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فـــريق �سكاي دايف دبي 
للراليات يناف�ص يف رايل الربتغال

عربي ودويل

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف اجتماع مبادرة 
منع االنت�سار ونزع ال�سالح النووي يف الهاي

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

متمردون يعلنون ال�سيطرة 
على بلدتني يف دارفور 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
اليزابيث الثانيـة وكاميـرون يف وفـاة تات�شر

 •• اأبوظبي -وام: 
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقيتي تعزية اإىل �شاحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية ملكة اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية ال�شديقة واإىل �شعادة ديفيد 
خال�س  ع��ن  �شموه  فيهما  امل��ت��ح��دة..اأع��رب  اململكة  وزراء  رئي�س  ك��ام��رون 
الوزراء  رئي�شة  تات�شر  مارغريت  البارونة  بوفاة  موا�شاته  و�شادق  تعازيه 
وجهودها  تات�شر  مارغريت  دور  �شموه  وا�شتذكر  ال�شابقة.  الربيطانية 
وال�شعبني  البلدين  تربط  التي  املتميزة  العالقات  وتعزيز  دعم  الطيبة يف 
اآل مكتوم نائب  ال�شديقني. وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
تعزية مماثلتني  برقيتي  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
اإىل جاللة امللكة اإليزابيث الثانية وديفيد كامرون. كما اأعرب الفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة عن تعازيه يف برقيتني مماثلتني اإىل ملكة اململكة املتحدة 

ورئي�س وزرائها.

فرن�شا تبداأ االن�شحاب من مايل 
•• باري�س-وكاالت:

اأعلنت فرن�شا ام�س الثالثاء اأنها �شرعت ب�شحب اأول دفعة رمزية لقواتها 
من دولة مايل بغرب اأفريقيا، مع تاأكيد ا�شتمرار تدخلها الع�شكري لفرتة 
جندي  مائة  قوامها  اأوىل  جمموعة  اأن  الفرن�شي  اجلي�س  واأك���د  طويلة. 
غادرت مايل بالفعل نهاية مار�س اآذار املا�شي. ونقلت وكالة الأنباء الأملانية 
عن املتحدث با�شم اجلي�س الفرن�شي الكولونيل تري بوركار القول مت نقل 
اأبيدجان  اإىل  نحو مائة جندي من مدينة تي�شاليت )ب�شمال �شرق ماىل( 
فى كوت ديفوار منذ اأ�شبوع. وقد و�شل اجلنود املائة اإىل بافو�س يف قرب�س 
حيث �شيم�شون ثالثة اأيام يف فندق ينزل فيه عادة الع�شكريون الفرن�شيون 

العائدون من م�شرح العمليات يف طريقهم اإىل بالدهم.

   

االإمارات منوذج مف�شل للإقامة
 والنمو والتطور لدى ال�شباب العربي

•• دبي -وام: 

كبلد  الوىل  امل��رت��ب��ة  ال��ت��وايل  على  الثانية  لل�شنة  الم����ارات  احتلت 
باأ�شره  العامل  العربي على م�شتوى  لل�شباب  بالن�شبة  املف�شل  الإقامة 
ال�شنوي اخلام�س  اأ�شداء بر�شون- مار�شتيلر  ا�شتطالع  لنتائج  وفقا 

لراأي ال�شباب العربي الذي مت ك�شف النقاب عنه اأم�س يف دبي.
دولة  ال�شتطالع  يف  امل�شاركني  العربي  ال�شباب  م��ن  غالبية  واع��ت��رب 
الإمارات البلد النموذجي الذي يودون لبلدانهم الأم اأن حتاكيه وحتذو 
العربي2012  ال�شباب  راأي  ا�شتطالع  نتائج  مع  تطابق  ويف  ح��ذوه. 
وا�شلت الإمارات العربية املتحدة ت�شدرها قائمة البلدان النموذجية.

العي�س فيه  ي��ودون  الذي  البلد  اإ�شم  العربي عن  ال�شباب  �شوؤال  وعند 
اأجمع غالبية امل�شاركني على تف�شيل دولة الإم��ارات على غرها من 
قائمة  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  وج��اءت  ال��ع��امل.  بلدان  جميع 
ال��ذي �شمل  امل�شاركني يف ال�شتطالع  املائة من عموم  31 يف  خيارات 
املائة  يف   18 فرن�شا  تلتها  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

والوليات املتحدة الأمريكية وتركيا 16 يف املائة .
نظر  يف  منوذجية  ك��دول��ة  املتميزة  مكانتها  على  الإم����ارات  وحافظت 
ال�شباب العربي عند �شوؤالهم عن البلد الذي يف�شلون العي�س فيه اأكرث 
من غره يف العامل. ولدى �شوؤال امل�شاركني عن البلد الذي يتمنون اأن 
ي�شبح بلدهم مثله حافظت دولة الإمارات جمددا على املرتبة الأوىل 
بن�شبة 30 يف املائة من اإجمايل عدد امل�شاركني .. وعندما ال�شوؤال عن 
الدولة التي يرغبون لبلدهم اأن حتذو حذوها كنموذج للنمو والتطور 
اخليارات  جمموعة  ب��ني  الأول  امل��رك��ز  كذلك  الإم����ارات  دول��ة  احتلت 
املتاحة بن�شبة 20 يف املائة وهي اأعلى ن�شبة ت�شويت من ناحية الثقة 
وفرن�شا  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ذل��ك  يف  تلتها  دول��ة  لأي  متنح 
املائة  يف   9 بن�شبة  وتركيا  منهما  لكل  امل��ائ��ة  يف   11 بن�شبة  وال�شني 

فاأملانيا بن�شبة 7 يف املائة.                                   )التفا�شيل �س9(

حممد بن را�شد وويل عهد دبي يف �شورة تذكارية مع الفائزين بجوائز الأداء احلكومي املتميز )وام(

حممد بن را�شد يكرم الفائزين فى برنامج دبي للأداء احلكومي املتميز  

مقتل 7 مدنيني و5 من جنود حفظ ال�شلم بجنوب ال�شودان 
•• جوبا  -ا.ف ب:

كد م�شوؤولون يف المم املتحدة الثالثاء ان خم�شة من 
عنا�شر حفظ ال�شالم الهنود و�شبعة موظفني مدنيني 
كمني  يف  قتلوا  للمنظمة  تابعني  ال�شودان  جنوب  من 

ا�شتهدف قافلتهم يف جنوب ال�شودان.
اخلا�شة  الدولية  املوفدة  اف. جون�شون  هيلده  ودان��ت 
جلنوب ال�شودان مقتل عدد من عنا�شر حفظ ال�شالم 
ك��م��ني ن�شبه  امل���دن���ي���ني يف  امل���وظ���ف���ني  وال���ع���دي���د م���ن 

دون  )���ش��رق(  جونقلي  ولي��ة  يف  جمهولون  مهاجمون 
تاكيد العدد.

اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  اع��ل��ن  ن��ي��ودل��ه��ي  ويف 
ت��وي��رت ان خم�شة من  ع��ل��ى خ��دم��ة  ال��دي��ن  اك���رب  �شيد 
جنود حفظ ال�شالم من الهند عاملني مع بعثة المم 
املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان قتلوا يف كمني يف 
العنا�شر  مقتل  بر�س  فران�س  لوكالة  جونقلي..واكد 
وقال انهم قتلوا اثناء مواكبتهم قافلة لالمم املتحدة.

وا�شاف ان الوزارة تقوم بالرتتيبات لعادة جثثهم.

الفجر........    04:42            
الظهر.......    12:24  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:45  
الع�صاء......   08:15

اأخطبوط امل�شتوطنات يحا�شر القد�س من كل الجتاهات 

عنا�شر من اجلي�س ال�شوري احلر يتفقدون الأ�شرار الناجمة عن ق�شف قوات النظام لأحياء دير الزور)رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ق���ال اجل��ي�����س ال�����ش��وري احل���ر اإنه 
فوق مطار  ام�س مروحية  اأ�شقط 
دير الزور الع�شكري، وا�شتبك مع 
قوات النظام يف حلب وريف دم�شق، 
ب������اأرواح  ال��ق�����ش��ف  اأودى  ح���ني  يف 

مدنيني يف مناطق متفرقة.
وب����ث ن��ا���ش��ط��ون ع��ل��ى الإن���رتن���ت 
منبعثا  دخ����ان����ا  ي��ظ��ه��ر  ���ش��ري��ط��ا 
م���ن امل��روح��ي��ة ال��ت��ي ق��ال��ت جلان 
اأُ�شقطت  اإن��ه��ا  امل��ح��ل��ي��ة  التن�شيق 
الهبوط  حت�������اول  ك����ان����ت  ب��ي��ن��م��ا 
الع�شكري  ال�����زور  دي����ر  م��ط��ار  يف 

ال�شديد التح�شني.
وكان نا�شطون قالوا يف وقت �شابق 
ق�شفوا  احل��ر  اجلي�س  مقاتلي  اإن 
وع�شكرية  اأم��ن��ي��ة  وم���ق���ار  امل���ط���ار 
الثوار  يتقا�شم  التي  املدينة  داخل 
ال�شيطرة  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  وال����ق����وات 
ذاته، فقد  للم�شدر  عليها. ووفقا 
يا�شني  ال�����ش��ي��خ  اأح���ي���اء  ت��ع��ر���ش��ت 
والعر�شي  واحلويقة  واحلميدية 

باملدينة للق�شف جمددا.
يف  ا�شتباكات  ان��دل��ع��ت  ح��ل��ب،  ويف 
حي ال�شبع بحرات ويف حي ب�شتان 
البا�شا بالتزامن مع مواجهات يف 
الع�شكري  ال��ن��رب  مطار  حميط 

ال�شام  م��ع�����ش��م��ي��ة  اأي�������ش���ا  ���ش��م��ل 
الفرقة  فيها  تتمركز  ج��ب��ال  م��ن 
وجلان  �شام  ل�شبكة  وفقا  الرابعة، 

التن�شيق.
ال����ق����وات  ق�������ش���ف���ت  دم���������ش����ق  ويف 
النظامية الأحياء اجلنوبية ومنها 
الع�شايل والقابون واحلجر الأ�شود 
وخم���ي���م ال���رم���وك وك���ذل���ك حي 
بالراجمات  املدينة،  �شرقي  جوبر 
ومدافع الهاون بح�شب نا�شطني.

ك��م��ا ق��ت��ل ث��الث��ة م��دن��ي��ني بينهم 
ق�شف  يف  ب��درع��ا  اللجاة  يف  طفلة 
ت�شيل  ب����ل����دت����ي  اأي���������ش����ا  �����ش����م����ال 

وغباغب.
اخلارجية  وزي����ر  اع��ل��ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
الثالثاء  ك���ري  الم��رك��ي ج���ون 
قبيل مغادرته ا�شرائيل عزمه لقاء 
ممثلني عن املعار�شة ال�شورية يف 
ل��ن��دن. وق��ال ك��ري  �شاألتقي مع 

املعار�شة ال�شورية يف لندن.
ان����ه م���ن غر  وا�����ش����ار ك����ري ال 
امل��ت��وق��ع ان ي��ح�����ش��ر ال���ق���ي���ادي يف 
امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة اح��م��د معاذ 

اخلطيب هذا الجتماع.
وق������ال ن���ح���ن ن��ع��م��ل ع���ل���ى لئحة 
اخلارجية  احل���ا����ش���ري���ن.)وزي���ر 
ال�����ربي�����ط�����اين( ول����ي����م ه����ي����غ هو 

امل�شيف.

كريي يعتزم لقاء املعار�سة ال�سورية 

اإ�شقاط مروحية بدير الزور وا�شتباكات يف ريف دم�شق وحلب

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأعلنت احلكومة الإ�شرائيلية ام�س 
الثالثاء اأنها �شتبني خم�شني وحدة 
املحتلة  ال��ق��د���س  يف  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
باملحرقة  ي��و���ش��ف  مم���ا  ل��ن��اج��ني 
العاملية  احل���رب  خ���الل  ال��ي��ه��ودي��ة 
اأوري  الإ�شكان  الثانية. وقال وزير 
يف  �شتبنى  امل�شاكن  ه��ذه  اإن  ارئ��ي��ل 
تطلق  امل��ح��ت��ل��ة  ب��ال��ق��د���س  منطقة 
تلبيوت  الح��ت��الل  �شلطات  عليها 

ال�شرقية.
�شياق  يف  الإع����������الن  ه������ذا  وج�������اء 
باملحرقة  يو�شف  ما  ذك��رى  اإحياء 
اليهودية على اأيدي النازيني فرتة 
الثانية بني عامي  العاملية  احل��رب 

و1945.  1933
اأن��ه ج��اء قبيل لقاء ث��ان جمع  كما 
بنيامني  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ال���ي���وم 
ن���ت���ن���ي���اه���و ووزي������������ر اخل����ارج����ي����ة 
الأم��رك��ي ج��ون ك��ري يف القد�س 

املحتلة.

وبعد رفع م�شتوى متثيل فل�شطني 
مراقب  دول��ة  اإىل  املتحدة  ب���الأمم 
ت�شرين  ن��وف��م��رب  يف  ع�����ش��و  غ���ر 
نتنياهو  ح��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���ش��ي، 
امل�شاكن  اآلف  ل��ب��ن��اء  خ��ط��ط  ع���ن 

الإ�شافية بالقد�س املحتلة.
األف  مائتي  نحو  باملدينة  وي��وج��د 
ع��ل��ى ع�شرة  م���وزع���ني  م�����ش��ت��وط��ن 

يوجد  حني  يف  ا�شتيطانية،  اأحياء 
اآخرين  األ���ف  ثالثمائة  م��ن  اأك���رث 
الغربية  ال�����ش��ف��ة  م�����ش��ت��وط��ن��ات  يف 

املحتلة.
للعودة  الفل�شطينيون  وي�شرتط 
اإىل املفاو�شات املتوقفة منذ خريف 
لكن  ال�شتيطان،  جتميد   2010

تل اأبيب ترف�س ذلك.

وفقا  ال���دويل  حلب  ملطار  املتاخم 
و�شبكة  املحلية  التن�شيق  للجان 
���ش��ب��ك��ة �شام  اأك��������دت  �����ش����ام. وق�����د 
مراآب  على  احلر  اجلي�س  �شيطرة 
تتوا�شل  فيما  الكندي،  م�شت�شفى 

ال�شتباكات يف حميطه.
وق��ب��ل ه����ذا، اأع��ل��ن اجل��ي�����س احلر 
-الذي ي�شعى منذ �شهور لقتحام 

والنرب-  ال���دويل  م��ط��اري حلب 
معركة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ب��دء 
ف��ك الأ����ش���رى ال��ت��ي ت�����ش��ارك فيها 
اأحرار  ح��رك��ة  بينها  ف�شائل  ع��دة 

ال�شام ولواء التوحيد.
اأي�������ش���ا يف ريف  ال���ق���ت���ال  وجت������دد 
دم�شق، حيث �شجلت ا�شتباكات يف 
وال�شبينة،  واملليحة  داريا وعربني 

جهة  من  اجلنوبي  املتحلق  وعند 
التن�شيق  جل����ان  ب��ح�����ش��ب  زم��ل��ك��ا 
ال�شوري  وامل��ر���ش��د  ���ش��ام  و���ش��ب��ك��ة 

حلقوق الإن�شان.
وقتل كذلك ما ل يقل عن ثالثة 
اأ�شخا�س، وجرح ع�شرات يف زملكا 
وامل��ل��ي��ح��ة وداري�����ا ب��ل��دة ب��ي��ت نامي 
مدفعي  وق�شف  جوية  غ���ارات  يف 

•• دبي -وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دب��ي رع��اه اهلل واإىل جانبه 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
برنامج  فى  الفائزين  اأم�س  دب��ي 
املتميز  احل���ك���وم���ي  ل������الداء  دب����ي 
ال�شاد�شة ع�شرة وذلك  فى دورت��ه 
بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
اأحمد  ال�شيخ  و���ش��م��و  دب���ي  ح��اك��م 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ران  دب���ي 
ملجموعة طران الإمارات وح�شد 
م��ن روؤ����ش���اء وم��دي��ري وموظفي 
فى  احلكومية  والهيئات  الدوائر 

دبي.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ك��رم  كما 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
اأقيم  ال��ذي  الكبر  خ��الل احلفل 
ف��ى م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري العاملي 
�شعادة  الوطني  بال�شالم  وب��دىء 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
وال�شيافة  ال��ت�����ش��رب��ف��ات  دائ������رة 
العمل  فى  تقديرا جلهوده  بدبي 
�شمو  فيه  ق��ال  وال���ذى  احلكومي 
ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 

�شيدي  ب���داي���ة  م��ك��ت��وم  ال  را����ش���د 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
منك  نتعلم  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ي����وم واأن�����ت م��ث��ل م���ا علمتنا  ك���ل 
نذهب للم�شوؤول املبدع واملبدعني 
نتوجه  واليوم  �شكرا  لهم  ونقول 
لنقول  جمهول  غ��ر  جندي  اىل 
املتوا�شل  عطائك  على  �شكرا  له 
�شعيد  خ��ل��ي��ف��ة  اإن����ه   .. وج���ه���ودك 
�شليمان الذي ب�شتحق التكرمي . 

الأول  ب��امل��رك��ز  اأي�����ش��ا  ف���ازت  فيما 

عن فئة اجلهة احلكومية الكرث 
تطبيقا للتقييم الذاتي.

اأف�شل  بتكرمي  احل��ف��ل  ب���داأ  وق��د 
ن��ت��ي��ج��ة ل���ر����ش���ا امل��ت��ع��ام��ل��ني فى 
جم����م����وع����ة اجل������ه������ات ال���ك���ب���رة 
ح��ي��ث ف���ازت ���ش��رط��ة دب���ي باملركز 
غ��رف��ة جتارة  ف���ازت  اأف��ي��م��ا  الأول 
فى  الول  ب��امل��رك��ز  دب��ي  و�شناعة 
املتو�شطة.  اجل���ه���ات  جم��م��وع��ة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح�������ش���دت  ك���م���ا 
ل�شرطة دبي جائزة اف�شل نتيجة 

امل��وظ��ف��ني م��ن جمموعة  ل��ر���ش��ا 
الكبرة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
لالح�شاء  دب���ي  م��رك��ز  ف���از  فيما 
ويف  املتو�شطة  املجموعة  بجائزة 
املتميزة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ة  ف��ئ��ة 
فازت  الكبرة  اجلهات  جمموعة 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
دائرة  ف���ازت  فيما  الول  ب��امل��رك��ز 
نف�س  ع��ن  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
املتو�شطة  امل��ج��م��وع��ة  ف��ى  ال��ف��ئ��ة 

باملركز الول.  )التفا�شيل �س(

م�شر تبحث تعديلت على الد�شتور االحتلل يقر بناء 50 وحدة ا�شتيطانية جديدة يف القد�س  
يف خطوة للتقرب من املعار�شة

•• القاهرة-رويرتز:

قالت وكالة اأنباء ال�شرق الو�شط اأم�س الثالثاء ان احلكومة امل�شرية طلبت 
من خرباء قانونيني اقرتاح تعديالت على الد�شتور اجلديد مما ي�شر اىل 

�شعيها ملعاجلة بع�س خماوف معار�شني ليرباليني وي�شاريني.
وان�شحب اأع�شاء يف جبهة النقاذ الوطني املعار�شة من اجلمعية التاأ�شي�شية 
ل�شياغة الد�شتور العام املا�شي احتجاجا على ما اعتربوه �شبغة ا�شالمية 
امل��زي��د من  ال��د���ش��ت��ور  يكفل  بحيث  ت��ع��دي��الت  ب��اج��راء  وط��ال��ب��وا  للد�شتور 

احلريات واحلقوق خا�شة لالقليات الدينية واملراأة.
قنديل كلف  ال��وزراء ه�شام  رئي�س  اأن  الو�شط  ال�شرق  اأنباء  وكالة  وذك��رت 
10 و15 مادة بالد�شتور  جلنة من اخلرباء القانونيني للنظر فيما بني 
الد�شتور  التاأ�شي�شية ل�شياغة  اق��راره عرب اجلمعية  التعجل يف  وال��ذي مت 

مما اأثار احتجاج املعار�شة ووافقت عليه اأغلبية الناخبني يف ال�شتفتاء.
وراأ�س املعار�س البارز حممد الربادعي حملة لتعديل الد�شتور.

ممن  اأو  فيها  النظر  اع���ادة  �شتجري  التي  البنود  اأي  ال��وك��ال��ة  حت��دد  ومل 
اللجنة تقريرها. ومل  �شت�شدر  اأو متى  القانونيني  تت�شكل جلنة اخل��رباء 
يف  وقنديل  للتعليق  احلكومة  با�شم  مبتحدث  الت�شال  الفور  على  يت�شن 
التعديالت  ان  قوله  قنديل  عن  الوكالة  ونقلت  اليوم.  افريقيا  اىل  رحلة 
املقرتحة لن تكون ملزمة ملجل�س النواب اجلديد الذي من املتوقع انتخابه 
يف وقت لحق من العام اجلاري لكن �شيجري ار�شالها اىل الرئي�س حممد 

مر�شي ليتخذ قرارا ب�شاأنها.
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طرق دبي تطرح اأرقاما مميزة يف مزادها االإلكرتوين 16 اأبريل اجلاري
خالل  املركبات  ترخي�س  اإدارة  تطرحها  التي  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 
خطتها ال�شنوية الرامية اإىل تطوير نوعية املعامالت مع اجلمهور مبا 

يحقق ر�شاهم ويلبي رغباتهم املختلفة.
ونوه اإىل اأن عملية امل�شاركة يف املزاد تتم من خالل الت�شجيل عرب قنوات 
توا�شل خمتلفة هي عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة اأو التوجه اإىل مراكز 
خدمة العمالء حيث يتطلب من امل�شارك اأن يكون لديهم ملف مروري 
يف اإمارة دبي و�شمان مايل بقيمة خم�شة الآف درهم قابلة لال�شرتجاع 
يف حال مل يتم اإر�شاء املزاد عليه. واأكد مدير اإدارة ترخي�س املركبات اأن 
املزاد املقبل يلبي رغبات �شريحة كبرة من املجتمع كونه �شيطرح باقة 
مميزة من الأرقام الرباعية واخلما�شية للفئات كافة ما �شي�شهم يف تلبية 

رغبات املتعاملني من حمبي اقتناء اللوحات وخا�شة الكرتونيا.

••  دبي-وام:

 تعتزم موؤ�ش�شة الرتخي�س يف هيئة الطرق واملوا�شالت خالل مزادها 
الإلكرتوين املقبل الذي يحمل رقم 19 طرح ما يقارب 300 رقم مميز 

للوحات املركبات للفئات كافة من الرمز ايه اإىل الرمز اإن.
اأبريل   16 ال��ث��الث��اء  ي��وم  امل���زاد  ي��ب��داأ  اأن  امل�����ش��ارك��ة على  ب��اب  و مت فتح 
نعمت مدير  واأو�شح حممد عبدالكرمي  اأي��ام.  وي�شتمر ثالثة  اجل��اري 
امل���زادات  اأن  الهيئة  يف  الرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  امل��رك��ب��ات  ترخي�س  اإدارة 
من  متنوعة  �شرائح  قبل  م��ن  واهتمام  مب�شاركة  حتظى  الإلكرتونية 
املجتمع ل�شيما واأنه ي�شمن لهم احلرية يف اختيار الأرقام املنا�شبة دون 
�شاهم يف تعزيز  ال�شابقة  امل��زادات  اأن جناح  اإىل  .. م�شرا  عناء وانتظار 

هيئة تنظيم االت�شاالت : ات�شاالت و دو املرخ�س 
لهما فقط لتقدمي خدمات االت�شاالت يف الدولة

••  اأبوظبي -وام: 

التنظيمية  ال�شيا�شة  اأن  الت�����ش��الت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  اأك���دت 
اخلا�شة بخدمات الت�شال ال�شوتي عرب بروتوكول الإنرتنت ت�شمح فقط 
الت�شالت يف  تقدمي خدمات  لهما  املرخ�س  دو  و�شركة  ات�شالت  ملوؤ�ش�شة 
الدولة..مبا فيها خدمات الت�شال ال�شوتي عرب بروتوكول الإنرتنت وما 
زالت هذه ال�شيا�شة قائمة ومل يطراأ عليها اأي تعديل. وقالت الهيئة يف بيان 
لها اليوم اإنه ب�شاأن ما قام به امل�شغلون من رفع احلجب عن موقع �شكايب يف 
الدولة فهو ل يعني اأي تعديل على موقف الهيئة اأو على ال�شيا�شة باعتبار 
هذه اخلدمة من خدمات الأن�شطة املنظمة لذا يجب تقدميها عن طريق 
اأحد املرخ�س لهما. واأ�شافت اأنه اإذا كانت اخلدمة �شتقدم عن طريق �شراكة 
مع طرف ثالث فيتوجب على املرخ�س لهما التقدم بطلب للموافقة على 
تقدمي هذه اخلدمة بعد ا�شتيفاء ال�شروط التنظيمية والتقنية للهيئة .. 
م�شرة اإىل اأن هذا الأمر مل يحدث مع �شكايب ول تزال اخلدمات ال�شوتية 

عرب بروتوكول الإنرتنت عن طريق �شكايب غر م�شرح لها. 

حممد بن را�شد يكرم الفائزين فى برنامج دبي للأداء احلكومي املتميز فى دورته ال�شاد�شة ع�شرة 
•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ك��رم 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
جانبه  واإىل  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال��ي��وم ال��ف��ائ��زي��ن ف��ى ب��رن��ام��ج دبي 
املتميز فى دورته  لالداء احلكومي 
بح�شور  وذل����ك  ع�����ش��رة  ال�����ش��اد���ش��ة 
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو 
دبي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  و�شمو 
للطران  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طران  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الإم�������������ارات وح�������ش���د م�����ن روؤ������ش�����اء 
وم������دي������ري وم����وظ����ف����ي ال�����دوائ�����ر 

والهيئات احلكومية فى دبي.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ك���رم ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
مكتوم خالل  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
احل���ف���ل ال���ك���ب���ر ال������ذي اأق����ي����م فى 
مركز دبي التجاري العاملي وبدىء 
���ش��ع��ادة خليفة  ال��وط��ن��ي  ب��ال�����ش��الم 
���ش��ع��ي��د ���ش��ل��ي��م��ان م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
الت�شربفات وال�شيافة بدبي تقديرا 
جلهوده فى العمل احلكومي والذى 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  فيه  ق��ال 
بداية  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد 

�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نتعلم منك كل 
م��ا علمتنا نذهب  م��ث��ل  واأن����ت  ي���وم 
ونقول  واملبدعني  املبدع  للم�شوؤول 
لهم �شكرا واليوم نتوجه اىل جندي 
�شكرا على  له  لنقول  غر جمهول 
اإنه   .. وجهودك  املتوا�شل  عطائك 
خليفة �شعيد �شليمان الذي ب�شتحق 

التكرمي . 
اأي�����ش��ا ب��امل��رك��ز الأول  ف��ي��م��ا ف����ازت 
الكرث  احلكومية  اجل��ه��ة  فئة  ع��ن 

تطبيقا للتقييم الذاتي.
اأف�شل  ب��ت��ك��رمي  ب����داأ احل��ف��ل  وق����د 
ن���ت���ي���ج���ة ل���ر����ش���ا امل���ت���ع���ام���ل���ني فى 
جم�����م�����وع�����ة اجل�������ه�������ات ال����ك����ب����رة 
باملركز  دب����ي  ���ش��رط��ة  ف�����ازت  ح��ي��ث 
جتارة  غ��رف��ة  ف����ازت  اأف��ي��م��ا  الأول 
الول فى  ب��امل��رك��ز  دب����ي  و���ش��ن��اع��ة 
كما  املتو�شطة.  اجل��ه��ات  جمموعة 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  ح�����ش��دت 
لر�شا  نتيجة  اف�����ش��ل  ج��ائ��زة  دب���ي 
امل��وظ��ف��ني م���ن جم��م��وع��ة اجلهات 
فاز مركز  فيما  الكبرة  احلكومية 
املجموعة  ب��ج��ائ��زة  لالح�شاء  دب��ي 
املتو�شطة ويف فئة اجلهة احلكومية 
الكبرة  املتميزة جمموعة اجلهات 
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  ف��ازت 
دائ����رة  ف����ازت  ف��ي��م��ا  ب��امل��رك��ز الول 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ع���ن نف�س 

حيث  وم���وظ���ف���ي���ه���ا  احل����ك����وم����ي����ة 
ا���ش��ت��ط��اع��ت ب��ف�����ش��ل حت��ف��ي��ز هذا 
الربنامج الذي كنتم �شموكم امرمت 
بتطبيقه منذ العام 1997 حتقيق 
العديد من الجنازات على امل�شتوي 
من  ثالثة  �شاأذكر  ولكن  احلكومي 
الق�شاء  اه��م��ه��ا  الجن�������ازات  ه����ذه 
الدوائر  فى  الروتيني  العمل  على 
وحتقيق  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال���ت���ح���دي���ات وخلق  ع���ل���ى  ال��ن�����ش��ر 
ف���ر����س ل���الب���داع وال��ت��غ��ي��ر ال���ذي 
جلهة  املحلية  دوائ���رن���ا  ف��ى  ح�شل 
عملها  وا�شاليب  وخدماتها  اأدائ��ه��ا 
فهو  الثالث  اأم��ا  تفكرها  وطريقة 
حتقيق التميز فى جميع املجالت.

املكرمني  والأف�������راد  ال��ف��ئ��ات  وم���ن 
ف���ى املجال  امل��ت��م��ي��ز  امل���وظ���ف  ك����ان 
هذه  ع��ن  ف��از  حيث  امل���ايل  الداري 
ال��ف��ئ��ة امل��وظ��ف ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
امل��ع��ال م��ن القيادة  ع��ب��داهلل را���ش��د 
فاز  فيما   .. دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
امل��وظ��ف خ��رب��ا���س م��ب��ارك خربا�س 
من موؤ�ش�شة دبي مل�شاريع الطران 
املتميز  املوظف  قئة  عن  الهند�شية 

فى املجال التقني الهند�ش�شي.
وع������ن ف���ئ���ة امل����وظ����ف امل���ت���م���ي���ز فى 
�شيخة  فازت  املتخ�ش�شة  الوظائف 
العامة  القيادة  من  �شنقور  ح�شن 
وامل�����وظ�����ف ح�شني  دب�����ي  ل�������ش���رط���ة 

هيئة  م�����ن  خ���ان�������ش���اح���ب  ح�������ش���ن 
ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت فيما ف��از كل 
م��ن امل��وظ��ف ع��ب��داهلل را���ش��د �شعيد 
ل�شرطة  العام  القيادة  من  مياحي 
اأحمد  �شديق  اأحمد  واملوظف  دب��ي 
بجائزة  دبي  جمارك  من  البلو�شي 
امليداين  املجال  فى  املتميز  املوظف 
فاطمة  امل���وظ���ف���ة  اأم�����ا  م��ن��ا���ش��ف��ة. 
الها�شمي من موؤ�ش�شة دبي مل�شاريع 
ال���ط���ران ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ف��ق��د ف���ازت 
فاز  كما  املتميزة  امل��وظ��ف��ة  ب��ج��ائ��زة 
هيئة  م��ن  رج��ب  على  جا�شم  حمد 
كهرباء ومياه دبي بجائزة املوظفني 
اجلدد. وكرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
و�شمو  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
�شعادة  ج��ان��ب��ه��م��ا  واىل  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�شيباين  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع���ب���داهلل 
امني عام املجل�س التنفيذي لمارة 
ال�����ش��رك��اء م��ن اج���ل التطوير  دب���ي 
دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  وه��م 
ال�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
وهيئة كهرباء ومياه دبي وموؤ�ش�شة 
الوقاف و�شوؤون الق�شر وذلك عن 
من  وال�شراكة  بالتعاون  مبادرتهم 
اأجل التطوير فى العمل احلكومي 
وجهودهم املخل�شة فى نقل املعرفة 

وتبادل اف�شل املمار�شات.
وك����رم ���ش��م��وه اي�����ش��ا م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 

لتحقيقها  ال�����ش����ع����اف  خل����دم����ات 
م�شتوي  ف��ى  حت�شني  ن�شبة  اف�شل 
وح�شلت  املوؤ�ش�شي  والداء  التميز 
حت�شني  ن�شبة  اف�شل  ج��ائ��زة  على 

فى الداء.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ك���رم ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
اآل مكتوم اجلنود  را�شد  حممد بن 
اعمالهم  ي��وؤدون  الذين  املجهولني 
بكل تفان واخال�س دون ان يكونوا 
النا�س  ����ش���ائ���ر  ل������دي  م����ع����روف����ني 
و���ش��اف��ح��ه��م ���ش��م��وه وه��ن��اه��م على 

جهودهم فى العمل.
ال��ت��ق��ط��ت ل�شاحب  وق��ب��ي��ل اخل��ت��ام 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي واإىل 
ال�شور  ع���ه���ده  وىل  ���ش��م��و  ج��ان��ب��ه 
املكرمني  ك���اف���ة  م����ع  ال���ت���ذك���اري���ة 
وامل������ك������رم������ات م������ن ك������ل اجل����ه����ات 
احل���ك���وم���ي���ة ال���ب���ال���غ ع����دده����ا �شت 
وع�شرون جهة �شاركت فى الربنامج 

لهذا العام.
وختم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم الحتفال الذي 
دبي  مبركز  را���ش��د  قاعة  ب��ه  غ�شت 
بقوة  اأح�س  قائال  العاملي  التجاري 
القاعة  اإي��ج��اب��ي��ة و���ش��ج��ت  وط��اق��ة 
ب�شوت واح���د م��ن احل�����ش��ور طاقة 
ايجابية و�شط ت�شفيق حار وفرحة 

كبرة.

املتو�شطة  امل��ج��م��وع��ة  ف���ى  ال��ف��ئ��ة 
باملركز الول.

وبالن�شبة للجهة احلكومية الأكرث 
التزاما بالهوية الوطنية فقد فازت 
دب���ي عن  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
هذه الفئة فيما فازت اأي�شا باملركز 
احلكومية  اجل��ه��ة  ف��ئ��ة  ع��ن  الأول 

الكرث تطبيقا للتقييم الذاتي.
املتميز فقد  العمل  وعن فئة فريق 
الطواريء  ادارة  الول  باملركز  ف��از 
والزمات بهيئة الطرق واملوا�شالت 
بجائزة  العامة  النيابة  ف��ازت  فيما 

املبادرة الدارية املتميزة عن نربا�س 
والجتماعية  القانونية  للتوعية 

لطلبة املدار�س.
وفازت جمارك دبي عن فئة امل�شروع 
عن  الول  ب��امل��رك��ز  املتميز  التقني 
املخاطر  حم�����رك  ن���ظ���ام  م�������ش���روع 
فئة  ب��ج��ائ��زة  ف��از  فيما   . ان.ار.اي 
امل�شروع احلكومي امل�شرتك كل من 
وهيئة  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القيادة 
والدارة  الب�شرية  والتنمية  املعرفة 
ومنطقة  امل�����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
الدولة  امن  وجهاز  التعليمية  دبي 

فى دبي وذلك عن م�شروع التنمية 
المنية.

كما ف��از امل��وظ��ف ف��ى ج��م��ارك دبي 
بجائزة  الطاير  ث��اين  احمد  �شعيد 
واألقي  املتميز  احل��ك��وم��ي  امل��وظ��ف 
ك��ل��م��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح����م����دان بن 
حم��م��د ب���ن را����ش���د ال م��ك��ت��وم وىل 
ع��ه��د دب���ي ف��ى احل��ف��ل ت��ك��رمي��ا من 

�شموه لهذا املوظف املبدع.
وجاء فى كلمة �شموه .. اإن برنامج 
بات  املتميز  احلكومي  ل���الداء  دب��ي 
���ش��ع��ل��ة ت�����ش��يء وحت�����رك ال���دوائ���ر 

ال�شوؤون االجتماعية تفتح باب 
الت�شجيل يف مراكز املعاقني

••  دبي-وام:
 اأعلنت وزارة ال�شوؤون الجتماعية عن فتح باب الت�شجيل يف مراكز التاأهيل 
ل���ذوي الإع���اق���ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وه���ي م��راك��ز دب���ي وع��ج��م��ان وراأ������س اخليمة 

والفجرة ودبا الفجرة لتاأهيل املعاقني للعام الدرا�شي احلايل.
وقالت وفاء حمد بن �شليمان مديرة اإدارة رعاية وتاأهيل املعاقني يف الوزارة 
اأنه �شيتم ا�شتقبال طلبات الت�شجيل بداء من 21 ابريل اجلاري حتى الثاين 
من مايو املقبل و�شيقت�شر على من تنطبق عليهم ال�شروط وهو اأن يكون 
الطفل من مواطني الدولة واأن يكون من ذوي الإعاقة الذهنية اأو ال�شمعية 

اأو التوحد اأو من ذوي التاأخر النمائي اأو من ذوي الإعاقة املتعددة. 

االأر�شاد اجلوية والزالزل : هزة اأر�شية بقوة 
6.2 على مقيا�س ريخرت مركزها بو�شهر يف ايران

••  اأبوظبي-وام:

اأر�شية بقوة  اأعلن املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية وال��زلزل ر�شد هزة 
 - ���ش��راز   - ومركزها  م��رتا  كليو   24 بعمق  ريخرت  مقيا�س  على   6.2
اأبوظبي وذلك  500 كم من مدينة  بعد ح��وايل  اإي��ران على  بو�شهر يف 
يف ال�شاعة 3:52 بعد ظهر اأم�س. وقال املركز يف بيان له اإن �شكان دولة 
الإمارات �شعروا بالهزة وكانت حم�شو�شة يف اأبوظبي ب�شدة 4 درجات على 
مقيا�س مركايل. ونوه املركز اإىل اأنه لتوجد اأية اأ�شرار ناجتة عن تلك 

الهزة .

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172706         بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي 
 وعنوانه:�س.ب.: 126888، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  خدمات  ال��ع��ق��ارات؛  اإدارة  ال��ع��ق��ارات؛  خدمات  املالية؛  ال�شوؤون  التمويلية؛  ال�شوؤون  العقارية؛  ال�شوؤون 
اإدارة وت�شير �شوؤون وتاأجر العقارات التجارية والعقارات ال�شكنية؛ خدمات تاأجر وا�شتئجار العقارات  وال�شكنية؛ خدمات 
التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�شبة لل�شقق وال�شقق الفندقية والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب 
خدمات  للم�شتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�شوق؛  وق��رى  الت�شوق  ومراكز  ال�شناعية  واملمتلكات  والفنادق  واملارينا  اجلولف 
الو�شاطة العقارية؛ خدمات تثمني العقارات؛ اخلدمات املالية؛ الرعاية املالية؛ اخلدمات التمويلية؛ خدمات اإدارة الأ�شول؛ 
خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  العقارية؛  ال�شناديق  خدمات  ال�شتثمارية؛  ال�شت�شارات  خدمات  ال�شتثمار؛  خدمات 
تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�شتثمار العقاري؛ خدمات ال�شت�شارات 
ال�شتثمارية املتعلقة بالعقارات؛  خدمات الو�شاطة العقارية؛ خدمات حت�شيل الإيجارات؛ خدمات تطوير الأرا�شي وحتديدا 
خدمات ا�شتمالك الأرا�شي وتقييم واختيار وا�شتمالك العقارات لأغرا�س التطوير وال�شتثمار؛ �شراء الأرا�شي لتاأجرها؛ 
ال�شيكات  اإ�شدار  الو�شاطة؛  ال��ولء؛ تقدمي خدمات  يتعلق بربامج مكافئات  فيما  القيمة  ذات  الق�شائم  اأو  التذكارات  اإ�شدار 
ال�شياحية؛ خدمات �شرف العمالت؛ توفر املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات املتعلقة 

بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "�شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي" املكتوبة باللغة العربية وحتتها الأحرف  و�شف العالمة:  
اأعاله. املبني  ال�شكل  يف  مو�شح  هو  كما  مميز  ب�شكل  الالتينية "TDIC" املكتوبة 

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172707       بتاريخ 2013/04/26م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي 
 وعنوانه:�س.ب.: 126888، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإن�شاء املباين؛ الإ�شالح؛ خدمات الرتكيب اأو التجميع؛ خدمات ال�شيانة؛ اإدارة املرافق وحتديدا خدمات الإن�شاء وال�شيانة 
والتنظيف والإ�شالح؛ خدمات غ�شيل املركبات؛ �شيانة العقارات؛ خدمات تطوير الأرا�شي املتعلقة بالإن�شاءات؛ اإدارة م�شرعات 
الإن�شاء يف املوقع؛ اإن�شاء العقارات التجارية وال�شناعية وال�شكنية؛ تنظيف وترميم وجتديد وجتميل املباين؛ الإ�شراف على 
اإن�شاء املباين؛ تدمر واإزالة املباين؛ تعبيد الطرق؛ توفر مرافق تر�شانات بناء ال�شفن والأحوا�س اجلافة والأحوا�س املائية 
وال�شفن  والقوارب  اليخوت  ال�شفن؛ �شيانة  اأن��واع  والبوارج وغرها من  وال�شفن  والقوارب  اليخوت  واإ�شالح  لبناء و�شيانة 
والبوارج وغرها من اأنواع ال�شفن؛ خدمات الإن�شاء؛ خدمات الت�شنيع؛ �شيانة واإ�شالح من�شاآت الهند�شة البحرية وخدمات 
الإ�شالح والإن�شاء حتت املاء؛  الإ�شالحات والإمدادات والإن�شاء وال�شيانة والرتكيب التي تتم يف عر�س البحر؛ تاأجر معدات 
الإن�شاء؛ خدمات البناء ومنع الت�شرب والعزل؛ تركيب واإ�شالح و�شيانة املعدات الآلية؛ تاأجر وتوريد املعدات الآلية؛ خدمات 
الطالء والدهان؛ تاأجر و�شيانة الروافع وبوارج العمل و�شفن الإمداد؛ خدمات مكافحة احل�شرات؛ توفر املعلومات اخلا�شة 

بكافة تلك اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات عن تلك اخلدمات من خالل �شبكة حا�شوب عاملية.
 37  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "�شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي" املكتوبة باللغة العربية وحتتها الأحرف  و�شف العالمة:  
الالتينية "TDIC" املكتوبة ب�شكل مميز كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172708                    بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي 
 وعنوانه:�س.ب.: 126888، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والوجهات،  ال�شفر  مبجال  املتعلقة  التعليمية  وال��ن��دوات  ال���دورات  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرتفيه؛  ال��ت��دري��ب؛  والتهذيب؛  التعليم 
الرتفيهية؛  اخل��دم��ات  التدريب؛  ور���ش��ات  واإدارة  تنظيم  وال�شيافة؛  الفندقي  التدريب  مرافق  توفر  ال�شياحية؛  اجل��ذب  اأم��اك��ن  اأو  الأن�شطة 
وحدائق  املالهي  حدائق  واملعار�س؛  للعرو�س  املتاحف  جتهيزات  توفر  املتاحف؛  معار�س  املتاحف؛  خدمات  الت�شلية؛  قاعات  خدمات  تقدمي 
واحللقات  وال��ن��دوات  والجتماعات  الدرا�شية  واحللقات  واملحا�شرات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  واإدارة  تنظيم  والرتفيه؛  الت�شلية  خا�س؛  طابع  ذات 
املو�شيقية؛  واحل��ف��الت  املباريات  تنظيم  احلية؛  الفنية  العرو�س  تقدمي  وثقافية؛  وريا�شية  وترفيهية  تعليمية  لغايات  واملنا�شبات  الدرا�شية 
التذاكر  وكالت  الفنية احلية؛ خدمات  العرو�س  تقدمي  امل�شرحي؛  الإنتاج  واإدارة  تنظيم  امل�شرحية؛  العرو�س  اإنتاج  امل�شرحية؛  العرو�س  تنظيم 
والتعليمية؛  والثقافية  والريا�شية  الرتفيهية  للمنا�شبات  التذاكر  حجز  خدمات  والتعليمية؛  والثقافية  والريا�شية  الرتفيهية  للمنا�شبات 
الفنية؛  الأع��م��ال  عر�س  ���ش��الت  خ��دم��ات  والتعليمية؛  والثقافية  والريا�شية  الرتفيهية  للمنا�شبات  التذاكر  ح��ول  املعلومات  توفر  خ��دم��ات 
والريا�شية؛  ال�شحية  والنوادي  الر�شاقة  مرافق  توفر  ال�شتجمام؛  مرافق  توفر  الفنية؛  الأعمال  بتنفيذ  التكليف  الفنية؛  املعار�س  خدمات 
الريا�شية؛ توفر مرافق  املرافق  ال�شينما؛ توفر  امل�شابح؛ توفر مرافق  التن�س؛ توفر مرافق  توفر مرافق مالعب اجلولف؛ توفر مرافق 
والكتيبات وغرها  واملجالت واخلرائط  الكتب  ن�شر  الن�شر؛  تنظيم احلفالت؛ خدمات  الرتفيهية؛ خدمات  النوادي  البولينغ؛ خدمات  مالعب 
الأفالم  ت�شجيل  ا�شتوديوهات  خدمات  ال�شوتية؛  الت�شجيالت  ا�شتوديوهات  خدمات  الكتب؛  اإع���ارة  للكتب؛  النقدية  املراجعة  امل�شتندات؛  من 
ا�شتوديوهات  تاأجر  والراديو؛  والفيديو  والتلفزيون  الأفالم  ت�شجيل  ا�شتوديوهات  الت�شجيل؛ خدمات  ا�شتوديوهات  مرافق  توفر  ال�شينمائية؛ 
املعلومات  توفر  الإذاع��ي��ة؛  وال��ع��رو���س  التلفزيونية  وال��ربام��ج  التلفزيونية  والأف���الم  ال�شينمائية  الأف���الم  وت��وزي��ع  وع��ر���س  اإن��ت��اج  الت�شجيل؛ 

 املتعلقة بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر خدمات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة احلا�شوب العاملية. 
 41  الواق�عة بالفئة:  

 "TDIC" و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "�شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي" املكتوبة باللغة العربية وحتتها الأحرف الالتينية
املكتوبة ب�شكل مميز كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172709 بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي 
 وعنوانه:�س.ب.: 126888، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الفندقية؛ خدمات  املنتجعات  الفنادق؛ خدمات  املوؤقت؛ خدمات  ال�شكن  وامل�شروبات؛  الطعام  توفر  خدمات 
اخلدمات؛  لها  توفر  التي  ال�شقق  خدمات  بها؛  املت�شلة  املعلومات  وخدمات  املوؤقت  وال�شكن  الفنادق  حجز 
العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  وال��ل��ق��اءات  امل��وؤمت��رات  ت�شهيالت  لتوفر  الفندقية  اخل��دم��ات 
وامل�شروبات؛  الطعام  خدمات  توفر  على  التعاقد  خدمات  ال�شيافة؛  خدمات  واملحا�شرات؛  والجتماعات 
خارجاً  لتناول�ه  الطعام  بتح�شر  تقوم  التي  املطاعم  وخدمات  الذاتية  اخلدمة  ومطاعم  املطاعم  خدمات 
وخ��دم��ات امل��ق��اه��ي وخ��دم��ات )ال�����ش��ن��اك ب���ار( ال��ت��ي ت��ق��دم وج��ب��ات خفيفة؛ خ��دم��ات ت��وف��ر وت��ق��دمي الطعام 
خدمات  وامل�شروبات؛  الطعام  توفر  التموين؛  خدمات  وامل�شروبات؛  الطعام  حت�شر  خدمات  وامل�شروبات؛ 
املقاهي واملطاعم وردهات الطعام وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�شر الطعام لتناول�ه خارجاً؛ املن�شاآت التي 
تقدم الوجبات ال�شريعة؛ تقدمي املعلومات حول جميع تلك اخلدمات مبا يف ذلك تقدمي تلك املعلومات عن 

طريق �شبكة ات�شالت الكرتونية عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

العربية  باللغة  ال�شياحي" املكتوبة  وال�شتثمار  التطوير  "�شركة  العالمة من عبارة  تتكون  و�شف العالمة:  
املبني اأعاله. ال�شكل  يف  مو�شح  هو  كما  مميز  ب�شكل  وحتتها الأحرف الالتينية "TDIC" املكتوبة 

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172705          بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي 
 وعنوانه:�س.ب.: 126888، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  الأع���م���ال  اإدارة  يف  امل�����ش��اع��دة  امل��ك��ت��ب��ي؛  ال��ن�����ش��اط  تفعيل  الأع���م���ال؛  ت��وج��ي��ه  الأع���م���ال؛  اإدارة  والإع�����الن؛  ال��دع��اي��ة 
الغر؛  وخ��دم��ات  منتجات  لرتخي�س  التجارية  الإدارة  الأع��م��ال(؛  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  التجميع  خدمات  وال�شناعية؛ 
اخلدمات  من  ت�شكيلة  جتميع  والتوظيف؛  املوظفني  ���ش��وؤون  واإدارة  الأع��م��ال  واإدارة  الأع��م��ال  توجيه  وت�شمل  امل��راف��ق  اإدارة 
ت�شكيلة  جتميع  وي�شر؛  �شهولة  بكل  اخلدمات  تلك  اإىل  والو�شول  النتقاء  من  امل�شتهلكني  جمهور  لتمكني  الغر  حل�شاب 
الإدارية  املعاجلة  احلاجة؛  عند  و�شرائها  املنتجات  تلك  معاينة  امل�شتهلكني من  لتمكني جمهور  الغر  املنتجات حل�شاب  من 
اإدارة  املبيعات؛ تقييم الأعمال؛  البيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج  ال�شلع على و�شائل الإعالم لغايات  ال�شراء؛ عر�س  لطلبات 
الفنادق؛  اأع��م��ال  اإدارة  لالآخرين؛  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  م�شروعات  اإدارة  التنظيمية؛  وال�شت�شارات  التجارية  الأع��م��ال 
الغر؛  ل�شالح  اخلدمات  يف  ال�شرتاكات  تنظيم  لالآخرين؛  تاأمني  اأو  توفر  خدمات  التمثيل؛  فناين  اأعمال  عر�س  اإدارة 
املواد الرتويجية؛ كتابة  العامة؛ توزيع  الدعاية والعالقات  الت�شويق؛ خدمات  الدعاية والإع��الن؛ خدمات  خدمات وكالت 
لوجهة  والت�شويق  ال��رتوي��ج  الإع��الن��ي��ة؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  الإع��الن��ي��ة؛  الن�شو�س 
الإعالم؛  و�شائل  يف  ولإع��الن  للدعاية  وقت  تاأجر  الإعالنية؛  امل�شاحات  تاأجر  امل���زادات؛  اإدارة  �شياحي؛  معلم  اأو  ن�شاط  اأو 
تلك  بكافة  اخلا�شة  املعلومات  توفر  ال��ع��م��الء؛  ولء  ب��رام��ج  على  والإ���ش��راف  وت�شغيل  تنظيم  الت�شويق؛  اأب��ح��اث  خ��دم��ات 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفر املعلومات عن تلك اخلدمات من خالل �شبكة حا�شوب عاملية. 
 35  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "�شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي" املكتوبة باللغة العربية وحتتها الأحرف  و�شف العالمة:  
 الالتينية "TDIC" املكتوبة ب�شكل مميز كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله.        

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/23م   املودعة حتت رقم: 172393 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه:1-10، كيوبا�شي 1-�شومي، �شيو-كو، طوكيو، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املطاط )خام اأو ن�شف م�شنع(

 17  الواق�عة بالفئة:  
مع  مقرتنة   "  NANO PRO-TECH" املبتكرة  اجلملة  على  العالمة  حت��ت��وي  و�شف العالمة:  

ال�شعار املميز للحرف " N" الوارد داخل �شكل هند�شي اأزرق اللون، وجميعها داخل خلفية باللون الأ�شود.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172391                      بتاريخ 2012/04/23م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه:1-10، كيوبا�شي 1-�شومي، �شيو-كو، طوكيو، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�شيارات وقطع غيارها ولوازمها؛ اإطارات ل�شيارات الركاب؛ اإطارات لل�شاحنات؛ اإطارات للحافالت؛ اإطارات ل�شيارات ال�شباق؛ اإطارات لل�شيارات؛ 
اإطارات معاد تلبي�شها ل�شيارات الركاب؛ اإطارات معاد تلبي�شها لل�شاحنات؛ اإطارات معاد تلبي�شها للحافالت؛ اإطارات معاد تلبي�شها ل�شيارات ال�شباق؛ 
اإطارات معاد تلبي�شها لل�شيارات؛ اإطارات داخلية ل�شيارات الركاب؛ اإطارات داخلية لل�شاحنات؛ اإطارات داخلية للحافالت؛ اإطارات داخلية ل�شيارات 
عجالت  للحافالت؛  واإط���ارات  عجالت  لل�شاحنات؛  واإط���ارات  عجالت  ال��رك��اب؛  ل�شيارات  واإط���ارات  عجالت  لل�شيارات؛  داخلية  اإط���ارات  ال�شباق؛ 
اأعاله؛  املذكورة  املركبات  كافة  اإط��ارات  تلبي�س  لإع��ادة  لل�شيارات؛ مدا�شات مطاطية  داخلية  اإط��ارات  ال�شباق؛ عجالت  ل�شيارات  داخلية  واإط��ارات 
اإط��ارات داخلية ملركبات مبحرك ذات دولبني؛  اإط��ارات ملركبات مبحرك ذات دولب��ني؛  مركبات مبحرك ذات دولب��ني وقطع غيارها ولوازمها؛ 
عجالت واإطارات ملركبات مبحرك ذات دولبني؛ الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها؛ اإطارات للدراجات الهوائية؛ اإطارات داخلية للدراجات 
اأو الدراجات الهوائية؛  اإطارات املركبات مبحرك ذات دولبني  الهوائية؛ عجالت واإطارات للدراجات الهوائية؛ مدا�شات مطاطية لإعادة تلبي�س 
الطائرات وقطع غيارها ولوازمها؛ اإطارات واإطارات داخلية للطائرات؛ مدا�شات مطاطية لإعادة تلبي�س اإطارات الطائرات؛ رقع مطاطية ل�شقة 
اأو اخلارجية؛ ؛ خممدات �شدمات )للمركبات الربية(؛ خممدات �شدمات م�شغوطة )زنربكات هوائية للمركبات  الداخلية  لإ�شالح الإط��ارات 

الربية(؛ قارنات اأعمدة اأو مو�شالت )للمركبات الأر�شية(؛ م�شدات للبواخر؛ و�شائد ملقاعد املركبات.
12 الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة: حتتوي العالمة على اجلملة املبتكرة "NANO PRO-TECH " مقرتنة مع ال�شعار املميز للحرف " N" الوارد داخل 
�شكل هند�شي اأزرق اللون، وجميعها داخل خلفية باللون الأ�شود.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763
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مركز خدمات املزارعني يفوز بجائزة االإبداع يف الزراعة للت�شويق حممد بن زايد ي�شدر عددا من القرارات ب�شاأن جمال�س اإدارة جهات تعليمية
املحا�شيل احلقلية  تتبعها وحدة  التي  الطرق  الت�شويق واحدة من 
اأبوظبي  اإمارة  باملركز من اأجل تنفيذ الإ�شالحات الالزمة مبزارع 

كافة.
املبادرة  ه��ذه  ان  للمركز  التنفيذي  املدير  هر�شت  كري�شتوفر  وق��ال 
املحا�شيل احلقلية  فكرة عملية ناجحة عملت على تنفيذها وحدة 
اإر�شادية  م��زارع  اإن�شاء  بهدف  الإر���ش��اد  مهند�شي  مع  وثيق  بتعاون 
اأنه مت تقدمي عرو�س عملية  باملزارع اململوكة للمواطنني مو�شحا 
لأحدث التقنيات احلديثة التي اأثبتت جناحها والتي تقود اإىل اإنتاج 
املزارع.  لأ�شحاب  اأك��رب  مبداخيل  يعود  مم��ا  اأم��ان��ا  اأك��رث  حما�شيل 
املتغرات  من  العديد  الت�شويق  اأج��ل  من  ال��زراع��ة  برنامج  وي�شمل 

واأبرزها حالة الطلب يف ال�شوق. 

••  اأبوظبي -وام:

الزراعي يف  الإب��داع  باأبوظبي بجائزة  املزارعني  فاز مركز خدمات   
اأج��رو مي  اأطلقها معر�س  التي  الت�شويق  اأج��ل  الزراعة من  مبادرة 

ال�شرق الأو�شط الأ�شبوع املا�شي بدبي.
النهو�س  ب��ه��دف  الت�شويق  اأج���ل  م��ن  ال��زراع��ة  م��ب��ادرة  تنفيذ  مت  و 
امل��زارع��ني على  ي�شاعد  ال��زراع��ي مما  الإن��ت��اج  اأنظمة  مب�شتوى فهم 
عن  ف�شال  ال�شوق  يف  مطلوبة  منتجات  اإنتاج  على  قدراتهم  تعزيز 

حتقيق عوائد م�شتدامة
وتعد جائزة الإبداع الزراعي التي ح�شل عليها املركز هذا العام اأول 
تتويج يح�شل عليه يف اإمارة دبي .. كما تعد مبادرة الزراعة من اأجل 

اأن  على  ال�شويدي  نا�شر  اهلل  عبد  الدكتور  وال�شادة  ال�شعادة  اأ�شحاب  من 
�شعيد  وم��ب��ارك  املهري  ث��اين  اأحمد  ث��اين  والدكتور  للرئي�س  نائبا  يكون 
ال�شام�شي والدكتور حممد اإبراهيم املعال والدكتور علي عبيد عبداملجيد 
اآل علي والدكتور يو�شف اإبراهيم الأكرف ال�شويدي والدكتور �شيف �شلطان 
النا�شري وفار�س عبيد �شامل عبيد الظاهري. واأ�شدر �شموه قرارا باإعادة 
�شعادة  برئا�شة  ال��رتب��وي  للتطوير  الإم����ارات  كلية  اأم��ن��اء  جمل�س  ت�شكيل 
الدكتور عارف �شلطان احلمادي وع�شوية كل من اأ�شحاب ال�شعادة وال�شادة 
الدكتور عبد اللطيف حممد ال�شام�شي على اأن يكون نائبا للرئي�س و�شامل 
�شالح ال�شعري والدكتورة كرمية مطر را�شد بن يلييل املزروعي والدكتورة 
كاثلني اأوكونيل هودج والدكتور فن�شنت لوقا فر اندينو. ون�شت القرارات 
الثالثة على اأن تكون مدة ع�شوية املجال�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد. 

••  اأبوظبي-وام:

اأ�شدر الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
اأبوظبي عددا من القرارات ب�شاأن اإعادة ت�شكيل وتعيني اأع�شاء يف جمال�س 
اإدارة ثالث جهات تعليمية. فقد اأ�شدر �شموه قرارا بتعيني معايل الدكتور 
مغر خمي�س اخلييلي نائبا لرئي�س جمل�س اإدارة جامعة باري�س ال�شوربون 
الدكتور  الأ�شتاذ  و�شعادة  ن�شيبه  اأن��ور  زكي  الدكتور  �شعادة  وتعيني كل من 
اأ�شدر �شموه  اإدارة اجلامعة. كما  اأع�شاء يف جمل�س  م�شعود عبداهلل بدري 
قرارا باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني 
كل  وع�شوية  احل��م��ادي  حممد  اإب��راه��ي��م  ح�شني  املهند�س  �شعادة  برئا�شة 

عبداهلل بن زايد ي�شارك يف اجتماع مبادرة منع االنت�شار ونزع ال�شلح النووي يف الهاي

اآيدك�س ي�شارك يف معر�س الد الدويل للدفاع واالأمن يف الربازيلموؤ�ش�شة خليفة للأعمال االن�شانية تلتقي من�شقي م�شروع افطاع ال�شائم

موؤمتر ابوظبي العاملي ال�شاد�س لذوي االحتياجات اخلا�شة ينعقد 16 ابريل

••  الهاي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ���ش��ارك   
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
الجتماع  اأم�����س يف )له�����اي(  يف 
منع  )م��ب��ادرة  ملجموعة   ال�شاد�س 
النووية(  الأ�شلحة  ونزع  النت�شار 
ا�شرتاليا  م��ن  ك��ل  اأ�ش�شتها  ال��ت��ي 
اىل  وت�شم يف ع�شويتها  واليابان 
ج���ان���ب دول�����ة الإم��������ارات ك���ال من 
واأملانيا  وت�شيلي  ك��ن��دا  و  ه��ول��ن��دا 
واملك�شيك وبولندا وتركيا - بهدف 
دعم اجراءات بناء الثقة بني الدول 
النووية من خالل الت�شجيع على 
مزيد من ال�شفافية حول اجلهود 
الأ�شلحة  ن��زع  ال��دول��ي��ة يف جم��ال 

النووية وحظر انت�شارها.
ال�شفر  ���ش��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ح�شر 
حمد الكعبي املمثل الدائم لدولة 
ال��وك��ال��ة للطاقة  ل���دي  الم�����ارات 

الذرية.
فران�س  معايل  الجتماع  واإفتتح 
تيمر مان�س وزير خارجية هولندا 
مقاربة  ايل  احل���اج���ة  اأك����د  ال����ذي 
ال�شالح  ن��زع  ق�شية  ازاء  متوازنة 
النووية  ال�شلحة  انت�شار  ومنتع 
على امل�شتوي العاملي.. وا�شتعر�س 
م��ا مت اجن���ازه م��ن خ��الل املبادرة 
ب����ي����ان له�����اي  ت���ب���ن���ي  ودع�������ا اىل 

امل�شرتك.
تعزيز  ���ش��ب��ل  الج���ت���م���اع  ون��اق�����س 
ال�������ش���ف���اف���ي���ة ح�������ول ج����ه����ود ن����زع 
املجال  ه��ذا  يف  ال��ن��ووي��ة  الأ�شلحة 
النووية  الأن�����ش��ط��ة  ت�شمل  وال��ت��ي 
الأخرة يف كوريا ال�شمالية واأخر 

تطورات برنامج ايران النووي.
اأهمية  ع���ل���ى  الج����ت����م����اع  ورك�������ز 
ال�����دخ�����ول يف م���ف���او����ش���ات ح���ول 
م����ع����اه����دة وق�������ف اإن������ت������اج امل�������واد 
اجتماع  بعد  خا�شة  الإن�شطارية 
ال��ذي نظمتهما ك��ل من  اخل���رباء 
اأمل��ان��ي��ا وه��ول��ن��دا يف ���ش��ه��ري مايو 

•• ابوظبي – فوؤاد علي

حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
تنطلق  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  ال���������وزراء 
ال�شاد�س  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
الذي  و  اخلا�شة  الإحتياجات  ل��ذوي 
للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  تنظمه 
الإح���ت���ي���اج���ات  ذوي  و  الإن�������ش���ان���ي���ة 
اخل��ا���ش��ة خ���الل ال���ف���رتة م���ن 16 و 
حتى 18 اأبريل احلايل بفندق ونادي 

�شباط القوات امل�شلحة.
و قال حممد فا�شل الهاملي الأمني 
اآيات  اأ���ش��م��ى  اأرف����ع  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام 
احلكيمة  لقيادتنا  والتقدير  ال�شكر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شمو  �شاحب  و  اهلل  حفظه  الدولة 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل للرعاية 

العليات  زاي��د  موؤ�ش�شة  عقدته  ال��ذي 
بنادي  اأم�������س  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 

�شباط القوات امل�شلحة .
امل���وؤمت���ر لقى  اأن  ال��ه��ام��ل��ي  واأ����ش���اف 
اخلم�س  خ�������الل  مم������ي������زاً  جن������اح������اً 
يف  يعقد  كان  حيث  املا�شية  ال�شنوات 
الثالث ال�شنوات الأوىل �شنوياً و لكن 
و  �شنتني  كل  عقدها  املوؤ�ش�شة  اأرت���اأت 
العاملية  اخل����ربات  اأف�����ش��ل  مب�����ش��ارك��ة 
الإحتياجات  ذوي  جم��ال  يف  املتميزة 
اخل����ا�����ش����ة ل���ل���م�������ش���ارك���ة ب����الأب����ح����اث 

اخلا�شة يف هذا املجال .
و قال العقيد حممد اأحمد احلو�شني 
الدعم  م���راك���ز  اإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
الإجتماعي اأن رعاية وزارة الداخلية 
دولة  اهتمام  اط��ار  يف  تاأتي  للموؤمتر 
امل��ت��ح��دة بذوي  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
املتاأ�شلة  و  اخل��ا���ش��ة  الإح���ت���ي���اج���ات 
يف دي��ن��ن��ا الإ���ش��الم��ي احل��ن��ي��ف ونهج 
جمتمعنا و دعم القيادة العليا لذوي 
مهمة  �شريحة  ب��اإع��ت��ب��اره��م  الإع��اق��ة 

بهذه  امل�شتمر  والإه���ت���م���ام  ال��ك��رمي��ة 
الفئات وال�شكر اإىل الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
من  يقدمه  ما  على  امل�شلحة  للقوات 
دعم لكافة برامج و م�شاريع املوؤ�ش�شة 
و مبادراتها وخطتها الإ�شتراتيجية 
والتي تعترب جزءاً مهماً من اخلطة 
لتطوير  اب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة  ال���ع���ام���ة 
الفئات  ل��ه��ذه  اخل���دم���ات  حت��دي��ث  و 
باإطالق  يبادر  وال��ذي  جمتمعنا  من 
امل�����ش��روع��ات التي  ت��ب��ن��ي  امل���ب���ادرات و 
ت��خ��دم ت��ل��ك ال��ف��ئ��ات ب�����ش��ف��ة خا�شة 
الفريق  اإىل  مو�شول  ال�شكر  وكذلك 
اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  �شمو 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
الداخلية حلر�شه على رعاية وافتتاح 
�شموه  ج���ه���ود  و  امل����وؤمت����ر  ف��ع��ال��ي��ات 
الإحتياجات  ذوي  دع���م  يف  امل��ت��م��ي��زة 

اخلا�شة . 
امل��وؤمت��ر ال�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 

يف امل��ج��ت��م��ع ت�����ش��ت��ح��ق ك���ل ال���دع���م و 
الإهتمام . 

