
�حلرية لك�شر �حل�شار عن غزة يف 

مايو-�أيار 2010.
بولنت  �أعلن  مت�شل  �شعيد  وعلى 
�أرنت�س نائب رئي�س �لوزر�ء �لرتكي 
تركيا  �شيزور  �إ�شر�ئيلياً  وف��د�  �أن 
�جلاري  �أب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان   11 ي���وم 
�إ�شر�ئيل  دف�����ع  م�������ش���األ���ة  ل��ب��ح��ث 
تعوي�شات الأهايل �شحايا �ل�شفينة 

مايف مرمرة.
�حلكومة  �أن  �أرن����ت���������س  و�أو������ش�����ح 
�لذي  �للقاء  لهذ�  ت�شتعد  �لرتكية 

مع  و�ال�شر�ئيليني،  �لفل�شطينيني 
جلميع  �ل��ث��اب��ت  �ل��ه��دف  �أن  تفهم 
�شمان  يف  يكمن  �ملعنية  �الأط���ر�ف 
حرية و�شول جميع �لطو�ئف �إىل 

�الأماكن �ملقد�شة.
ورّكز �لبيان على �شرورة �حلفاظ 
�لتاريخية-�لثقافية  �ملكانة  على 

الغارديان: انتهاكات فظيعة ب�سجن �سري يف بغداداأوغلى يحمل اإ�سرائيل م�سوؤولية ا�ست�سهاد اأ�سري يف �سجون الحتالل 
•• جده-وام:

�لدين  �أكمل  �لروفي�شور  �الإ�شالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لعام  �الأم��ني  حمل 
�ال�شر  وفاة  عن  �لكاملة  �مل�شوؤولية  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل  �أوغلى  �إح�شان 
و�أعرب  �ال�شر�ئيلي.  �الإحتالل  �شجون  يف  حمدية  �أبو  مي�شرة  �لفل�شطيني 
�الأم�����ني �ل���ع���ام ع���ن ����ش���ادق ت��ع��ازي��ه وم��و����ش��ات��ه ل����ذوي �ل�����ش��ه��ي��د ولل�شعب 
�إ�شر�ئيل  �إل���ز�م  �ج��ل  من  بالتحرك  �ل��دويل  �ملجتمع  مطالبا  �لفل�شطيني 
وكافة  �الإن�شان  حقوق  وميثاق  �الإن�شاين  �ل��دويل  �لقانون  �أح��ك��ام  �ح��رت�م 
منظمة  وق��وف  �وغلى  �إح�شان  و�أك��د  �ل�شلة.  ذ�ت  �لدولية  �ملو�ثيق  �أح��ك��ام 
�لتعاون �الإ�شالمي �ىل جانب �ال�شرى �لفل�شطينيني يف حمنتهم د�عيا �ىل 

�شرورة �الفر�ج عنهم ومتكينهم من نيل حقهم يف �حلياة بحرية وكر�مة.

ارتياح رو�سي لتفاقية حماية الأق�سى 

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��اً ي�����ش��ن��ف��ون م����ا بني 
باالإ�شابة  و�ال���ش��ت��ب��اه  �الإ����ش���اب���ة 
و�أخطرهم  �ل�����ش��رط��ان،  مب��ر���س 
مي�شرة  �الأ������ش�����ر  ح���ال���ة  و����ش���ع���ا 
و�أو�شح للجزيرة نت �أن نحو 17 
ب�شكل  يقيمون  فل�شطينياً  �أ���ش��ر�ً 
د�ئم فيما ي�شمى م�شت�شفى �شجن 
يتحركون  منهم  وج���زء  �ل��رم��ل��ة، 
موؤكد�ً  متحركة،  كر��س  بو��شطة 
يعانون  فل�شطينياً  �أ�شر�ً   85 �أن 
�الإعاقة بني �جل�شدية و�لنف�شية. 
ب�شوؤون  �ملخت�س  �ل��ب��اح��ث  و�أ���ش��ار 
من  ك����ب����ر�ً  ج�������زء�ً  �أن  �الأ������ش�����رى 
�الأدو�ت  على  يح�شلون  ال  ه��وؤالء 
مع  �لتكيف  �أو  للتغلب  �مل�شاعدة 
�أ�شرى  ع��ن  م��ت��ح��دث��اً  �إع��اق��ات��ه��م، 
منعهم  نتيجة  �أب�����ش��اره��م  ف��ق��دو� 
طبية   نظار�ت  على  �حل�شول  من 
عياد�ت  ه��ن��اك  �أن  ف���رو�ن���ة  وب����نّي 
ال  �إ�شر�ئيل  لكن  �ل�شجون  د�خ��ل 
و�الأطباء  �ل��ع��الج��ات  فيها  ت��وف��ر 
�ملنا�شبني وال �لظروف �الإن�شانية، 
يتفنن  �الح��ت��الل  �أن  �إىل  م�����ش��ر�ً 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

فل�شطيني  �أ���ش��ر   1200 ي��ع��اين 
ي�شكلون نحو ربع عدد �الأ�شرى يف 
�ل�شجون �الإ�شر�ئيلية من �أمر��س 
�حلقيقية  �مل��ع��ان��اة  لكن  خمتلفة، 
�لطبي  �الإهمال  نتيجة  تاأتي  لهم 
�شجانيهم  من  �لقا�شي  و�لتعامل 

�الإ�شر�ئيليني.
وم��ن ب��ني ه���وؤالء �مل��ر���ش��ى، ت�شكل 
يعانون  �أ������ش�����ر�ً   170 م���ع���ان���اة 
ماأ�شاة  خ���ط���ورة  �أك�����رث  �أم���ر�����ش���اً 
�إد�ر�ت  ت��ن��ك��ر  ظ����ل  يف  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
لعالجهم  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شجون 
ورف�����ش��ه��ا �ل�����ش��م��اح الأط����ب����اء من 
بتقدمي  �ل�شجون  م�شلحة  خ��ارج 
عالجات منا�شبة لهم، كما ح�شل 
يف ح���ال���ة �الأ�����ش����ر م��ي�����ش��رة �أب����و 
حمدية �لذي ��شت�شهد فجر �ليوم 

نتيجة �الإهمال �لطبي.
فهي ق�شة خمتلفة،  �الأدوي���ة  �أم��ا 
يعتمد  �الإ�شر�ئيلي  �ل�شجان  �أن  �إذ 
�أ�شا�شي  ك��ع��الج  �الأك����ام����ول  ع��ل��ى 

ك��ع��الج وحيد  ك��ث��رة  �أح���ي���ان  ويف 
الأغ��ل��ب ح��االت �الأ���ش��رى �ملر�شى، 
مم���ا ي��ف��اق��م م���ن �مل��ع��ان��اة ويجعل 
�الأ�شرى �ملر�شى �شهد�ء مع وقف 

�لتنفيذ .
�لتعامل و�شوء  �لق�شوة يف  وت�شكل 
يحتجز  �لتي  و�الأم��اك��ن  �لتغذية 
فيها �الأ�شرى �إ�شافة �إىل �لظروف 
بال�شجون  �ل��ق��ا���ش��ي��ة  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة 
باأن  كفيلة  ع��و�م��ل  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
يتحول كل �الأ�شرى �الأ�شحاء �إىل 
م��ر���ش��ى، وحت��وي��ل �مل��ر���ش��ى ذوي 
�أ�شحاب  �إىل  �ل��ع��ادي��ة  �الأم���ر�����س 

�أمر��س خطرة.
�لطبي  و�حل�����رم�����ان  ف����االإه����م����ال 
حتويل  يف  ي�������ش���اه���م  ب������اأن  ك��ف��ي��ل 
�أ�شحاب �الأمر��س �لب�شيطة �لتي 
مر�شى  �إىل  �الأ���ش��رى  على  تظهر 
�أك������د مدير  م���زم���ن���ني، وف�����ق م����ا 
ب����وز�رة �الأ�شرى  د�ئ���رة �الإح�����ش��اء 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة عبد  ب��ال�����ش��ل��ط��ة 

�لنا�شر فرو�نة.
�أ�����ش����ر�ً   25 �إن  ف����رو�ن����ة  وق������ال 

وخا�شة  باالأ�شرى  �الأذى  باإحلاق 
�ملر�شى منهم.

ت�شمح  ال  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �أن  وذك������ر 
ووز�رة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ل��ل�����ش��ل��ط��ة 
�الأ�شرى وجمعيات حقوق �الإن�شان 
م�شاعدة  �أدو�ت  �أو  �أطباء  ب��اإدخ��ال 

�أو عالجات لالأ�شرى يف �شجونها، 
مل�شاعدة  �ملنا�شد�ت  تتجاهل  و�أنها 

�الأ�شرى �ملر�شى.
�ل�شابق  �لفل�شطيني  �الأ�شر  ونبه 
من  �أ����ش���رى  ع�����ش��رة  ن��ح��و  �أن  �إىل 
�ل�شنو�ت  ع��ن��ه��م  �أف������رج  �مل���ر����ش���ى 

�أ�شابيع  بعد  ��شت�شهدو�  �الأخ���رة 
�شر�حهم،  �إط��������الق  م����ن  ق��ل��ي��ل��ة 
�أن �إ�شر�ئيل �أحياناً تفرج  مو�شحاً 
ليموت  �ملر�س  �شديد  �الأ�شر  عن 
ب���ني �أه���ل���ه ول��ك��ي ال ت��ت��ح��م��ل هي 

�مل�شوؤولية عن ذلك.

•• لندن-يو بي اأي:

قالت �شحيفة �لغارديان �م�س �إن حمتجزين عر�قيني �عتقلتهم 
النتهاكات  تعّر�شو�  �لريطانية  �خلا�شة  �لقو�ت  من  وح��د�ت 
فظيعة حلقوق �الإن�شان د�خل �شجن �شري يف بغد�د، م�شرة �ىل 
�أن هذه �النتهاكات كانت تتم بوجود جنود بريطانيني. وقالت 
�ل�شحيفة �إن جنود�ً بريطانيني من �شالح �جلو �مللكي و�شالح 
�أمركي �شري يف بغد�د،  �عتقال  �إد�رة مركز  �شاعدو� يف  �مل�شاة 
�الإن�شان  ح��ق��وق  �نتهاكات  الأ���ش��د  م�شرحاً  ك��ان  ب��اأن��ه  �ع��رتف��و� 
�أع���ق���اب �ل��غ��زو �ل����ذي ق��ادت��ه �لواليات  �ل���ع���ر�ق يف  خ��ط��ورة يف 
2003، بعد تكيلفهم مب�شوؤولية �حلر��شة ونقل  �ملتحدة عام 
�ملحتجزين يف �شجن كامب ناما �ل�شري مبطار بغد�د �لدويل. 

�لريطانية  �خلا�شة  �ل��ق��و�ت  من  م�شرتكة  ق��وة  �أن  و�أ�شافت 
و�الأمركية �أُطلق عليها ��شم �لقوة 121 مت تكليفها يف �لبد�ية 
مب�شوؤولية �حتجاز �الأفر�د �لذين ميلكون معلومات عن �أ�شلحة 
�شد�م  �ل��ر�ح��ل  �لعر�قي  �لرئي�س  نظام  ل��دى  �ل�شامل  �ل��دم��ار 
ح�شني، ثم �أُعيد تكليفها الحقاً مبهمة تعّقب �الأ�شخا�س �لذين 
�ل�شابق  �لعر�قي  �لرئي�س  �ختباء  مكان  عن  معلومات  ميلكون 
و�ملو�لني له بعد �أن تبنّي �أن نظامه تخلى عن برنامج �أ�شلحة 
�لدمار �ل�شامل، ومبهمة ��شطياد قادة تنظيم �لقاعدة �لذين 
�نت�شرو� يف �لعر�ق بعد �شقوط �لنظام. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل 
كامب  �شجن  �إىل  ُنقلو�  فيهم  �مل�شتبه  �لعر�قيني  �ملعتقلني  �أن 
ناما �ل�شري يف مطار بغد�د، حيث جرى ��شتجو�بهم من قبل 
طرق  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �أم��رك��ي��ني  وم��دن��ي��ني  ع�شكريني  حمققني 

�الإن�شان  حقوق  ع��ن  مد�فعة  �أم��رك��ي��ة  هيئة  �أد�ن��ت��ه��ا  وح�شية 
ب��وز�رة يعمل ل�شالح وز�رة �لدفاع �الأمركية.  وحمقق خا�س 
ناما قوله  �شجن كامب  بريطاين خدم يف  �إىل جندي  ون�شبت 
ملحتجز  �ال�شطناعية  �ل��رج��ل  ي��ن��ت��زع��ون  �ملحققني  ر�أى  �إن���ه 
يف  باإلقائه  يقومو�  �أن  قبل  ر�أ�شه  على  بها  وي�شربونه  عر�قي 
بريطانيني خدمو� يف  ج��ن��ود�ً  �أن  �ل��غ��اردي��ان  وذك��رت   . �شاحنة 
 � �إف  تي  با�شم  و�ملعروفة  خلفتها  �لتي  و�ل��وح��دة   121 �لقوة 
26 حتدثو� للمرة �الأوىل عن �النتهاكات �لتي �شهدوها و�لتي 
زنز�نات  يف  طويلة  ل��ف��رت�ت  عر�قيني  �شجناء  �حتجاز  �شملت 
لل�شدمات  �ل�شجناء  و�إخ�شاع  �لكبرة،  �لكالب  ببيوت  �شبيهة 
روتيني،  ب�شكل  باأقنعة  �ل�شجناء  روؤو���س  وتغطية  �لكهربائية، 

و��شتجو�ب �ل�شجناء يف حاوية �شحن عازلة لل�شوت.

نزوح الآلف يف 
اأعمال اأتنية بنيجرييا

•• كانو-ا ف ب:

من  رع���اة  نفذها  هجمات  ��شفرت 
�تنية فوالين على ثالث بلد�ت يف 
�ال�شبوع  نهاية  يف  نيجريا  و�شط 
ع���ن م��ق��ت��ل 19 ���ش��خ�����ش��ا ون����زوح 
م�شوؤول  �ع��ل��ن  م��ا  على   ،4500

حملي �م�س .
و����ش���رح ك���وم���اي ب�����ادو �ل��ع�����ش��و يف 
�حل�شيلة  بح�شب  �ملحلية  �الد�رة 
�شخ�شا   19 قتل  و�شعناها  �ل��ت��ي 
من بينهم ن�شاء و�طفال بيد رجال 
م�شلحني نعتقد �نهم مربو ما�شية 
ثالث  هاجمو�  ف��والين  �تنية  م��ن 
�ل�شبت �الحد مو�شحا  ليل  بلد�ت 
�ن �لهجمات متت يف منطقة كاور� 

يف والية كادونا.
و��شاف �ن حو�ىل 4500 �شخ�س 
اليو�ئهم  خميمان  و�ق��ي��م  ن��زح��و� 
ويعتقد �ن �لهجمات متت �نتقاما 
خلالف بني �تنية فوالين �مل�شلمة 

و�تنية �تاكار �مل�شيحية.
تتالف  �ملنطقة  يف  ف��والين  و�تنية 
ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����ش��ي م���ن �ل���رع���اة رحل 
وغالبا  �ملز�رعني.  من  �تاكار  فيما 

ما تقع خالفات بني �جلماعتني.

قطر تعتزم فتح 
�سفارة يف كابول 

•• كابول-يو بي اأي:

�أع��ل��ن��ت �ل��رئ��ا���ش��ة �الأف��غ��ان��ي��ة �م�س 
يف  �شفارة  قريباً  �شتفتتح  قطر  �أن 
�لعالقات  تعزيز  �أج���ل  م��ن  ك��اب��ول 
للق�شر  بيان  وق��ال  �أفغان�شتان  مع 
�فتتاح  قر�ر  �إن  �الأفغاين  �لرئا�شي 
�شفارة لقطر يف كابول �تخذ خالل 
�إىل  ك���رز�ي  �لرئي�س ح��ام��د  زي���ارة 
قطر موؤخر�ً ملناق�شة م�شاألة �فتتاح 

مكتب حلركة طالبان يف �لدوحة.
قطر  �أم�����ر  �أن  �ل���ب���ي���ان  و�أ�����ش����اف 
ثاين  �آل  خليفة  ب��ن  ح��م��د  �ل�شيخ 
�أعرب خالل حمادثاته مع كرز�ي 
يقودها  ���ش��الم  لعملية  دع��م��ه  ع��ن 
�أي نوع  �أن��ه �شيقدم  �الأف��غ��ان و�أك��د 
�ل�شالم  على  للحفاظ  �لدعم  من 

و�ال�شتقر�ر يف �أفغان�شتان.
يف  قوله  ك���رز�ي  ع��ن  �لبيان  ونقل 
�للقاء �إن رجال �الأعمال �لقطريني 
�أب�������دو� �ه���ت���م���ام���اً ب��اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
�أف��غ��ان�����ش��ت��ان و���ش��ر���ش��ل��ون وف����د�ً 
لتقييم �الأو�شاع يف �لبالد من �أجل 
ذلك و�أ�شاف �لبيان �أن كرز�ي دعا 

�الأمر لزيارة �أفغان�شتان.
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تنفيذًا لقرار الرئي�س عمر الب�سري 

اخلرطوم تبداأ الإفراج عن املعتقلني ال�سيا�سيني 
 •• اخلرطوم-وكاالت:

�شجناء  �شبعة  عن  �ل�شود�ن  �أف��رج 
���ش��ي��ا���ش��ي��ني �م�������س ب��ع��د ي����وم من 
ع���م���ر ح�شن  �ل���رئ���ي�������س  �������ش�����د�ر 
�لب�شر �المر باالفر�ج عن جميع 

�ملعتقلني �ل�شيا�شيني.
�تف�ق  �ن  ب��ع��د  �ل��ع��ف��������و  وج�����������������اء 
�ل�����ش��ود�ن وج��ن��وب �ل�����ش�����������ود�ن يف 
�العمال  �نه���اء  على  �ذ�ر  م��ار���س 
تدف�ق  و����ش��������������ت��ئ��ن��اف  �ل���ع���د�ئ���ي���ة 
�ل���ن���ف���ط ع����ر �حل��������دود ب���ع���د �ن 
�حل�����رب  م��ن  �لبل�������د�ن  �ق���رتب 

قبل عام. 
و�ت�����ه�����م�����ت �خل�������رط�������وم ج����اره����ا 
�جل�����ن�����وب�����ي ب�����دع�����م م���ت���م���ردي���ن 

يحاولون �الطاحة بالب�شر.
وق�������ال ����ش���ه���ود �ن������ه مت �الف�������ر�ج 
جماعة  يف  �أع�ش���اء  �ش������بعة  ع��ن 
م����ع����ار�����ش����ة م������ن ����ش���ج���ن ك���وب���ر 

باخلرطوم .
 وك���ان���و� حم��ت��ج��زي��ن م��ن��ذ يناير 
�تهامهم  ب���ع���د  �ل����ث����اين  ك����ان����ون 
ب�����االج�����ت�����م�����اع م�������ع م����ت����م����ردي����ن 
خططو�  �وغ���ن���د�  يف  ���ش��ود�ن��ي��ني 

لالطاحة بالب�شر.
و�أك�����د ف�����اروق �أب����و ع��ي�����ش��ى رئي�س 
ق�����وى �الج����م����اع �ل���وط���ن���ي �ل����ذي 
�لرئي�شية  �ملعار�شة  �ح��ز�ب  ي�شم 

تقوم على  �ل�����ش��ود�ن  دول��ة جنوب 
ح�شن �جلو�ر و�مل�شالح �مل�شرتكة، 
�إىل م�شاع  �الأثناء  م�شر� يف هذه 
�حلو�ر حول منطقتي  ال�شتئناف 
كردفان  وج���ن���وب  �الأزرق  �ل��ن��ي��ل 
�ل�شود�ن  جنوب  مع  �حلدوديتني 

الإحالل �ل�شالم �لد�ئم.
بني  مو�جهات  �ملنطقتان  وت�شهد 
ومتمردي  �ل�������ش���ود�ين  �جل��ي�����س 
�ل�شمال  �ل�شعبية-قطاع  �حلركة 
يف  �ل�شود�ن  جنوب  �نف�شال  منذ 

يوليو-متوز 2011.
دعوة  ب��ع��د  �لب�شر  �إع����الن  وج���اء 
حممد  عثمان  علي  �الأول  نائبه 
�ملعار�شة  �ل�شيا�شية  �ل��ق��وى  ط��ه 
مبن فيهم �ملتمردون يف منطقتي 
�الأزرق  و�ل��ن��ي��ل  ك���ردف���ان  ج��ن��وب 
د�شتور  �شياغة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إىل 

�ل�شود�ن �جلديد.
وح����ول د�رف�����ور ق���ال �ل��ب�����ش��ر �إن 
�مليد�ين  �لف�شيل  مع  �ملفاو�شات 
حل��رك��ة �ل��ع��دل و�مل�����ش��او�ة �أف�شت 
�شف  �إىل  �حل��رك��ة  �ن�����ش��م��ام  �إىل 
يف  �ل�شلمية  للعملية  �ل��د�ع��م��ني 
�الإق���ل���ي���م م�����ش��ر� ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة �إىل 
بخ�شو�س  ل��ل��م��ان��ح��ني  م���وؤمت���ر 
د�رف�������ور ���ش��ي��ع��ق��د خ����الل �أي������ام يف 
�لدوحة برعاية قطر �لتي ترعى 

�ملفاو�شات ب�شاأن �الإقليم.

تنتقد �حلكومة.
وو�شف ��شتجابة �لقوى �ل�شيا�شية 
مل��ب��ادرت��ه ب��امل�����ش��ج��ع��ة، م���وؤك���د� �أنه 
م��ا���ٍس يف �الت�����ش��االت م��ع �لقوى 
�ل�شيا�شية و�الجتماعية كافة دون 
�ملجموعات  ذل��ك  يف  مبا  ��شتثناء، 

�لتي حتمل �ل�شالح.
�ل�شود�ن  ح��ر���س  �لب�شر  وج���دد 
ع��الق��ات متميزة مع  �إق��ام��ة  على 

ن��ب��اأ �الف�����ر�ج ع��ن �ل�����ش��ب��ع��ة. وقال 
لرويرتز �نهم يطالبون باالفر�ج 

عن كل �ل�شجناء �ل�شيا�شيني.
عدد  �أو  متى  �لب�شر  ي��ذك��ر  ومل 
�ل�شجناء �لذين �شيطلق �شر�حهم 
يف كلمته �مام �لرملان يوم �الثنني 
وق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ود�ين �لذي 
 1989 عام  �ل�شلطة منذ  يتوىل 
�أمام �لرملان نعلن قر�رنا باطالق 

�شر�ح جميع �ملعتقلني �ل�شيا�شيني 
�ملناخ  ب��ت��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ز�م��ن��ا  وجن����دد 
ل��ك��اف��ة �ل���ق���وى �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �لتي 
��شتعد�دها  �ع����الن  �ىل  �دع���وه���ا 
ل��ل��ح��و�ر �جل����اد و�ل��ت��ف��اه��م حول 

�الليات �لتي تنظم ذلك �حلو�ر.
�تخاذ  �ىل  �لب�شر  عي�شى  ودع���ا 
مزيد من �الج���ر�ء�ت ومن بينها 
�لتي  �ل�شحف  على  �حل��ظ��ر  رف��ع 

الأ�سد يهدد اخلاطفني بال�سجن والإعدام 
•• دم�شق-ا ف ب:

ب�����ش��ار �ال�شد  �ل�������ش���وري  �ل��رئ��ي�����س  �����ش���در 
�م�������س م��ر���ش��وم��ا ي��ف��ر���س ع���ق���وب���ات ت�شل 
�ل�شجن م��دى �حل��ي��اة على  �و  �ىل �الع���د�م 
��شخا�س،  خ���ط���ف  ج���رمي���ة  ي���ق���رتف  م����ن 
م���ع �م���ك���ان ح�����ش��ول �خل��اط��ف��ني ع��ل��ى عفو 
خالل  لديهم  �ملحتجزين  �طلقو�  ح��ال  يف 
وكالة  �وردت  م��ا  بح�شب  ي��وم��ا،   15 مهلة 
�شوريا  وت�����ش��ه��دت  ���ش��ان��ا.  �لر�شمية  �الن��ب��اء 
ت���ز�ي���د� يف ع��م��ل��ي��ات �خل��ط��ف ب��ع�����ش��ه��ا من 

وبع�شها  مالية  فديات  على  �حل�شول  �جل 
على خلفية مذهبية، يف ظل تدهور �لو�شع 
�لقانون  وغ��ي��اب  و��شعة  مناطق  يف  �الم��ن��ي 
و�ملوؤ�ش�شات مع ��شتمر�ر �لنز�ع �لد�مي منذ 
كل  بان  �ملر�شوم  ويق�شي  �شنتني.  �كرث من 
�ي��اه من حريته  �شخ�شا حارما  من خطف 
�أو  م���ادي  �و  �شيا�شي  م���ارب  حتقيق  بق�شد 
�و ال�شباب طائفية  �و �النتقام  �لثاأر  بق�شد 
باال�شغال  يعاقب  �ل��ف��دي��ة  طلب  بق�شد  �و 
نف�شها  �لعقوبة  وتفر�س   . �مل��وؤب��دة  �ل�شاقة 
على كل �شخ�س يبتز �ملجني عليه باي �شكل 

كان �و زوجه �و �حد ��شوله �و فروعه ب�شكل 
�لعقوبة  وت��رف��ع   . مبا�شر  غ��ر  �و  مبا�شر 
�ذ� جن��م ع��ن جرمية �خلطف  �ىل �الع���د�م 
وفاة �حد �ال�شخا�س �و حدثت عاهة د�ئمة 
باملجني عليه �و قام �لفاعل باالعتد�ء على 
�ملحل  �ل��ع��ذر  �ملر�شوم  ومنح   . عليه  �ملجني 
م��ن لديه  ك��ل  �ىل  �لعقوبة(  م��ن  )�الع��ف��اء 
�و  خمطوف فبادر �ىل حتريره ب�شكل �من 
خالل  خمت�شة  جهة  �ي  �ىل  بت�شليمه  ق��ام 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ نفاذ �ملر�شوم ، 

�ملوؤرخ يف �لثاين من ني�شان-�بريل.

العنف يطارد وي�ستهدف 
مر�سحي النتخابات العراقية 

•• بغداد-ا ف ب:

�ملحامي  منزل  د�خ��ل  من  �نطلقت  �طفال  ببكاء  �ختلطت  وعويل  �شرخات 
تر�شحه  بعد  �ملا�شي  �ال���ش��ب��وع  جمهولني  بيد  قتل  �ل��ذي  �لعبيدي  �شالح 
�شمت  يف  �ل��رج��ال  جل�س  فيما  ب��غ��د�د،  حمافظة  جمل�س  �نتخابات  خلو�س 
�ل�شيا�شي  �ملكتب  �لر�حل، حمام وع�شو يف  و�ملر�شح  خيم عليه حزن عميق، 
للقائمة �لعر�قية �لتي ميثلها يف هذه �النتخابات، ويتزعمها رئي�س �لوزر�ء 
 12 �ذ�ر م��ار���س �حل���ايل  �ي���اد ع���الوي. و�غ��ت��ي��ل منذ �لعا�شر م��ن  �ال���ش��ب��ق 
و�شبعة منهم  �ل�شنة  �ملحافظات، جميعهم من  مر�شحا النتخابات جمال�س 
من مر�شحي �لقائمة �لعر�قية. وجرت عمليات �لقتل �ل�شابقة يف حمافظات 
ب��غ��د�د، ويف �الن��ب��ار غ��رب  وحتدث  �ل��دي��ن، وكالهما �شمال  نينوى و�شالح 
حت�شني حممد 37 عاما �بن �شقيقة �لعبيدي وهو يجل�س يف غرفة �ل�شيوف 
يف منزل �لر�حل يتقبل �لعز�ء مع �هله، �حد ��شدقاء �ملرحوم وجده مقتوال 
و��شاف  بغد�د.  �ل�شيدية، يف غرب  ي�شكن يف  د�خل مكتبه حيث  بالر�شا�س 
وهو يجل�س مبو�جهة �شورة للمر�شح �لر�حل، ويدخن �شيجارة مل يكن له 
�مل�شوؤول عن مقتله النها م�شوؤولة عن حمايته  �ع��د�ء �جلهات �المنية هي 
كما هي حال باقي �لعر�قيني �لذين يقتلون كل يوم . كان �شالح �لعبيدي 
�لقائمة  23 يف  ت�شل�شله  �با ل�شبعة �طفال، وكان  48 عاما  �لذي تويف عن 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة. وه���و �ل���ر�ب���ع ب���ني �رب���ع���ة ����ش��ق��اء ق��ت��ل �ث���ن���ان م��ن��ه��م يف �حلرب 
نظام  ي��د  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث  و�ع����دم   )1988-1980( �الي��ر�ن��ي��ة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�جلل�شة،  يف  �حل�شور  �ح��د  �لعبيدي،  عم  �ب��ن  حميد  وي��رى  ح�شني.  �شد�م 
النه  �الغلب،  على  �جلرمية  ور�ء  �شيا�شي  �لد�فع  �ن  �شيف،  بابو  و�ملعروف 
قتل بعد �ن ر�شح نف�شه لالنتخابات . فيما يعتقد طه �بو حممد، �ملوظف 
عدد  ��شتهد�ف  �ن  �لعز�ء،  جمل�س  يف  �حلا�شر  �لعر�قي،  �ملركزي  �لبنك  يف 
كبر من مر�شحي �لقائمة �لعر�قية، ��شارة و��شحة بانه ��شتهد�ف للقائمة 
للوقوف يف طريق جناح عملها وملنع فوزها يف �النتخابات . و�عترت �لقائمة 
ملر�شحيها عمال  �ملتكرر  �ال�شتهد�ف  �ملا�شي،  �ال�شبوع  لها  بيان  �لعر�قية يف 
لي�س �عتياديا و�منا مق�شود ومرمج . و�كد عبد �لكرمي عبطان �جلبوري 
�لعز�ء  جمل�س  يف  بر�س  لفر�ن�س  متحدثا  �لعر�قية،  �لقائمة  يف  �لقيادي 
�لذي �قامته قبيلة �لعبيد يف �مل�شيب، جنوب بغد�د، �ن �لعبيدي كان ع�شو� 
يف �ملكتب �ل�شيا�شي للعر�قية. ويرى �جلبوري وهو حمام �ن هناك ب�شمات 
لدول �جلو�ر ولقوى ظالم د�خل �لبلد ت�شعى ال�شتهد�ف �لرموز �لوطنية 

وبينهم �ملرحوم �لعبيدي.
و�عتر �جلبوري فقد�ن �ملر�شحني كارثة وتابع مت�شائال كيف و�شل هوؤالء 
)�مل�شلحون( ومعهم ��شلحة بينها كامتات لل�شوت وبدم بارد حتت �نظار قو�ت 
�المن؟  وتخ�شع منطقة �ل�شيدية �لتي ت�شكنها غالبية �شنية، �ىل �جر�ء�ت 
ن��ق��اط تفتي�س وتقدمي  �ل��ي��ه��ا �ال ع��ر  �ل��دخ��ول  �م��ن��ي��ة م�����ش��ددة والمي��ك��ن 
�لعر�قية  �لقائمة  حت��رك  وع��ن  �حيانا.  فيها  �ل�شكن  توؤكد  تعريف  بطاقة 
و�جلامعة  �ملتحدة  �المم  خاطبنا  �جلبوري  قال  مر�شحيها،  ��شتهد�ف  �ثر 
�لعربية ورئي�س �جلمهورية )جالل طالباين( و )رئي�س �ملحكمة �الحتادية( 

مدحت �ملحمود، وقلنا �ن هذ� �ال�شتهد�ف م�شتمر ويجب �يقافه .

•• ا�شطنبول-رويرتز:

�أك��ر�د عقبة  تو�جه عملية �ل�شالم يف تركيا مع مت�شددين 
هجوم  �أي  ملنع  قانونية  بحماية  �مل��ت��م��ردون  يطالب  فيما 
من  ع��ق��ود  بعد  �مل��زم��ع  �ن�شحابهم  �ث��ن��اء  عليهم  ع�شكري 
�لقتال وهي دعوة رف�شتها �حلكومة. و�أعلن حزب �لعمال 
�لكرد�شتاين وقفا الطالق �لنار مع تركيا يف �ل�شهر �ملا�شي 
��شتجابة المر من زعيمه �ل�شجني عبد �هلل �وجالن بعد 
�لذي  �ل�شر�ع  النهاء  �أنقرة  مع  �ملحادثات  من  ��شهر  عدة 
�ملزمعة  �ل���ف �شخ�س. و�خل��ط��ة   40 �أك���رث م��ن  ف��ي��ه  ق��ت��ل 
�لتالية هي �ن�شحاب مقاتلي حزب �لعمال �لكرد�شتاين من 
�لعر�ق  �شمال  �لرتكية �ىل قو�عدهم يف �جلبال  �الر��شي 
من  لهجوم  يتعر�شون  ق��د  �ن��ه��م  ي��ق��ول��ون  �ملقاتلني  لكن 

�لقو�ت �لرتكية �ذ� مل مينح لهم �لرملان حماية قانونية. 
وقال قائد حزب �لعمال �لكرد�شتاين جميل بيك لتلفزيون 
نو�س �لكردي يف مقابلة �ذيعت م�شاء �م�س �الأول �ملقاتلون 
����ش��ا���س قانوين  ه��ن��اك  م��ا مل يكن  �الن�����ش��ح��اب  ال ميكنهم 
و�جر�ء�ت تتخذ الن �لثو�ر تعر�شو� لهجمات كبرة عندما 
رحلو� يف �ملا�شي. ويقدر باملئات عدد مقاتلي حزب �لعمال 
�لكرد�شتاين �لذين قتلو� يف ��شتباكات مع قو�ت �المن �ثناء 
�وجالن  �لقب�س على  بعد   1999 عام  �شابق يف  �ن�شحاب 
و�د�نته بتهمة �خليانة. وقال رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب 
طيب �أردوغان �نه ي�شمن عدم تكر�ر مثل تلك �ال�شتباكات 
لكنه يعار�س ��شد�ر ت�شريع وقال بدال من ذلك �نه يجب 
على �ملتمردين �لقاء �ل�شالح قبل �الن�شحاب للتخل�س من 

خماطر ن�شوب معارك مع �لقو�ت �لرتكية.

اآلف املعار�سني الأوكرانيني يتظاهرون يف كييف 

•• الفجر- عبد املجيد بن عمر

�ملتمردين  �إىل  �الأ�شلحة  �شحنات 
يف ����ش���وري���ا مل ت��ع��د ع��ل��ى ج���دول 
�الأعمال. هذ� هو �ال�شتنتاج �لذي 
ميكن ��شتخال�شه من ت�شريحات 
فر�ن�شو�  م��ن  �لفرن�شي  �لرئي�س 
على  �مل��ا���ش��ي،  �خلمي�س  ه��والن��د، 
�شا�شة �لتلفزيون �لفرن�شي.  فقد 
�أ�شلحة  ت��ق��دم  ل��ن  فرن�شا  �أّن  �أك���د 
ال  �ملعار�شة  �أن  من  نتيّقن  مل  ما 
�لو�شع،  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ام��ل  ت�شيطر 
و�أ�شاف: يف �لوقت �لر�هن، نفتقد 

لذ�ك �ليقني.
�ملوقف  ه���ذ�  �أّن  حم��ل��ل��ون  وي����رى 
درج����ة   180 ع����ن حت������ّول  ي���ع���ّر 
هوالند  فر�ن�شو�  ملوقف  بالن�شبة 
�ل�����ذي ����ش��ت��م��ات يف �ل����دف����اع، �ىل 
�لريطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  جانب 
�جتماع  يف  ك�����ام�����رون  دي���ف���ي���د 
مار�س   15 �الأوروب���������ي  �مل��ج��ل�����س 
يرفع  �أن  يف  رغ��ب��ت��ه  ع���ن  �مل��ا���ش��ي 
�ل�شالح  ت�شليم  �الأوروب��ي��ون حظر 

�إىل �ملتمردين �ل�شوريني. 
ملاذ� هذ� �النقالب يف �ملوقف؟

�لتاأكد  بعدم  �الأمر  ُيف�ّشر  ر�شمّيا، 
�إىل  ت�����ش��ل  ال  �الأ���ش��ل��ح��ة  �أّن  م���ن 
�ملتطرفة  �جل��ه��ادي��ة  �جل��م��اع��ات 
و�شعها  �لتي  �لن�شرة  جبهة  مثل 
�ملنظمات  الئحة  على  �الأم��ري��ك��ان 
�لترير  ه���ذ�  ول��ك��ن  �الإره���اب���ي���ة. 
�ملوقف  يف  تغير�  ب����دوره،  ُيعتر 
يف  �أ�شبوعني  قبل  الأن��ه  �لفرن�شي، 
ب��روك�����ش��ل، �أك���د ف��ر�ن�����ش��و� هوالند 
ت����وّف����ر ج��م��ي��ع �ل�������ش���م���ان���ات ملنع 

�نحر�ف �الأ�شلحة عن وجهتها.
تتعلق  �مل�������ش���األ���ة  �إّن  �ل����و�ق����ع،  يف 
مب�����ر�ج�����ع�����ة �الإ�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
مر�جعة،  �شوريا،  جتاه  �لفرن�شية 
ي�����ق�����ول حم����ل����ل����ون ف���رن�������ش���ي���ون، 

�ملعار�شة  �الأوىل  بالدرجة  �شببها 
و�شوله  فمنذ  نف�شها.  �ل�����ش��وري��ة 
فر�ن�شو�  ك�����ان  �ل�������ش���ل���ط���ة،  �إىل 
�شركائه  د�ئ��م��ا يف طليعة  ه��والن��د 
�الأوروب����������ي����������ني و�الأم������رك������ي������ني 
وقد  �ل�����ش��وري.  �مل��ل��ف  بخ�شو�س 
باالئتالف  �ع���رتف  م��ن  �أول  ك��ان 
وحيد  كممثل  �ل�����ش��وري  �ل��وط��ن��ي 
لل�شعب �ل�شوري، كما �شبق �أن فعل 
ليبيا  يف  ���ش��ارك��وزي  نيكوال  �شلفه 

مع �ملجل�س �لوطني �النتقايل.
و�شارت على خطى فرن�شا بعد ذلك 
�أغلب �لدول �لغربية و�لعربية بعد 
�أن فر�شت �شرطا و�ح��د�: ت�شكيل 
�ملعار�شة �ل�شورية جبهة موّحدة. 
وق����د حت���ّق���ق ذل�����ك، ب��ع��د خما�س 
 ،2012 ع������ام  خ����ري����ف  ع�������ش���ر، 
وُعنّي �حمد معاذ �خلطيب رئي�شا 

لالئتالف �لوطني.
ول��ك��ن،  يبدو �أّن ه��ذه �ل��وح��دة مل 

�مل�شاجني  �شر�ح جميع  �إط��الق  مّت 
�ل�شيا�شيني.

