
مواقــــــيت ال�صالة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �صيا�صية - م�صتقلة

 

32 صفحة- الثمن درهمان

�ص 03 

�ص 13

�ص 15

حامد بن زايد ي�شهد فعاليات 
كاأ�ص العامل للأطفال للجوجي�شتو 

عربي ودويل

الرتبية تطالب مناطقها مبوافاتها بح�رص 
عدادات املياه والكهرباء بامليدان الرتبوي

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

80 % من التون�شيني م�شتاوؤون من اأو�شاع 

البلد و70 % يخ�شون التطرّف الديني

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون الرئي�س االيراين يف �ضحايا الزلزال 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تعزية وموا�شاة اإىل فخامة الرئي�س حممود اأحمدي جناد رئي�س 
اإيران  �شرب  ال��ذي  ال��زل��زال  �شحايا  يف  االيرانية  اال�شالمية  اجلمهورية 
ومتنياته  ال�شحايا  الأ�شر  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن  فيها  اأع��رب  اأم�س 

للم�شابني بال�شفاء العاجل.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تعزية مماثلة اإىل فخامة 
رئي�س اجلمهورية اال�شالمية االيرانية..كما بعث الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اال�شالمية  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية  امل�شلحة 

االيرانية.

املرحلة  من  ت�ضتفيد  مينية  اأ�ضرة  األف   20
اخلام�ضة لربنامج م�ؤ�ض�ضة خليفة االإن�ضانية

•• �صنعاء -وام:

ا�شتكمل فريق موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية املرحلة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها  وجه  التي  الغذائية  امل��واد  توزيع  من  اخلام�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لالأ�شر املحتاجة واملعوزة 
يف اليمن. وا�شتهدفت املرحلة اخلام�شة من برنامج موؤ�ش�شة خليفة جتاه 
اأ�شرة يف مناطق متعددة يف �شنعاء منها همدان وبني  اليمن ع�شرين األف 
ح�شي�س و�شمالن واحلتار�س و�شنحان وخوالن الطيال ونهم وارحب وبالد 
الرو�س واحل�شن. وقال رئي�س فريق موؤ�ش�شة خليفة االن�شانية اإن الفريق 

يقوم مب�شح ميداين لالأ�شر االأكرث فقرا .                    التفا�شيل )�س2(

   

املخيم االماراتي االأردين اجلديد
 ي�ضتقبل اأول دفعة من الالجئيني ال�ض�ريني 

•• عمان-وام:

ا�شتقبل املخيم االماراتي االردين الذي اقامته دولة االمارات العربية 
من  ف��وج  اول  االم��ارات��ي��ة  االحمر  الهالل  هيئة  عليه  وت�شرف  املتحدة 
الالجئني  االف  ال�شتقبال  اع����داده  مت  ان  ب��ع��د  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
احليوية  واملرافق  اال�شا�شية  اخلدمات  بكافة  وتزويده  منظمة  ب�شورة 
ا�شكان  عملية  بتنظيم  االح��م��ر  ال��ه��الل  متطوعي  م��ن  ف��ري��ق  وق���ام   .
بها  مت��ت  التي  التنظيم  دق��ة  م��ن  ده�شوا  وال��ذي��ن  املخيم  يف  الالجئني 
ا�شرة  لكل  خ�شي�شا  اع��دت  كرفانات  على  وتوزيعهم  ا�شتقبالهم  عملية 
بن  ماجد  ال�شيد  وق��ال   . اال�شا�شية  واخل��دم��ات  امل��راف��ق  بكافة  م���زودة 
املنظمة  مع  بالتن�شيق  مت  ان��ه  االم��ارات��ي  االغ��اث��ة  فريق  قائد  �شليمان 
الدفعة  بنقل  الالجئني  ل�شئون  ال�شامية  واملفو�شية  للهجرة  الدولية 
املفرق  مبحافظة  الفرز  منطقة  من  ال�شوريني  الالجئني  من  االأويل 
االردنية اإىل املخيم االإماراتي االأردين مبنطقة مريجيب الفهود الذي 
االماراتية  االحمر  الهالل  هيئة  عليه  وت�شرف  االم��ارات  دول��ة  ان�شاأته 
25 كيلومرتا عن مثلث املنطقة احلرة بالزرقاء باجتاه طريق  ويبعد 
كان  ال��ذي  االماراتي  االغاثة  فريق  قائد  واو�شح   . ال�شعودية  العمري 
فى ا�شتقبال الالجئني مع فريق متطوعي الهالل االحمر ان متطوعي 
عملهم  يبا�شراملتطوعون  حيث  املخيم  اإدارة  على  ي�شرفون  ال��ه��الل 
ابتداء من دخول الالجئ اىل منطقة اال�شتقبال حيث تتم عملية نقله 
وا�شتكمال اجراءات ت�شجيله باملخيم بطريقة مرنة ومي�شرة كل �شمن 
الطبي  الفح�س  باأق�شام  تتم  الالجئ  ا�شتقبال  ان  وذك��ر   . اخت�شا�شه 
للتاأكد من �شالمته وتقدمي اخلدمات العالجية للحاالت التي ت�شتدعي 
العالج مرورا بت�شجيل بيانات عنه وعن اأ�شرته من خالل بطاقة املخيم 
املمغنطة الكرتونيا والتي تت�شمن جميع البيانات املتعلقة باالأ�شرة من 
اأفرادها واالأمرا�س التي يعاين منها كل  حيث ال�شكن واالإعا�شة وعدد 