القبي�شي  ���ش��ي��ف  م����رمي  واأو����ش���ح���ت 
الإح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ق���ط���اع  رئ���ي�������س 
العليا  زاي������د  مب���وؤ����ش�������ش���ة  اخل���ا����ش���ة 
هذا  امل��وؤمت��ر  اأن  الإن�شانية  للرعاية 
العام زادت ن�شبة امل�شاركني اإىل 700 
�شيقومون  جت��ارب  ولديهم  م�شارك 
ب��ع��ر���ش��ه��ا ���ش��م��ن ج��ل�����ش��ات امل���وؤمت���ر 
وح�شور نخبة من اخلرباء العامليني 
عمل  اأوراق  يعر�شون  املتخ�ش�شني 
ل��ه��ا نتائج  ل��ن��ج��اح��ات  ت���ق���دم من�����اذج 
ذوي  قبل  من  املجتمع  على  ايجابية 

الإحتياجات اخلا�شة .
�شيتم  اأن��ه  القبي�شي  مرمي  اأ�شافت  و 
الإحتياجات  ذوي  م����ن   2 ت���ك���رمي 
اخل����ا�����ش����ة ت����خ����رج����وا م������ن اح������دى 
�شمو  قبل  من  الإمريكية  اجلامعات 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان خالل 
و�شلة  �شتقدم  حيث  الإف��ت��ت��اح  حفلة 

مو�شيقية من قبل فئة ال�شم .

ح����ول جناح   ) ل��ل��ف��ج��ر   ( ����ش���وؤال  ويف 
الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الإحتياجات  ذوي  اخ����راج  و  دم���ج  يف 
اخل���ا����ش���ة م���ن ن��اح��ي��ة ال��ع��ط��ف بهم 
تنمية  يف  اأ�شا�شي  �شريك  كونهم  اإىل 

املجتمع 
و اأف����اد حم��م��د ف��ا���ش��ل ال��ه��ام��ل��ي اأننا 
تعترب  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ع���ل���ى  ك���ق���ائ���م���ني 
لكم  نرتك  ولكن  جمروحة  �شهادتنا 
للرعاية  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  و  ال��ت��ق��ي��ي��م 

الإن�شانية موؤ�ش�شة حملية تخدم هذه 
الفئات باإمارة اأبوظبي و هناك خطة 
اأن نربزها كموؤ�ش�شة  جناح ل نحاول 
بل اأ�شحابها يقوموا باإبرازها يف هذا 
اخلدمات  منظمومة  �شمن  امل��ج��ال 
حلكومة  تقدمها  التي  الإجتماعية 
عمل  خطة  يف  ت�شب  ابوظبي  اإم���ارة 
التنمية  ق��ط��اع  اب��وظ��ب��ي يف  ح��ك��وم��ة 
املوؤ�ش�شة  ح�شلت  وق��د  الإج��ت��م��اع��ي��ة 
اأو  اأق��ل��ي��م��ي��ة  اأو  ع��ل��ى ج��وائ��ز حم��ل��ي��ة 

اأن��ن��ا ن�شر يف الإجت���اه  دول��ي��ة ت��وؤك��د 
العلمية  ه������ذه  ول����ك����ن  ال�������ش���ح���ي���ح 
تعاون  و  اجلميع  تكاتف  اأىل  حت��ت��اج 
على  ال�����ش��وء  لت�شليط  الإع��الم��ي��ني 
وحتتاج  الفئة  لهذه  العامة  الق�شايا 
�شلوع املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة يف 
امل�شوؤولية املجتمعية و تفعيل حقيقي 
اأن  ت�شتطيع  اجل��وان��ب  ه��ذه  لها فكل 
وير�شي  جن����اح  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��اع��د 

طموح القيادة الر�شيدة

الرامية  اجل��ه��ود  بت�شريع  يتعلق 
تطبيق  يف  ال�شفافية  ت��ع��زي��ز  اىل 

املعاهدة. .
ماأدبة  اقامة  مت  الجتماع  وعقب 
�شحفى  م����وؤمت����ر  وع����ق����د  غ�������داء 
�شارك فيهما �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
خ��ارج��ي��ة هولندا  وزي����ر  وم���ع���ايل 
وم��ع��ايل ج��وي��دو و���ش��رتوي��ل وزير 
امل��ان��ي��ا وم���ع���ايل فوميو  خ��ارج��ي��ة 
اليابان  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  كي�شيدو 
�شكرتر  دي�����ش��رت  ب���وب  وال�����ش��ي��د 
ال���������ش����ئ����ون ال����ربمل����ان����ي����ة ل����وزي����ر 
وعقد   . ال����ك����ن����دي  اخل�����ارج�����ي�����ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي���د 
ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة على  اآل 
�شل�شلة  الج��ت��م��اع  اأع��م��ال  هام�س 
ليليان  ال�شيدة  مع  بداأها  لقاءات 
اخلارجية  التجارة  وزي��رة  بلومن 
والتعاون الدويل يف هولندا حيث 
جرى بحث العالقات الثنائية بني 
دول���ة الإم������ارات ومم��ل��ك��ة هولندا 
وزيادة  التجاري  املجال  خا�شة يف 

ال�شتثمار بني البلدين.
ث��م ال��ت��ق��ى ���ش��م��وه م��ع��ايل فران�س 
ت����ي����م����رم����ان وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
ال��ه��ول��ن��دي يف اج��ت��م��اع رك���ز على 
اجتماع  ن��اق�����ش��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��اي��ا 
النت�شار  م��ن��ع  م��ب��ادرة  جم��م��وع��ة 
اأ�شفر  النووية وما  الأ�شلحة  ونزع 
ع��ن��ه م��ن ن��ت��ائ��ج اىل ج��ان��ب بحث 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  دع����م  ���ش��ب��ل 
املجالت  جميع  يف  البلدين  ب��ني 
ال�شتثمارية والتجارية و الثقافية 

و ال�شيا�شية.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان اأن هناك رغبة م�شرتكة 
ل��������دى اجل�����ان�����ب�����ني الإم��������ارات��������ي 
تعزيز  اأج�������ل  م����ن  وال����ه����ول����ن����دي 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
وت�����ش��ج��ي��ع رج����ال الأع����م����ال لدى 
وفتح  ال�شتثمار  على  منهما  ك��ل 

اأ�شواق جديدة للعمل.
اللقاء  اأكد خالل  اإنه  وقال �شموه 
اأمام  اأ�شواق الإم��ارات مفتوحة  اأن 
رج�����ال الأع����م����ال ال��ه��ول��ن��دي��ني..
رغ���ب���ة  مل���������س  اأن���������ه  اىل  م���������ش����را 
الهولندي  اجل��ان��ب  م��ن  حقيقية 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م  ل���زي���ادة 
ال�شريك  باعتبارها  الإم���ارات  مع 

الأمثل لها يف منطقة اخلليج.
اجل����ان����ب  اإن  �����ش����م����وه  واأ��������ش�������اف 
زيادة  اأكد حر�شه على  الهولندي 
والتجاري  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 
بني البلدين وتقدمي الت�شهيالت 
كافة لرجال الأعمال الإماراتيني 
لال�شتفادة من املزايا التي تقدمها 

لهاي للم�شتثمرين الأجانب.
وقال �شموه اإن اجلانب الهولندي 
تعهد باإزالة اأية عقبات حتول دون 
وت�شهيل  التجاري  التبادل  زي��ادة 
وانتقال  الأع���م���ال  رج����ال  ح��رك��ة 
روؤو���س الأم��وال بني البلدين مبا 

يعود بالفائدة على �شعبيهما.
كما عقد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان اجتماعا مع معايل 
اىل  تناول  اليابان  خارجية  وزي��ر 
ج���ان���ب ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
اأ�شفر  م��ا  دعمها  و�شبل  البلدين 
مبادرة  ح��ول  له��اي  اجتماع  عنه 
الأ�شلحة  ون�����زع  الن���ت�������ش���ار  م��ن��ع 
النووية. واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
النت�شار  م���ن���ع  م����ب����ادرة  اأه���م���ي���ة 
ال��ن��ووي��ة خا�شة  ون����زع الأ���ش��ل��ح��ة 
والعامل  اخلليج  ملنطقة  بالن�شبة 
جميع  ���ش��م��وه  اأج���م���ع..م���ط���ال���ب���ا 
املعاهدة  هذه  على  املوقعة  ال��دول 
نظرا  ب��ن��وده��ا  بتنفيذ  ت��ل��ت��زم  ب���اأن 
لال�شتقرار  بالن�شبة  لأهميتهما 
ال��ع��امل��ي . ك��م��ا دع���ا ���ش��م��وه الدول 
املعاهدة  ه��ذه  على  توقع  التي مل 
التوقيع عليها حفاظا  اىل �شرعة 

على الأمن وال�شلم الدوليني. 

جنيف  يف   2012 اأغ�����ش��ط�����س  و 
الفني  ال��ع��م��ل  ت�شجيع  اأج����ل  م��ن 
ع��ل��ى م��ع��اه��دة وق���ف اإن���ت���اج امل���واد 
الإن�شطارية اىل جانب البحث يف 
الأوعية القانونية الرئي�شية التي 
الأن�شطة  ح��م��اي��ة  وت��ك��ف��ل  حت��ك��م 
معاهدة  اأنظمة  وتعزيز  ال��ن��ووي��ة 
ختام  ويف  ال��ن��ووي.  النت�شار  منع 
ب���ي���ان م�شرتك  ����ش���در  الج���ت���م���اع 

فيما يلي ن�شه: 
-1 نحن وزراء خارجية ا�شرتاليا 
واليابان  وامل��ان��ي��ا  و���ش��ي��ل��ي  وك��ن��دا 
وبولندا  وه����ول����ن����دا  وامل���ك�������ش���ي���ك 
وتركيا والمارات العربية املتحدة 
الجتماع  بنتائج  التزامنا  ن��وؤك��د 
الذي مت يف املوؤمتر الذي عقد يف 
معاهدة  ل�شتعرا�س   2010 عام 
النووية  ال���ش��ل��ح��ة  ان��ت�����ش��ار  ح��ظ��ر 
وال��ع��م��ل م��ع��ا ل��دع��م اج���ن���دة منع 

النت�شار ونزع ال�شلحة النووية. 
امل�شرتك  ال���ت���زام���ن���ا  ن���وؤك���د   2-
ال�شلحة  انت�شار  خطر  مبعاهدة 
النووية كمنطلق ا�شا�شي لتحقيق 
بو�شفها  ال��ن��ووي��ة  ال���ش��ل��ح��ة  ن���زع 
العاملية  للمنظومة  الزاوية  حجر 
النووية  ال�شلحة  انت�شار  حلظر 

ال���ن���ووى وق��ي��ود ت�شدير  احل��ظ��ر 
ورقة  وحتديث  النووية  ال�شلحة 
املا�شي  العام  قدمت  التي  العمل 
ملنع  اخلا�س  التعليم  برامج  حول 

النت�شار ونزع ال�شلحة النووية. 
التام  ال�����ش��م��ان  ان  ون���وؤك���د   4-
ال�شلحة  ا�شتخدام  ملنع  والوحيد 
با�شتخدامها  التهديد  او  النووية 
هو التخل�س منها نهائيا. ون�شدد 
ال�شدد على احل��اج��ة اىل  ه��ذا  يف 
ب�شفة  ال����ش���ل���ح���ة  ه�����ذه  خ��ف�����س 
م��ن��ت��ظ��م��ة وم�����ش��ت��م��رة مب����ا فيها 
ال�شرتاتيجية من  ال�شلحة غر 
ق��ب��ل ال���دول���ة ال��ن��ووي��ة وف���ق نهج 
التخل�س  يتم  حتى  متدرج  عملي 
منها متاما وبينما نرحب باللتزام 
احلايل من قبل الوليات املتحدة 
ورو���ش��ي��ا جت��اه امل��ع��اه��دة اجلديدة 
ال�شرتاتيجية  ال�شلحة  خلف�س 
ال��ق��وى النووية  ن��دع��و ك��ل  ف��ان��ن��ا 
النهائي  والتخل�س  ثم  احل��د  اىل 
ان����واع ال���ش��ل��ح��ة النووية  م��ن ك��ل 
ع���ل���ى ن���ح���و ����ش���ف���اف وح��ق��ي��ق��ي ل 
رج��ع��ة ف��ي��ه. ون��دع��و ه��ن��ا حتديدا 
غر  النووية  ال�شلحة  ادراج  اىل 
او  عمليات  اى  يف  ال�شرتاتيجية 

تكنولوجيا  ل��ت��ط��وي��ر  وك��اأ���ش��ا���س 
لهذه  ال�������ش���ل���م���ي  ال������ش�����ت�����خ�����دام 
هذا  تختار  التي  للدول  ال�شلحة 
الجتاه. ونوؤكد كذلك على اهمية 
املعاهدة  ب��ه��ذه  ال��ع��امل��ي  الل���ت���زام 
ون��دع��و ال����دول غ��ر الع�����ش��اء يف 
الفوري  الن�����ش��م��ام  اىل  امل��ع��اه��دة 

اليها كدول غر نووية. 
-3 هدف اجتماع لهاى الوزاري 
جلهود  ا�شافية  دفعة  اإع��ط��اء  اىل 
للمعاهدة  التح�شرية  اللجنة 
جنيف  يف  امل��ق��ب��ل  اجتماعها  ق��ب��ل 
يف ال��ف��رتة م��ن 22 اإب��ري��ل اىل 3 
التزامنا  ون���وؤك���د   .2013 م��اي��و 
العمل  خ���ط���ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال����ق����وى 
املوؤمتر  التي مت التفاق عليها يف 
ونوؤكد   2010 ع���ام  ع��ق��د  ال����ذي 
ب�شفتنا كدول اع�شاء يف املعاهدة 
على  امل����ب����ادرة  يف  ك��م��ج��م��وع��ة  او 
م�شاهمتنا الفعالة يف تقدمي اوراق 
عمل حول احلد من دور ال�شلحة 
غر  النووية  وال�شلحة  النووية 
ال�شرتاتيجية واللتزام باملعاهدة 
النووية  التجارب  ال�شاملة حلظر 
ال�شاملة  ال�������ش���م���ان���ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
ومناطق  النووية  ال�شالمة  ح��ول 

ال�شلحة  لنزع  م�شتقبلية  جهود 
النووية. 

اىل  ق�شوى  اهمية  نويل  اننا   5-
حيوى  كعامل  ال�شفافية  م�شالة 
ب�شاأن  ال��ث��ق��ة  ب���ن���اء  اج��������راءات  يف 
ال��ن��ووي��ة ونقرتح  ن���زع ال���ش��ل��ح��ة 
من   21 و   5 ل���ل���م���ادت���ني  وف���ق���ا 
ال�����دول  ت���ق���دم  ال���ع���م���ل ان  خ���ط���ة 
ال���ن���ووي���ة ت��ق��اري��ر م��ف�����ش��ل��ة حول 
جهودها للوفاء بالتزاماتها ب�شاأن 
املادة  وف��ق  النووية  ال�شلحة  ن��زع 
انت�شار  ح��ظ��ر  مل��ع��اه��دة  ال�����ش��اد���ش��ة 
و�شن�شتمر  ال���ن���ووي���ة  ال���ش��ل��ح��ة 
ك������دول اف�������راد او ك��م��ج��م��وع��ة يف 
الدولة  ه���ذه  ت�شجيع  يف  امل���ب���ادرة 
اج��������راءات ع��م��ل��ي��ة تعزز  لت���خ���اذ 
ال�شلحة  ح����ول  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  م���ن 
ا�شطالع  على  اننا  كما  النووية. 
الدولة  ب��ني  اجل��اري��ة  باملباحثات 
ال�شفافية  م�شاألة  ح��ول  ال��ن��ووي��ة 
وال��ت��دق��ي��ق وال��ث��ق��ة امل��ت��ب��ادل��ة مبا 
يدعم التزامها بتقدمي تقرير اىل 
جلنة املعاهدة التح�شرية يف عام 
2014. ونحن نتطلع اىل نتائج 
النووية  للدول  ال��راب��ع  الجتماع 
يف جنيف هذا ال�شهر خا�شة فيما 

•• اأبوظبي-وام:

اإفطار  مل�شروع  املن�شقني  للم�شرفني  الأول  التمهيدي  اللقاء  دبي  اأم�س يف   عقد 
ال�شائم يف الدولة مبوؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية بهدف 
بحث تطوير امل�شروع الذي تنظمة املوؤ�ش�شة �شنويا يف �شهر رم�شان املبارك ودور 
التفا�شيل  جميع  مناق�شة  اللقاء  خالل  مت  و  امل�شروع.  لدعم  املن�شود  املن�شقني 
�شواء فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف اأو من حيث النوعية والكمية املطلوبة لكل 
التي يحر�س  ال�شروط وال�شوابط  الرم�شانية وكذلك  نقطة توزيع للوجبات 
اإفطار  مب�شروع  امل�شاركة  املواطنة  لالأ�شر  و�شوح  بكل  اي�شالها  على  املن�شقون 

ال�شائم لهذا العام 1434 ه� 2013 م.
بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  اخل��وري  حاجي  حممد  �شعادة  اأ�شاد  جهته  من 
اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية بالدور املهم الذي يقوم به من�شقو املوؤ�ش�شة  زايد 
ال�شائم من  اإفطار  م�شروع  العاملني يف  واملتطوعني  ال�شركاء  بني  التن�شيق  يف 
يبدونه  مبا  م�شيدا  اأخ��رى..  جهة  من  للم�شروع  املنفذة  املواطنة  والأ�شر  جهة 
من تعاون وما يقدمونه من ت�شحيات بالوقت واجلهد من اأجل �شمان التن�شيق 
املثايل بني جميع اجلهات املعنية كما �شكر ال�شركات امل�شاهمة واإداراتها لدعمهم 
والهادفة  النبيلة  بر�شالتها  ال�شتمرار  يف  مل�شاعدتها  للموؤ�ش�شة  يقدمونه  الذي 
اإىل تنمية املجتمع. وثمن اخلوري م�شاندة القطاع اخلا�س يف الإمارات ملوؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية مو�شحا اأن دعم هذا القطاع �شمل 
وتو�شعها  املوؤ�ش�شة  اأم��را حيويا ل�شتمرارية م�شاريع  يعترب  الذي  امل��ادي  الدعم 
اأكرب �شريحة ممكنة من  اإىل  التي تتمثل يف توفر براجمها  وحتقيق مهمتها 

فئات املجتمع.
الوجبات  لتوزيع  البا�شات  لتوفرها  الإم��ارات  موا�شالت  اىل  بال�شكر  وتوجه 
اجلاهزة يف كل اأنحاء الدولة و�شركة اأدنوك للتوزيع من خالل توفر ا�شطوانات 
الغاز ب�شعر مدعوم وكذلك البلديات بتوفر الأرز كونه املكون الرئي�شي لوجبات 
الفني  امل�شح  خ��الل  بالدولة من  امل��دين  وال��دف��اع  رم�شان  ال�شائمني يف  اإفطار 
اإم��ارة وتوجيه ون�شح  ال�شائم يف كل  اإفطار  امل�شاركة يف م�شروع  املنازل  وزي��ارة 

الأ�شر املواطنة وتزويدهم بكافة الإر�شادات واإ�شرتاطات ال�شالمة.
واأ�شاف اإن موؤ�ش�شة خليفة تعول على املن�شقني يف ن�شر الوعي بثقافة امل�شوؤولية 
الجتماعية والتكافل والتكامل بني اأفراد املجتمع بكل اأطيافه والإلتزام بتوفر 
املواطنة م��ن ذوي  الأ���ش��ر  ال��ذي يزيد م��ن دخ��ل  الإي��ج��اب��ي  املنتج  العمل  فر�س 

الدخل املحدود.
الن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  اأن  اىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
تعاقدت ال�شنة املا�شية يف رم�شان مع حوايل 600 اأ�شرة مواطنة لتجهيز نحو 

مليون و700 األف وجبة اإفطار �شمن م�شروع اإفطار �شائم .
2013 ميالدية مع  1434 هجرية  اأن يتم التعاقد يف رم�شان  ومن املتوقع 
اأكرث من 600 اأ�شرة مواطنة لإعداد حوايل مليوين وجبة رم�شانية توزع من 

خالل اأكرث من 110 مراكز توزيع يف كافة اأنحاء الدولة.
واأكدت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الن�شانية اأن م�شروع اإفطار 
الف�شيل  ال�شهر  املجتمع خالل  الإن�شاين يف  التكافل  ياأتي تكري�شا لقيم  �شائم 
وتاأكيدا لر�شالة املوؤ�ش�شة التي تنتهجها �شعيا لدعم وم�شاندة ال�شرائح املت�شررة 

من وطاأة الظروف املعي�شية وحت�شني اأحوال الفئات الفقرة واملحتاجة .

•• اأبوظبي -وام:

اآيدك�س يف  ال��دويل  ال��دف��اع  ي�شارك معر�س وم��وؤمت��ر   
فعاليات معر�س لد الدويل للدفاع والأمن الذي يعقد 
يف مدينة ريو دي جانرو الربازيلية خالل الفرتة من 
اأب��ري��ل اجل����اري .. مب�����ش��ارك��ة كربى   12 اإىل  ال��ت��ا���ش��ع 
�شركات الأمن والدفاع من جميع اأنحاء العامل. وتاأتي 
امل�شاركة يف اإطار تعزيز تواجد اآيدك�س يف اأبرز الفعاليات 
العامل �شمن  املتخ�ش�شة يف دول  الع�شكرية  واملعار�س 
التوا�شل والت�شويق الدويل واملتكامل ملعر�س  برنامج 
اأك��رب معر�س متخ�ش�س يف جمال  ال��ذي يعد  اأيدك�س 
ال�شرق  الدفاع الربي والبحري على م�شتوى منطقة 
اأيدك�س �شمن  اأفريقيا. ويقوم فريق  الأو�شط و�شمال 
بخربته  م��دع��وم��ا  ال����دويل  لد  م��ع��ر���س  يف  م�شاركته 
جناح  بتنظيم  ال�شخمة  املعار�س  تنظيم  يف  الطويلة 
وال����ذي ي�شم جم��م��وع��ة رائدة  امل��ع��ر���س  الإم�����ارات يف 
�شركة   15 تت�شمن  ال��ت��ي  الم��ارات��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م��ن 
مثل  الع�شكرية  ال�����ش��ن��اع��ات  خمتلف  يف  متخ�ش�شة 
املتكاملة  الأن��ظ��م��ة  و���ش��رك��ة  للتجارة  و�شوفيا  ت���وازن 
لال�شتثمار  املتقدمة  الم����ارات  وجم��م��وع��ة  املتقدمة 
ت�شعى جميعها للرتويج ملنتجاتها وتقنياتها الدفاعية 
املختلفة. وقال �شالح املرزوقي مدير معر�س اأيدك�س 

ال����دويل لالأمن  م��ع��ر���س لد  امل�����ش��ارك��ة يف  اأه��م��ي��ة  اإن 
للمعر�س  ال��رائ��دة  املكانة  م��ن منطلق  ت��اأت��ي  وال��دف��اع 
اأم��ري��ك��ا اجلنوبية  الأم���ن وال��دف��اع يف  ك��اأك��رب معار�س 
اآيدك�س  ا�شرتاتيجية  �شمن  ي��اأت��ي  ذل��ك  اأن  واأ���ش��اف   .
وجهوده املتوا�شلة لرت�شيخ مكانته يف املحافل الدولية 
املتخ�ش�شة كاأحد اأهم معار�س الدفاع يف العامل. ونوه 
2013 حقق جناحا متميزا ومتكن من  اأيدك�س  ب��اأن 
ب�شكل  العاملي  اجلمهور  من  وا�شعة  ل�شرائح  الو�شول 
العالقات  دع���م  و����ش���رورة  اأه��م��ي��ة  واأك����د  غ��ر م�شبوق 
لرت�شيخ  الدولية  الدفاع  معار�س  مع  ال�شرتاتيجية 
الدفاعية  امل��ع��ار���س  اأه����م  اأج���ن���دة  اأي��دك�����س يف  م��وق��ع 
يف ال��ع��امل وه���ي ال��ف��ر���ش��ة ال��ت��ي تتيحها امل�����ش��ارك��ة يف 
الربازيل.  يف  لد  معر�س  مثل  رائ���دة  عاملية  من�شات 
اختتمت  قد   2013 اأيدك�س  معر�س  فعاليات  وكانت 
فرباير  �شهر  يف  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
دولة   59 من  عار�شا   112 و  األ��ف  مب�شاركة  املا�شي 
األ���ف زائ���ر م��ا جعلها الدورة   80 اأك���رث م��ن  وح�����ش��ور 
الأك��رب على الإط��الق للمعر�س منذ اإط��الق فعالياته 
قبل عقدين من الزمن. كما �شهدت فعاليات معر�س 
الدفاع البحري نافدك�س التي اأقيمت ب�شكل م�شاحب 
وم�شاركة  العر�س  م�شاحة  ت�شاعف  اأيدك�س  لفعاليات 

اأكرث من 80 عار�شا.



اأخبـار الإمـارات

04

األربعاء -  10   أبريل    2013 م    -    العـدد   10763
Wednesday   10    April     2013  -  Issue No   10763

الوطنية للموؤهلت ت�شت�شيف اجتماع فريق املنظومة اخلليجية للموؤهلت 17 اأبريل
على مقرتحاتها حول روؤى وتوجهات م�شتقبلية م�شرتكة ت�شهم يف بناء 
منظومة املوؤهالت واملعاير املهنية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
امل�شرتكة بفائدة  املوؤهالت اخلليجية  العربية. ويعود تطوير منظومة 
الأيدي  املرونة لنتقال  تتمثل يف توفر  الأع�شاء  ال��دول  عظيمة على 
العاملة بني دول اخلليج مع احلفاظ على مكت�شباتهم وو�شعهم يف ذات 
امل�شتويات التي ي�شتحقونها لينتج عن ذلك منظومة خليجية م�شرتكة 
لدول جمل�س التعاون ت�شاهي مثيالتها من املنظومات الدولية وتلتقي 
اأن الفريق امل�شرتك  اأف�شل املعاير الدولية . جدير بالذكر  معها عند 
ملنظومة املوؤهالت اخلليجية لدول جمل�س التعاون اخلليج العربية قد 
ت�شكل تنفيذا لقرار جمل�س وزراء العمل بدول املجل�س ال�شادر يف دورته 

 . 28 املنعقدة يف اأبوظبي عام 2011 

النطالق يف م�شاراتهم التعليمية واملهنية ب�شكل وا�شح و�شفاف وحتقيق 
العرتاف باخلربات العملية املكت�شبة حمليا ودوليا.

وياأتي اختيار دولة المارات ممثلة بالهيئة الوطنية للموؤهالت نتيجة 
للموؤهالت  الوطنية  املنظومة  تفعيل  القوية على  واملوؤ�شرات  للعرو�س 
يف الدولة مما اأدى اىل رغبة الدول اخلليجية يف ال�شتفادة من جتربة 
اخلام�س  الجتماع  يف  طرح  ملا  ا�شتكمال  الجتماع  ياأتي  فيما  الدولة.. 
للفريق والذي عقد يف يناير املا�شي بالدوحة حيث مت التفاق على و�شع 
مناق�شتها  وعلى  للموؤهالت  اخلليجية  املنظومة  تطوير  ح��ول  ت�شور 
ال�شاد�س  الج��ت��م��اع  خ��الل  لتنفيذها  زمني  ج��دول  وو���ش��ع  واعتمادها 
بدولة الإمارات العربية املتحدة. كما ياأتي اختيار الدولة لرئا�شة هذا 
الإمارات  اإليها  و�شلت  التي  واملتميزة  املتقدمة  املرحلة  نتيجة  الفريق 

املنظومة  تفعيل  يخ�س  فيما  التعاون  جمل�س  دول  بني  املجال  ه��ذا  يف 
العام  التعليم  لقطاعات  �شاملة  منظومة  ولكونها  للموؤهالت  الوطنية 

والعايل واملهني والتدريب.
والتدريبية  التعليمية  اجلهات  خمتلف  من  م�شاركة  الجتماع  وي�شهد 
العايل  التعليم  وزارة  مثل  الإم����ارات  يف  الرئي�شة  واملحلية  الحت��ادي��ة 
بالإ�شافة  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س 

اإىل مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني.
ويطرح الجتماع مرحلة جديدة من مراحل تطوير منظومة املوؤهالت 
اخلليجية امل�شرتكة حيث مت ر�شم املالمح العامة ملفهوم املنظومة لتاأتي 
بعدها املرحلة الثانية املعنية بالتفاق على خطة العمل واآلية التنفيذ 
والتي تاأتي بلورة لوجهات النظر املتبادلة بني الدول الأع�شاء وتعقيبا 

•• اأبوظبي -وام:

للفريق  ال�شاد�س  الجتماع  اأعمال  اأبوظبي  يف  املقبل  الأح��د  ي��وم  تبداأ   
العربية  اخلليج  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  امل��وؤه��الت  ملنظومة  امل�����ش��رتك 
وتفعيل  الإم����ارات يف تطوير  دول��ة  ح��ول جتربة  التدريبي  وال��ربن��ام��ج 

منظومة املوؤهالت الوطنية والذي ميتد حتى 17 اأبريل احلايل.
وقال �شعادة الدكتور ثاين املهري مدير عام الهيئة الوطنية للموؤهالت 
التي ت�شت�شيف الوفد اخلليجي امل�شارك يف هذا الجتماع اإن املنظومة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وؤه��الت ل��دول��ة الإم�����ارات ت��ع��د م��ن امل��ن��ظ��وم��ات ال�شاملة 
لإحتوائها على جميع املوؤهالت الوطنية املمنوحة من قطاعات التعليم 
العام والعايل واملهني والتدريب ب�شكل يعمل على متكني املتعلمني من 

حاكم اأم القيوين يطلع على خطط وبرامج اإدارة اجلن�شية واالإقامة واملنافذ يف الدولة

ار�شادات مرورية حتملها �شيارات نادي االمارات 

اأمريكية راأ�س اخليمة وهونغ كونغ للعلوم 
والتكنولوجيا تتفاهمان لتطوير التعاون االأكادميي

بح�سور 100 م�ساركة وبالتعاون مع جهات حكومية

موا�شلت االإمارات براأ�س اخليمة تنظم ملتقى تدريبيًا حول ال�شلمة وال�شحة املهنية

••  اأم القيوين -وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ب����ن را�����ش����د امل���ع���ال ع�شو  ����ش���ع���ود 
املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 
بن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
املعال ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  �شعود 
الديوان  يف  اأم�������س  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
اللواء الركن خليفة   .. الأم��ري 
وزارة  وك����ي����ل  اخل���ي���ي���ل���ي  ح�������ارب 
الداخلية امل�شاعد ل�شوؤون اجلن�شية 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
اإر�شاء  التي عملت على  الداخلية 
ق��واع��د الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار من 
املختلفة  الأمنية  اأجهزتها  خالل 
الدولة واحلري�شة  على م�شتوى 
املتميزة  للخدمات  توفرها  على 
يف جميع اإداراتها التي تعمل على 
واأ����ش���اد �شاحب  ال�����ش��اع��ة.  م����دار 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن را�شد 
امل���ع���ال ب��امل��م��ار���ش��ات امل��ت��م��ي��زة يف 

الذي  بالإنابة  واملنافذ  والإق��ام��ة 
واطلع  �شموه.  علي  لل�شالم  ق��دم 
اأم القيوين  �شاحب ال�شمو حاكم 
خطط  ع����ل����ى  ال�����ل�����ق�����اء  خ��������الل 
والإقامة  اجلن�شية  اإدارة  وبرامج 
ترعاها  التي  ال��دول��ة  يف  واملنافذ 
اأف�شل  لتوفر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
واملقيمني  للمواطنني  اخلدمات 
امل��ق��ب��ل��ة . وثمن  امل��رح��ل��ة  خ���الل 
�شموه اجلهود التي تبذلها وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق �شمو 

قطاع اجلن�شية والإقامة واملنافذ 
واهتمامها لت�شهيل وتقدمي اأرقى 
و�شعيها  للمتعاملني  اخل��دم��ات 
ال���دائ���م ل���الإرت���ق���اء ب��ال��ع��م��ل من 
خالل الربامج واملبادرات املتميزة 
العام لتعزيز  التي تنفذها طوال 
املقابلة  ح�شر   . العمل  منظومة 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن را����ش���د املعال 
رئي�س دائرة التنمية القت�شادية 
يف اأم القيوين وال�شيخ حممد بن 
امل��ع��ال و�شعادة  را���ش��د  ب��ن  ���ش��ع��ود 

مدير  ال��ت��الي  �شعيد  ب��ن  ن��ا���ش��ر 
والعقيد  الأم���������ري  ال������دي������وان 
املعال مدير  اإبراهيم بن عبداهلل 
الأجانب  و����ش���وؤون  الإق���ام���ة  ع���ام 
حممد  وامل���ق���دم  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف 
املوارد  ع��ام  مدير  العامري  علي 
بالإنابة  امل�������ش���ان���دة  واخل����دم����ات 
واملقدم خالد يو�شف بن ح�شيبة 
واخلدمات  امل�����وارد  اإدارة  م��دي��ر 
اإدارة القامة و�شوؤون  امل�شاندة يف 

الأجانب يف اأم القيوين. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر  

املجتمعية  امل���ب���ادرات  منطلق  م��ن 
ب����ني اجل����ه����از ال�������ش���رط���ي وك���اف���ة 
جهات املجتمع املختلفة، وتطبيقاً 
العامة  ال���ق���ي���ادة  لإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الهادفة  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ل�����ش��رط��ة 
مل��د ج�����ش��ور ال��ت��ع��اون، اأط��ل��ق ق�شم 
اخلدمات  ب���اإدارة  وامل�شاغل  النقل 

الذيب  عبيد  ي��ا���ش��ر  امل��ق��دم  وق���ال 
وامل�شاغل،  ال��ن��ق��ل  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
اأن ه���ذه امل���ب���ادرة ت��ع��د واح����دة من 
العديدة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
ل�����ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ال��ت��ي مت 
اط���الق���ه���ا م���ع خم��ت��ل��ف ال���دوائ���ر 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ن��ه��ا و 
ال�شراكة  تعزيز  بهدف  اخل��ا���ش��ة، 
ال�شرطة  ب����ني  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

راأ������س اخليمة  ب�����ش��رط��ة  امل�����ش��ان��دة 
م������ب������ادرة جم���ت���م���ع���ي���ة م�����ع ن�����ادي 
الإم�����ارات ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي من 
بلواحات  مركباتهم  تزويد  خالل 
الطريق،  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  ت��ن��ب��ي��ه��ي��ة 
املت�شابقني  خ��ل��ف  ���ش��ره��ا  اأث���ن���اء 
بالدراجات الهوائية وذلك حر�شاً 
ل�شالمتهم اأثناء تنظيم الفعاليات 

والأن�شطة الريا�شية .

واملجتمع، ولفت اإىل جهود القيادة 
العام  ال��ق��ائ��د  بتوجيهات  ال��ع��ام��ة 
والتعاون  الت�شهيالت  ت��وف��ر  يف 
يعود  مب��ا  املجتمع  فئات  كافة  م��ع 
وتفعيل   ، اجلميع  على  بالفائدة 
اأ�ش�س ال�شراكة املجتمعية جت�شيداً 
العامة  ال���ق���ي���ادة  لإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

ل�شرطة راأ�س اخليمة .
���ش��ع��ادة �شعيد    م��ن ج��ان��ب��ه، �شكر 

اإدارة  جمل�س  ع�شو  امل��ا���س،  جمعة 
الألعاب  م�شرف  الإم�����ارات،  ن���ادي 
راأ�س  �شرطة  واجلماعية،  الفردية 
واأكد  امل���ب���ادرة،  ه��ذه  على  اخليمة 
اأهميتها التي تعك�س حر�س القيادة 
املجتمعي  العمل  العامة على دعم 
التي  واجلهود  الن�شاطات  وتعزيز 
يقوم بها نادي الإم��ارات يف تعزيز 

اجلانب الريا�شي بالإمارة .

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

وقعت اجلامعة الأمريكية يف راأ�س 
اخليمة مذكرة تفاهم مع جامعة 
والتكنولوجيا،  للعلوم  كونغ  هونغ 
وت��ت�����ش��م��ن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة بنودا 
ل����ت����ب����ادل ال�����ط�����الب والأ������ش�����ات�����ذة 
امل�شرتكة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل�������ش���اري���ع 
العلمي،  التفرغ  بال�شافة لفر�س 
وذلك بهدف اإثراء جتربة اأع�شاء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال���ط���الب على 
امكانية  بحث  مت  حيث  �شواء  حد 
ت����ب����ادل طالبي  ب���رن���ام���ج  ان�������ش���اء 
ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني وخ�����ش��و���ش��ا يف 
مبختلف  ال���ه���ن���د����ش���ة  ت��خ�����ش�����س 
تفرعاتها، ليتمكن للطلبة يف كلتا 
اىل  ف�شل  ق�شاء  م��ن  اجلامعتني 
جامعتهم  خ��ارج  درا�شيني  ف�شلني 
وحت���ت�������ش���ب ل���ه���م خ���الل���ه���ا امل�����واد 

يف راأ�س اخليمة لهونغ كونغ، حيث 
جامعة  جانب  من  التفاقية  وق��ع 
الدكتور  ال����ش���ت���اذ  ك���ون���غ  ه���ون���غ 
ب����ن ل���ط���اي���ف ع��م��ي��د كلية  خ���ال���د 
الهند�شة . وبالتزامن مع التوقيع 

الدرا�شة  �شاعات  �شمن  الدرا�شية 
توقيع  ومت  ل��ل��ت��خ��رج.   امل��ع��ت��م��دة 
هذه التفاقية خالل الزيارة التي 
ق���ام ب��ه��ا ال���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح�شن 
العلكيم مدير اجلامعة الأمريكية 

جاء  م��ا  تفعيل  اجل��ان��ب��ان  ن��اق�����س 
لتعزيز  بينهما  املوقعة  املذكرة  يف 
الأكادميي  والعمل  التعاون  �شبل 
من  للعديد  بال�شافة  امل�����ش��رتك، 

الق�شايا الأكادميية امل�شرتكة .

للعلوم  كونغ  هونغ  جامعة  وتعد   
اجلامعات  م����ن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��رم��وق��ة يف ه��ون��غ ك��ون��غ وتتمتع 
ب���امل���ك���ان���ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل���م���ي���زة على 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل . وت��ع��ل��ي��ق��ا على 
العلكيم  ق����ال  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
اجلامعة  خ���ط���ة  ���ش��م��ن  ت����اأت����ي   :
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ل���و����ش���ول اىل 
ت��وا���ش��ل اجلامعة  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة 
اآلية حم��ددة لختيار  وف��ق  العمل 
خالل  م��ن  ا�شرتاتيجيني  �شركاء 
ت���ع���زي���ز ال�����ل�����ق�����اءات وال�������ش���رك���ات 
حت�شني  جم��������الت  يف  وال����ب����ح����ث 
ال���ع���الق���ات وال���ت���ب���ادل الأك���ادمي���ي 
وع���ق���د ات���ف���اق���ي���ات ال����ت����ع����اون مع 
الأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
�شواء املحية ام العاملية املتعددة يف 
والتميز  التقدم  عجلة  دفع  �شبيل 

للجامعة.

�شهر  ح���م���ل���ة  ف����ع����ال����ي����ات  ����ش���م���ن 
التي  املهنية  وال�����ش��ح��ة  ال�����ش��الم��ة 
ت��ن��ظ��م��ه��ا م����وا�����ش����الت الإم��������ارات 
اأب��ري��ل احل����ايل، نظم  ط���وال �شهر 
مركز املوا�شالت احلكومية براأ�س 
وتوعوياً  تدريبياً  ملتقى  اخليمة 
5 حم����ا�����ش����رات،  ت�����ش��م��ن��ه ع���ق���د 
موظفاً   100 ح����وايل  ح�����ش��ره��ا 
تنظيم  اإىل  اإ�شافة  وفنياً،  و�شائقاً 
ل�شالح  ب�����ال�����دم  ل���ل���ت���ربع  ح���م���ل���ة 

احلالت الإن�شانية.
الربيكي  ع��ب��ي��د  ال�����ش��ي��د  وت���وج���ه 
بال�شكر  اخليمة  راأ����س  ف��رع  م��دي��ر 
احلكومية  اجل��ه��ات  اإىل  اجل��زي��ل 
التي تعاونت يف تنفيذ املحا�شرات 
امل��رور والرتخي�س  اإدارة  ممثلة يف 

النقل احلكومي حول )فن القيادة 
املتعاملني  نقل  خ��الل  وال��رتك��ي��ز( 
احل���ك���وم���ي���ني، م����ع ال��ت��ن��ب��ي��ه على 
كل  وجتنب  باأمان  القيادة  �شرورة 
التقليل من م�شتوى  �شاأنه  ما من 

والعمليات  امل���دين  ال��دف��اع  واإدارة 
الفنية واملوارد الب�شرية.

امل���������رور  اإدارة  ق������دم������ت  ح�����ي�����ث 
اخليمة  ب������راأ�������س  وال����رتخ����ي���������س 
ل�شائقي  حم���ا����ش���رة  حم���ا����ش���رة 

القيادة  اأث��ن��اء  ال��رتك��ي��ز والن��ت��ب��اه 
كامل�شكرات واملواد املخدرة والأدوية، 
و�شاحب ذلك تقدمي اأمثلة مرئية 
حول مفاهيم ال�شالمة و�شوراً من 

عدم النتباه اأثناء القيادة.
الدفاع  اإدارة  ق��ام��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
بتقدمي  اخل��ي��م��ة  ب����راأ�����س  امل�����دين 
التعامل  كيفية  ح��ول  عمل  ور���ش��ة 
وال�شبل  املركبات  يف  احل��رائ��ق  م��ع 
عليها،  ل��ل�����ش��ي��ط��رة  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
والإج��راءات املتخذة للوقاية منها 
املتبعة  والآليات  حدوثها،  وجتنب 
على  واحل����ف����اظ  الأرواح  لإن����ق����اذ 
�شالمة امل�شابني. وركزت حما�شرة 
الفنية على  العمليات  اأخرى حول 
ينبغي  ال���ت���ي  ال�����ش��الم��ة  ج���وان���ب 

ح��ال حدوث  املركبة يف  اتباعها يف 
اأي اأعطال ت�شتلزم اإبالغ العمليات 
لتجنب حدوث تبعات، واأكدت على 
والدوري  اليومي  الفح�س  اأهمية 

للمركبات.
يف  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  و�شاركت 
فرع راأ�س اخليمة بربنامج تعريفي 
ل��ل�����ش��ائ��ق��ني ح�����ول ن���ظ���م ول���وائ���ح 
يف  امل��رتت��ب��ة  واجل�����زاءات  ال�شالمة 

حال خمالفتها.
ال�شائقني  بتكرمي  امللتقى  واختتم 
املتميزين،  والإداري�����ني  امللتزمني 
ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م خ��الل الفرتة 
حملة  تنظيم  ذل���ك  ت��ال  امل��ا���ش��ي��ة، 
ع��دد من  �شارك فيها  بالدم،  ت��ربع 

املوظفني وال�شائقني. 

نادي �شباط �شرطة راأ�س اخليمة يبحث تطوير االأن�شطة

خلفا اأ�شريا براأ�س اخليمة خلل مار�س  73

بيت اخلري توا�شل احتفاالتها بيوم اليتيم

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

ال��ن��وب��ي حم��م��د رئ��ي�����س جمل�س  ت��راأ���س العميد حم��م��د 
اإدارة نادي �شباط �شرطة راأ�س اخليمة الإجتماع الأول 
العميد  بح�شور  2013م،  عام  النادي يف  اإدارة  ملجل�س 
اأمني  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  غ��امن  اأح��م��د  غ��امن 
للتباحث  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  وعدد  العام  ال�شر 

حول تطوير العمل واخلدمات املقدمة بالنادي .
م�شيداً  باحل�شور  ال��ن��وب��ي  رح��ب  الإج��ت��م��اع،  ب��داي��ة  يف 
الأمني  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  �شبيل  امل��ب��ذول��ة يف  ب��ج��ه��وده��م 
اإي��اه��م على  داع��ي��اً  اأف�شل اخل��دم��ات للجميع،  وت��ق��دمي 
ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل��ه��د وامل���ث���اب���رة والأخ������ذ باملعاير 

املتطورة فيما يخ�س الإعداد والتنظيم لكافة الفعاليات 
الريا�شية املقامة بالنادي، لالإرتقاء بالريا�شة يف املجال 
ال�شرطي، ومت خالل الإجتماع مناق�شة اآخر امل�شتجدات 

والتطورات الرامية لتطوير العمل الأمني .
اإ�شافة  التي مت حتقيقها،  الإجن��ازات  الإجتماع  وتناول 
اإىل التباحث حول ال�شبل التي من �شاأنها �شمان التطور 
الدائم يف جمال الريا�شة ال�شرطية وتدعيمها مبا يكفل 
احلفاظ على متيزها وارتقائها الدائم وتفعيل كفاءتها 
.  ويف ن��ه��اي��ة الإج��ت��م��اع ، مت ا���ش��ت��ع��را���س ال��ع��دي��د من 
القرتاحات التي من �شاأنها اإجناح عمل اإدارة املجل�س ، 
وحتديد بع�س النقاط التي �شيتم مناق�شتها ومتابعتها 

يف الجتماع القادم .

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

والتوجيه  الإ����ش���الح  ق�����ش��م  اأع��ل��ن 
راأ���س اخليمة ت�شجيل  الأ���ش��ري يف 
خ���الل مار�س  اأ���ش��ري��اً  73 خ��الف��اً 
13 منها  اإح��ت��واء  الق�شم يف  جن��ح 
بالرتا�شي وال�شلح بني الطرفني 
متداول  منها   59 ي���زال  ل  فيما 
حتى الآن فيما اأحيلت خالف اإىل 
الطرفني  لإ�شرار  نتيجة  الق�شاء 

على الطالق .
وق���ال ج��ا���ش��م حم��م��د امل��ك��ي رئي�س 
ال���ق�������ش���م الإ�������ش������الح وال���ت���وج���ي���ه 
اإن هناك زي��ادة يف معدل  الأ���ش��ري 
اخل���الف���ات الأ���ش��ري��ة م��ق��ارن��ة مع 
املا�شي  ال��ع��ام  م��ن  نف�شها  ال��ف��رتة 
اخلالفات  ن�شبة  زي����ادة  اإىل  ع���زاه 
 13 لت�شجل  ب��ال��واف��دي��ن  املتعلقة 
ال�شباب  معظمها  ت��ت��ق��دم  خ��الف��اً 
النفقة،  على  القدرة  وع��دم  املادية 

•• دبى-وام:

ت��ت��وا���ش��ل ف��ع��ال��ي��ات الأي���ت���ام التي 
ت��ن��ظ��م��ت��ه��ا ج��م��ع��ي��ة ب���ي���ت اخلر 
من  عدد  مع  والتن�شيق  بالتعاون 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل��ه��ات 
واخلا�شة بالدولة وذلك احتفال 
تزامن  التي  العربي  اليتيم  بيوم 
م�����ع ع���ط���ل���ة ال����رب����ي����ع ل����الأي����ت����ام 
وامل�شتمرة حتى احلادي ع�شر من 

اأبريل اجلاري.
وانطلقت اأوىل هذه الفعاليات يف 
والإعالم  للثقافة  الفجرة  هيئة 
الأمن�����������اط  دورة  خ���������الل  م�������ن 
الهيئة  نظمتها  التي  ال�شخ�شية 
بيت اخلر  تكفلهم  التي  لالأيتام 
والبالغ  ال��ف��ج��رة  يف  ف��رع��ه��ا  يف 

عددهم 25 يتيما.
وت�����ش��م��ن��ت ال������دورة حم����اور عدة 
ال�شخ�شية  املالمح  على  للتعرف 
ال�16 ح�شب مقايي�س مايرزبرجز 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي مت��ك��ن ال���ف���رد من 
يف  ال�شخ�شية  مب��الحم��ه  الإمل�����ام 
خم��ت��ل��ف ال����ظ����روف اإ����ش���اف���ة اإىل 
����ش���رب اأم���ث���ل���ة م���ن احل���ي���اة ذات 

ال�شلة.
يف ح��ني مت ت��دري��ب الأي���ت���ام على 
الإ�شعافات الأولية وذلك يف مركز 
التوعية  ب��ه��دف  ب��دب��ي  الإ���ش��ع��اف 
التطبيق  خ���الل  م��ن  وال��ت��دري��ب 
العملي عليها ليتم اكت�شاب بع�س 
حالة  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  الأ���ش��ال��ي��ب 

وقوع احلوادث الب�شيطة.

اأمرة  ق��ال��ت  نف�شه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
حم���م���د رئ���ي�������ش���ة ق�������ش���م الأي����ت����ام 
اجلمعية  اإدارة  اإن  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
الطلبة  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
مب����ب����ادئ الإ�����ش����ع����اف����ات الأول����ي����ة 
امل�شابني  اإن����ق����اذ  يف  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
الطوارئ  مل��ج��اب��ه��ة  وال���ش��ت��ع��داد 
التعر�س  اأثناء  ال�شريع  والتدخل 
امل�شاب  يجنب  ب�شيطة  حل���وادث 

من ا�شتياء حالته ال�شحية.
عبدالرحمن  ال��ل��واء  وا�شت�شاف 
العامة  الإدارة  م����دي����ر  رف����ي����ع 
ال���ق���ي���ادة  امل���ج���ت���م���ع يف  خل����دم����ة 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي ع����ددا من 
يتيما   30 عددهم  البالغ  الأيتام 
لروي لهم ق�شة الإجنازات التي 
ن�شاأتها  منذ  ال�شرطة  اأح��دث��ت��ه��ا 
م���ن خالل  احل��ا���ش��ر  وق��ت��ن��ا  اإىل 
على  وتعريفهم  ال�شرطة  متحف 
يف  امل�شتخدمة  احلربية  الأ�شلحة 
ال�شابق اإ�شافة اإىل اطالعهم على 
التاريخية  ال�����ش��ور  م��ن  ال��ع��دي��د 

للزي الع�شكري.

املنزل  خ�����ارج  ال�����ش��ه��ر  ج���ان���ب  اإىل 
وال�شتم والهجر

اخل����الف����ات  ب���ع�������س  اأن  وك���������ش����ف 
الزواج  قبل  حت��دث  التي  الأ�شرية 
مثل  واهية  لأ�شباب  بع�شها  يكون 
اخل����الف ح���ول ع���دد ال�����ش��ي��وف و 
اإىل جانب  والف�شتان  الفرح  �شالة 

اأحيانا  ال��ف��رح  امت����ام  يف  ال��ت��اأخ��ر 
لبع�س الأ�شباب اخلا�شة بالزوج.

اخلا�شة  اخل���الف���ات  اأن  واأو�����ش����ح 
جتديد  ايجار،  �شيانة،   ( بال�شكن 
 20 اإىل  ال�����ش��ك��ن( و���ش��ل ع���دده���ا 

حالة.
املنزل  ال�شهر خ��ارج  اأن  املكي  واأك��د 
والتي  احل�����ش��ن��ة  امل��ع��ام��ل��ة  وع�����دم 
اأحيانا  وال�شب  ال�شتم  عنها  ين�شاأ 
الزواج  حديثو  فيها  يقع  خالفات 
ت��ل��ك اخل���الف���ات يقع  وال������دور يف 
ع��ل��ى ع��ات��ق اأول���ي���اء الأم����ور الذين 
ابناءهم  يهيئوا  اأن  عليهم  ي��ج��ب 
قبل الزواج بفرتة كافية حلياتهم 
خارج  ال�شهر  ع��دم  مثل  اجل��دي��دة 
وكيفية  احل�شنة  واملعاملة  البيت 
الب�شيطة  امل�شكالت  على  التغلب 
وعدم الإ�شراف وامت�شا�س غ�شب 
�شفينة  الآخ��ر حتى ت�شر  الطرف 

الزوجية لرب الأمان.
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برعاية من الهالل الأحمر

اأبوظبي ت�شت�شيف موؤمتر امل�شوؤولية االجتماعية لدول جمل�س التعاون
حممد الفلحي: االإ�شهام يف حماية املجتمع عرب ثقافة امل�شوؤولية االجتماعية يعد اأكرث من كونه اختيارًا

را�شد القبي�شي: رعاية الغرفة للموؤمتر تعك�س االإدراك املتزايد الأهمية امل�شوؤولية االجتماعية
•• تغطية رم�صان عطا:

الفرتة  يف  اأب���وظ���ب���ي  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
اجل���اري  اب��ري��ل   16 اإىل   15 م��ن 
الجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م���وؤمت���ر 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
والبتكار(  )التناف�شية  �شعار  حتت 
الهالل  هيئة  من  �شرفية  وبرعاية 
املوؤمتر  ، وج��اء هذا خالل  الأحمر 
ام�س  �شباح  عقد  ال��ذي  ال�شحفي 
مبقر الهيئة لالإعالن عن فعاليات 
موؤمتر امل�شوؤولية الجتماعية وكان 
يف مقدمة احل�شور كال من ال�شيد 
الفالحي  ع��ت��ي��ق  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر 
القبي�شي  ط��ار���س  را���ش��د  وال�شيد   ،
جتارة  لغرفة  القت�شادي  امل�شت�شار 
املوؤمتر  ويهدف  اأبوظبي،  و�شناعة 
الذي يقام يف فندق �شانت ريجي�س 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  ت�شجيع  اإىل 
بند  تبني  على  املختلفة  والهيئات 
�شمن  الج���ت���م���اع���ي���ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
اأجندة اأعمالها ومن خالل خططها 
ون�شر   ، والت�شغيلية  الإ�شرتاتيجية 
الجتماعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  ث���ق���اف���ة 
واإب������راز دوره����ا واأث���ره���ا يف حتقيق 
ال���رف���اه���ي���ة ومت���ا����ش���ك امل��ج��ت��م��ع ، 

ت��ق��دمي ال��ع��ون ل��ك��ل حم��ت��اج بهدف 
املجتمع  ف��ئ��ات  ب��ني  ال��ه��وة  جت�شر 
املحلي وحتقيق ال�شالم بني الدول 

و ال�شعوب يف العامل .
اليوم ب�شدد  اإننا   : الفالحي  وق��ال 
اإط�����الق م���ب���ادرة ن��وع��ي��ه ت��ت��م��ث��ل يف 
عقد موؤمتر امل�شوؤولية الجتماعية 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 
برعاية �شرفية من هيئتنا الوطنية 
ال���ت���ي ت���دع���م وت�����ش��ج��ع دائ���م���ا مثل 
ه���ذه امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ع��ود باخلر 
العمل  م�������ش���رة  ع���ل���ى  وال����ف����ائ����دة 
الإن�شاين التي حتتاج اإىل كثر من 
ر�شالتها  لتحقيق  وامل����وؤازرة  الدعم 
وكرامة  ح��ي��اة  حماية  يف  ال�شامية 

الإن�شان اأينما كان.  
حماية  يف  الإ�شهام  اأن  على  م�شددا 
ثقافة  ع�����رب  وال���ب���ي���ئ���ة  امل���ج���ت���م���ع 
اأكرث  يعد  الجتماعية  امل�شوؤولية 
�شرورة  هو  بل   ، اختياراً  كونه  من 
ل���ش��ت��م��راري��ة ومن����اء امل��وؤ���ش�����ش��ة اأو 
ال�شركة ذاتها ، فاأي جمموعة عمل 
لها   ، ما  ن�شاطا يف منطقة  متار�س 
ومناء  ا�شتقرار  يف  اأك��ي��دة  م�شلحة 
هذه املنطقة عرب دعمها للمبادرات 
الج��ت��م��اع��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ����ش���واء ما 
بالبيئة  اأو  ب��الإن�����ش��ان  منها  يتعلق 

املحيطة .
امل����وؤمت����ر ن��خ��ب��ة من  وي�������ش���ارك يف 
ال����ع����ل����م����اء وخ����������رباء امل�������ش���وؤول���ي���ة 
و  العربية  ال��دول  من  الجتماعية 
الآ�شيوية و الأوربية ، حيث تتناول 
املحاور  م���ن  ع�����ددا  ال��ع��م��ل  اأوراق 
الجتماعية  امل�شوؤولية  واق��ع  منها 
من  وم�����وق�����ع�����ه�����ا  امل�����ن�����ظ�����م�����ات  يف 
و   ، للموؤ�ش�شات  التنظيمي  الهيكل 
امل�شوؤولية الجتماعية نواة للتنمية 
اإىل   ، ال������دول  امل�����ش��ت��دام��ة وجن�����اح 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  ج��ان��ب 
لتحقيق  الجتماعية  للم�شوؤولية 
التناف�شية ، و الفر�س و التحديات 
الدولية  و  الإق��ل��ي��م��ي��ة  و  امل��ح��ل��ي��ة 

للم�شوؤولية الجتماعية . 
 وي�شاحب املوؤمتر عقد ور�س عمل 
جانب  اإىل  ال�شابقة  امل��ح��اور  ح��ول 
م��ن��ح ج���ائ���زة لأف�����ش��ل م��وؤ���ش�����ش��ة يف 
امل�شوؤولية  معاير  تطبق  املنطقة 

الجتماعية داخل اأروقتها . 

الإجنازات القت�سادية
وقال ال�شيد را�شد طار�س القبي�شي 
جتارة  لغرفة  القت�شادي  امل�شت�شار 
ي�شعدين  ب��داي��ة  اأبوظبي  و�شناعة 
عن  بالنيابة  اليوم  معكم  التواجد 

غرفة جتارة 
املوؤمتر  ه��ذا  يف  اأب��وظ��ب��ي  و�شناعة 
لالإعالن  ينعقد  ال���ذي  ال�شحفي 
امل�شوؤولية  م����وؤمت����ر  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن 
التعاون  لدول جمل�س  الجتماعية 
اخلليجي والذي ت�شت�شيفه مدينة 
اأبوظبي يومي 15 و 16 من �شهر 

اأبريل اجلاري . 
غرفة  بني  الرا�شخة  ال�شراكة  واإن 
جتارة و�شناعة اأبوظبي واملوؤ�ش�شات 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  وال�������ش���رك���ات 
لعتزازنا  م�شدراً  تعترب  واخلا�س 
حتقيق  يف  جنحنا  ح��ي��ث  وف��خ��رن��ا، 
العديد من الإجنازات املتميزة من 
خالل هذا التعاون وهذه ال�شراكة، 
داعماً  ولزال���ت  الغرفة  كانت  وق��د 
و�شريكاً رئي�شياً يف جميع الإجنازات 
اإم���ارة  حققتها  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 

اأبوظبي. 
وتابع القبي�شي، جاءت �شراكتنا مع 
الغرفة  امل��ن��ظ��م��ة ورع���اي���ة  اجل��ه��ات 
ا�شرتاتيجي،  املوؤمتر ك�شريك  لهذا 
لأهمية  امل��ت��زاي��د  الإدراك  لتعك�س 

للموؤ�ش�شات  الجتماعية  امل�شوؤولية 
ومعنوية  اأدب��ي��ة  كقيمة  وال�شركات 
طبيعتها  م�����ن  ق���وت���ه���ا  ت�������ش���ت���م���د 

الطوعية والختيارية . 
ال�شنوات  خ��الل  القبي�شي  وا���ش��اف 
غرفة  ا���ش��ت��م��رت  امل��ا���ش��ي��ة،  القليلة 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي يف حث 
اأع�شائها  من  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
�شياق  يف  مهماً  وطنياً  دوراً  لتلعب 
م�������ش���وؤول���ي���ت���ه���ا الج���ت���م���اع���ي���ة من 
الجتماعية  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  اأج�����ل 
والإن�������ش���ان���ي���ة مم����ا ي���ع���زز ال���ق���درة 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع وال���دول���ة، 
اأن  ع����ل����ى  ه����ن����ا  ال�����ت�����ذك�����ر  واأود 
املوؤ�ش�شات وال�شركات عندما تراعي 
والبيئية  الجتماعية  الحتياجات 
فيها  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
توؤثر  التي  ال��ع��وام��ل  ت��راع��ي  فاإنها 
دور  وه��و   ، التناف�شية  قدرتها  على 
الإن�شانية  القيمة  اإث���راء  يف  ي�شهم 

والجتماعية للمجتمع . 
وم��������ن ه��������ذا امل����ن����ط����ل����ق ح���ر����ش���ت 
مب�شوؤوليتها  ال��ق��ي��ام  على  ال��غ��رف��ة 

اأكمل وجه خالل  الجتماعية على 
ال�شنوات املا�شية من خالل رعايتها 
والفعاليات  الأن�شطة  من  للعديد 
العامة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تنظمها  ال��ت��ي 
واخل��ا���ش��ة وال����دوائ����ر ال��ت��ي ترعى 
ال���ع���م���ل الج���ت���م���اع���ي والإن�������ش���اين 
والريا�شي والثقايف، حيث �شاهمت 
ال���غ���رف���ة ب���ت���ق���دمي ال����دع����م امل�����ادي 
واجلهات  املوؤ�ش�شات  لهذه  واملعنوي 
الرامية  ا�شرتاتيجيتها  اإط����ار  يف 
ل���ت���ط���وي���ر م�������ش���وؤول���ي���ت���ه���ا ودوره������ا 

الجتماعي واملجتمعي. 
را�شخة  مل���ب���ادئ  ت���اأك���ي���داً  وك���ذل���ك 
يف ت���اري���خ ال��غ��رف��ة ال��ع��ري��ق ال���ذي 
التجاري  ال��ع��م��ل  اأن  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
املنافع  دائ���رة  تكتمل  ل  واخل��دم��ي 
بالأن�شطة  منه وبه بدون الهتمام 
املوؤ�ش�شات  ودعم  ورعاية  املجتمعية 
تخدم  ال������ذي  ال����ع����ام  ال���ن���ف���ع  ذات 
والتي  املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
عملية  يف  وا���ش��ح��ة  م�شاهمات  لها 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 

ال�شاملة يف الدولة . 