قوّيا بدعم رو�شيا و�ل�شني و�إير�ن، 
�ملقرتح،  �ل�شوري  �لنظام  جتاهل 
�لوطني  �الئ��ت��الف  رئي�س  وخ�شر 
�ل�شخ�شيات  ب���ع�������س  م�������ش���ان���دة 
�ج����ر �خلطيب  و�مل���ك���ون���ات مم���ا 
غ�شان  تعيني  مت  �ال�شتقالة.  على 
هيتو رئي�شا موؤّقتا للوزر�ء ، ولكن 
رف�س �جلي�س �حلر �العرت�ف به 
�الإخو�ن  جماعة  من  قريب  الأّن��ه 
�مل�شلمني، والن تعيينه مّت ب�شغط 

من �خلارج.
ك��ل ه���ذه �الأح������د�ث �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 
يف  تزيد  �ل�شورية،  �ملعار�شة  بيت 
�حلّل  �شعبة  ه��ي  م��ع��ادل��ة  تعقيد 
�الأ�شد؟  ب�شار  ُي���ز�ح  كيف  �أ���ش��ال.  
ق����ادرون  �مل��ت��م��ردي��ن  �أّن  ي��ب��دو  ال 
على  ����ة،  �خل����ا�����شّ ب���اإم���ك���ان���ي���ات���ه���م 
د�ئرة  �ّت�شاع  �لهدف، رغم  حتقيق 

�أور�قها  وتبعرثت  طويال،  ت�شمد 
م���ن ج���دي���د. ف���اخل���الف���ات- وهي 
قبل  م��ن  ق��ائ��م��ة  ك��ان��ت  طبيعية- 
�لعلمانية  �مل���دن���ّي���ة  �ل���ق���وى  ب���ني 
�الإخو�ن  من  �ملقربة  و�جلماعات 

�مل�شلمني يف �ملعار�شة.
�ملعار�شة  يف  جن���ده  �ل��و���ش��ع  ذ�ت 
ب�شار  �ل��رئ��ي�����س  ل��ن��ظ��ام  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�جلي�س  بني  تنق�شم  �لتي  �الأ���ش��د، 
�مل�����ق�����ّرب من   ، �ل���������ش����وري �حل�������ّر 
�ل��وط��ن��ي،  و�جلماعات  �الئ��ت��الف 
�جل��ه��ادي��ة �ل��ت��ي ي����زد�د دوره����ا يف 

�ملو�جهات �مل�شّلحة.
�����ش���ت���م���ر�ر �ل�������ش���ر�ع الأك������رث من 
�شيا�شي  �أف��ق حلل  عامني، وغياب 
مطالبة  رغ��م  �ملنظور  �مل��دى  على 
�لغرب من �لبد�ية برحيل �الأ�شد، 
كلها عو�مل غّذت �لّتوّتر و�أّججته 
�إىل درجة �أّن معاذ �خلطيب �قرتح 
�إجر�ء حو�ر مع حكومة دم�شق �إذ� 

�شا�شعة.   �أر������س  على  �شيطرتهم 
�ل�ّشالح  فهل ينبغي متكينهم من 
يت�شّنى  حتى  ب��ه  يطالبون  �ل���ذي 
ومروحيات  طائر�ت  �إ�شقاط  لهم 

�لنظام ؟
�إىل وقت قريب، كان �الأمريكيون 
ي��ج��ي��ب��ون ال حتى  و�الأوروب�����ي�����ون 
كما  ح���رب،  �إىل  ح��رب��ا  ن�شيف  ال 
عندما  م���ي���رت�ن  ف���ر�ن�������ش���و�  ق����ال 
يوغو�شالفيا  يف  �ل��ت��دخ��ل  رف�����س 
�الحت����اد  �ن  ع��ل��م��ا   .1990 ع����ام 
ق������ر�ر� يحظر  �ّت���خ���ذ  �الأوروب���������ي 
�شحن �الأ�شلحة �إىل �شوريا، قانون 
�أ�شهر  ���ش��ت��ة  ك���ل  ل��ل��ت��ج��دي��د  ق��اب��ل 

و�لتي تنتهي يف ماي �لقادم.
�ل�����ذي ت�شعى  �ل����ق����ر�ر ه���و  وه�����ذ� 
فرن�شا وبريطانيا �إىل �إعادة �لنظر 
فيه، حتى لو �أدى بهما �الأمر �إىل 
جتاوز مو�فقة �شركائهما. �حلجج 
�الأ�شلحة"�لقاتلة"  ت�شليم  ل�شالح 
ويتعلق  م��ع��روف��ة،  �ملتمردين  �إىل 
�الأم���ر مب��ع��د�ت �ر����س- ج��و ، من 
للمجاهدين  ���ُش��ّل��م  �ل����ذي  �ل���ن���وع 
، زم����ن �ل��ت��دخ��ل �ل�����ش��وف��ي��ات��ي يف 
ُي���وؤّم���ن حماية  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان، مب���ا 

�ملدنيني.
ي��ت��ب��اي��ن م���وق���ف �خل�������ر�ء حول 
�أف�شل  ت�شليح  ك��ان  �إذ�  ما  م�شاألة 
ميز�ن  لقلب  يكفي  للمتمردين 
�لنظامية.  �ل���ق���و�ت  م���ع  �ل���ق���وى 
�لغربية  �الإم��������د�د�ت  �أن  �ل��ّث��اب��ت 
�ختالل  ت�شحيح  على  �شت�شاعد 
�لتو�زن، و�الهّم من كل ذلك �أّنها 
�شت�شّكل ر�شالة �شيا�شية خا�شة �أّن 
�ل��ّرو���س و�الإي��ر�ن��ي��ني مل يتوقفو� 
على متوين تر�شانة نظام �لرئي�س 

ب�شار �الأ�شد.
�أخرى  �إىل ذلك، فان دوال  �إ�شافة 
غر  �أو  م��ب��ا���ش��رة  بطريقة  ت�شلم 
جماعات  �إىل  �الأ���ش��ل��ح��ة  م��ب��ا���ش��رة 

يرغب  �لتي  تلك  لي�شت  متمردة 
�الأوروب������ي������ون و�الأم����رك����ي����ون يف 
ففي  �أخ���رى،  وبعبارة  �نت�شارها. 
�لغرب  فيه  يعتمد  �ل���ذي  �ل��وق��ت 
�شيا�شة �النتظار �لتي ال ت�شححها 
�ال�شتخبار�تية  �مل�����ش��اع��دة  ح��ّق��ا 
للجي�س  �مل���ق���دم���ة  و�ل���ت���دري���ب���ات 
�جلهاديني  ف���ان  �حل����ّر،  �ل��وط��ن��ي 
باتو� يتمتعون بعتاد �أف�شل يف�ّشر 

�زدياد حركتهم ون�شاطهم.
�نه   �إىل  �ملحللني  بع�س  ويخل�س 
�متناع  �أّن  �مل���ف���ارق���ات  م���ن  رمب����ا 
باجلماعات  ي�������ش���ّر  ال  �ل�����غ�����رب، 
�جل��ه��ادّي��ة، و�إمّن����ا ي��ع��زز �لتطرف 
�ملعار�شة  د�خ����ل  ل��ل��غ��رب  �مل���ع���ادي 
�أّن  وي�����الح�����ظ�����ون،  �ل���������ش����وري����ة. 
�مل���ع���ت���دل���ني ي�������ش���ع���رون �أّن���������ه مّت 
�الأ�شوليني  و�ن  ع��ن��ه��م  �ل��ّت��خ��ل��ي 
�لن�شبي  �شعفهم  �إّن  فاتوهم.  قد 
قدرتهم  وع��دم  �مل�شلح،  �لكفاح  يف 
�إيجاد  يف  �الأم����ل  �أن مي��ث��ل��و�  ع��ل��ى 
ت�شويه  يف  ي�شاهمان  �شيا�شي،  حل 
�أم����ام ���ش��ع��ب مل حت�شم  ���ش��ورت��ه��م 

�أغلبيته �أمرها بعد.
�لفرن�شي  ل��ل��رئ��ي�����س  ���ش��ب��ق  ل��ق��د 
�أّن  ��شتنتج،  �أن  ه��والن��د  فر�ن�شو� 
�أ�شو�أ �شيء �شيكون عدم �لقيام باأي 
�الأوروبيني  ت���رّدد  �أّن  �إاّل  ���ش��يء.. 
)ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ب��ري��ط��ان��ي��ا(، وح���ذر 
ب�����ار�ك �أوب���ام���ا وخ��ي��ب��ة �الأم�����ل يف 
�أّنها  ي��ب��دو  �ل�����ش��وري��ة،  �مل��ع��ار���ش��ة 
�للحظة  يف  ب��اأّن��ه،  �أقنعته  ع��و�م��ل 
�شيكون  ����ش���يء  �أ�����ش����و�أ  �ل���ر�ه���ن���ة، 

�الإقد�م على فعل �شيء..!
�لتي  �حلكمة  تلك  ق���ر�أمت  لعلكم 
�لعامل �شوى  ه��ذ�  بها يف  ال تعمل 
قبل  �ل�ّشيا�شة  �إّن  �لعرب:  جامعة 
هي  وعنرتيات،  حما�شة  تكون  �أن 
كّل  قبل  �ملمكن  م��ع  �لّتعامل  ف��ّن 

�شيء..!

حتليل اخباري: ملاذا تراجعت فرن�سا عن �سيا�ستها جتاه امللف ال�ّسوري؟

ت�ساوؤم ي�سبق مفاو�سات نووي اإيران يف كزاخ�ستان 
•• عوا�شم-وكاالت:

�إير�ن وجمموعة )1+5(  ت�شت�شيف كز�خ�شتان يومي �جلمعة و�ل�شبت �ملقبلني جولة جديدة من �ملفاو�شات بني 
حول �لنووي �الإير�ين و�شط توقعات بعدم حدوث تقدم. وقد �شكك خر�ء دوليون يف �إمكان �أن حتقق �ملفاو�شات 
�أي�شا وخالل  �ملا�شي يف كز�خ�شتان  �أوىل جرت نهاية فر�ير-�شباط  ُيذكر، وذلك بعد جولة  �أي �خرت�ق  �ملرتقبة 
�الأوروب��ي خافير  �ل�شابق باالحتاد  �ل�شيا�شة �خلارجية  ه��وؤالء �خل��ر�ء، وبينهم م�شوؤول  �أب��دى  بو��شنطن  موؤمتر 
�شوالنا، �شكوكا يف �إمكان حتقيق �أي �خرت�ق م�شر� �إىل �أن �النتخابات �لرئا�شية �شتجري باإير�ن يف يونيو حزير�ن 
�ملقبل مع ��شتمر�ر �الأزمة يف �شوريا. وقال �شوالنا �لذي توىل منذ 2003 وحتى 2009 قيادة �ملفاو�شات مع �إير�ن 
و�ل�شني  �ملتحدة ورو�شيا  �لواليات  �الأم��ن:  �لع�شوية مبجل�س  �لد�ئمة  �لدول �خلم�س  5+1 وهي  با�شم جمموعة 
وبريطانيا وفرن�شا �إ�شافة �إىل �أملانيا �إن �مل�شوؤولني �الإير�نيني من�شغلون باالنتخابات �لرئا�شية �ملقررة بعد �شهرين 
�لذي نظمه معهد  باملوؤمتر  ور�أى  �النتخابات.  �نتهاء  �شيء قبل  �أي  �ل�شعوبة مبكان �حل�شول على  �شيكون من  و 
�أنه جمرد ر�شول،  �أن كبر �ملفاو�شني �الإير�نيني �شعيد جليلي لي�شت له �لقدرة على �لتفاو�س و�أو�شح  بروكينغز 

م�شدد� على �أن �مللف �لنووي �الإير�ين مي�شك به فعليا �ملر�شد �الأعلى للجمهورية �آية �هلل علي خامنئي.

ال�سالم يف تركيا يواجه مع�سلة ان�سحاب املتمردين

•• كييف-ا ف ب:

تظاهر �الف �الوكر�نيني �م�س يف كييف بدعوة من ثالثة �حز�ب معار�شة 
بينهم حزب �ملالكم فيتايل كليت�شكو، للمطالبة بتنظيم �نتخابات لرئي�س 
بلدية �لعا�شمة �ملن�شب �ل�شاغر منذ حزير�ن-يونيو 2012. و�فاد مر��شل 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ن طابور� من �ملتظاهرين بقيادة كليت�شكو وزعيمني 
�خرين من �حز�ب �ملعار�شة �شار يف �لبد�ية يف و�شط �ملدينة قبل �ن يحت�شد 
كليت�شكو يف  وقال  �النتخاب.  بتحديد موعد  �لنو�ب  �لرملان ملطالبة  �مام 
عا�شمة  ب��االح��رى  فكيف  ب��ل��دة،  �ي  تبقى  �ن  �ل��رمل��ان ال ميكن  خطاب يف 
�لبالد، بدون �شلطة منتخبة بطريقة �شرعية. لذلك فاننا مرغمون على 

�ن نحدد �ليوم موعد �النتخابات لرئا�شة �لبلدية و�ملجل�س �لبلدي. وتتهم 
�ملقربني من �حلكومة  �لنو�ب  �لتي حتظى بدعم كبر يف كييف  �ملعار�شة 
برف�س حتديد موعد هذه �النتخابات تخوفا من خ�شارتها. وقد ��شتقال 
رئي�س بلدية كييف ليونيد ت�شرنوفت�شكي يف حزير�ن-يونيو 2012 ثم �كد 
�ملجل�س �لبلدي هذ� �لقر�ر يف �ل�شهر �لتايل. ويدير �شوؤون �لعا�شمة �لتي 
تعد ثالثة ماليني ن�شمة منذ ذلك �حلني رئي�س �الد�رة �لبلدية �لك�شندر 
بوبوف �لذي عينه يف هذ� �ملن�شب يف 2010 �لرئي�س فيكتور يانوكوفيت�س 
�شالحياته.  معظم  م��ن  �لبلدية  رئي�س  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  ح��رم  ك��ان  �ل��ذي 
بت�شاقط  �ملرتبطة  �الزم��ة  �د�رة  ل�شوؤ  خ�شو�شا  لالنتقاد  بوبوف  وتعر�س 

�لثلوج بن�شبة قيا�شية مما �دى �ىل �شلل �ملدينة يف �ذ�ر-مار�س.

�لرئي�س �لفرن�شي فى حديث تليفزيوين
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امل�سلمون ي�سعرون با�سطراب يف اأملانيابوتني يوؤكد لهادي وقوف رو�سيا مع اليمن
• مو�شكو-يو بي اأي:

�لتقى �لرئي�س �لرو�شي فالدمير بوتني، �م�س، نظره 
�ليمني، عبد ربه من�شور هادي، و�أّكد �أن مو�شكو �شتعمل 
ما بو�شعها مل�شاعدة �ليمن ودعمه، معرباً عن �أمله باأن 
تتمكن �ل�شلطات �ليمنية من ��شتعادة �ل�شالم و�لنظام 

يف �لبالد.
خالل  قوله،  بوتني  عن  رو�شية  �إع��الم  و�شائل  ونقلت 
لقائه بهادي يف مو�شكو، �إن رو�شيا �شتعمل كل ما بو�شعها 
من �أجل م�شاعدتكم ودعمكم، وتوليد ظروف مالئمة 
�ملعي�شة.  م�شتوى  ورف���ع  وت��ط��وي��ره��ا،  �ل��ب��الد،  الإع��م��ار 

وتعّهد بوتني بتقدمي م�شاعد�ت متعّددة �جلو�نب �إىل 
�ليمن. و�عتر �أن �ليمن مير مبرحلة غر �شهلة على 
�ل�شلطات  تتمكن  ب��اأن  �أمله  عن  معرباً  �لتطّور،  طريق 
�ليمنية من ��شتعادة �ل�شالم و�لنظام يف �لبالد، وتوليد 
على  و�ق��رتح  وم�شتد�م  فّعال  لتطور  مالئمة  ظ��روف 
�ل��ذي تربطه عالقات  لليمن  ه��ادي تقدمي م�شاعد�ت 

�شد�قة طويلة �الأمد مع رو�شيا.
توؤديه  �ل��ذي  بالدور  �ليمني  �لرئي�س  �أ�شاد  جهته،  من 
�لبلدين  ب��اأن  م��ذّك��ر�ً  �ملعا�شرة،  �ليمن  حياة  يف  رو�شيا 
�ل�85 الإقامة �لعالقات  �لعام باليوبيل  يحتفالن هذ� 

�لثنائية.

•• كولونيا-وكاالت:

�إىل  �الأمل��ان��ي��ة  �ل�شلطات  �أملانيا  يف  �الإ���ش��الم��ي  �لتن�شيق  جمل�س  دع��ا 
عدم �الإدالء بت�شريحات متعجلة حول �أ�شباب �حلريق �لذي �ندلع 
و�أودى  كولونيا  مبدينة  �شكني  مبنى  يف  �جل���اري  �الأ���ش��ب��وع  مطلع 
بحياة �شخ�شني. وقال �ملتحدث بل�شان �ملجل�س، �أمين مازيك، �م�س 
�لثالثاء يف كولونيا: �ملو�طنون �مل�شلمون ي�شعرون با�شطر�ب �شديد 
�أملانيا( . و�أ�شاف �ملتحدث بل�شان �ملجل�س �لذي يقوم بالتن�شيق  )يف 
بني �أكرث من �أربع منظمات �إ�شالمية يف �أملانيا، يف بيان: �ملو�طنون 
�الأملان من �أ�شل تركي ي�شعرون بخوف كبر لتعر�س منازل تركية 

خالل �الأ�شابيع �ملا�شية �إىل حر�ئق و�مل�شاجد �إىل هجمات .
يذكر �أن �حلريق �لذي �ندلع �ل�شبت �ملا�شي يف منزل مبدينة كولونيا 

غربي �أملانيا يقطنه عدة �أفر�د منحدرين من تركيا. و�أ�شفر �حلريق 
عن وفاة �شخ�شني غر منحدرين من تركيا ، باالإ�شافة �إىل �إ�شابة 
�لنر�ن  كانت  �أن  بعد  نوعه  من  �لثاين  �حلادث  وهو  �آخرين   13
�ندلعت يف �لعا�شر من �ل�شهر �ملا�شي يف م�شكن يقطنه �أتر�ك يف بلدة 
�أم و�شبعة من  �أ�شفر عن وفاة  قريبة من مدينة �شتوتغارت، و�لذي 
�أبنائها. وكان نائب رئي�س �ل��وزر�ء �لرتكي بكر ب��وزد�ج �تهم �أم�س 
حريق  ح��و�دث  �شاأن  من  بالتهوين  �أملانيا  يف  �لتحقيق  جهات  �الأول 
يف م�شاكن يقطنها �أتر�ك يف �أملانيا، وذلك بالتقليل من �حتمال �أن 
�ل�شلطات  تكون هذه �حل��و�دث لدو�فع عد�ئية لالأجانب. ورف�شت 
�الأملانية �تهامات بوزد�ج. و�أكد �الدعاء �لعام �الأملاين �أن �لتحقيقات 
�الأحد  �أم�س  �أول  �أعلنت  �الأملانية  �ل�شرطة  �لنتائج.وكانت  مفتوحة 

�أنها تبحث يف كل �الجتاهات يف هذ� �حلادث.

ميامنار  يف  اإ�سالمية  مبدر�سة  بحريق  قتياًل   13

مايل تطلب من رو�سيا طائرات قتالية 
•• مو�شكو-ا ف ب:

طلبت حكومة مايل من رو�شيا ت�شليمها مروحيات وطائر�ت قتالية و�آليات 
م�شفحة ملحاربة �ملتمردين يف �شمال �لبالد كما �كدت �شحيفة فيدومو�شتي 
لت�شدير  �لرو�شية  �لعامة  �ل��وك��ال��ة  م��ن  م�شدر  و���ش��رح   . �م�س  �لرو�شية 
�ال�شلحة رو�شوبوروناك�شبورت لل�شحيفة �ن مايل تريد مروحيات �م �ي-
35 و�م �ي17- وطائر�ت �شحن وطائر�ت قتالية و�آليات م�شفحة بي تي 

�ر80- و�نظمة ر�د�ر للدفاعات �جلوية وكذلك ��شلحة خفيفة وذخائر .
وكانت رو�شيا �ر�شلت �ىل مايل يف �شباط-فر�ير �ملا�شي ثالثة �الف بندقية 
 12 هجومية كال�شنيكوف و300 ر�شا�س وذخائر بقيمة �جمالية قدرها 
كما   2012 �يلول-�شبتمر  يف  م��رم  عقد  �ط��ار  يف  وذل��ك  دوالر  مليون 
�ن توقع قريبا  �مل�شتبعد  �نه من غر  �مل�شدر  �مل�شدر. و��شاف  �و�شح هذ� 
و�آليات  رو�شية يف مقدمتها مروحيات  ��شلحة  لت�شليم مايل  عقود جديدة 

م�شفحة.
وكان مدير رو�شوبوروناك�شبورت �ناتويل �ي�شايكني �كد مطلع �ذ�ر-مار�س 

�ملا�شي �ن �لوكالة ت�شلم مايل ��شلحة نارية ب�شكل قانوين متاما .
�لعتاد  م��ن  �خ���رى  �ن���و�ع  ���ش��ر�ء  نيتها  ع��ن  ع��رت  �ملالية  �ل�شلطات  وك��ان��ت 

�لع�شكري بح�شب �مل�شدر نف�شه.
وجتري عملية ع�شكرية متعددة �جلن�شيات ت�شارك فيها فرن�شا منذ كانون 
�لو�قع يف غرب �فريقيا و�لذي يو�جه حركة  �لبلد  �لثاين-يناير يف مايل 
مترد م�شلحة. ويف بد�ية هذه �لعملية قامت طائر�ت �شحن رو�شية �شخمة 
من نوع �نتونوف124- بنحو ع�شرين رحلة لنقل عتاد ع�شكري للجي�س 
ل�شحيفة  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  قال م�شدر من  كما  �ىل مايل  �لفرن�شي 

فيدومو�شتي.
وبح�شب �مل�شدر نف�شه فان طائر�ت �نتونوف124- قد ت�شتاأنف رحالتها 
�ىل مايل يف �يار-مايو �ملقبل مل�شاعدة فرن�شا �لتي تن�شر يف هذ� �لبلد قوة 

قو�مها �ربعة �الف عن�شر على عملية �ن�شحاب جلزء من قو�تها.

الهند ترفع احلظر على �سفري اإيطاليا 
•• نيودلهي-رويرتز:

�أ�شابيع على مغادرة  ��شتمر ثالثة  �لعليا �م�س حظر�  �لهندية  �ملحكمة  رفعت 
�ل�شفر �اليطايل للبالد وذلك بعد �أن �أعادت �يطاليا �ثنني من جنود م�شاة 
�لبحرية �ىل �لهند ملحاكمتهما فيما يت�شل مبقتل �شيادين هنديني. وكانت 
قالت  �أن  بعد  �لهند  مغادرة  من  مان�شيني  د�نييل  �ل�شفر  منعت  قد  �ملحكمة 

�جلنديني  ت��ع��ي��د  ل����ن  �ن���ه���ا  �ي���ط���ال���ي���ا 
�اليطالية  �حل��ك��وم��ة  ل��ك��ن  �مل��ت��ه��م��ني. 
و�أع���ادت �جلنديني  ق��ر�ره��ا  عدلت عن 
و�جل����ن����دي����ان  �ذ�ر.  م�����ار������س   22 يف 
و�شلفاتوري  الت������وري  م��ا���ش��ي��م��ل��ي��ان��و 
ج�����روين م��ت��ه��م��ان ب��ال��ق��ت��ل الط���الق 
�لر�شا�س على �ل�شيادين قبالة �شاحل 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �جلنوبية  ك���ر�ال  والي���ة 
�أث����ن����اء ع��م��ل��ه��م��ا ك��ح��ار���ش��ي �أم�����ن على 
�نهما  ويقول �جلنديان  �شحن.  �شفينة 
�أطلقا �أعرة حتذيرية على قارب �شيد 
و�أثارت  قر��شنة  زورق  �أن��ه  منهما  ظنا 
تقول  �لتي  �يطاليا  يف  غ�شبا  �لق�شية 
�ن �حل����ادث وق���ع يف م��ي��اه دول��ي��ة و�نه 

ينبغي �أال يحاكم �الثنان يف �لهند و��شتقال وزير �خلارجية �اليطايل جوليو 
�الثنني  حماكمة  �ملقرر  وم��ن  للهند.  �جلنديني  �ع��ادة  ق��ر�ر  ب�شبب  ترت�شي 
�ملحكمة.  �ن�شاء  بعد  يتم  مل  لكن  نيودلهي  يف  خا�شة  �حت��ادي��ة  حمكمة  �أم���ام 
ويعتزم رئي�س بلدية روما �ليميني �طفاء �أ�شو�ء مدرج �لكولو�شيوم و�ملنتدى 
جنديي  لق�شية  �النتباه  للفت  مرة  الول  �الربعاء  �ليوم  �الثريني  �لروماين 
�أي�شا جماعة كا�شاباوند �اليطالية وهي من  م�شاة �لبحرية �ملخزية. وتعتزم 
جماعات �لفا�شية �جلديدة �الحتجاج �أمام مقر �حلكومة يف روما غد� مطالبة 

�يطاليا باغالق �شفارتها يف �لهند وطرد �ل�شفر �لهندي.

اإلغاء تاأ�سرية الدخول بني اليمن 
وتركيا ابتداء من اأول مايو املقبل 

•• �شنعاء-وام:

�لدخول بني  تاأ�شرة  �لغاء  باتفاقية  �لعمل  �ملقبل  يبد�أ يف �الول من مايو 
�ليمن وتركيا و�لتي مت �لتوقيع عليها بني �لبلدين يف �شهر �كتوبر �ملا�شي. 
و�و�شح �شفر جمهورية تركيا ب�شنعاء ف�شلي ت�شورمان �أن �التفاقية تعفي 
مو�طني �لبلدين �لذين يحملون وثيقة �شفر �شارية �ملفعول من �حل�شول 
يوما   90 تزيد عن  مل��دة ال  تركيا  �و  �ليمن  و�ىل  دخ��ول من  تاأ�شرة  على 
و�كد �ن �العفاء من �لتاأ�شرة ي�شمل فقط �لرحالت �ل�شياحية �و �لتجارية 

ق�شرة �ملدى وكذلك �القامة و�لتعليم و�قامة �عمال جتارية �و�لعالج.

•• يانغون-وكاالت:

دينية  مبدر�شة  �شب  حريق  يف  حتفهم  طفال   13 لقي 
�إ�شالمية يف مدينة يانغون و�شط ميامنار يف وقت مبكر 
من �شباح �م�س، يف حادث من �ملتوقع �أن يثر توتر� بني 

�لبوذيني و�مل�شلمني بهذ� �لبلد. 
�إن �الأط���ف���ال وكلهم  وق����ال م�����ش��وؤول��ون و���ش��ه��ود ع��ي��ان 
�لدخان  من  �لكثر  ��شتن�شاق  بعد  �ختناقا  ماتو�  ذك��ور 
ب��احل��ري��ق �ل���ذي ���ش��ب يف ع��ن��ر �ل��ن��وم مل��در���ش��ة جماورة 
م��ن��اوب مب�شلحة  ���ش��اب��ط  و�أ����ش���ار  ي��ان��غ��ون.   مل�شجد يف 
�الإطفاء �ملركزية �إىل �أن �حلريق جنم عن �شدة �شخونة 
�الإط��ف��اء متكنو� من  �أن رج��ال  و�أك���د  حم��ول كهربائي، 
�إن  بال�شرطة  �آخ���ر  م�����ش��وؤول  ق���ال  جهته  م��ن  �إخ���م���اده. 
�لقتلى �ل�13 كانو� يف عد�د حو�ىل �شبعني �شخ�شا كانو� 
نائمني باملدر�شة حلظة �ندالع �حلريق. و�أ�شاف �أنه مت 
�إنقاذ بقية �الأطفال. و�أو�شحت �ل�شرطة على �شفحتها 
�أو  حرقا  �إم��ا  ق�شو�  �ل�شحايا  �أن  في�شبوك  موقع  على 
�ختناقا بالغاز�ت �ل�شامة، موؤكدة �أن �لتحقيقات �الأولية 

بينت �أن �حلريق �شببه �حتكاك كهربائي.

وقال �جلر�ن و�ل�شهود �إنه يبدو �أن عنر �لنوم �ملكتظ 
�الأمنية.  �ملخاوف  ��شتد�د  ب�شبب  �أبو�به  �أو�شد  قد  كان 
�الأط��ف��ال مل تتح لهم  �أن  �إن��ه يبدو  �ل�شكان  �أح��د  وق��ال 
عدم  ب�شبب  مو�شدة  كانت  �الأب���و�ب  الأن  للهرب  فر�شة 

�ال�شتقر�ر �الأمني يف �لبالد.
و��شتبعدت �ل�شلطات وجود �شبهة جنائية، غر �أنه من 
�ملتوقع �أن يثر �حلادث توتر� بني �لبوذيني و�مل�شلمني 
مدنها،  و�أك���ر  مليامنار  �ل�شابقة  �لعا�شمة  يانغون،  يف 

و�أنحاء �أخرى يف �لبالد. 
و�أ�شفر �لعنف �لطائفي عن مقتل 43 �شخ�شا و�إ�شابة 
يف  �مل�شاجد  من  �لعديد  و�إح��ر�ق  بجروح  �آخرين   86
ذهب  متجر  يف  خ���الف  ب��ع��د  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شهر  م��ي��امن��ار 
�إىل  حت��ول  م��ان��د�الي  مبدينة  �مل�شلمني  الأح��د  مملوك 
�أعمال �شغب �متدت �إىل بلد�ت �أخرى مما دفع �ل�شلطات 

�إىل �إعالن حالة �لطو�رئ. 
�آالف  ت�شعة  ت�شريد  يف  �أي�����ش��ا  �لعنف  �أع��م��ال  وت�شببت 
�أ�شفرت �ال�شتباكات  �شخ�س على �الأقل. و�لعام �ملا�شي، 
عن  ر�خ��ني  بوالية  �لروهينغا  وم�شلمي  �لبوذيني  بني 

مقتل 167 �شخ�شا وت�شريد نحو 125 �ألفا �آخرين.

بحر �ل�شني وتايو�ن.
اأداء دور املجنون لك�سب م�سداقية

منع  على  ي�شاعد  و�لتهديد،  ج��د�،  معزول  نظام  يحكمها  �ل�شمالية  كوريا  �إّن 
�ملركز  �لباحث يف  يقول  �ل�شياق  ه��ذ�  �ل��ب��الد. ويف  غ��زو  دول��ة عظمى  حماولة 
�جليو ��شرت�تيجي ملدر�شة �ملعلمني �لعليا �لفرن�شية كولومبان لوبا�س، �لّرهان 
على فقد�ن �لتو�زن و�لتلويح باالأ�شلحة �لنووية هي �أف�شل و�شيلة لهذ� �لبلد 
قنبلة كوريا  �أّن  �خ��ت��ب��ار�ت،  �إج���ر�ء  بعد   ، تبنّي  وق��د  �ل���دويل.  �النتباه  جل��ذب 
�لتي �شربت هرو�شيما قبل �شبعني  �أق��ّل قوة من تلك  �لذرّية هي  �ل�شمالية 
غر  �أّن��ه��ا  ت��درك  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �أّن  �إىل  �لفرن�شي  �لباحث  وي�شر  ع��ام��ا.  
�شوف  �لّنووي  ��شتخدمت  ما  �إذ�  و�أّنها  �الأمركية،  �لقوة  ق��ادرة على م�شاهاة 
�ل�شيا�شية  �ملكا�شب  مع  تتنا�شب  �أو  تقارن  ال  �نتقامّية  ل�شربات  عر�شة  تكون 
و�الإ�شرت�تيجية �لتي تتوّقعها من مثل تلك �حلركة: وحتى تك�شب تهديد�تها 
م�شد�قّية، كان عليها �إقناع �الآخرين باأنها خمتّلة �ملد�رك بالقدر �لكايف لتقدم 
اخب،  �ل�شّ �ل�شلوك  ه��ذ�  ياأتي  هنا  �لباحث من  وي�شيف  �خل��ط��وة.   تلك  على 
وغر �ملنّظم و�لفو�شوي على ما يبدو. ولكّن هذ� ال يعني �أّن كوريا �ل�شمالية 

غر ح�ّشا�شة للخطاب �الأمريكي �لر�دع.

هل باإمكانها اإطالق قنابل نووية
و�الأدو�ت  �الإمكان������ات  �ل�ش������مالية  كوري����ا  مت�����لك  ه�����ل  �ل�ش������وؤ�ل:  ويبق�����ى 

لتنفي�����ذ تهديد�تها؟
بيونغ  �أن  تبنّي  ما  �إذ�  �خل���ر�ء،  يقول 
�أن ياأخذ  ن��ووي��ة، يجب  ي��ان��غ ه��ي ق��وة 
يف �الع��ت��ب��ار م���دى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى نقل 
روؤو�������س ن���ووّي���ة مل�����ش��اف��ات ط��وي��ل��ة، �أي 
�إّن  �ل��ب��ال�����ش��ت��ي��ة.  ت��ر���ش��ان��ت��ه��ا  ت��ق��ي��ي��م 
ب�شو�ريخ  جم��ّه��زة   �ل�شمالية  ك��وري��ا 
تايبودونغ2- قادرة على �لو�شول �إىل 
�لواليات �ملتحدة، وذلك بف�شل مد�ها 
 6000 3500�ىل  م��ن  ي�شل  �ل���ذي 

كيلومرت، ح�شب بع�س �لعارفني.
كولومبان  �لفرن�شي  �لباحث  �أّن  غر 
نن�شى  �أال  يجب  �ن��ه  يالحظ  ل��وب��ا���س، 
�لنووية  ل��ل��روؤو���س  �لثقيلة  �لكتلة  �أن 
�ل��ك��وري��ة �ل�����ش��م��ال��ي��ة، حت���ّد ك��ث��ر� من 
�ل�شو�ريخ،  ل���ه���ذه  �حل��ق��ي��ق��ي  �مل�����دى 
ف��اع��ل��ّي��ة غر  �أ����ش���ال ذ�ت  ه���ي  �ل���ت���ي 
موثوق فيها ، خا�شة من حيث �لدقة 
و�شالبة �لناقالت عند عملّية �لّدفع. 
ويف كل �الأح��و�ل، �إذ� ما كانت �لقو�عد 
�الأمريكية يف �ملحيط �لهادئ و�ل�شاحل 
�ل��غ��رب��ي يف م���اأم���ن، ف���ان ب��ي��ون��غ يانغ 
�لواليات  م�شالح  من  تنال  �أن  ميكنها 
و�ليابان.  �جلنوبية  كوريا  يف  �ملتحدة 
��شتعد�د  �ل�شو�ريخ معروفة وحم��ّددة بو�شوح، ويف حالة  �إط��الق  لكن قو�عد 
كوريا �ل�شمالية، �شتكون و��شنطن يف حالة طو�رئ على �لفور، وعلى جاهزّية 
�ملفاجاأة،  غياب  ففي  �ل�شو�ريخ..  م�شاد�ت  طريق  عن  خا�شة  للتدخل  تاّمة 

يتقّل�س حجم �خلطر.

امل�ساعفات والتداعيات
�ل�شو�ريخ  تكنولوجيا  تخّلف  يف  ويتمثل  �ملعادل���ة،  يف  يدخ�����ل  �أخ��ر  عام������ل 
 ،2012 �أفري����ل   يف   3 �ون��ه��ا-  ���ش��اروخ  �ختب����ار  فخالل  �ل�شمالية،  �لكورية 
�إطالق  م�شر  كان  و�إذ�   ،  ) عام1998  منذ  )�لثالثة  �إطالقه  عملّية  ف�شلت 
�شاروخ حامل لر�أ�س نووي مماثال، فان عو�قب ذلك على بيونغ يانغ �شتكون 

متعددة:
- قد ت�شهد كوريا �ل�شمالية ت�شّرب �الإ�شعاعات على �أر��شيها.

- �شيكون هذ� �لف�شل كارثّيا للزعيم كيم جونغ �ون على �ل�شعيد �ل�شيا�شي.
�لواليات  مينع  �شوف  �شاعتها  �شيء  وال  �ل��ك��وري  �ل��ن��ووي  �للغز  �شينك�شف   -

�ملتحدة وحلفاوؤها من �لرد.
 �أّما بالن�شبة للحو�مل �الأخرى لنقل �لقنبلة، فال �لبحرية )�ل�شاحلية(، وال 

�لغو��شات لديها �لقدرة �ل�شاروخّية على �إطالق عتاد نووي بنجاح.
�إ�شعال فتيل  �إّن كوريا �ل�شمالّية، قد ت�شتمّر يف �لتلويح بالر�ية �حلمر�ء دون 

برميل �لبارود �لذي هو �شبه �جلزيرة �لكورية..!

كوريا ال�سمالية بني ال�ستفزاز والتهديد احلقيقي

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

�لّتك�شر  يف  �ل�شمالّية  ك��وري��ا  ت�شتمّر 
�شهامها  م���رم���ى  ويف  �أن���ي���اب���ه���ا،  ع����ن 
�لّلدود  �الأخ  �الآن  ح���ّد  �إىل  �ل��ل��ف��ظ��ي��ة 
�لعظمى  وحليفتها  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
يف  متثل  �لقائمة،  على  ت�شعيد  �آخ���ر   
�أّنها يف حالة حرب  يانغ  بيونغ  �إع��الن 
مع �جلنوب. �إعالن ال ياأتي يف �حلقيقة 
باجلديد الأّنه، على �لرغم من �لهدنة 
�إب����ر�م  ي��ت��ّم  1953، مل  ع���ام  �مل��وق��ع��ة 

معاهدة �شالم بني �لبلدين.
 ومع ذلك، �شّرحت و��شنطن �إّنها تاأخذ 
�ل�شمايل  �لتهديد  �جل��ّد  حممل  على 
�شيول  �خ�����ت�����ارت  ح����ني  يف  �جل�����دي�����د، 
كوريا  �شّعدت  �أن  �شبق  وق��د  �لتهدئة. 
بتهديدها  �ل��ت��وّت��ر،  درج���ة  �ل�شمالية 
و�ليابان  �جل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  م��ب��ا���ش��رة 
منطقة  يف  �الأم���ري���ك���ي���ة  و�ل����ق����و�ع����د 
�لغربي  و�ل�����ش��اح��ل  �ل����ه����ادئ  �مل��ح��ي��ط 

للواليات �ملتحدة.
 و�أم����ام �رت��ف��اع ح���ّدة �ل��ت��وت��ر، ينت�شب 
�الأخذ  يجب  حّقا  هل  �لتايل:  �ل�ّشوؤ�ل 

بجدّية هذ� �لتهديد لل�شالم يف �شبه �جلزيرة �لكورية؟
مقيا�س اإقليمي للحرارة 

يقول �خلر�ء، �أّن ثالثة �أ�شباب قد تف�ّشر موقف �لنظام يف كوريا �ل�شمالية:
- قد يتعلق �الأمر برّد فعل على �ملناور�ت �الأمريكية �لكورية وحتليق طائر�ت 
تنظيم  عن  مار�س   22 يف  �أعلنا  �حلليفني  �أن  خا�شة  �أر��شيها،  ف��وق  �ل�شبح 

مناور�ت ع�شكرية م�شرتكة يف بحر �ليابان.
- قد تبحث بيونغ يانغ على و�شيلة لل�شغط على جر�نها للمطالبة مب�شاعد�ت 
�لدولية، و�حل�شول على تخفيف �لعقوبات �ملفرو�شة عليها من �الأمم �ملتحدة، 

و�أ�شا�شا ��شتر�د �ملو�د �خلام مثل �لنفط �أو �ملعونات �لغذ�ئية.
�لد�خلية  �ل�شلطة  تثبيت  �إىل  �أي�شا  يهدف  رمب��ا،  ه��ذ�،  �ل��ق��ّوة  ��شتعر��س   -
�حلاكمة  �لطبقة  يت�شّدر  �جلي�س  �أّن  على  �لتاأكيد  �إع��ادة  �أو  �جلديد،  للزعيم 

يف كوريا �ل�شمالية. 
وهناك عن�شر �آخر يجب �أخذه يف �العتبار، وهو �أّن كوريا �ل�شمالية ُت�شتخدم 
كمقيا�س حر�رة الختبار مدى م�شد�قّية �لواليات �ملتحدة يف توفر �حلماية 

حللفائها �الآ�شيويني. 
فعلى �لرغم من �أّن �ل�شني حتر�س على �لظهور كطرف حمرتم وم�شوؤول يف 
نظر �ملجتمع �لدويل، �أاّل �أّن مثل هذه �ملعلومات ال ميكن �ال�شتخفاف بها. فاأي 
تر�جع �أو فتور �أمريكي ب�شاأن هذ� �مللف، قد يف�ّشر يف �ملنطقة  على �نه �شوء 
�خ�شر، وفتح �الأبو�ب �أمام �لرغبات �لتو�شعية �الإقليمية لبكني خا�شة، باجتاه 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�لتعبر  حرية  بخنق  م�شر  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �تهمت 
�عالمي  �أب���رز  يو�شف  با�شم  �لنيابة  ��شتجوبت  بعدما 
�لرئي�س حممد  �هانة  بينها  تهم  ب�شاأن  �شاخر  م�شري 

مر�شي و�زدر�ء �ال�شالم.
نوالند  فيكتوريا  قالت  يو�شف  ق�شية  �ىل  ����ش��ارة  ويف 
�ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية �المريكية هذه �لق�شية 
�ىل جانب �أو�مر �عتقال �شدرت يف �الونة �الخرة بحق 
ن�شطاء �شيا�شيني �خرين دليل على �جتاه مقلق ي�شهد 

تز�يد� يف �لقيود على حرية �لتعبر.
�مل�شرية تالحق  �ل�شلطات  �أن  �أي�شا �ىل  وملحت نوالند 
�حلكومة  باهانة  يتهمون  من  �نتقائي  ب�شكل  ق�شائيا 
متظاهرين  على  هجمات  �شاأن  من  تهون  �أو  وتتجاهل 

مناه�شني للحكومة.
يف  يبدو  فيما  حتقق  �مل�شرية  �حلكومة  نوالند  وقالت 
هذه �لق�شايا بينما تتباطاأ �أو ال تتحرك ب�شكل مالئم 
�لق�شر  �أم��ام  على متظاهرين  �لتحقيق يف هجمات  يف 
�لرئا�شي يف دي�شمر كانون �الول ويف حاالت �أخرى من 
�لوح�شية �ملفرطة من جانب �ل�شرطة ومنع �ل�شحفيني 

ب�شكل غر قانوين من دخول �أماكن.
للعد�لة  مت�شاويا  تطبيقا  ه��ن��اك  �أن  ي��ب��دو  ال  وتابعت 

هنا.