�شخ�س يف اال�شرة .                                               )التفا�شيل �س2(

 حاكم اأم القيوين خالل ا�شتقباله اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س جلنة مبادرات رئي�س الدولة )وام(

اطلع على مبادرات رئي�س الدولة

املعال : القيادة احلكيمة حري�ضة على حتقيق احلياة الكرمية الأبناء ال�طن   
•• ام القيوين-وام:

ا�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
اأم القيوين بجهود ودور القيادة احلكيمة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل اللذين يوليان اخلطط التنموية لدولة االمارات اهتماما ورعاية كبرية 
بهدف  التنموية  للخطط  الكامل  الدعم  حتقيق  على  �شموهما  من  حر�شا 

الوطن  هذا  الأبناء  الكرمية  واحلياة  والرفاهية  واالأم��ن  اال�شتقرار  حتقيق 
من خالل توفري كافة متطلباتهم واحتياجاتهم. جاء ذلك خالل ا�شتقبال 
بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  القيوين  ام  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
وزير  نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  معايل  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را�شد 
ال�شمو  واطلع �شاحب  الدولة.  رئي�س  رئي�س جلنة مبادرات  الرئا�شة  �شوؤون 
ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال من معايل احمد الزعابي على مبادرات �شاحب 
حمور  باعتباره  باملواطن  النهو�س  اىل  تهدف  التي  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
عملية التنمية لتحقيق النمو واالزدهار.                           )التفا�شيل �س3(

االحتالل مينع دخ�ل األف �ضاحنة ب�ضائع لغزة

االإمارات االأوىل اإقليميا والثانية عامليا يف اال�ضتخدام احلك�مي لتقنية املعل�مات

•• غزة-وكاالت:

قالت اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�شار على قطاع غزة 
حمملة  �شاحنة  األ��ف  قرابة  حتتجز  اإ�شرائيل  اإن  ام�س 
لليوم  باإغالقها  القطاع  اإىل  بالب�شائع ومتنع دخولها 
املعرب  �شامل، وه��و  اأب��و  ك��رم  التوايل معرب  الثالث على 

التجاري الوحيد الذي يربط القطاع باإ�شرائيل.
وذكرت اللجنة يف بيان �شحفي اأن املعرب اأغلق 43 يوما 
االأعياد  العام اجل��اري، وذلك الأ�شباب منها  منذ بداية 
ف�شال عن حجج وذرائع خمتلفة، واأو�شحت اللجنة اأن 
ال�شاحنات املحتجزة حتمل ب�شائع للقطاعني الزراعي 

•• دبي-وام:

احتلت دولة االإمارات املرتبة االأوىل يف منطقة ال�شرق 
موؤ�شر  يف  عامليا  ال�ثانية  وامل��رت��ب��ة  واأف��ري��ق��ي��ا  االأو���ش��ط 
 144 �شمن  املعلومات  لتقنية  احلكومي  االإ�شتخدام 
املعلومات  لتكنولوجيا  العاملي  التقرير  �شملها  دول��ة 
املنتدى  ع���ن  ال�������ش���ادر   2013 ل���ع���ام  واالت���������ش����االت 
اأن  بعد  املهم  االإجن��از  ه��ذا  وياأتي  العاملي.  االقت�شادي 

والتجاري وم�شاعدات لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني 
امل�شاريع  ل��ب��ع�����س  ب��ن��اء  )اأون���������روا(، ف�����ش��ال ع���ن م����واد 
الطهي..وذكرت  غ��از  م��ن  كميات  جانب  اإىل  ال��دول��ي��ة، 
يكبد  ال�شاحنات  احتجاز  ا�شتمرار  اأن  نف�شها  الهيئة 
جهات  وتقدر  فادحة،  خ�شائر  االأعمال  ورج��ال  التجار 
اقت�شادية يف قطاع غزة خ�شائر القطاع اخلا�س جراء 
70 مليون دوالر، والذي  اإغالق املعرب بنحو  ا�شتمرار 

يوؤمن دخول %60 من ال�شلع التجارية اإىل القطاع.
وجددت اللجنة دعوتها ل�شرورة فتح معابر غزة ب�شكل 
ب�شكل  بدخولها  امل�شموح  ال�شاحنات  عدد  وزي��ادة  كامل 

يومي ل�شد حاجات ال�شوق.