لالبتكار  امل�شالح  اأ�شحاب  وتوجيه 
خ����الل فر�س  م���ن  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  و 
الجتماعية  امل�شوؤولية  وحت��دي��ات 
مبتكرة  اآل��ي��ات  و  اأ�شاليب  وتبني   ،
لو�شع ال�شرتاتيجيات و اخلطط و 
هذا  املتخ�ش�شة يف  الربامج  تنفيذ 
اجلانب احليوي و املهم ، اإىل جانب 
ت��ب��ادل الآراء و الأف��ك��ار م��ن خالل 
التجارب  و  ال���درو����س  ا���ش��ت��ع��را���س 
و  العربي  امل�شتويني  على  امل�شتفادة 

الأوربي .

اخلري والفائدة

واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي 
الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر 

خالل املوؤمتر ال�شحفي 
ري���ادي  ب����دور  ت�شطلع  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
على  الإن�����ش��اين  العمل  يف  واأ�شا�شي 
امل�������ش���ت���وي���ني امل���ح���ل���ي و اخل���ارج���ي 
ال�شعيفة  الفئات  وم�شاعدة  لدعم 
وتطوير  وامل���ن���ك���وب���ة  وامل���ه���م�������ش���ه 
احلياة  واأ�شا�شيات  التحتية  البني 
للمجتمعات اله�شه يف اأرجاء العامل 
، وذلك انطالقا من مبادئ الهالل 
الأحمر نف�شها وجتاوبا مع �شيا�شة 
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

حممد الفالحيرا�سد القبي�سي

ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعية علوم وتقنية املياه

جامعة اأبوظبي تنظم دورة تدريبية حول اآليات تقييم االأثر البيئي

بالتعاون مع هيئة ال�سحة بدبي

حملة ال�شلمة يف موا�شلت االإمارات تعقد حما�شرة حول )التغذية ال�شليمة واملتوازنة(
الثاين  الأ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
م�����ن ح���م���ل���ة )�����ش����ه����ر ال�������ش���الم���ة 
ال��ت��ي تنظمها  امل��ه��ن��ي��ة(  وال�����ش��ح��ة 
اإدارة  عقدت  الإم���ارات،  موا�شالت 
املهنية  البيئة وال�شالمة وال�شحة 
حما�شرة توعوية ملوظفي املوؤ�ش�شة 
األقتها  ال�شليمة(  )التغذية  ح��ول 
اأخ�شائية  اأح��م��د  ري��ه��ام  ال�����ش��ي��دة 
التغذية ال�شحية مب�شت�شفى را�شد 

بدبي.
وت��ن��اول��ت امل��ح��ا���ش��رة ال��ت��ي عقدت 
الإدارة  مببنى  التدريب  مركز  يف 
العامة يف دبي، وبح�شور نخبة من 
امل��وظ��ف��ني وامل��وظ��ف��ات م��ن جميع 
اأ�ش�س  اتباع  اأهمية  املوؤ�ش�شة،  فروع 
الفائدة  املتوازنة لتحقيق  التغذية 
وجتنب  للفرد  الكاملة  ال�شحية 
والتبعات  الأم���را����س  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال�شلبية التي تنجم عن الإهمال يف 
تغذية اجل�شم بالطريقة ال�شليمة. 
وقالت ال�شيدة ريهام اإن املجتمعات 
ال��ع��رب��ي��ة ت��ع��اين م��ن ارت��ف��اع ن�شب 
اأمرا�س  م��ث��ل  امل��زم��ن��ة  الأم���را����س 
وال�شمنة  وال�������ش���غ���ط  ال�������ش���ك���ري 
منط  اتباع  من  والناجتة  املفرطة 
ح���ي���اة غ����ر ���ش��ح��ي جت��ت��م��ع فيه 
التغذية غر متوازنة مع  �شلبيات 
الريا�شية  احل��رك��ة  ق��ل��ة  �شلبيات 

اليومية.
واأكدت اأخ�شائية التغذية ال�شحية 

نظم مركز التميز للبيئة وال�شحة 
وال���������ش����الم����ة ب���ج���ام���ع���ة اأب���وظ���ب���ي 
متخ�ش�شة  تدريبية  دورة  م��وؤخ��راً 
البيئي  الأث��ر  اآليات تقييم  بعنوان  
وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م����دار يومني 
بلو يف جزيرة  رادي�����ش��ون  ف��ن��دق  يف 
ا�شرتاتيجية  ب�شراكة  وذل��ك  يا�س 
املياه  م���ع ج��م��ع��ي��ة ع���ل���وم وت��ق��ن��ي��ة 
وجامعة الإمارات العربية املتحدة، 
و�شارك فيها ما يزيد عن 35 من 
ال�شوؤون  املتخ�ش�شني واخل��رباء يف 
جمل�س  دول  خمتلف  م��ن  البيئية 
ناق�شوا  ح��ي��ث  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 
تتبعها  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الآل����ي����ات 
الآثار  لتقييم  والهيئات  املنظمات 
الإيجابية  اأو  ال�شلبية  امل��ح��ت��م��ل��ة 

واخلرباء يف جمال البيئة واأتاحت 
الق�شايا  مناق�شة  يف  الفر�شة  لهم 
الآثار  التي تتعلق بتقييم  احليوية 
البيئية ملختلف امل�شاريع من خالل 
ا����ش���ت���ع���را����س ن��خ��ب��ة م����ن درا�����ش����ات 
احلالة التي مت من خاللها تطبيق 
عملية تقييم الأثر البيئي، م�شراً 
تنظيم  على  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���س  اإىل 
ترتجم  التي  الفعاليات  ه��ذه  مثل 
اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
وخدمة  العلمي  والبحث  التعليم 
امل���ج���ت���م���ع وت����ت����واف����ق م����ع اأج����ن����دة 
اأبوظبي  حلكومة  العامة  ال�شيا�شة 
والتي   2030 ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وروؤي��ت��ه��ا 
حتديات  م���واج���ه���ة  يف  ���ش��ت�����ش��اه��م 

ال�شتدامة.

من طلبة برنامج البكالوريو�س يف 
ال�شحة وال�شالمة البيئية فعاليات 
املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورة 
اآف�����اق ج���دي���دة للتعرف  ل��ه��م  ف��ت��ح 
الأثر  تقييم  عملية  تطبيقات  على 
البيئي للم�شاريع واأتاح لهم فر�شة 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ح����الت ع��ل��ى اأر����س 
يتلقونه  ما  مع  ومقارنتها  ال��واق��ع 

من علوم يف قاعات الدرا�شة.
رئي�س  ر�شا  علي  لفت  وم��ن جانبه 
وتقنية  علوم  جمعية  اإدارة  جمل�س 
التي مت  اأه��داف اجلمعية  اأن  املياه 
ن�شر  ه��و  ع��ام��اً   25 منذ  تد�شينها 
اجلمهور  وتثقيف  البيئية  العلوم 
الق�شايا  اأه��م��ي��ة  ح���ول  وامل��ج��ت��م��ع 
ال�شتعانة  خ�����الل  م����ن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

البيئة  ع��ل��ى  م��ق��رتح  م�����ش��روع  لأي 
الدكتور  الطبيعية، وذلك بح�شور 
الآداب  كلية  ر�شوان اجل��راح عميد 
والعلوم بجامعة اأبوظبي وعلي ر�شا 
ح�شني رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
علوم وتقنية املياه، والدكتور فار�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  امل���دي���ر  ه������واري 
التميز للبيئة وال�شحة وال�شالمة.

واأك������د ال���دك���ت���ور ر�����ش����وان اجل����راح 
وال����ع����ل����وم  الآداب  ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د 
اجلامعة  اع��ت��زاز  اأبوظبي  بجامعة 
ب����ال����ت����ع����اون ال�����ش����رتات����ي����ج����ي مع 
خا�شة  املياه  وتقنية  علوم  جمعية 
الدورة  ه��ذه  بتنظيم  يتعلق  فيما 
 35 ع��ن  يزيد  م��ا  ا�شتقطبت  التي 
واملتخ�ش�شني  الأك���ادمي���ي���ني  م���ن 

واأو�شح الدكتور اجلراح اأن اهتمام 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
�شون  وب��اآل��ي��ات  البيئة  بالق�شايا 
وت���ع���زي���ز واحل����ف����اظ ع���ل���ى امل������وارد 
الطبيعية كان دافعاً قوياً للجامعة 
يف  البكالوريو�س  برنامج  لإط��الق 
والذي  البيئية  وال�شالمة  ال�شحة 
تطرحه كلية الآداب والعلوم ويعد 
ف��ري��داً م��ن نوعه يهدف  ب��رن��اجم��اً 
اإىل اإعداد كوادر وطنية متخ�ش�شة 
يف الق�شايا البيئية ولديهم املهارات 
ال�شحة  طبيعة  لتحليل  ال��الزم��ة 
املخاطر  وتقييم  ومناق�شة  البيئية 
ب�شكل  الإم����ارات  يف  تواجهها  التي 
ب�شكل  اخلليج  منطقة  ويف  خ��ا���س 
نخبة  م�شاركة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ع���ام، 

يحقق التوازن املطلوب يف التغذية 
ال�شرورية للج�شم.

وثمنت اأخ�شائية التغذية ال�شحية 
جهود موا�شالت الإمارات يف ن�شر 
موظفيها  ب��ني  ال�شحية  التوعية 
موؤ�ش�شات  جميع  على  اأن  م��وؤك��دًة 
ومكونات املجتمع حتمل م�شوؤلياتها 
يف ن�شر الثقافة ال�شحية ال�شليمة 
تفادي  يف  املجتمع  �شت�شاعد  التي 
جياًل  وتن�شئ  والأف����ات  الأم��را���س 
يتمتع بال�شحة واللياقة الالزمة.

مدير  �شكر  خ��ال��د  ال�شيد  وت��وج��ه 
وال�شحة  وال�شالمة  البيئة  اإدارة 
لتعاون  اجل��زي��ل  بال�شكر  امل��ه��ن��ي��ة 
وم�شت�شفى  ب��دب��ي  ال�����ش��ح��ة  هيئة 

ال�شليمة  ال��ت��غ��ذي��ة  اأ���ش�����س  م��ن  اأن 
ال������ت������وازن وال����ت����ن����وع والع�����ت�����دال 
الأط����ع����م����ة  وك����م����ي����ة  ن����وع����ي����ة  يف 
اأنه  م�شيفًة  امل��ت��ن��اول��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ي��ج��ب احل���ذر والب��ت��ع��اد ع��ن نظم 
ال��ت��ي تركز  اأو احل��م��ي��ات  ال��ت��غ��ذي��ة 
نوعيات  ا�شتبعاد  اأو  التكثر  على 
كالربوتني  ال��ط��ع��ام  م���ن  حم����ددة 
يتبعها  وال��ت��ي  ال��ك��رب��وه��ي��درات  اأو 
نتائج  ال��ب��ع�����س ط��م��ع��اً يف حت��ق��ي��ق 

�شريعة يف تقليل الوزن.
اأن من  ري���ه���ام  ال�����ش��ي��دة  وح������ذرت 
هذه  مثل  ملفعول  ال�شلبي  التاأثر 
البعيد،  امل������دى  ع���ل���ى  احل���م���ي���ات 
ل  كونه  �شريعة،  نتائج  حقق  واإن 

فعاليات  لإجن��اح  دورهما  يف  را�شد 
احلملة ون�شر التوعية ال�شحية يف 

املجتمع ب�شكل عام.
�شمن  ال���������دورة  ه������ذه  اأن  ي����ذك����ر 
وال�شحة  ال�شالمة  فعاليات حملة 
مع  بالتعاون  تنظم  والتي  املهنية 
جهات متخ�ش�شة متمثلة بالقيادة 
العامة ل�شرطة دبي، واإدارة الدفاع 
التن�شيق  وم��ك��ت��ب  ب���دب���ي،  امل����دين 
وهيئة  ال���وط���ن���ي،  وال����ش���ت���ج���اب���ة 
ال�����ش��ح��ة ب���دب���ي، وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
وم�شت�شفى  الإ����ش���ع���اف،  خل��دم��ات 
نوعية  اإ���ش��اف��ة  ي�شكل  مم��ا  را���ش��د 
اأهدافها  وحتقيق  احلملة  لإجن��اح 

املن�شودة.

بخربات خمتلف العلماء واخلرباء 
ال�شدد  ه��ذا  ويف  اجلمعية،  اأع�شاء 
فاإن تعاوننا مع جامعة اأبوظبي يف 
ال��دورة املتخ�ش�شة له  تنظيم هذه 
اأهمية كبرة حيث اأنها تتيح لنا اأن 

ن�شلط ال�شوء على الق�شايا البيئية 
ال�شوء  وت�شليط  اأكادميي  اإط��ار  يف 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل مم��ار���ش��ات امل��ت��ب��ع��ة يف 
جمال عملية تقييم الآثار البيئية.

املدير  ه���واري  ف��ار���س  الدكتور  اأم��ا 

للبيئة  ال��ت��م��ي��ز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جامعة  يف  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة 
تقييم  عملية  اأن  فاأو�شح  اأبوظبي 
الأث������ر ال��ب��ي��ئ��ي ل��ه��ا دور ك��ب��ر يف 

عملية احلفاظ على البيئة .

الوطني للوثائق والبحوث يدعو الطلبة اىل االهتمام بتاريخ الدولة والوالء لها مياه وكهرباء اأبوظبي تفوز بجائزة التميز العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية
املركز  الوثائقية يف  وبداأت املحا�شرة بنبذة تعريفية عن املحتويات 
ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  م��ن  بتوجيه   1968 ع��ام  ن�شاأته  منذ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان وحتوله اإىل مركز يقوم مبهام الأر�شيف 

الوطني للدولة مبقت�شى القانون الحتادي رقم 7 لعام 2008.
وركزت الزعابي يف املحا�شرة على احلقائق التاريخية التي ت�شهم يف 
بالوثائق  الوطني ودعمتها  التالحم  الهوية اجلماعية وروح  تعزيز 
وال�شور وال�شواهد امل�شتقاة من �شر واأقوال ال�شيوخ الذين �شيدوا 

�شرح الحتاد وحافظوا على م�شرة النماء والعطاء.
وجاءت املحا�شرة يف اإطار برنامج وطني.. هويتي وولئي وانتمائي/

التن�شئة  وت��ق��وي��ة  ال��وط��ن��ي  احل�����س  لتعزيز  امل��رك��ز  ا�شتحدثه  ال���ذي 
الوطنية والتاريخية لدى طالب املدار�س.

•• اأبوظبي -وام:

 دعا املركز الوطني للوثائق والبحوث الطلبة املواطنني يف املرحلة 
الثانوية اإىل زيادة الولء والنتماء لهويتهم الوطنية عرب امل�شاركة 
امل��وؤرخ ال�شاب ال�شنوية التي خ�ش�شها املركز بالتعاون مع  يف جائزة 

وزارة الرتبية والتعليم للبحث يف تاريخ المارات وتراثها.
ج���اء ذل���ك يف امل��ح��ا���ش��رة ال��ت��ي ال��ق��ت��ه��ا ع��ائ�����ش��ة ال��زع��اب��ي م��ن ق�شم 
الربامج املجتمعية يف املركز اأم�س يف جزيرة ال�شمالية حول الهوية 
والولء والنتماء .. قيم وطنية عليا �شمن فعاليات ملتقى الرثيا 
للطلبة املواطنني ال��ذي ي�شرف ن��ادي ت��راث الإم��ارات على تنظيمه 

يف اجلزيرة.

واأ�شاد �شعادة عبداهلل �شيف النعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 
�شاكرا  باجلائزة  وف��وزه  بالهيئة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ق�شم  باجناز 

جهود فريق العمل املخت�س على هذا الجناز.
ور�شة  ع��ن خم�شني  زادت  وال��ت��ي  امل��وؤمت��ر  ور���س عمل  اأهمية  �شعادته  واأك���د 
عمل مت من خاللها مناق�شة جميع املوا�شيع ذات العالقة بنظم املعلومات 
اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ج��الت  �شتى  ويف  ال��وا���ش��ع��ة  وا�شتخداماتها  اجل��غ��راف��ي��ة 
من  العديد  ع��ق��دت  كما  النظم  ل��ه��ذه  العاملية  التطبيقات  اأف�شل  ع��ر���س 
اخلا�شة  كتلك  املختلفة  املجالت  يف  بامل�شتخدمني  اخلا�شة  الإجتماعات 
بال�شور الف�شائية ومعاجلتها مما كان الأثر يف م�شاعدة امل�شتخدمني على 
اكت�شاب روؤى جديدة عن كيفية ال�شتفادة من هذه الربجميات يف تخطي 
باأ�شهل  املكانية  البيانات  اإىل  الو�شول  و  واملعوقات  للحواجز  موؤ�ش�شاتهم 

واأ�شرع ال�شبل.

••  اأبوظبي-وام:

اأبوظبي بجائزة التميز العاملي لنظم املعلومات   فازت هيئة مياه وكهرباء 
اجلغرافية لهذا العام.

على  دب��ي  مدينة  يف  املنظمة  اجلهة  اأقامته  احتفال  يف  الهيئة  تكرمي  ومت 
 2013 وورك�س  ج�س  اجلغرافية  املعلومات  نظم  موؤمتر  فعاليات  هام�س 
الذي تنظمه �شنويا جي�شتك مب�شاركة ما يزيد عن األف و 300 �شخ�شية 
من العديد من املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية واخلا�شة من داخل الدولة 
وخارجها اإ�شافة اإىل عدد من الأكادمييني والطالب من عدد من اجلامعات 
اأهم معطيات  الذين متت دعوتهم واإتاحة الفر�شة لهم لكي يطلعوا على 
الركائز  اأه��م  من  اأ�شبح  ال��ذي  املجال  ه��ذا  يف  وم�شتجداتها  التكنولوجيا 

العلميهة التي تقوم عليها النه�شة التكنولوجية يف العامل املعا�شر.

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
يف الدعوى رقم 2012/11 م�صتعجل- راأ�س اخليمة

يف  بالن�شر  ذ.م.م  والهند�شة  للمقاولت  هار�شا  �شركة  عليها:  املدعى  اعالن   
الدعوى رقم 2012/11 م�شتعجل - راأ�س اخليمة. مبوجب احلكم ال�شادر من 
حمكمة را�س اخليمة فقد مت تعيينا خبرا يف الدعوى املذكورة اعاله قد تقرر 
ال�شاعة  متام  يف   2013/4/13 املوافق  ال�شبت  يوم  هند�شية  خربة  جل�شة  عقد 
التا�شعة والن�شف يف مقر ال�شركة املدعى عليها بامارة را�س اخليمة- اجلزيرة 
احلمرا- مركز امينتي - برج رقم )1(   مكتب رقم )8( الطابق التا�شع )9( لذا 
يتوجب عليكم احل�شور يف املوعد املذكور اعاله لتقدمي ما لديكم من م�شتندات 

وال �شوف يتم ا�شتكمال اعمال اخلربة حتى يف غيابكم.
اخلبري املنتدب
 املهند�س/ زكريا حممود عبدالعليم

اعالن اجتماع خربة
العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
يف الق�صية  رقم 2012/275 جتاري كلي

 املرفوعة من بنك �شادرات ايران بوكالة ابراهيم حممد القا�شم �شد: اوميت للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م برد فورت للتجارة العامة �س.ذ.م.م تورج ح�شني عبا�شبور- �شركة 
ام اي �شولو�شنز )منطقة حرة( ذ.م.م( بهادر كاكاجان مرزاين   بال�شارة اىل كتاب 
الق�شية  يف  خبرا  تكليفي  واملت�شمن   2013/4/8 يف  امل��وؤرخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة 
املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف الق�شية املذكورة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/4/18 ال�شاعة 12.00 ظهرا ) الثانية ع�شر ظهرا( وذلك على 
العنوان التايل: مكتب اخلبر/ احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- 
بور�شعيد  �شنرت-  �شيتي  دي��رة  بجانب  للتامني-  الوطنية  دبي  بناية   302 رقم  مكتب 
هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد املذكور وتقدمي  كافة مالديكم 

من م�شتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه  رقم قيد )111(  

الهالل كابيتال
 اعالن اجتماع خربة

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/873   

 املنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: عماد عوين ر�شى العماد  ) ح�شب العقد(
عماد عوين ر�شى العماد    )ح�شب القامة(  )جمهول حمل القامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�شدة  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم 
النذار العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�شاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة 

اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2012/1486  جتاري كلي

كيتارو  �شركة   / امل��دع��ي   ان  الق��ام��ة مبا  ذ.م.م   جمهول حمل  الدولية  ادور   -1 عليه/  املدعى  اىل 
ال�شناعية     قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/20 
احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع - بندب اخلبر 
الدعوى  الط���الع على ملف   ك��الت��ي:  وت��ك��ون مهمته  ب��اجل��دول-  ال���دور  املخت�س �شاحب  احل�شابي 
والطالع  الدعوى   طريف  ملقرات  النتقال  اخل�شوم.  يقدمه  ان  ع�شى  وما  فيها  املقدمة  وامل�شتندات 
على املرا�شالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية 
الدعوى  ربطت طريف  التي  املعامالت  نوع  بيان   الدعوى.-  الواقع بني طريف  بيان عالقة  املنتظمة 
مع  توافقها  وم��دى  عليها  للمدعى  بتوريده  املدعية  قامت  ما  عليها.-  ترتب  وم��ا  و�شببها  و�شندها 
�شروط التعاقد مع بيان القيمة امل�شتحقة عليها وفقا لتفاقهما. بيان ما اذا كان طريف الدعوى قد 
تر�شدت بالتزاماتهما فيها من عدمه.  بيان ما اذا كانت هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة املدعى عليها 
ل�شالح املدعية من عدمه. ويف احلالة الوىل بيان مقدار تلك املبالغ وتاريخ ا�شتحقاقها وامللتزم بها 

و�شبب عدم �شدادها وحددت �شبعة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات الخ.
ق�صم الق�صايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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موا�شلت ال�شارقة جتدد اتفاقية التعاون مع نادي �شيدات ال�شارقة
ت��ق��دمي خدمات  اأج����ل  م��ن  بينهما  ال��ع��الق��ة  اأوا����ش���ر 
اإن  احل��م��ادي  وق��ال  الطرفني.  رغ��ب��ات  تر�شي  مميزة 
املوؤ�ش�شة  ل�شرتاتيجية  تفعيال  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة  ه��ذه 
اإيجابية  وات��ف��اق��ي��ات  ���ش��راك��ات  ب��ن��اء  على  تن�س  ال��ت��ي 
الر�شمية  واجل��ه��ات  احلكومية  ال��دوائ��ر  خمتلف  م��ع 
الت�شويقية  احل��رك��ة  ودع��م  امل�شتمرة  التنمية  بهدف 
امل��ط��روح��ة يف  وال��ن�����ش��اط��ات واحل��م��الت  الفعاليات  يف 
اجلهات املعنية والتي تهدف اإىل اخلدمة الجتماعية 
عن طريق طرح م�شائل وتناول موا�شيع تهم الأفراد 
وت��خ��دم��ه��م وال�����ذي ب�����دوره ي���وؤك���د اأه��م��ي��ة م��ث��ل هذه 

التفاقيات الإيجابية لدى توجه املوؤ�ش�شة.

••  ال�صارقة -وام:

ال�����ش��ارق��ة ع���ن جت��دي��د اتفاقية  اأع��ل��ن��ت م��وا���ش��الت   
التعاون مع نادي �شيدات ال�شارقة لل�شنة الثالثة على 
مع  والتعاون  للتن�شيق  خطتها  �شمن  وذل��ك  التوايل 
اجلهود  تكامل  نحو  �شعيا  املحلية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 

وتبادل املنفعة.
نادي  مقر  يف  املوؤ�ش�شتني  ب��ني  التفاقية  توقيع  ومت 
ي��ب��داأ من  ك��ام��ال  ع��ام��ا  ال�����ش��ارق��ة وتي�شتمر  ���ش��ي��دات 
تقوم  اأن  ع��ل��ى   2014 م��ار���س  اإىل   2013 م��ار���س 
موا�شالت ال�شارقة بدورها بتوفر مائة �شيارة اأجرة 

ل�شتخدامها يف و�شع مل�شقات اإعالنية على جوانب 
املركبات.

ع�شوية  بطاقات  من  ع��ددا  النادي  �شيوفر  وباملقابل 
فردية لعدد من موظفات وزوجات املوظفني باملوؤ�ش�شة 

ملدة �شنة كاملة ب�شعر خمف�س.
واأو�شح يو�شف �شليمان احلمادي مدير اإدارة الت�شال 
املربم  ال�شراكة  عقد  مبوجب  اأن��ه  بالتكليف  املوؤ�ش�شي 
موا�شالت  موؤ�ش�شة  �شت�شبح  وال��ن��ادي  املوؤ�ش�شة  ب��ني 
املختلفة  النادي  لفعاليات  والداعم  الراعي  ال�شارقة 
خالل العام اجلاري ومن خالله �شتتبادل املوؤ�ش�شتان 
ع���ددا م��ن امل��زاي��ا وال��ع��رو���س ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل تقوية 

عجلة ات�شاالت عني االإمارات بال�شارقة حتتفل ال�شبت القادم بذكراها الثامنة
•• ال�صارقة -وام: 

يوم  الثامنة لإطالقها  ال�شنوية  بالذكرى  ال�شارقة لالإحتفال  اإم��ارة  اأب��رز معامل  اأحد  الإم��ارات  ات�شالت عني  ت�شتعد عجلة 
ال�شبت املقبل. واأعدت عجلة ات�شالت عني الإمارات بهذه املنا�شبة حزمة من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية املمتعة بالإ�شافة 

اإىل العرو�س الفنية املختلفة التي ت�شتهدف العائالت والعديد من ال�شيوف واملدعوين والزائرين.
ال�شياحية  الوجهات  لأه��م  ال�شاحرة  امل�شاهد  ا�شتك�شاف  املكيفة   42 ال���  مق�شوراتها  عرب  ل��زواره��ا  الفر�شة  العجلة  توفر  و 

والرتفيهية يف اإمارة ال�شارقة مثل كورني�س الإمارة بحرة خالد وبحر اخلان وواجهة املجاز املائية وقناة الق�شباء.
واأكد �شلطان �شطاف مدير الق�شباء اأن عجلة اإت�شالت عني الإمارات اأ�شبحت واحدة من اأبرز املعامل ال�شياحية يف املنطقة .. 
مو�شحا اأنه مت اعداد برنامج خا�س وحافل بالفعاليات والأن�شطة الرتفيهية واملمتعة لكافة اأفراد العائلة احتفال بالذكرى 

ال�شنوية الثامنة لإن�شائها.
املبهرة  الرق�س  وعرو�س  البهلوانية  العرو�س  و�شتت�شمن  والكبار  لل�شغار  الرتفيه  اإىل  تهدف  احلية  الفعاليات  اأن  وذك��ر 

وعرو�س األعاب اخلفة والألعاب النارية. 

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة-وام:

���ش��ل��ط��ان بن  ال�����ش��ي��خ  ت���راأ����س �شمو   
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�شارقة  نائب حاكم  العهد 
ال�شارقة  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
اأم�������������س مب���ك���ت���ب ����ش���م���و احل����اك����م 
العتيادي  الأ���ش��ب��وع��ي  الج��ت��م��اع 
�شمو  ح�شور  التنفيذي  للمجل�س 
ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي 
رئي�س  نائب  ال�شارقة  حاكم  نائب 
املجل�س. وا�شتهل املجل�س اجتماعه 
اجلل�شة  حم�شر  على  بالت�شديق 

ا���ش��ت��م��ع املجل�س  اآخ����ر  م���ن ج��ان��ب 
اإىل �شرح من �شعادة نا�شر خمي�س 
ال���ن���ق���ب���ي رئ���ي�������س دائ��������رة �����ش����وؤون 
البلديات والزراعة حول ما حوته 
امل����ذك����رة امل���رف���وع���ة م���ن ال���دائ���رة 
العامة  ال�شوؤون  بع�س  واملت�شمنة 
املتعلقة بالبلديات يف الإمارة ووجه 
لالإدارة  املو�شوع  باإحالة  املجل�س 
���ش��م��و احلاكم  ال��ق��ان��ون��ي��ة مب��ك��ت��ب 
ال�شتف�شارات  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ل��ل��رد 
واإطلع  املو�شوع.  حول  وردت  التي 
املجل�س  ت��و���ش��ي��ات  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
ب�شاأن  ال�شارقة  لإم��ارة  ال�شت�شاري 

املو�شوعات  وا�شتعر�س  ال�شابقة 
العامة املدرجة على جدول اأعمال 
اإىل  املجل�س  ا�شتمع  حيث  جل�شته 
�شرح مف�شل من املهند�س حم�شن 
هند�شة  اإدارة  م��دي��ر  ب��ل��وان  ع��ل��ي 
العامة  الأ����ش���غ���ال  ب���دائ���رة  امل�����رور 
جديد  نظام  تطبيق  مقرتح  ح��ول 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ل��وح��ات الإر����ش���ادي���ة يف 
اإمارة ال�شارقة وقد اعتمد املجل�س 
باإعداد  ال���دائ���رة  م��وج��ه��ا  امل��ق��رتح 
امل�شروع  ب�شاأن  م�شتفي�شه  درا���ش��ة 
الدرا�شة  ورف�����ع  ت��ط��ب��ي��ق��ه  واآل����ي����ة 

للمجل�س لتخاذ الالزم ب�شاأنها.

البيئة  ه��ي��ئ��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  م��ن��اق�����ش��ة 
وامل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف اإم�����ارة 
على  ا�شتجد  ما  و�شمن  ال�شارقة. 
جدول اأعمال اجلل�شة دعت �شعادة 
دائرة  رئي�س  املري  اإبراهيم  عفاف 
بال�شارقة  الجتماعية  اخل��دم��ات 
موؤمتر  حل�����ش��ور  املجل�س  اأع�����ش��اء 
حتت  الرابع  الجتماعية  اخلدمة 
�شعار التنمية الجتماعية للمطلب 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي وال������ذي ي��ع��ق��د يف 
ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
ويتخلله  اجل����اري  اأب���ري���ل   15 يف 
ور�س عمل. وثمن املجل�س اجلهود 

ب��ه��ا دائ�����رة اخلدمات  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
الجتماعية متمنيا لها التوفيق.

امل��ه��ن��د���س �شالح  ���ش��ع��ادة  واأط���ل���ع 
ب���ن ب��ط��ي امل���ه���ري رئ��ي�����س دائ����رة 
على  املجل�س  وامل�شاحة  التخطيط 
التي  امل�����ش��اري��ع  بع�س  م�شتجدات 
رئي�س  م����ب����ادرات  جل��ن��ة  ت���دي���ره���ا 
الدولة يف اإمارة ال�شارقة بالإ�شافة 
اإىل امل�����ش��اري��ع اجل���دي���دة ال��ت��ي مت 
وتناول  املبادرات.  �شمن  اعتمادها 
عددا  التنفيذي  املجل�س  اج��ت��م��اع 
من الق�شايا والقرارات التي تخدم 

امارة ال�شارقة. 

حمدان بن را�شد ي�شتقبل خريجات برنامج التعددية الثقافية والقيادة بكلية اآل مكتوم فى ا�شكتلندا
•• دبى -وام:

بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل   
را���ش��د ال م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبى 
ال��ط��ال��ب��ات خريجات  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
والدفعة  و15   14 ال���دف���ع���ت���ني 
برنامج  م���ن  ال�����ش��اب��ع��ة  ال�����ش��ت��وي��ة 
الذى  والقيادة  الثقافية  التعددية 
للتعليم  م��ك��ت��وم  ال  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه 
وذلك  با�شكتلندا  ب��دن��دى  ال��ع��اىل 

بق�شر �شموه بزعبيل م�شاء اأم�س.
ح�شر املقابلة معاىل ال�شيخ حمدان 
التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
وال�شيخ  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��اىل 
را�شد بن حمدان بن را�شد ال مكتوم 
رئي�س جمل�س امناء هيئة ال مكتوم 
اخلرية وال�شيخ �شعيد بن حمدان 
مرمي  ومعاىل  مكتوم  ال  را�شد  بن 
الرومى وزيرة ال�شئون الجتماعية 
.. ومعاىل حميد حممد القطامى 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ومعاىل  وزي����ر 
دبى  جمل�س  رئ��ي�����س  امل��اج��د  جمعة 
اأمناء  جمل�س  ورئي�س  القت�شادى 

كلية الدرا�شات ال�شالمية والعربية 
وم�����������دراء اجل����ام����ع����ات امل�������ش���ارك���ة 
ب��ط��ال��ب��ات��ه��ا ف����ى ال���ربن���ام���ج وهى 
..ج��ام��ع��ة زاي���د وج��ام��ع��ة الإم����ارات 
يف  الأمريكية  واجلامعة  واأبوظبي 
ال�شارقة والربيطانية يف دبي وكلية 
والعربية  الإ���ش��الم��ي��ة  ال���درا����ش���ات 
ال�شخ�شيات  ك����ب����ار  م�����ن  وع��������دد 

والأعيان.
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
التعددية  ب��رن��ام��ج  اأن  م��ك��ت��وم  اآل 
الثقافية والقيادة الذى تنفذه كلية 
�شورة  نقل  ف��ى  ي�شاهم  مكتوم  ال 
اإيجابية عن جمتمع دولة المارات 
ال���دول���ة م���ن نه�شة  ت�����ش��ه��ده  وم����ا 
..كما  �شاملة  وعمرانية  ح�شارية 
الربنامج  دورات  فى  امل�شاركات  ان 
والعربية  الم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ميثلن 
لبلدانهن  ����ش���ف���رات  خ����ر  وك�����ن 

وجمتمعهمن العربى وال�شالمى.
الربنامج  ب���ف���ائ���دة  ����ش���م���وه  ون������وه 
الطالبات  على  تعود  التى  الكبرة 
م�شرا   .. ن��ه��اي��ة  ل��ه��ا  لي�س  وال��ت��ى 

الربنامج  وا���ش��ت��م��رار  جت��دي��د  اىل 
دورات  فى  امل�شاركات  زي��ادة  متمنيا 
الربنامج فى امل�شتقبل من جامعات 

المارات.
بنتائج  �شعادته  ع��ن  �شموه  واأع���رب 
ال�����ربن�����ام�����ج الي����ج����اب����ي����ة وال����ت����ى 
اأث���رت ثقافة وف��ك��ر ف��ت��اة الم���ارات 
�شخ�شيتها  ومن������ت  ال���ط���م���وح���ة 

وطورت قدراتها ومهاراتها.
الربنامج  فكرة  اأن  �شموه  واأو���ش��ح 
ت��ت��م��ث��ل يف اإك�����ش��اب ف��ت��اة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة م���ه���ارات جديدة  وامل������راأة 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  ف���ن���ون  يف 
املختلفة  ال�شعوب  ب��ني  والإن�����ش��اين 
وت��ن�����ش��ئ��ة ج��ي��ل م��ت��ف��ت��ح م���ن بنات 
التعامل  على  ق���ادرات  يكن  الوطن 
ال��ت��ح��دي��ات احل�����ش��اري��ة التي  م���ع 
ي��ف��ر���ش��ه��ا ال��ع�����ش��ر احل���دي���ث الذي 
اإىل مزيد التقارب  يتجه يف العامل 

والتوا�شل والنفتاح.
واأ�شاف �شموه اإن الطالبات ا�شتفدن 
من تعاي�شهن وتعاملهن مع املجتمع 
املعرفة  واك��ت�����ش��ن  ال���ش��ك��ت��ل��ن��دى 
الغربية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  واط���ل���ع���ن 
واأعطني �شورة �شحيحة عن دولة 
ت�شهدها  التي  والنه�شة  الإم���ارات 
يف كافة امليادين وعن الفتاة واملراأة 
ال��ع��رب��ي��ة امل�����ش��ل��م��ة امل��ن��ف��ت��ح��ة على 
ثقافات العامل املتنوعة وما ت�شهده 
الدولة  امل��راأة من تطور يف  م�شرة 
وكن خر �شفرات لبلدهن. ومتنى 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ ح���م���دان  ���ش��م��و 
اآل م��ك��ت��وم ل��ل��ط��ال��ب��ات ال��ت��وف��ي��ق يف 
حياتهن العملية بعد تخرجهن واأن 
امل�شتقبل  يف  ل��الأم��ه��ات  م��ث��ال  يكن 
تنمية  يف  ب������دوره������ن  وي�������ش���ه���م���ن 

املجتمع.
الربنامج  ت�شمنه  مبا  �شموه  ون��وه 
ال�شكتلندي  ل��ل��ربمل��ان  زي����ارات  م��ن 
الأول  ال��وزي��ر  مع  الطالبات  ولقاء 
املتعددة  وال����زي����ارات  ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي 

الحتفال بتخريج الفوجني الرابع 
ع�����ش��ر واخل��ام�����س ع�����ش��ر م��ن افواج 
الطالبات الماراتيات من جامعات 
جامعة  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  الم�������ارات 
قطر الالتى اأم�شني حواىل ال�شهر 
لكنهن  عنهن  غ��ري��ب  جمتمع  ف��ى 
�شفرات  خر  اأنهن  بجدارة  اأثبنت 
واأعلن  وج��ام��ع��ات��ه��ن.  ل��ب��الدن��ه��ن 
ا���ش��اف��ة اجل��ام��ع��ة الم��ري��ك��ي��ة فى 
لها  دفعة  ب��اأول  �شت�شارك  التى  دبى 
فى �شهر �شبتمرب القادم فى الدورة 
ال�شايغ  واأ����ش���ار  ع�����ش��رة.  ال�����ش��اد���ش��ة 
مكتوم  اآل  كلية  يف  الدرا�شة  اأن  اإىل 
2001 ..وك��ان الفتتاح  بداأت عام 
منها  وتخرج   2002 فى  الر�شمى 
املاج�شتر  حملة  من  طالبا   140
45 دول��ة تناولوا  وال��دك��ت��وراة من 
بالدرا�شات  ت��ت��ع��ل��ق  م���و����ش���وع���ات 

ال�شالمية والقد�س.
واأ�شار اىل تخرج 560 طالبة على 
مدى الدورات اخلم�شة ع�شرة �شمن 
لتعدديةالثقافية  الكلية  ب��رن��ام��ج 
اأن  اإىل  ال��ق��ي��ادة ..لف���ت���ا  وم���ه���ارات 
ج��ام��ع��ة زاي���د اق��رتح��ت ف��ك��رة هذا 
الربنامج قبل ع�شر �شنوات والذى 
التالية جامعات  دورات��ه  اىل  اإن�شم 

اماراتية اآخرى ثم جامعة قطر. 
وقال اإن الكلية تعمل على التفاعل 
ا�شكتلندا  ف��ى  املحلى  املجتمع  م��ع 
 .. باملنطقة  الخ����رى  واجل��ام��ع��ات 
معلومات  م���رك���ز  ال��ك��ل��ي��ة  ومت���ث���ل 
ل���دول���ة الم��������ارات ل���ل���زائ���ري���ن من 
اأعمال  رج��ال  كانوا  �شواء  ا�شكتلندا 
 .. ب���الم���ارات  للتعريف  �شياحا  اأو 
خر  كان  الطالبات  اأن  اإىل  م�شرا 
ا�شكتلندا  ف���ى  ل��ب��ل��ده��ن  ���ش��ف��رات 
مكتوم  اآل  م�شجد  اىل  م�����ش��را   ..
والذي  البناء  حتت  للكلية  املجاور 
م��ن امل��ق��رر الن��ت��ه��اء م��ن املبنى فى 

�شبتمرب القادم.
كما القى الدكتور �شليمان اجلا�شم 

التاريخية  وامل����ع����امل  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
تركت  ال��ت��ي  والثقافية  وال��رتاث��ي��ة 

اآثارا عميقة يف وجدان الطالبات.
وق����ال ���ش��م��وه ت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى كلمات 
زميالتهن  ع���ن  ن��ي��اب��ة  ال��ط��ال��ب��ات 
امل�����ش��ارك��ات ف��ى ال��ربن��ام��ج م��ن كل 
التعبر  ا���ش��ت��ط��ي��ع  ل���ن   .. ج��ام��ع��ة 
الالتى  الطالبات  عنه  ع��ربت  عما 
اكت�شابهن  ك��ل��م��ات��ه��ن  م���ن  اأح�������س 
م�شاركتهن  خ���الل  م���ن  اخل�����ربات 
مل�شن  حيث  الثقافية  البعثات  ف��ى 
تعددية الثقافة وتقبل ثقافة الخر 

واكت�شن مهارات قيادية.
الربنامج  ت�شمنه  مبا  �شموه  ون��وه 
م�����ن زي���������ارة ال����ط����اب����ات ل���ل���ربمل���ان 
الوزير  م��ع  ولقائهن  ال�شكتلندى 
وامل�شئولني  ال���ش��ك��ت��ل��ن��دى  الول 
بالنف�س  ثقة  اعطاهن  حيث  هناك 
امل���ت���ع���ددة  ال������زي������ارات  اأن  ك���م���ا   ..
التاريخية  وامل����ع����امل  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
اآثارا  ت��رك��ت  والثقافية  وال��رتاث��ي��ة 
عميقة يف وجدان الطالبات ومثلت 
هذا  م��ع��امل  على  ل��الط��الع  فر�شة 
الماراتية  امل��راة  ان  وق��ال   .. البلد 
ط����م����وح����ة لك����ت���������ش����اب ال������ق������درات 
ال�شكر  موجها  القيادية  وامل��ه��ارات 
للطالبات على حما�شتهن لكت�شاب 
اخل���ربات وامل��ه��رات ال��ق��ي��ادي��ة التى 

تنمى �شخ�شياتهن.
كانت كلية ال مكتوم للتعليم العاىل 
احتفلت  ق���د  ب��ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا  ب���دن���دى 
املا�شى  مار�س  من  الأول  الأ�شبوع 
جامعات  م��ن  طالبة   45 بتخريج 
اخلام�شة  ال�������دورة  ف���ى  ام���ارات���ي���ة 
ع�����ش��رة وال��ت��ى ا���ش��ت��م��رت ���ش��ه��را فى 

برنامج مكثف.
وفى بداية لقاء �شمو ال�شيخ حمدان 
بن را�شد م�شاء اأم�س .. األقى �شعادة 
مرزا ال�شايغ رئي�س جمل�س اأمناء 
العاىل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ك��ت��وم  اآل  ك��ل��ي��ة 
ك��ل��م��ة امل�����ش��ي��ف واأ�����ش����ار ف��ي��ه��ا اىل 

مدير جامعة زايد كلمة اأ�شار فيها 
اىل حر�س جامعة زايد على امل�شاركة 
الثقايف  ال����ربن����ام����ج  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
تنظمه  ال���ذي  الثقافية  ال��ت��ع��ددي��ة 
العايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ك��ت��وم  ال  ك��ل��ي��ة 
والذي  دوري  ب�شكل  ا�شكتلندا  يف 
يف  ال�شا�شية  العنا�شر  م��ن  يعترب 
الثقافية  ا�شرتاتيجيتها  و  منهجها 
وادائها العملي ..وتاأتي هذه الدورة 
ال 15 ل��ت��وؤك��د جن���اح ال��ربن��ام��ج و 
تطور و�شائله واآلياته لتمتد مظلته 
اأكرب  اىل فتح باب امل�شاركة لع��داد 
مو�شحا   .. اجلامعات  طالبات  من 
جامعة  اأول  كانت  زاي��د  جامعة  اأن 
والذي  الربنامج  ه��ذا  فكرة  تطرح 
اأ�شبح عالمة بارزة يف تاريخ برامج 
وان�شطة اجلامعة.. و ا�شاد اجلا�شم 
برنامج  يف  امل�������ش���ارك���ات-  ب��اه��ت��م��ام 
تنظمه  وال���ذي  ال��ري��ادة  و  الثقافة 
ا�شكتلندا  يف  مبقرها  دوري��ا  الكلية 
�شهر  م��دار  على  فعالياته  وت�شتمر 
45 طالبه  مب�شاركة ما يقرب من 
متثل عددا من اجلامعات من داخل 
الدولة و خارجها حيث يعك�س ذلك 
اه��ت��م��ام ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
الهدف  حتقيق  يف  مكتوم  ال  را�شد 
البعثات  تلك  تنظيم  من  الرئي�شي 
�شليمان  الدكتور  وقال   . الدرا�شية 
ال���ربام���ج  ف���ع���ال���ي���ات  اإن  اجل���ا����ش���م 
ال  ك��ل��ي��ة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

با�شكتلندا  ال��ع��ايل  للتعليم  مكتوم 
ت�����ش��ك��ل راف������دا ث��ق��اف��ي��ا ن��وع��ي��ا اإىل 
الخري  املعرفية  ال��ربام��ج  ج��ان��ب 
التي تطرحها الكلية والتي حتر�س 
امل�شاركة الفاعلة بها  اجلامعة على 

.
تقديره  ع�����ن  اجل����ا�����ش����م  واأع����������رب 
اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو 
لبعثات  ودع���م���ه  ل��رع��اي��ت��ه  م��ك��ت��وم 
للتعليم  م��ك��ت��وم  ال  لكلية  الطلبة 
ال���ت���ي تعترب  ب��ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا  ال���ع���ايل 
مرموقة  وعربية  اإ�شالمية  م��ن��ارة 

الفكر  ن�����ش��ر  ب��ف��ع��ال��ي��ة يف  ا���ش��ه��م��ت 
امل����ت����ط����ور وت����ع����زي����ز ال����وع����ي ح���ول 
ال�شحيحة  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م 
ل���دى ال��غ��رب م��ن خ���الل براجمها 
انعك�شت  والتي  العلمية  واأبحاثها 
الطلبة  مفاهيم  تطور  على  اأي�شا 
اأن ن�شفهم  امل�شاركني الذين ميكن 
العادة  ف��وق  �شفراء  ي�شكلون  اأن��ه��م 
ل���الج���ي���ال الم����ارات����ي����ة ال�����ش��اب��ة - 
علي  وامل��ح��اف��ظ��ة  للع�شر  امل��واك��ب��ة 
ه��وي��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة امل�����ش��ت��م��دة من 
اأ�شالة تراثها الإ�شالمي والعربي .

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 335 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/انور ال�شالم غولب مياه اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ن�شيم المارات 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  املركزي  للتكييف 
الديكور  لعمال  المارات   اجلن�شية:  املركزي  للتكييف  المارات  اعالنه/ن�شيم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/3/27
قلم املحكمة العمالية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10762 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 594 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/حمبوب عامل ليت احمد اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: التتالية 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  اجلديدة 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/: التتالية اجلديدة للمقاولت العامة ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/3/26
قلم املحكمة العمالية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 181 /2013   مد  جز- م ر-ب-اأظ

عليه:  مدعي  الردن  اجلن�شية:  بطاينة  عبدالرحيم  عدنان  مدعي/حممود 
عبيد بن غميل بن عبيد الوح�س اجلن�شية: �شلطنة عمان مو�شوع الدعوى: 
الوح�س  عبيد  بن  غميل  بن  اعالنه/عبيد  املطلوب  درهم   50000 امانه  و�شل 
اجلن�شية: �شلطنة عمان   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/01 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة  الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 743 /2013   ح نف�س- م ر-ب- اأظ

اليمن مدعي عليه: عمر عبداهلل احمد  �شامل اجلن�شية:  �شعيد  مدعي/نوال عبداهلل 
العبداهلل اجلن�شية: الردن مو�شوع الدعوى: طالق لل�شرر + موؤخر �شداق+ رد مبلغ 
100.000 درهم قيمة مادفعته املدعية من كفالت +نفقة+ اثبات ح�شانه+ �شكن خادمه 
املطلوب اعالنه/ عمر عبداهلل احمد العبداهلل اجلن�شية: الردن  عنوانه: بالن�شر)يف 
املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  (  حيث  �شحيفتني وا�شعتي النت�شار 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/28 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
 - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  8.30 �شباحاً  ال�شاعة  باحل�شور 
الكائنة دائرة  الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
الحوال ال�صخ�صية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 223 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة الرا�شد للنقل والتخلي�س- بوكالة/ �شعد بن �شعيد بن عبيد الرا�شدي 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: ارجنت للنقليات العامة ميثلها/ عبداهلل حممد امني 
املال وحممد عبداهلل املال وقي�شر حممود نظر ح�شني اجلن�شية: المارات مو�شوع 
نظر  حممود  قي�شر  اعالنه/  املطلوب  درهم   2.846.676 مالية  مطالبة  الدعوى: 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ح�شني 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/17 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/7
قلم املحكمة ا لتجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 771 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/موؤ�ش�شة العا�شمة للم�شاحة اجلن�شية: المارات مدعي عليه: زيالن هولدينجز 
ات�س دي ابوظبي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ندب خبر     ام ا�س دي ان بي 
اجلن�شية:  ابوظبي  دي  ات�س  بي  ان  دي  ا�س  ام  هولدينجز  زيالن  اعالنه/  املطلوب 
المارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1125 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعي/جنمة ال�شفوة للمقاولت العامة ذ.م.م ميثلها ال�شيد/ ه�شام ابراهيم حممود 
عبداهلل  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الطائلة  �شركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية: 
غ�شاب الهاجري اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 354650 درهم 
+ الفوائد القانونية املطلوب اعالنه/ احمد حممود ح�شني اجلن�شية: العراق عنوانه: 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/17 املوافق 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  مع�شكر اآل نهيان 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/4/7
قلم املحكمة ا لتجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
           اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 376و375و374 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

ال�شالم  تايز  حممد  مياه  2-راحيل  عبداحلق  يو�شف  حممد  مدعيني/1- 
تباين  بنغالدي�س  مدعي عليه:  اكرب اجلن�شية:  الدين علي  3-حممد حمني 
للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه تباين للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  
عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة العمالية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
يف الدعوى رقم 2011/1280  جتاري كلي

 بناء علي احلكم التمهيدي ال�شادر عن عدالة حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2012/9/30 
يتعني على املدعى عيهم التاليني: 1-�شركة �شنيل جلوبال انرتيورز ذ.م.م ومقرها امارة دبي 
)املدعى عليها اخلام�شة( 2- �شركة بئر الع�شل لالن�شاءات ذ.م.م ومقرها امارة دبي )املدعى 
ذ.م.م  وال�شباغ  والر�شيات  التك�شية  ملقاولت  البي�س  اجلزر  �شركة   -3 ال�شاد�شة(  عليها 
ومقرها امارة دبي) املدعى عليها ال�شاد�شة( ح�شور اجتماعات اخلربة يف الدعوى املذكورة 
اعاله واملقرر عقد اجتماع اخلربة القادم يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 11 �شباحا 
او احل�شور خالل �شاعات الدوام الر�شمي ملكتب ت�شارترد دبي الكائن دبي- ديرة- �شارع املطينة 
بناية �شل�شبيل - مكتب رقم 109 2727123-04  - 27227112-04 فاك�س 2727101-04 ملقابلة 
اخلبر املحا�شبي املذكور واح�شار كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفهما يف الدعوى 

رقم )2011/1280( جتاري كلي دبي وذلك خالل مدة ا�شبوع من تاريخ ن�شر العالن.
 اخلبري املحا�صبي/ الدكتور حممد ا�صماعيل الزرعوين

اعالن اجتماع خربة
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1563 جتاري كلي                    
القامة مبا  عبداحلكيم جمهول حمل  نايل  الدين  ن��ور  احمد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )136600.47 
درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 18% �شنويا بال�شافة 
اىل 2% فائدة تاخرية من  2012/3/31 وحتى ال�شداد التام.    وحددت لها جل�شة يوم 
ch2E.21 لذا فانت مكلف  بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2013/4/29  الثنني 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شرطة اأبوظبي تطلق الدورة التا�شعة لربنامج الردة لنزالء املوؤ�ش�شة العقابية اأبوظبيلبنى القا�شمي تبحث تعزيز التعاون يف جمال التنمية الدولية مع ايرلندا
••  اأبوظبي -وام:

 بحثت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية والتعاون 
تعزيز  ..�شبل  الدولة  ايرلندا لدى  �شفر  م��ادن  ك��ران  و�شعادة  ال��دويل 
العالقات بني دولة الإمارات وايرلندا يف جمال التنمية الدولية والعمل 
الإن�شاين مبا ي�شهم يف توحيد اجلهود الدولية ويعود باخلر والنماء على 
ال�شعوب الفقرة. وقالت الوزارة يف بيان �شحفي اأم�س اإن معاليها اأ�شارت 
خالل اللقاء ايل عقد يف مكتبها يف مقر الوزارة يف اأبوظبي اإىل اأن الدولة 
الإن�شانية  واملوؤ�ش�شات  العامل  دول  خمتلف  مع  �شراكتها  لتعزيز  تتطلع 
لتعزيز اإ�شهاماتها التنموية والإن�شانية لرفع املعاناة عن املتاأثرين يف كل 
وافتقاد  التعليم  ونق�س  الكوارث  ون�شوء  الفقر  ا�شتداد  من  العامل  دول 

لدول  والإن�شانية  الإمنائية  امل�شاعدات  اأن  واأك��دت  ال�شحية.  اخلدمات 
العامل هي التزام ونهج را�شخ لدى الإمارات يف ظل قيادتها الر�شيدة وهو 
ما يتواكب مع ح�شول الدولة على املرتبة ال� 16 عامليا يف منح امل�شاعدات 
التعاون  امل�شاعدات الإمنائية يف منظمة  اخلارجية وفقا لت�شنيف جلنة 
لبنى  الأيرلندي معايل  ال�شفر  هناأ  والإمنائي. من جانبه  القت�شادي 
القا�شمي باملرتبة املتقدمة التي حققتها الإمارات وح�شولها على املركز 
دور  ايرلندا  تقدير  اخلارجية..موؤكدا  امل�شاعدات  منح  يف  عامليا   16 ال� 
دولة الإمارات واإ�شهاماتها ال�شاطعة يف تقدمي العون الإمنائي والإن�شاين 
فيما توؤ�ش�س اإ�شرتاتيجية ونهج الإمارات يف تقدمي م�شاعدتها اخلارجية 
تلك  تتلقي  التي  ال���دول  يف  وامل�شتدامة  امل��ت��وازن��ة  التنمية  حتقيق  على 

امل�شاعدات. 

•• ابوظبي -وام: 

اأطلقت �شرطة اأبوظبي ممثلة يف اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية 
ب��ال��ت��ع��اون مع  املوؤ�ش�شة  ت��ع��ده  ال���ذي  ال���ردة  ل��ربن��ام��ج  التا�شعة  ال����دورة 
خا�س  ت��اأه��ي��ل��ي  ب��رن��ام��ج  ل��ت��وف��ر  امل�����ش��اري��ع  لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق 
بالنزلء املواطنني املفرج عنهم من خالل عقد دورات تدريبية منا�شبة 

داخل املوؤ�ش�شة عند اقرتاب موعد الإفراج عنهم.
واأو�شح العقيد حممد �شيف الزعابي مدير اإدارة املوؤ�ش�شة الإ�شالحية 
يرغب  ملن  تقدميه  يتم  ال��ردة  برنامج  اأن  اأبوظبي  ب�شرطة  والعقابية 
اإىل  لفتا  متو�شط  اأو  �شغر  ا�شتثماري  م�شروع  اإن�شاء  يف  النزلء  من 
اأن املوؤ�ش�شة �شتتوا�شل مع النزلء ممن اأكملوا الربنامج عقب الإفراج 
عنهم ل�شتكمال متطلبات امل�شروع بالتن�شيق مع �شندوق خليفة. كانت 

القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي قد وقعت مع �شندوق خليفة لتطوير 
النزلء  تدريب  ب�شاأن  امل�شاريع  لتطوير  تفاهم  اأخ��را مذكرة  امل�شاريع 
على اإن�شاء واإدارة امل�شاريع ال�شغرة وتقدمي درا�شة اجلدوى والتمويل 
الزعابي  واأ���ش��ار  ال�شندوق.  ل�شروط  وفقا  عنهم  الإف���راج  بعد  ال��الزم 
اإىل التعاون امل�شرتك بني �شرطة اأبوظبي و�شندوق خليفة امل�شهود له 
بجهوده الكبرة والإن�شانية يف هذا املجال .. موؤكدا حر�س القيادة العليا 
على فتح اآفاق التعاون مع الوزارات واملوؤ�ش�شات التنموية والجتماعية 
اجلهات  خمتلف  مع  الفعال  التوا�شل  مبداأ  على  والرتكيز  الدولة  يف 
وفقا ل�شرتاتيجية وزارة الداخلية وروؤيتها. واأ�شاف اإن املوؤ�ش�شة وفرت 
البيئة الدرا�شية املنا�شبة للنزلء والقاعات وجميع متطلبات الدرا�شة 
ل �شيما اأن هذا الربنامج �شيعزز اندماج النزلء يف حياتهم اليومية ويف 

جمتمعهم اإ�شافة اإىل حتقيق الأمن الجتماعي .

بدء فعاليات املوؤمتر ال�شنوي ملركز االإمارات احلروب امل�شتقبلية يف القرن احلادي والع�شرين
•• اأبوظبي -وام: 

نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  رعاية  حتت 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة رئ��ي�����س م��رك��ز الإم����ارات 
املوؤمتر  فعاليات  اأم�����س  انطلقت   .. ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
ال�شنوي ال� 18 للمركز حتت عنوان احلروب امل�شتقبلية يف القرن احلادي 

والع�شرين وذلك يف مقر املركز يف اأبوظبي.
للحرب  امل��ت��غ��رة  الطبيعة  ي��وم��ني..ع��ل��ى  ي�شتمر  ال����ذي  امل���وؤمت���ر  وي��رك��ز 
الإلكرتوين..فيما  الف�شاء  وح��رب  امل�شتقبلية  الع�شكرية  والتكنولوجيا 

يت�شمن اأربع جل�شات يقدم خاللها 12 ورقة بحثية.
الإم���ارات  ع��ام م��رك��ز  ال�شويدي م��دي��ر  ال��دك��ت��ور ج��م��ال �شند  وق���ال �شعادة 
افتتاح  ل��دى  الرتحيبية  كلمته  يف  ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
يف  اعتاد  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  ان  امل��وؤمت��ر 
موؤمتراته ال�شنوية مناق�شة ق�شايا ذات اأبعاد ا�شرتاتيجية حيوية ول �شك 
يف اأن موؤمترنا اليوم يتعر�س لإحدى اأهم الق�شايا التي ت�شغل بال �شانعي 

القرار وخمططي ال�شيا�شات والباحثني والأكادمييني على حد �شواء.
التي  ال�شعوبات  تبدو  املو�شوع  هذا  مناق�شة  اأهمية  قدر  على  انه  واأ�شاف 
التطورات  م��ن  انطالقا  اآف��اق��ه  ل�شت�شراف  علمية  حم��اول��ة  ب���اأي  ترتبط 
التقنية والتكنولوجية املتالحقة التي ي�شهدها العامل بوترة مت�شارعة.. 
وتوؤكد �شواهد الواقع وتطوراته اأن تكنولوجيا املعلومات هي ع�شب حروب 

امل�شتقبل وحمور ارتكازها.

عن  الناجمة  القت�شادية  ال�شغوط  بفعل  النوع  على  تركيزا  اأك��رث  ت�شبح 
الأزمة املالية العاملية .. م�شرا يف هذا ال�شدد اإىل اأن دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية ول�شيما دولة الإم��ارات تواجه حتديات ينبغي عدم 
اإغفالها على �شعيد اأمن ف�شائها الإلكرتوين لكونها من اأكرث دول املنطقة 
على  ق��ائ��م  اقت�شاد  نحو  وال��ت��ح��ول  الرقمي  الع�شر  نحو  توجها  وال��ع��امل 

املعرفة والبتكار وتكنولوجيا املعلومات.
وقال اإننا ننظر باهتمام اإىل نقا�شات هذا املوؤمتر كي ت�شهم جديا يف بلورة 
منظور ا�شرتاتيجي وطني للتعامل مع هذه التحديات التي ميكن اأن ترتقي 
اإىل م�شتويات ت�شاهي اأو تقارب التهديدات الع�شكرية التقليدية لرتباطها 
ال�شويدي  واإختتم   . الأ�شا�شية  وركائزه  ومكوناته  الوطني  بالأمن  الوثيق 
الأفكار  لتبادل  ثمينة  فر�شة  لنا  يوفر  اليوم  موؤمترنا  اإن  بالقول  كلمته 
واإثراء النقا�س بني اخلرباء واملتخ�ش�شني حول مو�شوع حيوي ل�شت�شراف 
اأبعاده و�شرب اأغواره وبلورة روؤى اأكرث و�شوحا حول اآفاقه وت�شليط ال�شوء 

على اخليارات والبدائل امل�شتقبلية املطروحة.
بعدها األقت معايل مي�شيل اإليو ماري وزيرة الدفاع ووزيرة اخلارجية �شابقا 
يف اجلمهورية الفرن�شية الكلمة الرئي�شية للموؤمتر واأ�شادت فيها بالقيادة 
احلكيمة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف اتباعها املنهج ال�شلمي ومبادئ 
احلق والعدل والحرتام يف العالقة الدولية بينها وبني الدول كافة ف�شال 
.. م�شرة  املتعددة  الإره���اب مبجالته  اآف��ة  الإم���ارات يف مكافحة  دور  عن 
ل�شيما  الإره��اب  ملواجهة  �شروري  دول��ة  لأي  التكنولوجي  التفوق  اأن  اإىل 

الهجمات الإلكرتونية التي تهدد الأمن الوطني للدول واأمن املعلومات.