عر  بثه  �شاخر  برنامج  خ��الل  من  يو�شف  �شيت  وذ�ع 
�أط���اح���ت بالرئي�س  �ل��ت��ي  ب��ع��د �الن��ت��ف��ا���ش��ة  �الن���رتن���ت 

�ل�شابق ح�شني مبارك عام 2011 .
و�شلم يو�شف نف�شه للنيابة �لعامة بعدما �أ�شدر �لنائب 
 30 �ل�شابق  �ل��ي��وم  و�ح�����ش��اره يف  �أم���ر� ب�شبطه  �ل��ع��ام 

مار�س .
ويقارن برنامج يو�شف �لذي يذ�ع حاليا عر �لتلفزيون 
�المريكي  �العالمي  يقدمه  �ل��ذي  �شو  ديلي  برنامج 
و�زدر�ء  مر�شي  باهانة  ويتهم  �شتيو�رت  جون  �ل�شاخر 
يو�شف ي�شع  كان  ��شارة حتد  �أنها  بد�  �ال�شالم. وفيما 
على ر�أ�شه ن�شخة مكرة من قبعات �خلريجني �شنعت 
على غر�ر قبعة و�شعت على ر�أ�س مر�شي خالل منحه 
مار�س  �أو�ئ���ل  باك�شتان  يف  �لفخرية  �ل��دك��ت��ور�ه  درج��ة 

�ذ�ر.
�الأمركية  �ل�شحف  بع�س  ت��ن��اول��ت  ذل���ك،  غ�شون  يف 
بالنقد  م�شر  تعانيها  �لتي  �ال�شطر�ب  وحالة  �الأزم��ة 
بدعوى  �جلديدة  �لقو�نني  بع�شها  و�نتقد  و�لتحليل، 
�لدميقر�طية يف  �ملوؤ�ش�شات  �شاأنها عرقلة عمل  �أن من 
على  �ل�شيطرة  كيفية  ب�شاأن  �أخ��رى  وت�شاءلت  �ل��ب��الد، 

حالة �النفالت �الأمني يف �شبه جزيرة �شيناء.
�ملتز�يد  �ل��ق��ل��ق  �إىل  ب��و���ش��ت  و����ش��ن��ط��ن  �أ�����ش����ارت  ف��ق��د 
وبع�س  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �الأم��رك��ي  �لرئي�س  �إد�رة  ل��دى 
�حل��ك��وم��ات �ل��غ��رب��ي��ة، وذل����ك يف ظ��ل �خل�����ش��ي��ة م��ن �أن 

تت�شبب ما �أ�شمتها �حلكومة �الإ�شالمية �له�شة يف م�شر 
با�شتنفاد �حتياطيات �لبالد �خلارجية بدال من �تخاذ 
م�شر تد�بر تق�شفية يكون من �شاأنها ح�شول �لبالد 

على قر�س من �شندوق �لنقد �لدويل.
�قت�شادي  �نهيار  من  بافتتاحيتها  �ل�شحيفة  وح��ذرت 
بع�س  على  يقلق  �أن  �أي�����ش��ا  للغرب  ينبغي  �إن���ه  وق��ال��ت 
�ل��ق��و�ن��ني �مل��زم��ع �ع��ت��م��اده��ا ه��ن��اك، و�ل��ت��ي م��ن �شاأنها 
�لتي  �حلكومية  غ��ر  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  عمل  عرقلة 

تعمل من �أجل بناء �لدميقر�طية يف �لبالد.

حلقوق  �ل�شامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�شة  �أن  �إىل  ُي�شار 
�ن��ت��ق��اد�ت حادة  �أن وج��ه��ت  ب��ي��الي �شبق  �الإن�����ش��ان ن��ايف 
�ل��رق��اب��ة على  ي�����ش��دد  �أن���ه  ر�أت  ق��ان��ون مب�شر  مل�����ش��روع 
يوجه  �أن  ميكن  �إن��ه  وقالت  �حلكومية،  غر  �ملنظمات 

�شربة خطرة حلقوق �الإن�شان و�حلريات.
م�شروع  �شحب  على  �مل�شرية  �ل�شلطات  بيالي  وحثت 
لتطلعات حقوق  �إن��ه �شربة قوية  قالت  �ل��ذي  �لقانون 
�مل�شريون  ك��اف��ح  �ل��ت��ي  �الأ�شا�شية  و�حل��ري��ات  �الإن�����ش��ان 

طويال ودفعو� ثمنا غاليا من �أجلها .

االأزمة امل�سرية ت�سغل �سحفا اأمريكية 

وا�سنطن تتهم م�سر بخنق حرية التعبري 

خطة يابانية لتعزيز اأمن اجلزر 
•• طوكيو-يو بي اأي:

�لبحري حول  �الأمن  لتعزيز  �ليابانية عن خطة جديدة  ك�شفت �حلكومة 
�جلزر �ملتنازع عليها مع �ل�شني وتايو�ن يف بحر �ل�شني �ل�شرقي. و�أفادت 
�حلكومة  �أع�شاء  �أن  �م�س   NHK �ليابانية  و�لتلفزيون  �الإذ�ع���ة  هيئة 
�أ�شدرو� م�شودة خلطة بحرية مدتها خم�س �شنو�ت. وت�شر �لوثيقة �إىل �أنه 
مت ر�شد بع�س �ل�شفن �الأجنبية �لتي جترى �أبحاثا بحرية يف �ملياه �ليابانية 
���ش��وف تطبق  �حل��ك��وم��ة  �إن  وت��ق��ول  م��و�ف��ق��ة م�شبقة.  �حل�����ش��ول على  دون 
�لتعامل مع مثل هذه �حل��و�دث. وتن�س �خلطة على  �لياباين يف  �لقانون 
�ن �ليابان �شوف تر�قب وحتمي مناطقها �حل�شا�شة �لبعيدة ومن �ملنتظر 
�أن يتم ن�شر قو�ت �لدفاع �لذ�تي �لرية �ليابانية يف جزيرة يوناغوين يف 
�أق�شى غرب �ليابان، و�لتابعة ملحافظة �أوكيناو�. كما تخطط وز�رة �لدفاع 
�جلوية  �لذ�تي  �لدفاع  لقو�ت  تابعة  متنقلة  ر�د�ر  �أنظمة  لو�شع  �ليابانية 
�ليابانية يف �جلزيرة. وت�شمل �خلطة جماالت للتنقيب عن �لغاز �لطبيعي 
من خمزون هيدر�ت �مليثان �ملوجود يف قاع �لبحر. و�شوف يق�شي �مل�شوؤولون 
�إنتاجه  �لبدء يف  �إج��ر�ء م�شوح لتحديد حجمه، وياأملون  �شنو�ت يف  ثالث 
على نطاق جتاري يف حو�يل عام 2018. ي�شار �إىل �ن �ليابان ت�شيطر على 
عليها  وتطلق  وتايبيه،  بيجينغ  وكل من  عليها بني طوكيو  �ملتنازع  �جلزر 

��شم �شينكاكو، فيما ت�شميها �ل�شني دياويو.

يا ترى من �شي�شحك �خر�
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العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعال ن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/231م

�لبلو�شي/�المار�ت  حممد  خمي�س  غريب  �حمد  عليه:  �ملدعى  �ىل 
بتاريخ 2013/4/1م قد حكمت عليك هذه  �نه  بالن�شر نعلمك  �لعنو�ن: 
كار  بالرقم �عاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة موف  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف 
�ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �ل�شيار�ت  لتاجر 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ  16250 درهم )�شتة ع�شرة �لف ومائتان 
يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  و�مل�شاريف.  درهما(  وخم�شون 
وختم  بتوقيعي  �شدر  �مل�شتند.  هذ�  لت�شلمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

�ملحكمة 2013/4/2م.
القا�سي/ د.ا�سامة عبدالعزيز                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعال ن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/269م

�ىل �ملدعى عليه: عي�شى رم�شان غلوم علي - �لبحرين   �لعنو�ن: بالن�شر 
نعلمك �نه بتاريخ 2013/4/1م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ل�شيار�ت حكمت  �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ مكتب �المان لتاأجر 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  
20.620 درهم )فقط ع�شرون �لف و�شتمائة وع�شرون درهما( و�مل�شاريف 
وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 
30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي 

وختم �ملحكمة 2013/4/2م.
القا�سي/ د.ا�سامة عبدالعزيز                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعال ن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/254م

�لعنو�ن:  �شاه/باك�شتاين     ح�شني  بهر�م  �شاه  ح�شن  وحيد  عليه:  �ملدعى  �ىل 
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/3/28م  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر 
�ل�شيار�ت  �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة موف كار لتاجر  �لدعوى 
�شاحب �لرتخي�س على �شلطان �شعيد حممد �لكويتي  حكمت �ملحكمة مبثابة 
�ملدعى  بالز�م  و�لقانون:  �لغر�ء  �ال�شالمية  �ل�شريعة  الأحكام  وفقا  �حل�شوري 
عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة �ل�شيك �شند �لدعوى و�لبالغ قدرها �حد ع�شر 
�لف درهم و�لزمته مب�شاريف �لدعوى. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 
�مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة  �لتايل لت�شلمك هذ�  �ليوم  �عتبار� من 

2013/3/31م.
القا�سي/ حممد كامل اجلندي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/289  مد كل - م ر- ب- اأظ

�شامل  �شعيد  هالل  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �شالم  وجدي  مدعي/عمار 
 200000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي 
درهم     �ملطلوب �عالنه/ عبد�هلل �شعيد �شامل �ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: 
بالن�شر)�عالن �خل�شم �ملدخل ب�شحيفة �لدعوى وب�شحيفة �الدخال ن�شر�(  حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/22 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  موعد� لنظر 
�الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/332  جت جز-   م ت- ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت ميثله قانونا/ عبد�هلل �شلطان حمد �شلطان 
حمد �لعرياين- �مار�ت �جلن�شية ووكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �جلن�شية: �المار�ت 
مدعي عليه: حممد مطر �شعيد مطر �لبادي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ 17000 درهم �ملطلوب �عالنه/ حممد مطر �شعيد مطر �لبادي 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاء�ً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ 2013/4/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/367  جت جز-   م ر- ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت ميثله قانونا/ عبد�هلل �شلطان حمد 
�شلطان حمد �لعرياين-  �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: و�شيم زهر كتابه 
�جلن�شية: �شوريا    مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 16000 درهم �ملطلوب 
�عالنه/و�شيم زهر كتابه �جلن�شية: �شوريا   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
 2013/4/7 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/4/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/307  جت جز-   م ر- ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت ميثله قانونا/ عبد�هلل �شلطان حمد 
�شلطان حمد �لعرياين-  �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: ريا�س �حمد �شرو�ر 
 12500 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  �لدين 
درهم �ملطلوب �عالنه/ريا�س �حمد �شرو�ر �لدين �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد 
�ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/4/7 موعد� 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
�الد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ 2013/4/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف التظلم رقم 2012/45

تظلم 2012/675 اأ عري�سة- م ر-ب- ع ن
هاين   : �شده  �ملتظلم  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  و�خرون  يو�شف  �شليمان  �ملتظلم/ 
�ملطلوب  �ملحاماة   �تعاب  �لتظلم:  مو�شوع  �شوريا  �جلن�شية:  و�خرون  حمد�ن 
�شوريا     �جلن�شية:  �حلمد�ين  هاين  بوكالة  �حلمد�ن  ن�شار  �عالنه/دينا 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملتظلم �قام �ملتظلم �ملذكور �عاله وحددت  �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق/2013/4/16 موعد� لنظر �لتظلم، 
�البتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
�لكائنة �ملركز �الد�ري  �شخ�شيا �بو بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة 
�لتظلم  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/4/1م.
المور امل�ستعجلة                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لدعوى رقم )2013/832 �بتد�ئي ( �ملنظورة �مام جلنة ف�س 
�لو��شعة  �مل�شاحة  �ملنازعات �اليجارية و�ملرفوعة على �ملدعي عليه/�شركة 
للت�شميم و�لديكور ذ.م.م وميثلها �ل�شيد/ توما�س ماثيو �ى تي توما�س، 
�ل��ث��الث��اء �ملو�فق  ي��وم  �ل��دع��وى جلل�شة  ن�����ش��ر�ً وق��د حت��دد لنظر  �ع��الن��ه 
مبع�شكر  �لكائن  �للجنة  مبقر  م�شاء�   6.00 �ل�شاعة  متام  يف   2013/4/23
�آل نهيان وذلك على نفقة �ملدعي/ موزه مبارك علي غامن �لقبي�شي وكيلة 

ورثة مبارك علي غامن �لقبي�شي.

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
    اعالن بالن�سر 

 ) ح��ال��ة  �ث��ب��ات  رق��م )2013/22  �ل��دع��وى  ت��ق��رر خماطبتكم يف  لقد 
�لثانية(  �الي��ج��اري��ة)�ل��ل��ج��ن��ة  �مل��ن��ازع��ات  �م���ام جلنة ف�س  �مل��ن��ظ��ورة 
�ملدعى  الع��الن  �لهاجري،  عبد�هلل  حممد  �مل��دع��ي/  من  و�ملرفوعة 
عليه/ مفتاح �حمد خري مفتاح، ن�شر�ً حل�شور جل�شة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2013/4/9 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاء� يف مقر �للجنة �لكائن يف 
، وذلك على  �ل��زو�ج  �آل نهيان �شارع �لدفاع، جانب �شندوق  مع�شكر 

نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1831/ 2012 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

عليه:رمي  �مل�شتاأنف  �المار�ت   �جلن�شية:  بوقر�عة  : حممد خلفان  �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ال�شتئناف  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:   للتمويل 
و�لق�شاء جمدد� برف�س �لدعوى �ملطلوب �عالنه:عبا�س علي فرج �جلن�شية: 
�لعر�ق �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2011/1362 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/4/9 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل 
حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1831/ 2012 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

عليه:رمي  �مل�شتاأنف  �المار�ت   �جلن�شية:  بوقر�عة  : حممد خلفان  �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ال�شتئناف  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  للتمويل 
للنقل  قر�عة   بو  �عالنه:�شركة  �ملطلوب  �لدعوى  برف�س  جمدد�  و�لق�شاء 
�لري �لعام �جلن�شية: �المار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/1362 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/9 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 
�شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان  
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/938 جتاري جزئي  

�لعنو�ن  خلفان  حميد  ���ش��امل  خمي�س  �شعيد  ع���ادل  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/3/28م  قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  �نه  بالن�شر نعلمك 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �حمد ولد �شيدي  �حلكمة يف �لدعوى 
باأن  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 90.000 درهم ) ت�شعون �لف درهم( و�لز�مه 
كذلك بامل�شاريف وبرف�س ما عد� ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم 
 30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   2013/4/02 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين 
 رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 122 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  �المار�ت  مدعي  �جلن�شية:  �لقبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
�لدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  �جلن�شية:  هوالدير  مياه  �شان  �شليم  حممد 
مياه  �شان  �شليم  �عالنه/حممد  �ملطلوب  درهم   9000 مببلغ  مالية  مطالبة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  بنغالدي�س عنو�نه:  هوالدير �جلن�شية: 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/16 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/3/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 91 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  �المار�ت  مدعي  �جلن�شية:  �لقبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
�شم�س �لدين نو�شاد �جلن�شية: �لهند  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�لهند عنو�نه:  �لدين نو�شاد �جلن�شية:  10.000 درهم �ملطلوب �عالنه/�شم�س 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/4/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية   �ملحكمة  �لكائنة 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/3/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 42 /2013    ح نف�ض- ب �ض-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  فرز�نة  ح�شن  ح�شني  فوزية  مدعي/   
�لدعوى:طالق-  مو�شوع  �ير�ن   �جلن�شية:  تو�نكر  ح�شن  عبد�لرحمن 
/عبد�لرحمن ح�شن  �عالنه  �ملطلوب  ر�شوم مدر�شية  نفقه-م�شكن-  ح�شانة- 
تو�نكر �جلن�شية: �ير�ن عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
�و بو��شطة وكيل معتمد  بني يا�س �البتد�ئية - �لكائنة  بني يا�س - �شخ�شيا 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/4/01
الحوال ال�سخ�سية    

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

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1221 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- نيما مهدوى �شابت   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �الم��ار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )11553.23  درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/8 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/740   

 �ملنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( �ملالك نخيل 
للعقار�ت �ل�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �كمي بيلدينج ماتريالز تريدينج �ل �ل �شي  )ح�شب �لعقد(
 �الوج لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م    )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �القامة(

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �اليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�شتجد من �يجار 
حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعني �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم �النذ�ر 
�لعديل وكذلك �خالء  �لعني �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
�يجارية لدى جلنة �اليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل �للجوء  
�ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  باال�شافة �ىل �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/286  عم جز- م ع   - ب- اأظ

�لريف  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  علي  �دوم  مدعي/عبد�لرحمن 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لو��شع 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �لو��شع  �لريف  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية   
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/10 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/4/01
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/280  عم جز- م ع   - ب- اأظ

مدعي/خمل�س �لرحمن �شهيد علي �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: عر 
�حلقول للطاقة و�الن�شاء�ت �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية   �ملطلوب �عالنه/عر �حلقول للطاقة و�الن�شاء�ت �جلن�شية: �المار�ت  
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/10 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/952  عم جز- م ع   - ب- اأظ

مدعي/حممد هارون حممد ر�ج �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: و�دي جنة 
عمالية    م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت 
عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  جنة  و�دي  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�الثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/4/01
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1530  جت كل- م ت- ب- اأظ

�وغلي  عنه/ حممد جالل حممد عرب  وكيال  �لظاهري  �شامل خمي�س  مدعي/ر��شد 
�جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �حلجز �لذهبي العمال �الملونيوم و�خرون �جلن�شية: 
�مل�شوؤوليات  حتمل  �لتجارية+  �لرت�خي�س  �شورية  �ثبات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت 
�جلن�شية:  بر�كود�ل  كري�شنان  �عالنه/  �ملطلوب  �لن�شاط  على  �ملرتتبة  و�اللتز�مات 
�لهند عنو�نه: بالن�شر)بالتجديد من �ل�شطب( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/17 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/4/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1896  ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

مبارك  �شليل  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �لقبي�شي  حممد  جمعة  مدعي/مها 
و�مل�شرب  و�مللب�س  �ملاأكل  نفقة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملزروعي  �شامل 
مايخ�س  وكل  و�جلو�ز  �لبطاقة  لتجديد  وكالة  و�ملو��شالت+عمل  و�لعالج  و�لتعليم 
�ملح�شون �ملطلوب �عالنه/  �شليل مبارك �شامل �ملزروعي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
�الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/22 �ملو�فق 
�لق�شاء    بد�ئرة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/4/01
الحوال ال�سخ�سية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/421  ا�ستئناف جتاري  
�خ- ب�شفته من ورثة  ه��الل  حمادى  �شامل  يو�شف  1 -ه��الل   / �مل�شتاأنف �شدهم  �ىل 
حمدة يو�شف �شامل هالل حمادي 2- �شامل  يو�شف �شامل هالل  حمادى �خ- ب�شفته من 
ورثة حمدة يو�شف �شامل هالل حمادي 3- جميلة -هالل يو�شف �شامل هالل  حمادى 
�خت- ب�شفتها من ورثة حمدة يو�شف �شامل هالل حمادي 4- هنا - يو�شف �شامل هالل  
ه��الل حمادي جمهويل حمل  �شامل  يو�شف  ورث��ة حمدة  ب�شفتها من  �خ��ت-  حمادى 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
لها  وح��ددت   20111/5/23 بتاريخ  جزئي  جت��اري    2010/973 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
 ch2.E.23 جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/23 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا .

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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•• دبي-وام:

ت�شدير خر�ت  �إىل  دبي  و�شناعة  لغرفة جتارة  در��شة حديثة  دعت 
ودول  تركيا  �أ���ش��و�ق  �إىل  �الإ�شالمية  �ملالية  �خل��دم��ات  دب��ي يف جم��ال 
للنمو  �لتي متتلك قاعدة كبرة  و�أفريقيا  �آ�شيا  �شرق  �ل�شام وجنوب 
�لقطاع  ه��ذ�  يحقق  ب��اأن  توقعات  �إىل  م�شرة  �مل�شلمني  �ل�شكان  ب��ني 
و�أ�شارت  �ملقبلة.  �الأ���ش��و�ق خ��الل �لفرتة  �أق��وى معدل للنمو يف ه��ذه 
يف  �الإ�شالمية  �ملالية  �خل��دم��ات  قطاع  على  ينبغي  �أن��ه  �إىل  �لدر��شة 
دبي خماطبة عدد كبر من �لعمالء من �أجل �شمان جناح �خلدمات 
�ملوؤ�ش�شات  مناف�شة  من  يتمكن  حتى  وذل��ك  يقدمها  �لتي  �مل�شرفية 
�لتكافل  عقود  تعتمد  �ملثال  �شبيل  فعلى  �لتقليدية...  �لعاملية  �ملالية 

طويلة  �الإ�شالمية  �ل�شند�ت  على  �حل��ي��اة  على  �لتاأمني  ت�شبه  �لتي 
و�أن  للنمو  قابلة  ثانوية  �أ���ش��و�ق  على  تعتمد  �ملقابل  يف  و�لتي  �الأم��د 
�أن  �لدر��شة  و�أو�شحت  �لعمالء.  كبر من  قبل عدد  تبنيها من  يتم 
�لطر�ز  �إ�شالميا عاملي  �الإم��ار�ت طورت قطاعا م�شرفيا  دبي ودول��ة 
مع توقعات بطلب قوي على منتجات �خلدمات �مل�شرفية �الإ�شالمية 
�لتي  باال�شتثمار�ت  �لوعي  زي��ادة  بف�شل  وذل��ك  و�ل�شركات  ل��الأف��ر�د 
على  �ل�شباب  غلبة  �إىل  باالإ�شافة  �الإ�شالمية  �ل�شريعة  مع  تتو�فق 
�شكان �ملنطقة و�رتفاع �لدخل فيها. وتوقعت �لدر��شة ��شتمر�ر �لنمو 
ق��وة �لطلب  2013 وذل��ك على خلفية  �لقوي لل�شكوك ط��و�ل ع��ام 
�مل�شرفية  و�خل��دم��ات  �لتكافل  ل�شر�ئح  يتوقع  حيث  عو�ئدها  على 
�ملدى  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��ايف  م��رح��ل��ة  دخ���ول  �الأ����ش���و�ق  ن�شج  م��ع  �لتقليدية 

�ملنظمة  �لقانونية  �لت�شريعات  توؤدي  �أن  و�لطويل.. وميكن  �ملتو�شط 
لعمل �لقطاع �إىل مزيد من �لثقة لدى �ملقرت�شني لتظهر تاأثر�ت 
هذه �لت�شريعات على �ملدى �لطويل ومبرور �لزمن فاإن �حلاجة �إىل 
�الإ�شالمية  �مل�شارف  ي�شكل �شغوطا على  �شوف  تكلفة  باأقل  �لتمويل 
من �أجل حت�شني �أد�ئها. وتوقعت �لدر��شة طبقا مل�شادر يف �لقطاع �أن 
يبلغ حجم �خلدمات �ملالية �الإ�شالمية عامليا حو�يل 2 تريليون دوالر 
بحلول عام 2015 وذلك �رتفاعا من تريليون دوالر ح�شب تقدير�ت 
قدرة دبي على �ن ت�شكل مركز� لهذه �خلدمات  �إىل  م�شرة   2010
مايل  كمركز  �الإ�شرت�تيجي  دبي  وموقع  حتققه  �ل��ذي  �لنمو  نتيجة 
�إقليمي مع تز�يد عدد م�شروعات �لبنية �لتحتية يف �ملنطقة �لتي يتم 

متويلها �الآن من خالل ترتيبات متو�فقة مع �ل�شريعة �الإ�شالمية.

غرفة دبي تدعو اإىل ت�سدير خربات دبي يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية اإىل اأ�سواق املنطقة
املال والأعمال

حمدان بن را�سد يفتتح اجتماعات الهيئات املالية والدورة الرابعة ملجل�س وزراء املالية العرب
•• دبي-وام:

بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .. �فتتح �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�ل�شنوية  �الجتماعات  �م�س..�أعمال  �شباح  �ملالية 
�لدورة  و�أعمال  �لعربية  �ملالية  �مل�شرتكة للهيئات 
ي�شارك  �ل���ع���رب.  �مل��ال��ي��ة  وزر�ء  ملجل�س  �ل��ر�ب��ع��ة 
فندق  يف  ي��وم��ني  ت�شتمر  �ل��ت��ي  �الج��ت��م��اع��ات  يف 
و�لتخطيط  �مل��ال��ي��ة  ..وزر�ء  دب���ي  ح��ي��اة  ج��ر�ن��د 
�ملركزية  �لبنوك  و�لزر�عة وحمافظو  و�القت�شاد 
يف �لدول �لعربية. ونقل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�أعمال  �ف��ت��ت��اح  خ��الل  كلمته  يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �الج���ت���م���اع���ات..حت���ي���ات 

�ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �هلل و �شاحب 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل .. م��رح��ب��ا ب��ا�مل�����ش��ارك��ني يف 
بلدهم �لثاين �الإمار�ت. و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�لتي  �خلم�شة  �مل��ح��اور  ..�أن  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�أطلقتها  �لتي  �الإم���ار�ت  دول��ة  مبادرة  تت�شمنتها 
خالل �الجتماعات �ل�شنوية �مل�شرتكة للموؤ�ش�شات 
�ملالية �لعربية يف �أبوظبى عام 2011 ب�شاأن دعم 
�ال�شتقر�ر �الإقت�شادى يف �ملنطقة �لعربية..ت�شكل 
خطوة هامة يف م�شرة �لعمل �القت�شادي �لعربي 
�قت�شادية  �إ���ش��الح��ات  �إىل  دع��ت  و�ل��ت��ي  �مل�شرتك 
�القت�شادي  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  وت��دع��م  ت��خ��دم  وم��ال��ي��ة 
�أ�شعار  ��شتقر�ر  بجانب  �مل���ايل  �لقطاع  وتطوير 
�ملو�د �لغذ�ئية وتنمية �ل�شادر�ت ومتويل �لتجارة 

�خلارجية. و�أ�شار �إىل �أن �لدول �شتجني ثمار هذه 
�مل��ب��ادرة يف ح��ال تفعيل حم��اوره��ا و�شيظهر ذلك 
�لعام  و�لتجاري  �القت�شادي  �لقطاعني  يف  جليا 
و�خلا�س ال�شيما �أن �ملبادرة متثل بعد� �جتماعيا 
�لتعاون  �أهمية  �شموه  و�أك���د  للمنطقة.  وب�شريا 
نحو  و�ل�شعي  �مل�شرتك  �لعربي  و�لعمل  �الإقليمي 
ي��و�ك��ب ك��ل �لتطلعات  ����ش��ت��ث��م��اري  ت��وف��ر م��ن��اخ 
�مل�شروعات  م���ن  �ل���ع���دي���د  الإق����ام����ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لتحديات  خمتلف  ملو�جهة  �مل�شرتكة  �الإقليمية 
�لتي �شتوؤدى �إىل �ت�شاع �أ�شو�ق �لعمل ودعم حركة 
�إن  وق��ال  �لتجاري.  �لتبادل  وزي��ادة  �ال�شتثمار�ت 
�ملجتمعات �لعربية تو�جه �لعديد من �لتحديات 
يف ظل �لتكتالت �القت�شادية �الإقليمية يف �لعامل 
�القت�شادي  �لتكامل  �شرورة  علينا  تفر�س  �لتي 
�لنمو  �نخفا�س معدال  �إىل  و�الجتماعي..م�شر� 

�ملائة  ر4 يف   6 �لعربية من  �ملنطقة  �حلقيقى يف 
عام 2010 �إىل 4 ر2 يف �ملائة خالل عام 2011 
و�رت��ف��ع��ت م��ع��دالت �ل��دي��ن �خل��ارج��ي �إىل �لناجت 
�ملحلي �الإجمايل يف بع�س �لدول �لعربية بني 22 
�لتدفقات  و�نخف�شت  �ملائة  يف   86 �إىل  �ملائة  يف 
�أمركي  دوالر  مليار   20 م��ن  �خلارجية  �ملالية 
�إىل 16 مليار دوالر �أمركي. و�أو�شح �شمو نائب 
تو�جه  �لعمل  �أ���ش��و�ق  �أن  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
م�شكالت جوهرية ب�شبب �رتفاع معدالت �لبطالة 
وي��ق��در ح��ج��م �ل��ع��اط��ل��ني ع��ن �ل��ع��م��ل ف��ى �لدول 
�لعربية بحو�يل 17 مليونا وت�شل بطالة �ل�شباب 
�أك���ر �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه  و�ل��ت��ى تعتر م��ن 
م�شتويات  �إىل  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل��دول  بع�س 
مرتفعة ترت�وح بني 18 يف �ملائة �إىل 30 يف �ملائة 
كانت  و�إن  الآخ��ر  بلد  �مل�شكلة من  وتختلف ج��ذور 

و�أكد  بينهما.  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ع��و�م��ل  بع�س  ه��ن��اك 
قائمة  ر�أ���س  على  ياأتي  �لغذ�ئي  �الأم��ن  �أن  �شموه 
�لعربية  �لدول  تو�جه  �لتي  �لرئي�شية  �لتحديات 
�لعربية مل حتقق  �لزر�عة  �أن م�شاريع  �لعلم  مع 
�لطلب  ملو�جهة  �النتاجية  يف  �مل�شتهدفة  �لزيادة 
�ملتز�يد على �الأغذية الأ�شباب عديدة منها �شعف 
و�مل����و�رد  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �لتحتية  �لبنية 
�ملالية و�لبحث �لعلمي و�خلدمات �لزر�عية �الأمر 
�لذي �أدى �إىل �ت�شاع �لفجوة �لغذ�ئية �لتي بلغت 
�أن  41 مليار دوالر ويتوقع  2010 ح��و�يل  عام 
ت�شل �إىل نحو 89 مليار دوالر يف عام 2020.. 
��شتثمار�ت  يتطلب  �لفجوة  �شد  �أن  �إىل  م�شر� 
زر�عية تقدر بنحو 65 ر80 مليار دوالر. ووجه 
�ل�شكر  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�لفعال  و�ل����دور  �ل��ك��ب��رة  لال�شهامات  و�لتقدير 

و�ل�شناديق  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  ب��ه  تقوم  �ل��ذي 
�مل�شروعات  متويل  خ��الل  من  �مل�شرتكة  �لعربية 
�المنائية و�ال�شتثمارية ومتويل �لتجارة وتوفر 
�ل�شمن لال�شتثمار�ت و�ل�شادر�ت �لعربية بجانب 
ودعا  �لعربية.  �ل���دول  يف  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  دع��م 
��شرت�تيجيات  �إيجاد  �شرورة  �إىل  �لهيئات  �شموه 
و�لدولية  �الإقليمية  �مل�شتجد�ت  ت�شتوعب  �شاملة 
وم�����ش��اع��ف��ة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ل��ت��ل��ب��ي��ة ت��ط��ل��ع��ات �شعوب 
بجانب  للنمو  جديد  مفهوم  و��شتحد�ث  �ملنطقة 
وتعزيز  و�الجتماعية  �القت�شادية  �لتنمية  دع��م 
ثقته  و�أع��رب عن  �مل�شرتك.  �لعربي  �لعمل  م�شار 
يف �أن �الإجتماعات �شتكون مثمرة لتحقيق �أهد�ف 
دولنا  و�الج��ت��م��اع��ي��ة يف  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لتوفيق  متمنيا  �شعوبنا  لرفاهية  �شعيا  �لعربية 

لالجتماعات.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أب��وظ��ب��ي �ل��ع��ام��ل��ة يف �ملناطق  وق��ع��ت ���ش��رك��ة 
�لبحرية )�أدما �لعاملة( عقدين بقيمة كلية 
8.83 مليار  2.4 مليار دوالر )  تبلغ نحو 
�لهند�شية  �الأع��م��ال  الإج���ر�ء  تقريبا(  دره��م 
و�مل�شرتيات و�الإن�شاء�ت �خلا�شة بحقل �شطح 
�شركتي  م��ع  �بوظبي  يف  �لبحري  �ل��رزب��وط 
�لكورية  و�الإن�������ش���اء�ت  للهند�شة  ه��ي��ون��د�ي 
�نرتنا�شونال،  برتوفاك  و�شركة  �جلنوبية، 

�أبوظبي. 
�أدنوك لرفع  يندرج �لعقد�ن يف �إطار خطط 
�لطاقة �الإنتاجية الأدما �لعاملة من �لنفط 
�خلام باإ�شافة 300 �ألف برميل من �حلقول 
�لعاملة  الأدم���ا  �لكلي  �الإن��ت��اج  �إىل  �جل��دي��دة 
�لعام  �إىل نحو مليون برميل بحلول  لي�شل 
�لتنمية  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن  وذل����ك   2020

�ل�شاملة �لتي تنتهجها �إمارة �أبوظبي. 
ُي���ذك���ر �أن ت��ط��وي��ر ح��ق��ل ���ش��ط��ح �ل���رزب���وط 
�لبحري، �لذي يقع على بعد 120 كيلومرت� 
�إىل  ي�شتند  �أبوظبي،  �لعا�شمة  غ��رب  �شمال 
تقوم  للحفر  ��شطناعيتني  جزيرتني  بناء 
م�شروع  وي�شتمل  ببنائهما.  حاليا  �أدن����وك 
تطوير �حلقل على �شبع حزم، منها حزمتي 
�أع���م���ال ه��ن��د���ش��ي��ة وم�����ش��رتي��ات و�إن�������ش���اء�ت 
رئي�شيتني، �أُ�شندت �إحد�ها ل�شركة هيوند�ي 
بقيمة 1.89 مليار دوالر �أمركي و�الأخرى 
�إىل �شركة برتوفاك بقيمة 515.4 مليون 
�حلقل  �إن��ت��اج  ي�شل  �ن  �ملتوقع  وم��ن  دوالر. 

�جلديد �إىل مئة �لف برميل يف �ليوم.

�الإد�رة  فريق  بح�شور  �لعقدين  توقيع  ومت 
�لرئي�س  �ل��ع��ام��ل��ة مم��ث��ال يف  الأدم�����ا  �ل��ع��ل��ي��ا 
ر��شد �جل��رو�ن، وعلي غامن  �لتنفيذي علي 
)�مل�شاريع  �أول  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ح���م���وده،  ب���ن 
نائب  �مل���زروع���ي،  �شعيد  وع��ل��ي  و�ل��ه��ن��د���ش��ة( 
�دنوك  �شركة  وم��ن   ، )�الإد�رة(  �أول  رئي�س 
قا�شم م�شلم �لكيومي، مدير �إد�رة �الأن�شطة 
�لبحرية يف د�ئرة �ال�شتك�شاف و�الإنتاج. وعن 
�ل��رئ��ي�����س و�لرئي�س  �ل��ك��وري��ة وق���ع  �ل�����ش��رك��ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ���ش��و ه��ي��ون ي����وجن، وع����ن �شركة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ق��د  وق���ع  ب���رتوف���اك 
مرو�ن �شديد، وذلك �إىل جانب ح�شور عدد 

من كبار م�شوؤويل �ل�شركات �لثالث.
�إن  �لعاملة  الأدم��ا  �لتنفيذي  �لرئي�س  وق��ال 
�لروؤية  �شمن  ي��اأت��ي  �جل��دي��د  �لعقد  توقيع 
�الإ�شرت�تيجية للحكومة �لر�شيدة الأبوظبي 
و�ل�شركاء  للبرتول  �الأعلى  �ملجل�س  وبدعم 
�مل�����ش��اه��م��ني خل��ط��ط �ل�����ش��رك��ة �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
م�شاعفة طاقتها �الإنتاجية يف �إطار �لتوجه 
�لعام الأدنوك لزيادة �الإنتاج �لنفطي الإمارة 
�شطح  �أن تطوير حقل  �إىل  �أبوظبي، م�شر� 
�مل�شرة  يف  م��ه��م��اً  ت��اري��خ��اً  ي�شكل  �ل���رزب���وط 
�لناجحة الأدما �لعاملة، ال�شيما و�أنه يتز�من 
م���ع ت��د���ش��ني �ل�����ش��رك��ة مل��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
ت��ط��وي��ر �الإن���ت���اج م��ن حقولها �جل��دي��دة مع 
�اللتز�م مبعاير �ل�شحة و�ل�شالمة و�لبيئة 
�لتابعة  �مل��م��ار���ش��ة  ب���اأدل���ة  �ل��ك��ام��ل  و�ل��ت��ق��ي��د 
�النبعاثات  م��ن  �حل��د  ح��ول  �أدن����وك  ل�شركة 

�ل�شارة بالبيئة.
متا�شيا  �أن���ه  �إىل  �لتنفيذي  �لرئي�س  و����ش��ار 

�أدنوك  تنتهجها  �لتي  �لتوطني  �شيا�شة  مع 
�لعاملة  �أدم�����ا  ف����اإن  ���ش��رك��ات��ه��ا،  وجم��م��وع��ة 
ح��ر���ش��ت، يف �إط�����ار م�����ش��م��ون ون���ط���اق عقد 
وبرتوفاك،  ه��ي��ون��د�ي  م��ع  �مل�����ش��روع  تطوير 
�الإمار�تيني  �ملو�طنني  من  �شباب  �شم  على 
�أع���م���ال تطوير  ل��ل��ع��م��ل و�ل���ت���دري���ب ���ش��م��ن 

�حلقل. 
وبدوره قال مدير �إد�رة �الأن�شطة �لبحرية يف 
�أدنوك �إن �شطح �لرزبوط يندرج حتت نطاق 
حقول �مل�شوؤولية �لفردية �لتي توليها �أدنوك 
�أهمية كرى كي تلعب دور� رئي�شيا يف جهود 

رفع طاقتها �الإنتاجية يف �لفرتة �ملقبلة. 
�إد�رة  ب���اأن  �أدن����وك  ثقة  على  �لكيومي  و�أك���د 
مل�شروع تطوير �حلقل  �لعاملة �جليدة  �أدم��ا 
ه��ي��ون��د�ي وبرتوفاك  م��ن  ك��ل  م��ع  بالتعاون 
وفقا  �ل�شخم  �مل�����ش��روع  تنفيذ  ع��ن  �شت�شفر 
و�لبيئة  و�ل�شالمة  �ل�شحة  معاير  الأع��ل��ى 

�لتي تطبقها �أدنوك.
و�مل�شرتيات  �لهند�شية  �الأع���م���ال  وت�شتمل 
�لرئي�شية،  باحلزمة  �خلا�شة  و�الإن�����ش��اء�ت 
�أُ���ش��ن��دت �إىل �ل�����ش��رك��ة �ل��ك��وري��ة، على  �ل��ت��ي 
و�لت�شدير  و�ل��ت��خ��زي��ن  �مل��ع��اجل��ة  م��ن�����ش��اآت 
يف ج��زي��رة زرك���وه وم��ن�����ش��اآت ف��وه��ة �الآب����ار يف 
�شطح  حقل  يف  �ال�شطناعيتني  �جلزيرتني 
�لبحرية  �حل���زم���ة  �أن  ح���ني  يف  �ل����رزب����وط. 
ب��رتوف��اك ت�شمل  ���ش��رك��ة  �إىل  �أ���ش��ن��دت  �ل��ت��ي 
خطوط �أنابيب يبلغ طولها نحو مئتي كيلو 
مرت و55 كيلومرت� من �لكيبالت �ملغمورة 
�أحادية  عائمة  ومر�شاة  �لبحر  �شطح  حت��ت 
�أنابيب  ومن�شتّي  ب��ح��ري��ة  م�شاعل  و�رب��ع��ة 

باالإ�شافة �إىل مر�فق حفر د�خل �جلزيرتني 
�ال�شطناعيتني.

لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ����ش��اد  وب����دوره، 
�لثنائي  بالتعاون  ي��وجن  هيون  �شو  �لكورية 
و��شفاً  �لعاملة،  �أدم��ا  و�شركة  هيوند�ي  بني 
ب��اأن��ه ي�شكل  �ل���رزب���وط  ت��ط��وي��ر ح��ق��ل �شطح 
�شنبذل  ل���ه���ي���ون���د�ي، ح��ي��ث  ك���ب���رة  �أه��م��ي��ة 
�ل�شحة  مبعاير  لاللتز�م  جهدنا  ق�شارى 
و�ل�شالمة و�لبيئة �لتي توليها �أدما �لعاملة 
ُج���ل �ه��ت��م��ام��ه��ا.  و�أو����ش���ح �أن����ه ع��ل��ى �لرغم 
ب��ني هيوند�ي  �شر�كة  �أول  ه��ي  ه��ذه  �أن  م��ن 
�أنه  �إال  �لعاملة  و�أدم��ا  و�الإن�شاء�ت  للهند�شة 
بد�ية  �شيكون  �مل�شروع  ب��اأن  �ل��ت��ف��اوؤل  مي��ل��وؤه 
يف  �مل�شتقبل  يف  �جلانبني  ب��ني  مثمر  ت��ع��اون 
�شوء �خلرة �لتي �كت�شبتها �شركته بالعمل 

مع �شركات جمموعة �أدنوك �الأخرى. 

�شتتعاون  �شركته  �أن  �ل�شدد  هذ�  و�أ�شاف يف 
�مل�شروع  يف  �الآخ���ر  �ل�شريك  ب��رتوف��اك،  م��ع 
ُتر�شي  �ل��ت��ي  �لنتائج  �ف�شل  �إىل  للو�شول 

طموحات �أدما �لعاملة. 
و�أعرب �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة برتوفاك 
�ن��رتن��ا���ش��ون��ال ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ت��وق��ي��ع �لعقد 
�أن  �إىل  �ل��ع��ام��ل��ة، م�شر�  �أدم���ا  م��ع  �جل��دي��د 
�حل���زم���ة �ل��ب��ح��ري��ة ل��ت��ط��وي��ر ح��ق��ل �شطح 
به  تقوم  بحري  م�شروع  �أول  يعد  �ل��رزب��وط 

�شركته يف �إمارة �بوظبي.
على  ي�شتحوذ  �مل�شروع  �أن  �شك  ال  و����ش��اف: 
به يف  نقوم  �أول م�شروع  كونه  �هتمامنا  ُجل 
ق�شارى  برتوفاك  و�شتبذل  �أبوظبي،  �إم��ارة 
ج��ه��ده��ا مل��و�ج��ه��ة ج��م��ي��ع �ل��ت��ح��دي��ات حتى 
طبقا  �حلقل  تطوير  م�شروع  �إكمال  يت�شنى 

للخطط �لزمنية �ملو�شوعة. 

اأدنوك تعلن اأ�سعار نفوطها ل�سهر مار�س املا�سي
•• اأبوظبي-وام:

�أ�شعار نفوطها ل�شهر مار�س  �أدنوك  �أعلنت �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية 
�ملا�شي وهي على �لنحو �لتايل .. مربان 95 ر109 دوالر للرميل وز�كم 
�ل�شفلي 95 ر109 دوالر للرميل و�أم �ل�شيف 35 ر109 دوالر للرميل 

وز�كم �لعلوي 55 ر106 دوالر للرميل. 

ام�س  املائة  يف  ارتفاع موؤ�سر �سوق دبي املايل بن�سبة 0.97 
•• دبي-وام:

�رتفع موؤ�شر �شوق دبي �ملايل بن�شبة 0.97 يف �ملائة ر�بحا 17.7 نقطة ليغلق 
 151.5 قيمتها  بلغت  �لتي  �م�س  ت��د�والت  ختام  يف  نقطة   1843.5 على 
�شركات  مليون درهم و�شط �رتفاع �أ�شعار �أ�شهم 13 �شركة وهبوط �أ�شهم 11 
وثبات �أ�شعار �شركتني . وكان م�شرف �ل�شالم � �ل�شود�ن �أكرث �ل�شركات �رتفاعا 
 4.4 بلغت  تغر  بن�شبة  دره��م   1.65 ب��اإغ��الق  �أ�شعارها  يف  �لتغر  حيث  م��ن 
�نخفا�شا  �ل�شركات  �أكرث  �لعامة  كانت �خلليجية لال�شتثمار�ت  بينما  �ملائة  يف 
�أن  �ملائة. يذكر  7.7 يف  �شالب  بن�شبة تغر  دره��م   0.31 باإغالق  �أ�شعارها  يف 
�مل��ائ��ة �شعود� كحد  15 يف  �مل���ايل ه��و  ���ش��وق دب��ي  ب��ه يف  �ملعمول  �لتقلب  ن��ط��اق 
�أدن��ى. و��شتحوذ �شهم �إعمار �لعقارية على  10 يف �ملائة هبوطا كحد  �أق�شى و 
ما ن�شبته 41.8 يف �ملائة من قيمة تد�والت �ل�شوق بنحو 63.4 مليون درهم 
�لعقار�ت  قطاع  وت�شدر   . درهم   5.24 على  ليغلق  فل�شا  مرتفعا �شعره 15 
و�الإن�شاء�ت �لهند�شية باقي �لقطاعات �ملتد�ول �أ�شهمها من حيث قيمة �لتد�ول 
وفيما  �مل��ائ��ة.  يف   51.1 ن�شبته  م��ا  �أي  دره��م  مليون   77.4 مببلغ  �ل�شوق  يف 
يتعلق باال�شتثمار �الأجنبي يف �شوق دبي �ملايل فقد بلغ �إجمايل قيمة م�شرتيات 
�الأجانب من �الأ�شهم �م�س نحو 77.3 مليون درهم لت�شكل ما ن�شبته 51 يف 
�ملائة من �إجمايل قيمة �مل�شرتيات يف حني بلغ �إجمايل قيمة مبيعاتهم 61.5 
بذلك  لي�شل  �ملبيعات  �إجمايل قيمة  �ملائة من  40.6 يف  بن�شبة  دره��م  مليون 

�شايف �ال�شتثمار �الأجنبي �إىل 15.8 مليون درهم كمح�شلة �شر�ء.

الأحوا�س اجلافة العاملية تطلق وحدة جديدة للخدمات البحرية 
•• دبي-وام:

��شم  �لعاملية وحدة جديدة حتمل  �لعاملية و�ملالحة  �أطلقت �الأحو��س �جلافة 
�الأحو��س �جلافة - �خلدمات �لبحرية �لعاملية لتكون مبثابة ذر�عها يف جمال 
�ل�شعيد  على  و�الإ���ش��الح  �ل�شريع  للتدخل  متقدمة  بحرية  خدمات  تقدمي 
�لعاملي . وجرت عملية �الإط��الق يف �حتفال �قيم �م�س مبدينة دبي �ملالحية 
ح��ي��ث ت��ت��ك��ون �ل��وح��دة �جل��دي��دة م��ن ع���دة م��و�ق��ع يف �ل��ف��ج��رة وم��دي��ن��ة دبي 
�ملالحية وحو�س دبي �جلاف . ويتو�فر حتت ت�شرف �لوحدة �جلديدة �أطقما 
فنية ذ�ت كفاءة عالية مت �إعد�دها وجتهيزها مبا ميكن من تعبئتها وح�شدها 
خالل فرتة وجيزة لكي تقدم خدماتها �إيل �ل�شفن يف �ملو�قع �لبحرية �لبعيدة 
فيما تقوم �لور�س �لعالية �لتجهيز يف دبي و�لفجرة بتقدمي خدمات �لدعم 
رئي�س  بوعميم  جمعة  خمي�س  وذك��ر   . �جلديدة  للوحدة  و�حلديثة  �ملتطورة 
�الحو��س �جلافة �لعاملية و�ملالحة �لعاملية �ن تقوية وتعزيز وحدة �الأحو��س 
و�ملتابعة يف  �الإ�شناد  �أطقم  �لعاملية عر  �لبحرية  �خلدمات   - �لعاملية  �جلافة 
ج��زء� من  �أ�شيا ميثل  و�شرق  دب��ي  �لرئي�شية يف  �ل��ور���س  وبدعم من  �لفجرة 
��شرت�تيجية �أعمال �الحو��س �جلافة �لعاملية �لطويلة �الأجل وروؤيتها �لهادفة 
�حتياجات  تلبية  على  ق��ادرة  يجعلها  ونطاق خدماتها مبا  تو�شيع جمال  �إىل 
�الإ�شالح و�ل�شيانة الأ�شحاب �ل�شفن و�ملن�شات �لبحرية و�ليخوت يف خمتلف 

�ملو�قع �لبحرية وماور�ء �لبحار.

بحثت �إد�رة �ل�شحة ببلدية مدينة �أبوظبي مع �شركة �أبوظبي للمطار�ت 
�مكانية �ال�شتفادة من �شا�شات �لعر�س �ملتوفرة يف �شاالت �ملطار لتوعية 
و�همية  �بوظبي  يف  �لعامة  �لنظافة  و�شروط  ولو�ئح  بقو�نني  �لقادمني 
�اللتز�م بها ، وذلك يف �إطار حر�س �لبلدية على توطيد عالقات �لتعاون 
�لعاملية  �ملعاير  �أعلى  و�إر���ش��اء  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع  و�لتن�شيق 
للحفاظ على نظافة مدينة  �لعامة  �ل�شحة  �شروط  بتطبيقات  �خلا�شة 
�بوظبي. و�طلع وفد �لبلدية برئا�شة �شعيد حممد �لرميثي رئي�س ق�شم 
مدير  �لهاملي  غنام  ح��ارب  مع  �جتماعه  لدى  �ل�شحية  �الن�شطة  رقابة 
�حليوية  و�مل�شاريع  �لتو�شعات  على  �ل��دويل  �بوظبي  مطار  عمليات  ع��ام 

�جلديدة �لتي يجري تنفيذها يف �ملطار.
وقال �شعيد �لرميثي �ن مطار �بوظبي بو�بة �المارة �لتي ت�شكل و�جهة 
ح�شارية تعك�س �جناز�تها �لعمالقة وتر�ثها وقيمها �ال�شيلة ، د�عيا �ىل 
لتوعية  �ملطار  بها  يتمتع  �لتي  �لفنية  �المكانيات  من  �ال�شتفادة  �همية 
مبا  �ملدينة  نظافة  على  �ملحافظة  باأهمية  �لعمال  فئة  خا�شة  �لقادمني 

حتتويه من مر�فق خدمية و�شياحية وترفيهية.
و��شار �ىل �ن �لتوعية هي �أحد �أهم �الأولويات �لتي حتر�س عليها بلدية 

مدينة �بوظبي ، و�نطالقا من هذ� �لهدف و�شعت �إد�رة �ل�شحة �لعامة 
�ملجتمعية  �مل�شاركة  مبد�أ  لتعزيز  ع�شرية  مفاهيم  تر�شيخ  عينيها  ن�شب 
ونظافة  جمال  على  �حل��ف��اظ  يف  �مل�شاهمة  ثقافة  لتعميم  فئاتها  بكافة 

�ملدينة. 
و�كد �أن �إد�رة �ل�شحة �لعامة ببلدية مدينة �بوظبي ال تعتر جمرد �إد�رة 
رقابية عادية بل �أد�ة فاعلة تعمل وفق ��شرت�تيجية �شاملة و�أن ما حتققه 
�ملجتمع و�حلفاظ على مظهر  من �جن��از�ت على �شعيد �شحة و�شالمة 
فح�شب  �ملحلي  �مل�شتوى  على  لي�س  معتمدة  مرجعية  منها  جعل  �ملدينة 
بل و�الإقليمي و�لعاملي. وكانت بلدية مدينة �بوظبي نفذت بالتعاون مع 
�إد�رة �أمن �ملنافذ يف مطار �بوظبي �لدويل حملة لتوعية �لعمال �لقادمون 
�إىل �لدولة بقو�نني و�شروط �لنظافة �لعامة يف �بوظبي و�أهمية �اللتز�م 
يف  �ملخلفات  رم��ي  مثل  �ل�شيئة  �ل��ع��اد�ت  ع��ن  و�الم��ت��ن��اع  �مل��دي��ن��ة  بنظافة 
�أعقاب �ل�شجائر وعدم رمي �لعلكة على  �الأماكن �لغر خم�ش�شة ورمي 
�الأر�س و�الأر�شفة وعدم �لب�شق يف �ل�شو�رع و�لطرقات ، مت خاللها توزيع 
من�شور�ت �لتوعية باللغات �لعربية و�الجنليزية و�لوردية و�لبنغالية على 

�لقادمون عند �إكمال �إجر�ء�ت �لدخول �إىل �لدولة.

بلدية اأبوظبي تبحث مع �سركة اأبوظبي للمطارات كيفية ال�ستفادة من �سا�سات العر�س لتوعية القادمني بقوانني ال�سحة العامة

اأدما العاملة توقع عقدين لتطوير حقل �سطح الرزبوط بقيمة 8.8 مليار درهم
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دو حت�سل على لقب اأف�سل �سركة بث ف�سائي خالل العام 2013 
•• دبي-وام:

�الحتاد  قبل  م��ن   2013 �ل��ع��ام  خ��الل  ف�شائي  ب��ث  �شركة  �أف�شل  لقب  على  دو  ح�شلت 
حمطات  كاأهم  لل�شركة  �لتابعة  �شماكوم  حمطة  �ختيار  مت  ..حيث  �لبث  ملحطات  �لعاملي 
�لعام  خ��الل  ف�شائي  بث  �شركة  �أف�شل  ت�شنيف  منح  ويجري  �ل��ع��امل.  يف  �لف�شائي  �لبث 
�ل�شناعية و�شبكات  �الأقمار  �ت�شال جتارية ت�شم مزيجا من  �شبكات  �لتي تدير  لل�شركات 
�الألياف �ل�شوئية و�ل�شبكات �الأر�شية و�لال�شلكية لتوفر خدمات �لقيمة �مل�شافة للعمالء 
يف جمال �لبث و�ملوؤ�ش�شات و�شركات �الت�شال و�لهيئات �حلكومية. و�عرب �أحمد بن بيات 
رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة دو نيابة عن �شركة دو عن �شكره لالحتاد �لعاملي ملحطات �لبث 
بخطو�ت  ت�شر  �أنها  وتوؤكد  لل�شركة  كبر�  �شرفا  متثل  و�لتي  �جلائزة  هذه  دو  منح  على 

�شحيحة وتتبنى �أف�شل �ملمار�شات �ملتعارف عليها يف قطاع �الت�شال.



14 االربعاء -    3   أبريل    2013 م    -    العـدد   10757
Wednesday   3    April     2013  -  Issue No   10757

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/435  جتاري جزئي    
�القامة  حم��ل  جمهول  حممد  �ب��ر�ه��ي��م  ح�شن  في�شل  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/2/10 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملدعى عليه  بالز�م  �حمد �حلاج  ل�شالح/ حميد حممد ح�شن  �عاله  �ملذكورة 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 92.000 درهم ) �ثنان وت�شعون �لف درهم( مع 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك يف 2009/7/27 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �لز�مه  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.     �تعاب  مقابل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1519 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ حمود �شالح حممد �شالح �ملخيني �جلنيبي �لعنو�ن بالن�شر 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/3/28م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن��ه  نعلمك 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / جيالين لتجارة مو�د �لبناء بالتايل: 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مببلغ 
وقدره 52.884 درهم ) �ثنان وخم�شون �لفا وثمامنائة و�ربعة وثمانون درهم( 
و�لز�مه كذلك بامل�شروفات، وبرف�س ماعد� ذلك من طلبات.  .  .�شدر بتوقيعي 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/4/2 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين     
 رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة           

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/681   
�ملنذرة/�شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 �ملنذر �ليه:دمييرتى ريروف
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )4111( برج �ليت وذلك خالل 30 يوم من 
تاريخ ن�شركم هذ� �النذ�ر و�ال �شيتم ف�شخ �لتعاقد بينكم و�عادة ملكية 
�ملدفوعة  �ملبالغ  قيمة  م��ن   %30 خ�شم  م��ع  )�مل��ط��ور(  للمنذرة  �ل��وح��دة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/679   
�ملنذرة/�شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 �ملنذر �ليه:حممد يا�شني حممد  
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )0111( برج �جلوز�ء وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�شخ  �شيتم  و�ال  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�شركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/676   
�ملنذرة/�شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 �ملنذر �ليه:بوردجون مومند جانوف  
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
وذلك  �جل���وز�ء  ب��رج  برين�شي�س   ر قم )4109(  �ل��وح��دة  و�ملتبقية ثمن 
�لتعاقد  �شيتم ف�شخ  �الن��ذ�ر و�ال  تاريخ ن�شركم ه��ذ�  ي��وم من  خ��الل 30 
بينكم و�عادة ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة 

�ملبالغ �ملدفوعة وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/677   
�ملنذرة/�شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 �ملنذر �ليه:رند �شعد ح�شن 
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )4804( برج �ليت وذلك خالل 30 يوم من 
تاريخ ن�شركم هذ� �النذ�ر و�ال �شيتم ف�شخ �لتعاقد بينكم و�عادة ملكية 
�ملدفوعة  �ملبالغ  قيمة  م��ن   %30 خ�شم  م��ع  )�مل��ط��ور(  للمنذرة  �ل��وح��دة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

  اعالن بالن�سر
   رقم 2013/680   

�ملنذرة/�شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 
 �ملنذر �ليه:�شهام عبد�هلل   

بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
وذل��ك خ��الل 30  برين�شي�س  ب��رج  ر قم )5606(  �لوحدة  و�ملتبقية ثمن 
يوم من تاريخ ن�شركم هذ� �النذ�ر و�ال �شيتم ف�شخ �لتعاقد بينكم و�عادة 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

  اعالن بالن�سر
   رقم 2013/678   

�ملنذرة/�شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 
 �ملنذر �ليه:ليمني كامو كينيث     

بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية ثمن �لوحدة ر قم )0106( برج �جلوز�ء وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�شخ  �شيتم  و�ال  �الن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�شركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/682   
�ملنذرة/�شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 �ملنذر �ليه:ر�ف �شان ر�خيموف 
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
وذل��ك خ��الل 30  برين�شي�س  ب��رج  ر قم )4210(  �لوحدة  و�ملتبقية ثمن 
يوم من تاريخ ن�شركم هذ� �النذ�ر و�ال �شيتم ف�شخ �لتعاقد بينكم و�عادة 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/98 جتاري جزئي                                                
حمل  جمهول  )�����س.ذ.م.م(  ميتل  جلوبال  جرمن   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  عليك  �ق���ام  ق��د  �ملحمود  حممد  /يا�شر  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
درهم(  73.500( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 

 %12 �لتاخرية  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني 
�ملو�فق 2013/4/22 �ل�شاعة  8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل،  
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/163 عقاري كلي                                                  

�ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  ق��ادم  جمهول حمل  �ملدعى عليه /1- مهند  �ىل 
باقر  حممد  غ��ل��وم  علي  هبه  وميثله:  د�ن�شمند  ن���و�ب  حم��م��ود  /���ش��والل��ة 
�هلي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بتعيني خبر ح�شابي 
متخ�ش�س   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/25 �ل�شاعة  
11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.. 
 ق�سم  الدعاوي  العقارية                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/245  ك ع غ 

عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   
�لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  بنجالدي�س  �جلن�شية:  �ل��دي��ن  ���ش��ر�ج  �لر�شيد  ه���ارون 
تنظيف  خلدمات  الرحمة  )جبل  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
املباين /ذ.م.م(  و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
بابو  �شيخ  �ل�شيد:��شر�فيل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )63646(
�شيخ �جلن�شية: بنجالدي�س مبو�فقة: �خرت بانو ف�شل كرمي �جلن�شية: �المار�ت  ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/9 مدين  جزئي           
�ن  �القامة مبا  �شامل جمهول حمل  �شعيد  �ملدعى عليه/1- حممد �شالح  �ىل 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )11834.50درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/4/14 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/13 مدين  جزئي           

�ىل �ملدعى عليه/1- عبد�هلل حممد �شليمان علي جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )24150.16 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/4/14 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/24 مدين  جزئي           

�ىل �ملدعى عليه/1- علي �حمد حممد علي �ملرزوقي   جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �الم��ار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )3836  درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/4/14 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/17 مدين  جزئي           

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��د�هلل ه��الل �ل��ع��ام��ري جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )3159.86  درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/4/14 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/378 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
غازي   : �شده  �ملنفذ  �لفلبني   �جلن�شية:  كار�ندجن  �الجار  �شوفيا  �لتنفيذ/  طالب 
ع�شر�ن للمالب�س �س.ذ.م.م فرع �بوظبي �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه/غازي 
ع�شر�ن للمالب�س �س.ذ.م.م فرع �بوظبي  �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3534 
2013/4/9 موعد�  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  �أظ وحدد  ع- ب-  م  عم جز- 
�لتنفيذ-   باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر 
�عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/211 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حممد خر ح�شني �شالمة  �جلن�شية: فل�شطني  �ملنفذ �شده : مكتب 
�لعمارة �حلديثة لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه/
�المار�ت  عنو�نه:  ذ.م.م �جلن�شية:  �لهند�شية  �لعمارة �حلديثة لال�شت�شار�ت  مكتب 
بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/3183 رقم 
2013/4/10 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل 
باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2367  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
حممد  عليه:  مدعي  باك�شتان   �جلن�شية:  �لدين  ف�شل  حاجي  �حمد  مدعي/�فتخار 
�لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  و�خرون  عبد�ملطلب  عبد�حلافظ  حممد  كرم 
ندب خبر   �ملطلوب �عالنه/ حممد كرم حممد عبد�حلافظ عبد�ملطلب �جلن�شية: 
م�شر    عنو�نه: بالن�شر)تعجيل من �لوقف ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/16 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  8.30 �شباحاً  �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/373  عم جز- م ع- ب- اظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �حمد  علي  �لدين  حمني  مدعي/حممد 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  تباين 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  تباين  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/09 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/13
قلم املحكمة العمالية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/170  عم جز- م ع- ب- اظ

عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  جول  حممد  حاجي  ح�شني  مدعي/�كر 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �ل�شهباء  موؤ�ش�شة 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة �ل�شهباء للنقليات �لعامة �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/09 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/27
قلم املحكمة العمالية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3549  عم جز- م ع- ب- اظ

مدعي/جولناز ح�شني حممد ح�شني �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: فالك 
�شر للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �شر  �عالنه/فالك  �ملطلوب  عمالية 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(  بالن�شر)بورود  عنو�نه:  �المار�ت 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/09 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/3/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  73/ 2013 -�سخ�سية - م ر- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : فادية حممد غ�شان رجوب �جلن�شية: �شوريا  �مل�شتاأنف عليه:حممد 
زياد عبد�لرز�ق عانوتي �جلن�شية: �شوريا  مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء �حلكم 
�مل�شتاأنفة    بتطليق  جمدد�  و�لق�شاء  �لدعوى  برف�س  ق�شى  �لذي  �مل�شتاأنف 
�لعنو�ن:  �شوريا  �جلن�شية:  عانوتي  عبد�لرز�ق  زياد  �عالنه:حممد  �ملطلوب 
بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1595 
ح نف�س-م ر-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/9 لذ� 
حمكمة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  �لكائنة-د�ئرة  �بوظبي  ��شتئناف 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�شة �ملحددة.
                                                                              قلم ا�ستئناف احوال ال�سخ�سية

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

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  295/ 2013 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : �شركة �لقارية للمعد�ت �مليكانيكية �جلن�شية: �المار�ت  �مل�شتاأنف عليه:�شالح 
مبارك ح�شني هادي �ملن�شوري و�خرون �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء 
وتعديل حكم+ متكني �ملدعي من �النتفاع باالر�س �ملوؤجرة �و رد مبلغ �جرة 37000 درهم 
�ملن�شوري  وتعوي�س  1.000.000 درهم  �ملطلوب �عالنه:�شالح مبارك ح�شني هادي 
�جلن�شية: �المار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 2012/1854 جت كل-م ت-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
�الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/4/08
حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.
                                                                                    قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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�سياحية عجمان تختتم برناجما تدريبيا عن الت�سويق ال�سياحي ملوظفيها

املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أطلقت وز�رة �القت�شاد بالتعاون مع موؤ�ش�شة �ل�شارقة لدعم 
و�ل�شبكة  �لعربية  �لعمل  ومنظمة  رو�د  �لريادية  �مل�شاريع 
�لوطنية لدعم �مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة برنامج دبلوم 
ريادة �الأعمال �ل�شناعية ، �لذي بد�أت فعالياته م�شاء �أم�س 
�ل�16 من  �الأعمال يف دبي ومتتد حتى يوم  �الول يف قرية 
�شهر �إبريل �جلاري، وذلك بهدف حتفيز �ملبدعني �ملو�طنني 
قادرين  �أعمال  رو�د  ليكونو�  وتاأهيلهم  مهار�تهم  وتطوير 
على �إد�رة م�شاريعهم وم�شاهمني فاعلني يف عملية �لتنمية 

�ملن�شودة لدولة �الإمار�ت.
�ل�شركات  م��دي��ري  م��ن  م�شاركاً   20 �ل��رن��ام��ج  وي�شتهدف 
�ل���ر�غ���ب���ني يف  �ل�����ش��ن��اع��ي��ني  �الأع����م����ال  رو�د  و  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
غرفة�لتجارة  يف  و�مل�شوؤولني  �شناعية  م�شروعات  تاأ�شي�س 
وز�رة  يف  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ل�شناعية  �لتنمية  و�ل�����ش��ن��اع��ةع��ن 
�الق��ت�����ش��ادع��ن ت��ن��م��ي��ة ري���ادة�الأع���م���ال �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، ك��م��ا �أن 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع م���ر�ك���ز �لتدريب  �إط�����ار  ي���اأت���ي يف  �ل��رن��ام��ج 
وفقاً  �ملو�طنني  �الأعمال  رو�د  لتدريب  �ل�شناعي  و�لتاأهيل 
�ملوؤ�ش�شات  2013 الإد�رة وتطوير ودعم  �لت�شغيلية  للخطة 
ريادة  دبلوم  �شهادة  �لرنامج  مينح  كما  بالقطاع،  �خلا�شة 

�الأعمال �ل�شناعية من كلية لندن للتدريب يف كامريدج.
و�شهد حفل �الفتتاح �شعادة عبد�هلل �شلطان �لفن �ل�شام�شي 
وفريد  �ل�شناعة  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د  �الق��ت�����ش��اد  وز�رة  وك��ي��ل 
موؤ�ش�شة  يف  �الأع��م��ال  رو�د  تطوير  �إد�رة  مدير  كرم�شتجي 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رة  �مل�����ش��اري��ع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
وماجد حممد �لعوي�س مدير �د�رة تطوير ودعم �ملوؤ�ش�شات 
ب��االإن��اب��ة ب��ال��وز�رة وخ��ال��د مقلد م��دي��ر تطوير �الأع��م��ال يف 

موؤ�ش�شة رو�د.
مبنا�شبة  كلمته  يف  �ل�شام�شي  �لفن  �شلطان  ع��ب��د�هلل  وق��ال 
وعر  حتر�س  �القت�شاد  وز�رة  �إن  �لدبلوم:  �أع��م��ال  �إط��الق 
�شر�كتها مع موؤ�ش�شات �لقطاعات �ملختلفة يف دولة �الإمار�ت 
على توفر �أف�شل �لر�مج �لتدريبية وفقاً الأف�شل �ملمار�شات 
تعزيز  ت�شهم يف  و�ل��ت��ي  �مل��و�ط��ن��ني،  �الأع��م��ال  ل���رو�د  �لعاملية 

و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  لقيادة  وتهيئتهم  مهار�تهم  وتنمية 
�شاملة  تنموية  خطة  �إط���ار  يف  �إل��ي��ه��ا،وذل��ك  ينت�شبون  �لتي 

ت�شتند �إىل �أرقى �ملعاير �لدولية .
�ل�شناعية  �مل�����ش��اري��ع  دور  �أن  ���ش��ك  ال  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أ����ش���اف 
حتريك  يف  رئي�شياً  عاماًل  ميثل  ب��ات  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
مع  يتز�من  دور  وهو  �ل�شناعة،  قطاع  نحو  �لعاملة  �لقوى 
�لذين  ل��الأف��ر�د  �لعمل  فر�س  بتوفر  و�الل��ت��ز�م  �اله��ت��م��ام 
نطاق  تو�شيع  ج��ان��ب  �إىل  ن�شبياً،  عالية  مب��ه��ارة  يتمتعون 
�ملجاالت،  ك��اف��ة  لي�شمل  �الق��ت�����ش��اد  يف  �ل�شناعية  �لتنمية 
يف  بالغة  �أه��م��ي��ة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �ل�شناعات  وت�شكل 
�قت�شاديات �ملجتمعات كافة، بغ�س �لنظر عن درجة تطورها 
و�ختالف �أنظمتها ومفاهيمها �القت�شادية، وتباين مر�حل 

حتوالتها �الجتماعية .
�أن �مل�شاريع �ل�شناعية �ل�شغرة و�ملتو�شطة  و�أكد �ل�شام�شي 
�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  حم����وري����اً  دور�ً  ت��ل��ع��ب 
�لنوع  هذ�  يوفر  حيث  �لعامل،  دول  معظم  يف  و�الجتماعية 
نظر�ً  للمو�طنني  و��شعة  عملومنو  فر�س  �ل�شناعات  م��ن 
ل�شغر حجم ر�أ�س �ملال �مل�شتثمر ومن ثم �مل�شاهمة بفعالية يف 
تعزيز �لناجت �الإجمايل، و�إ�شهامها يف والدة م�شاريع جديدة 

تدعم �لنمو �القت�شادي.
وبني �أنه �نطالقاً من �لدور �ملهم �لذي ميكن لهذه �مل�شاريع 
�القت�شادية  �الأه�����د�ف  حت��ق��ي��ق  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  يف  تلعبه  �أن 
�لدول  من  �لعديد  قامت  فقد  �ل���دول،  لتلك  و�الجتماعية 
ما  وه��ذ�  �مل�شاريع،  من  �لنوع  هذ�  وت�شجيع  بدعم  �ملتقدمة 
�شاعد يف حتقيق طفرة نوعية مهمة وكبرة على �مل�شتويني 

�القت�شادي و�الجتماعي يف هذه �لدول. 
و�أو�شح �ل�شام�شي �أن �مل�شاريع �ل�شناعية �ل�شغرة و�ملتو�شطة 
�لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق  يف  وم��وؤث��ر  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  ت�شاهم 
وبالتايل  �لعامل،  دول  معظم  يف  و�الجتماعية  �القت�شادية 
فهي ت�شهم يف جذب �أعد�د كبرة من �ملو�رد �لوطنية �ملبدعة 
و�ملاهرة، وتك�شبهم مع مرور �لوقت �ملهار�ت �لفنية و�لتقنية 
و�لتطوير  �ال�شتد�مة  نحو  �ل�شناعات  هذه  لقيادة  �لالزمة 
�ل�شكان من  �حتياجات  تلبية  دوره��ا يف  �مل�شتمر، ف�شاًل عن 

�ل�شلع و�خلدمات.
�ل�شغرة و�ملتو�شطة تعتمد ب�شكل  �ل�شناعات  �أن  �إىل  و�أ�شار 
رئي�س على �خلامات و�لكفاء�ت �لوطنية، و�الأكرث ��شتخد�ما 
بهذه  �ملتنامي  �اله��ت��م��ام  يف�شر  م��ا  وه��و  �مل��ت��اح��ة،  للتقنيات 
وبع�س  �ل�شناعية  �ل���دول  معظم  م�شتوى  على  �ل�شناعات 
�أدت  �ل��ع��رب��ي��ة، حيث  �ل��ب��الد  �ل��ن��ام��ي��ة، وع��ل��ى �شعيد  �ل���دول 
ال  دور�ً  �ل�شناعي(  �لقطاع  يف  خا�شة   ( �ل�شغرة  �مل�شاريع 

ي�شتهان به يف حتقيق بع�س �أهد�ف �لتنمية �القت�شادية. 
�مل�شرتكة  �إط���ار �جل��ه��ود  �شبق ويف  مل��ا  وف��ق��اً  �ل�شام�شي  وق��ال 
�الإ�شرت�تيجيني  و�شركائها  �القت�شاد  وز�رة  بها  تقوم  �لتي 
�أو�شاط  يف  �ل���ري���ادة  ومم��ار���ش��ات  مفاهيم  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف 
ثقافة  وغر�س  تعزيز  على  نحر�س  فاإننا  �مل��و�ط��ن،  �ل�شباب 
�الإبد�ع و�البتكار لدى خمتلف �شر�ئح �ملو�طنني وعلى وجه 
�خل�شو�س �شريحة �ل�شباب، وذلك من خالل بر�مج تدريبية 
مع  بالتعاون  �لوطنية  �لكفاء�ت  �أم��ام  طرحها  يتم  متكاملة 

موؤ�ش�شات علمية عاملية مرموقة . 
�إىل  �مل��ب��ادرة تهدف  �ل���وز�رة وع��ر ه��ذه  �أن  �ل�شام�شي  وذك��ر 
وتاأهيلهم  مهار�تهم  وتطوير  �مل��و�ط��ن��ني  �ملبدعني  حتفيز 
ليكونو� رو�د �أعمال قادرين على �إد�رة م�شاريعهم وم�شاهمني 
فاعلني يف عملية �لتنمية �ملن�شودة لدولة �الإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
ورحب فريد كرم�شتجي مدير �إد�رة تطوير رو�د �الأعمال يف 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرة و�ملتو�شطة 
بامل�شاركني وعر عن �شعادته لروؤية هذه �ل�شريحة من رو�د 
عليهم  وعر�س  �لرنامج،  يف  �مل�شاركني  �ملو�طنني  �العمال 
�خلدمات و�لدور�ت �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة، ورحب بالتو��شل 

معه لال�شتفادة من هذه �خلدمات. 
ت��ط��وي��ر ودعم  �إد�رة  �ل��ع��وي�����س م��دي��ر  وذك����ر م��اج��د حم��م��د 
تنفيذ  ب��اأن  �القت�شاد  وز�رة  يف  �ل�شناعة  بقطاع  �ملوؤ�ش�شات 
هذ� �لرنامج ياأتي يف �إطار مبادر�ت و�أن�شطة �الإد�رة للخطة 
�لت�شغيلية لل�شنة �حلالية، وقال: �إن �لوز�رة قد كلفت موؤ�ش�شة 
رو�د بتاأهيل 20 من رو�د �الأعمال �ملو�طنني باأ�شلوب حديث 
ومتقدم وبخر�ت عاملية لت�شهيل جناحهم يف تنفيذ م�شاريع 

�القت�شاد  وز�رة  روؤي��ة  �أن  �ل�شناعي، وبني  �لقطاع  نوعية يف 
هي �قت�شاد معريف تناف�شي متنوع بكفاء�ت وطنية هي هدف 
�لقطاع  �ل��رع��اة من  �لعوي�س  �شكر  �مل��ب��ادر�ت، كما  ه��ذه  مثل 
�خلا�س �لذين �شاهمو� يف تنفيذ هذه �ملبادرة وهم م�شرف 

�ل�شارقة �ال�شالمي و�شركة توب �شبيد.
على  �ل��رن��ام��ج  ل��ه��ذ�  تنفيذها  يف  رو�د  موؤ�ش�شة  و�ع��ت��م��دت 
وربطها  �لعملية  �لتطبيقات  على  �لرنامج  تنفيذ  منهجية 
ب��و�ق��ع ع��م��ل �ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ارك��ة يف �ل��رن��ام��ج م��ن خالل 
�لعملية،  �لتطبيقية  و�حل��االت  و�الأمثلة  �لنماذج  �إ�شتخد�م 
كما �أن �لرنامج يقوم على ثالث مر�حل �أ�شا�شية تعمل من 
خالل ترتيب وتر�بط يف حمتوياتها �لعملية لتحقق �أهد�ف 
�لرنامج، و�لتي تكتمل يف �لنهاية باإعد�د�لبحث �لتطبيقي 

�لعملي �مل�شتهدف منه تطوير�أد�ء �ل�شركات �مل�شاركة.
وتقوم �ملرحلة �الأوىل و�لتي تت�شمن �لتحديات و�لقيادة على 
و�لتحديات  �لفر�س  حيث  من  �القت�شادية  �لبيئة  معرفة 
و�لت�شريعا ت �ملوؤثرة يف عمل �ل�شركات يف �لقطاعات �ملختلفة 
�لتي من  و�الإ�شرت�تيجية  �لقيادية  تنمية�ملهار�ت  وتتناول   ،
�لتطوير  عملية  يف  دوخ��ط��ط��ه  �ل��ق��ائ  روؤي����ة  تبنى  خ��الل��ه��ا 

و�لتغير�مل�شتهدفة.
و�أما �ملرحلة �لثانية و�لتي تقوم على تنمية �ملهار�ت �الإد�رية 
و�لقيادية يف جمال �ل�شناعة فيتم فيها �لرتكيزعلى �جلو�ن 
�الإنتاج  و�إد�رة  �لب�شرية  �مل����و�رد  �إد�رة  عمليات  يف  �الإد�ري����ة 
جميع  وتعتر   ، �لت�شويق  و�إد�رة  �ملالية  و�الإد�رة  و�جل���ودة 
هذه �جلو�نب من �أركان و�أدو�ت عملية �لتخطيط للتطوير 

و�لتح�شني الأنها �لعمليات �لتي تقوم بها �ل�شركة لكي تقدم 
منتجاتها �أوخدماتها لكي تكون �ل�شركة موجودة.

فيتم  �لتطبيقية(  )�ل��ب��ح��وث  مرحلة  �لثالثة  �مل��رح��ل��ة  ويف 
فيها تقدمي ور�س عمل الإعد�د �لبحث �لتطبيقي ثم تكليف 
ك��ل م�����ش��ارك م��ن خ���الل �ل�����ش��رك��ة ب���اإع���د�د در����ش��ة تطبيقية 
ملو�جهة  �أو  �ل�شركة  لتنمية  معني  منجال  ع  للتطبيق  قابلة 
لدى  م��ت��و�ف��رة  ف��ر���س  ��شتثمار  لبحث  �أو  بع�شالتحديات 
�ل�شركة �أو در��شة خطط للتو�شعة و�لتطوير يف �ملنتجات �أو 

�خلدمات ومدى �نعكا�شاته �على و�شع �ل�شركة.
مزج  على  تعتمد  �لتي  منهجيته  يف  �لرنامج  �أهمية  وتاأتي 
كل  بتكليف  �الإن��ت��ه��اء  ث��م  ب��اال���ش��ت�����ش��ار�ت  �لعملي  �ل��ت��دري��ب 
و�ملهار�ت  �ملعارف  تطبيقي من خالل  بحث  باإعد�د  م�شارك 
�لتي �كت�شبها من �لتدريب و�ال�شت�شار�ت عن م�شكلة فنية �أو 
�أو �إعد�د  �أ وت�شويقية تتعر�س لها�ل�شركة  �إنتاجية  �أو  �إد�رية 
م�شتوى  على  للحفاظ  �لعمل  تطوير  �شبل  ح��ول  �لبحث 
�ملناف�شة �لذي ت�شتهدفه �ل�شركة ، وذلك من خالل �لتن�شيق 
�ملو�شوع  للم�شارك  حتدد  و�لتي  لل�شركة،  �لعليا  �الإد�رة  مع 
�مل�شارك  ي��ق��وم  �أن  ي�شرتط  كما   ، و�ل��در����ش��ة  �لبحث  حم��ل 
يتم  تطبيقية  عملية  ح��ال��ة  ع��ن  �ل��ت��خ��رج  م�����ش��روع  بتقدمي 
حتديدها من قبل �ل�شركة ، ويف �ملدة �ملقررة �أثناء �لرنامج 
% من   84 تقل عن  ن�شبة ح�شورال  �أن يحقق  كما عليه   ،
�ل�شاعات �ملعتمدة لور�س �لعمل، و�أن يكون لديه خرة �شنتني 
يف جمال �لعمل �ل�شناعي وموؤهل عايل، و�لقدرة على �إعد�د 

وكتابة �لتقارير و�لعر�س و�لتقدمي.