لعام  ت�شنيفها  30 مركزا عن  االإم���ارات  ت�شنيف  قفز 
على  قفزة  اأكرب  يعد  والذي  املوؤ�شر  نف�س  يف   2012

االإطالق يتم ر�شدها يف موؤ�شر هذا العام. 
القمزي  اأح��م��د  ب��ن  حممد  �شعادة  علق  ال�شدد  بهذا  و 
بقوله:  االت�شاالت  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
نحن ف��خ��ورون ج��دا بهذا االإجن���از وال��ذي يعد مبثابة 

�شهادة عاملية من املجتمع الدويل . 
                                                           التفا�شيل 

الفجر........    04:41            
الظهر.......    12:24  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:46  
الع�صاء......   08:16

م�شرية من م�شيحيي وم�شلمي م�شر �شد مثريي الفتنة )ا ف ب(

عنا�شر اجلي�س احلر ي�شيطرون على منطقة �شيدي مقداد الدم�شقية)رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

قال نا�شطون اإن قتاال �شر�شا اندلع 
ام�����س يف حم��ي��ط دم�����ش��ق يف وقت 
القوات  من  تعزيزات  فيه  توجهت 
ق�شف  و�شط  درع��ا  اإىل  النظامية 
اأوق�����ع قتلى  ����ش���اروخ���ي وم��دف��ع��ي 

وجرحى يف مناطق خمتلفة.
ال�������ش���وري حلقوق  امل��ر���ش��د  وق�����ال 
مقاتلي  م����ن   28 اإن  االإن���������ش����ان 
ج���ن���دي���ا  و13  احل��������ر  اجل����ي���������س 
عنيفة  ا�شتباكات  يف  قتلوا  نظاميا 
مب��ح��اور ب��ري��ف دم�����ش��ق خ��ا���ش��ة يف 
اأن  نا�شطون  داري��ا وحر�شتا. وذك��ر 
�شيارات  اأر�شلت  النظامية  القوات 
قتالها  ل��ن��ق��ل  داري�����ا  اإىل  اإ���ش��ع��اف 
وج���رح���اه���ا ال���ذي���ن ���ش��ق��ط��وا عند 
اأط������راف امل���دي���ن���ة. واأف�������ادت جلان 
التن�شيق اأن القوات النظامية تقوم 
مبطار  املحيطة  امل��ن��ازل  بتفجري 
امل��زة الع�شكري من جهة داري��ا كي 

ال ي�شتخدمها الثوار.
امل��ع��ارك يف حميط  ���ش��راوة  وزادت 
م��ع حم��اول��ة اجلي�س احلر  دم�شق 
حي  من  العا�شمة  و�شط  التغلغل 

جوبر املتاخم ل�شاحة العبا�شيني.
ال�شوري  احلربي  ال��ط��ريان  وكثف 
غاراته على قواعد الثوار اخللفية 
والغربية   ال�شرقية  الغوطتني  يف 
عن  بعيدا  ال��رتاج��ع  على  حلملهم 

دم�شق.
وقالت جلان التن�شيق اإن ا�شتباكات 
ب��ري��ف دم�شق،  ال��ع��ب��ادة  جت���ري يف 
ال�شبينة  يف  ا�شتباكات  جت��ري  كما 
حيث قتل عن�شر من اجلي�س احلر 
وفقا للم�شدر نف�شه. وتدور اأي�شا 
مواجهات جنوبي دم�شق يف بلدات 
بينها ببيال وفقا الحتاد تن�شيقيات 

الثورة.
با�شم  امل���ت���ح���دث  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
االأحمد  جم��د  ال��ث��ورة  �شانا  �شبكة 
اإن اجلي�س احلر ي�شتبك على اأكرث 

ما  دم�شق مع  من حم��ور مبحيط 
اأبو الف�شل العبا�س"  "لواء  ي�شمى 
�شوريون  ن��ا���ش��ط��ون  ي��ق��ول  ال����ذي 
اهلل  ح���زب  م��ن  عنا�شر  ي�شم  اإن���ه 
العراقي  اهلل  وح������زب  ال���ل���ب���ن���اين 

واآخرين.
املا�شية  القليلة  االأي����ام  يف  و���ُش��ّي��ع 
ل��ب��ن��ان��ي��ون وع���راق���ي���ون ق��ت��ل��وا يف 
زينب  ال�شيدة  مبنطقة  ا�شتباكات 
بريف دم�شق حيث ين�شط لواء اأبو 