واأو�شح ال�شويدي اأن مناق�شة مو�شوع احلروب امل�شتقبلية تعني �شرورة اأخذ 
العديد من النقاط احليوية بالعتبار واأهمها بروز تهديدات غر تقليدية 
التقليدية  التهديدات  تراجع  توقعها مب��وازاة  حالية وم�شتقبلية ل ميكن 
دور  وت�شاوؤل  التقليدية  القتال  نظريات  �شمن  املعلوماتية  دور  وتعاظم 
اجلغرافيا فاحلروب تدار عرب ف�شاءات عابرة للحدود التقليدية وكذلك 
التكنولوجية والأنظمة  املعدات  الب�شري وتعاظم دور  العن�شر  تراجع دور 
احل��ا���ش��وب��ي��ة وب�����روز ت��ه��دي��دات ح���رب ال��ف�����ش��اء الإل����ك����رتوين ك���اأح���د اأب���رز 
التحديات التي تواجه الأمن القومي للدول يف القرن احلادي والع�شرين 
التي ت�شتهدف حتقيق  املرحلية  التكتيكية  وبروز �شيغ جديدة للتحالفات 
الإرهاب  ظاهرة  اأن  ال�شويدي  وب��ني  ط��ارئ��ة.  وقتية  ومهام  معينة  اأه���داف 
العامليني  وال�شتقرار  الأم��ن  تهدد  التي  امل�شتقبلية  التحديات  اأحد  �شتظل 
بعد  تن�شج  الظاهرة مل  املتبعة يف مواجهة هذه  ال�شرتاتيجيات  اأن  حيث 
وتت�شم باملحدودية واجلزئية ورمبا توؤتي نتائجها يف املدى القريب لكنها 
املعاجلات  اإذا غابت  البغي�شة  الظاهرة  اإجتثاث ج��ذور هذه  تفلح يف  قد ل 

اجلذرية لها والأ�شباب املوؤدية اإليها مثل الفقر والتخلف والأمية.
الدكتور  ق��ال  املنظور  امل�شتقبل  ح��روب  ح��ول  �شيناريوهات  ر�شم  اإط��ار  ويف 
التدخل  ح��الت  حول  واقعية  ت�شورات  بلورة  يجب  ال�شويدي  �شند  جمال 
ب�شاأن  اإن�شانية حيث لت��زال هذه احل��الت مو�شع جدل  الع�شكري لدوافع 
اأر�س الواقع ومعاير  اأبعادها الأخالقية والقانونية و�شبل تطبيقها على 
هذا التطبيق.. ويرتبط بذلك اأي�شا خطط الإنفاق الع�شكري العاملي التي 
بحيث  التقل�س  ب��اجت��اه  م�شبوقة  غ��ر  حت��ولت  الراهنة  الآون���ة  يف  ت�شهد 

ونوهت معايل مي�شيل اإليو ماري يف كلمتها بالدور املهم الذي ي�شطلع به 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية يف ت�شليطه ال�شوء على 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  و  والدولية يف جمالتها  الإقليمية  الق�شايا  اأبرز 
مو�شوع  �شمنها  وم��ن  والعاملي  الإقليمي  ال�شلم  وق�شايا  كافة  والأم��ن��ي��ة 
اإىل  .. م�شرة  القرن احل��ادي والع�شرين  ال�شنة وهو حروب  املوؤمتر لهذه 
الحتاد  دول  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  من  اأر�شية  اإي��ج��اد  ���ش��رورة 
الأوروبي ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ملواجهة اأي تهديدات 

حمتملة من الإرهاب اأو التطرف.
املعا�شرة  التهديدات  عنوان  حملت  التي  الأوىل  اجلل�شة  اأعمال  ب��داأت  ثم 
اأمني  العرياين  �شلطان  �شيف  معايل  تراأ�شها  للحرب  املتغرة  والطبيعة 
العام املجل�س الأعلى لالأمن الوطني بالدولة وحتدث فيها الدكتور اأو�شنت 
لوجن اأ�شتاذ م�شاعد يف كلية ال�شوؤون الدولية والعامة ع�شو يف معهد اأرنولد 
الأمريكية يف  وال�شالم بجامعة كولومبيا  لدرا�شات احلرب  �شالتزمان  اأيه 

حما�شرته التي حملت عنوان احلرب الالمتماثلة والإرهاب الدويل«.
الهجوم  الإل��ك��رتوين  الف�شاء  ح��رب  ع��ن��وان  حملت  ال��ت��ي  حما�شرته  ويف 
والدفاع حتدث جون با�شيت زميل م�شارك بحوث اأمن الف�شاء الإلكرتوين 

املعهد امللكي لدرا�شات الدفاع والأمن اململكة املتحدة.
وقدم الدكتور كري�شتوفر كينزي حما�شر يف اإدارة الأعمال والأمن الدويل 
امل�شرتكة  والأرك��ان  القيادة  بكلية  الدفاع  درا�شات  ق�شم  ويف  كوليج  كينجز 
اململكة املتحدة ورقة بحثية عن �شعود املتعاقدين يف حروب القرن احلادي 

والع�شرين«. 

طلب التكنولوجيا التطبيقية يتدربون على ت�شميم ال�شواريخ واملركبات الف�شائية يف نا�شا م�شوؤولو معهد زايد لتطوير جراحة االأطفال يف وا�شنطن ي�شيدون بدعم االإمارات للبحث العلمي
•• وا�صنطن -وام:

زايد  ال�شيخ  معهد  م�شوؤولو  اأ�شاد   
ل���ت���ط���وي���ر ج����راح����ة الأط������ف������ال يف 
الأط��ف��ال يف  الوطني لطب  امل��رك��ز 
وا���ش��ن��ط��ن ب��دع��م دول����ة الإم������ارات 
تطوير  يف  ي�����ش��ه��م  مم����ا  ل��ل��م��ع��ه��د 
والخرتاعات  العلمي  البحث  اآفاق 
ل��ت��ط��وي��ر ج����راح����ات الأط����ف����ال يف 
ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة الأم���رك���ي���ة 
وال�����ع�����امل. وق������ال ال���دك���ت���ور بيرت 
ال�شيخ  م��ع��ه��د  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ك��ي��م 
زاي��د لتطوير جراحة الأط��ف��ال يف 
الأط��ف��ال يف  الوطني لطب  امل��رك��ز 
اأنباء الإم��ارات وام  ت�شريح لوكالة 
اأط��ب��اء وك���وادر  ..اإن امل��ع��ه��د ي���درب 
ف��ن��ي��ة م��ن اأب���ن���اء الإم������ارات للعمل 
وغرها  الطبية  خليفة  مدينة  يف 
م���ن امل���راك���ز ال��ط��ب��ي��ة احل��دي��ث��ة يف 
اإمارة اأبوظبي. واأ�شاد بالتعاون بني 
هيئة ال�شحة يف اأبوظبي واملعهد يف 
جمال تدريب الأطباء واجلراحني 
وال��ف��ن��ي��ني م���ن اأب���ن���اء الإم�������ارات..
م�شرا اإىل اأن املعهد يوفد العديد 
من كوادره الطبية اإىل اأبوظبي يف 
دورات تخ�ش�شة لتدريب املواطنني 
واملواطنات العاملني يف هذا القطاع 
. واأ�شار اإىل جناح عدد من العلماء 
العاملني  والأط����ب����اء  وال��ب��اح��ث��ني 
اإجن����از  امل��ع��ه��د يف وا���ش��ن��ط��ن يف  يف 
اب���ت���ك���ارات ع��ل��م��ي��ة م��ث��ل ال���روب���وت 

•• هيو�صنت -وام:

طلبة  م����ن  م���واط���ن���ا   26 ن���ف���ذ   
التكنولوجيا  ثانويات  وطالبات 
ل�شواريخ  ت�شاميم  التطبيقية 
ومركبات ف�شاء ومهابط مركبات 
�شيارات  روف������ر  و  امل����ري����خ  ع���ل���ى 
الهند�شية  املوا�شفات  ذات  املريخ 
املحددة. ياأتي ذلك �شمن الدورات 
املتخ�ش�شة  العملية  التدريبية 
وطالبات  طلبة  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 
ف�شاء  اأي���ام يف مدر�شة  ع��دة  منذ 
الف�شاء  التابعة لوكالة  هيو�شنت 

الأمركية نا�شا .
منفذة  ب���درت�������س  ل������ورن  وق����ال����ت 

املدر�شة  يف  التدريبي  ال��ربن��ام��ج 
ب�شرعة مع  يتفاعلون  الطلبة  اإن 
يعك�س  ب�����ش��ك��ل لف����ت  ال���ربن���ام���ج 
التعمق  ع���ل���ى  ح��ر���ش��ه��م  م�����دى 
امللئ  ال��ف�����ش��اء  ع����امل  درا�����ش����ة  يف 
والعلوم  وامل���غ���ام���رات  ب���الأ����ش���رار 
احلديثة حيث تعرفوا اأي�شا على 
ودوره  واأهميته  الطيف  مقيا�س 

يف عامل الف�شاء.
تعرفوا  ال���ط���الب  اإن  واأ����ش���اف���ت 
كذلك على موا�شفات بدلة رواد 
الف�شاء وخ�شو�شيتها ومكوناتها 
على  وت��درب��وا  ت�شميمها  وكيفية 
ع��م��ل��ي��ات ال��غ��و���س حت���ت امل����اء يف 
اإحدى �شالت ال�شباحة والغط�س 
الومل��ب��ي��ة وه���ي ال��ت��دري��ب��ات التي 

على  ال��ف�����ش��اء  رواد  ل��ه��ا  يخ�شع 
اأيدي نف�س املدربني املحرتفني.

الأن�شاري  من جهته قال ح�شني 
�شبي�س  ل�شركة  التنفيذي  املدير 
الرحلة  تنظم  التي  اديوفنت�شرز 
اىل نا�شا اأن الطلبة قاموا بجولة 
ال�شواريخ  ح��دي��ق��ة  يف  م��ي��دان��ي��ة 
احلقيقية  العمل  ور�س  و�شاهدوا 
وامل���ت���خ�������ش�������ش���ة ال����ت����ي ي���ت���م من 
الجزاء  �شناعة خمتلف  خاللها 
ومركبات  ب��ال�����ش��واري��خ  املتعلقة 

ا�شتمعوا  اإنهم  واأ���ش��اف  الف�شاء. 
مكونات  ح�����ول  حم���ا����ش���رة  اىل 
امل��رك��ب��ة وامل���ه���ام ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
الطفو  خمترب  وزاروا  امل��ري��خ  يف 
الف�شاء  رواد  ت��دري��ب  يتم  ال���ذي 
ف��ي��ه ع��ل��ي الأج�������واء ال��ف��ع��ل��ي��ة ملا 
تت�شابه  حيث  الف�شاء  يف  يحدث 
املاء  وحت��ت  الف�شاء  يف  ال��ع��وام��ل 
اجلاذبية  ان�����ع�����دام  ن���اح���ي���ة  م����ن 
وال��ت��ن��ف�����س وال��ط��ف��و ح��ي��ث يطفو 

ج�شم الن�شان يف احلالتني . 
ت�شهم  التي  العلمية  والخرتاعات 
يف ت��ط��وي��ر ج����راح����ات الأط����ف����ال . 
���ش��ارة ليب�شتوك  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ل���� م��ع��ه��د ال�شيخ  ال��ط��ب��ي��ة  امل���دي���رة 
الأطفال  ج���راح���ة  ل��ت��ط��وي��ر  زاي����د 
الأطفال  لطب  الوطني  امل��رك��ز  يف 
اإىل  حت��ول  املعهد  اأن  وا�شنطن  يف 
�شرح علمي وح�شاري بف�شل دعم 
تاأ�ش�س يف  دول��ة الإم���ارات له حيث 
مبنحة   2009 ع��ام  م��ن  �شبتمرب 
قيمتها 150 مليون دولر قدمتها 
لذكرى  تخليدا  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه .  �شلطان 
ب��اأن املعهد جنح يف حتقيق  ونوهت 
اإح���داث  يف  تتمثل  م�شرتكة  روؤي���ة 
ت��ق��دم ط��ب��ي م��ل��ح��وظ وك��ب��ر من 
اأكرث  جراحية  نتائج  توفر  �شاأنه 
لالأطفال  بالن�شبة  و�شالمة  اأم��ان��ا 

العمليات اجلراحية  لإج��راء  الأيل 
اجلراح  وت�شميد  قيا�شي  زم��ن  يف 
بوا�شطة الروبوت. واأكد اأنه بف�شل 
دعم حكومة الإمارات حقق العلماء 
خلدمة  هائلة  اإجن����ازات  املعهد  يف 
ط���ب الأط����ف����ال يف ال��ب��ل��دي��ن ومن 
خ���الل ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك جنحت 
ال��ت��و���ش��ل لعدد  امل��ع��ه��د يف  اأب���ح���اث 
من البتكارات التقنية التي ت�شهم 
اأكرث  الأط����ف����ال  يف ج��ع��ل ج���راح���ة 
دق���ة واأق�����ل ت��دخ��ال واأمل������ا.. منوها 
ال��دع��م ي�شهم يف حت�شني  ب��اأن ه��ذا 
العامل. ونظم  حياة الأطفال حول 
املعهد جولة لوفد اإعالمي اإماراتي 
جوي  خ��ط  اأول  تد�شني  مبنا�شبة 
مبا�شر ل�شركة الحتاد للطران من 
الأمركية  العا�شمة  اإىل  اأبوظبي 
وا����ش���ن���ط���ن اط����ل����ع خ���الل���ه���ا على 
اأق�شام املعهد خا�شة ق�شم الأبحاث 

العامل..اإ�شافة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
تعريف  اإع����ادة  على  يعمل  اأن���ه  اإىل 
املمكنة من  اجل��راح��ي��ة  الأ���ش��ال��ي��ب 
خالل البتكار والأبحاث املتكاملة. 
وق���ال���ت اإن ال��ع��ل��م��اء والأط����ب����اء يف 
الوا�شعة  خرباتهم  يطبقون  املعهد 
لتحقيق  تخ�ش�شاتهم  جم��الت  يف 
تقلي�س  يف  يتمثل  م�شرتك  ه��دف 
ال���ع���الج اجل����راح����ي وج��ع��ل��ه اأك���رث 
دقة وغر موؤمل . واأ�شارت اإىل اأنه 
الأبحاث  ب���ني  اجل��م��ع  خ���الل  م���ن 
وال��ع��م��ل ال�����ش��ري��ري يف ه��ذا املجال 
املعرفة  تطوير  اإىل  املعهد  ي�شعى 
املبتكرة  والأ����ش���ال���ي���ب  والأدوات 
ال��ت��ي ���ش��ت��ع��ود ب��اخل��ر ع��ل��ى �شحة 
وخمتلف  وا���ش��ن��ط��ن  يف  الأط����ف����ال 
والعامل.  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن��ح��اء 
للمعهد  الطبية  امل��دي��رة  واأع��رب��ت 
املعهد  بني  بالتعاون  �شعادتها  عن 
خا�شة  اأبوظبي  يف  ال�شحة  وهيئة 
يف جم����الت ال��ت��دري��ب والأب���ح���اث 
الأقمار  ع��رب  الطبية  وامل���وؤمت���رات 
املتلفزة  ال��ه��ات��ف��ي��ة  اأو  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
والعلمية  الطبية  اخلربات  لتبادل 
. واأكدت اأن املعهد يوا�شل جناحاته 
رعاية  جممع  بافتتاح  متثلت  التي 
والذي  الأط��ف��ال  ل��دى  الأمل  ط��ب 
الأمل  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  اإىل  ي���ه���دف 
ل����دى امل��ر���ش��ى م���ن الأط����ف����ال من 
زوايا  خالل معاجلة كل حالة من 

عالجية متعددة ومتخ�ش�شة. 

كلينتون ي�شيد بجهود القيادة احلكيمة لتنويع م�شادر الدخل وتوفري احلياة الكرمية لل�شكان
•• اأبوظبي -وام: 

ال�شبق  الأمريكي  الرئي�س  اأ���ش��اد   
بيل كلينتون بجهود دولة الإمارات 
على  امل�شاعدة  يف  املتحدة  العربية 
اي������واء ال���ن���ازح���ني م���ن ����ش���وري���ا يف 
وغرها  وتركيا  الأردن  خميمات 

من دول اجلوار.
وق�����ال يف ك��ل��م��ت��ه ال��رئ��ي�����ش��ة اأم����ام 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة ل� 
العاملي  وال�شياحة  ال�شفر  جمل�س 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت اأع��م��ال��ه��ا اأم�����س يف 
اأبوظبي اإن دولة الإمارات وقيادته 
اإغاثة  يف  دائ��م��ا  �شباقة  احلكيمة 

الالجئني واملعوزين يف كل مكان.
اننا  ال��ق��م��ة  اأم����ام  كلينتون  واع��ل��ن 
الذي  ه��ذا اجل��ه��د  ن��ح��رتم جميعا 

ب�شكل  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
اأمثل لبناء نه�شة حقيقة واقت�شاد 
راقي  وفكر  متعلم  و�شعب  متطور 

وخدمات عالية اجلودة.
للتطور  املتابعني  م��ن  اإن��ن��ي  وق���ال 
زرت����ه����ا عدة  ال���ت���ي  الإم�����������ارات  يف 
�شيا�شتها  يف  اع��ت��م��دت  فقد  م���رات 
ت��ن��وي��ع م�شادر  الق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى 
الدخل وعدم العتماد على النفط 
م�شاهما وحيدا يف الناجت املحلي.. 
وحر�شها  اهتمامها  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�شباقة  وم��ب��ادرات��ه��ا  البيئة  على 
ل�����دع�����م ك������ل جم����������الت ال����ط����اق����ة 

النظيفة.
اأن دولة  الوا�شح  ان��ه من  واأ���ش��اف 
الإم����ارات اأدرك���ت منذ ال��ب��داي��ة اأن 
اإذا  ق�شر  النفطية  ال���رثوة  عمر 

فيه دولة الإمارات تقدما ملحوظا 
يف ال��ع��ق��دي��ن امل��ا���ش��ي��ني ���ش��اه��م يف 
حتويل الدولة اإىل وجهة �شياحية 
ت�شتقطب  ا�شبحت  عامليا  معروفة 
بلدان  من  ال�شياح  ماليني  �شنويا 

العامل كافة.
واأ�شار اإىل ان توجه المارات لتوفر 
م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ي�شكل 
خطوة لتنويع م�شادر الطاقة بدل 
امل�شادر  على  الدائم  العتماد  من 
غاز  من  الأحفورية  املتجددة  غر 
المارات  بجهود  منوها   .. ونفط 
يف  ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتغالل  يف 

توليد الطاقة.
ك���ل���ي���ن���ون خم���اط���ب���ا نحو  ول����ف����ت 
�شناعة  اأق�����ط�����اب  م����ن   1000
العامة  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ال�����ش��ي��اح��ة 

ت���ق���وم ب���ه الإم���������ارات م��ن��ذ تفجر 
معاناة  لتخفيف  ال�شورية  الأزم���ة 
ال��ه��ارب��ني م���ن ج��ح��ي��م ال��ق��ت��ال يف 

�شوريا.
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ج���ه���ود  وث���م���ن 
ل���دول���ة الإم��������ارات وال���ت���ي جنحت 
تنويع م�شادر  وق��ت طويل يف  من 
ال�����دخ�����ل وب�����ن�����اء اق���ت�������ش���اد ق���وي 
وم�����ش��ت��ق��ر ورا�����ش����خ ب��ف�����ش��ل جناح 
ب�شاأن  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
وتعزيز  ال���دخ���ل  م�������ش���ادر  ت��ن��وي��ع 
اإىل  للدولة  القت�شادية  القاعدة 
جانب اتباع �شيا�شة الكفاءة املالية 
وبرامج  م�����ش��اري��ع  اخ��ت��ي��ار  بح�شن 

الإنفاق املايل.
واأو�شح اأن كثرا من الدول لديها 
حت�شن  منها  القليل  لكن  ال���رثوة 

القت�شادي  ب��ال��ت��اري��خ  ق����ورن  م���ا 
وجه  على  ال�شناعية  وبالنه�شة 
ال����ت����ح����دي����د وه������ن������اك ك����ث����ر من 
ال��ت��ج��ارب ع��ل��ي م��ر ال��ت��اري��خ قادت 
القت�شادي  الن��ه��ي��ار  ايل  ال����دول 
ادارة  ات��ب��اع منهج وا���ش��ح يف  ل��ع��دم 

الرثوات.
وذكر كلنا يدرك اأن تلك التجارب 
ا�شتغالل  اإىل  الم���������ارات  ق������ادت 
عائدات النفط لإقامة بنى حتتية 
اإنتاجية  لتنمية قطاعات  متطورة 
تنويع  يف  ت�شاهم  اأخ��رى  وخدمية 
ال��ق��وم��ي وت�شكل  ال��دخ��ل  م�����ش��ادر 
ب�����ش��ورة ت��دري��ج��ي��ة ب��دي��ال للنفط 

على املدى البعيد.
ال���ق���ط���اع  اأن  ك���ل���ي���ن���ون  ولح��������ظ 
ال�����ش��ي��اح��ي ال���واع���د ال����ذي حققت 

اأبوظبي  اأن  اإىل  بالعامل  املرموقة 
امل��ث��ايل لي�س فقط ملثل  امل��ك��ان  ه��ي 
للعي�س  وامنا  املوؤمتر فح�شب  هذا 
متطورة  رائعة  مدينة  فهي  اي�شا 
ارق���ي اخلدمات  وت�����ش��م  وح��دي��ث��ة 
وتعد من وجهة نظري من اف�شل 

مدن العامل للعي�س بامان.
وق������ال ام������ام ال���ق���م���ة ان���ن���ي واح����د 
م��ن ال���ش��خ��ا���س ال���ذي ل��و خروا 
ل��الق��ام��ة خ���ارج ال��ولي��ات املتحدة 
ف��ان��ن��ي ح��ت��م��ا �شوف  الم���ري���ك���ي���ة 

اعي�س يف ابوظبي.
ال�����رائ�����دة  ال����ت����ج����رب����ة  اأن  وذك��������ر 
التنمية  جم�����الت  يف  لأب���وظ���ب���ي 
والتطور حتظي باهتمامنا جميعا 
حيث تعد من التجارب الفريدة يف 
منطقة  يف  جنحت  كونها  املنطقة 

ت�شودها الكثر من عوامل البيئة 
وق����د ا���ش��ت��دع��ت ه����ذه الجن������ازات 
ال���ق���ي���ام ب���ال���ع���دي���د م����ن الأع����م����ال 
التقنية ال�شخمة ومبا يتالءم مع 

خ�شو�شية املكان.

ونوه بجهود اأبناء المارات الذين 
يقفون وراء هذه الجنازات الكبرة 
قيا�شي  زم����ن  يف  حت��ق��ق��ت  وال���ت���ي 
م��ق��ارن��ة ب��ت��ج��ارب ال����دول الخري 

القائمة منذ مئات ال�شنني .

فقدان جواز �صفرت
ف��������������ق��������������دت امل�����������������دع�����������������وة/ 
ابرهيم  ن���و����ش���اد  ����ش���وه���اي���الث 
اجن�����ادي�����ك�����اداف�����ات  اجلن�شية 
ال����ه����ن����د   ج���������واز ����ش���ف���ر رق����م 
من  ����ش���ادر   G6556459
الهند فعلي من يجده برج���اء 
ت�شليمه  اإيل اقرب مركز �شرطة 

اأو �شفارة الهند م�شكورا

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����دت امل��������دع��������وة/ ف����اي����زة 
نو�شاد  اجلن�شية الهند  جواز 

H4336834 شفر رقم�
���ش��ادر م��ن ال��ه��ن��د ف��ع��ل��ي من 
اإيل  ت�شليمه  ب��رج�����������اء  ي��ج��ده 
�شفارة  اأو  �شرطة  اقرب مركز 

الهند م�شكورا

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
    اعالن بالن�صر 

امام  املنظورة  دع��وى(   2013/206( رقم  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية واملرفوعة على املدعي �شدها/
احت��اد كتاب وادب���اء الم���ارات. اعالنها ن�شرا وق��د حت��دد لنظر 
الدعوى جلل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 يف متام ال�شاعة 
12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل نهيان وذلك على 

نفقة املدعى/حممد �شامل حممد الظاهري.
 اجلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية



08 األربعاء -  10   أبريل    2013 م    -    العـدد   10763
Wednesday   10    April     2013  -  Issue No   10763

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
ابو احمد لتجارة ادوات الدوخة  ال�ش�����ادة/حمل  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

واملداويخ ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1046894 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل ابو احمد لتجارة ادوات الدوخة واملداويخ ذ.م.م   
ABU AHMED SMOKERS ACCESSORIES TRADING SHOP LLC

اىل/ابو حممد لتجارة العطور ذ.م.م 
ABU MOHAMMED TRAD PERFUMES LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احللي والك�ش�شوارات الغر ثمينة - بالتجزئة )4771110(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة التبغ اخلام - باجلملة )4620109(

تعديل ن�شاط/حذف بيع ال�شجائر والتبغ ومنتجاتة - بالتجزئة )4723001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شغر التجارية ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1023975 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/بدر نا�شر حممد �شامل �شعيد املهري من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ بدر نا�شر حممد �شامل �شعيد املهري من 51% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك �شعيد مبارك ال�شقر
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شغر التجارية ذ.م.م   

AL SAGHEER TRADING LLC
اىل/ال�شغر التجارية 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلروف الف�شي للحوم 

واملوا�شي رخ�شة رقم:CN 1064622 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/اخلروف الف�شي للحوم واملوا�شي   
SILVER SHEEP MEAT & LIVESTOCK

اىل/نك�شت للحوم 
NEXT MEAT

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت الميان 

رخ�شة رقم:CN 1059596 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت الميان   
AL IMAN SUPERMARKET

اىل/بقالة الميان
AL IMAN BAQALA

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شواح للمقاولت العامة 

رخ�شة رقم:CN 1181557 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 0.50*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شواح للمقاولت العامة   
ALSOAH GENERAL CONTRACTING

اىل/جنم براكه لل�شيانة العامة 
BARAKAH STAR GENERAL MAINTENANCE

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

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كافتريا ترك�س  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

جرل رخ�شة رقم:CN 1492766 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عتيق مو�شى جمعه مبارك القبي�شي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايبال لتجارة مواد 

بناء رخ�شة رقم:CN 1080270 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد خليفة علي �شعيد )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

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

اروما رخ�شة رقم:CN 1062493 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف ها�شل �شعيد ها�شل املغري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبا�س الدين ليت دين
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيتويل حللول الفنية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1035157 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل عو�س حم�شن الواحدي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شليمان احمد مبارك املن�شوري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*9 اىل 1*1

بناية عبداهلل بن  الظفرة  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  تعديل عنوان/من 
علي الها�شلي اىل ابوظبي م�شفح م�شفح ال�شناعية م 3 ق 7 خمزن 

رقم 95 املالك/ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

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

العامة رخ�شة رقم:CN 1143043 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شحيم الربك �شامل حممد العامري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عو�س عمر عو�س �شميدع
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي بني يا�س غرب بناية ورثة �شباح 
بناية  ال�شناعية 1 مكتب 52  العني  العني  املزروعي اىل  �شهيل  �شيف 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
الف�شية  ال�ش�����ادة/القمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1240449:لت�شميم الزياء  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة موزه را�شد �شامل ال�شهومي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ربيع عبد اهلل العرياين

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

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

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

CN 1106139:للخياطة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شد علي را�شد علي الكعبي )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف زينب احمد ح�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

تنويه
رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العالن  اىل  بال�شارة 

)10756( بتاريخ 2013/4/9 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية 
لت�شليح  ال�شعد  ور�شة  التجاري  بال�شم   CN رقم:1115172 

الذهب. تنوه دائرة التنمية القت�شادية بالتعديالت التالية:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع من ال�شيد/�شاجاد الهي حمبوب الهي 

اىل ال�شيدة/هند �شليمان نا�شر املعمري
تعديل  ال�شركاء حذف/ليلى غريب حوي�س فرحان ال�شام�شي

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

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
العريق  ال�شادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

 CN 1011933 :العقارية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الفجر  جريدة  يف  ال�شادر  ال�شابق  العالن  عن  تراجع 
بتاريخ:2013/1/10 العدد رقم )10687( وارجاع الرخ�شة كما 

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

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شم�س للهند�شة 

CN 1102237:ال�شت�شارية ذ.م.م   رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شبة ال�شركاء
فاطمة ح�شن احمد بو�شابر ال علي من 95% اىل %45

تعديل ن�شبة ال�شركاء
ا�شماء حبيب قمرب علي الن�شاري من 5% اىل %55

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

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

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

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

CN 1168929:ال�شبغ   رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

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

CN 1270840:لل�شيانة العامة   رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باب الظفرة لت�شليح ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1295621  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بيات �شعيد فار�س �شعيد املزروعي)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شعيد فار�س �شعيد املزروعي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1.20*7.60 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري: من/باب الظفرة لت�شليح ال�شيارات
BAB AL DHAFRA AUTO WORKSHOP REPAIRS

اىل/باب الظفرة لت�شليح ال�شيارات
BAB AL DHAFRA AUTO REPAIRS

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

املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة غامن �شعيد للمقاولت 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1328101  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 40*60 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري: من/موؤ�ش�شة غامن �شعيد للمقاولت العامة
GHANEM SAEED GENERAL CONTRACTING

اىل/هوت لين لل�شيانة العامة
HOT LINE GENR MAINT

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

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

املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة بان ال�شادة/ووندر 
رقم  �شياحية  رخ�شة  ويحملون   1 فرع  للعطالت  كر 

TL12193 قد ابدوا رغبتهم يف الغاء الرخ�شة.
الجراء  هذا  على  العرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�شبوع ميالدي من تاريخ 
اي  الهيئة غر م�شوؤولة عن  ن�شر هذا العالن وال فان 
�شت�شتكمل  املده حيث  انق�شاء هذه  او دعاوي بعد  حقوق 

الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�صياحية
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•• دبي -وام: 

على  الثانية  لل�شنة  الم���ارات  احتلت 
الإقامة  كبلد  الوىل  املرتبة  ال��ت��وايل 
املف�شل بالن�شبة لل�شباب العربي على 
لنتائج  وف��ق��ا  ب��اأ���ش��ره  ال��ع��امل  م�شتوى 
ا�شتطالع اأ�شداء بر�شون- مار�شتيلر 
ال�شباب  ل������راأي  اخل���ام�������س  ال�����ش��ن��وي 
ال��ن��ق��اب عنه  ال���ذي مت ك�شف  ال��ع��رب��ي 

اأم�س يف دبي.
العربي  ال�شباب  م��ن  غالبية  واع��ت��رب 
امل���������ش����ارك����ني يف ال�����ش����ت����ط����الع دول�����ة 
الإم���������ارات ال��ب��ل��د ال���ن���م���وذج���ي ال���ذي 
حتاكيه  اأن  الأم  ل��ب��ل��دان��ه��م  ي������ودون 

وحتذو حذوه.
راأي  ا�شتطالع  نتائج  م��ع  تطابق  ويف 
وا�شلت  العربي2012  ال�������ش���ب���اب 
ت�شدرها  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 

قائمة البلدان النموذجية.
اإ�شم  العربي عن  ال�شباب  �شوؤال  وعند 
اأجمع  العي�س فيه  ي��ودون  الذي  البلد 
دولة  تف�شيل  على  امل�شاركني  غالبية 
الإمارات على غرها من جميع بلدان 

العامل.
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  وج�����اءت 
املائة من  يف   31 قائمة خيارات  على 
الذي  ال�شتطالع  يف  امل�شاركني  عموم 
�شمل منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
املائة  يف   18 فرن�شا  تلتها  اأف��ري��ق��ي��ا 
وتركيا  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

16 يف املائة .
مكانتها  ع��ل��ى  الإم��������ارات  وح���اف���ظ���ت 
امل��ت��م��ي��زة ك���دول���ة من��وذج��ي��ة يف نظر 
ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي ع��ن��د ���ش��وؤال��ه��م عن 
البلد الذي يف�شلون العي�س فيه اأكرث 

من غره يف العامل.
ولدى �شوؤال امل�شاركني عن البلد الذي 
يتمنون اأن ي�شبح بلدهم مثله حافظت 
دول���ة الإم������ارات جم���ددا ع��ل��ى املرتبة 
الأوىل بن�شبة 30 يف املائة من اإجمايل 

عدد امل�شاركني .. وعندما ال�شوؤال عن 
الدولة التي يرغبون لبلدهم اأن حتذو 
حذوها كنموذج للنمو والتطور احتلت 
دولة الإمارات كذلك املركز الأول بني 
جمموعة اخليارات املتاحة بن�شبة 20 
يف املائة وهي اأعلى ن�شبة ت�شويت من 
ال��ث��ق��ة مت��ن��ح لأي دول���ة تلتها  ن��اح��ي��ة 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ذل��ك  يف 
املائة  11 يف  بن�شبة  وال�شني  وفرن�شا 
املائة  9 يف  بن�شبة  وتركيا  لكل منهما 

فاأملانيا بن�شبة 7 يف املائة.
حلت  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  ولل�شنة 
فرن�شا يف مقدمة الدول التي يف�شلها 
وتليها  املنطقة  خارج  العربي  ال�شباب 
لكل  وخالفا  وال�شني.  اأملانيا  من  كل 
واململكة  وال�شني  واأملانيا  فرن�شا  من 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  املتحدة 
����ش���ه���دت ال���ه���ن���د ارت���ف���اع���ا ط��ف��ي��ف��ا يف 
لها  العربي  ال�شباب  تف�شيل  م�شتوى 
املا�شية حيث   12 ال���  الأ���ش��ه��ر  خ��الل 
ممن  العربي  ال�شباب  ن�شبة  ارتفعت 
 28 باأنها مف�شلة جدا من  و�شفوها 

يف املائة اإىل 29 يف املائة.
مار�شتيلر  بر�شون  اأ���ش��داء  واأ�شندت 
اآن���د برلند  ���ش��وي��ن  ب��ني  ���ش��رك��ة  اإىل 

الراأي  ا�شتطالعات  العاملة يف جمال 
اخلام�شة  الن�شخة  تنفيذ  مهمة  العام 
من ا�شتطالع الراأي الأ�شخم من نوعه 
يف العامل العربي حيث قامت الأخرة 
ب���اإج���راء ال���ش��ت��ط��الع يف ال��ف��رتة بني 
 2013 يناير  اإىل   2012 دي�شمرب 
مب�شاركة 3 اآلف �شاب و�شابة ترتاوح 
اأعمارهم بني 18 و24 عاما من دول 
وال�شعودية  الإم��ارات  التعاون  جمل�س 
والبحرين  وع��م��ان  وال��ك��وي��ت  وق��ط��ر 
ولبنان  والأردن  وم�شر  ال��ع��راق  وم��ن 
ثالث  اإىل  بالإ�شافة  وتون�س  وليبيا 
واجلزائر  امل���غ���رب  ه���ي  ج���دي���دة  دول 
عن  امل�شاركني  ���ش��وؤال  ول��دى  واليمن. 
بلدهم  اأن ي�شبح  يتمنون  الذي  البلد 
مثله حافظت دول��ة الإم���ارات جمددا 
يف   30 ب��ن�����ش��ب��ة  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى 
امل�شاركني  ع����دد  اإج���م���ايل  م���ن  امل���ائ���ة 
تلتها فرن�شا اأي�شا بن�شبة 17 يف املائة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  ثم  ومن 
واحتلت  امل��ائ��ة  يف   16 بن�شبة  وتركيا 
 13 بن�شبة  اخلام�شة  املرتبة  ال�شني 

يف املائة.
وع��ن��دم��ا ال�������ش���وؤال ع���ن ال���دول���ة التي 
حذوها  حت���ذو  اأن  ل��ب��ل��ده��م  ي��رغ��ب��ون 

دولة  احتلت  والتطور  للنمو  كنموذج 
الأول بني  امل��رك��ز  الإم������ارات جم����ددا 
بن�شبة  امل��ت��اح��ة  اخل���ي���ارات  جم��م��وع��ة 
وفرن�شا  ال�����ش��ني  تلتها  امل��ائ��ة  يف   20
والوليات املتحدة الأمريكية باإعجاب 
يف   11 بن�شبة  امل�شاركني  ل��دى  كبر 
املائة لكل منها ومن ثم تركيا بن�شبة 
املائة.  7 يف  واأملانيا بن�شبة  املائة  9 يف 
ووفقا لنتائج ا�شتطالع 2013 كانت 
العربية  الإم��ارات  بالعي�س يف  الرغبة 
اأك���رث و���ش��وح��ا ع��ن��د ال�شباب  امل��ت��ح��دة 
املائة  36 يف  اأع����رب  ال�����ش��ع��ودي ح��ي��ث 
رغبتهم  ع��ن  ال�شعودية  ال�شباب  م��ن 
ليتبعهم  الإم����ارات  ب��دول��ة  العي�س  يف 
 35 بن�شبة  امل�شري  ال�شباب  ذل��ك  يف 
يف املائة. وقال جوزيف غ�شوب رئي�س 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 
الإقليمية  ال�شركة  ميناكوم  ملجموعة 
اإن  مار�شتيلر  بر�شون  اأ�شداء  ل�  الأم 
دولة الإمارات حققت خالل ال�شنوات 
لالإعجاب  م��ث��رة  اإجن�����ازات  امل��ا���ش��ي��ة 
الرئي�شية  املوؤ�شرات  عامليا عرب جميع 
التنوع  م�شائل  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا  وي��ع��د 
القت�شادي والبتكار وتنمية القدرات 
الرئي�شي  ال��ع��ام��ل  مب��ث��اب��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 

لتعزيز قدرتها التناف�شية عموما وهو 
منوذجا  تكون  اأن  ت�شتحق  يجعلها  ما 
يقتدى به بني الدول العربية الأخرى 

وعند ال�شباب العربي يف املنطقة.
لدولة  ال��وا���ش��ع��ة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  وج������اءت 
الإمارات عند ال�شباب العربي انعكا�شا 
ملا حققته الدولة من ازدهار وا�شتقرار 
ال�  بالأ�شهر  يتعلق  فيما  اقت�شادي.. 
ال�شاحقة  الغالبية  راأى  املا�شية   12
بالدهم  اأن  الإم����ارات����ي  ال�����ش��ب��اب  م��ن 
املناف�شة  غ���م���ار  خ���و����س  ع��ل��ى  ق������ادرة 
العاملية .  وقال �شونيل جون الرئي�س 
بر�شون-  اأ���ش��داء  ل�شركة  التنفيذي 
اأ�شداء  ا�شتطالع  نتائج  ان  مار�شتيلر 
لراأي  ال�شنوي  مار�شتيلر  ب��ر���ش��ون- 
دليال  يعد   2013 ال��ع��رب��ي  ال�شباب 
ق��وي��ا ع��ل��ى من����وذج ال��ت��ط��وي��ر الناجح 
الذي تنتهجه دولة الإم��ارات العربية 
 2021 املتحدة لتحقيق روؤيتها لعام 
والرامية اإىل جعلها يف م�شاف اأف�شل 

دول العامل.
املميز  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  امل��وق��ع  وي�شكل 
لالإمارات العربية املتحدة بني ال�شرق 
والغرب حمطة التقاء اأكرث من 2.5 
م��ل��ي��ار ���ش��خ�����س ���ش��م��ن ن���ط���اق رحلة 
جوية ل تتعدى 4 �شاعات ناهيك عن 
جن�شية   200 م��ن  اأك���رث  احت�شانها 
خم��ت��ل��ف��ة. وحت���ت���ل دول������ة الإم��������ارات 
العربي  ال���ع���امل  يف  الأوىل  امل���رت���ب���ة 
�شمن تقرير ال�شعادة العاملي 2012 
ال�شادر عن الأمم املتحدة املرتبة 17 
ع��امل��ي��ا و«م���وؤ����ش���ر ال��رف��اه��ي��ة 2012 
املرتبة  ليجاتوم  معهد  ع��ن  ال�����ش��ادر 

29 عامليا .
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  وحت��ت��ل 
فيوت�شر  قائمة  �شمن  الأوىل  املرتبة 
فيوت�شر  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ن  ال�����ش��ادر   15
 15 �شدارة عالمات  وذل��ك يف  براند 
ت��غ��ر امل�شهد  ل��ك��ي  دول����ة يف ط��ري��ق��ه��ا 
والثقايف  وال�����ش��ي��ا���ش��ي  الق���ت�������ش���ادي 

العاملي م�شتقبال.
ك��م��ا حت��ت��ل ال��ب��الد امل��رت��ب��ة الأوىل يف 
متكني  �شعيد  على  العربية  املنطقة 
العاملي للفجوة  التقرير  املراأة بح�شب 
ب��ني اجل��ن�����ش��ني ال�����ش��ادر ع��ن املنتدى 
حيث   2012 ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي 
ثلثي  ن��ح��و  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  ت�شكل 
العام  القطاع  يف  العاملة  القوة  حجم 
املجل�س  يف  ق��وي  بتمثيل  تتمتع  وه��ي 

الوطني الحتادي«.
التناف�شية  ق��درت��ه��ا  �شعيد  ع��ل��ى  اأم���ا 
تقود  الإم��ارات  دولة  فاإن  القت�شادية 
�شهولة  ح��ي��ث  م���ن  ال���ع���رب���ي  ال���ع���امل 
تقرير  ب��ح�����ش��ب  ال�����ش��رك��ات  ت��اأ���ش��ي�����س 
ممار�شة الأعمال 2013 ال�شادر عن 
البنك الدويل اإىل جانب ت�شنيفها يف 
املرتبة 26 عامليا وهو ما يعترب تقدما 
بفارق ثالث مراتب عن عام 2012.

 24 كما حتتل دولة الإم��ارات املرتبة 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت��ق��ري��ر  ب��ح�����ش��ب 
املنتدى  ع���ن  ال�����ش��ادر   13-2012
الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي وامل��رت��ب��ة 16 يف 
العاملي  للتناف�شية  ال�����ش��ن��وي  ال��ك��ت��اب 
الدويل  امل��ع��ه��د  ع��ن  ال�����ش��ادر   2012
 12 للتنمية الإداري��ة متقدمة بذلك 
مرتبة عن عام 2011 . ومن خالل 
الدولية  ال��وك��ال��ة  مل��ق��ر  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
واإطالقها  اي��ري��ن��ا  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات ال���واع���دة مثل 
م���دي���ن���ة م�������ش���در و«جم�����م�����ع حممد 
تتبنى  ال�شم�شية  للطاقة  را���ش��د  ب��ن 
الإمارات منوذجا تنمويا فريدا يركز 
على مفهوم ال�شتدامة... وباعتبارها 
دولة م�شوؤولة عامليا وملتزمة بق�شية 
ال�شالم الدويل حتتل الإمارات املرتبة 
20 ب��ني اجل��ه��ات امل��ان��ح��ة الأكرث  ال���� 
�شخاء يف العامل حيث قدمت ما يزيد 
مليار   45 دره����م  م��ل��ي��ار   163 ع��ل��ى 
خارجية  كم�شاعدات  اأم��ري��ك��ي  دولر 

منذ تاأ�شي�س الدولة.

•• عجمان ـ الفجر 

دورة  ع��ج��م��ان  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��ل��ب��ة  ����ش���وؤون  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
الهالل  هيئة  م��ع  بالتعاون  للطالبات  اأول��ي��ة  اإ�شعافات 
الأح����م����ر الإم������ارات������ي، ا���ش��ت��م��رت ع��ل��ى م�����دار يومني، 
و���ش��م��ل��ت ال������دورة ال���ت���ي ح�����ش��ره��ا م���ا ي���زي���د ع��ل��ى 80 
ت��دري��ب��ات عملية حول  و  ن��ظ��ري��ة  ط��ال��ب��ة، حم��ا���ش��رات 
وحالت  وال��ك��وارث  احل���وادث  يف  امل�شابني  م��ع  التعامل 
والت�شمم  والك�شور واجلروح  والغرق واحلروق  الإغماء 
وال�شدمات الكهربائية وحالت الختناق، وغرها من 
احلالت الطارئة التي يتعر�س لها الأفراد، اإ�شافة اإىل 
ما قد يعرت�س الأطفال من ح��وادث واإ�شابات وكيفية 
التعامل معها؛ حيث تقوم فكرة الإ�شعافات الأولية على 
و�شحتهم  اأنف�شهم  حماية  على  الأف��راد  م�شاعدة  مبداأ 
ع��ل��ى حياتهم  خ��ط��را  ت�شكل  ال��ت��ي  امل���واق���ف  وم��واج��ه��ة 

�شكرجي،  فايز  الدكتور  ال��دورة  وقدم  الآخرين.  وحياة 
الإماراتي، بح�شور  الأحمر  الهالل  املخت�س يف  امل��درب 
الأ�شتاذ عماد حامد اأبو �شعبان، �شابط العالقات العامة 
�شليم دربا�س  الأ�شاتذة  بالتن�شيق مع  الهالل، وذلك  يف 
ب����اإدارة  ورو���ش��ة امل���ب���ارك، م�شئويل الإر����ش���اد ال��ط��الب��ي 
عبد  للدكتور  ت�شريح  ويف  اجلامعة.  يف  الطلبة  �شوؤون 
احلق ب�شر النعيمي، املدير العام لإدارة �شوؤون الطلبة 
بالإنابة، اأعرب عن �شكره العميق لهيئة الهالل الأحمر 
لطلبة  ال����دورات  تلك  عقد  يف  امل��ت��وا���ش��ل  تعاونها  على 
نا�شر  حممد  ل�شعادة  تقديره  مبدياً  عجمان،  جامعة 
ال�شويدي مدير الهيئة جلهوده يف هذا املجال.  كما عرب 
النعيمي عن اأمله باأن ت�شتفيد الطالبات من املعلومات 
ال��دورة مبا ي�شهم يف  تلقينها يف هذه  التي  والتدريبات 
التقليل من الأخطار وامل�شاعدة يف حالة وقوع احلوادث 

والكوارث.

•• عجمان ـ الفجر 

الول  اأم�س  الن�شائية  املوؤمنني  اأم  جمعية  مقر  يف  عقد 
الزراعة  واإدارة  اجلمعية  اإدارة  ب��ني  تن�شيقيا  اجتماعا 
وذلك  والتخطيط  البلدية  ب��دائ��رة  العامة  واحل��دائ��ق 
بهدف تعزيز التعاون وترجمة لإ�شرتاتيجيات ال�شراكة 
م�شرتكة  جمتمعية  واأن�شطة  فعاليات  ولتنفيذ   ، معها 
يف حدائق الإمارة �شمن خطة الفعاليات للدائرة للعام 

اجلاري بكافة املنا�شبات والعطل الر�شمية.
واأن�شطة  فعاليات  تنظيم  اإم��ك��ان��ي��ة  اجل��ان��ب��ني  ون��اق�����س 
وا�شتعر�شا  كما  الإم����ارة  يف  املجتمع  ت��خ��دم  جمتمعية 
�شبل التعاون يف تعزيز ال�شراكة املربمة ما بني الدائرة 
بينهم  فيما  املجتمعي  الأداء  تطوير  وط��رق  واجلمعية 

مبا يخدم اتفاقية ال�شراكة و�شكان الإمارة.
وخالل الجتماع تقرر عقد فعالية م�شرتكة جمتمعية 

ل��زوار منتزه احلليو يف يوم غد اخلمي�س و�شوف تقدم 
خاللها الهدايا بجانب تنظيم م�شابقات ثقافية للرواد 
حمدان  ب��ن  احمد  م��ن  ك��ل  الجتماع  وح�شر  للمتنزه. 
النعيمي مدير اإدارة الزراعة واحلدائق العامة بالإنابة 
الزراعة  ب��اإدارة  الفعاليات  ومرمي غامن م�شئولة وحدة 
واحلدائق العامة وعلي ال�شحي م�شئول وحدة احلدائق 
الكتبي  ،فيما ح�شرت كل من حمده  كممثلني للدائرة 
حممد  وفاطمة  باجلمعية  العامة  العالقات  م�شئولة 
اإداري فعاليات فيها ممثلني للجمعية خالل الجتماع 

امل�شرتك.
واأعرب اأحمد بن حمدان مدير اإدارة الزراعة واحلدائق 
العامة بالإنابة عن �شكره للجمعية على تعاونها الدائم 
امل��ا���ش��ي��ة وخ��ا���ش��ة م�شاركتها  ال��ف��رتة  ال���دائ���رة يف  م��ع 
الإيجابية يف م�شروع اإنتاجي من بيتي وجائزة عجمان 

للزراعة يف دورتها الأوىل.

•• عجمان -وام: 

اأم�س  البلدية والتخطيط بعجمان  دائ��رة  زار وفد من 
امل�شنني يف منطقة م�شرف بعجمان بهدف  دار رعاية 

التوا�شل مع كافة املوؤ�ش�شات املعنية بالإمارة.
ال�شن  كبار  اأو�شاع  على  الزيارة  خالل  الوفد  واإط��م��اأن 
من  الفئة  ه��ذه  ي��خ��دم  مب��ا  مرافقها  يف  العمل  و���ش��ر 
املجتمع وفق اإ�شرتاتيجيات الدار يف اإيوائهم ورعايتهم 

وتقدمي اخلدمات التي يحتاجونها.
واإلتقى الوفد الزائر برئا�شة اأحمد بن حمدان األنعيمي 
اإدارة ال��زراع��ة احل��دائ��ق ال��ع��ام��ة ب��الإن��اب��ة ليلى  م��دي��ر 

الزرعوين مديرة دار رعاية امل�شنني بعجمان التي اأثنت 
امل�شنني  اأح��وال  الدائم على تفقد  الدائرة  على حر�س 
بال�شكر  متوجهة  قلوبهم  يف  وال�شعادة  الفرح  واإدخ���ال 
والتقدير لل�شيخ را�شد بن حميد األنعيمي رئ�س الدائرة 
الأعياد  يف  خا�شة  وال���دار  امل�شنني  احتياجات  ملتابعته 

واملنا�شبات الوطنية.
وقالت الزرعوين اإن روؤية و�شعار رعاية امل�شنني تتمثل يف 
توفر حياة كرمية و�شيخوخة �شليمة للم�شنني وتهدف 
بالإمارة  الفئة  ه��ذه  م��ن  لهم  م��ن لع��ائ��ل��ة  اإي����واء  اإىل 
وتعزيزهم وتوفر الأجواء النف�شية وال�شحية الالزمة 
لهم كي يوا�شلوا مع الآخرين امل�شاهمة يف بناء الوطن. 

وبعد اأن جتول الوفد يف مرافق الدار عر�شت اإدارة دار 
ويرتجم  اأه��داف  يو�شح  وثائقيا  فيلما  امل�شنني  رعاية 
روؤي��ة ور�شالة واأه��داف ال��دار يف خدمة كبار ال�شن ومت 
عر�س اأهم املنجزات التي حققتها منذ تاأ�شي�شها وقدم 
الوفد يف نهاية زيارته درع الدائرة ملديرة الدار وبع�س 

الهدايا الرمزية لنزلء الدار.
و اأك����د م�����روان حم��م��د ن��ا���ش��ر األ��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س ق�شم 
ذخر  امل�شنني  ان  بالدائرة  والإع���الم  العامة  العالقات 
الوطن وهم الرعيل الأول الذي �شاهم يف بنائه ورفعته 
ومن الواجب تقدمي امل�شاعدة لهم وتفقد اأحوالهم على 

مدار العام ليبقوا الرمز الوطني الذي نفخر بهم.

وفد من بلدية عجمان يزور دار رعاية امل�شنني يف م�شريف ويتفقد اأو�شاع النزالء 

االإمارات منوذج مف�شل للإقامة والنمو والتطور لدى ال�شباب العربي

دورة اإ�شعــــافــــات اأوليـــة لطالبــــات جامعــــة عجمــــــان

اإدارة الزراعة واحلدائق ببلدية عجمان تنظم فعاليات واأن�شطة جمتمعية بحدائق االإمارة بالتعاون مع جمعية اأم املوؤمنني الن�شائية

••  اأبوظبي -وام:

 اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن اإن�شاء دولة الإمارات العربية املتحدة..املركز الدويل 
للتميز ملكافحة التطرف العنيف هداية ميثل عالمة بارزة يف جمال التحرك 
املوؤ�ش�شي وال�شامل للت�شدي خلطر التطرف والإرهاب والعنف..م�شرة اإىل اأن 
الدولة �شباقة يف قيادة اجلهد الدويل للتعامل مع التحديات الكربى وامل�شرية 
التي تواجه العامل �شواء على امل�شتوى القت�شادي اأو الجتماعي اأو الأمني اأو 
اإن  قالت  والإره���اب  التطرف  مكافحة  يف  فاعل  دور  عنوان  وحت��ت   . ال�شيا�شي 
الدولة يف اإطار نهجها القائم على رف�س التطرف والإرهاب والداعي دائما اإىل 
الت�شامح واحلوار بني الثقافات والأديان واحل�شارات جاء اإن�شاء دولة الإمارات 
العربية املتحدة ل� .. املركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف هداية الذي 
ت�شلم املجل�س الوطني الحتادي م�شروع القانون اخلا�س به من جمل�س الوزراء 
موؤخرا ل�شتكمال اجلوانب القانونية اخلا�شة به وفقا للد�شتور. وبينت الن�شرة 
التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث الإ�شرتاتيجية ..اأن الإمارات 
كانت من الدول املوؤ�ش�شة ل� املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب الذي انطلق يف عام 
2011 وا�شت�شافت الجتماع الوزاري الثالث للمنتدى يف اأبوظبي يف دي�شمرب 
2012 وهو الجتماع الذي مت خالله افتتاح مركز هداية وعرب �شمو ال�شيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية فيه عن املبداأ الذي يحكم ا�شت�شافة 
الت�شامح الذي تتبناه  اأن الأمر يج�شد مبداأ  اإىل  الإم��ارات لهذا املركز م�شرا 
الدولة الذي يقف على النقي�س من التطرف العنيف. واأكدت اأن اإن�شاء مركز 
هداية يف الإمارات باملهام املوكلة اإليه واآليات عمله والأهداف التي ي�شعى اإىل 
حتقيقها يعك�س روؤية اإماراتية متكاملة ملواجهة خطر التطرف والإرهاب عرب 
اإطار فاعل ميكن من خالله و�شع الربامج واخلطط والت�شورات التي تتعامل 
مع جذور العنف وتر�شم خريطة طريق وا�شحة ملعاجلة الأخطار التي ميثلها. 
واأ�شافت اأن هذا ما يت�شح من الخت�شا�شات املقررة ملركز هداية وفق م�شروع 
املعلومات  لتبادل  بيانات  ق��اع��دة  اإن�شاء  يف  تتمثل  وال��ت��ي  ب��ه  اخل��ا���س  القانون 
والبيانات مع الدول الأع�شاء يف املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب وبناء القدرات 
ذات  وال��درا���ش��ات  الأب��ح��اث  وتقييم  العنيف  التطرف  ملكافحة  ب��رام��ج  وت��ق��دمي 
ال�شلة واإقامة الدورات وور�س العمل واملحا�شرات والندوات يف املو�شوعات ذات 
العالقة واإعداد الدرا�شات والأبحاث املتعلقة مبجال مكافحة التطرف العنيف 
والتعاون والتن�شيق مع و�شائل الإعالم واإن�شاء �شراكات وتعاون مع القطاعني 
العام واخلا�س. واأو�شحت اأن هذه الخت�شا�شات ت�شر اإىل اإدراك اإماراتي عميق 
لعدد من الأمور..اأولها اأن ق�شية التطرف والإرهاب لي�شت ق�شية اأمنية فقط 
واإمنا لها العديد من اجلوانب الأخرى..الثقافية والجتماعية والقت�شادية 
اأن مواجهة  وثانيها  ال��درا���ش��ات حولها  واإع����داد  بها  اله��ت��م��ام  م��ن  ب��د  ل  التي 
ظاهرة التطرف حتتاج اإىل تكاتف جهات واأطراف وقوى خمتلفة مبا يت�شق مع 
الطابع املعقد واملت�شابك لهذه الظاهرة. وقالت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها 
اأن توافر املعلومات الدقيقة واملنظمة  اإن ثالث هذه الخت�شا�شات  الإفتتاحي 
هو اأمر اأ�شا�شي يف ا�شرتاتيجية املكافحة واملواجهة ورابعها اأن التوعية بخطر 
عن�شران  هما  وتغذيه  وراءه  تقف  التي  القوى  عن  الغطاء  وك�شف  التطرف 

جوهريان يف التحرك للق�شاء عليه �شواء على امل�شتويني املحلي اأو العاملي. 

••  دبي -وام:

 كرمت موانئ دبي العاملية اأكرث من 100 موظف يف اإقليم الإم��ارات تقديرا 
ملبادرة  الرابع  ال�شنوي  احلفل  خالل  وذلك  املبتكرة  واأفكارهم  املتميز  لأدائهم 
�شهادات  �شلم  بالتميز.  الحتفال  عنوان  حتت  العام  ه��ذا  اأقيم  وال��ذي  تقدير 
جمل�س  رئي�س  �شليم  بن  اأحمد  �شلطان  من  كل  للفائزين  واجل��وائ��ز  التقدير 
اإدارة موانئ دبي العاملية وحممد املعلم نائب الرئي�س الأول ومدير عام موانئ 
دبي العاملية الإم��ارات وحممد علي اأحمد املدير التنفيذي للعمليات وم�شعود 
اإن الكوادر  اأحمد بن �شليم  الب�شرية. وقال �شلطان  امل��وارد  اإدارة  النوري مدير 
العاملة يف موانئنا هم من اأهم اأ�شول ال�شركة ونحن ملتزمون برعايتهم من 
دبي  اأن موانئ  اإىل  .. م�شرا  العمل  والتميز يف  الفردي  الأداء  ت�شجيع  خالل 
العاملية تركز على اإيجاد بيئة عمل ديناميكية وملهمة وهذه واحدة من العوامل 
الرئي�شية وراء جناح ال�شركة ومهما توزعت عملياتنا جغرافيا تبقى قيم فريق 
العاملية  اأعمالنا  حمفظة  عرب  العاملني  يف  متجذرة  والقيادة  واللتزام  العمل 
ويتجلى ذلك بو�شوح يف موانئ دبي العاملية - الإمارات . و�شم برنامج تقدير 
املتميز  الفريق  وم�شروع  الفرد  تطور  �شملت  اجلوائز  فئات من   7 العام  لهذا 

وتطوير الذات واملتدرب املتميز وجائزة املوهبة والأداء املتميز واأف�شل اإدارة. 

••  القاهرة -وام:

الإمنائية  املتحدة  الأمم  جمموعة  منتدى  يف  العربية  امل��راأة  منظمة  ت�شارك   
الإقليمية حول الأهداف الإمنائية لالألفية فيما بعد عام 2015 الذي يفتتح 
وي�شتمر  اهلل  العبد  رانيا  امللكة  رعاية  حتت  عمان  الردنية  العا�شمة  يف  اليوم 
الإمنائية  امل��ت��ح��دة  الأمم  جم��م��وع��ة  تنظمه  ال���ذي  امل���وؤمت���ر  حت�شر  ي��وم��ني. 
�شيف  �شيخة  الدكتورة  �شعادة  العربية  التنمية  الإقليمية حتت عنوان منتدى 

ال�شام�شي املديرة العامة ملنظمة املراة العربية.
فر�س  وخلق  الفقر  من  احل��د  بينها  من  عديدة  مو�شوعات  املنتدى  ويتناول 
العمل والنزاعات واآثارها على التما�شك الإجتماعي واحلكم الر�شيد وامل�شاركة 
ال�شيا�شية وتوفراخلدمات الأ�شا�شية للمواطنني والبيئة وتغر املناخ والأمن 
 80 ح��وايل  بح�شور  اإقليمية  م�شاورات  اإج��راء  اإىل  املنتدى  ويهدف  الغذائي. 
اأولويات  م�شاركا وم�شاركة ميثلون املجتمع املدين يف البلدان العربية ملناق�شة 
التنمية يف املنطقة العربية وبناء على هذه املناق�شات �شيتم و�شع تقرير حول 

الأولويات التنموية العربية فيما بعد عام 2015 يقدم لالأمم املتحدة.
الأمم  منظومة  اأطلقتها  التي  املو�شعة  العملية  اإط��ار  يف  املنتدى  ه��ذا  ويعقد 
املتحدة منذ العام املا�شي لتقييم اجنازات الأهداف الإمنائية لالألفية والإعداد 

ملرحلة ما بعد عام 2015. 