يف برنامج هو االأول من نوعه على م�ستوى الوطن العربي 

وزارة القت�ساد تطلق دبلوم ريادة الأعمال ال�سناعية 

ل��ل��ط��ر�ن، �ل��ن��اق��ل �لوطني  �أع��ل��ن��ت �الحت����اد 
ل��دول��ة �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، ع��ن بدء 
�أبوظبي  ب����ني  �ل���ي���وم���ي���ة  رح���الت���ه���ا  ت�����ش��غ��ي��ل 
لتوفر  ت���وق���ف،  دون  �ل��ع��ا���ش��م��ة  وو����ش��ن��ط��ن 
�ملبا�شرة  �جلوية  للرحالت  خدمة  �أول  بذلك 
�لواليات  وعا�شمة  �الإمار�تية  �لعا�شمة  بني 

�ملتحدة �الأمريكية.
�لتي تهبط  �لرحالت �جلديدة،  وتاأتي وجهة 
��شتجابًة  �ل��دويل،  د�لي�س  و��شنطن  مطار  يف 
و��شنطن  �إىل  �ل�����ش��ف��ر  ع��ل��ى  �ل���ق���وي  ل��ل��ط��ل��ب 
م���ن ق���ط���اع �مل���وظ���ف���ني �حل��ك��وم��ي��ني ورج����ال 
�مل��ت��ز�ي��د على  �ل��ط��ل��ب  �الأع����م����ال، �إىل ج��ان��ب 
�ل�شفر الأغر��س �لرتفيه بني �لعا�شمتني وما 

ور�ئهما من مدن �أخرى. 
�أفاد  �جل��دي��دة،  �لوجهة  �إط��الق  على  وتعليقاً 
و�لرئي�س  �ملجموعة  رئي�س  ه��وج��ن،  جيم�س 
كانت  بالقول  ل��ل��ط��ر�ن،  ل��الحت��اد  �لتنفيذي 
من  عمالءنا  م��ن  ��شتقيناها  �لتي  �مل��وؤ���ش��ر�ت 
�ملوظفني �حلكوميني و�لعمالء من �ل�شركات 
وجهة  �أن  �إىل  ب��ق��وة  ت�شر  �ل�����ش��وق��ني  ك��ال  يف 
ب��االإق��ب��ال مبا  و����ش��ن��ط��ن �شتحظى  �أب��وظ��ب��ي- 
يتيح لنا توفر �لرحالت ب�شورة يومية منذ 

�ليوم �الأول على �إطالق هذه �لوجهة .  

و�أ�شاف لقد ��شتجبنا لهذ� �لطلب �لقوي من 
خالل �لتز�منا بتوفر ما ي�شل �إىل 3،360 
مقعد�ً �أ�شبوعياً، وقد جاءت �حلجوز�ت �مل�شبقة 
لهذه �لوجهة حتى �الآن م�شجعة للغاية يف كال 
�الجتاهني للرحلة، كما �أننا �شوف نفتتح �شالة 
�نتظار فخمة تبلغ تكلفتها 6.8 مليون دوالر 
�أم��ري��ك��ي ه���ذ� �الأ���ش��ب��وع يف �مل��ب��ن��ى �إي���ه مبطار 
�أرق��ى �خلدمات ملا قبل  د�لي�س �ل��دويل لنوفر 
�ل�شفر وبعده لعمالئنا �لكر�م �مل�شافرين على 
لوؤلوؤ  درج���ة  �أو  �الأوىل  �ملا�شية  �ل��درج��ة  م��ن 

رجال �الأعمال . 
وجتدر �الإ�شارة �إىل �أن رحلة �الحتاد للطر�ن 
�لدويل  �أبوظبي  تغادر مطار   EY131 رقم 
يف مت���ام �ل�����ش��اع��ة �ل��ع��ا���ش��رة ���ش��ب��اح��اً ك���ل يوم 
رحلة  يف  �ل��ع��ا���ش��م��ة  و����ش��ن��ط��ن  �إىل  م��ت��ج��ه��ًة 
ل��ل��و���ش��ول �إىل  ���ش��اع��ة   15 ت�����ش��ت��غ��رق ق���ر�ب���ة 
�أمريكا  �لر�بعة لالحتاد للطر�ن يف  �لوجهة 
�إىل ج��ان��ب وجهات  ت��اأت��ي  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، و�ل��ت��ي 
وحتى  وتورنتو  و�شيكاغو،  نيويورك،  من  كل 
تاريخه، نقلت �الحتاد للطر�ن ما يقرب من 
�أمريكا  وق���ارة  �أب��وظ��ب��ي  ب��ني  م�شافر  مليوين 
يف   12.6 بن�شبة  من���و�ً  و�شجلت  �ل�شمالية، 

�ملائة يف �أعد�د �مل�شافرين �لعام �ملا�شي.

ومن �ملقرر �أن تقيم �الحتاد للطر�ن عدد�ً من 
�جلديدة  �لوجهة  باإطالق  �حتفااًل  �لفعاليات 
يف و��شنطن هذ� �الأ�شبوع يح�شرها لفيف من 
�شعادة  بينهم  من  �الأعمال  ورج��ال  �مل�شوؤولني 
يو�شف �لعتيبة، �شفر دولة �الإمار�ت �لعربية 
�الأمريكية،  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  ل��دى  �مل��ت��ح��دة 
�الأمريكي  �ل�شفر  ك��ورب��ني،  مايكل  و�ل�شيد 
لدى دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ل�شيد 
�الأع���م���ال  ����ش���ي���ر�ي���ت، رئ��ي�����س جم��ل�����س  د�ين 

�أن �الحت����اد  ٌي���ذك���ر  �الأم���ري���ك���ي �الإم������ار�ت������ي. 
للطر�ن ت�شّغل وجهة �أبوظبي-و��شنطن عر 
�ملدى  فائقة  ل��ل��رح��الت  �ملخ�ش�شة  طائرتها 
من طر�ز �إيربا�س A340-500 �لتي تبلغ 
طاقتها �ال�شتيعابية 240 م�شافر�ً عر ثالث 
مق�شور�ت رحبة �مل�شاحة، تت�شمن 12 مقعد�ً 
لدرجة  مقعد�ً  و28  �الأوىل،  �ملا�شية  للدرجة 
لدرجة  �الأع��م��ال، و200 مقعد�ً  ل��وؤل��وؤ رج��ال 

�ملرجان �ل�شياحية.
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الحتاد للطريان تطلق خدمة الرحالت اليومية من اأبوظبي اإىل وا�سنطن العا�سمة

اأكادميية الإمارات وبي دبليو �سي تطلقان برنامج املاج�ستري امل�سغر يف اإدارة الأعمال

•• عجمان ـ الفجر 

�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  �ختتمت 
عن  تدريبيا  برناجما  عجمان  يف 
�لدعاية  وف��ن  �ل�شياحي  �لت�شويق 
�لفعاليات  و�إد�رة  و�الإع�����������الن 
�لتطوير  خبر  قدمها  �ل�شياحية، 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي و�ل�����ش��خ�����ش��ي ع��ب��د �هلل 
�ل�����ش��ي��خ حميد  ق���اع���ة  �ل���ع���ط���ر، يف 
مب�شاركة  وذل��ك  عجمان،  مبتحف 
�لتطوير  �إد�رة  �أق�������ش���ام  ج��م��ي��ع 

و�لت�شويق �ل�شياحي يف �لد�ئرة.
�لرنامج  خ���الل  �ل��ع��ط��ر  وت���ن���اول 
�لتدريبي، �لذي �شاحبه جمموعة 
من ور�س �لعمل �لتنفيذية، �أهمية 
�شناعة �إد�رة �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت 
�ل�شياحية و�أ�شا�شياتها ومعوقاتها، 
بد�ية من و�شع �خلطط وحتديد 
�الأه����د�ف و�الأول���وي���ات وب��ن��اء فرق 
�لتنفيذية  و�ل������ر�م������ج  �ل���ع���م���ل 

�مل�شاحبة لذلك.
ك���م���ا ت����ط����رق خ������الل �ل����رن����ام����ج، 
�ل�����ذي ����ش��ت��م��ر مل����دة �أ����ش���ب���وع عمل 

ك����ام����ل، م����ب����ادئ �ل���ت�������ش���وي���ق وفن 
وم���ا يتطلبه  و�الإع������الن  �ل��دع��اي��ة 
ب�شورة  �لتعرف  �شرورة  من  ذل��ك 
وحتديد  �مل���ن���ت���ج  ع���ل���ى  م��ت��ك��ام��ل��ة 
وخ�شائ�شها  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة  �ل��ف��ئ��ات 
وكيفية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  و���ش��م��ات��ه��ا 
�شياغة �لر�شائل �ملطلوب توجيهها 

و�إي�شالها.
مبادئ  كذلك  �لعطر  و��شتعر�س 
و�أ�ش�س �لت�شويق �الإلكرتوين و�آلية 
و�لفعاليات  �الأن�شطة  مع  �رتباطه 
�إىل حماور لغة  �إ�شافة  �ل�شياحية، 
�جل�شد و�حلركة و�أف�شل ممار�شات 

�الت�شال غر �للفظي.
رئي�س  �ل��ب��ل��و���ش��ي  �أ����ش���م���اء  وق���ال���ت 
د�ئرة  يف  بالوكالة  �لتدريب  ق�شم 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة ب��ع��ج��م��ان �إن 
هذ� �لرنامج ياأتي تلبية ملتطلبات 
�لعمل يف قطاع �لت�شويق �ل�شياحي 
يرتبط  ك��م��ا  �ل��ف��ع��ال��ي��ات،  و�إد�رة 
بهدف ��شرت�تيجي معتمد بالد�ئرة 
�ل�شياحية  �ل��ق��ي��اد�ت  �إع�����د�د  وه���و 
وت��اأه��ي��ل كو�در  م��ن خ��الل تطوير 
�ل�شياحة  جم����ال  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
باأدو�رهما  �ل��ق��ي��ام  م��ن  ومتكينها 

وم�شوؤولياتها ب�شكل فاعل.

•• ابوظبي-وام:

�أبوظبي وبالتعاون  �لتابعة لغرفة  �الإمار�ت  �أكادميية  �أطلقت 
مع �أكادميية بي دبليو �شي برنامج �ملاج�شتر �مل�شغر يف �إد�رة 
�الأعمال للمرة �الأوىل باملنطقة و�لفريد من نوعه يف �لدولة. 
وقالت �لغرفة يف بيان �شحفي �م�س �إنه من �ملقرر �أن يبد�أ هذ� 
�لرنامج يف 20 �أبريل �جلاري من خالل �أكادميية بي دبليو 
�س .. موؤكدة �أن هذ� �لرنامج يعتر �حلل �الأمثل للمهنيني 
ورجال �الأعمال و�أ�شحاب �مل�شاريع �لذي ي�شعون �إىل �كت�شاب 
�لتقليدية  �ملاج�شتر  بر�مج  من  �ملكت�شبة  و�مل��ه��ار�ت  �ملعارف 
�لوقت  �لتز�مات  �لوقوع حتت �شغوط  دون  �الأعمال  �إد�رة  يف 
و�لتكلفة �لز�ئدة. و��شتعانت �أكادميية �الإمار�ت باملتخ�ش�شني 
من �شبكة بي دبليو �شي �لعاملية م�شتفيدة بذلك من موقعها 
�لريادي �لعاملي يف جمال �خلدمات �ملهنية. وميتلك �ملحا�شرون 
يف برنامج �ملاج�شتر �مل�شغر يف �إد�رة �الأعمال يف �لدولة فهما 
عملية  خ��ر�ت  ولديهم  �حلديثة  �ملنظمات  لتعقيد�ت  عميقا 
ومعرفة  �ملتخ�ش�شة  �ملجاالت  يف  وخ��رة  قيادية  منا�شب  يف 
�لرنامج  ه��ذ�  ط��رح  وج��اء  و�لعاملية.  �ملحلية  �الأع��م��ال  ببيئة 

بعد �ال�شتبيان �ل�شنوي �خلام�س ع�شر �لذي �أجرته بي دبليو 
�شي للمدر�ء �لتنفيذيني و�لذي ك�شف �أن 63 باملائة من كبار 
�ملدر�ء �لتنفيذيني يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط يرون يف نق�س 
�ملو�هب خماطر حمتملة على منو �أعمالهم و�أفاد 33 باملائة 
منهم بو�شع تنمية �ملو�هب كاأولوية ق�شوى لديهم. وقامت 
�أكادميية بي دبليو �شي باإدر�ج �خلر�ت �ملكت�شبة من �لعمل مع 
�ل�شركات يف جميع �أنحاء �لعامل يف برنامج �ملاج�شتر �مل�شغر 
مو��شيع  �أه��م  �ملاج�شتر  برنامج  ويغطي  �الأع��م��ال.  �إد�رة  يف 
و�الإد�رة  �ل��ق��ي��ادة  م���ه���ار�ت  م��ث��ل  �الأع���م���ال  �إد�رة  م��اج�����ش��ت��ر 
و�لوظائف  �مل�شاريع  �إد�رة  جم��االت  يف  �مل�شاكل  حل  وم��ه��ار�ت 
�لب�شرية. وقال حممد  �ل�شركة و�ملو�رد  �ملالية و��شرت�تيجية 
�إن  �أبوظبي  ع��ام غرفة جت��ارة و�شناعة  �ملهري مدير  ه��الل 
�أكادميية �الإمار�ت تفخر بالتعاون مع �أكادميية بي دبليو �شي 
�الأول  �ل��ذي يعد  بابو ظبي  �ملتميز  �إط��الق ه��ذ� �لرنامج  يف 
�ال�شرت�تيجي  �ل��ه��دف  �إن  �ىل  الف��ت��ا  �ملنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن 
بناء  �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف  دع��ام��ة  ك��ون��ه  �شيتمثل يف  �ل��رن��ام��ج  ل��ه��ذ� 
ه��ن��اك حاجة  �أن  �إىل  �ل��دول��ة.. م�شر�  �مل��و�ه��ب يف  وت��ط��وي��ر 
و�لتطبيقات  �لنظرية  �مل��ع��رف��ة  ب��ني  يجمع  ل��رن��ام��ج  ملحة 

�لعملية يف مكان �لعمل وذلك بهدف تطوير جمموعة مميزة 
للمو�رد  هاما  ر�ف���د�  �شي�شكلون  �ل��ذي  �ملوهوبني  �ل��ق��ادة  م��ن 
�لب�شرية يف �الإم��ار�ت. و�أكد �ملهري �أن �لفو�ئد �ملكت�شبة من 
�لرنامج �شتكون هائلة و�أن �مل�شاركني �شيكونون قادرين على 
�ال�شتفادة من �ملعرفة وتبادل �خلر�ت �لتي ح�شلو� عليها يف 
مكان عملهم. من جانبها قالت �أماند� الين �شريك �أكادميية 
�لعاملة يف  �لقوى  تنوع  �إن  �الأو�شط  �ل�شرق  �شي يف  دبليو  بي 
�الإمار�ت يعني حاجة �لقادة على وجه �خل�شو�س �إىل مهار�ت 
�لثقافية  بخلفياتهم  مروؤو�شيهم  وق��ي��ادة  ومتكني  �لتو��شل 
�ملختلفة.. موؤكدة �أن هدف �الأكادميية يتمثل يف �مل�شاهمة يف 
تطوير �لقادة و�شقل مو�هب �لقوى �لعاملة يف دولة �الإمات 
�لعربية �ملتحدة. و�أ�شافت �نه على �لرغم من درجة �لتطور 
�أن��ه ال  �إال  �الإم���ار�ت  �لعايل يف دول��ة  �لتعليم  �لعالية يف نظام 
�إد�رة  �لكرى يف  �ملاج�شتر  ي��ز�ل هناك عامل جذب لر�مج 
�الأع��م��ال يف �خل���ارج وم��ع و���ش��ع ه��ذ� �الأم���ر يف �الع��ت��ب��ار فاإن 
برنامج �ملاج�شتر �مل�شغر يف �إد�رة �الأعمال لدى بي دبليو �شي 
تزويد  وبالتايل  �ملحلية  و�ملعرفة  �لعاملية  �خل��رة  بني  يجمع 

�ملر�شحني بحل مالئم ال�شتمر�ر �لتعليم �لتنفيذي.

جمل�س حمافظي �سندوق النقد العربي يوافق
 على زيادة راأ�س املال امل�سرح به لل�سندوق

•• دبى -وام:

و�فق جمل�س حمافظي �شندوق �لنقد �لعربي على زيادة ر�أ�س �ملال �مل�شرح به لل�شندوق وذلك يف ختام �جتماعه 
�ل�شنوي �ل�شاد�س و�لثالثني بدبي �م�س.وتناول �لبيان �خلتامي �أهم جو�نب ن�شاطات �ل�شندوق يف جماالت عمله 
�لرئي�شية . ووجه �ملجل�س يف بد�ية �جلل�شة �ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�أعرب  �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي على رعايته لالجتماعات وحفاوة �ال�شتقبال وكرم �ل�شيافة. كما 
بافتتاح  تكرمه  على  �ملالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �إىل  �ل�شكر  عن جزيل 
�نتخاب  بينها  من  ق��ر�ر�ت  عدة  �ملجل�س  و�تخذ   . �لعام  لهذ�  �لعربية  �ملالية  للهيئات  �ل�شنوية  �الجتماعات  �أعمال 
�لها�شمية لدى  �الأردنية  �ململكة  �ملحافظني وحمافظ  رئي�شا ملجل�س  �ل�شندوق  �ليمنية لدى  حمافظ �جلمهورية 
�ل�شندوق نائبا له كما �شادق �ملجل�س على تر�شيحات �لدول �الأع�شاء �ملعنية ب�شاأن �نتخاب �أع�شاء جمل�س �ملديرين 
�لتنفيذيني للدورة �جلديدة وملدة ثالث �شنو�ت. كما متت �ملو�فقة على �لتقرير �ل�شنوي لل�شندوق لعام 2012 
2012 و�لتخ�شي�شات �ملقرتحة لالحتياطيات عن  و�عتماد �حل�شابات �خلتامية �ملوحدة �ملدققة لل�شندوق لعام 
�لعام �ملنتهي يف 31 دي�شمر 2012 و�إعادة تعيني �ل�شادة �إرن�شت ويونغ مر�قبني حل�شابات �ل�شندوق للعام �ملايل 
�لقمة  لل�شندوق يف �شوء قر�ر  �ملالية  �مل��و�رد  زي��ادة  �ل�شندوق حول  �لتي قدمها  �لدر��شة  �إىل  و��شتناد�   .2013
على  �ملجل�س  و�فق   2013 يناير  �لريا�س يف  �لتي عقدت يف  و�الجتماعية  �القت�شادية  �لثالثة  �لعربية  �لتنموية 

زيادة ر�أ�س �ملال �مل�شرح به لل�شندوق.

�سركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي تطرح املرحلة الثانية من �سقق القرم ال�سرقي
•• اأبوظبي-وام:

�ملرحلة  للتاأجر  - طرحها  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  و�لثقافية  و�ل�شياحية  �ل�شكنية  �لوجهات  الأب��رز  �لرئي�شي  �ملطور   - �ل�شياحي  و�ال�شتثمار  �لتطوير  �شركة  �أعلنت 
�لثانية من �شقق �لقرم �ل�شرقي �ل�شكنية و�لتي حتمل ��شم �شقق بروميناد �لقرم �ل�شرقي . وياأتي �لطرح بعد تاأجر كامل �شقق �ملرحلة �الأوىل رزيدن�شز �لقرم 
�ل�شرقي �لتي تتميز باإطاللتها �لبحرية على حممية �أ�شجار �لقرم يف و�شط �لعا�شمة �أبوظبي. ويت�شمن م�شروع بروميناد �لقرم �ل�شرقي .. 170 �شقة موزعة 
على بناءين �أحدهما �أتيح �الآن للتاأجر وي�شم 77 �شقة بغرفة نوم و�حدة وغرفتني وثالث غرف نوم �إ�شافة �إىل �شقق بنتهاو�س بثالث غرف نوم. وقال �أحمد 
عبد�لكرمي �لفهيم �ملدير �لتنفيذي للت�شويق و�الت�شاالت و�ملبيعات و�لتاأجر يف �شركة �لتطوير و�ال�شتثمار �ل�شياحي..�إن هذه �خلطوة جاءت بعد تاأجر �ملرحلة 
�الأوىل بالكامل وزيادة �لطلب وتوقع �أن تلقى �ملرحلة �لثانية �إقباال و��شعا نظر� للخيار�ت �ملتنوعة �لتي تتميز بها �إ�شافة �إىل قربها من �ملركز �لتجاري �لذي 
�شيفتتح قريبا وي�شم جمموعة من �ملحالت و�ملطاعم. وت�شمنت �ملرحلة �الأوىل من �جلزء �ل�شكني يف �ملجمع عدد� حمدود� من �شقق رزيدن�شز �لقرم �ل�شرقي و 
�لبالغ عددها 50 �شقة فقط منها 48 �شقة مكونة من ثالث غرف نوم و�شقتان من نوع بنتهاو�س باأربع غرف نوم موزعة على �شتة مبان منخف�شة �الرتفاع..

فيما ي�شغل جممع �لقرم �ل�شرقي موقعا متميز� يف �ل�شاحل �ل�شرقي ملحمية �أ�شجار �لقرم يف �أبوظبي على �متد�د 2 ر1 كيلومرت حيث يرتبط بو�شط �لعا�شمة 
عن طريق �شارع �ل�شيخ ز�يد �حليوي و يبعد 15 دقيقة فقط عن مطار �أبوظبي �لدويل. 

غوغل تن�سم اإىل ع�سوية جمل�س �سامينا
•• دبي-وام:

�ملجل�س.  �إىل ع�شوية  �ن�شمام غوغل  �لعامل عن  مناطق من  يغطي ثالث  �ل��ذي  �لر�ئدة  �الت�شاالت  �شركات  �شامينا حتالف  �أعلن جمل�س 
ويركز جمل�س �شامينا على �شيا�شات �لرقمنة ومنوذج �أعمال �الإنرتنت �مل�شتد�مة و�ال�شتثمار يف �لنطاق �لعري�س بهدف تعزيز منو �شركات 
�الت�شاالت وتطوير �شناعة �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات.. وي�شمل ذلك �ل�شيا�شات و�للو�ئح �لتي ت�شاهم يف تطوير �ل�شناعة. وي�شارك �ملجل�س 
�لتن�شيق و�لتعاون  بن�شاط يف تطوير �شناعة �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات يف �ملنطقة من خالل توفر من�شة متكاملة ت�شاعد على تعزيز 
بني �جلهات �ملعنية �لرئي�شية يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�شاالت. و�كد بوكار با �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س �شامينا �أن غوغل حمرك 
باعتبارها  �شامينا  ملجل�س  وخ��ر�ت  لها  ح��دود  ال  معرفة  �شتوفر  �لرقمي  �ملحتوى  قيمة  ب�شل�شلة  �ملعنية  �لر�ئدة  و�ل�شركة  �لعمالق  �لبحث 
ع�شو� به معربا عن ��شتعد�د �ملجل�س لتوفر قاعدة لتبادل �ملعرفة و�الأفكار للع�شو �جلديد و�لتعاون عن نحو وثيق من �أجل تو�شيع م�شاركة 
قاعدة �أع�شاء �ملجل�س يف �لق�شايا و�لتحديات �لتي تو�جه هذه �ل�شناعة وذلك على �مل�شتويني �الإقليمي و�لعاملي. ��شاف �نه �شتتاح لغوغل 
�الأ�شو�ق  و��شتك�شاف  باملنطقة  وموؤمتر�تنا  �جتماعاتنا  يف  حموري  دور  ولعب  للم�شاركة  عديدة  فر�شا  �شامينا  جمل�س  يف  ع�شو�  باعتبارها 

منطقة و�لفر�س �لتي تقدمها وكذلك �لتعاون مع �شركات �الت�شاالت �الأع�شاء باملجل�س.
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 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/249  ك ع غ 
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد �شلطان مطر كرمك �جلن�شية: �المار�ت   وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
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و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  الكهربائية ( 
�مللف )56809( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ل�شيد:�شليمان 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم���ار�ت  �جلن�شية:  �لكعبي  �شليمان  �شعيد  غريب 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
    اعالن يف الدعوى رقم   2013/244 بالن�سر

�ملدعى : حميد �لع�شري خلفان حارب �ل�شام�شي  �ملطلوب �عالنه: 
�شعث   �شلمان  م�شطفى  زي����د�ن  وميثلها  ل��ل��ع��ق��ار�ت  �الن�����ش��ار  ب��ي��ت 
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد 
مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  موعد�   2013/4/22 �مل��و�ف��ق  �الثنني  ي��وم 
�اليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور 

�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد .
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي  

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

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3    
 اعـــــــالن       

 تقدم �ىل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/  
حممد �بر�هيم ح�شن �شامل �ملرزوقي  �جلن�شية: �المار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�لتجاري  �ال�شم  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف  �لتوقيع 
)ور�سة العمدة لت�سليح ال�سيارات ( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
يف   1992/8/3 بتاريخ  �ل�شادر   214455 رقم  مهنية  رخ�شة  خورفكان،  مدينة  يف 
ماجد  �شعيد  عبد�هلل  �ل�شيد/هيثم  �ىل  بخورفكان.  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم���ار�ت  �جلن�شية:  �لنقبي  حممد 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  يف مدينة خورفكان  

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/367    

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة  /�شيخة علي زوجة جا�شم علي عبد�هلل دمل- �مار�تية 
�جلن�شية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 51% يف �لرتخي�س �لتجاري/ 
مكتبه �الفاق �مل�شرقه ذ.م.م ترخي�س جتاري رقم 0607292 وذلك لل�شيد/ وليد من�شور 
�لقانون  م��ن   3 فقره   )16( �مل���ادة  لن�س  وعمال  �جلن�شية.    �م��ار�ت��ي  �ملن�شور-  يو�شف 
�الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن 
للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الج��ر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� 
�لعدل  �لكاتب  ل��دى مكتب  ذل��ك تقدمي طلب  �ع��رت����س حيال  �ي  �الع��الن فمن لديه 

�ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/503 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �لدعاء هولدجنز �س م ح  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شوفيا زيجاجنروفا  وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر   نعلنكم باحلكم 
 2012/4/4 بتاريخ  �الرب��ع��اء  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2011/562 رق��م  �ل��دع��وى  يف  بال�شادر 
درهم(   185575( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -1 وذل���ك:   تنفيذيا  �شند�  باعتباره 
هذ�  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��الل  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�شليمه 
�عتبار�  �شنويا  بو�قع %9  و�لفو�ئد  �لدعوى  �لبيع حمل  �تفاقية  �الع��الن. 2- بطالن 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2011/9/7 وحتى �ل�شد�د.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/89 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �منيات بروبرتيز  تويلف ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ ر�فايل �شولتانوف وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر  نعلنكم باحلكم 
بال�شادر يف �لدعوى رقم 2011/305 ��شتئناف عقاري يوم �خلمي�س بتاريخ 2012/12/27 
درهم(  وق��دره )14629062  ب�شد�د مبلغ  بالز�مكم   -1 : تنفيذيا وذلك  �شند�  باعتباره 
�ل�شد�د ت�شليمه �ىل  و�لفائدة 9% من تاريخ قيد �لدعوى يف 2010/11/9 وحتى متام 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �الع��الن.   وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

   مذكرة اعالن متظلم �سده   بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/25 تظلم جتاري                                                

�ىل �ملتظلم �شده/1- �شركة بروفا�شينل فورد �شاليو�شني �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�س.ذ.م.م  و�ل��ف��و�ك��ة  للخ�شار  وع��اب��دي  غالمي  /�شركة  �ملتظلم  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�عاله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �ق���ام  ق��د  غ��امن  حممد  �هلل  م��ال  نا�شر  ومي��ث��ل��ه: 
حتفظي  حجز   2012/42 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر  من  تظلم  ومو�شوعه 
جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/14 
�ل�شاعة  8.30 �س بالقاعة رقم  ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�شيكون مبثابة  ف��ان �حلكم  �الق��ل،  ويف حالة تخلفك  �ي��ام على  بثالثة  �جلل�شة 

ح�شوري.  
 رئي�ض الق�سم                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/26  ا�ستئناف تظلم جتاري  

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�حمد من�شور جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /جون مارتن �شيتو�رت فيليب�س وميثله: يعقوب قا�شم 
�شاهني عبد�هلل قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
جل�شه  لها  وح��ددت   2013/1/13 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2012/201
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/4/7 �مل��و�ف��ق  �الح���د  ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2857 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
بنغالدي�س  �جلن�شية:  مياه  ��شالم  ليت  مياه  نا�شر  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : حمل عبد�ملالك العمال �ال�شباغ و�ل�شحية �جلن�شية: �المار�ت 
�جلن�شية:  و�ل�شحية  �ال�شباغ  العمال  عبد�ملالك  حمل  �عالنه/   �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت 
وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1402 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  �ملو�فق 2013/4/10 موعد� لنظر طلب  �الربعاء  يوم  لنظره جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-  �لكائنة باملحكمة 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
    اعالن بالن�سر 

 تقرر يف �لق�شية رقم )2012/3343 ( منازعات �يجارية �ملنظورة �مام جلنة 
ف�س �ملنازعات �اليجارية )�للجنة �لثالثة( و�ملرفوعة من /ورثة/ �ل�شيبة 
خمي�س عبد�هلل �ل�شرياين- العالن �ملدعى عليها �لثانية/ �شالون �شمبلي 
بيوتي فول لل�شيد�ت- ن�شر� حل�شور جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/7 
يف  �ل�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع �لدفاع- 
منطقة مع�شكر �آل نهيان- بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2 وذلك على 

نفقة �ملدعني.
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

                                                         اللجنة الثالثة          

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

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة  �يجارية  منازعات   )  2012/2133( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر   
�مل��ن��ازع��ات �الي��ج��اري��ة )�للجنة �خل��ام�����ش��ة( و�مل��رف��وع��ة م��ن / جلنة ف�س 
�مل��دع��ى  عليه/ روؤي���ة �ملبدعون  �ب��ر�ه��ي��م- الع��الن  جم��دي ح�شن حممد 
 2013/4/7 �ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  حل�شور  ن�شر�   - �لعقار�ت-  الد�رة 
يف  �ل�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي- �شارع �لدفاع- 
منطقة مع�شكر �آل نهيان- بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2 وذلك على 

نفقة �ملدعني.
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

                                                         اللجنة            

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

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1534  جت جز- م ت- ب- اظ

مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �جلنيبي  جمعه  عبد�هلل  علي  مدعي/عبد�هلل 
�لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  ح�شني  �لبدري  عبد�لرحيم  �حمد  عليه: 
�لبدري  عبد�لرحيم  �عالنه/�حمد  �ملطلوب  درهم   91.000 مببلغ  مطالبة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  م�شر   �جلن�شية:  ح�شني 
موعد�   2013/4/18 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
�لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/3/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1916  جت كل- م ت- ب- اظ

مدعي/معمل �لنه�شة للطابوق و�لبالط و�لرخام ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت    مدعي 
عليه: �شركة �لرج �الأهلي للتجارة ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ وقدره 427000 درهم + �لفائدة �لقانونية �ملطلوب �عالنهما/1- 
�شركة �لرج �الأهلي للتجارة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت 2-حممد �شالح عبا�س �شالح 
بالن�شر  �لدعوى �جلن�شية: م�شر عنو�نه:  �ل�شيكات �شند  �ملدير و�ملوقع على  �ل�شريك 
)تعجيل من �لوقف( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة  �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1306 جتاري كلي    

عبد�هلل  ر��شد  �ل�شيد/  ميثلها  ذ.م.م  لالكرتوميكانيكية  كو�شني  �شركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �شاجي     �شوريندر�ن  بار�مبو  بونا�شي   -2 �لدرعي 
2013/3/11م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �شركة 
بيتا �ل�شناعية بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعي عليها �الوىل بالت�شامن 
مع �ملدعي عليه �لثاين باأد�ء مبلغ وقدره )137.970 درهم( مائة و�شبعة وثالثون �لف وت�شعمائة 
و�شبعون درهما للمدعية مع فائدة تاخرية قدرها 5% منذ تاريخ رفع �لدعوى �حلا�شلة بتاريخ 
2011/6/13 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�س ماعد� ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/3/20 حكما 

قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي /حممد عمر مقن�سة    
 رئي�ض الدائرة التجارية الكلية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
             اعالن للم�ستاأنف �سدهما -بورود التقرير- ن�سرا

 ا�ستئناف رقم 2, 3, 4, 5 ل�سنة 2012     )جتاري(
بتاريخ  �ل�شادر  �البتد�ئية  �الحتادية  �بوظبي  حمكمة  حكم  ��شتئناف 
�ىل  -كلي(  )جتاري   2005 ل�شنة    775 رقم  �لق�شية  يف   2011/12/20
�حمد  م�شطفى   -2 للمقاوالت  �لنمر  �شركة   -1 �شدهما:  �مل�شتاأنف   /
يف  �ال�شتئناف  �ن  �علم  �لتقرير  بورود  بالن�شر  يعلن  وعنو�نه:  �لنمر 
�ل�شاعة  �الوىل  �لتجارية  �لد�ئرة  يف  �ملحكمة  �شتنظره  �عاله  �لدعوى 
حت�شر  مل  فاذ�  2013/4/8م  �ملو�فق  �الثنني  يوم  من  �شباحا   9.30
ب�شخ�شك �و بو��شطة وكيلك �ملعتمد فان �ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل 

فيه غيبتك - �شدر بتوقيعي يف تاريخ 2013/3/19م.
قلم ال�ستئناف

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2011/3173 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2011/15077 
�ىل �ملحكوم عليه /��شرف علي مر علي خان     عنو�نه : بالن�شر قد �شدر �شدك حكم 
( ومبا  �ملدعي)كار�س لالجرة- االمارات   ل�شالح   )2011/3899 ( رقم  �لق�شية  يف 
�ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك، ومبا 
�ملبلغ   -1 �شفر  تذكرة  �شفر+  مالية+جو�ز  كاالتي: مطالبة  تنفيذه  �ملطلوب  �ن �حلكم 
�ملطلوب حت�شيله:5.383 درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 3- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله 
�ملجموع : 5.383 درهم  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �مام هذه �ملحكمة للجل�شة �ملحددة 
يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/5/5م. لتنفيذ ما ذكر �عاله ، ويف حاله تخلفك 
بتوقيعي  �شدر  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فان  ذلك  عن 

وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/4/2.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2011/1005 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2011/6170 

�ىل �ملحكوم عليه /فينود كيناتوبور�يل ر�ما كري�شنا بودوفال ر�مابور�ت- 
�لهند عنو�نه : بالن�شر

 نود �الحاطة يتعني عليك �حل�شور �مام هذه �ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف 
)9.00( من �شباح يوم 2013/4/30م العادة �ملبلغ �لذي ��شتلمه بالزيادة 
درهم(   41.083( وق��دره  مبلغا   )2011/473( رقم  �ال�شتئناف  حكم  بعد 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/14م
  القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     

 اخطار يف الق�سية التنفيذية رقم 2009/1372 تنفيذ عام
�ىل �ملحكوم عليهما/1- خالد �شعيد عبد�لهادي �لعلوي 2- غنية هالل حممد 
�لقبي�شي عنو�نهما : بالن�شر  قد �شدر �شدك ��شتئناف رقم 2008/240 مدين 
كلي �ىل �ملحكوم له/ حممد خمي�س عبيد بوهارون �ل�شام�شي. مطالبة مالية  
ر�شوم  ودف��ع  �لذكر  �شالف  تنفيذ �حلكم  له قد تقدم بطلب  �ملحكوم  �ن  ومبا 
يوما  ع�شرة  خم�شة  خ��الل  �حل��ك��م  بتنفيذ  �لقيام  عليك  ل��ذ�  ل��ذل��ك،  �مل��ح��دد 
من تاريخ ن�شر هذ� �الع��الن.   كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/4/8 
حالة  ويف  �لتنفيذ،  يف  للنظر  �س   )8.30( �ل�شاعة  �لتنفيذ  ب��اد�رة  حل�شورك 
تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/31
القا�سي/ ه�سام حممود ابو عوف

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       حمكمة ابوظبي البتدائية-  ادارة التنفيذ

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: االف�سلية لتجفيف االرا�سي  )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 403 ملك عفر�ء نا�شر حارب �جلالف- �ملرر   �ل�شكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    627892 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
1047294 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2013/3/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/12 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني املكتب الوطني 
�ل�شطوة      دب���ي-  ب��ر  ب��ن ط���ر�ف-  ���ش��امل  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب ملك ه��الل  للمحا�سبة   
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  هاتف: 3987870 04 فاك�س/3987877 04 م�شطحباً معه كافة 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/املكتب الوطني للمحا�سبة 
�لعنو�ن: مكتب ملك هالل �شامل بن طر�ف- بر دبي- �ل�شطوة هاتف: 3987870 04 
فاك�س/3987877 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  االف�سلية لتجفيف االرا�سي  
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/3/12 و�ملوثق 
ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/3/12  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��س 
�لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
    يف الق�سية رقم 2012/17 جتاري كلي

باال�شارة �ىل �ملو�شوع �عاله نود �ن نعلن �ل�شادة/ �شركة �ورينتال 
�جتماع  وذل��ك حل�شور  ليمتد(  �أي  بي  )بي  لوج�شتك�س  ��س  �أي  �م 
�خل���رة و�مل��ق��رر �ق��ام��ت��ه ي��وم �الث��ن��ني �مل��و�ف��ق 2013/4/8 يف متام 
�خلبر  نحن  مبعرفتنا  �شيقام  و�ل���ذي  ع�شر�  �خلام�شة  �ل�شاعة 
 - �بوظبي  �م��ارة  �خل��ر�ء  �د�رة  �ملن�شوري، مبقر  مانع  �حل�شابي/ 
مقابل   13 رق��م  �لفرعي  �ل�شارع  �لزعفر�نة،  منطقة  �مل��رور،  �شارع 

�شوق �المار�ت �لعام.
مانع جكة املن�سوري
 اخلبري املنتدب

اعالن اجتماع خربة

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/2091 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/10175 
�ىل �ملحكوم عليه /��شيل الد�رة �لعقار�ت- �الم��ار�ت عنو�نه : بالن�شر قد �شدر �شدك 
غالم  اليت  اال�سالم  �ملدعي)رفيق  ل�شالح   )2012/1533  ( رق��م  �لق�شية  يف  حكم 
ح�سني- بنغالدي�س   ( ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع 
مالية+جو�ز  مطالبة  كاالتي:  تنفيذه  �ملطلوب  �حلكم  �ن  ومبا  لذلك،  �ملحدد  �لر�شم 
�شفر+ تذكرة �شفر 1- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله:6.889 درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 
3- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله �ملجموع : 6.889 درهم  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �مام هذه 
�ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/4/16م. لتنفيذ ما ذكر 
�عاله ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/04.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3   
اخطار للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم  2012/64      
بناًء على طلب �ملدعي: �لبنك �لتجاري �لدويل موطنه/بوكالة �ملحامني 
/عمر �شديق ومنى �ل�شباغ - �ىل �ملدعى عليه/ �شركة فورت�شن للخدمات 
�لد�ئرة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �ن��ت  ن�شر�  �قامته/  �و  عمله  حمل  �ملالية 
�شخ�شيا  �ملدنية  �بوظبي  مبحكمة  و�لعمالية  و�ملدنية  �لتجارية  �لكلية 
�و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 9.00 من يوم 10 �شهر 4 �شنة 
2013 وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي عليه. بخ�شو�س �لنظر يف 