الف�شل.
ال�شوري  امل��ر���ش��د  ق��ال  يف االأث���ن���اء، 
النظامية  القوات  تعزيزات من  اإن 
�شيطر  ال���ت���ي  درع�����ا  اإىل  ت��وج��ه��ت 
اجلي�س احلر على اأجزاء منها مبا 
يف ذلك منطقة قريبة من احلدود 
مع االأردن وق�شم الطريق الدويل 

بني درعا ودم�شق.
بلدة  حميط  يف  ا�شتباكات  وت���دور 
التن�شيق  ل��ل��ج��ان  وف��ق��ا  ال����ي����ادودة 
مقتل  اإىل  اأ����ش���ارت  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة 

اأحد الثوار، بينما اقتحمت القوات 
بلدة  الرئي�س يف  ال�شارع  النظامية 
ال�شنمني، واأحرقت حمال جتارية 

وفق نا�شطني.
حميط  يف  كذلك  القتال  وتوا�شل 
م�����ش��ف��ى ال����ك����ن����دي ب���ح���ل���ب ال����ذي 
واأ�شفرت  األ���وي���ة،  ع���دة  حت��ا���ش��ره 

ع����ن مقتل  اال����ش���ت���ب���اك���ات  اأح�������دث 
25 جنديا نظاميا ح�شب ما نقل 

املر�شد يف موقعه على االإنرتنت. 
واندلع ام�س قتال يف حي الر�شافة 
التن�شيق  ال����زور وف���ق جل���ان  ب��دي��ر 
ال����ت����ي حت����دث����ت ع����ن م���ق���ت���ل اأح����د 

الثوار.

قتال عنيف ح�ل دم�ضق وتعزيزات للنظام يف درعا

غ�ضب م�ضري من بيان رئا�ضي 
يتهم االأقباط ببدء العنف

•• القاهرة-وكاالت:

اجلمهورية  رئي�س  م�شاعد  احل���داد،  د.ع�����ش��ام  اأ���ش��دره  ال���ذى  البيان  اأث���ار 
بدء  يف  بالت�شبب  االأق��ب��اط  فيه  اتهم  ال��ذي  امل�شرية،  اخلارجية  لل�شوؤون 
يف  الكثريين  و�شخط  غ�شب  وال��ك��ات��درائ��ي��ة،  اخل�شو�س  ب��اأح��داث  العنف 
خمتلف االأو�شاط امل�شرية..فقد اأ�شدر احلداد بياناً باللغة االإنكليزية اأم�س 
االأول على موقع التوا�شل االجتماعي في�شبوك، مو�شحاً اأنه اأثناء ت�شييع 
جنازة قتلى ا�شتباكات اخل�شو�س من الكاتدرائية املرق�شية بالعبا�شية، قام 
بع�س امل�شيعني الغا�شبني باالعتداء على ال�شيارات املارة يف �شارع رم�شي�س، 
الطوب  باإلقاء  العبا�شية  كاتدرائية  بجوار  النا�س  بع�س  قيام  اإىل  اأدى  ما 

واإطالق النار، مما اأدى اإىل مزيد من الت�شعيد وتبادل اإطالق النار.
واأ�شاف الدكتور احلداد، اأن كامريات املراقبة اأثبتت اأي�شا وجود اأ�شخا�س 
يحملون اأ�شلحة ومولوتوف على �شطح الكاتدرائية واأي�شاً خارجها وداخلها، 
مما دعا ال�شرطة اإىل التدخل لتفريق املتجمهرين با�شتخدام قنابل الغاز.

اأثناء اللقاء الذى مت بينهم وبني مندوبي الكني�شة  وقد ترباأ وفد رئا�شي 
بالكاتدرائية املرق�شية بالعبا�شية لبحث اأزمة االعتداء على الكاتدرائية من 

بيان احلداد، موؤكدين اأنه يعرب عن راأيه ال�شخ�شي.

ت�����ض��ان��د  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ال��زل��زال  اإي����ران يف حم��ن��ة 

•• نيويورك-وكاالت:

ام�س  امل���ت���ح���دة  االأمم  ع���ر����ش���ت 
امل�شاعدة على اإيران التي تعر�شت 
جنوبها  يف  ب���و����ش���ه���ر  حم���اف���ظ���ة 
6.3 درج����ات على  ب��ق��وة  ل���زل���زال 
م��ق��ي��ا���س ري���خ���رت خ���ل���ف اأرب���ع���ني 
ق��ت��ي��ال وزه�����اء 850 ج��ري��ح��ا، يف 
وقت �شجلت باملنطقة هزة جديدة 
املتحدث  درج��ات.وق��ال   5.6 بقوة 
با�شم االأمني العام لالأمم املتحدة 
لتقدمي  م�����ش��ت��ع��دة  م��ن��ظ��م��ت��ه  اإن 
امل�شاعدة وتعبئة اأي دعم دويل قد 