 اأخبارال�ساعة :
 مركز هداية علمة بارزة يف حترك الدولة 

للت�شدي للتطرف واالإرهاب والعنف

موانئ دبي العاملية تكرم اأكرث من 100 
موظف متميز �شمن مبادرة تقدير

منظمة املراأة العربية ت�شارك مبنتدى االأهداف 
االإمنائية للألفية فيما بعد 2015 يف االردن اليوم

فقدان جواز �صفرت
�شانوا�س  امل����دع����و/  ف���ق���د  
ابارامبيل          احمد  ابارامبيل 
-ه������ن������دي اجل����ن���������ش����ي����ة   - 
ج������������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م     
)6372133( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/1352592

فقدان جواز �صفرت
ناياكار  عبداهلل  املدعو/  فقد 
ال��ه��ن��د       ف��الب��ي��ل  اجلن�شية 
 f7184261 جواز �شفر رقم
اب���وظ���ب���ي فعلي  م����ن  �����ش����ادر 
ت�شليمه  ب��رج�����������اء  ي��ج��ده  م��ن 
اأو  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  اق����رب  اإيل 

�شفارة الهند م�شكورا

فقدان جواز �صفرت
ف��������������ق��������������د امل������������������دع������������������و/ 
���������ش��������راج راغ��������ون��������ان��������دان 
ج��������و���������ش��������ي  اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة 
رقم  ���ش��ف��ر  ج������واز  الهند   
من  ����ش���ادر   k8803998
يجده  م�����ن  ف���ع���ل���ي  ال���ه���ن���د 
اقرب  اإيل  ت�شليمه  برج���اء 
�شفارة  اأو  ����ش���رط���ة  م���رك���ز 

الهند م�شكورا

فقدان جواز �صفرت
�شيلبا  امل�������دع�������وة/  ف�����ق�����دت 
ال��ه��ن��د     ج��و���ش��ي  اجلن�شية 
 j0357825 جواز �شفر رقم
���ش��ادر م��ن ال��ه��ن��د ف��ع��ل��ي من 
اإيل  ت�شليمه  برج���اء  ي��ج��ده 
اأو �شفارة  اقرب مركز �شرطة 

الهند  م�شكورا

فقدان جواز �صفرت
ميمونه  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
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مقتل 5 جنود لقوات ال�سالم بجنوب ال�سودان 

متمردون يعلنون ال�شيطرة على بلدتني يف دارفور 
•• اخلرطوم-وكاالت:

وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  اأع�����ل�����ن 
اخلارجية الهندية، ام�س الثالثاء، 
مقتل 5 جنود هنود تابعني لقوات 
بولية  ك��م��ني  يف  ال�������ش���الم  ح��ف��ظ 

جونغلي جنوب ال�شودان.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
الدين، يف تغريدة عرب  اأك��رب  �شّيد 
اإن  )ت��وي��رت(،  موقع  على  �شفحته 
حفظ  ق���وات  م��ن  ه��ن��ود  ج��ن��ود   5
ل��ب��ع��ث��ة الأمم  ال��ت��اب��ع��ني  ال�������ش���الم 
قتلوا  ال�شودان،  جنوب  يف  املتحدة 

يف كمني بولية جونقلي.
واأ�شار اأكرب الدين اإىل اأن ال�شفارة 
الأمم  ببعثة  ات�شال  على  الهندية 
امل���ت���ح���دة ل��رتت��ي��ب ا����ش���ت���الم جثث 
متمردين  ات���ه���م  ال������ذي  اجل����ن����ود 

بقتلهم.
جونقلي  يف  ج���م���اع���ة  وت���خ���و����س 
مت������ّرداً ع��ل��ى ���ش��ل��ط��ات ج��وب��ا منذ 
ال���ع���ام ال��ف��ائ��ت ب��ع��دم��ا خ�����ش��رت يف 

النتخابات.
اأعمال  اأخ�����راً  و���ش��ه��دت ج��ون��ق��ل��ي 

عنف بني قبيلتي النوير واملورل.
ح��رك��ة حترير  اأع��ل��ن��ت  ذل����ك،  اىل 
مناوي  اأرك���و  مني  جناح  ال�����ش��ودان 
تبعدان  ب��ل��دت��ني  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا 
ح���وايل م��ائ��ة ك��ي��ل��وم��رت ع��ن نيال 

عا�شمة ولية جنوب دارفور.
 وق���ال ح�شني م��ن��اوي ال��ق��ي��ادي يف 

يف جهود اإعادة املهجرين.
وقال علي الزعرتي ممثل الأمني 
ال���ع���ام ل�����الأمم امل���ت���ح���دة اإن�����ه رغم 
مببلغ  ال�شودانية  احلكومة  تعهد 
التعهدات  ف��اإن  دولر  مليار   2.6
اأق��ل من املبلغ  الإجمالية ما زال��ت 
تاأمل  امل��ت��ح��دة  الأمم  ك��ان��ت  ال���ذي 
جمعه وقدره 7.2 مليارات دولر.

املبلغ  ب�����ش��اأن  تفا�شيل  ت��ع��ل��ن  ومل 
ال����ذي ت��ع��ه��دت ب��ه ك��ل دول����ة، لكن 
حممود  اآل  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  اأح���م���د 
نائب رئي�س ال��وزراء القطري قال 
دول  قدمتها  ال��ت��ع��ه��دات  اأك���رب  اإن 

عربية.
اأن  ���ش��ح��ف��ي-  م���وؤمت���ر  واأك������د -يف 
خم�شمائة  ب��ت��ق��دمي  وع����دت  ق��ط��ر 
الدول  بع�س  واأن  دولر،  م��ل��ي��ون 
قد تزيد تعهداتها عندما تنظر يف 

امل�شروعات بالتف�شيل.
وجاء موؤمتر املانحني بعد يوم من 
توقيع احلكومة ال�شودانية وحركة 
ات����ف����اق �شالم  وامل���������ش����اواة  ال����ع����دل 
ال���دوح���ة ل�شالم  مب��وج��ب وث��ي��ق��ة 
داف�����ور ال��ت��ي وق��ع��ت ق��ب��ل عامني، 
اإليها  ل��ت��ن�����ش��م  م��ف��ت��وح��ة  وت���رك���ت 

احلركات غر املوقعة.
دارف��������ور  م�����ت�����م�����ردون يف  وح����م����ل 
القوات  �شد   2003 ع��ام  ال�شالح 
و�شفوه  م���ا  ب�����ش��ب��ب  احل���ك���وم���ي���ة، 
اخلرطوم  يف  احلكومات  بتهمي�س 

لالإقليم الواقع غربي ال�شودان.

الثالث  لليوم  توا�شلت  النازحني 
على التويل احتجاجا على موؤمتر 
تنمية دارفور الذي اختتم الثنني 

يف الدوحة.
ال��ن��ا���ش��ط��ة -ال��ت��ي رف�شت  وق��ال��ت 
املتظاهرين  اإن  ه��وي��ت��ه��ا-  ك�����ش��ف 
يقولون اإن من ي�شاركون يف موؤمتر 

الدوحة ل ميثلوننا .
امل��ان��ح��ة يف املوؤمتر  ال���دول  وك��ان��ت 
مليارات   3.6 ب��ت��ق��دمي  ت��ع��ه��دت 
وللم�شاعدة  الإقليم  لتنمية  دولر 

على  �شيطرت  ق��وات��ه  اإن  احل��رك��ة 
يو�شح  اأن  دون  م��ن  الع�شمة  بلدة 
ي�شيطرون  امل��ت��م��ردون  زال  م��ا  ه��ل 
اأنهم  اأو�����ش����ح  ل��ك��ن��ه  ال���ب���ل���دة  ع��ل��ى 
مهاجرية  بلدتْي  على  ي�شيطرون 
ول��ب��دو ع��ل��ى ب��ع��د م��ائ��ة ك��ل��م �شرق 

نيال.
واأك����دت ال��ق��وات امل�����ش��رتك��ة لالأمم 
امل��ت��ح��دة والحت������اد الأف���ري���ق���ي يف 
ق���وات م��ن��اوي هاجمت  اأن  دارف����ور 
و�شيطرت  امل��ذك��ورت��ني  ال��ب��ل��دت��ني 

عليهما �شباح ال�شبت.
وحتدثت القوات اأي�شا عن حدوث 
ال���ع���دي���د م����ن ال������غ������ارات اجل���وي���ة 
اآلف  اأن  اإىل  لف��ت��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
قواعدها  اإىل  ت��وج��ه��وا  امل��دن��ي��ني 

طلبا للحماية.
با�شم  باملتحدث  الت�����ش��ال  وت��ع��ذر 
اجل��ي�����س ال�������ش���وداين ل��ت��اأك��ي��د هذه 

املعلومات.
اإ�شافة اإىل ذلك، اأفادت نا�شطة يف 
املجتمع املدين اأن مظاهرات و�شط 

مو�شكو: ال ندعم طرفًا بالنزاع ال�شوري 
•• مو�صكو-وكاالت:

باأنها ل تدعم  جددت رو�شيا ام�س تاأكيدها 
اأي طرف بالنزاع الداخلي يف �شوريا. وقال 
ال�شوري  امللف  اإن  با�شم اخلارجية  املتحدث 
اأث����ن����اء اج���ت���م���اع وزراء  ل��ل��ن��ق��ا���س  ���ش��ي��ط��رح 
جم��م��وع��ة ال��ث��م��اين ال��ك��ب��ار ال���ذي يعقد يف 
اليوم  من  اعتبارا  يومني  م��دار  على  لندن 

الأربعاء.
ونقلت وكالة اأنباء نوفو�شتي الرو�شية، عن 
األك�شندر لوكا�شيفيت�س، قوله اإن مو�شكو ل 

البلد  لهذا  الداخلي  النزاع  يف  اأح��داً  تدعم 
ب�شدة كل  ندين  ال��وق��ت عينه  ���ش��وري��ا.. ويف 
املدنيني،  �شد  والعنف  الإره��اب��ي��ة  الأع��م��ال 
النزاعات  ع���ن  ال���ن���اج���م  ال��ع��ن��ف  وخ���ا����ش���ة 

الطائفية اأو القومية .
تبذل ق�شارى جهودها  اأن مو�شكو  واأ�شاف 
من اأجل حتويل الأمور يف �شوريا اإىل طريق 
ال�شيا�شي والإ�شهام يف بدء حوار بني  احلل 
اأ�شا�س  على  واملعار�شة  ال�شورية  احلكومة 
30 يونيو حزيران  اإعالن جنيف املوقع يف 

من العام املا�شي .

وحّذر لوكا�شيفيت�س من اأن �شيناريو ا�شتمرار 
امل��واج��ه��ة امل�����ش��ل��ح��ة ي��ه��دد ب���ان���زلق البالد 
الإرهاب  بتعزيز  و�شيت�شبب  الفو�شى،  اإىل 
بالدول  الأمنية  الأو���ش��اع  وتدهور  ال��دويل 
بال�شرق  الت�شوية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  امل��ج��اورة. 
للنقا�س بالجتماع،  اأي�شاً  الأو�شط �شتطرح 
لفتاً اإىل اأن حالة اجلمود التي دخلها امل�شار 
الفل�شطيني طال اأمدها، وينبغي بذل جهود 
بني  املفاو�شات  اإط���الق  اإع���ادة  بغية  مكثفة 
واإخراجها  والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني 

من الطريق امل�شدود.

•• نيويورك-رويرتز:

ق���ال ب���ان ج��ي م���ون الم���ني ال��ع��ام ل���المم امل��ت��ح��دة يف 
بالمتداد  ي��ه��دد  م��ايل  ال�����ش��راع يف  ان  ج��دي��د  تقرير 
اىل ال�شحراء الغربية وان جبهة البولي�شاريو حذرت 
املنظمة الدولية من احتمال حدوث ت�شلل لرهابيني.

وقال بان يف تقرير ملجل�س المن املوؤلف من 15 دولة 
ح�شلت رويرتز على ن�شخة منه خالل اجتماعات مع 
بعثة حفظ ال�شالم مل ي�شتبعد قادة جبهة بولي�شاريو 

ت�شلل ارهابيني.
ووجود  م�شلحني  ت�شلل  اح��ت��م��ال  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���اف 
املوارد  ونق�س  القليمي  الم��ن��ي  التن�شيق  يف  ث��غ��رات 
من اأجل ال�شيطرة على احلدود ب�شكل فعال كلها اأمور 

تعر�س املراقبني الع�شكريني للخطر.
و�شنت فرن�شا هجوما ع�شكريا يف مايل يف يناير كانون 

العا�شمة. واأدى ذلك  الثاين �شد مت�شددين يهددون 
اىل طرد املت�شددين من البلدات التي �شيطروا عليها 
انتحارية  هجمات  الوقت  ذل��ك  منذ  ي�شنون  اأنهم  ال 

وغارات.
ت��ت��ح��ول ����ش���ح���راء مايل  اأن  ق����وى غ��رب��ي��ة  وت��خ�����ش��ى 
ال�شا�شعة وامل�شطربة اىل من�شة تنطلق منها هجمات 

املت�شددين.
قوات  ار���ش��ال  اأخ���رى  اأوروب���ي���ة  ح��ك��وم��ات  وا�شتبعدت   

قتالية ال اأنها تدعم قوة تدريب ع�شكرية.
الت�شاور  ج��رى  التي  احلكومات  كل  ب��ان  تقرير  وق��ال 
معها اأثارت خماوف بالغة من خطر امتداد القتال يف 
مايل اىل دول جماورة وال�شهام يف نقل التطرف اىل 

خميمات الالجئني يف ال�شحراء الغربية.
واأ����ش���اف ب���ان و���ش��ف��ت اح���دى احل��ك��وم��ات ال��و���ش��ع يف 

ال�شحراء الغربية باأنه قنبلة موقوتة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

عربت الوليات املتحدة الأمركية عن انزعاجها 
ال�شديد من ارتفاع وترة الكراهية �شد امل�شلمني 
يف �شريالنكا والعتداءات عليهم، وحذرت من اأن 
مثل هذه امل�شاعر ينبغي األ ي�شمح لها بالتفاقم. 

جاء ذلك بينما ت�شاعدت الأ�شهر الأخرة حمالت 
وحتى  ال�شمعة،  وت�شويه  الكراهية،  خطابات  من 
للم�شلمني  امل��م��ل��وك��ة  ال�����ش��رك��ات  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات 
�شنهالية  قومية  جماعات  قبل  من  وم�شاجدهم 
تقاع�س من  وبوذية. وجتري تلك احلملة و�شط 
ال�شرطة ال�شريالنكية عن مالحقة اجلناة، وهو 
لكنها  تدعمها.  احلكومة  اأن  يف  ال�شبهة  اأث��ار  ما 

تنفي ذلك ب�شدة.
وقالت ال�شفرة الأمركية بكولومبو للمرا�شلني 

مع  جنب  اإىل  جنبا  املتحدة،  ال��ولي��ات  الأج��ان��ب 
العديد من مواطني �شريالنكا، ت�شعر بالنزعاج 
اململوكة  ال�شركات  على  الأخ���رة  الهجمات  م��ن 

للم�شلمني ومن الدعوات الفو�شوية لذلك.
لهذا  ي�شمح  األ  يجب  �شي�شون  مي�شيل  واأ�شافت 
التفاقم مو�شحة  البغي�شة يف  امل�شاعر  النوع من 
لهزمية  تتعا�شد  اأن  يجب  الت�شامح  اأ���ش��وات  اأن 
الإن�شان  ح��ق��وق  ملجل�س  ق���رار  وك���ان   . ال��ت��ط��رف 
ال��ت��اب��ع ل���الأمم امل��ت��ح��دة، رع��ت��ه ال��ولي��ات املتحدة 
البالغ  القلق  عن  اأي�شا  عرب  قد  املا�شي،  ال�شهر 

اإزاء التمييز الديني يف �شريالنكا.
وك��ان��ت جم��م��وع��ات ي��ق��وده��ا ره��ب��ان ب���وذي���ون قد 
امل�شلمني  اأن  م��ف��اده��ا  ل�����ش��ائ��ع��ات  م���وؤخ���را  روج���ت 
ي�شيطرون على معظم الأعمال التجارية بالبالد، 
ويحاولون الهيمنة دميوغرافيا عن طريق زيادة 

معدل مواليدهم وتعقيم ال�شنهاليني والبوذيني 
�شكان  جممل  م��ن   9% امل�شلمون  وي�شكل  ���ش��را. 
مليونا،  ع�شرين  نحو  عددهم  البالغ  �شريالنكا 
يقرب  ما  والبوذيون  ال�شنهاليون  ميثل  حني  يف 
من %75 من ال�شكان. ون�شبت وكالة اأ�شو�شيتد 
بر�س ملجموعة من املتطوعني امل�شلمني -رف�شت 
قولها  النتقام-  من  خوفا  اأ�شمائها  عن  الك�شف 
33 حادث اعتداء على امل�شلمني منذ  اإنها وثقت 
اأماكن  على  الهجمات  ذل��ك  يف  مب��ا   2011 ع��ام 
اإزاء  قلقها  عن  اأي�شا  �شي�شون  واأع��رب��ت  العبادة. 
ال��ت��ه��دي��دات وال��ه��ج��م��ات ���ش��د و�شائل  ا���ش��ت��م��رار 
الإع��الم املحلية بعد نحو اأرب��ع �شنوات من نهاية 
احل����رب الأه���ل���ي���ة، وع����دم ق����درة ال�����ش��ل��ط��ات على 
القتل  العديد من عمليات  ب�شاأن  الغمو�س  اإزال��ة 

والختطاف والعتداءات �شد ال�شحفيني.

قلق اأمريكي من ا�شتهداف م�شلمي �شريلنكا 

جدل لغياب املالكي عن جل�شة للربملان 
•• بغداد-وكاالت:

املالكي عن ح�شور جل�شة  ن��وري  العراقي  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  تغّيب  دفع 
اإبداء  اإىل  ال�شيا�شية  الكتل  الأول،  اأم�س  التي عقدت  التا�شعة ع�شرة  الربملان 
انزعاجها، يف حني برر ائتالف دولة القانون غياب املالكي بعدم قدرة الربملان 

على احلفاظ على املعلومات الأمنية التي تتعلق بحياة العراقيني.
متت  ال��ت��ي  اجلل�شة  ح�شور  ع��ن  امل��ال��ك��ي  تغيب  ب�����ش��اأن  الفعل  ردود  وتباينت 
اأيام،  تاأجيلها لع�شرة  اأن مت  التوايل بعد  الثالثة على  ا�شت�شافته فيها للمرة 
ففي الوقت الذي يرى فيه البع�س اأن املالكي تهرب من احل�شور وتخوف من 
اأن غياب املالكي يعود لأ�شباب د�شتورية واأمنية.  اآخ��رون  ، اعترب  ردود الفعل 
عدم  اإن  اجلميلي،  وح��دة  النواب  جمل�س  يف  العراقية  ائتالف  ع�شو  وقالت 
ومناق�شته  ل�شت�شافته  املخ�ش�شة  النواب  جمل�س  جل�شة  اإىل  املالكي  ح�شور 

حول تردي الو�شع الأمني، يوؤكد عدم 
اإع��ط��اء م���ربرات لرتاجع  ق��درت��ه على 
اإ�شافة  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�شاحة  يف  الأم���ن 
احلقائق  م��واج��ه��ة  م���ن  ت��خ��وف��ه  اإىل 
واأو�شحت وحدة  ال�شعب.  اأمام ممثلي 
اأ�شبابا غر مقنعة  اأن هناك  اجلميلي 
جمل�س  اإىل  امل���ال���ك���ي  ح�����ش��ور  ل���ع���دم 
فعل  ردود  م��ن  تخوفه  منها  ال��ن��واب، 
النواب اأو ا�شتخدام األفاظ بذيئة، ومن 
جهات  اإىل  الأمنية  املعلومات  ت�شريب 
�شالعة بالإرهاب ب�شبب ادعائه بوجود 
اإره����اب   4 مب����ادة  م��ت��ه��م��ا  ن��ائ��ب��ا   19
املعار�شني  جت���اه  وامل��ف��ت��ع��ل��ة  ال��ك��ي��دي��ة 
ل�شيا�شة احلكومة . واعتربت املتحدثة 

ذاتها اأن دعوة املالكي لعقد اجتماع ملناق�شة الو�شع الأمني يف جمل�س الوزراء 
يعترب  ال��ذي  ال��ن��واب  مبجل�س  ا�شتخفاٌف  ح�شرا،  ال�شيا�شية  الكتل  ق��ادة  مع 
اإ�شعاف الربملان منذ عامني، مما  اأنه عمل على  اإىل  ممثال لل�شعب، م�شرة 
من  املالكي  اأن  واإىل  تدريجيا،  والرقابي  الت�شريعي  دوري��ه  فقدان  اإىل  اأدى 
احلزب  اإىل  والعودة  الدكتاتورية  ير�شخ  النواب  ملجل�س  ح�شوره  عدم  خالل 
الواحد. من جانبه قال املتحدث با�شم ائتالف دولة القانون علي ال�شاله اإن 
جلنة الأمن والدفاع طلبت يف اجتماع روؤ�شاء الكتل واللجان ا�شت�شافة وزيري 
تطلب  ومل  الأمنية،  الأو���ش��اع  ملناق�شة  الأمنيني  وال��ق��ادة  والداخلية  الدفاع 
�شخ�شيا  اجتهد  النجيفي  اأ�شامة  املجل�س  رئي�س  اأن  اإل  املالكي،  ا�شت�شافة 

وو�شع ا�شم املالكي، خمالفا بذلك النظام الداخلي، بح�شب راأيه.

•• بريوت-روما-ا.ف.ب:

دع��ا الم��ني العام ل��المم املتحدة 
دم�شق  ام�����������س  م�������ون  ك������ي  ب�������ان 
ل��ل��ت��ع��اون وامل���واف���ق���ة ع��ل��ى دخول 
ال���دول���ي���ة تقوم  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ب��ع��ث��ة 
با�شتخدام  اتهامات  يف  بالتحقيق 
النزاع  يف  الكيميائية  ال���ش��ل��ح��ة 

الدائر يف �شوريا.
روما  يف  لل�شحافيني  ب���ان  وق���ال 
����ش���وري���ا تقدمي  ان���ا����ش���د ح��ك��وم��ة 
تعاونها التام وال�شماح للبعثة بان 

مت�شي قدما .
وكان بان اعلن الثنني ان فريقا 
من املفت�شني الدوليني موجود يف 
قرب�س وجاهز للتوجه اىل �شوريا 
اتهامات  يف  للتحقيق  امل���ج���اورة 
الكيميائية  ال�شلحة  با�شتخدام 

يف ال�شراع. 
وك����ان����ت دم�����ش��������ق ط��ل��ب��ت اج�����راء 
املعار�شة  ا���ش��ت��خ��دام  يف  حت��ق��ي��ق 
الكيميائية  ال���ش��ل��ح��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
اآذار   19 يف  الع�ش�����ل  خ������ان  يف 

مار�س.
وت���ق���ول امل���ع���ار����ش���ة امل�����ش��ل��ح��ة ان 
ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة ن�����ش��رت تلك 

ال�شلحة.
ال�شورية  ���ش��ان��ا  وك���ال���ة  ان  غ���ر 
وقت  يف  نقلت  لالنباء  احلكومية 
وزارة  م�����ش��وؤول يف  رف�����س  لح���ق 

التي  التحقيق  مهمة  اخل��ارج��ي��ة 
اقرتحها بان.

العام طلب  امل�شوؤول المني  وقال 
مهاما ا�شافية مبا ي�شمح للبعثة 
ارا�شي  ك���ام���ل  ع��ل��ى  ب��الن��ت�����ش��ار 
ال�شورية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
ال�شوري  الطلب  يخالف  ما  وه��و 
، معتربا ذلك  املتحدة  من المم 

انتهاكا لل�شيادة ال�شورية .
واكد ان �شوريا ل ميكن ان تقبل 

الوطني  الئتالف  دان  ذل��ك،  اىل 
ال�شورية  واملعار�شة  الثورة  لقوى 
ام�����������س ال����ت����ف����ج����ر الج������رام������ي 
امل�����ش��ني ال����ذي وق����ع ام�����س الول 
مقتل  اىل  وادى  دم�شق  و�شط  يف 
ال�شلطات،  بح�شب  �شخ�شا   15
حممال نظام الرئي�س ب�شار ال�شد 

امل�شوؤولية عنه.
واع���رب الئ��ت��الف يف ب��ي��ان تلقت 
منه  ن�شخة  ب��ر���س  فران�س  وك��ال��ة 

المانة  م��ن  امل���ن���اورات  ه��ذه  مثل 
ال���ع���ام���ة ل�����المم امل���ت���ح���دة اآخ�����ذة 
ال�شلبي  ال��دور  حقيقة  بالعتبار 
ال����ذي ل��ع��ب��ت��ه يف ال���ع���راق وال���ذي 
م��ه��د زورا ل��ل��غ��زو الم��رك��ي ، يف 
المركية  احل��م��ل��ة  اىل  ا����ش���ارة 
حكم  خ����������الل  ال���������ع���������راق  ع�����ل�����ى 
ح�شني  ���ش��دام  ال��ع��راق��ي  الرئي�س 
ب��غ��داد ل�شلحة  ام��ت��الك  ب��ح��ج��ة 

بيولوجية.

وا�شتنكاره  ال�����ش��دي��دة  ادان��ت��ه  ع��ن 
ال���ك���ام���ل ل��ل��ت��ف��ج��ر الج����رام����ي 
امل�شني الذي وقع يف قلب عا�شمة 

احلياة دم�شق .
الوطني  الئ���ت���الف  ان  وا����ش���اف 
م�����ش��وؤول عن  الأ���ش��د  يعترب نظام 
هذا احل��ادث الآث��م ال��ذي اقرتفه 
ادوات����ه،  ع��رب  او  م��ب��ا���ش��رة  ب�شفة 
خا�شة عند اأخذ الطبيعة الأمنية 
على  املطبقة  امل�شددة  واحلرا�شة 
املنطقة التي جرى فيها التفجر 

والأحياء املجاورة له .
وانفجرت �شيارة مفخخة الثنني 
يف و����ش���ط دم�����ش��ق ق����ال الع����الم 
عملية  ن��ت��ي��ج��ة  ان���ه���ا  ال���������ش����وري 
مقتل  اىل  ادى  م���ا  ان���ت���ح���اري���ة، 
بح�شب  الق��ل  على  �شخ�شا   15

ح�شيلة ر�شمية.
ووقع النفجار يف منطقة �شكنية 
على مقربة من امل�شرف املركزي 
التابعة لرئا�شة  وهيئة ال�شتثمار 
احل��ك��وم��ة، وه��و الك��رث قربا من 
مركز العا�شمة ال�شورية يف النزاع 

امل�شتمر منذ عامني.
ال�شوري  الئ����ت����الف  واع����ت����ربت 
اىل  ي�شاف  التفجر  ان  املعار�س 
التي  �شل�شلة طويلة من اجلرائم 
ال�شدي  ال��ن��ظ��ام  خ��الل��ه��ا  ق�شف 
واملخابز  وال���ك���ن���ائ�������س  امل�������ش���اج���د 
وال���ب���ي���وت وامل����الج����ىء وامل���دار����س 

التقليدية  الأ���ش��ل��ح��ة  مب��خ��ت��ل��ف 
عنوان  ل  ر�شالة  يف  والكيماوية، 
التدمر  ����ش���ي���ا����ش���ة  �����ش����وى  ل���ه���ا 

ال�شاملة .
ي��ن��زع عن  وا���ش��ار اىل ان م��ا �شبق 
املجتمع الدويل كل عذر او مربر 
وي�شعه  ال��ت�����ش��وي��ف،  او  ل��ل��ت��اأخ��ر 
ال�شيا�شية  م�������ش���وؤول���ي���ات���ه  ام������ام 
العمل  اأج���ل  م��ن  والإن�ش�������انية، 
ف������ورا ع���ل���ى ات����خ����اذ الإج����������راءات 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ل��ج��م ال��ن��ظ��ام واإن���ه���اء 
بحق  املرتكبة  اليومية  اجل��رائ��م 

املدنيني.
التفجرات  كافة  الئتالف  ودان 
والأعمال القتالية التي ت�شتهدف 
اي��اه��ا جرائم  امل��دن��ي��ني، م��ع��ت��ربا 
يعاقب  اأن  ب��د  ل  الإن�شانية  �شد 

امل�شوؤولون عنها .
بتنفيذ  ارهابيني  دم�شق  واتهمت 
الن����ف����ج����ار، وه�����و ال�����ش����م ال����ذي 

تطلقه على م�شلحي املعار�شة.
امل�شتمر  ال�����ش��وري  ال��ن��زاع  واودى 
منذ منت�شف اآذار مار�س 2011، 

بنحو 70 الف �شخ�س.

املعار�سة ال�سورية تتهم النظام بتفجري دم�سق

بان يدعو �شوريا للتعاون مع مفت�شي االأ�شلحة الكيميائية 

قاعدة العراق: جبهة الن�شرة امتداد لنا
•• بغداد-ا.ف.ب:

اعلن تنظيم القاعدة يف العراق يف ر�شالة �شوتية ام�س ان جبهة الن�شرة التي تن�شط يف �شوريا �شد نظام الرئي�س 
ب�شار ال�شد امتداد له وجزء منه وهدفها اقامة دولة ا�شالمية يف �شوريا. واعلن زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي يف 
الر�شالة التي ن�شرت على مواقع جهادية على النرتنت لقد اآن الوان لنعلن امام اهل ال�شام والعامل باأ�شره ان جبهة 
الن�شرة ما هي ال امتداد لدولة العراق ال�شالمية وجزء منها . كما اعلن الغاء ا�شم دولة العراق ال�شالمية والغاء 
ا�شم جبهة الن�شرة وجمعهما حتت ا�شم واحد هو الدولة ال�شالمية يف العراق وال�شام . وتابعت الر�شالة مند ايدينا 
وقلوبنا وا�شعة للف�شائل املجاهدة يف �شبيل اهلل والع�شائر البية يف ار�س ال�شام على ان تكون كلمة اهلل هي العليا 
وحتكم البالد والعباد باحكام اهلل تعاىل دون ان يكون لغر اهلل تعاىل اي ن�شيب يف احلكم على حد قولهم. وقال ل 
جتعلوا الدميوقراطية ثمنا لاللف الذين قتلوا منكم . ومل تكن جبهة الن�شرة معروفة قبل بدء النزاع ال�شوري 
ا�شتهدفت يف غالبيتها  التي  التفجرات  اكت�شبت دورا متعاظما على الر���س، وتبنت عددا من  قبل عامني، لكنها 

مراكز ع�شكرية وامنية. كما ادرجتها وا�شنطن على لئحة املنظمات الرهابية.

مون يخ�شى تداعيات مايل على اأزمة ال�شحراء 

وزير الدفاع االمريكي 
يزور ا�شرائيل 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

ا���ش��رائ��ي��ل��ي لرويرتز  ق���ال م�����ش��وؤول 
المريكي  ال���دف���اع  وزي���ر  ان  ام�����س 
زيارة  ب����اأول  �شيقوم  ه��اج��ل  ت�����ش��اك 
ر�شمية ايل ا�شرائيل يف وقت لحق 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����ش��ه��ر  م��ن ه���ذا 
البلدين  ب��ني  الو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف 
الدفاع  وزارة  وق���ال���ت  احل��ل��ي��ف��ني. 
ونظره  ه��اج��ل  ان  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
-الذي  يعلون  مو�شي  ال�شرائيلي 
عني حديثا اي�شا- ناق�شا الزيارة يف 
ات�شال هاتفي ال�شهر املا�شي. وقال 
ا�شرائيل  �شيزور  ان هاجل  امل�شوؤول 

يف الفرتة من 21 ايل 23 ابريل.
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اول  يف  جوبا  اىل  اجلمعة  الب�شر  عمر  ال�شوداين  الرئي�س  يتوجه 
9 متوز  ا�شتقالله يف  اع��الن  ال�شودان منذ  بها جلنوب  يقوم  زي��ارة 
يوليو 2011، على ما اعلنت الرئا�شة يف اخلرطوم..وقال عماد �شيد 
احمد م�شوؤول العالم يف الرئا�شة ان الب�شر �شيزور جوبا اجلمعة. 

هذا امر موؤكد.
دع��وة من  الب�شر قبل  ان  م��ار���س  اذار   12 ال�����ش��ودان يف  اعلن  وق��د 
نظره اجلنوبي �شلفا كر لزيارة جنوب ال�شودان ولكن بدون حتديد 
تاريخ للزيارة. ومل يعط امل�شوؤول ال�شوداين مزيدا من الي�شاحات 
حول هذه الزيارة التي توؤكد الرغبة يف تهدئة التوترات ال�شيا�شية 
اجل��ن��وب.. انف�شال  بعد  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  والع�شكرية  والق��ت�����ش��ادي��ة 
و�شتكون هذه الزيارة الوىل التي يقوم بها الب�شر منذ ح�شر اعالن 
يف   ،2011 يوليو  مت��وز  م��ن  التا�شع  يف  ال�����ش��ودان  جنوب  ا�شتقالل 
اعقاب اتفاقات �شالم عقدت يف 2005 وانهت حربا اهلية ا�شتمرت 

عقودا بني ال�شمال واجلنوب قبل النف�شال.

اعلن م�شوؤول تركي عن ارجاء زيارة كان يفرت�س ان جتريها جلنة 
لقارب  املرتتبة  التعوي�شات  ب�شان  للتفاو�س  انقرة  اىل  ا�شرائيلية 
مقابل  ال�شرائيلي  للجي�س  عملية  يف  قتلوا  ات��راك  نا�شطني  ت�شعة 

�شواحل غزة. 
جل�شة  بعد  ارين�س  بولند  الرتكية  احلكومة  با�شم  املتحدث  واف���اد 
للحكومة �شارافق رئي�س الوزراء رجب طيب اردوغان يف زيارته اىل 
زيارتهم.  وارجاأنا  ال�شرائيليون  بهم  ات�شلنا  وبالتايل  قرغيز�شتان، 
او   21 يف  واجلمعة،  اخلمي�س  مقررة  كانت  التي  الزيارة  و�شتجري 

ابريل.  ني�شان   22
ا�شمه  ع��ن  الك�شف  رف�����س  رف��ي��ع  ا�شرائيلي  حكومي  م�����ش��وؤول  واك���د 
لفران�س بر�س ارجاء الزيارة اىل 22 ني�شان ابريل ل�شباب لوج�شتية. 
واتى اعالن ارجاء الزيارة قبل �شاعات على تاكيد النا�شطني التراك 
املنا�شرين للفل�شطينيني الذين رفعوا �شكوى على ا�شرائيل يف تركيا 
متجها  كان  ان�شاين  ا�شطول  يف  مركب  على  الدامي  الهجوم  ب�شبب 
من  ب��ال��رغ��م  مالحقاتهم  �شيوا�شلون  ان��ه��م   ،2010 يف  غ��زة  اىل 
العتذارات الخرة وعر�س التعوي�س الذي قدمته الدولة العربية. 
و�شرح مو�شى ت�شوا�س احد النا�شطني الذين كانوا على منت املركب 
وال�شرر  العطل  تعوي�شات  امانات  نناق�س  لن  الرتكي مايف مرمرة 

ولن نتخلى عن املحاكمة طاملا ان احل�شار ما زال قائما على غزة . 

التقى الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون، ام�س البابا فرن�شي�س، 
الأفكار  يت�شاركان  الر�شويل  والكر�شي  الدويل  املنظمة  اأن  اأكد  حيث 
ب��ان وال��ب��اب��ا يف ح��ا���ش��رة الفاتيكان، ملدة  والأه����داف ذات��ه��ا. وال��ت��ق��ى 
واأهدافاً م�شرتكة  اأفكاراً  اإن  ع�شرين دقيقة، حيث قال الأمني العام 
ل�شرف  اأن��ه  واأ�شاف   . الر�شويل  والكر�شي  املتحدة  الأمم  جتمع بني 
عظيم اأن األتقي بكم يف بداية فرتة وليتكم، فمن املهم للغاية لقاء 
الزعيم الروحي للعامل ، خمتتماً بالقول اإن الزيارة هذه جاءت با�شم 

الأمم املتحدة . 
رافق الأمني  اأممياً من اثني ع�شر �شخ�شاً  اإن وفداً  وقال الفاتيكان 
العام لالأمم املتحدة يف الزيارة، وخالل التبادل العريف للهدايا، قّدم 
بان كي مون كتاباً للبابا مع ميثاق الأمم املتحدة باللغات الر�شمية 
والرو�شية  والفرن�شية  والإن��ك��ل��ي��زي��ة  وال�شينية  ال��ع��رب��ي��ة   ، ال�����ش��ت 

والإ�شبانية.
هذه  قائاًل  الإجنليزية  باللغة  كلمات  بب�شع  البابا  رّد  جانبه  من   
اإىل  الفاتيكان  واأ�شار  اإنها عبارة عن لوحة ف�شيف�شائية لروما   لك، 
اأخوة خا�شة �شادت اجلّو عندما وّزع البابا بنف�شه جلميع  اأن حلظة 
البابا  �شعار  حتمل  ت���زال  ل  وال��ت��ي  ال���وردي���ة،  امل�شبحة  احل��ا���ش��ري��ن 
الفخري . والتقى بان كي مون لحقاً وزير خارجية دولة الفاتيكان 

الكاردينال تارت�شيزيو برتوين.

عوا�صم

اخلرطوم

الفاتيكان

انقرة

اإ�شرائيل ت�شجن متهمًا
 بالتعامل مع حزب اهلل

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

يف  ع��رب��ي  ���ش��اب  ع��ل��ى  بال�شجن  حكما  ام�����س  ا�شرائيلية  حمكمة  ا���ش��درت 
ا�شرائيل ل�شبع �شنوات بتهمة اجراء ات�شالت مع عميل حلزب اهلل اللبناين 

وللتخطيط لرتكاب جرمية، بح�شب ما اعلنت الذاعة العامة.
ووجدت حمكمة ا�شرائيلية يف حيفا بان ميالد حممد اخلطيب )26 عاما( 
من قرية جمد الكروم يف اجلليل �شمال ا�شرائيل مذنبا باجراء ات�شالت 

مع عميل حلزب اهلل لفرتة خم�س �شنوات.
الداخلي  الم��ن  وق��ال جهاز   2012 ايلول-�شبتمرب  واعتقل اخلطيب يف 
ال�شرائيلي )ال�شني بيت( انه اعرتف خالل التحقيق بانه مت جتنيده عام 
2009 على يد لبناين يعي�س يف الدمنارك وي�شمى برهان خطيب طلب 
منه جمع معلومات حول مواقع وحتركات القواعد الع�شكرية ال�شرائيلية 
وم�شتودعات وم�شانع ال�شلحة وبح�شب التهام، فانه طلب من اخلطيب 
الرئي�س  بها  قام  لزيارة  المنية  التح�شرات  حول  معلومات  جمع  اي�شا 

ال�شرائيلي �شيمون بريز اىل قرية جمد الكروم.
تهمة  با�شقاط  الدع���اء  م��ع  ات��ف��اق  اىل  حماكمته  قبل  اخلطيب  وتو�شل 

م�شاعدة العدو يف زمن احلرب مقابل تهمة التامر لرتكاب جرمية.
عددهم  ويقدر  ا�شرائيل  �شكان  من   20% ح��واىل  ا�شرائيل  ع��رب  ي�شكل 
فل�شطيني  الف   160 يتحدرون من  �شخ�س وهم  1،3 مليون  باكرث من 

بقوا يف ارا�شيهم بعد اعالن قيام دولة ا�شرائيل العام 1948.
ا�شرائيل  يف  ال��ع��رب  ي��ع��ام��ل  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  اجلن�شية  يحملون  ان��ه��م  وم���ع 
كمواطنني من الدرجة الثانية ويعانون من متييز وا�شح �شدهم يف فر�س 

العمل وال�شكن خ�شو�شا.

�سروط نتنياهو تقلل فر�س ا�ستئناف املفاو�سات

اعتقاالت بال�شفة وانفجار ي�شتهدف دبابة ا�شرائيلية وتوغل يف غزة

بغداد حتيي ذكرى �شقوط �شدام ب�شمت 
ب�شبب تعرث عملية امل�شاحلة. ولكن 
ات���خ���ذوا خطوة  ال������وزراء  ان  ي��ب��دو 
رئي�شية يف هذا الجتاه هذا ال�شهر 
ا�شالحات  ع��ن  الك�شف  خ��الل  م��ن 
حزب  اع�شاء  متنع  التي  للقوانني 
ال���ب���ع���ث ال�������ش���اب���ق م�����ن ال���ع���م���ل يف 
امل�شاركة  او  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ان  يتوقع  ولكن  العامة.  احلياة  يف 
ت��واج��ه ال��ت��ع��دي��الت امل��ق��رتح��ة على 
معار�شة  ال��ب��ع��ث  اج��ت��ث��اث  ق���ان���ون 

�شديدة يف جمل�س النواب.

•• بغداد-ا.ف.ب:

الذكرى  ب�شمت  ام�س  بغداد  احيت 
العا�شرة ل�شيطرة القوات المركية 
واطاحتها  العراقية  العا�شمة  على 
لتزال  فيما  ح�شني،  ���ش��دام  بنظام 
ال����ب����الد ت���ع���اين م����ن اع����م����ال عنف 
وازم��������ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة. وت���ع���ي���د هذه 
�شورة  ال��ع��امل  اذه���ان  اىل  املنا�شبة 
ال��ع��راق��ي��ني وه���م ي���دم���رون متثال 
با�شتبداده  ع����رف  ال�����ذي  ال���رج���ل 
�شاحة  يف  امركية  دبابة  مب�شاعدة 
�شورة  وهي  بغداد  و�شط  الفردو�س 
ت��ب��ل��ور ان��ت��ه��اء ح��ك��م ���ش��دام وحزب 
ال���ب���ع���ث.  وك���ان���ت م��ع��ن��وي��ات جي�س 
منهارة  ح���ي���ن���ذاك  ح�����ش��ني  ����ش���دام 
ف��و���ش��ى واختفت  وق���وات���ه يف ح��ال��ة 
المركية.  ال����ق����وات  ت���ق���دم  ام�����ام 
كثر  لدى  بال�شعادة  ال�شعور  ولكن 
ال��ي��وم وهم  م��ن العراقيني يف ذل��ك 
الذي  الدكتاتور  �شقوط  ي�شاهدون 
حكم العراق لأكرث من عقدين من 
باملرارة  �شعور  يقابله  ك��ان  ال��زم��ن، 
ل����وق����وع ب����الده����م حت����ت الح���ت���الل 
الجنبي. هذا التباين يف النظر اىل 
اأبريل هو  التا�شع من ني�شان  تاريخ 
اقامة  دف��ع احلكومة اىل جتنب  ما 
وعلى  باملنا�شبة،  ر�شمية  احتفالت 
اعتربت  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الف 
كرد�شتان العراق وحدها هذا اليوم 

مادورو يتعهد مبكافحة الف�شاد يف فنزويل 
•• كراكا�س-رويرتز:

تعهد نيكول�س مادورو القائم باعمال رئي�س فنزويال بالق�شاء على الف�شاد 
يف اأعقاب اتهامات من مناف�شه يف النتخابات الرئا�شية هرنيك كابريلي�س 
باأن م�شوؤويل احلزب احلاكم ينهبون ثروة البالد النفطية. والف�شاد م�شكلة 
للزعيم  م�شتمرة يف فنزويال وكانت ق�شية رئي�شية يف احلملة النتخابية 
ال�شرتاكي الراحل هوجو ت�شافيز عندما انتخب رئي�شا للبالد لول مرة يف 
1998 . واثارت وفاته بال�شرطان ال�شهر املا�شي النتخابات التي �شتجرى 
يف  �شيفوز  م���ادورو  اأن  ال���راأي  ا�شتطالعات  وتظهر  ني�شان.  اأب��ري��ل   14 يف 
الن��ت��خ��اب��ات ب��ف��ارق م��ري��ح بف�شل ال��ر���ش��ا ال���ذي ول��دت��ه اج�����راءات �شخية 
اتهموا  باملعار�شة  منتقدين  ان  رغم  ت�شافيز  اتخذها  الجتماعي  لالنفاق 
الرئي�س الراحل ل�شنوات بالتغا�شي عن انت�شار الف�شاد بني حلفائه. وقال 
كان.  الف�شاد حيثما  �شاألحق  ليكون خليفته  ت�شافيز  اختاره  الذي  م��ادورو 
�شاأكر�س حياتي ملحاربة الف�شاد اذا كان ذلك �شروريا. وا�شاف قائال يف كلمة 
انتخابي يف مدينة ماتورين ب�شرق فنزويال يوم الثنني لدينا  يف اجتماع 
بع�س  وتقاع�س  والف�شاد  البروقراطية  على  التغلب  يف  كبرة  حت��دي��ات 
امل�شوؤولني التي يغم�شون اعينهم عن م�شاكل ال�شعب. وتعطي ا�شتطالعات 
مادورو  فنزويال-  يف  كبر  ب�شكل  ومتباينة  للجدل  مثرة  -وه��ي  ال���راأي 
اليام  يف  كابريلي�س  ووع��د  كابريلي�س.  مناف�شه  على  كبر  بفارق  تقدما 
القليلة املا�شية بانهاء املزايا اخلا�شة التي يحظى بها املقربون من زعماء 
بينما  البناء  حديثة  م�شاكن  على  ال�شريع  احل�شول  مثل  احلاكم  احل��زب 
يبقى الخرون ل�شنوات يف قوائم انتظار. وكان ت�شافيز قد اعتمد ب�شدة يف 
1998 على الغ�شب من انت�شار الف�شاد يف عقد  اول انتخابات فاز بها يف 
ا�شعار  فيه  كانت  وق��ت  يف  ح��اد  ب�شكل  يزيد  الفقر  ك��ان  عندما  الت�شعينات 
عاما   40 عمره  ولي��ة  حاكم  -وه��و  كابريلي�س  ويقول  منخف�شة.  النفط 
خ�شر انتخابات رئا�شية امام ت�شافيز العام املا�شي- ان فنزويال حتتاج ايل 
بداية جديدة بعد 14 عاما من ال�شرتاكية املت�شددة التي انتهجها الرئي�س 
الراحل. ويقول ان التاأميم املتكرر يف عهد حكومة ت�شافيز �شمح مل�شوؤولني 
الن  ال�شمنت ايل  ت��رتاوح من  بيع منتجات  ي�شيطروا على  ب��اأن  فا�شدين 
ودفعت امل�شرتين الذين ل حول لهم ايل دفع ر�شي للح�شول عليها. ويريد 
كابريلي�س اقامة ادارة جتمع بني اقت�شاد ال�شوق احلر و�شيا�شات ا�شرتاكية 
قوية على غرار الربازيل رغم ان الرئي�س الربازيلي ال�شابق لوي�س انا�شيو 

لول دا �شيلفا اأيد علنا مادورو كوريث ل�شديقه ت�شافيز.

ول��ي�����س يف عموم  ر���ش��م��ي��ة،  اج������ازة 
البالد. وعلى الرغم من اأن احلرب 
حيث  ن�شبيا،  ق�شرة  كانت  نف�شها 
اع���ل���ن ال��رئ��ي�����س الم���رك���ي ج���ورج 
�شتة  بعد  املهمة  اجن��از  بو�س  دبليو 
ا�شابيع من الغزو، ال ان تلك الفرتة 
ن��زاع دم��وي. وب��ني هجمات  اعقبها 
دفعت   ، وامل���ت���م���ردي���ن  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
التحالف  وق��وات  املتحدة  ال��ولي��ات 
 4800 ف��ق��دت  ح��ي��ث  ب��اه��ظ��ا  ثمنا 
90 يف املئة منهم  جندي اكرث من 

العراقيني  معاناة  لكن  امركيون. 
كانت ا�شعافا. وتفيد منظمة تعداد 
ال��ق��ت��ل��ى ال��ع��راق��ي��ني )اي�����راك بادي 
كاونت( ومقرها بريطانيا، ان اكرث 
من 120 الف مدين عراقي قتلوا 
خالل ال�شنوات الع�شر التي اعقبت 
اللف من  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  ال��غ��زو، 
وبال�شافة  وال�شرطة.  الع�شكريني 
ت���زال  ال���ت���ي ل  ال��ع��ن��ف  اىل اع���م���ال 
العراق  ي����زال  ل  ال���ب���الد،  ت�شهدها 
م�شتمرة  �شيا�شية  ازم��ة  من  يعاين 

االفراج عن م�شت�شار رئي�س وزراء ليبيا
يف  �شيارته  على  العثور  ومت  العا�شمة،  اىل  طريقه  يف  ك��ان  فيما 
تاجوراء ال�شاحية ال�شرقية لطرابل�س. وكان زيدان اعلن يف وقت 
اىل  م�شرا  ال�شعوبة  �شديدة  ظ��روف  يف  تعمل  حكومته  ان  �شابق 

تهديدات بالقتل تلقاها وزراء يف حكومته.
وذكر زيدان ان اخلطف م�شكلة عامة يف ليبيا ول يزال العديد من 
مع  التكيف  �شرورة  على  م�شددا   ، املفقودين  ع��داد  يف  املخطوفني 
ه��ذا ال��واق��ع ال��ن��اجت م��ن ث��ورة 2011 التي اط��اح��ت بنظام معمر 
ا���ش��رع وقت  امنية يف  ت�شكيل هيئات  ن��ح��اول  اي�شا  وق��ال  ال��ق��ذايف. 
لكنه عمل يتطلب وقتا . من جهة اخرى، ا�شاد زيدان اىل مبادرة 
يف  ين�شطون  ك��ان��وا  م�شراتة  م��ن  يتحدرون  �شابقني  ليبيني  ث��وار 

مدينة البي�شاء �شرق بت�شليم ا�شلحتهم ومعداتهم اىل ال�شلطات.

••  طرابل�س-ا.ف.ب:

الذي  زي��دان  الليبي علي  ال���وزراء  رئي�س  الف��راج عن م�شت�شار  مت 
خطفه يف 31 اذار مار�س جمهولون يف �شاحية طرابل�س، كما علم 
من م�شدر قريب من احلكومة. وقال هذا امل�شدر الذي طلب عدم 
الك�شف عن هويته لوكالة فران�س بر�س ان حممد علي القطو�س 
م�شاء  �شراحه  اطلق  قد  احلكومة  رئي�س  مكتب  ومدير  م�شت�شار 
الثنني وهو موجود يف الوقت الراهن مع افراد عائلته ويف �شحة 
جيدة . وا�شاف امل�شدر مل تتوافر لدينا يف الوقت الراهن معلومات 
القطو�س  علي  حممد  وخطف   . دوافعهم  عن  ول  اخلاطفني  عن 
214 كلم �شرق طرابل�س عند حاجز  الذي كان اتيا من م�شراتة 

االأمم املتحدة تعلن اإعادة 
فتح من�شاآت االأنروا يف غزة

•• نيويورك -وام:

اأكدت منظمة الأمم املتحدة اإعادة فتح 
من�شاآت وكالة غوث وت�شغيل الالجئني 
غزة  قطاع  يف  الأون���روا  الفل�شطينيني 
اإىل  ا�شتنادا  وذل��ك  ام�س  م��ن  اإع��ت��ب��ارا 
تاأكيدات تلقتها الوكالة من الأطراف 
املحلية املختلفة. وذكر مكتب املتحدث 
اأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع����ام  اأم�����ني  ب��ا���ش��م 
الأونروا قررت اإغالق جميع مراكزها 
الإغ���اث���ي���ة يف ق��ط��اع غ����زة ي����وم 4 /4 
املتظاهرين  بع�س  ق��ي��ام  اإث���ر  اجل���اري 
احتجاجا  الإقليمي  مكتبها  باقتحام 
ال��دول��ي��ة توزيع  ال��وك��ال��ة  اإي��ق��اف  على 

امل�شاعدات املاليةجراء عجز املوازنة. 

اجلانبني اإىل ا�شتئناف املفاو�شات 
اأفكار تلتف على اخلالفات  وطرح 

العميقة بني اجلانبني.
بعد  نتنياهو  مع  ك��ري  و�شيلتقي 
اأن التقى مع الرئي�س الفل�شطيني 

حممود عبا�س .
وقالت �شحيفة يديعوت اأحرونوت 
اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ي���ح���اول  ك����ري  اإن 
اجلانبني  ب���ني  ���ش��ري��ة  ت��ف��اه��م��ات 
تق�شي بوقف البناء يف امل�شتوطنات 
ال�شتيطانية  الكتل  الواقعة خارج 
ال����ك����ربى، م��ق��اب��ل ع����دم اع����رتاف 
اإ�شرائيل  بيهودية  الفل�شطينيني 
مناطق  وت�شليم  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  ج  املنطقة  يف 
ال�شلطة  اإىل  ك��ام��ل��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

الفل�شطينية.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، اع��ت��ق��ل��ت قوات 
ام�س  فجر  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  اجلي�س 
جنني  مدينتي  يف  فل�شطينيني   7

واخلليل بال�شفة الغربية.
اإن  فل�شطيني،  اأمني  م�شدر  وقال 
قوات اجلي�س الإ�شرائيلي اعتقلت 
�شمار،  و�شهيب  ب��الل  ال�شقيقني 
اأبو جنمة، واإبراهيم جرب،  وجهاد 
مداهمة  ب���ع���د  دخ����ل����وف،  وع������الء 
م���ن���ازل���ه���م يف ع�����دة م���ن���اط���ق من 

مدينة جنني.
�شيارات  م����ن  ع�����دد  اق���ت���ح���م  ك���م���ا 
مدينة  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  اجل����ي����ب 
الإ�شرائيلي  وقام اجلي�س  اخلليل، 
ب��ت��ف��ت��ي�����س ال���ع���دي���د م����ن امل����ن����ازل 
واع����ت����ق����ل ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني اث���ن���ني، 
اأبو  وزي���اد  ال��ع��واودة،  هما حممود 

•• القد�س املحتلة-غزة-وكاالت

للمفاو�شات  ال��ع��ودة  ف��ر���س  ق��ل��ت 
ب������ني اجل�����ان�����ب�����ني ال�����ش����رائ����ي����ل����ي 
و�شفته  م��ا  ب�شبب  والفل�شطيني 
�شحيفة معاريف يف عددها ال�شادر 
التي  التعجيزية  بال�شروط  ام�س 
يطالب بها نتنياهو بهدف تراجع 
الفل�شطينيني عن �شرطهم بوقف 

ال�شتيطان.
مطالبة  ع��ل��ى  ن��ت��ن��ي��اه��و،  وي�����ش��ر 
اأن  ب�����الإع�����رتاف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ال�شعب  دول��������ة  ه�����ي  اإ�����ش����رائ����ي����ل 
م�شوؤولون  وج��ه  فيما   ، ال��ي��ه��ودي 
بالإئتالف احلكومي انتقادات اإىل 
بعد  ليفني،  ت�شيبي  العدل  وزي��رة 
اإ�شرائيل تراجعت عن  اأن  اإعالنها 

هذا ال�شرط.
مطالب  اإن  م����ع����اري����ف  وق�����ال�����ت 
من  الفل�شطينيني  م��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل 
اأج�����ل ا���ش��ت��ئ��ن��اف امل���ف���او����ش���ات هي 
باخلطوات  ت�����ش��ف��ه  م����ا  جت��م��ي��د 
ب��الأمم املتحدة  الأح��ادي��ة اجلانب 
م����ن جانب  ال���ت���ح���ري�������س  ووق������ف 
ال�����ش��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ووق����ف 
الداخلية  الفل�شطينية  اخلطوات 
بني  امل�������ش���احل���ة  اإىل  ال����رام����ي����ة 
حركتي فتح وحما�س، والعرتاف 

باإ�شرائيل كدولة يهودية.
الفل�شطينيني  اأن  واأ������ش�����اف�����ت 
باملقابل  اإ�����ش����رائ����ي����ل  ي���ط���ال���ب���ون 
اأ�����ش����را يف   123 ع���ن  ب�����الإف�����راج 
ال��ذي��ن �شجنوا  اإ���ش��رائ��ي��ل  ���ش��ج��ون 
قبل  اأو�شلو  اتفاقيات  توقيع  قبل 

يف  ال��ب��ن��اء  وجت��م��ي��د  ع���ام���ا،   20
حتويل  تاأخر  ووقف  امل�شتوطنات 
خريطة  وط��رح  ال�شرائب  اأم���وال 

حدود الدولة الفل�شطينية.
اإ�شرائيلية  م�����ش��ادر  ع���ن  ون��ق��ل��ت 
اإ�شرائيل  اأن  ت��اأك��ي��ده��ا  وغ��رب��ي��ة 
مطالب  الفل�شطينيني  اأمام  ت�شع 
ل مي��ك��ن��ه��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا م����ن اأج����ل 
التنازل عن مطالبهم  اإىل  دفعهم 
مطلب  اإىل  اإ���ش��ارة  يف   ، الأ�شا�شية 
اإ�شرائيل  ب���ي���ه���ودي���ة  الإع���������رتاف 
يف  ال��ب��ن��اء  جتميد  مطلب  م��ق��اب��ل 
امل�شتوطنات وطرح خريطة حدود. 
ويف هذه الثناء، وجهت جهات يف 
ليفني  اإىل  ان���ت���ق���ادات  الئ���ت���الف 
ا�شتئناف  ب�����اأن  م��وق��ف��ه��ا  ب�����ش��ب��ب 
م�شروطا  ل���ي�������س  امل�����ف�����او������ش�����ات 
بيهودية  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ب����اع����رتاف 

اإ�شرائيل.
رئي�س  ع����ن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
ياريف  ال��ك��ن��ي�����ش��ت،  يف  الئ���ت���الف 
ل  ليفني  اأق���وال  اإن  قوله  ليفني، 
اإ�شرائيل،  ح��ك��وم��ة  م��وق��ف  مت��ث��ل 
يهودية  دول���ة  اإ���ش��رائ��ي��ل  ك��ون  واأن 
واأي  مفاو�شات  لأية  اأ�شا�شا  ي�شكل 
كما  ال�شاأن،  بهذا  واملطلب  ات��ف��اق، 
يعرب  احل��ك��وم��ة،  رئي�س  عنه  ع��رب 
ب�����ش��ك��ل دق���ي���ق ع���ن امل���وق���ف ال���ذي 
تعهد به الئتالف.. واأقوال وزيرة 
�شخ�شي  موقف  ع��ن  تعرب  ال��ع��دل 

ولي�س عن موقف احلكومة .
ي���ح���اول وزير  ذل����ك،  غ�����ش��ون  ويف 
اخلارجية الأمركي، جون كري، 
دفع  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإىل  و���ش��ل  ال����ذي 

�شخيدم، واأحدهما طالب جامعي.
ويف �شياق منف�شل اأقدم م�شتوطن 
الفتاة  ده�������س  ع���ل���ى  ا����ش���رائ���ي���ل���ي 
 23 ال��ع��الم��ة  اآلء  الفل�شطينية، 
ال���ن���اري���ة، عند  ب���دراج���ت���ه   ، ع���ام���ا 
�شمال  اأم������ر  ب���ي���ت  ب���ل���دة  م���دخ���ل 
ال�شفة  ج��ن��وب  اخلليل  حمافظة 
اأدى لإ���ش��اب��ت��ه��ا يف  م���ا  ال��غ��رب��ي��ة، 

قدمها.
هذا افاد �شهود عيان فل�شطينيون 
اآلية  ان  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  واجل��ي�����س 
ت�شررت  ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
جراء انفجار عبوة نا�شفة ام�س يف 
من  بالقرب  يون�س،  خ��ان  منطقة 

احل��دود مع قطاع غ��زة. و�شباحا، 
اآليات  ان  املنطقة  م��ن  �شكان  ذك��ر 
ع�شكرية ا�شرائيلية توغلت مل�شافة 
���ش��رق خ��ان يون�س قرب  حم���دودة 
ا���ش��رائ��ي��ل يف جنوب  احل�����دود م���ع 
قطاع غزة وقامت باعمال جتريف 

يف الرا�شي الزراعية.
ع�����ددا من  ان  ال�����ش��ه��ود  واو�����ش����ح 
ال�����دب�����اب�����ات ت���راف���ق���ه���ا ج����راف����ات 
ع�����ش��ك��ري��ة ت��وغ��ل��ت مل�����ش��اف��ة اكرث 
الرا�شي  م��رت يف عمق  م��ائ��ة  م��ن 
احلدودية  الفل�شطينية  الزراعية 

وتقوم باعمال جتريف فيها .
�شاهد  ان��ه  اىل  عيان  �شاهد  وا�شار 

ح����ري����ق����ا ان�����دل�����ع ق�������رب ج����راف����ة 
�شمع  بعدما  ا�شرائيلية  ع�شكرية 
�شوت انفجار كبر يبدو انه ناجم 

عن عبوة مزروعة يف املنطقة.
وع������ل������ى الث������������ر ق���������ال اجل���ي�������س 
ان��ه��ا للمرة  ب��ي��ان  ال���ش��رائ��ي��ل��ي يف 
الوىل منذ عملية عمود ال�شحاب 
)ال��ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��د ق��ط��اع غ���زة، يف 
املا�شي(،  نوفمرب  الثاين  ت�شرين 
بانفجار  ت�شررت مركبة ع�شكرية 
و�شعها  خم����ب����اأة  ن���ا����ش���ف���ة  ع����ب����وة 

الرهابيون قرب احلدود.
ومل يعلن اجلي�س عن اي ا�شابات 

يف النفجار.

مطالب مبنع دخول ال�شحفيني اال�شرائيليني ال�شفة 
•• رام اهلل-ا.ف.ب:

يطالب �شحفيون فل�شطينيون مبنع دخول ال�شحفيني ال�شرائيليني بحرية للعمل يف ال�شفة الغربية ب�شبب منعهم من 
ا�شرائيلي على  املا�شي باجبار �شحفي  ا�شرائيل والعمل بحرية هناك. وقام �شحفيون فل�شطينيون ال�شبوع  الدخول اىل 
نائلة خليل لوكالة فران�س  الفل�شطينية يف رام اهلل. وقالت ال�شحفية  اخلروج من موؤمتر �شحفي يف مقر وزارة العالم 
بر�س نحن مع حرية العالم يف كافة الجتاهات ولكن ما يجري هو بان حرية العالم عندنا تتم باجتاه واحد، مبعنى انه 
بامكان ال�شحفي ال�شرائيلي الدخول اىل الرا�شي الفل�شطينية بحرية بينما مينع ال�شحفي الفل�شطيني حتى من التنقل 
بحرية يف كثر من الحيان داخل الرا�شي الفل�شطينية من قبل اجلي�س ال�شرائيلي . وا�شافت هذا التحرك �شد دخول 
ال�شحفيني )ال�شرائيليني( ياتي ب�شكل �شلمي ول يوجد فيه اي تهديد لحد،امنا نطالب ان نعامل باملثل . وقامت نقابة 
ال�شحفيني  دخول  مبنع  فيها  تطالب  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  اىل  ر�شالة  بتوجيه  الفل�شطينيني  ال�شحفيني 
ال�شرائيليني اىل الرا�شي الفل�شطينية مثلما مينع ال�شحفيني الفل�شطينيني من الدخول اىل ا�شرائيل. ومن جهته،اكد 

وكيل وزارة العالم حممود خليفة بان وزارته تتجه اىل تنظيم دخول ال�شحفيني ال�شرائيليني اىل ال�شفة الغربية.