تقرير �خلرة �لو�رد يف �لدعوى �عاله. حرر بتاريخ : 2013/4/1م.
           رئي�ض قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي )ابوظبي( حمكمة النق�ض
�ىل / �شركة ماموت الأنظمة �لبناء �س م ح �ل�شارقة  

�ملقام �شدك  �لتجاري رقم 2012/422  �لطعن  �ن  ليكن معلوما لديك 
من قبل/ جممع �بوظبي ل�شناعة �ملقاطع و�النابيب �حلديدية ذ.م.م 
�حل�شور  وعليكم  �لطعن.  لنظر  2013/4/18م  جل�شة  حتديد  مت  قد 
ت��ق��دمي �ية  �مل��ذك��ور م��ع �م��ك��ان  �مل��وع��د  ب��وك��ي��ل ع��ن��ك يف  �و  ب�شخ�شك 

م�شتند�ت �و مذكر�ت ترى �شرورة تقدميها.
 كبري كتاب املحكمة النق�ض

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض
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فرق   3 م�شاركة  ع��ن  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  �أع��ل��ن 
�اليطايل  �ل����دوري  وه���ي: منتخب الع��ب��ي  ع��امل��ي��ة، 
وفالن�شيا  �الرجنتيني  وبوكا جونيورز  للمحرتفني 
�ل�شيخ  �لثالثة لبطولة �شمو  �لن�شخة  �ال�شباين، يف 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لدولية لكرة 
�لقدم لل�شباب حتت 19 عاما �لتي تقام يف �لفرتة 
دبي  من  �أندية   5 مب�شاركة  �أبريل   15 �إىل   6 من 
�أي�����ش��ا، وه���ي: �ل��ن�����ش��ر، �الأه���ل���ي، �ل�����ش��ب��اب �لعربي، 

�لو�شل، دبي �لثقايف �لريا�شي.
�أق��ي��م ظهر  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي  ج���اء ذل���ك يف 
�لغرير  ريحان  روتانا  بفندق  �أب��ري��ل(   2( �لثالثاء 
بح�شور علي عمر مدير �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية 
�لريا�شي باالإنابة، هاين كمال مدير  مبجل�س دبي 

عام جمموعة �شيف باحل�شا �لقاب�شة، �شامي �أكر 
مدير �لت�شويق ل�شركة كيا لل�شيار�ت، ح�شن خوندي 
مدير �لت�شويق ل�شاعات B360، كارين حرب مدير 
روتانا  لفندق  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��الق��ات  �لت�شويق  �إد�رة 
يف  �لت�شويق  مدير  �ل�شعدي  �أحمد  �لغرير،  ريحان 
ONE Design & Marketing �ل�شريك 
دبي  ق��ن��اة  �الإم������ار�ت،  ط���ر�ن  ل��ل��ح��دث،  �لتنظيمي 
�لريا�شية، هيئة كهرباء ومياه دبي، دبي مول وفندق 
�لوفود  �لر�شمي الإقامة  �لفندق  �الإم��ار�ت  كونكورد 
�ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  م��دي��ر  عمر  علي  و�أك���د  �مل�����ش��ارك��ة. 
�أهمية  باالإنابة  �لريا�شي  دب��ي  مبجل�س  �لريا�شية 
�ملتخ�ش�شة يف تطوير قطاع  �لبطوالت  �إقامة هذه 
�لقدم  ك��رة  و�شركات  �أن��دي��ة  يف  و�ل�شباب  �لنا�شئني 

لالحتكاك  �لفر�شة  خ��الل  ملنحها  وذل���ك  دب���ي،  يف 
وم��و�ج��ه��ة م��ن��ت��خ��ب��ات وف����رق م���ن خم��ت��ل��ف �ل���دول 
�الأوروبية و�لعاملية و�كت�شاب �لفو�ئد �لفنية لالزمة 
�أهمية  �لريا�شي  للتطور، وقال يدرك جمل�س دبي 
ومنحها  �ل�شنية  و�لفئات  �ل�شباب  قطاعات  تطوير 
مب�شتوياتها،  ل��الرت��ق��اء  �ل���الزم  �ل��دع��م  �شبل  ك��اف��ة 
�ل���ر�ف���د �الأ���ش��ا���ش��ي لالأندية  ت��ع��د  �إن���ه���ا  خ�����ش��و���ش��ا 
و�ملنتخبات �لوطنية.  على �ملدى �لطويل، كما �أنها 
�لفئات �لتي حققت فيها منتخباتنا �إجناز�ت كبرة 
�الإقليمية  �مل�شتويات  على  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل 
عن  �ملنظمة  �للجنة  وك�شفت   . و�لدولية  و�لقارية 
توزيع �لفرق �مل�شاركة �إىل جمموعتني، حيث ت�شم 
�ملجموعة �الأوىل �لتي تقام مبارياتها على مالعب 

�ل��ن��ادي �الأه��ل��ي، ك��ل م��ن: منتخب الع��ب��ي �لدوري 
دبي  �الأهلي،   ، �للقب  �اليطايل للمحرتفني حامل 
تقام  �لتي  �لثانية  �ملجموعة  ت�شم  فيما  و�لو�شل، 
مبارياتها على مالعب نادي �لن�شر، كل من: بوكا 
جونيورز، فالن�شيا، �لن�شر و�ل�شباب، حيث �شتتو�جه 
�ل��ف��رق يف ك��ل جمموعة بنظام �ل���دوري �مل��ج��ز�أ من 
�ملركزين  �شاحبي  ي��ت��اأه��ل  �أن  على  و�ح���دة  مرحلة 
يوم  يقام  �ل��ذي  �لنهائي  ن�شف  �إىل  و�ل��ث��اين  �الأول 
�لن�شر،  بنادي  �جل��اري  �أب��ري��ل   13 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت 
�أي�شا يوم  �لن�شر  بنادي  �لنهائية  �ملبار�ة  فيما تقام 
�الث��ن��ني �مل���و�ف���ق 15 �أب���ري���ل �جل�����اري. وي��ل��ت��ق��ي يف 
�ملرحلة �الأوىل للدور �الأول �لتي تنطلق يوم �ل�شبت 
�ل��ن��ادي �الأهلي،  �أب���ري���ل( ع��ل��ى م��الع��ب  �مل��ق��ب��ل )6 

و�ملنتخب  م�شاء   4:30 �ل�شاعة  �الأه��ل��ي  م��ع  دب��ي 
فيما  م�شاء،   6:30 �ل�شاعة  �لو�شل  مع  �اليطايل 
على مالعب  �أب��ري��ل(   7( �ملقبل  �الأح���د  ي��وم  يلعب 
�ل�شاعة  �ل�شباب  م��ع  جونيورز  بوكا  �لن�شر،  ن��ادي 
 6:30 �ل�شاعة  4:30 م�شاء و�لن�شر مع فالن�شيا 
�الثنني  ي��وم  �لثانية  �ملرحلة  يف  يلعب  فيما  م�شاء. 
�ل��ن��ادي �الأه��ل��ي، �ملنتخب  �أب��ري��ل( على مالعب   8(
و�الأهلي  م�شاء   4:30 �ل�شاعة  دب��ي  مع  �الإي��ط��ايل 
يلعب  �أن  على  م�شاء،   6:30 �ل�شاعة  �لو�شل  م��ع 
يوم �لثالثاء )9 �أبريل( على مالعب نادي �لن�شر، 
4:30 م�شاء وفالن�شيا  �ل�شباب مع �لن�شر �ل�شاعة 
وبوكا جونيورز �ل�شاعة 6:30م�شاء. ويختتم �لدور 
�الأربعاء  ي��وم  تنطلق  �لتي  �لثالثة  باملرحلة  �الأول 

ويلتقي  �الأهلي،  �لنادي  �أبريل( على مالعب   10(
و�ملنتخب  م�شاء   4:30 �ل�شاعة  �لو�شل  م��ع  دب��ي 
فيما  م�شاء،   6:30 �ل�شاعة  �الأه��ل��ي  مع  �الإي��ط��ايل 
مالعب  ع��ل��ى  �أب���ري���ل(   11( �خلمي�س  ي���وم  يلتقي 
�ل�شاعة  �لن�شر  م��ع  ج��ون��ي��ورز  ب��وك��ا  �لن�شر،  ن���ادي 
4:30 م�شاء و�ل�شباب مع فالن�شيا �ل�شاعة 6:30 
�اليطايل  �ل�����دوري  الع��ب��ي  منتخب  وك����ان  م�����ش��اء. 
بعدما  �ملا�شية  �لن�شخة  لقب  ن��ال  قد  للمحرتفني 
-2�شفر  بنتيجة  �ل�شباب  فريق  على  �ل��ف��وز  حقق 
حميد  ملعب  على  �أقيمت  �لتي  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف 
�لطاير بنادي �لن�شر، بح�شور �ملدرب �لعاملي فابيلو 
�للذين  كانافارو،  فابيو  �الإيطايل  و�لنجم  كابيللو 

قاما بتتويج �لفرق �حلا�شلة على �ملر�كز �الأوىل.

بطولة حمدان بن حممد الدولية لكرة القدم لل�سباب تنطلق ال�سبت املقبل

اأندية دبي تواجه اإيطاليا وبوكا جونيورز الأرجنتيني وفالن�سيا الإ�سباين 
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على  �الأرب��ع��اء  �ل��ي��وم  ع�شر  �لر�بعة  �ل�شاعة  يف  تنطلق 
�لقدم  لكرة  دبي بطولة �جلاليات  بلدية  نادي  مالعب 
�ل�شالم  مللتقى  �مل�شاحبة  �لفعاليات  �إط��ار  تاأتي يف  �لتي 
الأول  دب��ي  ت�شت�شيفه  �ل���ذي   2013 و�ل��ري��ا���ش��ة-دب��ي 
مرة يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط يومي 23 و24 �أبريل 
ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �جل���اري حت��ت رع��اي��ة �شمو 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
بالتعاون  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  وينظمه  �ل��ري��ا���ش��ي، 
مع منظمة �ل�شالم و�لريا�شة �لدولية حتت �شعار معا 

بالريا�شة .. نبني �ل�شالم �مل�شتد�م .
�لتا�شعة  �ل�شاعة  حتى  تتو��شل  �لتي  �لبطولة  وت�شهد 
�إىل  �الإم�����ار�ت،  منتخب  ق��د�م��ى  ف��ري��ق  م�شاركة  م�شاء 
تون�س،  �ملغرب،  �الأردن،  فل�شطني،  جانب فرق جاليات: 
م�شر، �لر�زيل و�الأرجنتني، علما باأن �الجتماع �لفني 
بحيث  �ملناف�شات  �نطالق  قبل  �شحبها  �شيتم  و�لقرعة 

تقام بنظام خروج �ملغلوب من مرة و�حدة.
�لزمن  ع��دد من جن��وم  �الإم���ار�ت  وي�شم فريق قد�مى 
�جلميل، ومنهم: بخيت �شعد، فهد خمي�س، فاروق عبد 
�لرحمن، بدر حارب، منذر علي، نا�شر خمي�س، �إبر�هيم 
�شالح وح�شني غلوم، كما ت�شم فرق �جلاليات عدد من 
�لالعبني �لقد�مى �لبارزين، حيث ي�شم فريق �جلالية 
�لتون�شية: حار�س �ملرمى �ملميز �شكري �لو�عر وزبر بية 

�أملاين، فيما  �أول العب تون�شي يتقلد �شارة قيادة فريق 
�ل�شابق  �ل��دويل  �لالعب  �الأردنية  �جلالية  فريق  ي�شم 
�لالعب  �لفل�شطينية  �جلالية  وفريق  عو�س،  �شبحي 
ز�مل  �مل�شرية  �ل�شابق حممد طالل و�جلالية  �ل��دويل 
هليل وزيزو �ل�شر�بي وعبد �لفتاح ��شماعيل وعدد من 

�لالعبني قد�مى �الأندية.
�أقمت يوم �جلمعة  للملتقى قد  �ملنظمة  �للجنة  وكانت 
�أكرث  �لطاولة مب�شاركة  لكرة  بطولة �جلاليات  �ملا�شي 
�أطلقت  �ل��ل��ج��ن��ة  ب���اأن  علما  والع���ب���ة،  150 الع���ب  م��ن 
�لعديد من �لفعاليات �مل�شاحبة للحدث �لدويل �الأكر 
من  نخبة  م�����ش��ارك��ة  ي�شهد  �أن  ي��ت��وق��ع  و�ل����ذي  و�الأه����م 
قام  حيث  و�لريا�شية،  و�ملجتمعية  �ل�شيا�شية  �لقياد�ت 
15 من �لفار�شات �ملو�طنات و�لفار�شني �لنا�شئني حتت 
12 عاما بال�شر يف �شحر�ء منطقة �خلو�نيج و�لورقاء 
بدبي ر�فعني علم دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شعار 
�مللتقى، كما مت ت�شكيل ر�شم لوحة �أكر �شورة حلمامة 
�لتي  �لبال�شتيكية  �الزر�ر  با�شتخد�م  �لعامل  يف  �شالم 
�لعاملية  �لقيا�شية  ل��الأرق��ام  جيني�س  مو�شوعة  دخ��ل��ت 
الأكر لوحة ف�شيف�شاء يف �لعامل، كما �نطلقت م�شابقة 
تتو��شل  �لتي  و�خلا�شة  �حلكومية  للمد�ر�س  �لر�شم 
�مل��ق��ب��ل �إىل ج��ان��ب ور�����س �لعمل  �ل�����ش��ه��ر  ب���د�ي���ة  ح��ت��ى 

�لرتويجية �لتي تقام يف �ملد�ر�س و�جلامعات بدبي.

الفعاليات امل�ساحبة مللتقى ال�سالم والريا�سة بدبي تتوا�سل ببطولة اجلاليات الكروية اليوم

بيكهام يحلم بالعودة اىل الأ�سود الثالثة

اإ�سادة دولية باإجنازات الأوملبياد اخلا�س الماراتي

تعديل على مواعيد مناف�سات بطولة 
اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلو جيت�سو 
�أجرى جمل�س �إد�رة �حتاد �جلو جيت�شو برئا�شة عبد�ملنعم �لها�شمي رئي�س 
�لعاملية ملحرتيف  �أبوظبي  ببطولة  �ملناف�شات  تعديال على مو�عيد  �الحتاد 
�جلو جيت�شو �لتي تقام يف �أبوظبي خالل �لفرتة من 10 �إىل 13 �أبريل 
�حلايل و�لتي من �ملنتظر �أن ت�شهد م�شاركة �أكرث من 50 دولة وتبلغ قيمة 
�لتعديالت �جلديدة  وبح�شب  درهم.  �ألف  و450  �ملالية مليونا  جو�ئزها 
�شتبد�أ مناف�شات �ملحرتفني من �ليوم �الأول بالتو�زي مع مناف�شات �ل�شغار 
�ملا�شية  �الأرب��ع  �لن�شخ  يف  �أخ��رى  مناف�شات  دون  منف�شلة  تقام  كانت  �لتي 
�أيام من  �أربعة  للبطولة ..وبذلك توزعت مناف�شات �ملحرتفني على مد�ر 
�ليوم  �أن يكون  �ملقرر  �أبريل �حلايل ومن  �لثالث ع�شر من  �لعا�شر وحتى 
�الأول مزيجا بني مناف�شات �ل�شغار و�ملحرتفني ومبجرد �نتهاء مناف�شات 
�ل�شغار يبد�أ حتدي �لعمالقة مبناف�شات �حلز�م �الأبي�س للمحرتفني ويف 
�الأزرق حيث تنطلق بالتمهيدي �شباحا  مناف�شات �حلز�م  تقام  �أبريل   11
و�لنهائيات يف �مل�شاء على ب�شاط و�حد ويتكرر ذلك يف �ليومني �لباقيني مع 
�حلز�مني �لبنف�شجي و�لبني و�الأ�شود وكان جمل�س �الإد�رة �أقر يف �جتماعه 
�إ�شافة  �أه��م��ه��ا  م���رة  الأول  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�شهدها  ج��دي��دة  ت��ع��دي��الت  �الأخ����ر 
فئتني يف �ملناف�شات هما فئة �ملا�شرتز لالعبني من �شن 30 �إىل 35 عاما 
و�ل�شينيورز للمتبارين من 40 �إىل 45 عاما وذلك الإتاحة �لفر�شة �أمام 
�أكر عدد من �الأبطال و�لالعبني حول �لعامل للم�شاركة يف �حلدث �الأبرز 
عامليون  جن��وم  بها  تقدم  �لطلبات  من  للعديد  ��شتجابة  �الإ�شافة  وج��اءت 
دوالر  �آالف   10 ق��دره��ا  ج��ائ��زة  �ملجل�س  ر�شد  كما  للم�شاركة.  وحمليون 
جائزة  وهي  �الأ�شود  �حل��ز�م  يف  �ل�شيد�ت  مبناف�شات  �ملفتوح  �ل��وزن  لبطلة 
جيت�شو  �جل��و  �أح��زم��ة  يف  �الرت��ق��اء  على  لل�شيد�ت  ت�شجيعا  �إ�شافتها  متت 
وتعود �لبطولة �لتي تفتح �أبو�بها للجمهور جمانا يف عامها �خلام�س �إىل 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س ويعد �حتاد �جلو جيت�شومنظم �لبطولة 
نز�الت  تت�شمن  �ل�شابقة حيث  �الأع��و�م  و�أف�شل من  �أك��ر  عائلية  بفعالية 
 . �جلميع  تنا�شب  �لتي  �جل��دي��دة  �الأن�شطة  من  وجمموعة  مثرة  فردية 
وبد�أ رعاة بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلو جيت�شو �لتجهيز ملعار�شهم 
�خلا�شة �لتي �شتقام على هام�س �لبطولة و�شتكون مبثابة نافذة يطل من 
خاللها هوؤالء �لرعاة على جمهور �لبطولة للتعريف باأن�شطتهم ودورهم 
�ملجتمعي. وقام جمل�س �إد�رة �حتاد �جلو جيت�شو بت�شكيل جلنة ملتابعة هذ� 
�الأمر وحتديد �الأماكن �لتي �شت�شكل معار�س �لرعاة يف �لبطولة بال�شكل 
�ملختلفة.  �لرعاية  فئات  ح�شب  للبطولة  وم�شاندتهم  دوره��م  يرز  �ل��ذي 
للتحدي  ��شتعد�د�  �ل��ط��و�رئ  حالة  جيت�شو  للجو  �لوطني  �ملنتخب  ورف��ع 
�لقادم وز�د من وترة ��شتعد�د�ته خالل مع�شكره �ملغلق يف �أبوظبي و�لذي 
ي�شتمر حتى موعد �لبطولة حتت قيادة رئي�س �ملدربني �لر�زيلي �أليك�س 
باز مب�شاعدة مايكي ريرت و�شيجي وكان �ملنتخب �شارك موؤخر� يف بطولة 
دول �أكركا �لالتينية حقق فيها في�شل �لكتبي ميد�لية ف�شية فيما حقق 
خليفة �ملزروعي ميد�لية برونزية وذلك �شمن حمطات �الإعد�د �خلارجي 
و�لتي  للعبة  �ملفتوحة  �أوروب��ا  �مل�شاركة يف بطولة  �شبقتها  و�لتي  للمنتخب 
يناير  �إىل27   24 من  �لفرتة  خالل  �لرتغالية  ل�شبونة  مبدينة  �أقيمت 
..وجاءت  �لر�زيلية  للجوجيت�شو  �ل��دويل  �الحت��اد  �إ���ش��ر�ف  حتت  �ملا�شي 
م�شاركة �ملنتخب �الإمار�تي يف �إطار ��شتعد�د�ته لال�شتحقاقات �ملقبلة ويف 
�لتحدي  يف  مميزة  منتخبنا  م�شاركة  وكانت  لعاملية.  �لبطولة  مقدمتها 
�أبطالنا بح�شد ثالث ميد�ليات متنوعة  كللها  ناجحة ومميزة  �الأوروب��ي 
بو�قع ذهبية وف�شية وبرونزية ليكمل منتخبنا �لوطني �شل�شلة جناحاته 
�لقارية و�لعاملية ويرهن على مكانة جو جيت�شو �الإمار�ت ومتيز �أبطالها 
من  �الأوروب��ي��ة  �لذهبية  وكانت   . �لعامل  �أبطال  �أم��ام  �لتناف�س  �شاحات  يف 
ن�شيب عبد�لرحمن �لتميمي 15 عاما يف �أول م�شاركة خارجية له وحققها 
يف مناف�شات وزن 65 كجم يف حني ح�شل �أحمد بن هويدن على ف�شية يف 

مناف�شات �حلز�م �لبنف�شجي عن وزن 74 كجم . 

�الإقليمي لالأوملبياد �خلا�س  �لرئي�س  �لوهاب  �أمين عبد  �ملهند�س  �أ�شاد 
�إفريقيا مبا تقدمه دولة �الم��ار�ت من  ملنطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال 
دعم لدفع حركة �الأوملبياد �خلا�س على م�شتوى �لعامل وكذلك دعمها 
و��شت�شافتها  �ملنطقة  حتت�شنها  �ل��ت��ي  و�الن�����ش��ط��ة  �مل��ه��رج��ان��ات  لكافة 
للعديد من تلك �الأن�شطة �الأمر �لذي �شاهم ب�شكل �يجابي ملحوظ يف 
�الأوملبياد �خلا�س  ��شاد مبا يحققه  كما  للحركة.  �ملنت�شبني  �أع��د�د  منو 
�المار�تي من نتائج مبهرة على �مل�شتوى �الإقليمي و�لعاملي. جاء ذلك يف 
ت�شريح �شحايف �م�س عقب لقائه �شعادة حممد حممد فا�شل �لهاملي 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �الأم��ني  �الد�رة  رئي�س جمل�س  نائب 
�الن�شانية وذوي �الحتياجات �خلا�شة رئي�س �الأوملبياد �خلا�س �المار�تي 
مبقر �المانة �لعامة ملوؤ�ش�شة ز�يد باأبوظبي. و�أطلع �الأمني �لعام ملوؤ�ش�شة 

ز�يد �ملهند�س �أمين عبد �لوهاب على �آخر ��شتعد�د�ت �الأوملبياد �خلا�س 
لكرة  �لعامل  لكاأ�س  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  و��شت�شافة  لتنظيم  �الم��ار�ت��ي 
�ل�شهر  دبي  ��شت�شافتها مبدينة  و�ملزمع   2014 عام  بالر�زيل  �لقدم 
باملنطقة  �أع�شاء  دول��ة   13 �أ���ش��ل  م��ن   9 �الن  �ك��دت حتى  �ملقبل حيث 
تفاوؤله  عن  �لوهاب  عبد  و�أع��رب  �لت�شفيات.  تلك  يف  �مل�شاركة  �آ�شيا  يف 
بنجاح �المار�ت يف ��شت�شافة تلك �لت�شفيات نتيجة ملا متلكه من قدر�ت 
عاملية و�مكانيات ..�إ�شافة �إىل �لكو�در و�خلر�ت �لب�شرية �ملتميزة �لتي 
عاملية  و�أن�شطة  فعاليات  و��شت�شافة  تنظيم  من  �لكو�در  تلك  �كت�شبتها 
�شربت  �المار�تي  �خلا�س  �الأوملبياد  حركة  �أن  و�أك��د  عديدة.  و�إقليمية 
جناحات  وحتقيق  �ل�شليم  �لعاملي  �لتخطيط  يف  �لعام  دول  لكافة  �ملثل 
خاللها  من  �نطلق  �لتي  �لق�شرة  �لزمنية  �لفرتة  رغ��م  �الخ��رى  تلو 

�الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �الم��ار�ت��ي �الأم���ر �ل��ذي �كت�شب م��ن خالله �حرت�م 
�حلركة �لدولية وجرى على �أثره �نتخاب �شعادة حممد فا�شل �لهاملي 
�حلالية.  �لفرتة  خ��الل  للحركة  �ل��دويل  �ال�شت�شاري  باملجل�س  ع�شو� 
وذكر �أن �للجنة �ال�شت�شارية �لدولية خالل �جتماعاتها بوالية �أنديانا 
�خلا�س  �الأوملبياد  رئي�س  �شر�يفر  تيموثي  برئا�شة  �الأمريكية  بولي�س 
�لدويل ملناق�شة �آخر �مل�شتجد�ت و�لتطور�ت �خلا�شة باالأوملبياد �خلا�س 
خ���الل ن��وف��م��ر م��ن �ل��ع��ام �مل��ن�����ش��رم ..�أ����ش���ادت ب���االإجن���از�ت و�خلطو�ت 
�لناجحة �لتي حققها �الأوملبياد �خلا�س �المار�تي و�مل�شاركة �اليجابية 
و�لدولية  �الإقليمية  �لريا�شية  و�ملحافل  �ملناف�شات  كافة  يف  �لو��شعة 
�للجنة  �أع�����ش��اء  و�أ���ش��اد  �ل��ف��ئ��ة.  لتلك  �لريا�شية  �لتجمعات  ك��اف��ة  ويف 
�الأحد�ث  وتنظيم  ��شت�شافة  على  �الم���ار�ت  دول��ة  وب��ق��در�ت  باإ�شهامات 

�لريا�شية �لدولية خا�شة جناحها يف �حت�شان وتنظيم دورتي �الألعاب 
�إفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  ملنطقة  لالأوملبياد �خلا�س  �الأوليمبية 
800 العب  ���ش��ارك فيها  �ل��ت��ي  2006 يف دب��ي دورة ز�ي���د �خل��ر  ع��ام 
والعبة وعام 2008 يف �أبوظبي مب�شاركة 23 دولة هم �لدول �مل�شجلة 
�أن حركة �الأوملبياد  يف �ملنطقة. وك�شف �ملهند�س �أمين عبد �لوهاب عن 
�لوقت  يف  تبحث  �إفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �خلا�س 
دويل  ح��دث  با�شت�شافة  للمنطقة  ك��رى  �نطالقة  حتقيق  يف  �حل��ايل 
باملنطقة يف  �الأع�شاء  �ل��دول  �أن ت�شفيات  و�أو�شح  �ملنطقة.  ي�شرف دول 
�لقارة �الأفريقية للو�شول لكاأ�س �لعامل بالر�زيل �لعام �ملقبل 2014 
�لدول  هى  دول  ع�شر  مب�شاركة  بالقاهرة   2013 �أكتوبر  يف  �شتجرى 

�الأفريقية �الأع�شاء باملنطقة.

بعد  �المل  بيكهام  ديفيد  �النكليزي  �لنجم  يفقد  مل 
�ل��ق��دم، على رغم  ل��ك��رة  ب���الده  ب��ال��ع��ودة �ىل منتخب 
غيابه عن �ال�شود �لثالثة منذ ما يقارب ثالثة �عو�م 

ون�شف.

�ملا�شي  �ل�شتاء  يف  �ملنتقل  عاما(   37( بيكهام  وياأمل 
�ىل ب��اري�����س ���ش��ان ج���رم���ان �ل��ف��رن�����ش��ي �ن ي��ع��ود �ىل 
مع  جم��دد�  �للعب  فر�شة  �شاغتنم  �نكلرت�:  ت�شكيلة 

�ملنتخب وهذ� �حد ��شباب عدم �عتز�يل دوليا .

�ذ�  �الم��رك��ي��ة:  �ن  �ن  ���ش��ي  ل�شبكة  بيكهام  و����ش��اف 
ح�شلت ع��ل��ى ف��ر���ش��ة �ل��ل��ع��ب جم���دد� م��ع ب��ل��دي، لن 

�رف�شها �بد�.
و�ل��ث��الث��ني وح��ظ��وظ عودتي  �لثامنة  م��ن  �ق��رتب��ت   

�شعيفة جد� .
وخا�س بيكهام 115 مبار�ة دولية، وهو رقم قيا�شي 
ل��الع��ب م���ي���د�ن،  وك��ان��ت �خ���ر م��ب��اري��ات��ه �ل���دوي���ة يف 

ت�شرين �الول �كتوبر 2009.

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
    يف الدعوى رقم 2012/1959 ابتدائي جتاري جزئي

�ملحامي - حممد �شيف  �لر�ئدة للتجارة )���س.ذ.م.م( بوكالة  �ملدينة  �ملدعية: �شركة  فيما بني: 
رق��م 503 هاتف  �ل��ف��رد�ن- مكتب  بناية ح�شني  �ملنخول-  ���ش��ارع  ب��ردب��ي-  دب��ي-  �م���ارة  �حلفيتي 
 ( و�شون  بيجل  �شركة جو�شتاف  عليها:  �ملدعى   46853 ب   043585112 �س  فاك�س   043585111
�س.ذ.م.م( �مارة �ل�شارقة - منطقة �خلان- بجو�ر كويرى �خلان- بناية �لر�حة- طابق �مليز�نني 
�لقانون �الحت��ادي رقم  ��شتناد� �ىل �حكام  �س ب 64296 هاتف 065557562 فاك�س 065557573 
ب�شر  �ن��ا/  لنا  �ملوكولة  للمهمة  وتنفيذ�  �خل�شومة  �ط��ر�ف  با�شتدعاء   1974 ل�شنة   16 م��ادة   8
كامل �ل�شلح �خلبر �حل�شابي �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم باعالن من حمكمة عجمان 
�البتد�ئية �الحتادية وللبدء باعمال �خلرة فقد حددنا �جتماع خرة بتاريخ 2013/4/7 �ملو�فق 
�ل�شلح-  كامل  ب�شر  �ملكلف  وذل��ك يف مقر �خلبر  �شباحا.  ع�شرة  �حلادية  �ل�شاعة  �الح��د  يوم 
�لر�بع منزل رقم  �لطابق  �لفردو�س  �ل�شيار�ت- عمارة  �لكرى خلدمة  �ملحطة  عجمان بجانب 
403 تليفون متحرك 6423499-050 لذ� يتطلب ح�شوركم ملناق�شة مو�شوع �لدعوى  و��شتالم ما 

لديكم من م�شتند�ت �لتي تثبت دفاعكم ودفوعكم.
اخلبري املكلف بالدعوى/ ب�سري كامل ال�سلح  

اعالن اجتماع خربة

العدد  10757 بتاريخ   2013/4/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  478/ 2013 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعقارية  م�شماك  �شركة   : �مل�شتاأنف 
عليه:منر ح�شن خاطر �جلن�شية:  لبنان مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء �حلكم 
ذ.م.م  �دريف  �عالنه:�شركة  �ملطلوب  درهم   20427800 وقدره  مبلغ  على 
��شتاأنف �حلكم  قد  �مل�شتاأنف  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  �جلن�شية: غر حمدد 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/19 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/4/9 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10757 بتاريخ 2013/4/3     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/759   

�القامة(  �لعطار )جمهول حمل  �حمد  �حمد عبد�لرحيم  �ليه:  �ملنذر  ���س.م.ع    للتمويل  �ملنذرة/�مالك   
مبا �ن �ملنذر �ليه مل ي�شارك يف �جر�ء�ت �لتحكيم بالن�شبة لدعاوي �لتحكيم �رقام 237/2010، 238/2010، 
 ،247/2010 ،246/2010 ،245/2010 ،244/2010 ،243/2010 ،242/2010 ،241/2010 ،240/2010 ،239/2010
من  �لرغم  على  وذلك   60/2011  .406/2010  ،252/2010  ،251/2010  ،250/2010  ،249/2010  ،248/2010
��شتالمه جميع �لر�شائل �ملذكورة �عاله �ل�شادرة من مركز دبي �لدويل للتحكيم )هيئة �لتحكيم وحم�شر 
هيئة  ر�شائل  ع��ن  �شور  �رف���اق  مت  فانه  �ع��الن��ه  ع��دم  بخ�شو�س  �مل�شتقبل  يف  مطالبة  الأي  ومنعا  �ملحكمة( 
�لتحكيم �ملتعلقة بالدعاوي مع �النذ�ر �لعديل �ملرقوم �عاله حتى يتم ت�شليمها له عن طريق حم�شر حماكم 
دبي باال�شافة �ىل ن�شخ من لو�ئح �لدعوى و�ملر�فعات �الفتتاحية لكل من ق�شايا مركز دبي للتحكيم �لدويل 
�مل�شار �ليها �عاله. باال�شافة �ىل ذلك مت �رفاق ن�شخة من حم�شر جل�شة �ال�شتماع �ملوؤرخ 19 مار�س 2013. 
وكما جاء يف ر�شالة هيئة �لتحكيم �ملوؤرخة 1 دي�شمر 2012 وفقا للمادتني 1/32و 4/32 من قو�عد حتكيم 
�ل��دويل، �شتجرى مر�فعات �لدعوى غيابياً ح�شبما هو مقرر يف حالة ��شتمر�ر تخلف  مركز دبي للتحكيم 

�ملنذرة �ليه عن �مل�شاركة يف �ملر�فعات �ملتعلقة بالق�شايا �مل�شار �ليها.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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امل�ساركون يثمنون رعاية من�سور بن زايد 

تتويج بني يا�س بدرع دوري وزارة �سوؤون الرئا�سة الكروي2013 

حتت رعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �شهد �للو�ء 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �خلييلي  ح���ارب  خليفة  �ل��رك��ن 
�مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة �نطالق �لفعاليات 
�شعار  حتت  تقام  �لتي  و�لثقافية  �لريا�شية  و�الأن�شطة 
�حتاد  ينظمها  و�ل��ت��ي  متوحد  و�ل��ب��ي��ت  عالية  �ملعنوية 
وز�رة  و�إد�ر�ت  ق��ط��اع��ات  ملنت�شبي  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�شرطة 
�لد�خلية باأبوظبي وت�شتمر ع�شرة �أيام. وح�شر �نطالق 
�حتاد  �إد�رة  مدير  ج��اين  �مللك  عبد  �لعميد  �لفعاليات 
�ل�شرطة �لريا�شي ومديرو �الإد�ر�ت وعدد من �ل�شباط 
�شباعيات  م�شابقات  �الأن�شطة  وت�شمل  �لد�خلية.  بوز�رة 

كرة �لقدم و�لرماية بامل�شد�س لكبار �ل�شباط و�لرماية 
�حلبل  و���ش��د  و�ل�شنوكر  و�ل�����ش��ي��د�ت  للرجال  بامل�شد�س 
�لطاولة  وك��رة  �ل�شاطئية  �لطائرة  و�ل��ك��رة  و�ل�شباحة 
�الإلكرتونية  �ل��ق��دم  وك��رة  و�مل�شي  و�جل���ري  و�لبولينج 
و�ل�شيد�ت  للرجال  �لثقافية  �مل�شابقات  �إىل  باالإ�شافة 
�شتة قطاعات متثل  �لريا�شية  �لفعاليات  وي�شارك يف   .
وتقام  �لد�خلية  وز�رة  و�إد�ر�ت  �لعامة  �الإد�ر�ت  جميع 
ز�يد  ومدينة  �ل�شرطة  كلية  مالعب  على  مناف�شاتها 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ون����ادي ���ش��ب��اط �ل�����ش��رط��ة ب��اأب��وظ��ب��ي ومقر 
�ل��وز�رة. و�أك��د �خلييلي يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة �أن 
�هتمام وز�رة �لد�خلية بتنظيم �لفعاليات �لريا�شية ياأتي 

�لريا�شة  بدور  لالهتمام  �ل�شرطية  �لقيادة  بتوجيهات 
�ملتكاملة ملا لها من دور  �إع��د�د �ل�شخ�شية �ل�شرطية  يف 
�ملناف�شة  مبد�أ  وتكري�س  بالنف�س  �لثقة  غر�س  يف  كبر 
�ل�شريفة بني جميع �لعاملني يف �لوز�رة. وقال �خلييلي 
�إن تنظيم �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي للفعاليات �لريا�شية 
للعام �ل�شاد�س على �لتو�يل ملنت�شبي وز�رة �لد�خلية يدل 
على �لنجاح �لذي حققته �لفعاليات �لريا�شية �الأعو�م 
�ملا�شية وياأتي لتفعيل دور �لريا�شة ومد ج�شور �لتو��شل 
�أن  �إىل  �أبناء �الأ�شرة �لو�حدة .. م�شر�  و�الن�شجام بني 
�لهدف من هذه �لبطولة لي�س ح�شد �ملر�كز بقدر ما هو 
حتقيق �لتو��شل �الأخوي وخلق نوع من �ملحبة و�الألفة 

وتعزيز �لثقة بقدر�ت �الآخرين و�إر�شاء قو�عد م�شرتكة 
ملزيد من �لتعاون �الأخوي فيما بني �لعاملني بالوز�رة . 
و�أو�شح وكيل وز�رة �لد�خلية �مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات 
�مل�شاندة �أن �لفعاليات تنمي روح �لتناف�س �لريا�شي بني 
منت�شبي �لوز�رة وت�شهم يف �الإعد�د �لبدين �ملتميز لهم 
�لذهنية  ق��در�ت��ه��م  تطوير  يف  ف��اع��ل  ب�شكل  ي�شهم  مم��ا 
لتنفيذ  ي��وؤه��ل��ه��م  �ل���ذي  �ل�شحيح  �الإع�����د�د  و�إع���د�ده���م 
�مل��ه��ام �مل��ن��وط��ة بهم ب��ك��ف��اءة و�ق���ت���د�ر.. م��وؤك��د� ثقته يف 
�لفعاليات  �لريا�شي بتنظيم هذه  �ل�شرطة  جناح �حتاد 
للمرة �لثالثة و�أن �ملناف�شة بني �لفرق �مل�شاركة �شتكون 
كافة  ت��وف��ر  مت  �أن���ه  خ��ا���ش��ة  وم��ث��رة  �شريفة  مناف�شة 

�لعميد عبد�مللك  و�أكد  �ملطلوبة الإجناحها.  �الإمكانيات 
جاين مدير �إد�رة �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي حر�س �إد�رة 
�الحت����اد ع��ل��ى ت��وف��ر ق��ن��و�ت �ل��ت��ق��ارب و���ش��ب��ل �لتعارف 
�ل��وز�رة و�إد�ر�تها �ملختلفة وتدعيم  بني جميع منت�شبي 
�الأخ��وة وخلق جو من  �الإجتماعية وعالقات  �ل��رو�ب��ط 
�ملناف�شة �ل�شريفة فيما بينهم لدعم �حلركة �لريا�شية 
يف جهاز �ل�شرطة. و�أ�شاف عبد�مللك جاين تنفيذ� لهذه 
�حتاد  �إد�رة  تعمل  �ل���وز�رة  حر�س  و�شمن  �لتوجيهات 
�ل�شرطة �لريا�شي على حتقيق ��شرت�تيجيتها ور�شالتها 
�لهادفة �إىل ن�شر �لريا�شة بني جميع منت�شبي �ل�شرطة 

بالدولة. 