حتتاجه اإيران بعد الزلزال.
واأ�شدر بيانا اأكد فيه حزن االأمني 
ال��ع��ام ب���ان ك��ي م���ون ع��ل��ى خ�شارة 
االأرواح والدمار الذي حلق باإيران 
�شرب  ال�������ذي  ال������زل������زال  ن��ت��ي��ج��ة 
بتعازيه  وتقدم  بو�شهر.  حمافظة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة وال�������ش���ع���ب االإي��������راين، 
قتلوا  ال��ذي��ن  ع��ائ��الت  وخ�شو�شاً 
يف الزلزال، مبدياً تعاطفه مع كل 

املت�شررين من هذه الكارثة.
امل�شح  ه��ي��ئ��ة  ر����ش���دت  االأث����ن����اء  يف 
�شباح  االأم���ريك���ي���ة  اجل��ي��ول��وج��ي 
اأم���������س  ه����زة اأر����ش���ي���ة ج���دي���دة يف 
ج��ن��وب اإي�����ران ب��ل��غ��ت ق��وت��ه��ا 5.6 
درجات على مقيا�س ريخرت، عقب 
اأم�س االأول. واأفادت الهيئة  زلزال 
باأن الهزة وقعت ال�شاعة 01:58 

بتوقيت غرينت�س ليوم االأربعاء.
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ال�ض�ؤون االإ�ضالمية بدبي تطلق برنامج وبال�الدين اإح�ضانا جنح اأب�ظبي تق�ضي بحب�س ابن اأحد املتهمني يف التنظيم ال�ضري 10اأ�ضهر لن�ضره تغريدات ت�ضيء للنظام الق�ضائي
••  دبي-وام:

 اأطلقت دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي م�شاء اأم�س بجميع م�شاجد االإمارة برنامج وبالوالدين 
اإح�شانا ..وقال حممد �شهيل املهريي مدير اإدارة التوجيه واالإر�شاد اإن الربنامج الذي ينظمه وي�شرف عليه ق�شم 
اأن  اىل  املهريي  واأ�شار  العام.  هذا  للدائرة  االإ�شالمي  الثقايف  املو�شم  �شمن  ياأتي  ل��الإدارة  التابع  الديني  االإر���ش��اد 
الربنامج يهدف اإىل ن�شر العلم ال�شريف بني رواد بيوت اهلل عز وجل وتر�شيخ القيم واملفاهيم والتعاليم االإ�شالمية 
اإليهما وطاعتهما والرب بهما واالعرتاف  االأبناء واالآب��اء واالإح�شان  العالقة بني  اإىل توطيد  التي تدعو  احلنيفة 
اأجمعني �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم  العاملني �شبحانه وتعاىل و�شيد اخللق  بف�شلهما ومكانتهما عند رب 
. واأ�شار اإبراهيم املن�شوري رئي�س ق�شم االإر�شاد الديني اإىل اأن الربنامج الذي ي�شتمر اأ�شبوعا وي�شمل على 821 
حما�شرة يقوم بتقدميها ال�شادة الوعاظ واالأئمة واخلطباء وتتناول العديد من املو�شوعات التي من بينها القراآن 
اإىل الوالدين وح�شن املعاملة و اخف�س لهما جناح الذل من  الكرمي واحلث على بر الوالدين و كيفية االإح�شان 

الرحمة و بر االآباء يف الدنيا واالآخرة و اأهمية الوالدين كما جاء يف اآيات القراآن الكرمي .

خالل  عموميني  موظفني  اأوام��ر  اإطاعة  وع��دم  ال�شرطة 
للمتهمني  اأت��ي��ح  ب��ني اجلل�شات عندما  اال���ش��رتاح��ة  ف��رتة 
لقاء حماميهم واأهليهم..وجدت املحكمة اأن االأدلة املقدمة 
من النيابة غري كافية الإثبات اإدانة املتهم مبا اأ�شند اإليه 
ق�شت  وبالتايل  املتهم  ل�شالح  يف�شر  ال�شك  اأن  موؤكدة   ..
للمتهم  اأ�شند  ما  اأن  اإىل  واأ�شارت  التهمتني.  من  برباءته 
م��ن اإث�����ارة ال�����ش��غ��ب وال�����ش��راخ خ���الل اجل��ل�����ش��ة ل��ي�����س من 
هيئة  اإىل  ي��ع��ود  وه��و  اأب��وظ��ب��ي  جنح  حمكمة  اخت�شا�س 
املحكمة التي كانت تدير جل�شة حمكمة اأمن الدولة فاإن 
�شاءت اتخذت بحقه االجراءات املتبعة يف هذه احلاالت اأو 

جتاوزت عنه. 