عبا�س يجري حمادثات مع امري قطر 
•• الدوحة-ا.ف.ب:

اجرى الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س ام�س حمادثات يف الدوحة مع 
اآل ثاين غداة اجتماع اللجنة الوزارية  امر قطر ال�شيخ حمد بن خليفة 
ملبادرة ال�شالم العربية، فيما يحتمل ح�شول لقاء بني عبا�س ورئي�س املكتب 
ال�شيا�شي حلركة حما�س خالد م�شعل يف العا�شمة القطرية. وبح�شب وكالة 
النباء القطرية، جرى خالل املقابلة بحث العالقات الثنائية و�شبل دعمها 
ل�شيما  الفل�شطينية  ال�شاحة  على  التطورات  اآخ��ر  ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة 

مبادرة ال�شالم العربية . 
رئي�س  و�شول  مع  القطرية  العا�شمة  يف  عبا�س  حممود  وج��ود  ويتزامن 
املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�س خالد م�شعل اليها يف وقت متاخر من ليل 
الثنني. وافاد م�شدر مرافق مل�شعل ان لقاء حمتمال قد يتم بني ابو مازن 
)عبا�س( وخالد م�شعل يف العا�شمة القطرية يف وقت لحق اأم�س الثالثاء. 
الدوحة  يف  اجتمعت  التي  العربية  ال�شالم  ملبادرة  الوزارية  اللجنة  وكانت 
قررت ار�شال وفد وزاري اىل وا�شنطن يوم 29 ني�شان ابريل لحياء عملية 

ال�شالم يف ال�شرق الو�شط.
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العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 675 /2013   جت  كل- م ت-ب-اأظ

عليه:  مدعي  المارات    اجلن�شية:  املزروعي  خمي�س  مفلح  حمدان  مدعي/احمد 
�شركة �شابتك هولينجز ليمتد �شركة م�شجلة يف جزر الكاميان- ميثلها ديفيد هفر 
درهم     6000000 وقدرها  مالية  الدعوى: مطالبة  المارات مو�شوع  اجلن�شية:  مان 
الكاميان-  �شابتك هولينجز ليمتد �شركة م�شجلة يف جزر  املطلوب اعالنه/  �شركة 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  المارات   عنوانه:  ديفيد هفر مان اجلن�شية:  ميثلها 
موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل  ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�شكر 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
           اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 68 /2013   جت  جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/الني مايانيجيو فيال نيوفا اجلن�شية: الفلبني مدعي عليه: مارجوري 
مالية  الدعوى: مطالبة  الفلبني  مو�شوع  اجلن�شية:  ماكارون�شيو  كا�شاملرب 
ماكارون�شيو  كا�شاملرب  مارجوري  اعالنه/   املطلوب  درهم   35000 وقدرها 
اجلن�شية: الفلبني     عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/02
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  1831/ 2012 -جتاري - م  ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : حممد خلفان بوقراعة اجلن�شية: المارات    امل�شتاأنف عليه:رمي للتمويل 
اجلن�شية: المارات   مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا برف�س 
الدعوى املطلوب اعالنهما/1- �شركة بوقراعة للنقل الربي العام  اجلن�شية:المارات 
ا�شتاأنف  2-عبا�س علي فرج اجلن�شية: العراق العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1362 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام 
الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  289/ 2013 -عمايل - م  ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  وال�شباغ اجلن�شية:  للبال�شرت  : في�شل حممد  امل�شتاأنف 
 : ال�شتئناف  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  ايوب  علي  عليه:يو�شف 
علي  ايوب  علي  اعالنه/يو�شف  املطلوب  احلكم   مبلغ  كامل  على  ا�شتئناف 
ا�شتاأنف احلكم  اجلن�شية: بنغالدي�س  العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/986 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  355/ 2013 -عمايل - م  ع- �س- اأظ

المارات    اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  الزعابي  حممد  خلفان   : امل�شتاأنف 
امل�شتاأنف عليه:حممد �شياء احلق حممد ا�شغر اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع 
ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف املطلوب اعالنه / حممد �شياء احلق حممد 
ا�شغر اجلن�شية: باك�شتان  العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/200 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم الحد املوافق 2013/4/21 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/942 )مدين كلي)
اعالن بورود التقرير - بوا�صطة الن�صر

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ جمموعة 
الرميثي/  ق�شيم  حم��م��د  �شعيد  امل��دع��ي/حم��م��د  اق���ام  ذ.ذ.م   ال��ع��ق��اري��ة  ك�شب 
التا�شع بجوار م�شت�شفى  الطابق  برج الحت��اد-  �شارع خليفة  عنوانه /ابوظبي  
كلي( عجمان  ) مدين   2012/942 برقم  الدعوى  هاتف   903 رقم  مكتب  النور 
- ومو�شوعها دع��وى ندب خبر  فانت مكلف باحل�شور ام��ام حمكمة عجمان 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 
بو�شفك  الق�شية  للنظر يف  وذل��ك  ل�شنة 2013  ابريل  �شهر  يوم 28 من  املوافق 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/7
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/282 احوال نف�س م�صلمني                      
القامة  التميمي    جم��ه��ول حم��ل  ع��الء منهل  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
مبا ان املدعي / خالدة �شربي يون�س الالمي  قد اقام عليك الدعوى 
وحددت    . وامل�شاريف  والر�شوم  ح�شانه  باثبات  املطالبة  ومو�شوعها 
بالقاعة  ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2013/4/16  الثالثاء  يوم  لها جل�شة 
ch1.C .13 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 
�شيكون مبثابة  ف��ان احلكم  . ويف حالة تخلفك  الق��ل  اي��ام على  بثالثة 

ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/688 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة بوابة ق�شر العاملية املحدودة ) بال�شجيت ورلد وان 
ليمتد(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ و�شام معت�شم عيتاين 
وميثله: جا�شم عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل النقبي   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2011/526 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2012/5/23 باعتباره 
�شندا تنفيذيا وذلك : 1-بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )537040 درهم( وت�شليمه 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1384  ا�صتئناف عقاري
)ذ.م.م(2-يو�شف  انرتنا�شيونال  ام  ايه  ا�س  -�شركة   1 �شدهم/  امل�شتاأنف  اىل 
بناي يكتا 3- �شام مهرداد بناي يكتا 4-  �شركة امر لجوردي للتجارة العامة 
ايران-  امل�شتاأنف /بنك �شادرات  ان  القامة مبا  )����س.ذ.م.م(  جمهويل حمل 
قد  القا�شم     حممد  احمد  حممد  ابراهيم  وميثله:  زاي��د  ال�شيخ  �شارع  ف��رع 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2009/1613 جتاري كلي بتاريخ 
ال�شاعة   2013/5/20 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2012/11/20
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا علما بانه مت ترك 

اخل�شومه بالن�شبة للم�شتاأنف �شدها الثالثة �شركة نخيل العقارية(. 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف الدعوى رقم 2012/798  ا�صتئناف مدين

دافيد   -2 كوفال لال�شت�شارات  ادوارد  �شركة  امل�شتاأنف �شدهما /1-  اىل 
باول �شرتينجر   جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف/ بهاء الدين 
حممد عبدالعال القدرة قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
احل�شابي  اخلبر  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  بان حكمتت 
�شاحب الدور خبرا يف الدعوى لتكون مهمته بعد الطالع على اوراق  
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت  وم�شتنداتها  الدعوى 

  ch2.D.17 2013/5/1 ال�شاعة 10.00 �شباحا يف القاعة رقم
رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

 حمكمة ال�صتئناف 

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: �سركة بوناوال التجارية )�س.ذ.م.م(  
اب��راه��ي��م  حمد  �شاهه حمد  13 ملك  ال��ع��ن��وان: حم��ل   204569 الرخ�شة:  رق��م 
القانوين: ذات م�شئولية حم��دودة رقم  ال�شكل  الهيدان - دي��رة- �شوق الكبر 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن   42649 ال��ت��ج��اري:  بال�شجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
اعالن بالن�صر

   رقم 2013/596   
 املنذر/بنك دبي التجاري 

املنذر اليه: جوزيف جريجوري �شارلي�س فران�شي�س �شكراف 
اىل املنذر اليه ال�شيد/ جوزيف جريجوري �شارلي�س فران�شي�س �شكراف يكلفك املنذر بنك دبي 
ابريل   املوؤرخة يف 30  القر�س  اتفاقية  ب�شداد مبلغ وقدره )4.230.677.94 ( مبوجب  التجاري 
قانون   امل��ادة )144( من  �شندا لحكام  الخطار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  يوما من  خ��الل ثالثني   2008
الج��راءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما املذكورة 
الر���س رقم  ن��زع ملكية  اج���راءات  ملبا�شرة  ال��الزم��ة  القانونية  الج���راءات  �شيتخذ  املخطر  ف��ان 
)1998( التي تبلغ م�شاحتها )1.976( قدم مربع الكائنة يف منطقة  نخلة جمرا، مبنى مارينا 
ابارمتنت�س 6، �شقة رقم 401 الطابق 4، دبي، المارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر 

وحجزها وبيعها  وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
اعالن بالن�صر

   رقم 2013/597   
 املنذر/بنك دبي التجاري 

املنذر اليه: كال �شباع ر�شاد طباع  
اىل املنذر اليه ال�شيد/ كال �شباع ر�شاد طباع  يكلفك املنذر بنك دبي التجاري ب�شداد مبلغ وقدره 
)1.784.114.88 ( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 29 يناير  2008 خالل ثالثني يوما من 
تاريخ ن�شر هذا الخطار �شندا لحكام املادة )144( من قانون  الجراءات املدنية ويف حال اخفق 
الجراءات  �شيتخذ  املخطر  فان  املذكورة  يوما  الثالثني  مدة  خالل  املبلغ  دفع  يف  اليه  املخطر 
القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية الر�س رقم )1998( التي تبلغ م�شاحتها )1.976( 
قدم مربع الكائنة يف منطقة  نخلة جمرا، مبنى مارينا ابارمتنت�س 4، �شقة رقم 110 الطابق 
الول، دبي، المارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر وحجزها وبيعها  وفق القوانني 

ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن بالن�صر
   رقم 2013/593   

 املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: م�شطفى علي ر�شا عدالت خواه   

اىل املنذر اليه ال�شيد/ م�شطفى علي ر�شا عدالت خواه يكلفك املنذر بنك دبي التجاري ب�شداد 
مبلغ وقدره )2.453.928.61( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 20 يناير  2008 خالل ثالثني 
يوما من تاريخ ن�شر هذا الخطار �شندا لحكام املادة )144( من قانون  الج��راءات املدنية ويف 
�شيتخذ  املخطر  فان  املذكورة  يوما  الثالثني  املبلغ خالل مدة  دفع  اليه يف  املخطر  اخفق  حال 
الجراءات القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية الر�س رقم )184( التي تبلغ م�شاحتها 
)1.290( قدم مربع الكائنة يف منطقة برج خليفة مبنى بوليفارد واك 8 �شقة رقم 3201، الطابق 
القوانني  وف��ق  وبيعها   وحجزها  املخطر  ل�شالح  واملرهونة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دب��ي   32

ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن بالن�صر
   رقم 2013/595   

 املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: علي خور�شيد نكبني  

اىل املنذر اليه ال�شيد/ علي خور�شيد نكبني يكلفك املنذر بنك دبي التجاري ب�شداد مبلغ وقدره 
)3.954.106.88 ( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 16 �شبتمرب 2008   خالل ثالثني يوما من 
تاريخ ن�شر هذا الخطار �شندا لحكام املادة )144( من قانون  الجراءات املدنية ويف حال اخفق 
الجراءات  �شيتخذ  املخطر  فان  املذكورة  يوما  الثالثني  مدة  خالل  املبلغ  دفع  يف  اليه  املخطر 
القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية الر�س رقم )1121( التي تبلغ م�شاحتها )2.210( 
قدم مربع الكائنة يف منطقة  نخلة جمرا، مبنى الك�شكار رقم 20، �شقة رقم 702 الطابق 7، دبي، 
المارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر وحجزها وبيعها  وفق القوانني ال�شارية يف 

هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن بالن�صر
   رقم 2013/594   

 املنذر/بنك دبي التجاري 
املنذر اليه: دافيد حفمان دور�شي  

اىل املنذر اليه ال�شيد/دافيد حفمان دور�شي  يكلفك املنذر بنك دبي التجاري ب�شداد مبلغ وقدره 
)2.470.081.95 ( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 6 مار�س  2008 خالل ثالثني يوما من 
تاريخ ن�شر هذا الخطار �شندا لحكام املادة )144( من قانون  الجراءات املدنية ويف حال اخفق 
الجراءات  �شيتخذ  املخطر  فان  املذكورة  يوما  الثالثني  مدة  خالل  املبلغ  دفع  يف  اليه  املخطر 
القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية العقار الذي يبلغ م�شاحته )1.668( قدم مربع 
الكائن يف  منطقة مركز دبي التجاري املايل، مبني انديك�س تاور، �شقة رقم 6303، الطابق 63، 
دبي،  المارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر وحجزها وبيعها  وفق القوانني ال�شارية 

يف هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1219 عمايل جزئي                        
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�شماك  لتجارة  الزين   -1/ عليه  املدعى  اىل 
املدعي / حممد ا�شلم �شر حممد   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )8400 درهم ( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد رقم ال�شكوى )2013/139608(. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/4/23 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/363 عقاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- موؤ�ش�شة فورت�شني هومز للعقارات وميثلها مالكها ج�شن 
املدعي / غ��الم حممد  ان  ال ما�س وليد خمي�س  جمهول حمل الق��ام��ة مبا 
بهويان  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي 
والفائدة  دره��م(   281853( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  وال��زام  عليها  واملدعي 
بواقع القانونية 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/1 ال�شاعة 11:00 �س 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .)علما بان الدعوى قد مت جتديدها من ال�شطب( 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/207 عقاري كلي                      

ريل  ب��ارام��ون��ت   -2 العقارية  الم����ارات  ه��وم��ز  ب�شت   -1/ عليهما  امل��دع��ى  اىل 
الرحمن  عبيد   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  )�����س.ذ.م.م ( جمهويل حمل  �شتيت 
وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  عليها  املدعي  وال��زام  عليها  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة 
وقدره )327.436 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ ا�شتالم املبلغ والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/2 
ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/537 عقاري كلي                      
ان  الق��ام��ة مب��ا  ليمتد  جمهول حم��ل  ت���اورز  توين�س  رويف  /�شركة  عليه  امل��دع��ى  اىل 
املرزوقي  رو�شن  حمي  �شيد  حممد  �شيد  عامر  وميثله:  علي  حممد  ها�شم   / املدعي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء بالزام املدعي 
عليهما بالت�شامن مببلغ وقدره )801000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% حتت�شب من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول 
املوافق 2013/5/26  الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املعجل بالكفالة.   بالنفاذ  احلكم 
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2011/734  جتاري كلي    
اىل املحكوم عليهما/1- احمد عبداهلل حممد عبداهلل بهزاد 2-  �شيتي �شبي�س 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل  الهند�شية   لال�شت�شارات 
ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2012/12/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  الول  عليه  املدعى  بالزام  ذ.م.م  للمقاولت  املعايل 
واثنني  وت�شعمائة  ال��ف  وثمانني  وت�شعة  ثالثمائة   ) دره��م   389992( وق��دره 
اتعاب  مقابل  دره���م   500 و  ال��دع��وى  وم�����ش��روف��ات  وب��ر���ش��وم  دره���م(  وت�شعني 
يوما  ث��الث��ني  ق��اب��ال لال�شتئناف خ��الل  احل�����ش��وري  امل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2013/72  عمايل جزئي    

املوؤجرة )����س.ذ.م.م(   جمهول  الركاب باحلافالت  اىل املحكوم عليه/1- وا�شل لنقل 
يف   2013/3/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شاهد ح�شني طالب ح�شني بحكمت املحكمة مبثابة 
الفا  ع�شر  ( ثالثة  للمدعي مبلغ )13450  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري: 
واربعمائة وخم�شني درهما، وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن 
قد التحق بخدمة �شاحب عمل اآخر، والفائدة القانونية على املبلغ املق�شي به .  حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  با�شم �شاحب  هذا الع��الن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
مذكرة   اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1384  ا�صتئناف جتاري
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1 -روي�����ال ن��ي��ت ورك ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة �����س.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات ايران- فرع �شارع 
ا�شتاأنف  القا�شم قد  ابراهيم حممد احمد حممد  زايد وميثله:  ال�شيخ 
بتاريخ  كلي  2009/1613 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
2012/11/20 وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2013/5/20 ال�شاعة 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

مذكرة   اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/112  ا�صتئناف مدين

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -حنيف غل ماين غل  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف /�شاهد حممد خان ب�شفته ويل طبيعي علي ابنه القا�شر/ 
����ش���روز خ����ان ���ش��اه��د حم��م��د خ����ان ومي��ث��ل��ه: ع���ب���داهلل حم��م��د عبداهلل 
عبدالرحمن البناي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
2012/271 مدين كلي بتاريخ 2013/2/3 وحددت لها جل�شه يوم الحد 
 ch2.D.17 املوافق 2013/4/28 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف



13

عربي ودويل
األربعاء -  10   أبريل    2013 م    -    العـدد   10763

Wednesday   10    April     2013  -  Issue No   10763

اأوباما يف�شح الطريق مل�شاعدة ال�شومال ع�شكريا زعماء العامل يرثون مارغريت تات�شر 
•• وا�صنطن-وكاالت:

د الرئي�س الأمركي باراك اأوباما الطريق اأمام الوليات املتحدة لت�شليح وتدريب القوات ال�شومالية  مهَّ
يف خطوة نحو تطبيع العالقات مع الدولة الواقعة يف القرن الأفريقي التي ت�شعى لرت�شيخ الثقة يف 
حكومتها اجلديدة. ففي مذكرة وجهها اإىل وزير خارجيته جون كري، قال اأوباما اإنه تو�شل اإىل قرار 
باأن تزويد ال�شومال مبعدات وخدمات دفاعية �شيعزز اأمن الوليات املتحدة ويقوي ال�شالم العاملي . 
ول تنطوي اخلطوة على تقدمي م�شاعدات جديدة لل�شومال على الفور، بل تتيح لكري درا�شة مثل 
املحافظة على ما  اإىل  ال�شومال  اأ�شو�شيتد بر�س لالأنباء. وت�شعى  امل�شتقبل وفق وكالة  الأمر يف  هذا 
حتقق من تقدم ه�س يف ظل اأول حكومة فعالة ت�شهدها البالد بعد عقدين من الفو�شى. واعرتفت 
الوليات املتحدة ر�شميا باحلكومة ال�شومالية اجلديدة يف يناير كانون الثاين، وهي املرة الأوىل التي 
تعرتف فيها وا�شنطن بحكومة لتلك الدولة منذ 1991، وهي ال�شنة التي اأطاح فيها اأمراء احلرب 

بنظام الرئي�س حممد �شياد بري قبل اأن ينقلب بع�شهم على البع�س الآخر.

•• عوا�صم-وكاالت:

العامل واملنظمات  اأع��رب زعماء من خمتلف دول 
الدولية عن م�شاعر احلزن والعزاء لوفاة رئي�شة 
مارغريت  ال��ب��ارون��ة  ال�����ش��اب��ق��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء 

تات�شر التي حدثت عن عمر ناهز 87 عاما.
الثانية عن  األيزابيث  ت ملكة بريطانيا  فقد عربَّ
ال�شابقة،  املحافظني  ح��زب  زعيمة  لوفاة  حزنها 
ُت��ل��ق��ب ب����امل����راأة احل���دي���دي���ة، وقالت  ال���ت���ي ك���ان���ت 
لأ�شرتها.  خ��ا���ش��ة  ع����زاء  ب��ر���ش��ال��ة  �شتبعث  اإن��ه��ا 
ديفيد  احل��ايل  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 

احلكم  �شدة  يف  كانت  عندما  تات�شر  �شنتها  التي 
خالل الفرتة من 1979 اإىل 1990، وقال اإنه 
باأنها  و�شفها  لكنه  اآرائ��ه��ا،  كل  تات�شر  ي�شاطر  ل 
الرئي�س  ك��ذل��ك  واأط���راه���ا   . دول���ة عظيمة  راأ����س 
�شخ�شية  باعتبارها  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر  ال��رو���ش��ي 
الأملانية  امل�����ش��ت�����ش��ارة  واأ�����ش����ارت   . ذك��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اأجنيال مركل اإليها على اأنها زعيمة ا�شتثنائية . 
واأ�شادت رئي�شة كوريا اجلنوبية بارك جيون هاي 
برئي�شة الوزراء املتوفاة لدورها يف اإنعا�س اقت�شاد 
اإىل ع�شر من الأمل  بريطانيا، وقيادتها بالدها 

يف ثمانينيات القرن املا�شي .

كامرون -يف بيان بعد قليل من اإعالن متحدث 
ر�شمي با�شم عائلة تات�شر اأنها توفيت- لقد فقدنا 
ومواطنة  عظيمة،  وزراء  رئي�شة  عظيمة،  زعيمة 
الأمركي  الرئي�س  واأث��ن��ى   . عظيمة  بريطانية 
الراحلة  الربيطانية  الزعيمة  على  اأوباما  باراك 
. وو�شفها  ة  اأمركا فقدت �شديقة حقَّ اإن  قائال 
الرئي�س الفرن�شي فران�شوا هولند باأنها �شخ�شية 
عظيمة تركت ب�شمة عميقة يف تاريخ بلدها . بيد 
اأن رئي�س الوزراء الفرن�شي جان مار اآيرولت كان 
اأقل دبلوما�شية عندما اأ�شار اإىل ما �شماه ال�شرر 
القت�شادي والجتماعي الذي اأحدثته ال�شيا�شات 

•• تون�س-يو بي اأي:

ال�شيا�شية  الأح�����������زاب  ���م���ت  ق�������شّ
ال�شارع  اأخ������رى  م����رة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
بالذكرى  يحتفل  وه���و  التون�شي 
تداركت  فيما  ال�شهداء،  لعيد   75
ال�شهر  خ��ط��اأ  الر�شمية  ال�شلطات 
الحتفال  جتاهلت  عندما  املا�شي 
�شارك  ح��ي��ث  ال����ش���ت���ق���الل،  ب��ع��ي��د 
موكب  يف  ام�س  الثالثة  ال��روؤ���ش��اء 

ر�شمي لإحياء هذه الذكرى.
بورقيبة  احل��ب��ي��ب  ����ش���ارع  وحت�����ّول 

م��ي��ل�����ش��ي��ات حم�����ش��وب��ة ع��ل��ى حركة 
الحتفالت  تلك  لإف�شاد  النه�شة 
التي جتاهلتها ال�شلطات الر�شمية. 
ويف هذا ال�شياق، تداركت ال�شلطات 
ذل������ك اخل������ط������اأ، كما  ال���ر����ش���م���ي���ة 
بعيد  الحتفال  جتاهلها  ت��دارك��ت 
اآذار- الع�شرين من  ال�شتقالل يف 

م��ار���س امل��ا���ش��ي، وذل���ك م��ن خالل 
الحتفال بهذه الذكرى.

اأي  الثالثة،  الروؤ�شاء  اأ�شرف  وقد 
املرزوقي،  من�شف  املوؤقت  الرئي�س 
ورئي�س املجل�س الوطني التاأ�شي�شي 
ورئي�س  ج���ع���ف���ر،  ب����ن  م�����ش��ط��ف��ى 
لعري�س،  ع��ل��ى  امل��وؤق��ت��ة  احل��ك��وم��ة 
ال��ي��وم على م��وك��ب لإح��ي��اء ذكرى 

عيد ال�شهداء.
ال���ث���الث���ة، رفقة  ال���روؤ����ش���اء  وح���ي���ا 
ال�شباغ،  ر����ش���ي���د  ال�����دف�����اع  وزي������ر 
الوطني،  الن�شيد  اأنغام  على  العلم 
من  �شرفية  ت�شكيلة  وا�شتعر�شوا 
ي�شعوا  اأن  قبل  الثالثة  اجليو�س 
اإكليل من الزهور، وتالوة الفاحتة 

ترحماً على اأرواح ال�شهداء .

و�شط تون�س العا�شمة اإىل ما ي�شبه 
حديقة هايد بارك اللندنية، حيث 
ال�شيا�شية  الأح���زاب  اأن�شار  جتّمع 
يف اأماكن خمتلفة من هذا ال�شارع 
 14 اإليه كرمز لثورة  ُينظر  الذي 
التي  الثاين-يناير2011  كانون 
التون�شي  الرئي�س  بنظام  اأط��اح��ت 

ال�شابق زين العابدين بن علي.
واختار كل حزب من هذه الأحزاب 
ال�شهداء  عيد  ب��ذك��رى  الح��ت��ف��ال 
على طريقته، ما �شاهم يف تق�شيم 
على  ت��وّزع  ال��ذي  التون�شي  ال�شارع 

�شابقة  وذل����ك يف  الأح�������زاب،  ه���ذه 
الوطنية  ال��وح��دة  غّيبت  خ��ط��رة 
اإب��راز معانيها يف  يتعنّي  ك��ان  التي 

مثل هذه املنا�شبات الوطنية.
وحت��ت��ف��ل ت��ون�����س يف ال��ت��ا���ش��ع من 
ن��ي�����ش��ان-اإب��ري��ل م��ن ك��ل ع���ام بعيد 
اإح���ي���اء لذكرى  ال�����ش��ه��داء، وذل����ك 
اأثناء  ال��ق��ت��ل��ى  ال��ع�����ش��رات  ���ش��ق��وط 
الفرن�شي  الإحتالل  �شد  مظاهرة 
للبالد، وللمطالبة بربملان تون�شي، 

وذلك يف العام 1938.
وكان لفتاً م�شاركة حركة النه�شة 

ت��ق��ود الإئتالف  ال��ت��ي  الإ���ش��الم��ي��ة 
الحتفالت  يف  ال��ب��الد،  يف  احلاكم 
ب��ه��ذه ال���ذك���رى، ب��رف��ق��ة ع���دد من 
واجلمعيات  الإ�شالمية  الأح����زاب 
ال���ت���ي ت�����دور يف ف��ل��ك��ه��ا، وذل�����ك يف 
خطوة راأى املراقبون اأنها تندرج يف 
املا�شي  العام  اأخطاء  ت��دراك  �شياق 
ع��ن��دم��ا جت��اه��ل��ت الح��ت��ف��ال بعيد 
النق�شام  رغ���م  ول��ك��ن  ال�����ش��ه��داء. 
الحتفالت  ف���اإن  ال����ذي،  ال��وا���ش��ح 
ب�����ش��ارع احلبيب  ال�����ش��ه��داء  ب��ع��ي��د 
ب��ورق��ي��ب��ة، م����ّرت ب�����ش��الم ح��ي��ث مل 
ب����ني خمتلف  ����ش���دام���ات  ُت�����ش��ج��ل 
ال�شعارات  بع�س  با�شتثناء  القوى، 
ال����ش���ت���ف���زازي���ة ال���ت���ي ُرف����ع����ت بني 
احل����ني والآخ������ر م���ن اأن�������ش���ار هذا 
موتوا  �شعار  مثل  ذاك،  اأو  احل��زب 
اأن�شار حركة  رفعه  ال��ذي  بغيظكم 
اأن�شار  عليه  رّد  وال���ذي  النه�شة، 
اجلبهة  ال����ي���������ش����اري  الإئ������ت������الف 
ال�شتعمار  وك��الء  ب�شعار  ال�شعبية 
ويبدو   . �شم�شار  رجعي  نه�شاوي 
اأن الإجراءات الأمنية امل�شددة التي 
اتخذتها قوات الأمن التي ف�شلت 
بني امل�شاركني يف هذه الحتفالت، 
حالت دون ت�شجيل احتكاك اأن�شار 
هذا احلزب اأو ذاك اأثناء م�شراتهم 

و�شط �شارع احلبيب بورقيبة.
وكانت احتفالت العام املا�شي التي 
النه�شة  ح��رك��ة  فيها  ت�����ش��ارك  مل 
حتولت  قد  وحلفاوؤها  الإ�شالمية 
اإىل مواجهات عنيفة ب�شبب تدخل 

•• القاهرة-وكاالت:

حدد من�شق جبهة الإنقاذ الوطني 
امل�شرية املعار�شة حممد الربادعي 
ثالثة �شروط، يف مقدمتها ت�شكيل 
ح��ك��وم��ة حم��اي��دة وت��غ��ي��ر النائب 
رئي�س  مع  للتحاور  احل��ايل،  العام 

البالد حممد مر�شي.
وقال الربادعي الذي يراأ�س حزب 
امل�شكلة  الأح����زاب  -اأح���د  الد�شتور 
جلبهة الإنقاذ- مبوؤمتر اقت�شادي 
بقيادة  ال�����ش��ع��ب��ي  ال���ت���ي���ار  حل���رك���ة 
�شباحي  حمدين  باجلبهة  زميله 
اأم�������س ب��ال��ق��اه��رة ���ش��ن��ب��داأ احل����وار 
����ش���روط: حكومة  ث��الث��ة  ظ���ل  يف 
له  وزراء  رئي�س  يراأ�شها  حم��اي��دة 
ع���ام م�شتقل  ون���ائ���ب  م�����ش��داق��ي��ة، 
ويجله امل�شريون، واأن تكون هناك 
جلنة لإعداد قانون جديد ي�شمن 

انتخابات نزيهة .
اجل���ب���ه���ة هدفني  م��ن�����ش��ق  وح������دد 
�شماه  لهذا احل��وار هما تعديل ما 
ال���د����ش���ت���ور غ����ر الإن���������ش����اين غر 
واإن�شاء جلنة  ل�شورة م�شر  املمثل 
لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م�����ش��احل��ة 

العدالة اجلنائية والق�شا�س .
ومعار�شون  اجل���ب���ه���ة  وت���ط���ال���ب 
ع���ام جديد  ن��ائ��ب  بتعيني  اآخ����رون 
امل�شت�شار طلعت  احل��ايل  م��ن  ب��دل 
عبد اهلل، و ب�شمانات لالنتخابات 
مقررا  كان  التي  املقبلة  الربملانية 
اإج����راوؤه����ا ه���ذا ال�����ش��ه��ر، ب��ي��د اأنها 

امل�������ش���ي���ح���ي���ني م�����ن ال���ق���ت���ل���ى من 
بحي  امل���رق�������ش���ي���ة  ال����ك����ات����درائ����ي����ة 
العبا�شية بالقاهرة الأحد الفائت، 
ب�شكل  ال�شتباكات  تلك  وتوا�شلت 
الأول،  اأم�����س  ف��ج��ر  ح��ت��ى  متقطع 
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اآخرون بجروح.
ال���دول���ة  وزي�����ر  اأدان  ج��ان��ب��ه  م���ن 
الربيطاين ل�شوؤون ال�شرق الأو�شط 
و���ش��م��ال اف��ري��ق��ي��ا، األ�����ش��ت��ر برت، 
الكاتدرائية  اأم����ام  ال��ع��ن��ف  اأع��م��ال 
يف  الأط����راف  كافة  ودع��ا  القبطية 

م�شر لحرتام حرية الأديان.
وقال برت اأدين متاماً امل�شادمات 
ال���ع���ن���ي���ف���ة ال�����ت�����ي وق�����ع�����ت خ������ارج 
القاهرة  يف  املرق�شية  الكاتدرائية 
اإىل  واأدت  اإب���ري���ل  ن��ي�����ش��ان   7 ي���وم 
من  والعديد  واح��د  قتيل  �شقوط 
اجلرحى.. واأهيب باجلميع �شبط 

النف�س .
واملعتقد  الدين  حرية  اأن  وا�شاف 
عن�شر اأ�شا�شي من عنا�شر املجتمع 
ال�شروري  وم��ن  ال��دمي��وق��راط��ي، 
اأماكن  اأن يتمكن النا�س من زيارة 
تتخذ  واأن  واأم���ن،  ب�شالم  ال��ع��ب��ادة 
فعالة  اإج�����������راءات  الأم�������ن  ق������وات 

حلمايتهم .

اأرج����ئ����ت ح���ت���ى اخل����ري����ف ال���ق���ادم 
اإث����ر ح��ك��م ق�����ش��ى ب��ب��ط��الن قانون 
الرئي�س  من  وبدعوة  النتخابات. 
ال�شهور  يف  عقدت  مر�شي،  حممد 
للحوار  ج���ولت  امل��ا���ش��ي��ة  القليلة 
التي  الإن��ق��اذ  جبهة  ق���ادة  قاطعها 
مطالبها  بتلبية  ت��ع��ه��دا  ت�����ش��رتط 

قبل الدخول يف اأي حوار.
التي  بال�شروط  اجلبهة  وتتم�شك 
ح��دده��ا ال���ربادع���ي، وظ��ل��ت تدعو 
يف  امل�شاركة  اإن  وتقول  لالحتجاج، 
اإليها مر�شي  دع��ا  ال��ت��ي  احل����وارات 

مر�شي  اإن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  وي��ق��ول 
بع�س  م��ع  ال��ت��ج��اوب  ي�شتبعد  مل 
يتخذ  قد  واإن��ه  املعار�شة،  مطالب 
ق����رارا ب��الأ���ش��ب��وع��ني امل��ق��ب��ل��ني مع 
القاهرة  ب���ني  امل��ف��او���ش��ات  ان��ت��ه��اء 
و����ش���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل حول 
قر�س بقيمة 4.8 مليارات دولر.

باملوؤمتر  األ��ق��اه��ا  التي  الكلمة  ويف 
قال  ال�شعبي،  للتيار  الق��ت�����ش��ادي 
على  اإن  الإن�����ق�����اذ  ج��ب��ه��ة  م��ن�����ش��ق 
لي�س  الوقت  اأن  يتفهم  اأن  مر�شي 
يف �شاحله ولي�س يف �شالح م�شر. 

كانت �شتجمل فقط �شورة القيادة 
امل�شرية احلالية.

ويف ح���ني ات��ه��م��ت اجل��ب��ه��ة م����رارا 
الرئي�س وجماعة الإخوان امل�شلمني 
بنهج نف�س ال�شيا�شات التي نهجها 
مبارك،  ح�شني  ال�شابق  الرئي�س 
مبا يف ذلك الق�شوة مع املحتجني، 
الإخوان  قبل  من  اجلبهة  اتُّهمت 
اأعمال  على  بالتحري�س  واآخ��ري��ن 
منذ  ال��ب��الد  �شهدته  ال���ذي  العنف 
ال�شيف  ال��رئ��ا���ش��ة  م��ر���ش��ي  ت����ويل 

املا�شي. 

الآن لي�س يف  ال��وق��ت  اأي�����ش��ا  وق���ال 
ب�شرعة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ي��ن��ا  ���ش��احل��ن��ا. 

وجدية .
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ف��ر���ش��ت قوات 
ال�����ش��رط��ة امل�����ش��ري��ة، ام�����س، طوقاً 
الكاتدرائية  م��ق��ر  ح����ول  اأم���ن���ي���اً 
كامل  يوم  بعد  بالقاهرة  املرق�شية 
ا�شالميني  ب��ني  ال���ش��ت��ب��اك��ات  م��ن 
قتيلني  ع��ن  اأ���ش��ف��رت  وم�شيحيني 

وع�شرات اجلرحى.
وقامت عنا�شر من قوات ال�شرطة 
مدعومة باآليات خفيفة، بالنت�شار 
الكاتدرائية  م��ب��ن��ى  حم���ي���ط  يف 
امل���رق�������ش���ي���ة ب���ح���ي ال���ع���ب���ا����ش���ي���ة يف 
اإىل  امل��رور  القاهرة، وع��ادت حركة 
املنطقة  �شهدت  اأن  بعد  طبيعتها 
دامت منذ ع�شر  ا�شتباكات عنيفة 
اإ�شالميني  ب���ني  ال���ف���ائ���ت  الأح������د 
قتيلني  ع��ن  اأ���ش��ف��رت  وم�شيحيني 
متركزت  كما  اجل��رح��ى.  وع�شرات 
ق����وات اأخ�����رى م���ن ال�����ش��رط��ة على 
ب�شمال  مداخل مدينة اخل�شو�س 
جتدد  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  ال���ق���اه���رة 
 8 ا�شتباكات طائفية راح �شحيتها 

اأ�شخا�س وع�شرات من اجلرحى.
اندلعت  طائفية  ا�شتباكات  وكانت 
اخل�����ش��و���س يف حمافظة  مب��دي��ن��ة 
ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة ���ش��م��ال ال���ق���اه���رة بني 
م�شيحيني وم�شلمني راح �شحيتها 
ثم  ال��ع�����ش��رات،  واأُ���ش��ي��ب  قتلى   8
دت ت��ل��ك ال���ش��ت��ب��اك��ات خالل  جت����دَّ
����ش���ب���اب من   4 ت�����ش��ي��ي��ع ج���ث���ام���ني 

تعزيز اأمن الكاتدرائية املرق�سية يف القاهرة 

جبهة االإنقاذ حتدد ثلثة �شروط لقبول احلوار مر�شي

ن�شر باتريوت بطوكيو ملواجهة بيونغ يانغ  كوريا ال�شمالية تلوح بحرب نووية 
•• طوكيو-وكاالت:

طوكيو  بالعا�شمة  ب��ات��ري��وت  ���ش��واري��خ  ال��ي��اب��ان  ن�����ش��رت 
التي  ال�شمالية  كوريا  تطلقه  قد  �شاروخ  لأي  للت�شدي 
ن�شوب  اأن  م��ن  رو���ش��ي��ا  ح���ذرت  وبينما  الأرخ��ب��ي��ل،  ت��ه��دد 
�شراع يف �شبه اجلزيرة الكورية ي�شبب دمارا يفوق كارثة 
بيونغ  اإج��راء  املتحدة  الأمم  اعتربت  النووية،  ت�شرنوبل 
ي��ان��غ جت��رب��ة ن��ووي��ة اأخ���رى ا���ش��ت��ف��زازا يف وق��ت نفت فيه 
وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال  التجربة.  ه��ذه  اإج���راء  �شول 
ن�شبتا  باتريوت  �شواريخ  قاذفتي  اإن  اليابانية  ال��دف��اع 
�شاروخ  لأي  للت�شدي  العا�شمة  قلب  يف  ال��دف��اع  ب���وزارة 
اأن  اأفادت ال�شحف اليابانية  كوري �شمايل حمتمل. كما 
اأخرين  اأي�شا يف موقعنْي  �شواريخ باتريوت �شوف تن�شر 
مبنطقة طوكيو. وكان وزير الدفاع الياباين اأت�شونوري 
باتريوت بجزيرة  ن�شب �شواريخ  اأك��د  الثنني  اأون��ودي��را 

•• �صيول-وكاالت:

نووية  ب��ح��رب  تلويحها  ال�شمالية  ك��وري��ا  ام�����س  ج���ددت 
الأجانب  وح����ذرت  ال��ك��وري��ة،  اجل��زي��رة  �شبه  ح��راري��ة يف 
املوجودين بكوريا اجلنوبية وطلبت منهم اتخاذ تدابر 
ال��ي��اب��ان ن�شرت  ال��رح��ي��ل يف ح��ال��ة ن�شوب ح���رب، وك��ان��ت 
�شاروخ  لأي  ل��ل��ت�����ش��دي  ط��وك��ي��و  ب��ات��ري��وت يف  ���ش��واري��خ 
بدورها  الأرخ��ب��ي��ل.  تهدد  التي  ال�شمالية  كوريا  تطلقه 
تعليق  هيه  ك��ون  ب��ارك  اجلنوبية  كوريا  رئي�شة  اعتربت 
ال�شناعي  كي�شونغ  جممع  يف  الأع��م��ال  ال�شمالية  كوريا 

خميباً لالآمال .
وقالت اللجنة الكورية ال�شمالية لل�شالم باآ�شيا واملحيط 
اإن  ال�شمالية  الر�شمية  الوكالة  ن�شرته  بيان  يف  الهادئ، 
 . نووية  اإىل حرب حرارية  تتجه  الكورية  �شبه اجلزيرة 
باللوم يف تزايد خماطر احلرب على  يانغ  بيونغ  واألقت 

اأوكيناوا هي  اأن  واأو�شح   . دائم  ب�شكل  اأوكيناوا )جنوب( 
اأم���ا رئي�س   . اأي عمل ط���ارئ  ل��ل��رد على  الأن�����ش��ب  امل��ك��ان 
الوزراء �شنزو اآبي فطالب بفر�س عقوبات اأممية جديدة 
بالرد  حلفائه  م��ع  بالتن�شيق  وتعهد  ي��ان��غ،  بيونغ  على 
وكذلك  ي��ان��غ.  بيونغ  ا���ش��ت��ف��زازات  على  املنا�شب  بال�شكل 
اأعلن متحدث با�شم وزارة الدفاع الثنني اأن قوات الدفاع 
الذاتي -وهو ال�شم الذي يطلق على اجلي�س الياباين- 
اأُمرت بتدمر اأي �شاروخ كوري �شمايل من �شاأنه اأن يهدد 
اأن طوكيو ن�شرت بالإ�شافة  واأ�شاف  اليابانية.  الأرا�شي 
اإىل بطاريات باتريوت، مدمرات جمهزة بنظام اعرتا�س 
يف ب��ح��ر ال���ي���اب���ان )ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ال���ك���وري���ون ا����ش���م بحر 
ال�شرق(. وترجح تقارير خمابراتية اأن تكون بيونغ يانغ 
جهزت �شاروخني ق�شرْي املدى على �شاحلها ال�شرقي، 
وتخطط لإجراء جتربة �شاروخية قبل منت�شف ال�شهر 

اجلاري احتفال بعيد موؤ�ش�شها الأول كيم اإيل �شونغ .

التي  دميتها  اجلنوبية  كوريا  و  احل��روب  تاجرة  اأمركا 
باحلرب  التهديد  وت��ك��رر  ال�شمالية.  ك��وري��ا  غ��زو  ت��ري��د 
اآخ��ره��ا يف ال�شابع م��ن ال�شهر  ال��ن��ووي��ة م���رات ع��دة ك��ان 
اأن  اإىل  ي�شرون  املراقبني  بع�س  اأن  وخ�شو�شا  املا�شي، 

كوريا ال�شمالية قريبة من تطوير �شالح نووي.
ان��دلع حرب ل نريد تعري�س  اأن��ه يف حال  وتابع البيان 
الأج����ان����ب امل��ق��ي��م��ني يف ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وح����ث جميع 
امل��ن��ظ��م��ات الأج��ن��ب��ي��ة وال�����ش��رك��ات وال�����ش��ي��اح ع��ل��ى اتخاذ 

اإجراءات للمغادرة .
كما اأتي هذا الإعالن غداة حتذير م�شابه وجهته كوريا 
ال�شمالية لل�شفارات الأجنبية بالعا�شمة بيونغ يانغ اأكدت 
فيه عدم قدرتها على �شمان �شالمة موظفيها بعد 10 
اأبريل  ني�شان يف حال اندلع حرب. لكن مل تتخذ اأي من 
اإجراءات  اأي  التي لديها بعثات دبلوما�شية هناك  الدول 

لإخالء ال�شفارات.

االأحزاب تق�ّشم ال�شارع التون�شي يف عيد ال�شهداء 

الرئي�س االأمريكي يعد
 بتعزيز قيود االأ�شلحة 

•• هارتفورد-ا.ف.ب:

الت�شريعات  لتعزيز  العمل  مبوا�شلة  الثنني  ر�شميا  الأمركي  الرئي�س  تعهد 
ب�شاأن الأ�شلحة النارية. وكان يتحدث اأمام ثالثة اآلف نا�شط مناه�س لل�شالح 
فيها ع�شرون طفال  التي قتل  نيوتاون،  بولية كونيكتيكت قرب  يف هارتفورد 
وقال  امل��ا���ش��ي.   الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب   14 ي��وم  م�شلح  بر�شا�س  ن�شاء  و�شت 
والنا�س  نيوتن  عائالت  اأنتم  م�شيفا  لوعودنا  ظهرنا  ندير  لن  اأوب��ام��ا  ب��اراك 
اأخ���رى مثل  ب��اأن ولي���ات  م��ذك��را  ال��وع��ود  �شاعدمت على حتقيق  يف كونيكتيكت 
كولورادو )غرب( ونيويورك )�شمال �شرق( قد عززت ت�شريعاتها بهذا املجال. 
�شرامة  القوانني  اأك��رث  من  واح��دا  املا�شي  الأ�شبوع  �شّنت  كونيكتيكت  وكانت 
املتحدة،  بالوليات  ال�شالح  حمل  ب�شاأن 
الر�شا�س  خ��زان��ات  بيع  حظرت  حيث 
حظرا  وج����ددت  ال��ك��ب��رة،  ال�شعة  ذات 
مفرو�شا على البنادق الهجومية التي 
ت�شبه اأ�شلحة اجلي�س م�شددة اإجراءات 
ال�شالح.  م�شرتي  خلفية  من  التحقق 
الأمركيني  ج��م��ي��ع  ال��رئ��ي�����س  وح����ث 
كونيكتيكت  ���ش��ك��ان  ح����ذو  ي���ح���ذوا  اأن 
على  نوابهم  على  ال�شغوط  وممار�شة 
ال��ف��درايل، وق��ال ح��ان الوقت  امل�شتوى 
كي يقوم الكونغر�س بال�شيء نف�شه الآن 
العمل  اإىل  الكونغر�س  اأوباما  . ويدعو 
على تطبيق حظر احتادي مقرتح لبيع 
الأ���ش��ل��ح��ة ال��ه��ج��وم��ي��ة.  وت��ب��دو فر�س 
تطبيق هذا الإجراء �شئيلة يف ظل املعار�شة ال�شديدة للجمهوريني املحافظني 
التي  الريفية  الدوائر  ميثلون  الذين  اأولئك  خا�شة  الدميقراطيني،  وبع�س 
يكفلها  التي  ال�شالح  حمل  حقوق  فيها  وحتظى  الأ�شلحة  ح��ي��ازة  فيها  ت�شيع 
الد�شتور ب�شعبية من الناحية ال�شيا�شية. ويف الأثناء ينظر جمل�س ال�شيوخ يف 
ت�شريع يق�شي بالتحري عن جميع م�شرتي الأ�شلحة ومعاقبة من ي�شرتونها 
بنية اإعطائها اإىل املجرمني.  ويلتقي اأوباما بالبيت الأبي�س م�شوؤولني اأمنيني 
الأوىل  ال�شيدة  وتعتزم  امل�شلح.  العنف  ملكافحة  الرامية  اإج��راءات��ه  يدعمون 
لبحث  ال��زوج��ني  راأ����س  م�شقط  �شيكاغو  اإىل  الأرب��ع��اء  التوجه  اأوب��ام��ا  مي�شيل 
العنف امل�شلح املتف�شي هناك، على الرغم من الإجراءات امل�شددة التي تتخذها 
املدينة للحد من ال�شالح. ومن املتوقع اأن ي�شارك جون بايدن نائب الرئي�س يف 
مناق�شة متلفزة ب�شاأن الق�شايا اخلا�شة بال�شالح اخلمي�س. وقاد بايدن جلنة 

�شكلها اأوباما قامت بدرا�شة العنف امل�شلح يف دي�شمرب كانون الأول.

مقتل 13 جنديا ب�شمال غرب باك�شتان 
•• بي�صاور-ا.ف.ب:

قتل 13 جنديا باك�شتانيا ونحو مئة متمرد يف معارك 
عنيفة وقعت خ��الل الي���ام الخ���رة يف وادي ت��راه يف 
اق��ل��ي��م خ��ي��رب ق���رب احل����دود الف��غ��ان��ي��ة، وف���ق م��ا اعلن 
حقق  املواجهات،  ه��ذه  ويف   . ام�س  الباك�شتاين  اجلي�س 
غرب  ب�شمال  املنطقة  ه��ذه  يف  ج��دي��دا  تقدما  اجلي�س 
البالد حيث تقاتل القوات الباك�شتانية متمردي طالبان 

وميلي�شيات ع�شكر ا�شالم التي تهدد مدينة بي�شاور.
ام��داد للحلف الطل�شي  اقليم خيرب على طريق  ويقع 
لنقل  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  ت�شتخدمها  افغان�شتان،  نحو 
املعدات الع�شكرية متهيدا لن�شحابها املقرر يف 2014. 
وهذه املنطقة ال�شرتاتيجية حيوية اي�شا ل�شمان امن 

بي�شاور قبل النتخابات العامة يف 11 ايار مايو. وقال 
قتلوا  جنديا   13 ان  بر�س  لفران�س  ع�شكري  م�شوؤول 
خ��الل الي��ام الثالثة الخ��رة يف مناطق خمتلفة من 
وادي تراه. القوات الربية كثفت عملياتها �شد طالبان 
وع�شكر ا�شالم . وا�شاف امل�شدر نف�شه ان اكرث من مئة 
التاكد  ت��ع��ذر  ول��ك��ن  ق��ت��ل��وا،  ال�شالميني  املقاتلني  م��ن 
املنطقة  لن  م�شتقل  م�شدر  ل��دى  احل�شيلة  ه��ذه  م��ن 

حمظورة على ال�شحافيني والطواقم الن�شانية.
وا�شتعاد اجلي�س الباك�شتاين ال�شيطرة على مدينة توت 
اجلنود  واق��ام  املتمردون،  عليها  ي�شيطر  كان  التي  �شار 
حت�شينات فيها. وتابع امل�شوؤول الع�شكري ان مروحيات 
تق�شف  انها  اىل  ، لفتا  العمليات  يف  �شاركت  وطائرات 

مواقع املتمردين يف الوادي .
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العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: ادفان�سد بور �سي�ستم  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 203- ملك امنه ح�شن عبدالرحيم- ديرة- املرر ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    614448 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1032917 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2013/3/18 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/3/10 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه تي ام لتدقيق 
العنوان: مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة-  احل�سابات   
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04 فاك�س/2657061   04  2657060 هاتف:  املرقبات  

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�شم امل�شفي ايه تي ام لتدقيق احل�سابات 
  ال��ع��ن��وان: مكتب رق���م 602 م��ل��ك ع��ب��دال��رح��ي��م حم��م��د ال���زرع���وين - ديرة- 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   0 فاك�س/2657061   04  2657060 هاتف:  املرقبات  
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
ادفان�سد بور �سي�ستم)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/18  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/27 مدين جزئي                        
ان  الق��ام��ة مب��ا  �شعيد ماليك جمهول حم��ل  زب��ر حممد  امل��دع��ى عليه /حممد  اىل 
املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج عزب 
مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   23818.04( وق��دره 
بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
املوافق 2013/4/22 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
�شيكون مبثابة  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1060 مدين جزئي                        

اىل املدعى عليه /عمرو ابراهيم �شلطان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )7648.61 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/21 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/42 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة احمد بن د�شمال للمقاولت ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة العوا�شم اخلليجية للتجارة ) ذ.م.م ( 
الدعوى  اأقام عليك  الزرعوين قد  وميثله: عبداهلل امني عبدالرحيم كيخوه 
 )1481965 ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
املتقابلة  ال��دع��وى  وب��رف�����س   . املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  وم�شروفاتها.  الدعوى  ر�شوم  املدعية  وت�شمني 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2011/343  عقاري كلي

املتعددة    لل�شلع  دب��ي  م��رك��ز   -2 �شي  �شي  ام  دي  ج��ول��د  ع��رب   -1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي  / كا�شبيان جولري م د م �س قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/1/20 احلكم التمهيدي 
التايل: مبثابة احل�شوري: اول: بقبول ادخال ) مركز دبي لل�شلع( خ�شم مدعى عليه 
املخت�س  الهند�شي  بندب اخلبر  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  ثانيا:  �شكال:  الدعوى  يف 
الدعوى  اوراق  على  ل��الط��الع  املحكمة  خ��رباء  ب��ج��دول  املقيدين  م��ن  ال���دور  �شاحب 
وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم اليه من م�شتندات وكلفت املحكمة املدعى بايداع امانة 
قدرها ع�شرة الف درهم على ذمة اتعاب وم�شاريف اخلبر.   . وحددت لها املحكمة 

 ch1.B.8  جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/19 ال�شاعة 11.00 �شباحا يف القاعة
ق�صم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن تغيري ا�صم
املعيني  علي  يو�شف  عبدالقادر  ن�شيبه  ال�شيدة/  تقدمت 
اماراتية اجلن�شية اىل حمكمة دبي ال�شرعية بطلب تغير 
ا�شمها من ن�شيبه عبدالقادر يو�شف علي املعيني اىل ميثاء 
اعرتا�س  لديه  وعلى من  املعيني  علي  يو�شف  عبدالقادر 
ان يتقدم به اىل املحكمة املذكورة خالل �شهر من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
 رئي�س ق�صم خدمات الحوال ال�صخ�صية          

امارة دبي- دائرة حماكم دبي

حمكمة دبي ال�صرعية البتدائية 

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
مذكرة اعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 2013/13 ابداء راي
واملقيدة بال�صتئناف رقم 2013/982

اىل امل�شتاأنف �شده 1 املدعو/ حممد حممود عثمان العززي- م�شري اجلن�شية 
مبا ان امل�شتاأنف /مكتب القرق واملطرو�شي للمحاماة )املدعي باحلق املدين(  
موؤجلة  والق�شية  اع��اله  اليها  امل�شار  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د 
مببنى   )2D16( رق��م  القاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة    2013/4/28 جلل�شة 
تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  امل��ح��دد  امل��وع��د  يف  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه  دب��ي  حم��اك��م 

�شتجرى حماكمتكم غيابيا.
ماجد عبداجلبار املاجد
ادارة الق�صايا
 رئي�س ق�صم ال�صتئناف والتمييز              

 النيابة العامة 

PUBLIC PROSECUTION

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1201 /2012   عم  جز- م ر-ب-ع ن

افاميا  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  المني  روح  مدعي/عبداملنان 
لالبواب واملطابخ ذ.م.م اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة عمالية    
ال�شيد اجلن�شية: م�شري عنوانه:  اعالنه/عبداملنعم حممود حممد  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة العمالية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
              اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 400 /2013   مد  جز- م ر-ب-ع ن

�شلطان  خاطر  قانونا/عبداهلل  وميثله  ال�شيارات  لتاجر  لندن  مدعي/مكتب 
�شيف املقبايل- بوكالة /ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية: المارات  مدعي 
عليه: �شميح عمر ح�شني املهدي اجلن�شية: م�شر  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مببلغ 3830 درهم  املطلوب اعالنه/ �شميح عمر ح�شني املهدي اجلن�شية: م�شر 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية 
- الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
              اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 239 /2013   مد  جز- م ر-ب-ع ن

مدعي/�شاهباز خان مومن خان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: عمران احمد 
�شودري اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع الدعوى: اثبات عقد بيع �شيارة بقيمة 5300 
درهم + دفع املخالفات مببلغ 300 درهم املطلوب اعالنه/عمران احمد �شودري 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة   - البتدائية  العني 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
              اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 402 /2013   مد  جز- م ر-ب-ع ن

�شلطان  خاطر  قانونا/عبداهلل  وميثله  ال�شيارات  لتاجر  لندن  مدعي/مكتب 
�شيف املقبايل- بوكالة /ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية: المارات  مدعي 
عليه: يا�شر حممد علي اخلالدي اجلن�شية: �شوريا  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
اجلن�شية:  اخلالدي  علي  حممد  يا�شر  اعالنه/   املطلوب  درهم    2645 مببلغ 
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  �شوريا 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
العني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  الداري �شخ�شيا  املركز  الكائنة   - البتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/249 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن)
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة واحة املدينة للتجارة اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
: موؤ�ش�شة قمة البداع لعمال ال�شحية اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه:   
بالن�شر  ال�شحية اجلن�شية: المارات  عنوانه:  موؤ�ش�شة قمة البداع لعمال 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/1616 جت جز-م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/5/27 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
    اعالن يف الدعوى رقم   2013/248  بالن�صر

املدعى : احمد �شامل حمد عمر اجلابري  املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة 
اكرم  حممد  احمد  �شهباز  وميثلها  الطابوق  لأعمال  احمد  �شهباز 
العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد 
ف��ان��ت مكلف  ل��ذا  امل��واف��ق 2013/5/6 م��وع��دا لنظرها  ي��وم الث��ن��ني 
اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور 

الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد  
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2012/609

العنوان:  بتنج  �شم�س  /نا�شر  وميثلها  �شم�س  نا�شر  حمل  عليه:  املدعي  اىل 
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/3/6م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
والرجنات  الطارات  لبيع  الخال�س  حمل  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة 
وميثلها/ كامبيز كهزادا ابراهيمي  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
كما  درهم(  وثالثون  وخم�شمائة  الفا  ع�شر  وخم�شة  مائة   ( درهم   115.530
املحاماة.  حكما  اتعاب  درهم مقابل  وامل�شاريف وخم�شمائة  بالر�شوم  الزمته 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/3/7   
القا�صي/خالد مداوي    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 334 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  بهويان  علي  احد  بهويان  مدعي/في�شل 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  الديكور  لعمال  ال�شفتلي 
المارات   اجلن�شية:  الديكور  لعمال  اعالنه/ال�شفتلي  املطلوب  عمالية 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/3/27
قلم املحكمة العمالية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2012/2639 جتاري كلي   

اىل املحكوم عليه/ مطر را�شد علي را�شد الظاهري  العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/3/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�شالح / �شو�شيتيه دانرتيريز اي دوجي�شتيون المارات للمقاولت بالتايل: حكمت 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة 
)4000000 درهم ( اربعة ماليني درهم قيمة ال�شيكات رقمي 216.224 امل�شحوبة على 
بنك الحتاد الوطني مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى 
درهم  مائتي  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعى  والزمت  ال�شداد،  متام  وحتى 
مقابل اتعاب املحاماة، ورف�س ماعدا ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 
بتاريخ 2013/4/8 املوافق حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2012/2390 جتاري كلي   

اىل املحكوم عليه/ 1( �شركة ريام كوندور لل�شقالت واللكرتوميكانيك ذ.م.م 2( جون 
بايو�س واي��ت     العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/3/27م قد حكمت 
عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / �شركة م�شنع فالكون 
لل�شقالت ذ.م.م بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليهما بان 
�شنويا من  يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 2.150.000 وفائدة تاخرية عليه بواقع %5 
تاريخ رفع الدعوى يف 2012/11/14 وحتى متام ال�شداد ومبا ل يجاوز ا�شل الدين 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م   200 و  وامل�شروفات  بالر�شوم  عليهما  املدعى  وبالزام   ،
لال�شتئناف  قابال  حكما  املوافق   2013/4/8 بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر   .

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�صي/د. حممود حممود الطناحي

رئي�س الدائرة التجارية الكلية اخلام�صة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
  اخطار دفع   يف الق�صية التنفيذية - رقم 957  /2012 تنفيذ عمايل

م�صل�صل عام:  2012/4784  
بالن�شر قد �شدر   : العامة- الم��ارات  عنوانه  اىل املحكوم عليه /جومونا للمقاولت 
�شدك حكم يف الق�شية رقم )2011/2560  ( ل�شالح املدعي )  حممد علمجر حممد 
مهابولعامل- بنغالدي�س( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع 
الر�شم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية+ تذكرة 
�شفر + جواز �شفر   1- املبلغ املطلوب حت�شيله  6.326 درهم 2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 
3- املبلغ املطلوب حت�شيله املجموع :6.326 درهم   لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه 
املحكمة للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2012/4/16م. لتنفيذ ما ذكر 
اعاله ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/17.
 القا�صي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
اعادة  اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  313/ 2013 -عمايل - م  ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للنقليات  ال�شاخمة  بوابة   : امل�شتاأنف 
عليه:حممد اقبال �شيخ عبداهلل اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع ال�شتئناف : الغاء 
حكم امل�شتاأنف   املطلوب اعالنه / حممد اقبال �شيخ عبداهلل اجلن�شية: باك�شتان    
العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثالثاء  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  2012/3465 عم جز- م ع- ب- 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/4/16
الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  363/ 2013 -عمايل - م  ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : مكتب ال�شيخ حممد بن احمد ال حامد اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف 
 : ال�شتئناف  الهند   مو�شوع  بن جايال اجلن�شية:  عليه:عبدال�شالم جايال 
الغاء حكم امل�شتاأنف   املطلوب اعالنه /عبدال�شالم جايال بن جايال اجلن�شية: 
الهند العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/723 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/4/21
الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  195/ 2013 -جتاري - م  ت- �س- اأظ

اندريا�س  ال�شيد  املدير  ال�شريك  ميثلها  ذ.م.م  واملوزاييك  للرخام  موزارت  �شركة   : امل�شتاأنف 
جوجيو�س ايليوفي�س يوناين اجلن�شية اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه:�شركة هاي امييج 
اجلن�شية   هندي  لل  تار�شيم  كومار  بارفيندر  ال�شيد/  مديرها  ميثلها  ذ.م.م  العامة  للتجارة 
بوقف  الذي ق�شي  امل�شتاأنف  الغاء احلكم   : ال�شتئناف  المارات  مو�شوع  واآخرون اجلن�شية: 
الدعوى تعليقا واحلكم جمددا بالزام امل�شتاأنف �شدهما باأداء مبلغ 1.242.000 درهم + تعوي�س 
مببلغ 100.000 درهم املطلوب اعالنهما /1- بافيندر كومار تار�شيم لل اجلن�شية: هندي 2- 
�شركة هاي امييج للتجارة العامة ذ.م.م ميثلها مديرها ال�شيد/ بارفيندر كومار تار�شيم لل 
هندي اجل�شنية اجلن�شية: المارات  بن جايال اجلن�شية: الهند العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1056 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
الدائرة  امام  ال�شاعة 9.30 �شباحا  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  املوافق 2013/4/14  الحد  يوم 
الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

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

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: �سوريا خلدمات ال�سبكات  )�س.ذ.م.م(  
ال�شم التجاري: �سوريا خلدمات ال�سبكات)�س.ذ.م.م(

ال�شكل القانوين:�شركة ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
مت  ق��د  بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1058762
وذلك  اع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شر 
مبوجب القرار ال�شادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ 2012/11/05 واملوثق 
لدى كاتب العدل حتت رقم 2012/1/172385 بتاريخ 2012/11/06 . وعلى من 
لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف  
رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  �����س.ب:181127   2501521: هاتف   - دي��رة   ،

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بتعيني م�صفي    

ا�شم امل�شفي: املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  ت�شهد  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية �شركة: �سوريا خلدمات 
ال�سبكات )�س.ذ.م.م( حتت ا�شم جتاري : �سركة/ �سوريا خلدمات ال�سبكات 
)�س.ذ.م.م(  وذلك مبوجب القرار ال�شادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ  2012/11/05 
واملوثق لدى كاتب العدل حتت رقم )2012/1/172385( بتاريخ 2012/11/6 وعلى من 
لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف مكتب رقم 
213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة ، ديرة - هاتف 
وذالك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  �����س.ب:181127   2501521:

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
    دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  دائ��رة  ذكرت   
بدبي اأم�س اأنها ا�شت�شافت موؤخرا الالعب 
الربتغايل  املنتخب  وجن��م  ال�شابق  ال��دويل 
لكرة القدم لوي�س فيغو الذي لعب مع فريق 
واإنرت  الإ�شبانيني  مدريد  وري��ال  بر�شلونة 
ميالن الإيطايل لال�شتمتاع باإجازة ق�شرة 
ب��ع��د ب��رن��ام��ج ح��اف��ل م���ن م��ب��اري��ات مو�شم 
باملطار  ا�شتقباله  وك��ان يف  الإي��ط��ايل  الكرة 

التنفيذي  امل��دي��ر  جم��رن  ب��ن  حممد  حمد 
لقطاع �شياحة العمال يف الدائرة.