انطالق الفعاليات الريا�سية والثقافية ال�ساد�سة ملنت�سبي الداخلية
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ب��ط��ال يف خ��ت��ام مناف�شات  ي��ا���س  ب��ن��ي  ت���وج ف��ري��ق 
دوري وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �لكروي لعام 2013 
ق�شر  فندق  على مالعب  مبارياته  �أقيمت  و�لتي 
مب�شاركة  �ملن�شرم،  م��ار���س  �شهر  ط��و�ل  �الإم����ار�ت 
و�جلهات  �ل�����وز�رة  منت�شبي  مت��ث��ل  ف���رق  ث��م��ان��ي��ة 
�حلكومية �لتابعة لها، وذلك �شمن بر�مج �تفاقية 
�بوظبي  �ل��وز�رة وجمل�س  بني  و�ل�شر�كة  �لتعاون 

�لريا�شي .
���ش��ه��د �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ل���دوري م��ع��ايل �حمد 
حم��م��د �حل���م���ري �الم����ني �ل���ع���ام ل�����وز�رة �شوؤون 
�لرئا�شة و�شعادة ر��شد �لعامري وكيل وز�رة �شوؤون 
�لرئا�شة لقطاع �لتن�شيق �حلكومي رئي�س �للجنة 
�لريا�شية، و�شعادة �شلطان �حلمري وكيل وز�رة 
�شوؤون �لرئا�شة لقطاع �خلدمات �مل�شاندة، وعارف 
�لتابع  �لريا�شية  �لرعاية  برنامج  مدير  �لعو�ين 
كبر  ح�شد  بجانب   ، �لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س 
من �ملتابعني و�جلماهر �لغفرة وممثلي و�شائل 

�العالم.
وجنح فريق بني يا�س من حتقيق �لفوز يف نهائي 
بهدف وحيد  �لبطني  �ل��دوري على ح�شاب فريق 
، يف م��ب��ار�ة مثرة �شيطرت  �ح���رزه حممد ح��ازم 
عليها �لندية و�لتناف�س �ملحتدم و�ل�شر�ع �لكبر، 

من جانب �لفريقني �للذين قدما عرو�شا وملحات 
ك��روي��ة مم��ي��زة �ث����رت ب��ط��ول��ة �ل�����دوري باملو�هب 
�ل�شبابية  �لو�عدة و�المكانيات �لكبرة و�لقدر�ت 

�لعالية .
كما ح�شد فريق ليو� �ملركز �لثالث يف �لدوري، �ثر 
فوزه على فريق �شر بني يا�س يف مبار�ة حتديد 
�ملو�جهة  �شبقت  �ل��ت��ي  و�ل��ر�ب��ع  �لثالث  �مل��رك��زي��ن 
�خلتامية، بفارق ركالت �لرتجيح بنتيجة )3-4( 
بالتعادل  �ال�شلي  بوقتها  �مل��ب��ار�ة  �نتهت  �ن  بعد 

�ل�شلبي. 
ويف �خل��ت��ام ق��ام م��ع��ايل �ح��م��د �حل��م��ري ور��شد 
�ل��ع��ام��ري بتكرمي وت��ت��وي��ج �ل��ف��ائ��زي��ن ، ب���دء� من 
�ل��ط��اق��م �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي مل��ب��اري��ات �ل������دوري، و�ل���ذي 
وي��ع��ق��وب �حلمادي  ن���اج���ي  ع��ب��د �هلل  م���ن  ت���األ���ف 
تقدمي  بجانب   ، �لنقبي  و�حمد  وع��ادل �حلمادي 
�جلو�ئز �لفردية الف�شل حار�س و�لتي كانت من 
ح��ار���س مرمى  �مل���رزوق���ي  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  ن�شيب 
مهاجم  �حل��م��ادي  في�شل  وظفر   ، �لبطني  فريق 
بر�شيد  �ل���دوري  ه��د�ف  بجائزة  يا�س  بني  فريق 
بر�تو  �دريان  يا�س  بني  العب  وح�شل   ، نقاط   9
�ل�������دوري، بعدها  ع��ل��ى ج���ائ���زة �ف�����ش��ل الع����ب يف 
ت�شلم �شاحب �ملركز �لثالث فريق ليو� �مليد�ليات 

لفريق  �لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ات  وذه��ب��ت   ، �ل��رون��زي��ة 
يا�س  ب��ن��ي  ف��ري��ق  تقلد  فيما  �ل��و���ش��ي��ف،  �ل��ب��ط��ني 
العبوه  ورف��ع  �الول،  للمركز  �لذهبية  �مليد�ليات 
�لفريق  تغمر  وبهجة  فرحة  و�شط  �ل���دوري،  درع 
باالجناز �لرفيع �لذي �كتمل ب�شورة تذكارية مع 

ر�عي �حلفل �خلتامي .
�مل�شاركة  �ل��ف��رق  رف���ع الع��ب��و ج��م��ي��ع  �خل��ت��ام  ويف 
ل�شمو  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر  �ي���ات  ��شمى  �ل���دوري  يف 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
جمل�س �لوز�رء وزير �شوؤون �لرئا�شة ، على رعايته 
�لكرمية ودعمه �لالحمدود للن�شاطات �لريا�شية 
�الثر  �شكلت  و�ل��ت��ي   ، �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وز�رة  يف 
للم�شابقات  �ملتتالية  �لنجاحات  م�شرة  يف  �لبارز 
�الجتماعي  �لتفاعل  بجانب  �لريا�شية  و�لر�مج 
وز�رة  ملجتمع  ،دعما  �ملنا�شبات  هذه  تكر�شه  �ل��ذي 

�شوؤون �لرئا�شة يف جميع �ملجاالت .
يف  جديدة  جناحات  ي�شجل  �ن  �ل��دوري  و��شتطاع 
�تفاقية  تقام يف  �لتي  �لريا�شية  �مل�شابقات  �جندة 
و�ل�شاعية لتحقيق  و�ملجل�س  �ل��وز�رة  �لتعاون بني 
�ل�شر�كات �حلكومية يف �ملجال �لريا�شي و�ل�شعي 
وز�رة  جمتمع  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �الن�����ش��ط��ة  لتفعيل 
و�ل�شد�قات  �ل���رو�ب���ط  وت��ع��زي��ز  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 

ودع����م �ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي ب��ني ف���رق �ل����وز�رة 
و�ملوؤ�ش�شات �لتابعة.

فرق  ثمانية  م�شاركة  �ل��دوري  مناف�شات  و�شهدت 
ه��ي )�خل��ال��دي��ة ، ���ش��ر ب��ن��ي ي��ا���س ، ب��ن��ي ي��ا���س ، 
، ليو� (، حيث  �ليا�شات   ، ، د����س  ، �لبطني  بينونة 
حر�شت �للجنة �ملنظمة على ت�شمية �لفرق �لثمان 
�مارة  �ملختلفة يف  و�ملناطق  �ملدن  باأ�شماء  �مل�شاركة 
�بوظبي، حر�شا من �لنهج �لوطني لتعزيز �لهوية 

�لوطنية وتر�شيخها يف �شفوف �شر�ئح �ملجتمع.
�المني  �حلمري  �أحمد  معايل  �أع��رب  جهته  من 
بنجاح  �شعادته  عن  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  ل���وز�رة  �لعام 
�لريا�شية  �لر�مج  �أن  موؤكد�   .. �ل��دوري  بطولة 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و�ه��ت��م��ام  ب��دع��م  حتظى 
�ل��وزر�ء وزير  ز�ي��د �ل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�شوؤون �لرئا�شة �لذي يحر�س على جعل �لريا�شة 
من  وو�شيلة  �ملوظف  �شخ�شية  بناء  مكونات  �أح��د 

و�شائل حت�شني عمله.
�لتي  �لريا�شية  و�ل���ّروح  بالتفاعل  معاليه  و�أ���ش��اد 
هذه  �إن  وق���ال  �مل�����ش��ارك��ة..  �ل��ف��رق  �أد�ء  بها  �ت�شم 
�إليها  �ل����ّروح ه��ي م��ن ب��ني �الأه�����د�ف �ل��ت��ي �شعت 
�لوز�رة وهي تنظم هذه �لبطولة الفتا �إىل �أهمية 
�لرت�بط  حت��ق��ي��ق  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ب��ط��والت  دور 

�ل��وز�رة وم�شاعدتهم  �لعاملني يف  و�الأو����ش��ر بني 
ع��ل��ى �خل�����روج م���ن �ل��رت��اب��ة �ل��ع��م��ل��ي��ة م���ن خالل 
�الن����خ����ر�ط يف �أج������و�ء ري��ا���ش��ي��ة ت��خ��ّل�����ش��ه��م من 
�شغوط �لعمل �ليومي وت�شاعدهم على �ملحافظة 

على �للياقة �ل�شحية.
�لوز�رة  يف  �لريا�شية  �للجنة  دور  معاليه  وثمن 
�لريا�شي  �بوظبي  �مل�شرتك مع جمل�س  و�لتعاون 

و�لتي �شاهمت يف جناح �لبطولة. 
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ���ش��ع��ادة ر�����ش���د �ل��ع��ام��ري وكيل 
�للجنة  رئي�س  �حلكومي  �لتن�شيق  لقطاع  �ل��وز�رة 
�لريا�شية، �لدعم �لكبر ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�ي��د 
�لريا�شية  و�ل��ر�م��ج  لالأن�شطة  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
�لكرمية  ورعايته  �ملتو��شل  و�هتمامه  �ل��وز�رة  يف 
بال�شر�كة  م�شيد�  و�لريا�شة،  �ل�شباب  ل�شريحة 
مع جمل�س �بوظبي �لريا�شي �لتي جاءت لتحقيق 
�الهد�ف �مل�شرتكة وتدعم �لن�شاطات �لريا�شية يف 
�مل�شاركة  للفرق  �لفني  �الأد�ء  على  مثنيا  �ل��وز�رة، 
يف �لبطولة و�لتي �شكلت عالمة فارقة يف م�شو�ر 

�لدوري ملو�شم 2013 .
��شهمت  �ل���دوري  مناف�شات  �ن  �لعامري  و�و���ش��ح 
بتحقيق �لتو��شل �لريا�شي لفرق �لوز�رة و�جلهات 

�حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ، و�ث���م���رت ع��ن نتاجات 
وعززت   ، �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��رق  الع��ب��ي  جلميع  مهمة 
لغة �ل��رو�ب��ط و�الأو����ش��ر ب��ني �ل��ك��و�در �لوظيفية 
جلهود  و�لتقدير  بال�شكر  متقدما   ، و�لريا�شيني 
�مل�شاركني  وج��م��ي��ع  و�مل��ن��ظ��م��ني  �مل���ب���اري���ات  ح��ك��ام 
، م��ث��م��ن��ا �ل�����دور �الإع���الم���ي �ل���ب���ارز �ل����ذي عك�س 

�ملكت�شبات �لكبرة �لتي �شجلتها �لبطولة .
وز�رة  وكيل  �شلطان �حلمري  �شعادة  ��شاد  بدوره 
�شوؤون �لرئا�شة لقطاع �خلدمات �مل�شاندة بالدعم 
�شمو  يوليه  �ل��ذي  �لكبر  و�الهتمام  �ل��الحم��دود 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
للمبادر�ت  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�لرئا�شة،  ���ش��وؤون  وز�رة  يف  �لريا�شية  و�الن�شطة 
�يجابية كبرة على جميع  ب�شورة  تنعك�س  و�لتي 
�لتابعة  و�جلهات  �ل��وز�رة  منت�شبي  من  �مل�شاركني 
لها،م�شيد� بال�شر�كة مع جمل�س �بوظبي �لريا�شي 
،موؤكد� �ن مناف�شات �لدوري حققت تفاعل �يجابي 
�لتو��شل  بخلق  ،و��شهمت  �ل�شبابية  للفرق  كبر 
يف  وجنحت  �لريا�شية،  �ملنا�شبات  يف  �الجتماعي 
�ملكت�شبات  من  �لكثر  وحققت  �اله��د�ف،  ترجمة 
للكو�در �لوظيفية مبا يخدم جمتمع وز�رة �شوؤون 

�لرئا�شة.

�ل�شحر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  تنظيم  على  �لقائمون  و���ش��ع 
قو�نني جديدة من �شاأنها حث �ل�شائقني على �حلفاظ على 
هذه  خرق  يتعمدون  �لذين  �ل�شائقني  ب��اأن  و�أك��دو�  �لبيئة 
�ملخالفات  �أو  �لنقطية  �لغر�مات  يو�جهون  قد  �لقو�نني 
كعقوبة  �ملناف�شة  ��شتكمال  م��ن  مينعون  ق��د  �أو  �لعقابية 
ق�شوى.  و�أر�شل نادي �الإمار�ت لل�شيار�ت، �جلهة �ملنظمة 
للر�يل، ر�شالة حتذيرية مفادها �أن �لنادي لن يت�شامح مع 
�ل�شائقني و�لدر�جني �لذين ال يطبقون �لقو�نني �لبيئية 
�ملفرو�شة عليهم خالل م�شاركتهم يف �لر�يل �ل�شحر�وي 

و�لذي تدور �أحد�ثه يف �ملنطقة �لغربية الإمارة �أبوظبي.
و�شيتم تطبيق �لعقوبات على �ملت�شابقني �لذين ال يقومون 
باتخاذ �جر�ء�ت �حتياطية ملنع ت�شريب �لوقود �أو �لزيوت 
على وعدم ت�شرب �ل�شحوم و�ل�شو�ئل �الأخرى �مل�شتخدمة 

يف تنظيف وتريد حمرك �ل�شيارة. 
خلفو�  ح��ال  يف  �أي�����ش��ا  �ل�شائقني  معاقبة  تتم  �أن  ومي��ك��ن 
�أخ���رى،  خملفات  �أي  �أو  م�شتعلمة،  �إط����ار�ت  �أي���ة  ور�ئ��ه��م 
�شحر�ء  يف  �أي��ام  خم�شة  ق�شاء  بعد  �شتنجم  ال�شك  و�لتي 

يف  للم�شاركة  �أب���ري���ل،   11-6 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  يف  ل��ي��و�، 
نادي  �عتمدها  �لتي  �ملعاير  وتاأتي  �ل�شحر�وي.   �ل��ر�يل 
�الإمار�ت لل�شيار�ت متو�فقة مع �لقو�نني �لبيئية �لعاملية 
�ملتبناة من قبل �الحت��اد �ل��دويل للدر�جات �لنارية فيم و 
�الحتاد �لدويل لل�شيار�ت فيا ، �جلهة �لدولة �مل�شرفة على 

ريا�شة �ل�شيار�ت. 
�لعاملية  �مل���ب���ادرة  يف  للم�شاهمة  �أي�����ش��ا  �ل��ق��و�ن��ني  وت��ه��دف 
لل�شيار�ت  �ل���دويل  �الحت���اد  عليها  وي�شرف  و�شعها  �ل��ت��ي 
�لناجم عن  �لبيئي  �لتاأثر  لتقييم وخف�س  و�لهادفة  فيا 

ممار�شة ريا�شة �ل�شيار�ت على �لبيئة. 
ويعتر ر�يل �بوظبي �ل�شحر�وي �جلولة �الأوىل لبطولة 
للدر�جات  �لطويلة  �ل�شحر�وية  للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
�ل��ن��اري��ة ف��ي��م ، وي�����ش��ت��ق��ط��ب ���ش��ن��وي��ا �ل��ع��دي��د م���ن �أف�شل 
�لدر�جني على م�شتوى �لعامل، مبن فيهم �الإ�شباين مارك 
و�لذي  م��رة  م��ن  �أك���رث  �لعاملي  �للقب  �حل��ائ��ز على  ك��وم��ا، 
�ل�شنو�ت  يف  �ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  على  نف�شه  فر�س 

�ل�شبع �الأخرة بفوزه باللقب �شت مر�ت. 

ويف �ل���وق���ت �ل����ذي ي��ع��ت��ر ف��ي��ه �ل�����ر�يل ج���زء م���ن بطولة 
لل�شيار�ت  �لطويلة  �ل�شحر�وية  للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
منطقة  �أنحاء  من  �ل�شائقني  على  فيتوجب  و�ل�شاحنات، 
�لر�يل  يف  بامل�شاركة  �لر�غبني  و�ل��ع��امل  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 

تطبيق �لقو�نني �لبيئية �ملفرو�شة عليهم. 
رئي�س  �شليم،  بن  حممد  �لدكتور  �شرح  �ل�شياق،  هذ�  ويف 
بالن�شبة  �ملهم جد�  قائال: من  لل�شيار�ت،  �الإم���ار�ت  ن��ادي 
بيئتنا،  حلماية  �ل�شرورية  �لتح�شر�ت  كافة  �تخاذ  لنا 
ونحن و�ثقون من تعاون �ل�شائقني معنا ودعمنا يف تطبيق 
ب��دع��م جهود  نلتزم مت��ام��ا  و�أ���ش��اف:    . �لبيئية  �ل��ق��و�ن��ني 
ريا�شة  ب��اأن  لالإثبات  �لر�مية  لل�شيار�ت  �ل��دويل  �الحت��اد 
والإيجاد  �لبيئة،  م��ع  متو�فقة  تكون  �أن  ميكن  �ل�شيار�ت 
طرق جديدة خلف�س �لتاأثر �لبيئي �لناجم عن �لفعاليات 

�لريا�شة �ل�شخمة كر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي .
ونظر� لكونه �جلهة �ملنظمة للر�يل، يعتر نادي �الإمار�ت 
�ملر�فق  وتوفر  �لقو�نني  تطبيق  عن  م�شوؤوال  لل�شيار�ت 
هو  كما  �ل����ر�يل.  ع��ن  �لناجمة  �ملخلفات  جلمع  �خل��ا���ش��ة 

م�شوؤول �أي�شا على حتديد �خلطة �خلا�شة لالإد�رة �لبيئية 
للم�شاعدة يف �لتاأثر على �لفعالية. 

ي��ق��ام حتت  و�ل����ذي  �ل�����ش��ح��ر�وي،  �أب��وظ��ب��ي  وينطلق ر�يل 
�آل نهيان،  رعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية، من حلبة مر�شى يا�س يف 
�أبوظبي، �حللبة �لتي �شت�شت�شيف بعد خم�شة �أيام فعاليات 
�ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  قائمة  وت�شم  �ل���ر�يل.   �ختتام 
و�ل��د�ع��م��ني ل���ر�يل �أب��وظ��ب��ي �ل�����ش��ح��ر�وي ك��ال م��ن ديو�ن 
الإد�رة  �أبوظبي  �شركة  �لغربية،  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
ريا�شة �ل�شيار�ت، �أدنوك، طر�ن �أبوظبي، ني�شان ومنتجع 
�أنانتار�. وتبد�أ رحلة �لر�يل مع بدء  ب��اإد�رة  ق�شر �ل�شر�ب 
�ملت�شابقني باإر�شال وثائقهم لتاأكيد �مل�شاركة وبعقد �ملوؤمتر 
�ل����ر�يل يوم  �ن��ط��الق  ل���الإع���الن ع��ن  �ل��ر���ش��م��ي  �ل�شحفي 
�خلمي�س �ملو�فق 4 �أبريل، يتبعه عمليات فح�س �ملركبات 
�ل�شوبر  �خلا�شة  �ملرحة  �نطالق  ثم  من  �لتايل  �ليوم  يف 
�أيام من �ملناف�شة  �أبريل و�لتي تعلن عن بدء خم�شة   6 يف 

�ل�شحر�وية �ل�شارية.

نادي االإمارات لل�سيارات يعزز اجلانب البيئي لرايل اأبوظبي ال�سحراوي

ال�سائقون املنتهكون للقوانني �سيواجهون خطر الغرامات النقطية واملخالفات اأو حتى الإعفاء من املناف�سة

اأخبار ال�ساعة: تقدير لقيمة الإجناز 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب  �ملالية  �ملكافاآت  �أن  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  �أك��دت 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل للريا�شيني �الإمار�تيني �أ�شحاب 
�الإجناز�ت �لريا�شية لعام 2012 �لتي مت توزيعها �أم�س �الول يف حفل �أقيم 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لتفوق  لقيمة  �لر�شيدة  �لقيادة  تقدير  على  تنطوي  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
�الإمار�ت  دول��ة  ر�ي��ة  �أن يرفع  �أج��ل  و�الإجن���از وتكرميها كل من يجتهد من 
�لعربية �ملتحدة عالية خفاقة يف �ملحافل �الإقليمية �أو �لدولية �شو�ء يف جمال 
�لريا�شة �أو غره من �ملجاالت �الأخرى. وحتت عنو�ن تقدير لقيمة �الإجناز 
�أو�شحت �أن هذه �ملكافاآت حتمل يف طياتها �لكثر من �ملعاين �لتنموية �ملهمة 
�لتفوق يف  �إىل قيمة  �لقيادة �حلكيمة  تعك�س يف جمملها طبيعة نظرة  �لتي 
�ملو�طنني  ت�شجيع  على  وحر�شها  �لوطني  �لعمل  جم���االت  م��ن  جم��ال  �أي 
�ل�شفوف  مقدمة  يف  يكونو�  �أن  �لنجاح..و�إمنا  على  فقط  لي�س  �الإمار�تيني 
مبا يتنا�شب مع �لطموحات �لتي ال حتدها �شقوف لدولة �الإمار�ت وتطلعها 
2021 وهو  �أف�شل دول �لعامل بحلول عام  �لد�ئم �إىل �مل�شتقبل لتكون من 
�لعام �لذي ي�شادف �الحتفال مبرور 50 عاما على تاأ�شي�شها. و�أ�شافت �لن�شرة 
�لتي ي�شدرها مركز �الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية �أن مكافاآت 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
الأ�شحاب �الإجناز�ت من �لريا�شيني يف �لعام �ملا�شي تندرج �شمن �شل�شلة من 
�جلو�ئز ومظاهر �لتكرمي �لتي تخ�ش�شها �لدولة يف جماالت خمتلفة للذين 
�ملجتمع  وخدمة  �لتنمية  بر�مج  دعم  يف  ومتميزة  نوعية  �إ�شهامات  يقدمون 
و�الرتقاء به ورفع م�شتو�ه مو�شحة �أن �الأمر ينطوي على نهج متكامل تتبعه 
قيادتنا �لر�شيدة يقوم على حتفيز همم �أبناء �لوطن و�إثارة �لتناف�س �الإيجابي 
فيما بينهم من منطلق �الإميان �ملطلق باأن حا�شر دولة �الإمار�ت وم�شتقبلها 
يتوقفان على عطاء �أبنائها و�أن �ملتميزين يف جماالت �لعمل �ملختلفة هم من 
يدفعون م�شرة �لتقدم و�لتنمية �إىل �الأمام ويرفعون ��شم �لدولة عاليا بني 
�لدول وي�شعونها يف مكانها �لذي ت�شتحقه على خريطة �لعامل و�أكدت �أخبار 
حققها  �لتي  �لكبرة  �لريا�شية  �الإجن���از�ت  �أن  �إفتتاحيتها  ختام  يف  �ل�شاعة 
�أحد جو�نب �لتقدم �لذي ت�شهده  �لريا�شيون �الإمار�تيون �لعام �ملا�شي هي 
�الإمار�ت يف �ملجاالت كافة وتعبر عن قوة �لعزمية و�لثقة بالنف�س و�لتفاين 
يف �لعمل وح�شن �إد�رة �ملو�رد وخا�شة �لب�شرية وغرها من �لقيم �الإيجابية 
�لتي حتر�س قيادتنا �لر�شيدة على تكري�شها وتعزيزها �شمن روؤيتها �ل�شاملة 
�أنها ترجمة للدعم �لذي توليه �لدولة للريا�شة  للعملية �لتنموية م�شيفة 
�لريا�شة  يدفع  �أن  �شاأنه  ما من  كل  توفر  على  �أنو�عها وحر�شها  مبختلف 
�الإمار�تية �إىل �الأمام باعتبارها و�جهة �لدولة �أمام �لعامل..كما قال �شاحب 
خالل  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
كاأ�س  ب��دورة  ف��وزه  بعد  �لقدم  لكرة  �الأول  �لوطني  �ملنتخب  تكرميه الأع�شاء 

�خلليج �حلادية و�لع�شرين �لتي �أقيمت يف �ملنامة.
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�آل مكتوم ويل عهد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  �أ�شدر �شمو 
ماجد  �ل�شيخ  �شمو  بتعيني  ق��ر�ر�  �لريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي 
�آل مكتوم رئي�شا لنادي دبي �لدويل للريا�شات  بن حممد بن ر��شد 

�لبحرية �عتبار� من تاريخ 2 �بريل 2013.
ومت �تخاذ �لقر�ر �لذي حمل �لرقم 3 ل�شنة 2013 مبوجب �لالئحة 
ريادة  و��شتمر�ر  �لعمل  م�شلحة  �أج��ل  وم��ن  دب��ي  الأن��دي��ة  �لتنفيذية 
�أبرز  1988 ويعد من  ومتيز هذ� �لنادي �لكبر �لذي تاأ�ش�س �شنة 

�الأندية �لبحرية على م�شتوى �لعامل و�لذي ينظم �شنويا �لعديد من 
�ل�شباقات و�لفعاليات �لريا�شية �لبحرية �ملحلية و�لدولية.

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��در  كما  للرئي�س  نائبا  ح���ارب  و�شعيد 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
�لقر�ر رقم 4 ل�شنة 2013 بتعيني �شعيد حممد حارب نائبا لرئي�س 
�بريل   2 تاريخ  �عتبار� من  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي 
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حمدان بن حممد ي�سدر قرارًا بتعيني ماجد بن حممد
 رئي�سًا لنادي دبي الدويل للريا�سات البحرية
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•• العني- الفجر :
•• ت�شوير حممد معني: 

يد�فع فريق �لعني عن �آماله يف دوري �أبطال ��شيا 
�ل�شاعة  �لقطري  �لريان  �أمام �شيفه  �لقدم  لكرة 
�لقطارة  ملعب  على  �ل��ي��وم  م�شاء  م��ن   7.30
�شمن  �ل��ق��اري��ة  �لبطولة  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة  يف 
�ملجموعة �لر�بعة ،خ�شو�شا �إثر تعرثه يف �جلولة 

�لثانية خارج ملعبه �أمام �ال�شتقالل �الير�ين.
و�أك���د م��درب �لعني �ل��روم��اين ،�أوالري����و كوزمني 
�لقطري  �لريان  ن��ادي  مع  �ملرتقب  �للقاء  �أهمية 
�أبطال  دوري  من  �لثالثة  �جلولة  يف  �ليوم  م�شاء 
�لر�بعة  �مل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ن  �ل���ق���دم  ل���ك���رة  �أ����ش���ي���ا 
،مو�شحا �أن  �لالعبني يتطلعون �إىل �لدفاع عن 
حظوظهم يف �ملناف�شة على خطف �حدى بطاقتي 
�لرتكيز  ،و�مل��ط��ل��وب  �ل��ث��اين  �ل����دور  �إىل  �ل��ت��اأه��ل 
و�لت�شلح بالعزمية لتجاوز �لظروف �لتي تعرتي 

�لعني ،ومتابعة مرحلة �لنتائج �جليدة  .
�ل��ق��ط��ري وطموحاته يف  �ل��ف��ري��ق  ن��ح��رتم   : وز�د 
�حل�شول على �لنتيجة �ملاأمولة ،ولديهم عنا�شر 
�مل���ي���د�ن خ�����ش��و���ش��ا يف  �ل���ف���ارق يف  مم��ت��ازة ل�شنع 
�مل���ح���اوالت �مل��ع��اك�����ش��ة ع��ل��ى غ����ر�ر �مل��ب��اري��ات �لتي 
�لرغم  على   ، �أخ��ر�  متابعتها  فر�شة  يل  �أتيحت 
جنوم  ب���دوري  �ملناف�شة  يف  حظوظه  ت�شاوؤل  م��ن 

قطر .
و�أكمل : �خل�شارة من نادي �ال�شتقالل �الير�ين يف 
�جلولة �ملا�شية كانت موجعة ولعبنا مبار�ة ر�ئعة 

وق��وي��ة وك��ن��ا �الأف�����ش��ل ،و�أح��ي��ان��ا �أف��ك��ر يف �شرورة 
�العتماد على �لنتيجة فقط ولي�س �الأد�ء �لقوي 
للح�شول  مهمة  نخو�شها  �ل��ت��ي  �مل��ب��اري��ات  ،وك���ل 
تبدو  �الأوق����ات  بع�س  ،ويف  �جل��ي��دة  �لنتائج  على 

�ملخاطرة مطلوبة لتحقيق �لغايات �ملرجوة .
و�أ�شاف : ثقتي كبرة يف جميع �لالعبني لتجاوز 
�لهد�ف  غ��ي��اب  �أن  �أع��ت��ق��د  ،وال  �ل��ع��ددي  �لنق�س 
���ش��ي��وؤث��ر يف طموحات  ج���ي���ان  �أ����ش���ام���و�ه  �ل���غ���اين 
�لفريق خالل لقاء �ليوم و�حلل يف فريقي يعتمد 
�ال�شابات  بع�س  ،ولدينا  �لكاملة  �ملجموعة  على 
مبرحلة �ال�شرتجاع و�شناأخذ �لقر�ر �ملنا�شب حول 
�حتمال م�شاركة هالل �شعيد ومريل ر�دوي ،لكن 
�ملتوقع  م��ردوده��م  وقتها  �شيكون  كيف  �أع���رف  ال 
�حل�شول  ،و�أمت��ن��ى  �ال���ش��اب��ات  م��ن  تعافيهم  بعد 
على �حللول �ملنا�شبة يف �مليد�ن ،و�لتو�زن مطلوب 
فقط  ه��دف��ا   19 و��شتقبلنا  �مل��ب��اري��ات  جميع  يف 
�أمام  �ل��دوري من بينها �شتة يف مبار�ة و�ح��دة  يف 

�الأهلي . 
و�ختتم : هناك فرق بني �لريان �لذي لعبت �شده 
و�لفريق �حلايل  �ل�شد  لنادي  كنت مدربا  عندما 
�شفوف  يف  حدثت  كثرة  تغير�ت  هناك  �أن  ،�إذ 
�ل��الع��ب��ني ،ح��ي��ث ب��ق��ي��ت ب��ع�����س �ل��ع��ن��ا���ش��ر ،لكن 
�إىل  يقودنا  �ل���ذي  �ل��ق��وي  �الأد�ء  �مل��ه��م  �أن  �أعتقد 

�حر�ز �لنتيجة �ملطلوبة .

اأجريي : فر�سة املناف�سة 
وقال مدرب نادي �لريان �لقطري �الأورغوياين ، 

�أمام لقاء م�شري مع  �أن فريقه  �أجري  دييجو 
�ملناف�شة على بلوغ  نادي �لعني لتعزيز �الآم��ال يف 
�ل��ق��ت��ال ���ش��روري يف  �أن   �ل��ث��اين ،مو�شحا  �ل���دور 
مرحلة  وجت��اوز  �لثالث  بالنقاط  للعودة  �مليد�ن 
تر�جع �لنتائج �أخر� ،فل�شنا هنا لتم�شية �لوقت 
�أو �ل��ت��ن��زه  . و�أ���ش��اف :�أع��ت��ق��د �أن��ن��ا �أم���ام ظروف 
ف�شال  �ملباريات،  و�شغط  �الإره��اق  ب�شبب  معقدة 
بالالعبني  �ملهم ثقتي  ،لكن  �ملوؤثرة  �لغيابات  عن 
ل��ت��ج��اوز ه���ذه �ل���ظ���روف �أم����ام ف��ري��ق ق���وي وبعد 
�ل��دوح��ة طلبت  �أخ���ر� يف  �ل��وك��رة  �أم���ام  خ�شارتنا 
م��ن �ل��الع��ب��ني ن�شيان م��ا ح��دث و�ل��رتك��ي��ز بقوة 
لها  �أخ��ري  �أنها مناف�شة  باعتبار  �لعني  لقاء  على 

ح�شاباتها ومعطياتها �ملختلفة .
و�أردف :لدينا معلومات جيدة عن �خل�شم، وهو 
�أحد �أف�شل �لفرق يف �خلليج ولديه م�شتوي متميز 
ويلعب بطريقة ممتعة و�أنا �شخ�شيا �أحب طريقته 
،لكن �ملهم �أن ننجح يف �لفوز �أو �لتعادل على �أقل 
تقدير . وتابع :ال �أفكر يف غياب �لالعبني ،و�أعول 
على �لعنا�شر �حلالية للدفاع عن حظوظنا �أمام 
�لعني ،وثقتي كبرة فيهم ،و�حلقيقة �أنني تابعت 
عنه  جيدة  معلومات  وهناك  �أخ��ر�  �لعني  فريق 

،خ�شو�شا �أنه يحت�شد باأف�شل �لعنا�شر .
�أن �حل���ظ���وظ م��ت�����ش��اوي��ة بني  �أع��ت��ق��د  و�خ��ت��ت��م : 
�لكثرة  �إىل ظروف �ال�شابات  بالنظر  �لفريقني 

،و�ملهم  �مل��ب��اري��ات  و�شغط  �ل��الع��ب��ني  �شفوف  يف 
ت�شاعدنا  �لتي  �حل��ل��ول  ع��ن  �لبحث  يل  بالن�شبة 

على �لظهور �لقوي و�حر�ز �لنتيجة �ملطلوبة .

طموحات م�سرتكة 
�شدد العب �لعني على �لوهيبي على �أهمية �للقاء 
�مل��ق��رر م�����ش��اء �ل��ي��وم م��ع ن���ادي �ل���ري���ان �لقطري 
ب�شبب �أهمية �لنقاط �لثالث �لتي ت�شاعدنا على 
تعزيز حظوظنا يف �ملناف�شة على �لتاأهل �إىل �لدور 
�لثاين ،وقال �إن  �جلمهور �لعيناوي يبقى �ل�شالح 
�مل��ه��م ل��الع��ب��ني ع��ل��ى غ���ر�ر م��ا ف��ع��ل يف �ملباريات 
�ل��ي��وم يف منف�شة  �أن��ن��ا  �ل��رغ��م م��ن  ،ع��ل��ى  �ملا�شية 

�لتي  �لعزمية  منتلك  �أن��ن��ا  �مل��وؤك��د  ،لكن  خمتلفة 
،و�لريان  �ملطلوبة  �لنتيجة  �ح��ر�ز  على  ت�شاعدنا 
لديه فر�شة و�حدة يف �لفوز ال�شتعادة حظوظه يف 
�لبطولة �لقارية ،ولديه عنا�شر جيدة من العبي 

�خلرة و�شنلعب للفوز وح�شد �لنقاط �لثالث .
و�ختتم : �لبطولة �ال�شيوية مناف�شة مهمة حتظى 
�جلهود  م�شاعفة  و�ملطلوب  و�الهتمام  باملتابعة 
الحر�ز �أف�شل �لنتائج و��شتغالل �الأمور �اليجابية 
�لتي ميكن �أن تخدم م�شرة فريقنا يف �مل�شابقة . 
وع���ًد ق��ائ��د ف��ري��ق �ل��ري��ان �ل��ق��ط��ري ي��ون�����س لقاء 
فريقه مع مبثابة حتديد �مل�شر لهم يف �لبطولة 
لها  تعر�س  �لتي  �خل�شارة  �أن   ،مو�شحا  �لقارية 
�لريان و�لعني باجلولة �لثانية من ناديي �لهالل 
�إىل  تدفعهما  �الي����ر�ين  و�ال���ش��ت��ق��الل  �ل�����ش��ع��ودي 
�لتعوي�س و�لبحث عن �لنقاط �لثالث ،مو�شحا  
�أعتقد �أن �لطموحات �مل�شرتكة يف �حل�شول على 
�لنقاط �لثالث للمناف�شة على بلوغ �لدور �لثاين 
�شتبدو حا�شرة يف �مليد�ن ،فلدينا طموحات كبرة 
�ليوم  �لبطولة، و�شنقاتل بقوة يف مبار�ة  يف هذه 
من �أجل �لظهور مب�شتوي متميز يتيح لنا حتقيق 

�لنتيجة �ملاأمولة.
�لوكرة  ن��ادي  �أن خ�شارتنا من  �أعتقد  :ال  و�ختتم 
�أخ��ر� �شتوؤثر يف معنوياتنا  يف دوري جنوم قطر 
و�نتهت  خمتلفة  م�شابقة  يف  ،ف��ه��ي  �ل��ع��ني  �أم����ام 
لقاء  على  �لرتكيز  ونحاول  �لنهاية،  �شافرة  مع 
�ليوم للعودة بالنتيجة �ملطلوبة وتعزيز �آمالنا يف 

�لتاأهل .

يف اجلولة الثالثة من دوري اأبطال اآ�سيا 

العني ي�ست�سيف الريان القطري يف قمة البحث عن النقاط الثالث 

ي��ب��ح��ث ري�����ال م���دري���د �ال����ش���ب���اين ح���ام���ل �للقب 
رحلة  قبل  ف��وز مطمئن  ع��ن حتقيق  م��ر�ت  ت�شع 
�لرتكي  �شر�ي  ي�شتقبل غلطة  ��شطنبول، عندما 
�ل��ي��وم �الرب��ع��اء يف ذه��اب �ل���دور رب��ع �لنهائي من 

م�شابقة دوري �بطال �وروبا لكرة �لقدم.
لريال  كبرة  خدمة  �لنهائي  رب��ع  قرعة  وقدمت 
عندما �وقعته مع غلطة �شر�ي، يف ظل �ملو�جهتني 
�ل�شر�شتني بني بايرن ميونيخ �الملاين ويوفنتو�س 
وباري�س  �ال�شباين  �اليطايل من جهة وبر�شلونة 

�شان جرمان �لفرن�شي من جهة �خرى.
�لباحث  �لرتغايل جوزيه مورينيو،  ريال  مدرب 
عن لقب ثالث بعد تتويجه مع بورتو �لرتغايل 
عام 2004 و�نرت ميالن �اليطايل عام 2010، 
�ل��ف��وز على ملعب  ب�����ش��رورة  ر���ش��ال��ة مبكرة  وج��ه 
�ملدينة  �ىل  �الن��ت��ق��ال  ق��ب��ل  ب��رن��اب��ي��و  ���ش��ان��ت��ي��اغ��و 
�ن  �در�ك���ه  و�وروب���ا، مع  ��شيا  قارتي  �لو�قعة بني 
غلطة �شر�ي عزز �شفوفه مبجموعة من �لنجوم 
ع��ل��ى ر�أ���ش��ه��م �مل��ه��اج��م �ل��ع��اج��ي دي��دي��ي��ه دروغبا 
�شابقا  �ملتوجني  �شنايدر  وي�شلي  �لو�شط  والع��ب 
لكن  �شعبة،  �مل��و�ج��ه��ة  �شتكون  �ل��ق��اري:  باللقب 
علينا حماولة نتيجة �يجابية يف مبار�ة �لذهاب، 
ما مل نفلح فيه �مام مان�ش�شرت يونايتد ، مذكر� 
ب��ال��ت��ع��ادل م��ع �ل��ف��ري��ق �الن��ك��ل��ي��زي 1-1 ق��ب��ل �ن 
�لدور  يف  �ر���ش��ه  خ���ارج   1-2 الف��ت��ا  ف���وز�  يحقق 

�ل�شابق.
وحذر مورينيو من العبي �لفريق �لرتكي �ملميزين 
على غر�ر: �لعاجي �ميانويل �يبوي العب �ر�شنال 
�النكليزي �ل�شابق و�لر�زيلي فيليبي ميلو العب 
�لرت  و�ال���ش��ب��اين  �ل�شابق  �الي��ط��ايل  يوفنتو�س 
رير� العب ليفربول �النكليزي �ل�شابق و�حلار�س 
الت�شيو  الع��ب  مو�شلر�  فرناندو  �الوروغ��وي��اين 
�اليطايل �ل�شابق، كما ميلكون فاحت ترمي �ملدرب 

�الف�شل يف تركيا �لذي درب �ي�شا يف �يطاليا مع 
جمموعة فريدة من �مل�شجعني .