اأبوظبي..اأن ما قام به املتهم ال  واأك��دت دائ��رة الق�شاء يف 
يندرج حتت حرية ال��راأي التي ن�س عليها د�شتور الدولة 
هي  بل  مطلقة  لي�شت  الد�شتور  وف��ق  احلرية  الأن  وذل��ك 
االأمن  يحفظ  مب��ا  املنظمة  وال��ل��وائ��ح  بالقوانني  مقيدة 
اأن يكون يف  العام للمجتمع وحقوق االأف��راد مع ا�شرتاط 
اإطار ح�شن النية والن�شح..م�شرية اإىل اأنه ثبت للمحكمة 
اأن قيام املتهم بن�شر مقوالت غري �شحيحة عن جمريات 
يف  ت�شبب  نية  ب�شوء  املتهمني  توقيف  ظ��روف  و  املحكمة 
اإىل  اإ���ش��اءة  و�شكل  للخطر  االج��ت��م��اع��ي  ال�شلم  تعري�س 
وحول  الق�شائي.  نظامها  يف  متمثلة  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
رجال  مقاومة  يف  والعنف  ال��ق��وة  با�شتعمال  املتهم  ق��ي��ام 

••  اأبوظبي -وام:

املتهمني  اأح��د  اب��ن  بحب�س  اأبوظبي  جنح  حمكمة  ق�شت 
اأ�شهر الإدانته بتهمة ن�شر   10 يف ق�شية التنظيم ال�شري 
جمريات جل�شات املحاكمة العلنية الأفراد التنظيم ال�شري 
ب�شورة  التويرت   االجتماعي  التوا�شل  موقع  طريق  عن 
غ��ري اأم��ي��ن��ة وب�����ش��وء ن��ي��ة. ك��م��ا ب����راأت املحكمة امل��ت��ه��م من 
تهمتي ا�شتعمال القوة والعنف يف مقاومة رجال ال�شرطة 
امل��ع��ن��ي��ني بحفظ ال��ن��ظ��ام يف ق��اع��ة امل��ح��ك��م��ة خ���الل فرتة 
اأوامر موظفني عموميني وهم  اإطاعة  اال�شرتاحة وعدم 
القاعة.  م��ن  اخل���روج  منه  ال��ذي��ن طلبوا  ال�شرطة  رج��ال 

حممد بن را�ضد ي�ضتقبل بيل كلنت�ن

بيل كلينت�ن ي�ضيد باإمكانات االإمارات وي�ؤكد جدارة دبي با�ضت�ضافة اإك�ضب� الدويل 2020
•• دبي-وام:

التي  املتطورة  باالإمكانات  كلينتون  بيل  االأ�شبق  االأمريكي  الرئي�س  اأ���ش��اد   
التي  والثقافية  االقت�شادية  النه�شة  ���ش��وء  يف  االإم����ارات  دول���ة  بها  تتمتع 
مكنتها  التي  القوية  التنموية  م�شريتها  يف  قواعدها  تر�شيخ  م��ن  متكنت 
املنطقة معربا عن  واأكرثها تطورا يف  ال��دول منوا  اأ�شرع  قائمة  ت�شدر  من 
ا�شتحقاق دولة االإم��ارات للفوز با�شت�شافة حدث عاملي �شخم مثل  ثقته يف 
معر�س اإك�شبو الدويل 2020 يف دبي. وقال كلينتون يف لقاء مو�شع يف مقر 
اجلامعة االأمريكية يف دبي �شم نحو 500 من طلبة وطالبات اجلامعة اإن 
املعر�س  هذا  ال�شت�شافة  بجدارة  توؤهلها  كبرية  باإمكانات  تتمتع  دبي  اإم��ارة 
املجتمعي لالإمارة يتمتع برثاء وا�شح  الن�شيج  واأن  العمالق ال�شيما  العاملي 