ب���ي���ان ���ش��ح��ايف �شدر  ال����دائ����رة يف  وذك������رت 
�شملت  واأ���ش��رت��ه  فيغو  ا�شت�شافة  اأن  عنها 
ال�شياحية يف  والأم���اك���ن  امل��راف��ق  يف  ج��ول��ة 
دب��ي ب��الإ���ش��اف��ة اإىل رح���الت ���ش��ف��اري حيث 
ال�شديد  �شغفهما  وزوج��ت��ه  ال��الع��ب  اأب���دى 
باخليول العربية ومت تلبية طلبهما بزيارة 

الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل���ي���ول  لإ���ش��ط��ب��الت 
هذا  ا�شت�شافة  اأن  مو�شحة   .. الإم����ارة  يف 
اهتمامها  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  ال�شهر  ال��الع��ب 
عاملية  ريا�شية  كوجهة  ل��الإم��ارة  بالرتويج 
والالعبني  الأن��دي��ة  اأب���رز  ت�شت�شيف  حيث 

على م�شتوى العامل.
ي���ذك���ر اأن اه���ت���م���ام ف��ي��غ��و ال����ك����روي جت���اوز 
ن�شب  لي�شع  ميالن  اإن��رت  ب��ن��ادي  ارتباطه 

عينيه تاأ�شي�س وافتتاح اأكادميية لكرة القدم 
ال�������ش���ودان وي�����ش��غ��ل ف��ي��غ��و حاليا  يف ج��ن��وب 
الدولية  ال��ع��الق��ات  وم��دي��ر  �شفر  من�شب 
لإن����رت م��ي��الن وك����ان ق���د ف���از ب��ل��ق��ب لعب 
2001 م��ن الحت���اد الدويل  امل��و���ش��م ل��ع��ام 
لكرة القدم فيفا كما �شارك يف ما يزيد على 
100 مباراة خالل اأربع �شنوات ق�شاها مع 

فريق اإنرت ميالن . 

�شيــــاحــــة دبــــي ت�شت�شيــــف النجــــم الربتغالــــــي 
لويـــــ�س فيغـــــو وعائلتــــه

اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ماجد  �شمو  ودع��م  برعاية 
دبي  نادي  رئي�س  والفنون  للثقافة  دبي  رئي�س هيئة  مكتوم 
اللجنة  ا�شتعدادات  تتوا�شل  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
دبي  الثالثة واخلتامية من بطولة  ل�شباق اجلولة  املنظمة 
باكورة  وال��ذي ميثل  43 قدما  املحلية  ال�شراعية  للقوارب 
اأطلقته  ال��ذي  ال��رتاث��ي(  البحري  )دب��ي  مهرجان  فعاليات 
هيئة دبي للثقافة والفنون يف الدورة الأوىل وي�شتمل على 
اأن�شطة تراثية و�شباقات بحرية خالل الفرتة من 20-13 

اجلاري.
وي��ق��وم ن����ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة بتنظيم 
يف  املهرجان  فعاليات  �شمن  اخلا�شة  البحرية  ال�شباقات 
دبي  وهيئة  ال��ن��ادي  ب��ني  وامللمو�س  امل�شتمر  ال��ت��ع��اون  اإط���ار 
ر�شمها  التي  امل�شرتكة  الأه���داف  لتعزيز  والفنون  للثقافة 
�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم من خالل 

دعمه امل�شتمر للريا�شات البحرية.
و���ش��ه��د م��ق��ر ال���ن���ادي حت�����ش��را لن��ط��الق��ة احل����دث حركة 
ال��ن��واخ��ذة وامل���الك وال��ب��ح��ارة م��ن اجل  م�شتمرة م��ن قبل 
باقي  وك��ذل��ك  امل��رت��ق��ب  ال�����ش��ب��اق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  الت�شجيل 
اأ�شبوع كامل يف ريا�شات  ال�شباقات والتي �شتقام علي مدار 
قدما   22 وفئة  43 قدما  فئة  املحلية  ال�شراعية  القوارب 
وكذلك قوارب التجديف املحلية 30 قدما وا�شتالم كرا�شة 
ومنها  املختلفة  بال�شباقات  اخلا�شة  والتعليمات  ال�شروط 
م�شاركة  ي�شهد  اأن  ينتظر  وال��ذي  املقبل  ال�شبت  ي��وم  �شباق 
كبرة من قبل ع�شاق الريا�شات البحرية وحمبي �شباقات 

ال�شراعية املحلية.
وح�شب الربنامج الزمني ل�شباق اجلولة الثالثة من بطولة 
دبي للقوارب ال�شراعية املحلية 43 قدما فان باب الت�شجيل 
ال�شاعة  مت���ام  يف  �شيغلق  امل��رت��ق��ب  ال�����ش��ب��اق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
اخل��ام�����ش��ة م��ن م�����ش��اء ي���وم غ��د اخل��م��ي�����س مت��ه��ي��دا لإعالن 
اللجنة  تدر�س  كما  ال�شباق  يف  للم�شاركة  النهائية  القائمة 
وحالة  معطيات  ح�شب  امل�����ش��ارات  اأف�����ش��ل  لل�شباق  املنظمة 
اعتادوا  واللذين  للم�شاركني  واإعالنها  لختيارها  البحر 

علي تلقي الإحداثيات عرب الر�شائل الن�شية الق�شرة قبل 
انطالقة ال�شباق حيث �شيكون التجمع مبكرا قبل التوجه 

اإىل خط البداية.

�سراع على اللقب
دبي  بطولة  من  واخلتامية  الثالثة  اجلولة  �شباق  وي��اأخ��ذ 
يوم  ينطلق  ال���ذي  ق��دم��ا   43 املحلية  ال�شراعية  ل��ل��ق��وارب 
امل�شاركني  وال��ب��ح��ارة  ال��ن��واخ��ذة  ل��دي  كبرة  اأهمية  ال�شبت 
فيها خا�شة وان �شراع القمة يبدو م�شتعال يف وجود اأكرث 
من مناف�س خلطف نامو�س املو�شم والفوز ب�شدارة الرتتيب 
دائما  ميثل  وال��ذي  نف�شها  اجلولة  لقب  اإىل  اإ�شافة  العام 

التحدي الأكرب للم�شاركني.
حممد  را���ش��د  النوخذة  بقيادة   33 ب��راق  املحمل  ويت�شدر 
را����ش���د ال��رم��ي��ث��ي ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام ل��ب��ط��ول��ة دب���ي للقوارب 
الثالثة  اجلولة  انطالق  قبل  قدما   43 املحلية  ال�شراعية 
واخلتامية بر�شيد 3 نقاط جمعهما بعد تاألقه يف اجلولتني 
يف  الأول  امل��رك��ز  واح��ت��الل��ه  البطولة  م��ن  والثانية  الأويل 
الثانية لي�شبح  اجلولة الأويل ثم املركز الثاين يف اجلولة 
اأف�شلية الرتتيب يف  3 نقاط فقط حيث حتت�شب  ر�شيده 
الأكرثية ح�شب  ولي�س  النقاط  اأقلية  البطولة ح�شب  هذه 

الرتتيب يف كل جولة.
ويناف�س براق 33 علي ال�شدارة املحمل اأطل�س 12 بقيادة 
النوخذة احمد را�شد ال�شويدي والذي يحتل املركز الثاين 
يف الرتتيب العام للبطولة بر�شيد 9 نقاط بعد جناحه يف 
املركز  الثانية وحلوله يف  الأول يف اجلولة  باملركز  التتويج 
الثامن يف اجلولة الأويل حيث ل يعترب فارق النقاط كبرا 
بني املتناف�شني يف ظل تقلبات النتائج امل�شتمرة يف �شباقات 
ال�شراعية املحلية. وميلك حامل اللقب يف هذه الفئة بطل 
بقيادة   16 الزير  املحمل   2012-2011 املا�شي  املو�شم 
الظفر  يف  اأي�شا  فر�شة  �شاهني  بن  را�شد  حممد  النوخذة 
باللقب رغم انه يحتل املركز الثالث حاليا يف الرتتيب العام 
للبطولة هذا املو�شم وبر�شيد 12 نقطة وباإمكانه حتقيق 

نتيجة جيدة يف �شباق ال�شبت علي �شرط عدم حتقيق اأيا من 
املناف�شني مركزا متقدما يف ال�شباق.

ويحتل املحمل العديد 30 بقيادة النوخذة املخ�شرم حممد 
لبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  الرميثي  را���ش��د 
متقدما  نقطة   16 بر�شيد  وذل��ك   2013-2012 دب��ي 
19 بقيادة  علي �شاحب املركز اخلام�س املحمل دملا مارين 
19 نقطة هي  النوخذة خ��ادم را�شد املهري وال��ذي ميلك 
 31 ال�شاحل  القارب  ال�شاد�س  املركز  �شاحب  ر�شيد  نف�س 

بقيادة النوخذة املخ�شرم �شعيد �شامل الرميثي .
ويحتل املحمل الو�شف 127 بقيادة النوخذة حممد حمد 
يف  بعده  ياأتي  نقطة   21 بر�شيد  ال�شابع  املركز  الغ�شي�س 

املركز الثامن القارب �شليماين 15 بقيادة النوخذة �شلطان 
 87 �شايب  املحمل  ث��م  نقطة   25 بر�شيد  ح���ارب  �شعيد 
التا�شع  بقيادة النوخذة مروان عبد اهلل املرزوقي يف املركز 

بر�شيد 28 نقطة.
وبعيدا عن �شراع القمة ونيل نامو�س املو�شم فان النواخذة 
ال�شباق  ب��ن��اء جم��د خ��ا���س خ���الل  اإىل  ي�����ش��ع��ون  وال��ب��ح��ارة 
م�شكا  تعترب  اجل��ول��ة  لن  التتويج  من�شة  اإىل  وال��و���ش��ول 

للختام والفوز بها يحمل طعما خا�شا لدي امل�شاركني.

الرتتيب العام لل�سراعية 43 قدما
1- ب���راق 33 ال��ن��وخ��ذة را���ش��د حم��م��د را���ش��د ال��رم��ي��ث��ي 3 

نقاط
2- اأطل�س 12 النوخذة احمد را�شد ال�شويدي 9 نقاط

3- الزير 16 النوخذة حممد را�شد بن �شاهني 12 نقطة
4- العديد 30 النوخذة حممد را�شد الرميثي 16 نقطة
5- دملا مارين 19 النوخذة خادم را�شد املهري 19 نقطة
6- ال�شاحل 31 النوخذة �شعيد �شامل الرميثي 19 نقطة

 21 الغ�شي�س  حمد  حممد  ال��ن��وخ��ذة   127 ال��و���ش��ف   -7
نقطة

8- �شليماين 15 النوخذة �شلطان �شعيد حارب 25 نقطة
 28 امل��رزوق��ي  اهلل  عبد  م���روان  ال��ن��وخ��ذة   87 �شايب   -9

نقطة

يف م���ب���ادرة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت����راث الآب����اء 
لريا�شة  ال�شعبي  امل���وروث  وع��ل��ى  والأج����داد 
بالدم،  للتربع  دبي  ملركز  ودعما  الفرو�شية، 
اأقيم للعام الثالث على التوايل �شباق حتدي 
رك�����وب اخل���ي���ل ب�����دون ����ش���رج، وذل�����ك ع�شر 
نفر  باإ�شطبالت   ،2013 اأبريل   5 اجلمعة 
العابر.  دب��ي  على طريق  ال��روي��ة  يف منطقة 
بارتفاع  ال��ع��ام  ه���ذا  ���ش��ب��اق  ن�شخة  ومت��ي��زت 
م�����ش��ت��وى ال���ن���ج���اح ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي والإق����ب����ال 
الداعمني  ال��رع��اة  ع��دد  وزي���ادة  اجلماهري 

للحدث الرتاثي الأ�شيل.
 ال�����ش��ب��اق ال�����ذي ح�����ش��ره م���دي���ر ع����ام هيئة 
ال�شحة بدبي املهند�س عي�شى احلاج امليدور 
والبطل الإماراتي �شعيد املعمري اأول مت�شلق 
لأعلى قمة جبل يف العامل ونا�شر نفر رئي�س 
نفر،  علي  ون��ائ��ب��ه  للحدث  املنظمة  اللجنة 
وممثوا ال�شركات الراعية للحدث اإ�شطبالت 
امل�شمار  نفر وجم��ل��ة  واإ���ش��ط��ب��الت  ���ش��ادوي��ل 
والإع���الم،  للثقافة  املكتب  ع��ن  ت�شدر  التي 
وق��ن��اة دب���ي ال��ري��ا���ش��ي��ة وق��ن��اة دب���ي ري�شينغ 
والعيادة  الإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
تو  وداي  للتاأمني  واأك�����ش��ا  للخيول  العربية 

هورايزونز  وجلوري  للعطور  وفني�شيا  داي 
وحم��م�����ش��ة ال������دوري، و���ش��خ�����ش��ي��ات جمتمع 
�شهد مناف�شة قوية  الإم��ارات،  الفرو�شية يف 
اللذين جاوؤوا من  الفر�شان والفار�شات  بني 
خمتلف مناطق الدولة للم�شاركة يف فعالية 
والنبل  الفرو�شية  معاين  كل  حتمل  خرية 
والوعي الإجتماعي الذي اأ�شبح ميزة ثابتة 

يف جمتمع الإمارات. 
اأ�����ش����واط �شمت   10 م���ن  ال�����ش��ب��اق  وت���األ���ف 
م�����ش��ارك��ة ال��ف��ر���ش��ان وال��ف��ار���ش��ات م���ن كافة 
الأعمار تناف�شوا على الألقاب واأفرزت قائمة 
الفائزين يف حتدي �شباق اخليل بدون �شرج 
الطفل عبد  الفار�س  الثالثة فوز  ن�شخته  يف 
اإ�شطبالت الق�شاب  اهلل فا�شل الق�شاب من 
الأطفال  ل�شباق  املخ�ش�س  الأول  ال�شوط  يف 
ب��ال�����ش��رج. ويف ال�����ش��وط ال��ث��اين ب����دون �شرج 
حممد  الفار�س  ال�شدارة  حتقيق  من  متكن 
الق�شاب.  اإ���ش��ط��ب��الت  ال��ق�����ش��اب م��ن  اأج��م��ل 
وكان لقب ال�شوط الثالث املخ�ش�س ل�شباق 
ال��ف��ار���ش��ات ب����دون ���ش��رج م���ن ن�����ش��ي��ب علياء 
عاد  والتي  اجلياد،  اإ�شطبالت  من  امل��رزوق��ي 
يف  العام.  ه��ذا  �شباق  يف  توقيت  اأف�شل  اإليها 

ح��ني ك��ان ال�شوط ال��راب��ع وب���دون ���ش��رج من 
ن�شيب الفار�س را�شد البلو�شي من اإ�شطبالت 
�شرج  ب��دون  اخلام�س  ال�شوط  اجل��ي��اد.وك��ان 
وال�شوط  جن���م،  اأن����ور  ال��ف��ار���س  ن�شيب  م��ن 
الفار�س  ن�شيب  م��ن  ���ش��رج  ب���دون  ال�����ش��اد���س 
حممد عثمان، بينما متكن الفار�س �شليمان 
علي الدربي من احتالل ال�شدارة يف ال�شوط 
ال�����ش��اب��ع ب����دون ����ش���رج. وع����اد ل��ق��ب ال�شوط 
بعمر  للفر�شان  واملخ�ش�س  بال�شرج  الثامن 

ما فوق 40 للفار�س يو�شف �شامل عا�شور.
كما مت تكرمي املراكز الثالثة الأوىل لأف�شل 
امل�شاركون.  الفر�شان  حققه  ال�شباق  يف  زمن 
ال�شباق  اأف�شل زمن يف  وعاد املركز الأول يف 
ل��ل��ف��ار���ش��ة امل���ت���األ���ق���ة ع���ل���ي���اء امل�����رزوق�����ي من 
امل��رك��ز الثاين  اإ���ش��ط��ب��الت اجل���ي���اد.وج���اء يف 
لأف�شل توقيت را�شد البلو�شي من اإ�شطبالت 
اأف�شل  ثالث  ك��ان  الثالث  املركز  اجل��ي��اد.ويف 

توقيت للفار�س اأنور جنم.
وقال مدير عام هيئة ال�شحة بدبي املهند�س 
ع��ي�����ش��ى احل����اج امل���ي���دور: اإن���ن���ا ���ش��ع��داء بهذا 
احل����دث ال����ذي ي��ج��م��ع ق��ل��وب ال��ن��ا���س �شرا 
على هدي القيادة الر�شيدة يف احلفاظ على 

بروح  الإرت��ق��اء  وال��رتاث مع  الفرو�شية  روح 
امل�شوؤولية املجتمعية والتطوع الإن�شاين وقيم 
اخلر والت�شامن والتعاون. كما اأننا �شعداء 
باأهمية  للحدث  املنظمة  اللجنة  با�شت�شعار 
دعم مركز دبي للتربع بالدم ملا ي�شطلع به 
العمل ال�شحي  اإط��ار  من دور ه��ام ووازن يف 
بالإمارات من اأجل اجلهوزية الدائمة لإنقاذ 
حياة النا�س يف حلظة توزن فيها قطرة الدم 
بقيمة تعادل احلياة . واأ�شاف امليدور: ح�شنا 
تنظيم  يف  واأح�شنت  املنظمة  اللجنة  فعلت 
لقلوب  ال�شعادة  اأدخلت  التي  اجلوانب  كافة 
امل�شاركني واجلمهور رجال ون�شاءا واأطفال، 
و�شاهمت يف احلفاظ على تراث رائع وحياة 

اإن�شان ينتمي لوطننا املعطاء .
من جهته قال رئي�س اللجنة املنظمة لل�شباق 
ال��ذي حتقق يف  النجاح  ه��ذا  اإن  نفر:  نا�شر 
ن�شخته  يف  �شرج  ب��دون  اخليل  �شباق  حت��دي 
منطقة  عمت  التي  ال�شعادة  واأج��واء  الثالثة 
نتيجة جلهود كثر من جنود  ج��اء  ال��روي��ة 
اخل��ف��اء م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا واإخ��وت��ن��ا من 
والفر�شان  وامل��ن��ظ��م��ني  وال��ف��ن��ي��ني  الأط���ب���اء 
ال��ري��ا���ش��ة الرتاثية  وال���رع���اة وع�����ش��اق ه���ذه 

والأجداد  الآب��اء  و�شجاعة  قوة  ترتجم  التي 
نا�شر:  واأ�شاف   . الواعد  اجليل  هذا  واأبناء 
مثلما ك���ان ���ش��ب��اق ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ن��اج��ح��ا يف 
دع��م مركز دب��ي لأط��ف��ال ال��ت��وح��د، ك��ان هذا 
للتربع  دب��ي  اأك��رث جناحا بدعم مركز  العام 
بالدم. اإننا نحافظ على الأهداف الإن�شانية 
التي  الإج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  منطلق  م��ن 
يتمتع بها جمتمع الفرو�شية بقيادة �شاحب 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو  دبي  حاكم 
اآل مكتوم ويل عهد دبي واأ�شحاب  بن را�شد 

ال�شمو وال�شيوخ الكرام .
بال�شكر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وت���وج���ه 
والتقدير للجهود التي بذلها امل�شاركون كل 
من جهته وللرعاة الذين برهنوا على مدى 
م�شاهمة القطاع اخلا�س يف دعم الن�شاطات 
الإجتماعية واملراكز اخلرية التي يعد مركز 
دبي للتربع بالدم واحدا منها ويعترب اأهمها 
لرت��ب��اط��ه ب��اإن��ق��اذ ح��ي��اة ال��ن��ا���س، خا�شة واأن 
احتياجات  %50 من  ح��وايل  املركز يغطي 

الإمارات.

اإقبال كبري من اأجل امل�ساركة يف مهرجان )دبي البحري الرتاثي(

اإغلق الت�شجيل ل�شباق القوارب ال�شراعية املحلية 43 قدمًا غدًا
ال�سراع ي�ستعل بني النواخذة والبحارة على لقب اجلولة اخلتامية

حتدي �سباق اخليل بدون �سرج يخطو خطوة كربى يف ن�سخته الثالثة

نا�شر نفر: دعم مركز دبي للتربع بالدم م�شاهمة يف تراث من القيم الوطنية الرا�شخة
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العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/56 مدين جزئي                        
حمل  جمهول  الكعبي  العباد  را�شد  �شلطان  خلفان  /�شعيد  عليه  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة ) �س م ع ( وميثله: 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  ابوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6638.69 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/21 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/244  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حميد حممد مال اهلل عبدالغفور العو�شي اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق 
الب�ستان  )جنمة  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف  التوقيع  على 
خلدمات تنظيف املباين ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حتت رقم امللف )62405( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل 
ال�شيد:ال�شيخ/ �شلطان بن نا�شر بن حميد را�شد النعيمي اجلن�شية: المارات   
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/270  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
احمد حيدر عبداهلل حممد الزرعوين اجلن�شية: المارات   وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )�سالون عوايف للحالقة 
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )46671( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:احمد كامل احمد حممد 
الكاتب العدل بعجمان  ال علي اجلن�شية: الم��ارات ليكن معلوما للجميع بان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2012/895 ك ع غ 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

�شعود �شلطان خليفة حممد ال�شعيدي اجلن�شية: المارات ال�شيد: ابو الها�شم 
:ف�شخ  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وط��ل��ب  ام��ري��ك��ا  اجلن�شية: 
التجاري )الزكي للتجارة العامة/ذ.م.م (  عقد �شراكة وت�شفية يف ال�شم 
امللف )59748(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بعجمان    وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/265  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

الت�شديق على  الهند  وطلب  نيكراجي نيكراجي عبدالقادر اجلن�شية:  عبداملنر 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )مطبعة الفا /ذ.م.م  ( 
 )58722( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة 
زاخر  غني  ال�شيد:حممد  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
ح�شني اجلن�شية: الهند مبوافقة: ح�شني حممد ح�شني العطار البلوكي اجلن�شية: 
المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على 
ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
اوبينيون للتجارة العامة / ذ.م.م

اع��اله هي :اوبينيون للتجارة     ذ.م.م   املذكورة  ال�شركة  بان   نعلن للجميع 
-�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قد تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�شركات الحت��ادي  رق��م  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف بلدية 
حلها  ال�����ش��رك��اء  ق���رر  وق���د   )52399( رق���م  حت��ت  بالبلدية  و�شجلته  ع��ج��م��ان 

وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
     موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات

التقدم  اع��رتا���س  او  ح��ق  اي  ل��ه  م��ن  ك��ل  فعلى  لل�شركة  ق��ان��وين  م�شفى    
ب��ه للم�شفي ال��ق��ان��وين امل��ذك��ورة اع���اله خ��الل م��دة )45( ي��وم��ا م��ن تاريخ 
 ، ،  ه���ات���ف:7470980   ام���ارة عجمان  ال��ت��ايل:  العنوان  ن�شر الع���الن وعلى 

�س.ب:5628   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
       اعالن وحل وت�صفية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1341 /2012   جت  جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/عمر ابراهيم حممد �شلطان اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
مر�شي القرم للديكور اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة وقدرها 
اجلن�شية:  للديكور  القرم  مر�شي  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم   15000
المارات   عنوانه: بالن�شر)جتديد من ال�شطب( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/3/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 361 /2013   جت  جز- م ر-ب-ع ن

مدعي/�شياء احمد حممود احمد وكيال عن الورثة اجلن�شية: م�شر  مدعي 
عليه: عماد الدين عبدالقادر علي حممد حممود اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
عبدالقادر  الدين  اعالنه/عماد  املطلوب  خدمات   وكيل  عقد  ف�شخ  الدعوى: 
علي حممد حممود اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/4/11 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري    �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/4/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2011/1709  جتاري كلي    
القيمة  الخ�شاب  �شريك مب�شنع  ب�شفته  احل��داد  املحكوم عليه/1- ط��ارق حممد  اىل 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/7/9 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد احمد عجاوي بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )115.000درهم( )مائة وخم�شة ع�شر الف درهم( والفائدة بواقع 
ال�شداد  الق�شائية احلا�شل يف 2011/10/2 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  �شنويا من   %9
مع الزام املدعى عليه بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2011/1177  جتاري كلي    
اىل املدعى عيه/1- كابتال تيم   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ جي اف ماركتنج 
�س م ح وميثله: عبداهلل ح�شن احمد بامدهاف  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/2/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ جي اف ماركتنج �س 
م ح بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )723.339.23 درهم ( مبلغ 
�شبعمائة وثالثة وع�شرون الف وثالثمائة وت�شعة وثالثون درهما و 23 فل�س( والفائدة 
ال�شداد  مت��ام  وح��ت��ى   2011/7/4 يف  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %9 ب��واق��ع 
والزمت املدعى عليها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2011/1996  جتاري كلي    

 DHANWANI )ذ.م.م(  ل��ل��ت��ج��ارة  ده���ن���واين  ���ش��رك��ة  ع��ل��ي��ه��م��ا/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
TRADIG LLC 2- هنوف حم�شن ح�شني ال�شمري  جمهويل حمل القامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2012/6/21 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
للمدعية  يوؤديا  بان  املدعى عليهما  بالزام  ���س.م.خ(   ( العقارية  �شركة منازل  ل�شالح/ 
مبلغ مائة الف درهم والفوائد على هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا من 2010/3/7 وحتى 
مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتهما  بينهما  فيما  بالت�شامن  ال�شداد  متام 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/526 تنفيذ عقاري
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م    ال�شتثمارات  خيول  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
امليدور  بطي  خ��ادم  احل��اج  احمد  �شادات من�شوري وميثله:  �شعيد  التنفيذ/  ان طالب 
الحد  يوم  كلي  عقاري   2011/364 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  املهري  
بتاريخ 2012/5/27 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك : 1-بف�شخ عقد البيع �شند الدعوى 
القانونية بواقع 9% �شنويا  وبالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )303.350دره���م( والفائدة 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شله يف 2012/2/5 وحتى متام ال�شداد ت�شليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا الع��الن.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/39 تنفيذ عقاري
التنفيذ/ �شركة متويل  املنفذ �شده/1- خالد ج��رار  جمهول حمل القامة مبا ان طالب  اىل 
نعلنكم  احل��م��ادي  احمد  ابوبكر  حممد  عبداللطيف  وميثله:  عامة  م�شاهمة  )���س.م.ع(���ش��رك��ة 
باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/357 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 2012/9/30 باعتباره 
ال�شقة رقم  املدعى عليه عن  البيع املربم فيما بني  �شندا تنفيذيا وذلك : 1-�شحة ونفاذ عقد 
307 ريحان 6 الكائنة على قطعة الر�س رقم 198 منطقة �شارع ال�شيخ زايد. 2- �شطب  عبارة ) 
تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجازة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة( 3- الزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1535721( درهم وت�شليمه اىل  
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ العالن.    وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/731 جتاري جزئي                    
اىل املدعى عليه /1- بيجو فرانكلني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك 
ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد اقام عليك 
 21518.38( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  والفائدة 2.49% �شهريا من تاريخ 
ال�شتحقاق احلا�شل يف 2012/1/4 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم 
ch2D.19 لذا فانت  الحد املوافق 2013/4/28 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/58 جتاري جزئي                    
املدعي  ان  �شوبا  جمهول حمل القامة مبا  ب��واك  املدعى عليه /1- روي  اىل 
قد  ح�شني  عبداهلل  كلندر  خالد  وميثله:  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  بنك   /
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
 %2.49 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   31860.07(
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  وحتى   ال�شتحقاق  تاريخ  �شهريا من 
ch2D.19 لذا فانت  الحد املوافق 2013/4/28 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/800 جتاري جزئي                    
القامة  حمل  جمهول  الي�شنا   جركوان  �شينتي�س  اينو   -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل 
ح�شني قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   ) دره��م   30070.32( وق���دره 
ال�شداد  وحتى   2012/1/4 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شهريا   %2.49
ال�شاعة 8:30 �س  ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د املوافق 2013/4/28 
بالقاعة ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/623 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ)
 : �شده  املنفذ  م�شر    اجلن�شية:  عبداهلل  �شليم  بدر  زينب  التنفيذ/  طالب 
با�شكا المارات للمقاولت ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: با�شكا 
المارات للمقاولت ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/345 
املوافق 2013/4/22  الثنني  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  عم جز-م ت- ب- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2146 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد �شريف جول حممد اجلن�شية: افغان�شتان املنفذ �شده 
: حممد ندمي عبدال�شتار اجلن�شية: باك�شتان   املطلوب اعالنه:حممد ندمي 
عبدال�شتار اجلن�شية: باك�شتان  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/666 جت جز-م ت- 
ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/14 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-ابوظبي  
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1921 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ �شركة واحة النخيل لل�شفر ذ.م.م اجلن�شية: المارات  املنفذ 
ال�شايغ  اعالنه:حبيب  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ال�شايغ  حبيب   : �شده 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/832 جت كل-م ت- ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 
الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1832 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ)
اجلن�شية:  امل�شلحة  واحلدادة  للنجارة  �شوهاج  نهر  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  طيبة  ايالف   : �شده  املنفذ  المارات 
المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  طيبة  ايالف  اعالنه:  املطلوب 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/22 جت جز-ب �س- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/13 املوافق  الثنني  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/134 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ ندمي كاميلي خاتر اجلن�شية: بريطانيا  املنفذ �شده : او�شتني 
اعالنه:  املطلوب  المارات    اجلن�شية:  ابوظبي  بيه-  ال  ال  لورد  �شميث- 
او�شتني �شميث- لورد ال ال بيه- ابوظبي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2011/507 عم كل- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/4/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )420و2013/418 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ 1- بهارات �شينغ �شورجيت �شينغ 2-جوزيف �شينغ خلويندر �شينغ 
المارات  اجلن�شية:  الن�شائية  للمعدات  يورب   : املنفذ �شده  الهند  اجلن�شية: 
املطلوب اعالنه:يورب للمعدات الن�شائية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2012/3290 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور  2013/4/15 موعدا لنظر طلب 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
            اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 528 /2012   مد كل- م ر- ب- اأظ

الوىل  البوابة  عليه:  مدعي  :الردن  اجلن�شية  عبدالقادر  جهاد  مدعي/حممود 
المارات  اجلن�شية:  واخرون  القرعان  نواف  في�شل  �شائد  ميثلها/  ذ.م.م  لل�شحن 
مو�شوع الدعوى: تعوي�س موؤقت 25.000 درهم قيمة ا�شالح �شيارة 10.000 درهم 
حادث   تقربر  وتقدمي  �شيارة  ملكية  وت�شليم  ذمة  وبراءة  بحث  كف  �شهادة  ت�شليم 
املطلوب اعالنه/ ح�شام وليد دودي اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.30 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  دائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10763 بتاريخ   2013/4/10     
    اعالن بالن�صر 

ام��ام جلنة  املنظورة   )  2013/102( رقم  ال�شتئناف  تقرر يف  لقد 
ف�س املنازعات اليجارية  واملرفوعة على امل�شتاأنف �شده/ عمرو 
ال�شتئناف  لنظر  حتدد  وقد  ن�شرا  اعالنه  حمدي  حممود  نبيل 
 01.00 ال�شاعة  متام  يف   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم  جلل�شة 
نفقة  على  وذل��ك  نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة  مبقر  ظهرا 
امل�شتاأنفان / �شركة بالتينيوم للمقاولت العامة و �شعيد حممد 

حوفان املن�شوري 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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ا���ش��ت��ق��ب��ل الم����ر ن����واف ب���ن ف��ي�����ش��ل ب���ن فهد 
رئي�س اللجان الوملبية العربية رئي�س الحتاد 
بالريا�س  بكتبه  اأم�����س  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي 
املهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س القليمي 
معا  بحثا  حيث   ، ال���دويل  اخل��ا���س  لالوملبياد 
الوملبية  اللجان  بني  امل�شرتك  التعاون  �شبل 
العربية والحتاد العربي لكرة القدم والرئا�شة 

القليمية لالوملبياد اخلا�س الدويل . 
خالل  �شعت  القليمية  الرئا�شة  واأن  خا�شة 
2012 و2013 اىل اقامة جمموعة  عامي 
م���ن ال��������دورات وال����ك����وؤو�����س الق��ل��ي��م��ي��ة يف 9 
تلك  وان جن��اح   ، ريا�شة   19 فى  دول عربية 
دعما  يتطلب  القليمية  وال��ك��وؤو���س  ال����دورات 
وتعاونا م�شرتكا مع اللجان الوملبية العربية 

والقارية  املحلية  ال��ري��ا���ش��ات  تلك  واحت����ادات 
ت�����ش��ه��د خالل  ���ش��وف  امل��ن��ط��ق��ة  ، خ��ا���ش��ة وان 
���ش��ه��ر م��اي��و ب���دول���ة الم������ارات ت�����ش��ف��ي��ات اأول 
ال��ق��دم اقامته الفيفا ريو  ك��رة  ك��اأ���س ع��امل يف 
بالقاهرة خالل  افريقيا  ، وت�شفيات   2014
�شهر اكتوبر وان تلك الت�شفيات حتتاج دعما 
مبا�شر من تلك اللجان الوملبية وحتى حتقق 

تلك  اب��ن��اء  على  ب��دوره��ا  وتنعك�س   ، اه��داف��ه��ا 
الفئة ، خا�شة وانه مت العالن خالل املوؤمتر 
لالعالن  بدبي  موؤخرا  عقد  ال��ذي  ال�شحفى 
عن ا�شت�شافة المارات لت�شفيات ا�شيا املوؤهلة 
الفيفا  قي����������ام  عن   ، بالربازيل  العامل  لكاأ�س 
على  خما�شي���������ة  بطول�����������ة  اق��ام��ه  ب��درا���ش��ة 

هام�س ك���������ا�س العال��������������م يف الكرة الن�شائية .

اللجان االأوملبية العربية واالأوملبياد اخلا�س الدويل وتعاون مثمر لدعم املعاقني فكريًا وريا�شيًا

حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
اليوم يف مركز  امل�شلحة..تنطلق  الأعلى للقوات 
اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
تتوا�شل  ال��ت��ي  جيت�شو  اجل���و  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل��ي��ة 
مناف�شاتها  ت�شتهل  فيما   .. املقبل  ال�شبت  حتى 
تنطلق غدا  اأن  ق��ب��ل  ل��الأط��ف��ال  ال��ع��امل  ب��ك��اأ���س 
وي�شارك  امل��ح��رتف��ني.  م��ن  العمالقة  مناف�شات 
الرقم  650 طفال وه��و  الأط��ف��ال  يف مونديال 
ال����ذي ي��زي��د ع��ل��ى ث��الث��ة اأم���ث���ال امل�����ش��ارك��ني يف 
 200 م�شاركة  �شهدت  والتي  املا�شية  الن�شخة 
العام  ه��ذا  امل�شاركني  الأط��ف��ال  وم��ن بني  طفل. 
50 م��وه��ب��ة ع��امل��ي��ة توزعت  اأك�����رث م���ن  ه���ن���اك 
ال��ربازي��ل وذات العدد من كل من  10 من  بني 
الربتغال وال�شني واأمركا واليابان اإ�شافة اإىل 
خمتلف  من  الإم���ارات  يف  املقيمني  من  مواهب 
���ش��ت طالبات  ت�����ش��ارك  م���رة  ولأول  اجل��ن�����ش��ي��ات. 
كاأ�س  اأبوظبي يف بطولة  اإماراتيات من مدار�س 
ال�شت  الطالبات  تلقت  اأن  بعد  لالأطفال  العامل 
مدر�شية  مبادرة  خالل  من  والرعاية  التدريب 
العامل  بطلة  خطى  على  ال�شر  اإىل  ويتطلعن 
عن  ���ش��ت��داف��ع  وال��ت��ي  ح�شن  �شم�شة  الإم��ارات��ي��ة 
امل�����ش��ارك��ات يف  اأم���ام نخبة م��ن ال��الع��ب��ات  لقبها 
الأطفال  مونديال  وميثل  املحرتفني.  بطولة 

العاملية ملحرتيف  اأبوظبي  بداية مثالية لبطولة 
ت�شتهل  ثابتة  ف��ق��رة  ب��ات  اأن  بعد  جيت�شو  اجل��و 
عنوانا  البداية  تلك  ومتثل  البطولة  مناف�شات 
احتاد اجلو جيت�شو  ينطلق منها  التي  للر�شالة 
ال�شنية باعتبارها متثل  القاعدة  بالرتكيز على 
الإ�شرار  ك��ان  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  اللعبة  م�شتقبل 
على و�شع املواهب جنبا اإىل جنب مع الكبار من 
املحرتفني حتفيزا للمواهب وحثها على موا�شلة 
كاأ�س  مناف�شات  انتهاء  النجومية..وبعد  طريق 
العامل لالأطفال ي�شهد يوم غد انطالقة حتدي 
املحرتفني مبناف�شات احلزام الأبي�س وتتوا�شل 
على مدار الأيام الثالثة الباقية مناف�شات باقي 
الأحزمة بالأزرق والبنف�شجي والبني والأ�شود..

فيما تقام املناف�شات يف خمتلف الفئات والأوزان 
جمل�س  اأ�شافهما  جديدتني  فئتني  اإىل  اإ�شافة 
املا�شرتز  فئة  وهما  الأخ��ر  اجتماعه  يف  الإدارة 
لالعبني من �شن 30 اإىل 35 عاما وال�شينيورز 
للمتبارين من 40 اإىل 45 عاما وذلك لإتاحة 
الفر�شة اأمام اأكرب عدد من الأبطال والالعبني 
الأب���رز  احل���دث  يف  للم�شاركة  ال��ع��امل  دول  م��ن 
وجاءت الإ�شافة ا�شتجابة للعديد من الطلبات 
للم�شاركة.  وحمليون  عامليون  جن��وم  بها  تقدم 
اآلف  ع�شرة  ق��دره��ا  ج��ائ��زة  املجل�س  ر���ش��د  كما 
دولر لبطلة الوزن املفتوح مبناف�شات ال�شيدات 

يف احل���زام الأ���ش��ود وه��ي ج��ائ��زة مت��ت اإ�شافتها 
ت�شجيعا لل�شيدات على الرتقاء يف اأحزمة اجلو 
اأبوابها  تفتح  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ع��ود  جيت�شو. 
مركز  اإىل  اخلام�س  عامها  يف  جمانا  للجمهور 
اجلو  احت��اد  ويعد  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
اأكرب  عائلية  بفعالية  البطولة  منظم  جيت�شو 
تت�شمن  ح��ي��ث  ال�شابقة  الأع�����وام  م��ن  واأف�����ش��ل 
الأن�شطة  من  وجمموعة  مثرة  فردية  ن��زالت 
اجلديدة التي تنا�شب اجلميع �شواء من جماهر 
الريا�شة اأوامل�شتجدين يف متابعتها وممار�شتها. 
وت�شهد املناف�شات بالن�شبة للمحرتفني هذا العام 
من  وال�شيدات  الرجال  من  الالعبني  م�شاركة 
اأبرزها الإم��ارات وا�شرتاليا  50 دولة  اأكرث من 
والربازيل وال�شني ونيوزيلندا وجنوب اأفريقيا 
الأمركية  املتحدة  والوليات  اجلنوبية  وكوريا 
م�شاركة  البطولة  ت�شهد  كما  وفرن�شا  ورو�شيا 
الأ�شطورة الربازيلي رودولف فرا �شرور �شاحب 
احلزام الأ�شود والفائز بلقب عام 2012 للوزن 
النجمة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف  الثقيل 
مرات  �شبع  العاملي  باللقب  الفائزة  الربازيلية 
جابريال جار�شيا. وتت�شمن البطولة اأربعة اأيام 
من الرتفيه املجاين للعائالت والأ�شدقاء وتعد 
فر�شة حقيقية للتعرف اإىل ريا�شة اجلوجيت�شو 
العرو�س احلية و�شحوبات  عن كثب من خالل 

واجلمهور  امل�����ش��ارك��ون  لينعم  القيمة  اجل��وائ��ز 
األ  احت��اد اجلو جيت�شو  بفعالية مميزة ويهدف 
تقت�شر البطولة على ح�شور اجلمهور ومتابعة 
اجلميع  يتعلم  اأن  اإىل  ي�شعى  واإمن���ا  املناف�شات 
اأ�ش�س اللعبة وي�شتمتعوا بها اإىل جانب م�شاهدة 
العامل..واإ�شافة  يف  الريا�شيني  اأب���رز  ع��رو���س 
للمرة  مت  والرتفيهية  الريا�شية  الأن�شطة  اإىل 
ل��ل��ت��وا���ش��ل مع  اإط����الق م���ب���ادرة ج��دي��دة  الأوىل 
بها  والتعريف  الريا�شة  تنمية  بهدف  امل��دار���س 
على ال�شعيد املحلي وذلك �شمن احتفال احتاد 
 . للبطولة  اخلام�شة  ب��ال��ذك��رى  جيت�شو  اجل��و 
عزام  ال�شقر  للحدث  الر�شمي  ال�شعار  زار  وقد 
واملنطقة  والعني  اأبوظبي  املدار�س يف  ع��ددا من 
الغربية اإ�شافة اإىل املجمعات التجارية الكربى 
ل��ل��رتوي��ج ل��ل��ح��دث ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي ال���ذي ينتظره 
اللعبة  ع��ا���ش��م��ة  يف  ال����رح����ال  وي���ح���ط  ال���ع���امل 
عبداملنعم  وث��م��ن  ال��ي��وم.  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
الها�شمي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد اجلوجيت�شو 
دعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
والريا�شيني..موؤكدا  للريا�شة  امل�شلحة  للقوات 
العاملية  للبطولة  �شواء  حتقق  ال��ذي  النجاح  اأن 
لريا�شة  اأو  ال���ي���وم  اأب���وظ���ب���ي  يف  ت��ن��ط��ل��ق  ال��ت��ي 
اللعبة  م��ن  العري�شة  وال��ق��اع��دة  جيت�شو  اجل��و 

اإىل  ي��ع��ود  بها اجل��و جيت�شو حاليا  ت��ذخ��ر  ال��ت��ي 
وهو  اللعبة  على  البي�شاء  واآياديه  �شموه  عطاء 
الريا�شة  جيت�شو  اجل���و  م��ن  ج��ع��ل  رف��ي��ع  دع���م 
���ش��ن��وات. كما  ع���دة  الإم������ارات خ���الل  الأوىل يف 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ طحنون  �شمو  اأ�شاد مبتابعة 
نهيان نائب م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س هيئة 
اجلو  لريا�شة  الروحي  والأب  الرئا�شة  ط��ران 
والرائد  الكبر  وال��دور  العامل  جيت�شو لبطولة 
ال�شيخ  �شمو  بقيادة  الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�س 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة 
اأبوظبي  جمل�س  رئ��ي�����س  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ري��ة 
فاعل  دور  �شاحب  املجل�س  اأن  موؤكدا  الريا�شي 
ال��ت��ط��ور.. اآف���اق  اإىل  باللعبة  وم��ه��م يف اخل���روج 

ورحب الها�شمي ب�شيوف الإمارات من الأبطال 
وامل�شوؤولني الذين يحلون عليها اعتبارا من اليوم 
الريا�شيني  جموع  داعيا  البطولة  يف  للتناف�س 
اإىل موا�شلة النجاحات التي خطوها من قبل يف 
الن�شخ الأربع ال�شابقة للبطولة والتي عززت من 
مكانتها وجعلتها يف مقدمة فعاليات اللعبة حول 
القيا�شية  الأرق����ام  م��ن  الكثر  و�شهدت  ال��ع��امل 
املنظمني  جميع  جهود  وحيا  املبهرة  والعرو�س 
بذلوه من جهود  ما  واللجنة على  الحت��اد  من 
الكبر.  للحدث  لال�شتعداد  املا�شية  الأي���ام  يف 

املنتخب  ال��ت��ي خ��ا���ش��ه��ا  وح����ول ال����ش���ت���ع���دادات 
الها�شمي.. عبداملنعم  ق��ال  للبطولة  ا�شتعدادا 

داخلية  ب��ط��ولت  ب��ني  تنوعت  ال���ش��ت��ع��دادات  اإن 
املع�شكر  ومنها  �شهور  منذ  توا�شلت  وخارجية 
الربازيلي وبطولة الربتغال الأخرة اإ�شافة اإىل 
البطولت التي احت�شنتها اأبوظبي مثل بطولة 
اآ�شيا املفتوحة وبطولة اخلليجي وكاأ�س ال�شوبر 
. واأ�شاد عبداملنعم الها�شمي بدور الرعاة الذين 
بدور  بدايتها ويقومون  البطولة من  ي�شاندون 
موؤكدا  الآن  حتى  حتقق  ال��ذي  النجاح  يف  كبر 
اأنهم جميعا ميثلون هيئات وطنية تدرك طبيعة 
مهم  املجتمعي  ال��ب��ع��د  واأن  ب��ه��ا  امل��ن��وط  ال����دور 
الإماراتية  الريا�شة  ت�شاند  اأن  عليها  واأن  اأي�شا 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ن���اف���ذة ي����رد م���ن خ��الل��ه��ا اجلميع 
بطولة  رع��اة  ويقيم  ال��وط��ن.  جميل  م��ن  بع�شا 
العاملية ملحرتيف اجلو جيت�شو معار�س  اأبوظبي 
خا�شة بهم على هام�س البطولة �شتكون مبثابة 
ن��اف��ذة ي��ط��ل م��ن خ��الل��ه��ا ه����وؤلء ال���رع���اة على 
ودورهم  باأن�شطتهم  للتعريف  البطولة  جمهور 
املجتمعي.. فيما �شكل جمل�س اإدارة احتاد اجلو 
جيت�شو جلنة ملتابعة هذا الأمر وحتديد الأماكن 
التي �شت�شكل معار�س الرعاة يف البطولة بال�شكل 
الذي يربز دورهم وم�شاندتهم للبطولة ح�شب 

فئات الرعاية املختلفة.

مونديال االأطفال يد�شن بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو اليوم

متكن �شائق ال�شيارات الإ�شباين ناين روما من 
الأول  باللقب  الفوز  نحو  التقدم خطوة كبرة 
له يف رايل اأبوظبي ال�شحراوي اليوم يف الوقت 
الذي يتعر�س فيه �شائق الدراجات الربيطاين 
ل�شغوطات  ���ش��ن��درلن��د،  ���ش��ام  دب����ي،  يف  امل��ق��ي��م 
النارية  ال���دراج���ات  لفئة  ت�����ش��دره  م��ع  ���ش��دي��دة 

لليوم الثاين على التوايل. 
وعلى الرغم من متكن املدافع عن اللقب، جون 
ق�شر  مرحلة  بلقب  ال��ف��وز  م��ن  ت�شلي�شر  ل��وي 
طولها  يبلغ  وال��ت��ي  الثالثة،  اخلا�شة  ال�����ش��راب 
284كم، ب�شيارته البقي، ليتقدم ترتيبه للمركز 
الثالث يف الرتتيب العامل لفئة ال�شيارات، اإل اأن 
ال��ي��وم ك��ان كافيا  اأ���ش��رع زم��ن يف مرحلة  ث��ال��ث 
لل�شائق الإ�شباين روما، والذي يخو�س ال�شباق 
ب�شيارة ميني اإىل جانب املالح الفرن�شي مي�شيل 
برن، لتعزيز �شدارته للرتتيب العام لل�شائقني 
اإىل  اأق��رب مناف�شيه  بينه وبني  الفارق  وتو�شيع 

40 دقيقة و39 ثانية. 
م�شارف  على  دارت  التي  املرحلة  يف  رابعا  وح��ل 
الربازيلي  ال�����ش��ائ��ق  اخل�����ايل،  ال���رب���ع  ���ش��ح��راء 
جانب  اإىل  ي�شارك  ال��ذي  �شبينللي،  غولرمي 
ميت�شوبي�شي،  �شيارة  مقود  خلف  ح��داد  يو�شف 
الرتتيب  يف  الثاين  مبركزه  بالتايل  ليحتفظ 

العام يف ال�شباق.
العام  الرتتيب  يف  الأوىل  ال�شت  املراكز  واأكمل 
لل�شائقني كال من، الأملاين برنارد تني ومواطنه 
اإي��ري��ك ف���ان ل���ون، وال���ل���ذان ي��خ��و���ش��ان ال�شباق 
مار�شيلوف  والت�شيكي  اأك�����س،  ف���ورد  ب�شيارتي 

زابتيليتال خلف مقود هامر اأت�س3. 
وبغ�س النظر عن هيمنة روما على ال�شباق، اإل 
اأنه يعلم اأنه ل ي�شتطيع الرتاخي يف املرحلتني 
اآمال  فيها  خابت  التي  املراحل  وه��ي  املقبلتني، 
حتت  اأحالمهم  ودفنت  ال�شائقني  من  العديد 
الرمال ال�شحراوية الناعمة للمنطقة الغربية 

على مر ال�شنني. 
و���ش��رح روم���ا بعد و���ش��ول��ه خ��ط نهاية مرحلة 
ال�����ش��راب اخل��ا���ش��ة ق��ائ��ال: ك��ان��ت مرحلة  ق�شر 
�شعبة اأخرى والرمال كانت ناعمة للغاية. من 
ال�شعب دائما اأن تكون املت�شدر وحتدد عالمات 
الطريق لالآخرين وفعليا اأنت ل تتبع اأية اآثار. 
اأيا منها  توقعت حلاق بع�س ال�شيارات بي لكن 

فعلت .
على  تركيزك  ت�شب  اأن  عليك  قائال:  واأ���ش��اف 
لكن  ت��رح��م،  ول  ج��دا  قا�شية  ال�����ش��ح��راء. فهي 
هذا ما مييز رايل اأبوظبي ال�شحراوي. خ�شنا 
الكثر من التالل وكانت املرحلة خمتلفة كليا 

كانت  الأم��اك��ن  بع�س  الأم�����س. يف  ع��ن مرحلة 
ارتكبت  كانت بطيئة جدا.  بع�شها  �شريعة، ويف 
النطالق مبا�شرة وعلقت  بعد  الأخطاء  بع�س 
ال�شحراء،  لأتعلم  هنا  لكنني  الدقائق.  لبع�س 

وانا اأحب هذا التحدي .
م���ن ج��ه��ت��ه ���ش��رح ت�����ش��ل��ي�����ش��ر، وال�����ذي يخو�س 
ق�شطنطني  الرو�شي  امل��الح  جانب  اإىل  ال�شباق 
امل�شاكل  لبع�س  ت��ع��ر���ش��ت  ق��ائ��ال:  زي��ل�����ش��ت��وف، 
لكنها  ال�شابقتني  املرحلتني  خالل  ال�شيارة  مع 
تخطيت  جيدا.  يوما  كان  اليوم.  ممتازة  كانت 

�شيارتني وهذا رائع .
الثالث، �شرح  اليوم  ويف تعليق له عن فعاليات 
الدكتور حممد بن �شليم، رئي�س نادي الإمارات 
وموؤ�ش�س رايل اأبوظبي ال�شحراوي، قائال: كل 
يوم نعي�شه هنا نتاأكد فيه اأكرث فاأكرث من قوة 
يقم  مل  ال�����ش��ح��راوي.  اأب��وظ��ب��ي  رايل  و�شعوبة 
ال�شحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  بو�شف  ي��وم��ا  اأح���د 
الرايل  انهاء  ا�شتطعت  فاإذا  والب�شيط.  بال�شهل 

اليوم، قد ل تتمكن منه غدا اأو بعد غد .
لل�شائقني  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب  يف  ت��ا���ش��ع��ا  وي��ح��ل 
ويت�شدر فئة تي2 والتي يتطلع للفوز بها للعام 
يحيى  ال�شائق  يتمكن  مل  التوايل،  على  الثالث 
بلهلي من بدء مرحلة اليوم نظرا لالآلم التي 
زاي��د يف �شدره  لها مالحه عبداحلليم  تعر�س 
على  نقل  والتي  الثانية،  اخلا�شة  املرحلة  بعد 

اإثرها م�شت�شفى مدينة زايد.
تناف�س  اليوم  �شهد  النارية،  الدراجات  فئة  ويف 
ال�شحراوية  الراليات  �شائقي  اأف�شل  اأربعة من 
وتناف�شوا  رائعا  جهدا  بذلوا  والذين  الطويلة، 

الرائعة  وال�شحراء  الرملية  التالل  بني  بقوة 
للحاق  م��ن��ه��م  ���ش��ع��ي  يف  ال���غ���رب���ي���ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 

باملت�شدر �شام �شندرلند. 
بريزين�شكي  جاكوب  البولندي  ال��دراج  ومتكن 
من حتقيق اأ�شرع زمن يف مرحلة ق�شر ال�شراب 
غونكالفي�س،  ب��اول��و  ال��ربت��غ��ايل  على  متقدما 
والإ����ش���ب���اين امل���داف���ع ع���ن ال��ل��ق��ب وب���ط���ل رايل 
كوما،  م��ارك  م��رات،  �شت  ال�شحراوي  اأبوظبي 
وب��ط��ل ال��ع��امل ال��رنوي��ج��ي الأ���ش��ب��ق ب��ال اندريه 

األيفال�شرت. 
لكن ويف الوقت الذي ا�شتطاعوا فيه من تقلي�س 
الفارق، اإل اأن الدراج الربيطاين املقيم يف دبي، 
�شام �شندرلند، متكن من احلفاظ على ت�شدره، 
اأ�شبحت  عليه  ال�شغوطات  اأن  من  الرغم  على 

اأكرب و�شتزيد خالل اليومني القادمني. 
و����ش���رح ب��ري��زي��ن�����ش��ك��ي، م��ت�����ش��در امل��رح��ل��ة، بعد 
بالن�شبة  ج��دا  جيدا  اليوم  ك��ان  قائال:  و�شوله 
يل. يف الأم�������س ك��ن��ت ق���د ت��ه��ت ل����ذا ف��ق��د كان 
�شعيد  واأن���ا  ال��ي��وم،  ال��وق��ت  بع�س  تعوي�س  علي 
قادو  املت�شدرون  الأربعة  ال�شائقون  بالنتيجة. 
ه��ذه امل��رح��ل��ة م��ع��ا، واق��رتب��ن��ا قليال م��ن بع�س 
اجل���م���ال ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن م�شار 
روؤيتها. كما �شهدنا يف  الرائع  ال��رايل، كان من 

املرحلة الكثر من التالل الرملية .
ال�شحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  يخترب  ع���ام،  وك���ل 
مهارات ال�شائقني وقدرة حتملهم ومدى حتمل 
مركباتهم لل�شحراء، ويف الوقت نف�شه ميكنهم 
حياتهم  يف  اللحظات  اأج��م��ل  بع�س  عي�س  م��ن 

مب�شاهدتهم ملناظر ل مثيل لها. 

اأب����و عي�شى احلدث  ال��ق��ط��ري حم��م��د  وخل�����س 
مل  قائال:  اليوم  الإماراتية  ال�شحراء  وجمال 
اأخترب يوما �شيئا كهذا. اإنها رائعة جدا. امل�شهد 
وكاأنك  ال�شعور  فيك  ويدب  خالب  ال�شحراوي 

على قمة العامل. 
اأك����د �شائق  ل��دمي��ا���س م���ات���و،  اآخ����ر  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
ال�شحراء  روع����ة  ع��ل��ى  ال���ربازي���ل���ي  ال����دراج����ات 
ورايل اأبوظبي ال�شحراوي قائال: كانت مرحلة 
رائعة جدا. هذه اأول م�شاركة يل وهي خمتلفة 
اأع�����ش��ق��ه��ا. كونت  ال���ربازي���ل، لكنني  ع��ن  مت��ام��ا 
الكثر من ال�شداقات هنا اليوم. وبالرغم من 
معا  نت�شابق  اأن��ن��ا  اإل  اأ�شمائهم  اأع���رف  ل  اأن��ن��ي 
اأن رايل  اإىل  ب��ال��ذك��ر  ي�شار   . رائ���ع  ���ش��يء  وه���ذا 
يقام حتت رعاية   2013 ال�شحراوي  اأبوظبي 
ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
احلاكم يف املنطقة الغربية، وهو اجلولة الثانية 
ال�شحراوية  للراليات  العامل  كاأ�س  بطولة  من 
الطويلة لل�شيارات فيا واجلولة الأوىل لبطولة 
الطويلة  ال�شحراوية  للراليات  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
للدراجات النارية فيم . وت�شم قائمة ال�شركاء 
اأبوظبي  ل���رايل  وال��داع��م��ني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال�����ش��ح��راوي ك��ال م��ن دي���وان ممثل احل��اك��م يف 
ريا�شة  لإدارة  اأبوظبي  �شركة  الغربية،  املنطقة 
اأبوظبي  اأدن�����وك، ط����ران  ن�����ش��ي��ان،  ال�����ش��ي��ارات، 

ومنتجع ق�شر ال�شراب باإدارة اأنانتارا. 
ال�شراب  ق�شر  مرحلة  بعد  ال�شائقني  ترتيب 

اخلا�شة الثالثة – �شيارات
1-ناين روما- مي�شيل برن )اإ�شبانيا - فرن�شا( 

ميني- تي1   
 09:47.03  

ح����داد  ي���و����ش���ف   - ���ش��ب��ي��ن��ي��ل��ل��ي  2-غولرمي 
)الربازيل-الربازيل( ميت�شوبي�شي - تي1  

 10:27.42  
3-جون لوي ت�شلي�شر - ق�شطنطني زيل�شتوف 

)فرن�شا- بولندا( ت�شلي�شر اأوريجنال- تي1 
10:33.24

4-برنارد تني برينكي - ماثيو بوميل )هولندا- 
فرن�شا( فورد -تي1   

 10:47.32
5-اإيريك فان لون - ووتر روزيغار )هولندا - 

هولندا( فورد -تي 1   
10:57.21

مارتون  م��اج��ي��ج   - زاب��ل��ي��ت��ال  6-مرو�شالف 
)الت�شكيل-بولندا( هامر- تي1  

11:37.01  
�شكولز  اأن��دري��ه   - هولوفيت�شك  7-كري�شتوف 

)بولندا- اأملانيا( ميني -تي1  
11:38.54  

نيكولف  اأن��ت��ون   - اأوغولودنيكوف  8-ليونيد 
)رو�شيا م رو�شيا( تويوتا هايلوك�س -تي1 

12:05.06
9-�شتيفني �شكوت - هومل �شميد )املانيا-اأملانيا( 

ميني - تي1   
  12:28.39  

تيالوين  �شيب�شتيان   - ���ش��ع��ي��دان  10-يا�شر 
)ال�شعودية-فرن�شا( بولري�س -تي3 

12:28.58   
 

الدراجات 
1- �شام �شندرلند )الإمارات( هوندا 450  

07:22:08   
�شبيد  )ال���ربت���غ���ال(  غ��ون��ك��ال��ف��ي�����س  2-باولو 

براين 450    
07:23:06

3-مارك كوما )اإ�شبانيا( كي تي اأم 450 
   

07:23:25
)ال���������رنوي���������ج(  اأول�����ي�����ف�����ال�����������ش�����ت�����ر  4-بال 

كيه تي اأم 450   
07:35:54

)ب������ول������ن������دا(  ب����ري����زي����ن���������ش����ك����ي  5-جاكوب 
كيه تي اأم 450   

07:37:54
)ب����ري����ط����ان����ي����ا(  ب�������راي�������د  م���������اك  6-ديفيد 

كيه تي ام 500   
07:57:36

)ب������ول������ن������دا(  ب������ال������زو�������ش������ي������اك  7-تيدوز 
كيه تي ام 450   

07:58:44
8-�شيب�شتيان هو�شيني )هولندا( هوندا 700 

08:00:43   
ام  اأت���������س  )ب���ول���ي���ف���ي���ا(  ����ش���ال���ف���ات���را  9-جون 

هوندا 500   
08:01:55

10-مران �شتانوفينك )�شلوفينيا( كي تي ام  
08:07:01   

تعليمات اإر�شادية خا�شة مبراحل رايل اأبوظبي 
ال�شحراوي 

اخلا�شة  املرحلة   2013 اأب��ري��ل   10 الأرب��ع��اء 
الرابعة 

)266كم(:  الرابعة  اخلا�شة  ني�شان  مرحلة 
ت��ب��دا امل��رح��ل��ة ع��ل��ى ب��ع��د 35كم ���ش��م��ال حمطة 
الأعالف،  القريب من مزرعة  املزيرعة  اأدن��وك 
على ال�شارع املتوجه اإىل مدينة زايد – ينطلق 
�شباحا.   08:00 ال�شاعة  متام  الأول  املت�شابق 

N23 30.172 E53 41.109
-ف��ر���ش��ة لل��ت��ق��اط ����ش���ورة رائ���ع���ة ع��ن��د نقطة 
 N23 اإح�����داث�����ي�����ات  ع���ل���ى  الأوىل  ال���ت���ح���ك���م 
الغياثي  ���ش��ارع   07.943-E53 17.936
التقاطع  ���ش��م��ال  ك��م   53 ب��ع��د  ع��ل��ى   ،)E15(
الدائري مع �شارع هالل ليوا. اأول دراجة نارية 

يتوقع و�شولها متام ال�شاعة 09:00. 
-ف��ر���ش��ة لل��ت��ق��اط ���ش��ورة رائ��ع��ة ب��ال��ق��رب من 
الوقوت  تعبئة  )حم��ط��ة   – التحكم2  ن��ق��ط��ة 
 W-point–( ب���اإح���داث���ي���ات  واخل����دم����ات( 
 N23 13.901 E53 10.529 36
ليوا.  هالل  �شارع  مع  الدائري  التقاطع  �شمال 
اأول دراجة نارية حوايل ال�شاعة  يتوقع و�شول 

.09:45
-ن��ق��ط��ة ال��ت��ح��ك��م 3- ال��ط��ري��ق امل��ت��ق��اط��ع مع 
 N23( باإحداثيات  ليوا  -دوار  الغياثي  �شارع 
ال�شاعة  مت��ام   )00.054 E53 25.407
موازيا  م�����ش��اره  ال��ط��ري��ق  وي��وا���ش��ل   11:05

للطريق الرئي�شي باجتاه اجلنوب.
من  بالقرب  الرابعة  اخلا�شة  املرحلة  -نهاية 
طريق تل مرعب، حوايل 14كم جنوب الطريق 
 N23 00.054 E53( الرئي�شي الهاليل 

25.407( حوايل ال�شاعة 12:15. 