لكن مورينيو ياأمل �ن يفك فريقه عقدة �لت�شجيل 
�لهد�ف  م��و�ط��ن��ه  با�شتثناء  �الخ����رة  �الون����ة  يف 
�ذ  م�شتو�ه،  على  �مل��ح��اف��ظ  رون��ال��دو  كري�شتيانو 
 23 �ل�شنة �جلديدة مقابل  21 ه��د�ف يف  �شجل 
�ل��رت��غ��ايل هدفه  و�شجل  زم��الئ��ه.  لباقي  ه��دف��ا 
�لتعادل  يف  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ب��ت  �مل��و���ش��م  ه���ذ�  �ل�43 
على �ر�س ريال �شرق�شطة )1-1(. وعن فقد�ن 
باقي العبي �لفريق طريق �ملرمى، قال مورينيو 
بنزمية  ك��رمي  �لفرن�شي  م�شتوى  م��ن  �مل��ت��خ��وف 
و�الرجنتيني غونز�لو هيغو�ين: رمبا هذه �حدى 
�مل��ا���ش��ي. كنا ن�شجل ثالثة  �مل��و���ش��م  م��ع  �ل��ف��و�رق 
�هد�ف من �ربع فر�س وب�شهولة، و�لوحيد �لذي 

حافظ على جناعته هو كري�شتيانو رونالدو.
و��شار مورينيو �ىل �ن �حلار�س �يكر كا�شيا�س لن 
�لنهائي  11 عاما يف ربع  ي�شارك الول مرة منذ 
يده  ك�شر يف  بعد  �لتمارين  �ىل  رغ��م عودته  على 
وح�����ش��ول��ه ع��ل��ى �ل�����ش��وء �الخ�����ش��ر م���ن �الطباء 
للعب، و�شيحر�س �لعرين دييغو لوبيز �لذي �علن 

مورينيو �نه يريد متديد فرتة بقائه مع ريال.
ويتوقع �ن يعود �ىل ت�شكيلة �لفريق �مللكي �لباحث 
�ل�24 )رقم  عن تاأهله �ىل ن�شف �لنهائي للمرة 
فار�ن  ر�ف��اي��ل  �ل�شاب  �لفرن�شي  �مل��د�ف��ع  قيا�شي( 
�لرتغايل فابيو كوينرت�و بعد  و�لظهر �الي�شر 
فيها  �رت���اح  �لتي  �شرق�شطة  م��ب��ار�ة  ع��ن  غيابهما 
�شامي  و�الملانيان  �لون�شو  ت�شابي  �لو�شط  العبو 
�نخيل دي  �وزيل و�الرجنتيني  خ�شرة وم�شعود 
بر�ق  �شر�ي  غلطة  مهاجم  م�شتوى  وع��ن  ماريا. 
رونالدو  م��ع  �ل��ه��د�ف��ني  ترتيب  مت�شدر  يلماظ 
)8 �ه��د�ف(، قال �الخر �لذي �عتر �ن ��شلوب 
يلعب   : فريقه  ينا�شب  �لهجومي  ���ش��ر�ي  غلطة 

ي��ل��م��اظ ج��ي��د� يف دوري �الب���ط���ال، ل��ك��ن ي��ج��ب �ن 
نركز �مامه كي نتاأهل �ىل ن�شف �لنهائي .

و�شنايدر  ل��دروغ��ب��ا  �مل��و�ج��ه��ة مم��ي��زة  و���ش��ت��ك��ون 
ت�شل�شي  يف  �شابقا  مورينيو  عليهما  ��شرف  بعدما 

�النكليزي و�نرت ميالن �اليطايل على �لتو�يل.
وقال �لهولندي �نه �م�شى �جمل فرتة يف حياته 
مورينيو  ميالن:  �ن��رت  يف  مورينيو  مع  �لكروية 
ه��و مب��ث��اب��ة �ل���و�ل���د �ل��ث��اين يل. ه��و م��اك��ي��ن��ة. يف 
�ملاكينات،  �لالعبني مثل  بع�س  �لقدم هناك  كرة 
لكن منذ تعرفت �ىل مورينيو ميكنني �لقول �نه 
منحني  �مل��اك��ي��ن��ات...  مثل  م��درب��ني  لدينا  ��شبح 
�ي  من  �ك��رث  �لقدم  ك��رة  بلعب  و��شتمتعت  �لثقة 
�لعمل  �ك��رث من  وك�شخ�س منحني  وق��ت م�شى. 

معه كمدرب، فهو �شديق يل .
�لقادم  عاما(   28( �شنايدر  ق��ال  �ملو�جهة،  وع��ن 
ي����ورو  م���الي���ني  5ر7  م���ق���اب���ل  �����ش���ط���ن���ب���ول  �ىل 
2009 بعد  و�ل��ذي �طلقه مورينيو يف �نرت عام 
�ن  �ملهم  ري��ال مدريد: من  عاديني مع  مو�شمني 
نخو�س مبار�ة ��شطنبول ولدينا حظوظ و�قعية 
�ر�شنا وتكون  نعود �ىل  �ن  ر�ئعا  �شيكون  للتاأهل. 
�ملو�جهة مفتوحة . وعن �مكانية �يقاف رونالدو، 
�لتينتوب:  حميد  �ل�شابق  ري��ال  و�شط  العب  قال 
نكون  �شنتاأهل  رون��ال��دو  بايقاف  �ن��ه  �عتقدنا  �ذ� 
. �ما �الم��ر�ط��ور فاحت ترمي �لذي  قد �خطاأنا 
�لدوري  لقب  �ىل  و�الحمر  �ال�شفر  �لفريق  ق��اد 
خم�س مر�ت و�لكاأ�س مرتني ولقب كاأ�س �الحتاد 
�الوروب��ي �شابقا، خالل ثالث والي��ات، فقال عن 
�ع��رف مورينيو منذ  غرميه يف مبار�ة �الرب��ع��اء: 
ذلك.  تغر  لن  و�مل��ب��ار�ة  ب�شد�قة  نتمتع  �شنو�ت. 
ق��د ال ي��ك��ون �مل����درب �ل��ن��م��ط��ي وه���و خمتلف عن 
�لبقية . وهذه �ملرة �الوىل �لتي ييبغ فيها �لفريق 

�لرتكي ربع �لنهائي منذ 2001.

�سان انطونيو ي�سقط امام ممفي�س ويخ�سر جينوبيلي غلطة �سراي يف �سيافة ريال مدريد بالربنابيو 

هوفنهامي يقيل مدربه كورت�س ويعني غي�سدول 

�ل�شلة  ك���رة  دوري  يف  �مل��و���ش��م  ه���ذ�  �خلم�شني  ف���وزه  غ��ري��زل��ي��ز  ممفي�س  ح��ق��ق 
�المركي للمحرتفني، بعد تغلبه على �شيفه �شان �نطونيو �شبرز 90-92 
. على ملعب فيديك�س فوروم و�مام 16642 متفرجا، قاد �ملوزع مايك كونلي 
)23 نقطة( فريقه �ىل فوز مثر عندما �شجل �شلة �لفوز قبل 6 �ع�شار من 
�لثانية على نهاية �للقاء، مبهارة الفتة حتت �ل�شلة، فعادل ممفي�س �كر عدد 
له من �النت�شار�ت يف مو�شم و�حد من �ل��دوري، بعد �الجناز �لذي حققه يف 
ع�شر  و�لثاين  �لتو�يل  على  �لثالث  ف��وزه  حقق  كما   ،2004-2003 مو�شم 

على �لتو�يل على �ر�شه.
لكن �ملدرب ليونيل كولينز حذر من �الفر�ط يف �لتفاوؤل: لدينا �هد�ف ��شمى. 
حققنا  �لتي  �الخ��رة  �مل��رة  �تذكر  لكن  �لفني  وباجلهاز  بالالعبني  فخور  �ن��ا 
هذ� �الجن��از ومل نفز باي مبار�ة بعدها ، مذكر� باملو�شم �لذي �شقط خالله 
�لفريق يف �خر 4 مباريات ومني بخ�شارة �شاحقة �مام �شان �نطونيو يف �لبالي 
�وف. و��شاف ملمفي�س �ملوزع �لبديل جاريد بايلي�س 17 نقطة والعب �الرتكاز 
�لفرن�شي  �مل��وزع  ك��ان  فيما  متابعات،  و7  نقطة   16 غا�شول  م��ارك  �ال�شباين 

طوين باركر �ف�شل م�شجل ل�شبرز مع 25 نقطة.
وغاب عن فريق �ملدرب غريغ بوبوفيت�س �لعمالق تيم دنكان وكاوهي ليونارد 
ب�شبب ��شابة يف �لركبة. و�شيفتقد �شبرز العبه �الرجنتيني مانو جينوبيلي 

حتى نهاية �ملو�شم �لعادي ال�شابة ع�شلية يف فخذه �المين.
وتوقع �الطباء غياب �لالعب �ملخ�شرم بني ثالثة و�ربعة ��شابيع، �ثر �ال�شابة 

�لتي تعر�س لها يف مبار�ة لو�س �جنلي�س كليرز �جلمعة �ملا�شي.

و�شجل جينوبيلي )35 عاما( معدل 9ر11 نقطة و6ر4 مترير�ت حا�شمة يف 
59 مبار�ة هذ� �ملو�شم. وحقق ميلووكي باك�س �على ر�شيد له يف �ربع �شنو�ت 
�أو  �أم  131-102 على ملعب بي  عندما فاز على �شيفه ت�شارلوت بوبكات�س 
هاري�س بر�ديل �شنرت �مام 15315 متفرجا. وتاألق لدى �لفائز العب �الرتكاز 
الري �شاندرز )24 نقطة و13 متابعة( و�ملوزع مونتا �لي�س )19 نقطة و14 
متريرة حا�شمة( و�لرتكي �ر�شان �يليا�شوفا )22 نقطة و8 متابعات بينها 4 
ثالثيات( و�لبديل جاي جاي ريديك )20 نقطة(، فيما كان �ملوزع كيمبا ووكر 
�مام  �ملو�جهة �الوىل  27 نقطة. وبعد غيابه عن  �الف�شل لدى �خلا�شر مع 
لو�س �جنلي�س كليرز يف 28 �شباط فر�ير �ملا�شي ب�شبب �اليقاف، قدم روي 
هيرت مبار�ة �شلبة وقاد �نديانا بي�شرز �ىل �لفوز على م�شيفه 106-109. 
و�شجل هيرت 15 من نقاطه �ل�26 يف �لربع �الول و�لتقط 10 متابعات قبل 
�ن ينطلق كليرز برحلة تقلي�س فارق كبر )24 نقطة( كاد يتوجها برمية 
بول  لبي�شرز  و��شاف  �الرق��ام.  كانت كفيلة مبعادلة  �لقاتل  �لوقت  ثالثية يف 
23 نقطة و10 مترير�ت حا�شمة و6 متابعات و4 �شرقات، فيما كان  جورج 
�ملوزع  و�كتفى  نقطة   25 مع  �خلا�شر  لدى  �الف�شل  كروفورد  جمال  �لبديل 
�لنجم كري�س بول بع�شر نقاط و8 مترير�ت حا�شمة. ويف باقي �ملباريات، فاز 
108-98، وهيو�شن روكت�س على  ديرتويت بي�شتونز على تورونتو ر�بتورز 
�ورالندو ماجيك 111-103، وميني�شوتا متروولفز على بو�شطن �شلتيك�س 
110-100، ويوتا جاز على بورتالند تر�يل باليزرز 112-102، و�تالنتا 

هوك�س على كليفالند كافاليرز 94-102.

�لدوري  يف  �لقاع  و�شيف  هوفنهامي  ن��ادي  �أعلن 
�الملاين لكرة �لقدم، �قالة مدربه ماركو كورت�س 
وتعيني  �م�س  مولر  �ندريا�س  �لريا�شي  ومديره 

ماركو�س غي�شدول يف من�شب �ملدرب.
غي�شدول  تعيني  ف��وري  مبفعول  �الد�رة  و�ق���رت 
مدرب �لفريق �لرديف يف هوفنهيام بني 2009 
كانون  منذ  �شالكه  يف  �مل��درب  وم�شاعد  و2011 

�لنادي  ��شار  ما  بح�شب  �ملا�شي،  دي�شمر  �الول 
يف بيان.

وهذ� �لتغير �لثاين يف من�شب مدرب هوفنهيام 
ب��ع��د ح��ل��ول كورت�س  �مل��و���ش��م، وذل���ك  م��ن��ذ مطلع 
بدال من ماركو�س بابل يف منت�شف كانون �الول 

دي�شمر �ملا�شي.
يف  ع�شر  �ل�شاد�س  �ملركز  من  هوفنهامي  وتر�جع 

نهاية مرحلة �لذهاب �ىل �ملركز 17 �ملهدد �ي�شا 
بالهبوط �ىل �لدرجة �لثانية. وميلك هوفنهامي 
20 نقطة و��شو�أ دفاع يف �لدوري مع 52 هدفا.

رئي�شا  �شريكا  �ملا�شي  �ل�شهر  خ�شر  �لنادي  وك��ان 
�ل�شيني  �ل�شم�شية  �لطاقة  عمالق  �ع��الن  بعد 
5ر4  �لنادي  على  يدر  كان  �ذ  �فال�شه،  �شونتيك 

ماليني يورو �شنويا منذ 2011.

بورو�سيا دورمتوند يواجه طموح ملقة
ويف �ول ظهور له يف �مل�شابقة �لقارية �الوىل، يخو�س ملقة �لدور ربع �لنهائي �مام بورو�شيا دورمتوند حامل لقب 1997 و�لدوري �الملاين 
يف �ملو�شمني �الخرين، و�شيكون ملعبه ال رو�شاليد� م�شرحا ملبار�ة �لذهاب �ليوم �الربعاء. وقال العب و�شط ملقة �لدويل �ل�شابق خو�كني 
�شان�شيز: هذه �ملباريات �لتي يرغب �ي العب بخو�شها. نحن �شعد�ء لهذه �لتجربة والن�شمام �مل�شجعني معنا. ميكنك ��شت�شعار �حالم �لنادي 
�ينما ذهبت. �شنكون �شر�شني ونبحث عن �لفوز على �ر�شنا. حتى �لفوز -8�شفر لن يكون كافيا يف �ملانيا . وت�شدر ملقة جمموعته يف �لدور 
�الول �مام ميالن �اليطايل، وقلب تاأخره �مام بورتو يف �لدور �لثاين �ىل فوز -2�شفر �و�شله �ىل دور �لثمانية، علما بان �لفريق �الندل�شي مل 
يخ�شر يف 13 مبار�ة على �ر�شه يف �مل�شابقات �الوروبية. و�شيكون ملقة، �شاحب ثاين �قوى دفاع يف �لدوري �ال�شباين، �مام هجوم كا�شح لفريق 
�ملدرب يورغن كلوب �شجل 91 هدفا يف 40 مبار�ة هذ� �ملو�شم يف جميع �مل�شابقات. و�شيتو�جه �حلار�س �الرجنتيني ويلي كابايرو �لذي قدم 
م�شتوى مميز� مع ملقة، مع �ملهاجم �لبولندي روبرت ليفاندوف�شكي �شاحب 9 �هد�ف على �لتو�يل خارح ملعبه يف �لدوري، و13 هدفا يف 
�خر 13 مبار�ة مع �لفريق �ال�شفر. و�شجل ليفاندوف�شكي هدف �لفوز على �شتوتغارت )2-1( �ل�شبت ليوؤخر تتويج بايرن ميونيخ �لر�غب 
�لبولندي ياكوب  �لو�شط  �ربطة كاحله و�شيبا�شتيان كيهل والعب  �مل�شاب يف  �ملد�فعني مات�س هومل�س  �ل�شك حول م�شاركة  ب�شمه. ويحوم 

بالت�شيكوف�شكي، باال�شافة �ىل �لظهر مار�شيل �شميلت�شر �ملك�شور �نفه يف مبار�ة �ل�شبت بعد ��شطد�م قوي مع �لنم�شوي مارتن هارنيك.



بربرا والرتز تنفي عزمها التقاعد 
نفت مقدمة �لر�مج �الأمركية �ملخ�شرمة بربر� و�لرتز كل ما ي�شاع عن 

عزمها على �لتقاعد يف �لعام �ملقبل.
84 �شنة فر�شة �إطاللتها لتقدمي برناجمها على �شبكة  و�غتنمت و�لرتز 
مايو  �أي��ار  يف  لال�شتقالة  ي��رتدد عن تخطيطها  ما  �ن  لتوؤكد  �شي  بي   iآي�

2014 لي�س �شحيحاً.
وقالت كرثت �لتقارير �الأ�شبوع �ملا�شي عن �أنني �شاأتقاعد وكان �الفرت��س 

�ل�شائد �أنني �شاأعلن عن �الأمر �الآن ولكن �أنا هنا ولي�س لدي �أي �إِعالن .
وقوبل كالم و�لرتز بالت�شفيق �حلار من �جلمهور.

وجاءت �الأخبار عن عزم و�لرتز �ال�شتقالة بعد معاناتها من م�شاكل �شحية 
هذه �ل�شنة، مع �لعلم �نها حتدثت عن �الأمر من قبل وب�شكل خا�س خالل 
له  2011، حيث قالت  ع��ام  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �الأم��رك��ي  �لرئي�س  م��ع  مقابلة 
حينها �إنها تخطط للتقاعد يف عام 2012، لكن �ملتحدث با�شمها نفى �الأمر 
بيل  �الأمركي  �لرئي�س  �إد�رة  منذ  �شنوياً  �لتقاعد  ب�شاأن  متازح  �إنها  قائاًل 

كلينتون .

زواج ميخي فايفر من بي�سيليت بارنز 
�أر( ميخي فايفر من حبيبته، بي�شيليت بارنز، يف  تزوج جنم م�شل�شل )�إي 
�أن فايفر تزوج من بارنز يف  �أمركية  �إعالم  بيفريل هيلز. وذكرت و�شائل 

فندق مونتاج ببيفريل هيلز بح�شور 100 فرد من �لعائلة و�الأ�شدقاء.
�أن فايفر  �إىل  15 دقيقة. ي�شار  ��شتمر  و�شارك �بن فايفر يف �حلفل �لذي 
كان تزوج من �ملمثلة ماليند� ويليامز بني عامي 1999 و2003، ولديهما 
�أوميكاي، ولديه �بن يدعى  �بن يدعى 
م��ي��خ��ي ت����ر� ف��اي��ف��ر ج���ون���ي���ور، من 
�شور�تا.  �أوين  �ل�����ش��اب��ق��ة،  �شديقته 
م�شل�شالت  يف  ف����اي����ف����ر  و�������ش������ارك 
�إي  م�شل�شل  بينها،  ع��دي��دة  و�أف����الم 
�أعرف  زل���ت  م��ا  وفيلمي  �ل��ط��ب��ي،  �أر 
 I still( ملا�شي� �ل�شيف  م��اذ� فعلت 
 Know what You Did Last
 )Honey( و هاين ، )Summer
جي�شيكا  �لنجمة  بطولته  �أدت  �ل��ذي 
�ألبا، كما �شارك يف �أ�شرطة مو�شيقية 
م�شورة، بينها �أغنية �أمينيم �ل�شهرة 

لوز يور�شيلف .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ليند�ساي لوهان
 تطل يف )ليت �سو(

�أعلنت �شبكة �شي بي �أ�س �الأمركية 
ليند�شاي  �الأم��رك��ي��ة  �لنجمة  �ن 
منذ  �الأوىل  للمرة  �شتطل  لوهان 
�شو  الي��ت  برنامج  يف   2007 �لعام 
ويذ ديفيد ليرتمان . و�أو�شحت �ن 
�إطاللة لوهان �الأوىل منذ �شنو�ت 
�ل��ت��ل��ف��زي��وين حددت  �ل��رن��ام��ج  يف 
�إىل  م�شرة  �ملقبل،  �ل��ث��الث��اء  ي��وم 
�نها �أول مرة تطل فيها تلفزيونياً 
نوفمر  �ل����ث����اين  ت�������ش���ري���ن  م���ن���ذ 
�شبق  لوهان  �ن  �إىل  ي�شار   .2012
و�شاركت يف �لرنامج 5 مر�ت من 
�ل�2007، مع  �آخ��ره��ا يف  ك��ان  قبل 
�لعلم �ن �ملقدم وقع يف �لعام 2011 
�شحية خدعة من �شخ�س زعم �نه 
حتديد  و�أر�د  ل���وه���ان  ع���ن  مم��ث��ل 
قبل  برناجمه  مل�شاركتها يف  موعد 
كذبة.  �الأم���ر جم��رد  �ن  يت�شح  �أن 
���ش��ن��ة على   26 ل��وه��ان  �ن  وي��ذك��ر 
و���ش��ك �ل���دخ���ول �إىل م��رك��ز �إع����ادة 
خلفية  على  ي��وم��اً   90 مل��دة  تاأهيل 
�شر�حها  �إط��الق  �شروط  �نتهاكها 
�لقيادة  ب�شبب  عليها  �لتي فر�شت 

حتت تاأثر �لكحول و�ل�شرقة.
 

عايرته مبهنته فذبحها وطفليها
�أمرت نيابة بندر ملوي حب�س حالق متهم بذبح زوجته 

و�أبنائه 4 �أيام على ذمة �لتحقيقات.
�أبو  �أج��ر�ه��ا �لعميد ح��م��دي  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��ري��ات  �أو���ش��ح��ت 
���ش��ن��اف وك��ي��ل ف���رع ج��ن��وب �مل��ن��ي��ا و�مل���ق���دم ول��ي��د طر�ف 
�شلطان  علي  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  م��ل��وي  ب��ن��در  مباحث  رئي�س 
�ملباحث  رئي�س  عفيفي  وحممود  �جلنائي  �لبحث  مدير 
ب�شمعة  تتمتع  كانت  �لقتيلة  �ملتهم  زوج��ة  �أن  �جلنائية، 
خالف  على  كان  �ملتهم  و�أن  و�شلوك،  �شر  وح�شن  طيبة 
د�ئم معها ب�شبب عدم قدرته على �الإنفاق عليها وطفليها 

و�أنها كانت تعايره مبهنة �حلالقة.
�لو�قعة،  �أبلغ عن  �ملتهم  �شقيق  �أن   : �لتحريات  و�أ�شافت 
و�أن �جلاين �شلم نف�شه عقب قيامه بذبح زوجته وطفليه، 
جانب  من  مقاومة  هناك  وكانت  �شكينا،  ��شتخدم  و�أن��ه 

�ملجني عليهم �أثناء قيام �جلاين بالتخل�س منهم.

اأحرق ثياب زوجته ب�سبب �سخريها 
مل ي���رتدد �أم��رك��ي ب��اإح��ر�ق ث��ي��اب زوج��ت��ه خ��الل نومها 
ب�����ش��ب��ب غ�����ش��ب��ه م���ن ���ش��خ��ره��ا �مل��ت��و����ش��ل. ون��ق��ل موقع 
دي���زي���رت ن��ي��وز �الإخ����ب����اري ع���ن حم��ق��ق��ني ق��ول��ه��م �أنهم 
حريق  �ن��دالع  ح��ول  الت�شال  �ملا�شي  �الأ�شبوع  ��شتجابو� 
يف منزل بر�ي�س ر�ي ويتكر )60 عاماً(. ونقل �ملحققون 
�لفرن،  على  وو�شعها  �شمعة  �أ�شعل  �إنه  قوله  ويتكر،  عن 
يف  �آخ��ر،  و�شندوق  زوجته،  �شرو�ل  الإح��ر�ق  و��شتخدمها 
�أن��ه قرر  و�أ���ش��اف ويتكر  نائمة فيه.  �ل��ذي كانت  �ل��وق��ت 

�لقيام بذلك بعد �شجاره مع زوجته ب�شبب �شخرها.
وق���ال �مل��ح��ق��ق��ون �إن وي��ت��ك��ر �أي��ق��ظ زوج��ت��ه ب��ع��دم��ا خرج 

�حلريق عن �ل�شيطرة، والذ� بالفر�ر من �ملنزل.
ومت توجيه تهم �حلريق �ملتعمد لويتكر.

ذبحت ع�سيقها لت�سهريه بها 
ذب��ح��ت رّب���ة م��ن��زل ب��ح��ي �مل��ط��ري��ة يف �ل��ق��اه��رة، ع�شيقها 
�أو�شاع  يف  لها  ���ش��َور  ون�شر  بها  لت�شهره  منه  �ن��ت��ق��ام��اً 

خا�شة ما ت�شّبب يف طالقها من زوجها.
وذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة )�الأه��������ر�م( �مل�����ش��ري��ة، ع���ر موقعها 
�اللكرتوين �م�س �أن �أهايل �شارع �شعالن يف حي �ملطرية 
عاماً،   31 )���ش��ب��اح.ع  ُت��دع��ى  ب�شيدة  ف��وج��ئ��و�  ب��ال��ق��اه��رة 
�شم�شارة عقار�ت حتمل �شكيناً عليه �آثار دماء بجو�ر جثة 
قتيل. و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن �شباح �عرتفت، �أمام مفت�س 
مباحث ق�شم )مركز( �شرطة �ملطرية �لعميد جمال عبد 
ف��اروق �شعيد )37 عاماً، �شم�شار  �ملدعو  �ل��روؤوف، بذبح 
خا�شة  �أو���ش��اع  يف  ت�شويرها  على  منه  �نتقاماً  ع��ق��ار�ت 
بعالقة  الرتباطهما  عليه  ت���رتّدد  ك��ان��ت  حيث  مب��ن��زل��ه، 
خا�شة. و�أو�شحت �جلانية �أنها قامت با�شتدر�ج ع�شيقها 
�إىل م�شكنها حيث كانت قد �تفقت مع �شقيقيها على قتله 
)�لع�شيق �لقتيل(، و�أن �شقيقيها قاما بتكبيله فيما قامت 
هي بذبحه، ونقلو� جثته �إىل �أمام منزل طليقها وجل�شت 

بجو�رها.

عذاب احلب مميت 
ومن �حلب ما قتل مثل قدمي يتد�وله �لع�شاق وكذلك �أولئك �لذين يرثون حلااللع�شاق �و ي�شخرون منهم، لكن 
ما مل يكن يف �حل�شبان هو �ن يثبت �لعلم بالتجربة �لعملية و�ملخرية �شحة هذه �ملقولة. وطبعا لي�س �ملق�شود هنا 
مر�س �حلب �ملعدي �ملعروف طبيا مبر�س �ل�شفل�س ، فهذ� �لنوع من �ملر�س �أ�شبح بف�شل �كت�شاف �لبن�شلني مر�شا 
عاديا ميكن معاجلته. لكن �ملق�شود هنا مبر�س �حلب �لذي ال ي�شتطيع �لبن�شلني ورمبا �أي عقار �أخر �لتغلب على 
�أعر��شه، و�ملتمثل يف �آالم �لع�شق ومعاناة �لفر�ق بني �الأحبة وما ي�شاحب ذلك من �شهر و�رق وغرها من �الأعر��س 
�لنف�شية و�جل�شدية. وبح�شب مو�قع �لكرتونية متخ�ش�شة فى هذ� �ل�شاأن ، فان مر�س �حلب قد يوؤدي �ىل �ملوت 
نتيجة  �ىل  و�لبحث، وخل�شو�  للدر��شة  و�إعر��شه  و�لباحثون يخ�شعون ظاهرة �حلب   2005 �شهر فر�ير  فمنذ 
مفادها �ن �آالم �حلب تت�شاوى مع �أعر��س كثر من �الإمر��س �لع�شوية �الأخرى. و�شجل فريق بحث �أمريكي �رتفاع 
درجة تركز هرمونات �الإعياء يف �لدم، م�شرين �ن هذ� �لرتكز �ملرتفع يف �ل�شر�يني يوؤدي �ىل �إرهاق ع�شالت �لقلب 
وميكن �ن ي�شبب ��شر�ر� للقب ورمبا يوؤدي �ىل توقف نب�شاته، وفقا ملا ورد يف مقالة للباحث �يالن فيت�شتاين يف 
جملة نيو �جنيالند للطب. وقارن فيت�شتاين �حلالة بو�شع �الإدمان.  و�أكدت ذلك جتارب �خرى من خالل �لك�شف 

على �لدماغ �أجريت يف كل من �لواليات �ملتحدة وبريطانيا. 
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حبهما اأقوى من الطبيعة! 
ت��ث��ن��ي مغرَمني  �أن  �ل��ردي��ئ��ة م��ن  ت��ق��در �الأح������و�ل �جل��وي��ة  مل 

��شكتلنديَّني على �لزو�ج من بع�شهما بع�شاً.
ويليام�شون،  كلر  عن  �ال�شكتلندي  )�شكوت�شمان(  موقع  ونقل 
ُنزل  �إىل  و�شال  �إنهما  قولهما  ع��ام��اً(،   29( م��اك��اي  وروي��ري��د 
كيلبري، حيث من �ملفرت�س �أن يجري حفل زفافهما، فوجد� 

�لتيار �لكهربائي مقطوعاً.
ثم ��شتيقظا يف �ليوم �لتايل ليجد� ثلجاً مكّد�شاً علوه 3 �أمتار 

يقطع �لطريق �ملوؤدية �إىل �لنزل.
و�أّكد �لثنائي �أن �أكرث من ن�شف �ملدعوين عجزو� عن �لو�شول 

�إىل �لنزل ب�شبب �لثلوج �لكثيفة.
�أن و�لدة �لعرو�س متّكنت من �حل�شور مب�شاعدة �شاحنة  غر 
من  �لديني  �الحتفال  عن  �مل�شوؤول  متكن  كما  بالقطر.  �جل��ر 
مالك  �أقّله  �أن  بعد  �حلفل،  �إىل  ل�شاعة،  متاأخر�ً  ولو  �لو�شول، 

الإحدى �ل�شاحنات.
�لروؤية خالل  لنتمّكن من  �ل�شموع  �أ�شاأنا  �إننا  �لعرو�س  وقالت 
�لزفاف ، م�شرة �إىل �أن معظم �ملدعوين مل يخلعو� معاطفهم 

خالل تناولهم �لع�شاء .
غر �أنها �أ�شارت �إىل �أنه مت �ال�شتعانة مبولد كهربائي الإ�شاءة 

بع�س �الأنو�ر �خلافتة، وبع�س �مل�شابيح، و�ملد�فئ .
وتابعت �أنه بعد و�شول �لفرقة �ملو�شيقية، بد�أ �جلميع يرق�شون  
�إقامة حفل ثاٍن للمدعوين �لذين  �لثنائي عزمهما على  و�أّك��د 

عجزو� عن ح�شور �حلفل.

زيادة الوزن م�سرة للقلب 
بالقلب، حتى  �ل��وزن م�شرة  زي��ادة  �أن  بريطانية  در��شة  ذك��رت 

لدى �لن�شاء �لنحيفات.
�شي ميدي�شن  �إم  ب��ي  دوري���ة  ن�شرت يف  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  و�أف����ادت 
�لطبية �أنه مع كل زيادة 5 وحد�ت يف موؤ�شر كتلة �جل�شم، يزد�د 
خطر �إ�شابة �لن�شاء باأمر��س �لقلب بن�شبة %23،�أي ما يعادل 

�لتقدم بال�شن عامني ون�شف. 
�ألف  و200  �أك�شفورد حاالت مليون  باحثون من جامعة  وتابع 
ووجدو�  �شنو�ت.   10 م��دى  على  و��شكتلند�  �إنكلرت�  يف  �م���ر�أة 
مع  ي���زد�د  ال  �لتاجي  �لقلب  �شريان  ب��د�ء  �إ�شابتهّن  خطر  �أن 
تقدمهّن يف �ل�شن فح�شب، بل �أي�شاً مع �رتفاع، ولو طفيف، يف 

موؤ�شر كتلة �جل�شم.
ي�شار �إىل �أن موؤ�شر كتلة �جل�شم هو �ملقيا�س �ملتعارف عليه عاملياً 
لتمييز �لوزن �لز�ئد عن �ل�شمنة وعن �لنحافة، وهو عبارة عن 
�لعالقة بني وزن �ل�شخ�س وطوله، وقد حددت منظمة �ل�شحة 

�لعاملية �ملوؤ�شر �لطبيعي بني 18.5 و25.
 و�أ�شارو� �إىل �أن و�حدة من بني كل 11 �مر�أة من �للو�تي يبلغ 
موؤ�شر كتلة ج�شمها 21، �شيتم �إدخالها �إىل �مل�شت�شفى �أو �شتتوفى 

جر�ء د�ء �شريان �لقلب �لتاجي بني عمر �ل�55 و�ل�74. 
غر �أنهم �أ�شارو� �إىل �أن خطر �لوفاة بد�ء �شريان �لقلب �لتاجي 
بني �شني �ل�55 و�ل�74 يزد�د ب�شكل ت�شاعدي مع �رتفاع موؤ�شر 
كتلة �جل�شم، لي�شمل �مر�أة من بني 6 من �للو�تي يبلغ موؤ�شر 

كتلة ج�شمهّن 34.

كلوم تنقذ ابنها 
ومربيته من الغرق 

�الأملانية  �الأزي���اء  عار�شة  �ب��ن  جن��ا 
�لغرق  من  ومربيته  كلوم  هايدي 
�إذ متكنت هي وحار�شها �ل�شخ�شي 
جرفتهما  ب��ع��دم��ا  �إن��ق��اذه��م��ا  م���ن 
موجة قوية �إىل �ملحيط يف هاو�ي، 
حيث مت�شي �لعائلة �إج��ازة. و�أفاد 
�آ�س ويكلي �الأمركي �ن  يو  موقع 
�لعمر  �لبالغ من  كلوم  �بن  هرني 
7 �شنو�ت كان ي�شبح عندما جرفته 
موجة قوية هو و�إحدى مربياته. 
وحار�شها  ���ش��ن��ة   39 ك���ل���وم  ل���ك���ن 
هبا  ك��ري�����ش��ن  م��ارت��ن  �ل�شخ�شي 
غرقهما.  وت���ف���ادي���ا  مل�����ش��اع��دت��ه��م��ا 
�شحبت  ل���ل���م���وق���ع  ك����ل����وم  وق����ال����ت 
موجة كبرة �الثنني �إىل �ملحيط، 
�شعرت  �أم�����اً  ب�����ش��ف��ت��ي  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
�ب���ن���ي وعلى  ك���ب���ر ع���ل���ى  ب���خ���وف 
�أ�شافت  لكنها   . �مل��ي��اه  يف  �جلميع 
�شباح ماهر ومتكن من  ه��رني  �ن 
ي�شبح،  وه��و  �ل�شاطئ  �إىل  �ل��ع��ودة 
ومت��ك��ن��ا م���ن �إخ������ر�ج �جل��م��ي��ع من 

�ملياه من دون �إ�شابات .

بيفريل ميت�سيل
 ترزق طفلة 

تكاد �ملمثلة �الأمركية بيفريل ميت�شيل 
ت��ط��ر م���ن �ل�����ش��ع��ادة ب��ع��دم��ا رزق����ت هي 
�أطلقا  بطفلة  كامرون  مايكل  وزوجها 

عليهما ��شم كينزي لني.
ملوقع  ميت�شيل  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق��ال��ت 
بيبول �الأمركي �نها وكامرون �أ�شبحا 
و�لدين لطفلة هي كينزي لني كامرون 
�لتي ولدت ب�شحة جيدة يف �شانتا مونيكا 

بكاليفورنيا.
32 �شنة  من جهتها قالت �الأم �جلديدة 
وقعنا يف حبها من �للحظة �الأوىل ونتوق 
�ل�شغر  ملالكنا  و�ل��دي��ن  �أف�شل  لنكون 

�جلميل .
يف  بدورها  ت�شتهر  ميت�شل  �ن  �إىل  ي�شار 
�أعلنت  ، وقد   7the Heaven م�شل�شل 
�لثاين/نوفمر  ت�شرين  يف  حملها  ع��ن 

�ملا�شي.

 3000 �أك���رث م��ن  �أن  �أرق����ام ج��دي��دة، �م�����س  ك�شفت 
طالب، من بينهم مئات تقل �أعمارهم عن 11 عاماً، 
ل�شوء  ع��ام  كل  �لريطانية  �مل��د�ر���س  من  ُيف�شلون 

�شلوكهم ومبعدل 15 طالباً يف �ليوم.
وقالت �شحيفة ديلي ميل ، �إن �الأرقام �لتي ح�شلت 
�لريطانية  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م��ن  عليها 
مبوجب قانون حرية �ملعلومات، �ظهرت �أن 3030 
�لفرتة  خ��الل  �مل��د�ر���س  م��ن  ��شتبعادهم  مت  طالباً 
2020-2011، من بينهم 200 تلميذ من �ملرحلة 
�البتد�ئية، فيما جرى طرد 10 طالب وف�شل 190 

�آخرين.
 3300 ��شتبعدت  �ملد�ر�س �لريطانية  �أن  و��شافت 
�لتحر�س  ���ش��م��ل��ت  خم���ال���ف���ات  الرت���ك���اب���ه���م  ط���ال���ب 
و�ال�شتئ�شاد على �الآخرين، و�لفعل �ملنايف للح�شمة، 
وكتابة عبار�ت �شيئة على �جل��در�ن، خالل �لفرتة 

.2010-2009
ون�شبت �ل�شحيفة �إىل كلر بري، م�شت�شارة رئي�س 

ك���ام���رون، ل�شوؤون  دي��ف��ي��د  �ل��ري��ط��اين،  �ل�����وزر�ء 
�ل��ط��ف��ول��ة، ق��ول��ه��ا ه���ذه �الأرق������ام ت��ث��ر �ل��ق��ل��ق بني 

�أو�شاط �الآباء و�الأمهات .
و����ش��اف��ت ب���ري ن��ح��ت��اج الت��خ��اذ �ج�����ر�ء�ت عاجلة 
�شديقة  بيئة  و�ق��ام��ة  �مل�����ش��ك��ل��ة،  ه���ذه  ال�شتئ�شال 
للعائالت خالية من مو�قع �لبالغني على �الإنرتنت 

و�لهو�تف �ملحمولة.
وكانت در��شة ك�شفت �أن ن�شف مليون طفل بريطاين 
بطو� وهم يف  ترت�وح �أعمارهم بني 11 و15 عاماً �شُ
�لعام  تقرير  ك�شف  كما  �ملا�شي،  �ل�شهر  �شكر  حالة 
�أن �ل�شرطة يف �نكلرت� وويلز تعتقل طفاًل  �ملا�شي 
 209 م��ن  �أك���رث  و�ج���رت  ثانية،  و30  دقيقتني  ك��ل 
طالب  م��ن  وف��ت��ي��ات  لفتيان  �ع��ت��ق��ال  عملية  �آالف 
�مل���د�ر����س م���ن ع��م��ر 17 ع���ام���اً، م���ن ب��ي��ن��ه��ا 2117 
�أعمارهم بني  �أطفااًل ترت�وح  عملية �عتقال طالت 
�أطفال من تالميذ من   5 10 و11 عاماً ومبعدل 

�ملد�ر�س �البتد�ئية كل يوم.

املدار�س الربيطانية تف�سل 3000 طالب �سنويًا

اأجنلينا متول التعليم مبجوهراتها 
بافتتاح  و�ع��دة  �أفغان�شتان  �لبنات يف  لتعليم  �أجنلينا جويل مدر�شة  �لهوليودية  �لنجمة  فتحت 
�ملزيد من خالل �الأم��و�ل �لتي �شتجنيها من �ملجوهر�ت �لتي �شتبيعها عر خط جموهر�تها 
�لذي �شتطلقه هذ� �الأ�شبوع. وقالت جويل �شفرة �لنو�يا �حل�شنة يف �الأمم �ملتحدة ملوقع �إي! 
�إنها �ختارت متويل �ملدر�شة �البتد�ئية �لوحيدة �خلا�شة بالبنات يف  نيوز �خلا�س بامل�شاهر 
وتقّدم   . �لنازحني  ن�شبة عالية من  �ل�شبيان وفيها  تعليم  ل عادة  تف�شّ كابول  منطقة خارج 
�ملدر�شة �خلدمات �لتعليمية ملا بني 200 و300 فتاة. لكن عمل جويل ال يتوقف عند هذ� �حلد 
�إذ لديها خطط �أخرى الفتتاح موؤ�ش�شات مماثلة، و�عدة باأن هذه �ملدر�شة �شتكون �الأوىل �شمن 

خمططها. وعن متويل م�شاريعها ، قالت جويل �إنها �شتطلق خط جموهر�تها مو�شة جويل  
هذ� �الأ�شبوع و�شت�شتخدم �الأرباح من مبيعاته لبناء �ملزيد من �ملد�ر�س حول �لعامل. وقالت جويل 

متخطني متعة �ال�شتمتاع �لفني بت�شميم هذه �ملجوهر�ت، نحن ن�شعر باالإلهام عند معرفة 
 . �ملحتاجني  لالأطفال  �مل�شاعدة  تقدمي  يف  �مل�شرتك  �لهدف  �أي�شاً  يخدم  عملنا  �أن 

�أرباحه  % من  �أن خط جموهر�تها �شيطلق هذ� �الأ�شبوع، و100  و�أ�شارت �إىل 
�شتذهب �إىل موؤ�ش�شتها �جلديدة �ل�شر�كة �لتعليمية الأطفال �لنز�عات .