م�شاحة م�شرتكة لالحتفال مبا ميلكون  دائما  النا�س  يجد  واالأدي��ان حيث 
من قوا�شم م�شرتكة ويفخرون بالتناغم الذي يجمعهم على الرغم من هذا 
التنوع الثقايف الكبري فيما بينهم للعمل �شويا نحو حتقيق اأهداف م�شرتكة. 
وخالل حوار مفتوح مع طلبة وطالبات اجلامعة االأمريكية يف دبي و�شمن 
اأحد  االأ�شبق للجامعة بعد ما يربو على  االأمريكي  الثانية للرئي�س  الزيارة 
رده  يف  كلينتون  بيل  تطرق   2002 العام  يف  االأوىل  زيارته  من  عاما  ع�شر 
على اأ�شئلة ال�شباب اإىل العديد من املو�شوعات املتعلقة باالأو�شاع االإقليمية 
الكورية  ال��ق��ارة  �شبه  يف  االأزم���ة  وك��ذل��ك  ال�شورية  االأزم���ة  ال�شيما  والعاملية 
مو�شوعات  من  وغريها  االأفريقية  القارة  يف  التنموي  للم�شتقبل  ونظرته 
بيل  االأ�شبق  االأمريكي  الرئي�س  قام  اإىل ذلك  العاملية.  ال�شاحة  ال�شاعة على 
مرافقها  وتفقد  ل��الإع��الم  را���ش��د  ب��ن  حممد  كلية  مقر  يف  بجولة  كلينتون 

نتيجة التنوع الكبري يف تركيبته التي ت�شم عددا �شخما من ثقافات العامل 
ال��دول��ي��ة على  املناف�شة  دب��ي يف  كفة  ترجح  التي  املهمة  ال��ع��وام��ل  اأح��د  وه��و 
ا�شت�شافة املعر�س وذلك التفاق طابع وروؤية هذه املدينة الفتية مع اأهداف 
املعر�س الذي ي�شعى اإىل خدمة الب�شرية وتوثيق عرى التعاون بني ال�شعوب 
واالحتفاء باالبتكار واالإبداع يف �شتى دروب املعرفة واحلياة .. موؤكدا اأن دبي 
مبا تتمتع به من روؤية واإمكانات تعد م�شدر اإلهام حقيقي للعديد من الدول 
اإ���ش��ارة اإىل جن��اح دول��ة االإم���ارات يف تفادي  يف منطقة ال�شرق االأو���ش��ط. ويف 
من  ال�شريع  االقت�شادية  قطاعاتها  وتعايف  العاملية  املالية  االأزم��ة  خماطر 
تبعاتها قال الرئي�س االأمريكي االأ�شبق اإن الدول التي جنحت يف العودة بقوة 
عقب االأزمة العاملية اأثبتت امتالكها لنموذج عمل ناجح يفتح املجال للتعاون 
الثقافات  خمتلف  بني  التوا�شل  ج�شور  ويقيم  املجتمع  قطاعات  كافة  بني 

الكلية  عميد  جابر  علي  يرافقه  در���س  وق��اع��ات  ا�شتوديوهات  من  املختلفة 
حممد  منحة  برنامج  اإط��ار  يف  تعليمهم  يتلقون  الذين  طالبها  من  وع��دد 
اإنها  وقال  املبادرة  كلينتون مبكرمة �شاحب  اأ�شاد  اآل مكتوم حيث  را�شد  بن 
الذي  ال مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  لي�شت بغريبة على �شاحب 
تعودنا منه دائما الكرم والروؤية امل�شت�شرفة للم�شتقبل موؤكدا قيمة الربنامج 
الفر�شة من  فاتتها  قد  كانت  �شابة رمبا  ك��وادر  لتخريج  الفر�شة  اإتاحة  يف 
قبل يف حتقيق طموحها يف االلتحاق بركب االإعالم. ح�شر اللقاء الطالبي 
اإليا�س بو �شعب نائب الرئي�س التنفيذي  مبقر اجلماعة االأمريكية يف دبي 
للجامعة والدكتور الن�س دو ما�شي رئي�س اجلامعة وروب وولر القن�شل العام 
االأمريكي يف دبي وال�شيد جوزيف غ�شوب ع�شو جمل�س اإدارة اجلامعة وعدد 

من اأع�شاء االإدارة العليا وهيئة التدري�س باجلامعة. 

••  دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل   
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
امل��ك��ت��ب االإع����الم����ي حل��ك��وم��ة دبي 
كلنتون  ب��ي��ل  ال�شيد  اأم�����س  ���ش��ب��اح 
الرئي�س االأمريكي االأ�شبق. وجرى 
من  ع��دد  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل 

اإىل  وج�����ه اخل�������ش���و����س..م�������ش���ريا 
منوذجا  باتت  عاملية  كمدينة  دب��ي 
امليادين  �شتى  يف  والتميز  لالإبداع 
والتناغم  واالإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
خمتلف  بني  والثقايف  االإجتماعي 
امل���ج���ت���م���ع يف االإم���������ارات  اأط�����ي�����اف 
كلنتون  ال�����ش��ي��د  ون������وه  ع���م���وم���ا. 
جناحها  وق�������ش���ة  دب�����ي  ب���ت���ج���رب���ة 
االقت�شادي  وال��ت��ن��وع  التنمية  يف 
واال�شتثماري بف�شل روؤية �شاحب 