روما يتقدم ويقل�س الفارق يف فئة ال�سيارات

املطـــاردة ال تـــزال م�شتمـــرة ل�شندرالنـــد يف فئــة الدراجـات
�سائق دراجات قطري: روعة رايل اأبوظبي ال�سحراوي جتعل ال�سائقني ي�سعرون وكاأنهم على قمة العامل

ق�شم  رئي�س  املهري،  جا�شم  جابر  الرائد  برئا�شة  وفد  اطماأن 
الإعالم والعالقات العامة يف الإدارة العامة للموارد واخلدمات 
امل�����ش��ان��دة ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، وع���دد م��ن ال�����ش��ب��اط، اإىل �شحة 
ال��دويل امل�شاعد حممد جا�شم اجل��الف، رئي�س  النقيب احلكم 
منزله  يف  باأبوظبي،  والإق��ام��ة  اجلن�شية  �شوؤون  يف  املالية  ق�شم 
مبدينة خليفة ب ، اإثر اإ�شابته خالل مبارة الأهلي والعني، نقل 
على اإثرها اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج، واأمت اإجراءات خروجه 

من امل�شت�شفى، و�شيقوم باإجراء الفحو�شات الالزمه لحقاً.
وقدم الوفد للم�شاب باقة من الورود، معرباً عن الأمنيات له 
بال�شفاء العاجل، واأن ميتعه اهلل بوافر ال�شحة والعافية، ونقل 

اإليه حتيات جميع العاملني يف وزارة الداخلية.
اللفتة  ه��ذه  على  للوفد  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  اجل���الف  وع���رّب 

والرتابط  وال��ت��ك��اف��ل  الإن�����ش��اين،  ال���دور  تر�شخ  ال��ت��ي  الطيبة، 
الجتماعي بني العاملني، وجت�ّشد ا�شرتاتيجية وزارة الداخلية 

يف تعزيز التوا�شل والتالحم بني منت�شبيها.
من:  واملدنني  ال�شف  و�شباط  ال�شباط  من  ع��دداً  الوفد  �شم 
�شوؤون  امل�����ش��ان��دة، وق��ط��اع  ل��ل��م��وارد واخل��دم��ات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
وتطوير  ال�شرتاتيجية  واإدارة  وامل��ن��اف��ذ،  والإق��ام��ة  اجلن�شية 
والإقامة  للجن�شية  الإم���ارات  ومعهد  اأبوظبي،  ب�شرطة  الأداء 

واملنافذ.

اجلالف يف �سطور
حممد جا�شم �شيف اجلالف

-تاريخ امليالد : 1 - 9 - 1974.

-متزوج ولديه اأربعة اأبناء.
اأبوظبي  ج���وازات  يف  نقيب  برتبة  الداخلية  وزارة  يف  -موظف 

ورئي�س ق�شم املالية.
-تاريخ اللتحاق بال�شلك التحكيمي : 1 - 6 - 1997.

-تاريخ احل�شول على ال�شارة الدولية : 1 - 1 - 2005.
العامل  كاأ�س  نهائيات  للم�شاركة يف  املر�شح  الطاقم  -هو �شمن 
وامل�شاعد  حمد  علي  ال���دويل  احلكم  م��ع  ال��ربازي��ل  يف   2014

الدويل �شالح املرزوقي.
والقارية  الدولية  والبطولت  املباريات  العديد من  -�شارك يف 
منها : دورة اخلليج 20 يف اليمن، نهائيات كاأ�س اآ�شيا لل�شباب 
اأبطال  ، دوري  2012 يف راأ���س اخليمة، ت�شفيات كاأ�س العامل 

اآ�شيا ، نهائي كاأ�س رئي�س الدولة ثالث مرات.

وفد من الداخلية يعود احلكم الدويل اجللف 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 162
 TAWOOS با�ش��م:طاوو�س

وعنوانه:دبي - �س.ب:5700 المارات العربية املتحدة . 
وامل�شجلة حتت رقم:)94( بتاريخ:1994/4/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/4/10 وحتى تاريخ:2023/4/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 51410
 AL TANAAF:با�ش��م

وعنوانه:دبي - �س.ب:5700 المارات العربية املتحدة . 
وامل�شجلة حتت رقم:)42088( بتاريخ:2003/9/1

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/2/4 وحتى تاريخ:2023/2/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
ال�شقر لال�شت�شارات ، را�س اخليمة

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2002/4/13 املودعة بالرقم: 47130 
با�ش��م:�شركة ريتمانز )كندا( ليمتد .

وعنوانه:250 �شوف �شرتيت وي�شت ، مونرتيال ، كويبيك ، كندا . 
وامل�شجلة حتت رقم:)34596( بتاريخ:2002/11/12

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2012/4/13 وحتى تاريخ:2022/4/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
ال�شقر لال�شت�شارات ، را�س اخليمة

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2002/4/13 املودعة بالرقم: 47131 
با�ش��م:�شركة ريتمانز )كندا( ليمتد .

وعنوانه:250 �شوف �شرتيت وي�شت ، مونرتيال ، كويبيك ، كندا . 
وامل�شجلة حتت رقم:)34597( بتاريخ:2002/11/12

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2012/4/13 وحتى تاريخ:2022/4/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
ال�شقر لال�شت�شارات ، را�س اخليمة

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2002/4/13 املودعة بالرقم: 47129 
با�ش��م:�شركة ريتمانز )كندا( ليمتد .

وعنوانه:250 �شوف �شرتيت وي�شت ، مونرتيال ، كويبيك ، كندا . 
وامل�شجلة حتت رقم:)34595( بتاريخ:2002/11/12

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2012/4/13 وحتى تاريخ:2022/4/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

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

بتاريخ:2010/6/6 م املودعة حتت رقم: 143311 
. Salas:با�ش��م

وعنوانه:المارات العربية املتحدة - دبي - ديرة - ال�شفايه - 
�س.ب:51705 - هاتف:042235365 - فاك�س:042284960 . 

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
اخلا�شة  امل�شتح�شرات   ، التجميل  م��واد   ، ال�شنان  ومعاجني  ال�شعر  وحماليل  التزيني)الكوزميتك(  م��واد 
بتبيي�س القم�شة وغرها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل املالب�س ، م�شتح�شرات التنظيف ، ال�شقل ، ازالة 
الو�شاخ ، الك�شط ، ال�شابون ، املواد العطرية ، عطور ، زيوت عطرية ، دهن العود ، م�شتح�شرات التجميل ، 

�شامبو )غر الواردة �شمن فئات اخرى( .
الواق�عة بالفئة:3 

و�شف العالمة:كلمة salas احرف لتينية ب�شكل الربج باللون ال�شود واحاطة باللون ال�شفر .  
ال�ش��رتاطات: ل يوجد . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

 اإعـــالن �صطب قيد
ديزاين  ديربي  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ليمتد )بريطانية اجلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
 )1208( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع 
لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف 
ال�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  القانون الحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

بهذا يعلن الكاتب العدل يف ابوظبي بان ال�شادة/ 
�شركة ال�شويهات اآ�شيا للطاقة �س.م.خ تقدموا الينا 
املوثق  بطلب ت�شديق ملحق لعقد رهن جتاري 
بتاريخ 6 مايو 2011 برقم )1105005375( 
�س.م.ع  الوطني  ابوظبي  بنك  ال�شادة/  ل�شالح 

مقابل ت�شهيالت م�شرفية.
ومن لديه اي اعرتا�س عليه تقدميه اىل مقر 
الكاتب العدل يف ابوظبي مع م�شتنداته وال فان 
الكاتب العدل �شيقوم باكمال اجراءات الت�شديق 

بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن.

اإعـــالن رهن جتاري
العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

 – قانونيون  املحيط حما�شبون  موؤ�ش�شة   / امل�شفي  يعلن 
غر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  وبناء  املرزوقي  علي 
 2013/2/5 بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  واملوثق  العادية 
-ذ  للمقاولت  احل�شام  )راجمي  وت�شفية  بحل  والقا�شي 
ال�شركة  على  اوحقوق  مطالبات  له  من  كل  فعلى   .) م  م 
ذلك  على  الدالة  الثبوتية   بامل�شتندات  التقدم  املذكورة 
خالل 45يوما من تاريخ هذا العالن على العنوان التايل 
– بناية  بنك  برودا  – خلف  – �شارع حمدان  ابوظبي   :
مبارك �شعيد بن مانع العتيبة - الدور الثاين �شقة 202- 

هاتف 6344177- �س.ب 2344
امل�سفي 
موؤ�س�سة املحيط حما�سبون قانونيون – علي املرزوقي

اعالن حل ال�صركة وت�صفيتها

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

الفارعة جايهند لعمال البنية التحتية ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغر عادية الفارعة جايهند 
ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  م  م  التحتية  ذ  البنية  لعمال 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

ا�صتوديو ال�صور الالمعة - ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغر عادية ا�شتوديو ال�شور 
 ، اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م   - الالمعة 
يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة املذكورة 
املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة 
اعالة علية التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل 
امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ 
بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن 

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة
العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

قرار  مبوجب  انه  قانونيون  حما�شبون  جا�شكا-  تعلن 
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية 
بحل  ظبي  اأبو  يف  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2012/8/7
م   م  ذ   - الدارية  لال�شت�شارات  جلوبل  كوميت  وت�شفية 
فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026434601 فاك�س 026434602 
اجلزيرة   نادي  بقرب  املرور  �شارع  26389ابو ظبي  �س ب 
امليزانني  املن�شوري  را�شد  حممد   / املرحوم  ورثة  بناية 
مكتب رقم 2واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

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

اإعـــالن ت�صـفية

العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

الفارعة جايهند الهند�صية والن�صاءات ذ.م.م
الفارعة  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
جايهند الهند�شية والن�شاءات ذ.م.م واخلا�س بت�شفية ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة
العدد 10763 بتاريخ 2013/4/10   

�صينريجيا املتحدة العقارية  ذ.م.م
�شينرجيا  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
املذكورة  ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  العقارية  ذ.م.م  املتحدة 
اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من 

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�صـفية �صــركة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   املودعة حتت رقم: 172755 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ابركرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه 
 وعنوانه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

 3  الواق�عة بالفئة:  
تتكون العالمة من كلمة "WAKELY" مكتوبة باللغة الجنليزية.   و�شف العالمة:  

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
ذي رايت�س لويرز 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  4166 
با�ش��م: ا�شرتن كومباين اأ�س اأيه اأي  

وعنوانه: �س.ب. 1543 القاهرة -جمهورية م�شر العربية
وامل�شجلة حتت رقم : )3540 (  بتاريخ: 1996/01/06

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/29  وحتى تاريخ : 2023/12/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172714         بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي 
 وعنوانه:�س.ب.: 126888، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والوجهات،  ال�شفر  مبجال  املتعلقة  التعليمية  وال��ن��دوات  ال���دورات  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرتفيه؛  ال��ت��دري��ب؛  والتهذيب؛  التعليم 
الرتفيهية؛  اخل��دم��ات  التدريب؛  ور���ش��ات  واإدارة  تنظيم  وال�شيافة؛  الفندقي  التدريب  مرافق  توفر  ال�شياحية؛  اجل��ذب  اأم��اك��ن  اأو  الأن�شطة 
وحدائق  املالهي  حدائق  واملعار�س؛  للعرو�س  املتاحف  جتهيزات  توفر  املتاحف؛  معار�س  املتاحف؛  خدمات  الت�شلية؛  قاعات  خدمات  تقدمي 
واحللقات  وال��ن��دوات  والجتماعات  الدرا�شية  واحللقات  واملحا�شرات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  واإدارة  تنظيم  والرتفيه؛  الت�شلية  خا�س؛  طابع  ذات 
املو�شيقية؛  واحل��ف��الت  املباريات  تنظيم  احلية؛  الفنية  العرو�س  تقدمي  وثقافية؛  وريا�شية  وترفيهية  تعليمية  لغايات  واملنا�شبات  الدرا�شية 
التذاكر  وكالت  الفنية احلية؛ خدمات  العرو�س  تقدمي  امل�شرحي؛  الإنتاج  واإدارة  تنظيم  امل�شرحية؛  العرو�س  اإنتاج  امل�شرحية؛  العرو�س  تنظيم 
والتعليمية؛  والثقافية  والريا�شية  الرتفيهية  للمنا�شبات  التذاكر  حجز  خدمات  والتعليمية؛  والثقافية  والريا�شية  الرتفيهية  للمنا�شبات 
الفنية؛  الأع��م��ال  عر�س  ���ش��الت  خ��دم��ات  والتعليمية؛  والثقافية  والريا�شية  الرتفيهية  للمنا�شبات  التذاكر  ح��ول  املعلومات  توفر  خ��دم��ات 
والريا�شية؛  ال�شحية  والنوادي  الر�شاقة  مرافق  توفر  ال�شتجمام؛  مرافق  توفر  الفنية؛  الأعمال  بتنفيذ  التكليف  الفنية؛  املعار�س  خدمات 
الريا�شية؛ توفر مرافق  املرافق  ال�شينما؛ توفر  امل�شابح؛ توفر مرافق  التن�س؛ توفر مرافق  توفر مرافق مالعب اجلولف؛ توفر مرافق 
والكتيبات وغرها  واملجالت واخلرائط  الكتب  ن�شر  الن�شر؛  تنظيم احلفالت؛ خدمات  الرتفيهية؛ خدمات  النوادي  البولينغ؛ خدمات  مالعب 
الأفالم  ت�شجيل  ا�شتوديوهات  خدمات  ال�شوتية؛  الت�شجيالت  ا�شتوديوهات  خدمات  الكتب؛  اإع���ارة  للكتب؛  النقدية  املراجعة  امل�شتندات؛  من 
ا�شتوديوهات  تاأجر  والراديو؛  والفيديو  والتلفزيون  الأفالم  ت�شجيل  ا�شتوديوهات  الت�شجيل؛ خدمات  ا�شتوديوهات  مرافق  توفر  ال�شينمائية؛ 
املعلومات  توفر  الإذاع��ي��ة؛  وال��ع��رو���س  التلفزيونية  وال��ربام��ج  التلفزيونية  والأف���الم  ال�شينمائية  الأف���الم  وت��وزي��ع  وع��ر���س  اإن��ت��اج  الت�شجيل؛ 

 املتعلقة بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفر خدمات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة احلا�شوب العاملية. 
 41  الواق�عة بالفئة:  

باللغة   "TOURISM DEVELOPMENT & INVESTMENT COMPANY" ع��ب��ارة  كتبت  ال��ع��الم��ة:  و�شف 
الإجنليزية كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 172715     بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي 
 وعنوانه:�س.ب.: 126888، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الفنادق  حجز  خدمات  الفندقية؛  املنتجعات  خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقت؛  ال�شكن  وامل�شروبات؛  الطعام  توفر  خدمات 
لتوفر  الفندقية  اخل��دم��ات  اخل��دم��ات؛  لها  توفر  التي  ال�شقق  خدمات  بها؛  املت�شلة  املعلومات  وخ��دم��ات  امل��وؤق��ت  وال�شكن 
ال�شيافة؛  واملحا�شرات؛ خدمات  والجتماعات  العمل  وور�س  التدريبية  وال��دورات  واملعار�س  واللقاءات  املوؤمترات  ت�شهيالت 
خدمات التعاقد على توفر خدمات الطعام وامل�شروبات؛ خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية وخدمات املطاعم التي 
التي تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات توفر  بار(  املقاهي وخدمات )ال�شناك  تقوم بتح�شر الطعام لتناول�ه خارجاً وخدمات 
خدمات  وامل�شروبات؛  الطعام  توفر  التموين؛  خدمات  وامل�شروبات؛  الطعام  حت�شر  خدمات  وامل�شروبات؛  الطعام  وتقدمي 
املقاهي واملطاعم وردهات الطعام وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�شر الطعام لتناول�ه خارجاً؛ املن�شاآت التي تقدم الوجبات 
ال�شريعة؛ تقدمي املعلومات حول جميع تلك اخلدمات مبا يف ذلك تقدمي تلك املعلومات عن طريق �شبكة ات�شالت الكرتونية 

عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة: كتبت عبارة "TOURISM DEVELOPMENT & INVESTMENT COMPANY" باللغة 
الإجنليزية كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
 اعالن احلكم ال�صادر يف ال�صتئناف رقم 2012/171 اداري- ن�صرا

 املرفوع من/ ديوان املحا�شبة �شد/ 1- ر�شا احمد حمودي حممد 2- �شارة حممد �شوقي 
الدمردا�س- اجلن�شية: م�شر- اىل: 1- ر�شا احمد حمودي حممد 2- �شارة حممد �شوقي 
الدمردا�س- ليكن معلوما لديكما ان ال�شتئناف امل�شار اليه قد �شدر فيه حكم بتاريخ 
2013/2/25 وفقا لالآتي: حكمت املحكمة : 1- بقبول ال�شتئناف �شكاًل 2- ويف مو�شوع 
ال�شتئناف : بتعديل الفقرة احلكمية الثانية جلهة املبلغ املق�شي به بجعله )66.375.65 
من  بدل  فل�شا  و�شتون  وخم�شة  درهما  و�شبعون  وخم�شة  وثالثمائة  الفا  و�شتون  (�شتة 
)43.557.31( درهما ، �شامال كامل القيمة اليجارية الكلية وا�شتهالك املاء والكهرباء 
ونفقات ال�شيانة والتعوي�س، ورف�س ال�شتئناف فيما عدا ذلك 3- الزام امل�شتاأنف �شده 
الول بالر�شوم وامل�شاريف عن املبلغ املق�شي به عن درجتي التقا�شي و 300 ثالثمائة 
الثالث ع�شر من جمادي  بتوقيعي يف يوم الثنني  املحاماة(. �شدر  اتعاب  درهم مقابل 

الوىل �شنة  1434ه� املوافق يوم 25 من �شهر مار�س �شنة  2013م.
قلم ال�صتئناف

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية ال�صتئنافية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10    
    �صطب قيد

باأن ال�شادة/ يام ري�شتورانت�س يوروب ليمتد )بريطانية   تعلن وزارة القت�شاد 
اجلن�شية(  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي واملقيدة حتت 

رقم )573( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
ال�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة 1984 يف  رق��م )8(  ال��ق��ان��ون الحت����ادي  لأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذاً 
اعتماد  �شان  يف   2009 ل�شنة   )278( رقم  ال��وزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية 
دليل اإجراءات الرتخي�س والقيد/ التجديد/ التعديل/ البيع والندماج لفروع 

ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة
اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  الع��رتا���س  يف  احل��ق  اأ�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 

الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )3625( )مكتب دبي(

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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الكتبي  را�شد  للراليات،  دبي  داي��ف  �شكاي  فريق  ثنائي  يوا�شل 
لنيل مرتبة  �شعياً  الأملانية كارينا هيربيل، حتدياته  ومالحته 
ال�شرف يف رايل الربتغال فودافون � اجلولة الرابعة من بطولة 
الأ�شبوع  هذا  يقام  وال��ذي  املو�شم،  هذا  )فيا(  للراليات  العامل 
داي��ف دبي للراليات  اأبريل. وي�شارك فريق �شكاي   14  �  9 من 
يف بطولة العامل للراليات 2013 برعاية �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�شي.  ويناف�س البطل الماراتي لتحقيق نتيجة م�شرفة يف 
بطولة العامل للراليات )الفئة الثانية(، وا�شتهل حملته يف هذه 
بطولة  �شل�شلة  من  الأوروب��ي��ة  اجل��ولت  يف  باملناف�شة  البطولة 
ال��ع��امل للراليات وجن��ح ب��اح��راز امل��رك��زي��ن ال��راب��ع وال��ث��ام��ن يف 
مونتي كارلو وال�شويد، وهما اثنني من اأكرث الراليات تخ�ش�شاً 

وتطلباً يف العامل. 
يومني  واأك��م��ل  املا�شية  اجلمعة  الربتغال  اإىل  الكتبي  وو�شل   
من الختبارات على دروب جنوب الربتغال احل�شوية املتعّرجة 

ينطلق يف جولة  اأن  قبل  الأ�شبوع.  والثنني هذا  الأح��د  يومي 
�شباح  ال��ربت��غ��ال  ل���رايل  اخل��ا���ش��ة  امل��راح��ل  ع��ل��ى  ا�شتطالعية 
دبي  داي���ف  �شكاي  ف��ري��ق  �شائق  الكتبي  را���ش��د  وق���ال  ال��ث��الث��اء. 
ل��ل��رال��ي��ات ال���ذي ���ش��ي��ق��ود ���ش��ي��ارة ���ش��ك��ودا ا����س 2000 يف رايل 
الربتغال: لقد كان مكونتي كارلو وال�شويد اأول راليني �شاركت 
ب��ه يف  ���ش��ارك��ت  رايل  اأي  ع��ن  اأوروب����ا ويختلفان مت��ام��اً  بهما يف 
ال�شرق الأو�شط. لقد خ�شنا غمار دروب مغطاة بالثلوج وطرق 
منزلقة يف مونتي كارلو، ومن ثم اجتزنا رايل الثلوج احلقيقي 
يف ال�شويد، وع�شنا يف ظل درجات حرارة متدنية جداً ل ميكنك 

تّخيلها مقارنة مع طق�س منطقة اخلليج .
واأ�شاف الكتبي: يعترب رايل الربتغال اأول رايل اأوروبي اأناف�س 
ال�شرق  يف  عليها  ت��ع��ّودت  ال��ت��ي  ال��رال��ي��ات  ن��وع  ي�شبه  وه��و  فيه 
الأو�شط. اإن هدفنا هو الو�شول بنجاح اإىل نهاية الرايل، ومن 

املهم اأي�شاً ح�شد اأكرب عدد ممكن من النقاط. 
اأكرث راليات بطولة العامل  اأحد  ويعد رايل الربتغال فودافون 

العام.  هذا  قوية  نوعية  م�شاركة  وا�شتقطب  �شعبية،  للراليات 
���ش��ي��ب ويجارد  المل����اين  ال�����ش��ائ��ق  ال��ك��ت��ب��ي  اأب����رز مناف�شي  وم���ن 
والفنلندي اإ�شابيكا لبي على منت �شيارتي �شكودا. وفاز ويجارد 
بلقب الفئة الثانية يف رايل مونتي كارلو ويت�شدر ترتيب الفئة 
الثانية من بطولة العامل للراليات بفارق 3 نقاط عن مناف�شه 
الأوكراين يوري بروتا�شوف، بينما يعترب الفنلندي لبي اأ�شرع 

�شائق بني ال�شائقني ال�شباب على الطرق الوعرة.
وبعد اأن اأجرب ال�شائق ال�شعودي يزيد الراجحي على نيل ق�شط 
ب�شيارته  ثقيل  هبوط  اإث��ر  ظهره  يف  وعكة  ب�شبب  ال��راح��ة  من 
لت�شجيل  اأي�شاً  �شي�شعى  الكتبي  خالل رايل حائل موؤخراً، فان 
اأف�شل نتيجة ل�شائق عربي يف رايل الربتغال، ويطمح ال�شائق 
من  الثانية  الفئة  بلقب  الفائز  الكواري  العزيز  عبد  القطري 
وال�شائق  الأخ����ر،  الك�شيك  رايل  يف  للراليات  ال��ع��امل  بطولة 
ت�شارك  حيث  اأي�����ش��اً،  باهر  ب���اأداء  القيام  ر�شيد،  ع��الء  الأردين 
ت�شكيلة ال�شائقني العرب الثالثة للمرة الأوىل يف الفئة الثانية 

العامل  العامل للراليات. ويقود التحدي يف بطولة  من بطولة 
�شيبا�شتيان  فولك�شفاجن  فريق  �شائق  الربتغال  يف  للراليات 
اأوجيه الذي يت�شدر ال�شل�شلة بعد ثالثة جولت و�شيكون املر�شح 
الأب��رز للفوز بلقب ال��رايل، رغم حر�س فريق �شرتوين توتال 
�شوردو  وداين  هرفونن  ميكو  بقيادة  تيم  رايل  ورل��د  اأبوظبي 
اإعادة التوازن بعد خ�شارته ل�شالح فريق فولك�شفاجن يف  على 
رايل املك�شيك. و�شيناف�س اأي�شاً ال�شيخ خالد القا�شمي مع فريق 
�شرتوين، وت�شم قائمة املناف�شني اأي�شاً �شائق الفورمول واحد 
�شابقاً البولندي روبرت كوبيكا. وتنتهي اجلولة ال�شتطالعية 
اأبريل(،  الأربعاء )10  بال�شرعة  اخلا�شة  ال��رايل  على مراحل 
يليها مرحلة التدريب والتاأهل و�شباق )�شيك داون( التجريبي 

قبل حفل انطالق الرايل التقليدي يوم اخلمي�س.
وي�شتهل رايل الربتغال من مدينة اجلرف �شباح اجلمعة )12 
اأبريل( وي�شتمر ثالثة اأيام، و�شتخو�س طواقم �شيارات الرايل 
خا�شة  ا�شتعرا�شية  وم��رح��ل��ة  بال�شرعة  خا�شة  مرحلة   15

الرايل  مراحل  م�شافة  وتبلغ  ليزبون.  مدينة  يف  بامل�شاهدين 
386.7 كم.

وتقام مراحل ال�شبت والأحد املقبلني حول منطقة اجلرف اإىل 
اجلنوب و�شي�شل املت�شابقون اإىل نهاية الرايل يف �شاحة اجلرف 
ال�شاعة 15:40 بعد ظهر الأحد. ويعترب يوم ال�شبت الأطول 

يف احلدث وي�شم جمموعة جديدة من املراحل اخلا�شة.

�سعار اك�سبو 2020
 2020 )اك�شبو  �شعار  العاملية  م�شاركته  خالل  الفريق  يحمل 
للم�شاهمة  مبادرة وطنية  املتحدة( يف  العربية  الإم��ارات  دبي- 
املدن  م��ن  ع��دد  تناف�س  ال��ت��ي  ل��وؤل��وؤة اخلليج  مللف  ال��رتوي��ج  يف 
تنفيذا  وذل��ك  الكبر  العاملي  احل��دث  ا�شت�شافة  ب�شرف  للفوز 
لتوجيهات �شمو راعي املوؤ�ش�شة ومتابعة امل�شئولني وعلى راأ�شهم 
�شيف بن مرخان الكتبي مدير مكتب �شمو ويل عهد دبي ون�شر 

النيادي رئي�س جمل�س اإدارة �شكاي دايف دبي.

ب��اري�����س ���ش��ان ج���رم���ان الفرن�شي  ي�����ش��ع��ى ك���ل م���ن 
عندما  الجن��از  حتقيق  اىل  اليطايل  ويوفنتو�س 
ال�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ع���ل���ى  ���ش��ي��ف��ا  الول  ي���ح���ل 
وي�شت�شيف الثاين بايرن ميونيخ الملاين يف اياب 
الدور ربع النهائي من م�شابقة دوري ابطال اوروبا 
اليوم الربعاء. وكان الفريق الباري�شي انتزع التعادل 
2-2 على ملعبه عندما �شجل له بالز ماتويدي يف 
الرمق الخر ليحافظ على امله يف التاأهل، لكنه 
فائزا يف معقل  اخل��روج  يتوجب عليه  بانه  ي��درك 

بر�شلونة الذي مل يخ�شر اوروبيا على ار�شه منذ 
2009 يف  1-2 ع��ام  �شقوطه ام��ام روب��ني ك���ازان 
2-2. لكن  مباراة هام�شية، او التعادل باكرث من 
التي حققها  اليجابية  النتيجة  الرغم من  وعلى 
قلب  با�شابة  الثمن  دفع  فانه  الكاتالوين  الفريق 
دف���اع���ه الرج��ن��ت��ي��ن��ي خ��اف��ي��ر م��ا���ش��ك��ران��و الذي 
ا�شابيع،  �شتة  اق�شاها  لفرتة  املالعب  عن  �شيغيب 
اكماله  وع��دم  اي�شا  مي�شي  ليونيل  جنمه  وا�شابة 
ال�شوط الثاين. ومل يعرف بعد ما اذا كان مي�شي 

مت��اث��ل اىل ال�����ش��ف��اء ع��ل��م��ا ب���ان ال���ش��اب��ة مل تكن 
املباراة  ع��ن  غ��اب  وه  ك��ث��رون  كما تخوف  خطرة 
التي �شحق فيها فريقه مايوركا يف نهاية ال�شبوع 
�شانع  ف��ي��ه��ا  ت��األ��ف  م���ب���اراة  يف  نظيفة  بحما�شية 
ثالثية  �شجل  ال���ذي  فابريغا�س  �شي�شك  الل��ع��اب 
بت�شجيله  �شان�شيز  الك�شي�س  الت�شيلياين  واجلناح 
بر�شلونة  الهدفني الخرين. واعترب لعب و�شط 
جرمان  ���ش��ان  لتخطي  مر�شح  فريقه  ب��ان  ت�شايف 
اللذان  الهدفان  وق��ال  ال�شابات  من  الرغم  على 

�شجلهما الفريق خارج ملعبه يف غاية الهمية كما 
اننا نلعب على ار�شنا وبني جمهورنا. لقد اظهرنا 
مدى قوتنا يف مباراتنا الخرة على ار�شنا يف هذه 
امل�شابقة �شد ميالن . وكان بر�شلونة جنح يف قلب 
تخلفه يف الدور ال�شابق امام ميالن ذهابا �شفر-2 
اىل فوز �شريح 4-�شفر بقيادة جنمه الفذ مي�شي 
العامل  يف  لع��ب  لف�شل  الذهبية  بالكرة  الفائز 
اربع مرات �شاحب هدفني رائعني. واعترب ت�شايف 
التحول  ك��ان��ت نقطة  امل��واج��ه��ة ���ش��د م��ي��الن  ب���ان 

بالن�شبة اىل فريقه وقال يف هذا ال�شدد اعتقد بان 
تلك املباراة كانت نقطة التحول خ�شو�شا باننا كنا 
خ�شرنا للتو امام ريال مدريد يف ن�شف نهائي كاأ�س 
ا�شبانيا والتي �شكلت �شربة قوية لنا . وبال�شافة 
حول  ال�شك  يحوم  امل��وق��وف،  ماتويدي  غياب  اىل 
م�شاركة قائد �شان جرمان الربازيلي ثياغو �شيلفا 
الذهاب بال منازع ل�شابة  الذي كان جنم مباراة 
�شد  امل��ب��اراة  ع��ن  ال��غ��ي��اب  اىل  ا�شطرته  ركبته  يف 
الت�شكيلة  لكنه كان �شمن  املحلي  ال��دوري  رين يف 

بر�شلونة.  اىل  م��ت��وج��ه��ة  ب��اري�����س  غ�����ادرت  ال���ت���ي 
ال�شويدي زلتان  ويعول �شان جرمان على هدافه 
ايرباهيموفيت�س لعب بر�شلونة ال�شابق وال�شاعي 
غياب  ويف  ال�شابق.  فريقه  على  الفوز  حتقيق  اىل 
اىل  ان�شيلوتي  ك��ارل��و  امل���درب  يلجاأ  ق��د  م��ات��وي��دي 
ا���ش��راك ���ش��ان��ع الل��ع��اب الي��ط��ايل ال�����ش��اب ماركو 
ف���رات���ي. ويف ت��وري��ن��و، ي��واج��ه ي��وف��ن��ت��و���س مهمة 
بايرن  ام���ام  �شفر-2  ذه��اب��ا  تخلفه  لقلب  �شعبة 

ميونيخ ال�شاعي اىل احراز الثالثية.

برعاية حمدان بن حممد

فـــريـــق �شكـــاي دايــــف دبــــي للراليــــات ينـــافــ�س يف رالـــــي الربتغــــــــال
را�سد الكتبي يواجه حتديات قوية يف الفئة الثانية من بطولة العامل للراليات

النجم الفرن�سي اأوجيه ي�سعى ملوا�سلة الهيمنة على بطولة العامل للراليات يف الربتغال

�شان جرمان ويوفنتو�س ي�شعيان لقلب الطاولة اليوم

اأ�شهر،  خم�شة  م���دى  ع��ل��ى  اإقليمية  حم��ط��ات  ث���الث  ع��ق��ب 
 HSBC م��ه��رج��ان  للرجبي  البحرين  ن���ادي  ي�شت�شيف 
للرجبي يف البحرين، اجلولة الرابعة واخلتامية ملناف�شات 
واأبوظبي  دب���ي  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اب  ل��رج��ب��ي   HSBC
اآلف   5 اأك��رث من  والبحرين وحتظى مب�شاركة  وال��دوح��ة 

لعب رجبي نا�شئ. 
يت�شدر م��ه��رج��ان ال��رج��ب��ي يف ال��ب��ح��ري��ن، ال���ذي ي��ق��ام يوم 

ف��ع��ال��ي��ات الرجبي  امل��ق��ب��ل، روزن���ام���ة  اب��ري��ل   12 اجل��م��ع��ة 
ال�شنوية يف اململكة ويتيح املجال حلوايل 300 لعب رجبي 
نا�شئ يف البحرين فر�شة املناف�شة مع الفرق الأخ��رى من 
التنفيذي يف  الرئي�س  واأع��رب ماثيو ديكني،  املنطقة.   دول 
مهرجان  مع  بالت�شارك  �شعادته  عن  البحرين،   HSBC
م�شاعي  اإىل  م�شراً  ال��ت��وايل،  على  الثانية  لل�شنة  الرجبي 
البحرين.  يف  الرجبي  بريا�شة  لالرتقاء  الرامية  البنك 

وقال: �شتكون اجلولة اخلتامية ملناف�شات رجبي ال�شباب يف 
البحرين فر�شة رائعة للفرق البحرينية للتباري مع الفرق 
املنطقة وت�شجيل نقاط توؤهلها  املناف�شة من دول  الأخ��رى 
للفوز باجلائزة الكربى .  و�شتحظى الفرق التي تنهي اآخر 
عدد  ب��اأك��رب  ال�شباب  لرجبي   HSBC مناف�شات  ج��ولت 
احل�شول  بفر�شة  الأرب��ع��ة  املهرجانات  خ��الل  النقاط  من 
على جل�شة تدريبية خا�شة مع اأحد جنوم اللعبة ال�شابقني 

و�شفر HSBC للرجبي، بالإ�شافة لأطقم لعب جديدة 
جلميع اأع�شاء الفريق.  واأكد ديكني اأن التزام البنك بنمو 
اتباع  ال�شباب على  وتطور ريا�شة الرجبي يهدف لت�شجيع 
الأ�شا�شية  احلياتية  مهاراتهم  و�شقل  �شحي  حياة  من��ط 
كالعمل بروح الفريق الواحد والريادة وال�شجاعة. واأ�شاف: 
ن�شعى  ال�����ش��ب��اب،  لرجبي   HSBC مناف�شات  خ��الل  م��ن 
يدوم  اإيجابي  اإرث  امل�شتقبل وخلق  اللعبة يف  لإع��داد جنوم 

 HSBC �شيقيم  كما    . البحرين  يف  ال��رج��ب��ي  لريا�شة 
م��ب��ادرة خ��ري��ة حت��ت ع��ن��وان اأط��ق��م ل��الأط��ف��ال ي�شّجع من 
التربع  على  والأط���ف���ال  والآب����اء  امل��وظ��ف��ني  البنك  خاللها 
الفرحة  اإدخ���ال  بهدف  يريدونها  ل  التي  الرجبي  باأطقم 
ونادي  البنك  م��ن  ك��ل  و�شيقوم  املحتاجني.  الأط��ف��ال  على 
اإىل  املهرجان  من  الأطقم  هذه  باإر�شال  للرجبي  البحرين 

موؤ�ش�شة �شنابل اخلرية يف البحرين. 

البحرين ت�ست�سيف اجلولة اخلتامية ملناف�سات HSBC لرجبي ال�سباب 

مئات العبي الرجبي النا�شئني يف املنطقة يتوافدون للتناف�س على اجلائزة الكربى يف نادي البحرين للرجبي

انتهى دربي العا�شمة بني روما وجاره اللدود لت�شيو بالتعادل 1-1 على امللعب 
الوملبي يف ختام املرحلة احلادية والثالثني من الدوري اليطايل لكرة القدم. 
وكان هداف لت�شيو الربازيلي هرناني�س الالعب الكرث تاأثرا يف هذه املباراة، 
اذ حتول من بطل اىل �شرير بعد ان منح فريقه التقدم ثم اهدر ركلة جزاء قبل 
ان يهدي روما ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل الذي حرم فريقه من حتقيق 
فوزه الرابع على التوايل على جاره اللدود للمرة الوىل منذ 36 عاما والثانية 
فقط يف تاريخه. كما ف�شل لت�شيو يف ال�شتفادة من تعادل فيورنتينا مع ميالن 
51 نقطة  الرابع، فبقي خام�شا بر�شيد  املركز  )2-2( الحد لكي ي�شعد اىل 

وبفارق ثالث نقاط عن جاره روما الذي بقي بدوره �شابعا.
انطالق  املوقف قبيل  �شيد  ال�شغب  كان  اذ  تقليده  العا�شمة على  دربي  وحافظ 
ا�شعاف  التعر�س ل�شيارة  املباراة حيث قامت جمموعة بطعن م�شجعني كما مت 
خارج امللعب الوملبي. وذكرت �شحيفة ل غازيتا ديلو �شبورت ان بع�س امل�شجعني 
روما  تعر�س م�شجعان من  فيما  داو�شتا  دوكا  ال�شرطة يف منطقة  تواجهوا مع 
امللعب.  امل��وؤدي اىل  بونتي ميلفيو  للطعن بعدما وقعا �شحية كمني على ج�شر 
بامللعب حيث  املحيطة  املنطقة  انحاء  الفو�شى عمت  ان  ال�شحيفة اىل  وا�شارت 
العا�شمة  عمدة  وتوجه  الو�شع.  تفاقم  من  تخوفا  باكرا  ابوابها  املحال  اقفلت 

جاين اليمانو اىل امل�شجعني طالبا منهم الهدوء، وذلك يف وقت ذكرت فيه وكالة 
ان�شا ان طاقما طبيا ا�شطر لرتك �شيارة ال�شعاف والهروب بعد ان اعرت�شته 
جمموعة من امل�شجعني كما ا�شارت ان�شا اىل ان امل�شجعني اللذين تعر�شا للطعن، 
ا�شطرا اي�شا للهروب بعد تلقيهما ال�شعافات الولية ومل يعلم اذا كانت �شيارة 
وبعيدا  اجلريحني.  امل�شجعني  معاجلتها  ب�شبب  لالعتداء  تعر�شت  ال�شعاف 
ال��ذي وقعت خ��ارج امللعب، �شرب لت�شيو بقوة منذ البداية حيث  عن الح��داث 
املنطقة  خ��ارج  من  هرناني�س  اطلقها  �شاروخية  كرة  من  دقيقة   16 بعد  تقدم 
عجز احلار�س الهولندي مارتن �شتيكيلنبورغ عن �شدها، م�شجال هدفه التا�شع 

اخرى  فر�شة  على  وح�شل  اف�شليته  لت�شيو  ووا���ش��ل  الن.  حتى  ال���دوري  يف 
ان ي�شدد لكن حار�س روما حولها فوق  املنطقة قبل  الذي توغل يف  لهرناني�س 
العار�شة اىل ركنية مل تثمر )17(، ثم تدخل جمددا للوقوف يف وجه حماولة 
للبو�شني لوليت�س وحول الكرة اىل ركنية اثمرت عن فر�شة اخرى وهذه املرة 
من راأ�س اللباين لوريك كانا لكنه �شدها اي�شا بنجاح )20(. ويف بداية ال�شوط 
الثاين ح�شل لت�شيو على فر�شة ا�شافة الهدف الثاين عندما منحه احلكم ركلة 
جزاء بعدما مل�س الربازيلي ماركينيو�س الكرة بيده داخل املنطقة، فانربى لها 

مواطنه هرناني�س ال انه اطاح بها فوق العار�شة )49(.

دربــــي رومـــــا ينتهـــــــــي بالتعــــــــــــــادل 



اللياقة توؤدي للتفوق الدرا�شي
الريا�شة يتفوقون يف  الذين ميار�شون  الأطفال  باأن  درا�شة حديثة  اأف��ادت 

درا�شتهم اأكرث من غرهم ممن ل ميار�شون الريا�شة.
ووفقاً للدرا�شة التي ُن�شرت يف جملة طب الأطفال الأمركية، و�شملت نحو 
اأف�شل  اأن الأطفال الذين يتمتعون بلياقة بدنية هم  األف طفل، تبني   11
واختبارات  الريا�شيات  يف  وخا�شة  ال�شعف،  بواقع  غرهم  من  اأكادميياً 

القراءة.
واأفاد خرباء ال�شحة باأن مزاولة الأطفال للريا�شة لها فوائد عديدة، منها 
يحتاجها،  التي  احلركية  امل��ه��ارات  الطفل  ليكت�شب  الع�شالت  منو  زي��ادة 
ب�شبب  العقلية  ال��ق��درات  تطوير  اإىل  اإ�شافة  قوية،  ومفا�شل  عظام  وبناء 
والتخل�س من  اأف�شل،  ب�شكل  والنوم  الدماغ،  اإىل  الأوك�شجني  زيادة تدفق 
على  واحلفاظ  القلب،  واأمرا�س  بال�شكري  الإ�شابة  وتقليل خطر  التوتر، 

وزن مثايل.
ويفرت�س اأن تكون ريا�شة الأطفال ممتعة، بحيث تت�شمن امل�شي اأو القفز 
اأو ركوب الدراجة مبعدل �شاعة على الأقل يف اليوم، وميكن تق�شيمها اإىل 

فرتتني مبعدل ثالثني دقيقة لكل فرتة.

ارتفاع الزئبق يف اجل�شم ي�شبب ال�شكري
وجدت درا�شة جديدة اأن البالغني ال�شغار الذين يرتفع م�شتوى الزئبق يف 

اأج�شامهم، يزيد لديهم خطر الإ�شابة بالنوع الثاين من ال�شكري.
اأجرتها جامعة  التي  الدرا�شة  اأن  الأمركي  نيوز(  داي  وذكر موقع )هلث 
20 و32 عاماً غر  3900 رجل وام��راأة يف عمر بني  اإنديانا �شملت قرابة 
العلماء  وق��ا���س   2005 ال��ع��ام  حتى  متابعتهم  ج��رت  بال�شكري  م�شابني 
م�شتوى الزئبق يف اأج�شامهم، كما اأخ�شعوهم لفح�س لل�شكري خالل فرتة 

الدرا�شة.
واحتمال  للزئبق  الإن�شان  تعّر�س  بني  تربط  التي  الأوىل  الدرا�شة  وه��ذه 

الإ�شابة مبر�س ال�شكري.
اأكرث عر�شة  امل��ادة هم  يتعّر�شون لهذه  الذين  ال�شغار  البالغني  اأن  وتبنّي 

بن�شبة %65 لالإ�شابة بالنوع الثاين من ال�شكري لحقاً يف حياتهم.
الأ�شا�شي  امل�شدر  هما  وامل��ح��ار  ال�شمك  ك��ون  مقلقة  النتائج  ه��ذه  وتعترب 

للزئبق.
اإىل احلاجة  ت�شر  النتائج  اإن  كا هي،  الدرا�شة  امل�شوؤول عن  الباحث  وقال 

لختيار الطعام البحري املعروف مب�شتويات الزئبق املنخف�شة فيه.
وت�شمل الأطعمة البحرية منخف�شة الزئبق القريد�س وال�شلمون وال�شلور، 

يف حني اأن �شمك اأبو �شيف والقر�س هما الأغنى بالزئبق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ق�شة �شعر غريبة لبيرب
جا�شنت  الكندي،  النجم  اأن  يبدو 
بيرب، قّرر اأن يفتح �شفحة جديدة، 
فبعد �شل�شلة امل�شاكل التي واجهته، 
ح�شل املغني على ق�شة �شعر مثرة 
للجدل �شبيهة بق�شة �شعر النجمة 
الأمركية، مايلي �شاير�س. وذكرت 
اأن بيرب  اأم��رك��ي��ة  اإع����الم  و���ش��ائ��ل 
اأورد �شورة له ولإحدى معجباته، 
اجلديدة  �شعره  ق�شة  فيها  تظهر 
ال�شبيهة بق�شة �شعر �شاير�س. وقد 
الت�شريحة موجة من  هذه  اأث��ارت 
يف  اأتباعه  �شفوف  يف  الفعل  رّدات 
ح�شابه على موقع التدوين امل�شّغر 
)ت���وي���رت(، ح��ي��ث ق���ال اأح���ده���م يف 
جا�شنت  دع��م  يف  �شاأ�شتمر  تغريدة 
اأن ق�شة  غ���ر  ك�����ان،  م��ه��م��ا  ب��ي��رب 
���ش��ع��ره اجل���دي���دة ره��ي��ب��ة . وذك���ر 
معجب اآخر اأن جا�شنت بيرب يبدو 
اجلديدة  �شعره  ق�شة  يف  كِمثلية 
لها  ك��ان  اإح��دى معجباته  اأن  غر 
راأي خمتلف، حيث قالت يف تغريدة 
اإن ق�شة ال�شعر اجلديدة خمتلفة، 
غ��ر اأن��ك تعلم اأن��ن��ي اأح��ب��ك مهما 
كانت ت�شريحتك يا جا�شنت بيرب .

ع�شرون طبيبًا لوالدة اأ�شخم طفل 
عبارة عن جتميع  فيديو  امل��واق��ع  ع��دد من  انت�شر عرب 
لعدد من ال�شور لأ�شخم طفل يف العامل ، و الذي اأ�شماه 

والداه جورج كينغ . 
 2013 11 ف��رباي��ر  ال���ذي ول��د يف  ال��ربي��ط��اين  الطفل 
عرب ولدة طبيعية متع�شرة احتاج لطاقم طبي للتوليد 

مكون من 20 طبيباً يف عملية دامت 16 �شاعة.
وال���دا ج��ورج جيد باكر )21 ع��ام��ا( وري���ان كينغ )21 
ا�شتغرابهما من �شخامة ج��ورج حيث  عاما( عربا عن 
ال���ذي جعلهما  ، وه���و الأم����ر  ك��ي��ل��وج��رام   8 و���ش��ل اىل 
يخ�ش�شان له مالب�س لعمر 6 اأ�شهر منذ بلوغه ال�شتة 
هو  الب��وي��ن  ا�شتغراب  من  زاد  ما  و  العمر  من  ا�شابيع 
لديهما  طبيعي  غ��ر  �شيء  ل  و  طبيعي  بحجم  اأنهما 

على م�شتوى احلجم . 

اأ�شيب بهياج فقتل 13 �شخ�شًا
�شخ�شا   13 قتل  م�شلحا  ان  ال�شربية  ال�شلطات  قالت 
بحالة  اأ�شيب  اأن  بعد  واب��ن��ه  وال��دت��ه  بينهم  بالر�شا�س 
هياج يف ال�شاعات الوىل من �شباح ام�س يف قرية �شغرة 

جنوب غربي العا�شمة بلجراد.
ي���دع���ى ليوبي�شا  ان����ه  ال�����ش��رط��ة  ق���ال���ت  ال�����ذي   وامل�����ش��ل��ح 

بوجدانوفيت�س من قدامى املحاربني وولد عام 1953 . 
واأطلق امل�شلح النار اأي�شا على زوجته قبل اأن يطلق النار 
الثنني يف حالة حرجة  اأن  ال�شرطة  واأف��ادت  نف�شه  على 

يف امل�شت�شفى. 
وقال ميلوراد فيليوفيت�س رئي�س ادارة الطواريء بوزارة 
الداخلية لل�شحفيني من مكان احلادث يف قرية فيليكا 
غربي  ج��ن��وب  كيلومرتا   40 بعد  على  ال��واق��ع��ة  ايفانكا 
حالة  يف  واث���ن���ان  الن  ح��ت��ى  �شخ�شا   13 ق��ت��ل  ب��ل��ج��راد 
ح��رج��ة هما على الرج���ح وف��ق��ا لح���دث الن��ب��اء الواردة 
وهو  بوجدانوفيت�س  ليوبي�شا  ال��ط��وارئ  م�شت�شفى  م��ن 
من مواليد عام 1953 وزوجته يافوركا وهي من مواليد 

1953 اأي�شا. وكما قلت قتل 13 �شخ�شا.

�شــيجارة ت�شــعل حربــــًا 
مركز  داخ��ل  �شابني  بني  �شر�شة  حربا  �شيجارة  اأ�شعلت 
ك��ان��ت جمموعة  ال���دويل حيث  ال��ك��وي��ت  ت�شوق مب��ط��ار 
اأم��ام احدى  املواطنني واملقيمني ينتظرون دوره��م  من 

�شركات الت�شالت املوجودة داخل مبنى املطار ..
املوقف  تطور  فقد  الكويتية  ال�شاهد  جل��ري��دة  ووف��ق��ا   
بعد اأ�شعل �شاب �شيجارة ما جعل مواطن ثالثيني اآخر 
ال�شاب  فرف�س  باإطفائها،  مطالبا  ذل��ك  على  يعرت�س 
طلبه فقال له: اطفيها ول اآجي اطفيها بخ�شمك، مو 
ا�شتخدما  �شر�شة  معركة  يف  ودخ���ال  غ��ب��ار،  اجل��و  ك��ايف 
واجلودو،  الكاراتيه  من  املختلفة  القتال  فنون  خاللها 
وقتال ال�شوارع ومتكن رجال اأمن املطار من ال�شيطرة 
عليهما واحالتهما اىل مكتب الأمن متهيدا لإحالتهما 

اىل خمفر �شرطة جليب ال�شيوخ.

فريو�س لعلج �شرطان الربو�شتات 
واعداً  عالجاً  ي�شّكل  قد  الدجاج،  طاعون  �شبه  اأو  نيوكا�شل  ملر�س  امل�شّبب  الفرو�س  اأن  اأمركيون  باحثون  وجد 
جامعة  يف  الباحثني  اأن  الربيطاين  العلمي  اإك�شرب�س(  )مديكال  موقع  وذك��ر  الب�شر.  عند  الربو�شتات  ل�شرطان 

ماريالند اكت�شفوا اأن فرو�س نيوكا�شل يقتل خاليا �شرطان الربو�شتات بكل اأنواعها، عند تعديله وراثياً.
وقال الباحث امل�شوؤول عن الدرا�شة اإلنكوماران �شوبياه، اإن هذا العالج املحتمل متوّفر للتجارب الكلينيكية فوراً، 
لكن هذا ل ينجز على م�شتوى اجلامعة . واأ�شار اإىل اأنهم يبحثون عن الرتخي�س للتقنية لإجراء جتارب ب�شرية 
لها. وذكر اأن العالج اجلديد لن يكون اأف�شل فقط يف مكافحة �شرطان الربو�شتات، بل اإنه اأي�شاً يخّفف من الآثار 
اجلانبية املرتبطة بالعالجات الهرمونية والكيميائية. وقال اأحدثنا تغيرات يف الفرو�س كي تت�شاعف فقط يف 

حال وجود م�شت�شد حمدد نا�شط خا�س بالرو�شتات.. وقد اختربنا اأي�شاً فعاليته على منوذج ورم يف املخترب .
واأ�شاف اأن الفرو�س متّكن بفعالية وب�شكل خا�س من قتل خاليا �شرطان الربو�شتات، متجّنباً اخلاليا الب�شرية 
ال�شليمة، لكن الأمر بحاجة للوقت لينتقل من مرحلة الكت�شاف اإىل مرحلة اأن ي�شبح هذا الفرو�س املعّدل عالجاً 
ملر�شى �شرطان الربو�شتات. وينظر الباحثون يف اإمكانية اأن يكون الفرو�س املذكور عالجاً اأي�شاً لأنواع خمتلفة من 

ال�شرطان، بينها �شرطان الثدي والبنكريا�س والدماغ والدم.

األربعاء -  10   أبريل    2013 م    -    العـدد   10763
Wednesday   10    April     2013  -  Issue No   10763

قتـل مباكينـة �شــحق القمامـة
�شندوق  يف  خمتبئا  ك��ان  فرن�شيا  مراهقا  ان  ال�شرطة  قالت 
ل��ل��ق��م��ام��ة ق��ت��ل ���ش��ح��ق��ا داخ�����ل ���ش��اح��ن��ة جل��م��ع ال��ق��م��ام��ة يف 
جمع  ع��م��ال  يكت�شف  ومل  امل��ا���ش��ي.  ال�شبت  ي��وم  لوك�شمبورج 
اخذ  عندما  ال  عاما   17 العمر  من  البال�����غ  ال�شاب  القمامة 
ي�شرخ اثن������اء قيامه��م باف�����راغ ال�شندوق على ظهر ال�شاحنة 
بالفعل يف  ا�شبح  ال�شبت لكنه كان قد  وق������ت مبكر �شباح  يف 
قب�شة ماكين�������ة �شحق القمامة وتويف ال�شاب الذي مل يك�ش�����ف 
عن ا�ش���مه يف املوقع يف مدينة لوك�شمبورج. وفتحت ال�شرطة 

حتقيقا يف الواقعة.

ف�شـلت كلب بـ 500 دوالر 
 500 ل��ه ع��ن مبلغ  اأن تعو�س وزارة اخل��زان��ة  اأم��رك��ي  ي��اأم��ل 
اأوراق نقدية كل واح��دة منها   5 دولر فقده حني ابتلع كلبه 
بقيمة 100 دولر، فيما متكن من ا�شرتجاع البع�س منها من 
برازه. وذكرت �شحيفة هيلينا اإنديبندينت ريكورد ، اأن رجاًل 
يف مونتانا كان يتوجه اإىل كولورادو ليزور ابنته برفقة زوجته، 
وقد نزل اإىل مطعم لتناول الطعام على الطريق، وحني عاد 
كان  دولر   500 اأك��ل  �شندان�س  كلبه  اأن  اكت�شف  ال�شيارة  اإىل 
قد تركها هناك. وقال واين كلينكيل، اإنه ظّل يالحق الكلب 
لعدة اأ�شابيع وجمع بع�س بقايا الأوراق النقدية من خملفاته، 
واأر�شلت له ابنته بع�س من براز الكلب التي خّلفها يف حديقة 
املوظفني يف بنك الحتياط  اأن  اإىل  واأ�شار كلينكيل،  منزلها. 
الفدرايل ن�شحوه بالتوجه اإىل م�شرف حملي، ولكن امل�شرف 
مل يقبل طلبه، وقال له املوظفون يف م�شرف اآخر اأن ير�شل 
البقايا اإىل مكتب تابع لوزارة اخلزانة. ونقلت ال�شحيفة عن 
مت  اإن  الأم���وال  ا�شتبدال  ميكن  اإن��ه  ا�شمه،  تذكر  مل  م�شدر 
% من كّل عملة نقدية، وقد ت�شتغرق   51 التاأكد من وجود 

عملية التاأكد حوايل �شنتني.

اأم فيل تنقذه من قطيع �شباع
ل �شيء ميكن اأن ي�شمد يف وجه الأم اإذا غ�شبت خوفاً على �شالمة 
حياة  م�شور  عد�شة  ر�شدته  م��ا  بال�شبط  ه��ذا  ر�شيعها،  وح��ي��اة 
الإفريقية،  بوت�شوانا  جمهورية  غابات  اإح��دى  يف  اأمريكي  برية 
اأن يفرت�س فياًل ر�شيعاً،  وذلك عندما حاول قطيع من ال�شباع 
ل��ك��ن اأم���ه ه��اج��ت وا���ش��ت�����ش��اط��ت غ�����ش��ب��اً، و���ش��ن��ت ه��ج��وم��اً م�شاداً 
من  تنال  اأن  دون  الفرار  على  اأرغمتها  حتى  ال�شباع  �شد  �شر�شاً 
الر�شيع. وتقول �شحيفة الراأي الكويتية، ال�شور التي التقطتها 
املواجهة  وق��ائ��ع  تلخ�س  ميهتا  جاي�س  امل��ح��رتف  امل�شور  عد�شة 
احلامية الوطي�س التي بداأت عندما حا�شرت ال�شباع الفيلة الأم 
امل��ن��اورة من جميع الجت��اه��ات طمعاً يف  ب��داأت يف  و�شغرها، ثم 
اقتنا�س الر�شيع وافرتا�شه بعد ت�شتيت انتباه اأمه.  لكن الدراما 
ت�شاعدت بفعل غريزة الأمومة اإذ اإن اأحد ال�شباع متكن من اإ�شابة 
الر�شيع بجرح غائر يف راأ�شه، وهو ما جعل الأم تنق�س ب�شرا�شة 
الجتاهات  جميع  يف  ال�شباع  وتطارد  تهاجم  فراحت  عنه  دفاعاً 
اإىل اأن جنحت يف اإرغامها على البتعاد والتخلي عن حماولتها 

التي ا�شتهدفت الر�شيع الذي بدا ل حول له ول قوة.
عامل يرافق طيور البجع لنقلها اإىل نهر األ�شرت يف هامبورغ- �شمال املانيا حيث يتم اإح�شارها كل عام بعد اأن مت�شي ف�شل ال�شتاء يف بحرة �شغرة. )ا ف ب(

�شنايب�س من ال�شجن
 اإىل ذا اإك�شبيندابلز

املمثل  م����غ����ادرة  ع���ل���ى  اأي�������ام  ب���ع���د 
تلقى  ال�شجن،  �شنايب�س  وي�شلي 
عامل  اإىل  ل��ل��ع��ودة  الأول  ال��ع��ر���س 
الأف�����������الم م�����ن خ�������الل اإط����الل����ة 
يف ج�����زء ج���دي���د م����ن ف��ي��ل��������م )ذا 
اإك�شبيندابلز( ل�شيلف�شرت �شتالون 
ديلي  )نيويورك  وذك��رت �شحيفة 
تفر�س  ال��ذي  �شنايب�س  اأن  نيوز( 
ع��ل��ي��ه الإق�����ام�����ة اجل����ربي����ة حتى 
مت������وز-يولي���و املقبل، تلقى عر�شاً 
اإك�شبيندابلز(  )ذا  يف  للم�شاركة 
دوراً  �ش�����تالون  كت�����ب  ان  ب��ع�����د 

خا�شاً به.
ون��ق��ل��ت ع���ن م�����ش��در ق��ول��ه يريد 
���ش��الي م�����ش��اع��دة وي�����ش��ل��ي ليقف 
اأن���ه  اإىل  واأ�����ش����ار   ، ق��دم��ي��ه  ع��ل��ى 
يجري العمل على الن�س على اأن 
يبداأ الت�شوير يف وقت لحق هذه 
خرج  �شنايب�س  اأن  وي��ذك��ر  ال�شنة 
ني�شان-اأبريل   2 يف  ال�شجن  م��ن 
27 �شهراً بتهمة التهرب من  بعد 

ال�شرائب.
 

امراأة تت�شّلل اإىل 
بيت كلي اأيكون 

اعتقلت ال�شرطة الأمركية امراأة 
اأيكون،  ك��الي  املغني  تتعّقب  كانت 
منزله  اإىل  الت�شّل�شل  من  ومتّكنت 
ف��ي��م��ا كان  ك���ارولي���ن���ا،  ���ش��م��ال  يف 

يتواجد داخله.
اأن باربرا  اأم زي(  وذكر موقع )تي 
���ش��اي��ل��ور )57 ع���ام���اً( مت��ّك��ن��ت من 
اقتحام املنزل والو�شول اإىل الباب 
الأم���ام���ي، وح��اول��ت ال��دخ��ول من 

النافذة.
وق������د ات�������ش���ل اأح�������د الأ����ش���خ���ا����س 
ال����ت����ي ق��ب�����ش��ت على  ب���ال�������ش���رط���ة 

باربرا.
وقال اأيكون اإنها لي�س املرة الأوىل 
التي حتاول فيها املراأة الت�شّلل اإىل 

منزله.

�شخ�س  مليون   390 نحو  اأن  درا���ش��ة حديثة  اأظ��ه��رت 
ثالثة  من  اأك��رث  اأي  ال�شنك،  بحمى  �شنويا  ي�شابون 
العاملية.  ال�شحة  ملنظمة  احلالية  التقديرات  اأ�شعاف 
ي��وؤدي يف  وقد  املر�س  البعو�س فرو�شات هذا  وينقل 
مقاومته  اأ�شاليب  وت�شمل  امل��وت.  اإىل  الأح��ي��ان  بع�س 
وارتداء  العامة  بالنظافة  والعناية  البعو�س  مكافحة 

لبا�س واق.
ترا�شت  وويلكم  اأوك�شفورد  باحثون من جامعة  ون�شر 
بخريطة  واأرفقوها  العلمية  نيت�شر  بدورية  نتائجهم 
النتائج  ال�����ش��ن��ك. وت���وؤك���د  م��ف�����ش��ل��ة لن��ت�����ش��ار ح��م��ى 
اجل���دي���دة ال���ت���ي ا���ش��ت��ن��دت اإىل ���ش��ن��وات ع���دي���دة من 
يعد  ال��ذي  الفرو�شي  املر�س  ع��بء  تنامي  التحاليل 
اأ�شرع الأمرا�س ال�شتوائية انت�شارا، وينتقل الفرو�س 
عرب البعو�س ويعرف اأي�شا با�شم حمى العظم املك�شور 
ب�شبب الأمل املربح الذي قد ي�شببه ويت�شبب املر�س يف 

دخول اأعداد كبرة من املر�شى اإىل امل�شت�شفيات.

وي�شمل الرقم اجلديد 96 مليون حالة اإ�شابة خطرة 
اأو  متو�شطة  اإ�شابة  حالة  مليون  ثالثمائة  وتقريبا 
عر�شية، وتختلف هذه الأرقام عن تقديرات ال�شحة 
ومائة  خم�شني  بني  تقديراتها  ت��رتاوح  التي  العاملية 

مليون حالة اإ�شابة �شنويا.
طريق  ع��ن  ينتقل  ف��رو���ش��ي  م��ر���س  ال�شنك  وح��م��ى 
ال���ش��ت��وائ��ي��ة وت�شبب  ب��امل��ن��اط��ق  وي��ن��ت�����ش��ر  ال��ب��ع��و���س 
)ارتفاع  احل��م��ى  ت�شمل  اأع��را���ش��ا  املتو�شطة  الإ���ش��اب��ة 
املفا�شل  واآلم  اجل���ل���دي  وال��ط��ف��ح  احل������رارة(  درج����ة 
والع�شالت. اأما يف احلالت احلادة والتي ت�شمى حمى 
ال�شنك النزفية في�شاب املري�س بنزف حاد وانخفا�س 
مفاجئ يف �شغط الدم مما يوؤدي يف كثر من الأحيان 

اإىل املوت.
وجزر  اآ�شيا  ���ش��رق  ج��ن��وب  مناطق  يف  امل��ر���س  وينت�شر 
الالتينية  اأم��رك��ا  ب���داأت  كما  ال��ه��ادي،  املحيط  غ��رب 

وجزر الكاريبي يف ت�شجيل ارتفاع باأعداد امل�شابني.

ال�شنك بحمى  م�شاب  مليون   390

ريهـام عبـد الغفـور 
ترف�س العمـل مع نـور ال�شـريف

فوجىء فريق عمل م�شل�شل خلف اهلل للنجم نور ال�شريف، باعتذار الفنانة ريهام عبد الغفور عن 
امل�شاركة فيه، وهو ما �شبق وفعلته ريهام قبل اأ�شابيع، عندما اعتذرت عن العمل يف م�شل�شل 

حكاية حياة مع غادة عبد الرازق واملخرج حممد �شامي. 
ويعود �شبب اعتذار النجمة امل�شرية، اإىل رغبتها يف العمل مع الفنان هاين �شالمة يف 

م�شل�شله الداعية.
كما اأن ال�شبب هو رغبة ريهام يف الظهور ب�شكل جديد، بعدما اكت�شفت اأن دورها 

�شبق  ك��ث��رة  لأع��م��ال  م�شابهني  عنهما  اع��ت��ذرت  ال��ل��ذي��ن  العملني  م��ن  ك��ل  يف 
وقدمتها.