والثقافية  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 
احلديث  ت��ن��اول  حيث  وال�شيا�شية 
ب���ني ���ش��م��وه وال��رئ��ي�����س االأ���ش��ب��ق..
املنطقة  يف  ال���راه���ن���ة  االأو������ش�����اع 
اجلهود  ت�شافر  و�شرورة  العربية 
ال��دول��ي��ة م���ن اأج����ل ت��ر���ش��ي��خ �شبل 
امل�شتوى  على  وال�شالم  االإ�شتقرار 
االإقليمي. واأ�شاد ال�شيد بيل كلنتون 
بالنه�شة احل�شارية التي ت�شهدها 
دول��ة االإم����ارات عموما ودب��ي على 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
واإميانه  امل��دى  البعيدة  مكتوم  اآل 
بقدرة �شعبه على االإبداع واالبتكار 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات. واأه����دى 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي..
ن�شخة  االأ�شبق  االأمريكي  الرئي�س 
من كتابه روؤيتي باللغة االإجنليزية 
الذي يت�شمن روؤية �شموه وجتاربه 
ال�شخ�شية يف ال�شيا�شة واالقت�شاد 

ونظرته  وال��ف��رو���ش��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة 
و�شعبه  ب��الده  مل�شتقبل  االإيجابية 
اللقاء..معايل  ح�����ش��ر  و����ش���واه���ا. 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
�شعادة  و  ال�����وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون 
�شركة  رئي�س  ال��ع��ب��ار  علي  حممد 
بنت  منى  و�شعادة  العقارية  اإعمار 
غامن املري املديرة العامة للمكتب 
االإعالمي حلكومة دبي وعدد من 

امل�شوؤولني واملرافقني لل�شيف. 

املخيم االماراتي االردين اجلديد ي�ضتقبل اأول دفعة من الالجئيني ال�ض�ريني 
••  عمان-وام:

 ا�شتقبل املخيم االماراتي االردين 
ال�������ذي اق���ام���ت���ه دول�������ة االم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وت�����ش��رف عليه 
االماراتية  االح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ال�شوريني  الالجئني  اول فوج من 
بعد ان مت اع��داده ال�شتقبال االف 
الالجئني ب�شورة منظمة وتزويده 
بكافة اخلدمات اال�شا�شية واملرافق 

احليوية . 
الهالل  متطوعي  من  فريق  وق��ام 
ا�شكان  ع��م��ل��ي��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  االح���م���ر 
الالجئني يف املخيم والذين ده�شوا 
بها  ال��ت��ي مت��ت  التنظيم  دق���ة  م��ن 
على  وتوزيعهم  ا�شتقبالهم  عملية 
كرفانات اعدت خ�شي�شا لكل ا�شرة 
امل��راف��ق واخلدمات  ب��ك��اف��ة  م����زودة 

ان متطوعي الهالل ي�شرفون على 
اإدارة املخيم حيث يبا�شراملتطوعون 
اب��ت��داء من دخ��ول الالجئ  عملهم 
تتم  حيث  اال�شتقبال  منطقة  اىل 
اج���راءات  وا�شتكمال  نقله  عملية 
مرنة  بطريقة  باملخيم  ت�شجيله 
اخت�شا�شه  ���ش��م��ن  ك���ل  وم��ي�����ش��رة 
تتم  ال��الج��ئ  ا�شتقبال  ان  وذك���ر   .
للتاأكد  ال��ط��ب��ي  الفح�س  ب��اأق�����ش��ام 
وت���ق���دمي اخلدمات  ���ش��الم��ت��ه  م���ن 
ت�شتدعي  التي  للحاالت  العالجية 
بيانات  بت�شجيل  م�����رورا  ال���ع���الج 
ع���ن���ه وع������ن اأ�����ش����رت����ه م�����ن خ���الل 
الكرتونيا  املمغنطة  املخيم  بطاقة 
البيانات  ج��م��ي��ع  ت��ت�����ش��م��ن  وال���ت���ي 
م�����ن حيث  ب�����االأ������ش�����رة  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
اأفرادها  وع���دد  واالإع��ا���ش��ة  ال�شكن 
واالأم���را����س ال��ت��ي ي��ع��اين منها كل 

االغاثة ومتطوعي  اولويات فريق 
ال����ه����الل اي����ج����اد االم������ن واالأم�������ان 
املخيم  داخ��ل  ال�شاكنني  وطماأنينة 
وتهيئة  فيه  وعاملني  الجئني  من 
ت�شوده  ان�������ش���اين  وجم��ت��م��ع  ب��ي��ئ��ة 
النظام  باأتباع  والتاآلف  الطماأنينة 
الداخلي للمخيم .. داعيا اجلميع 
علي  ل���ل���ح���ف���اظ  ب����ه  ال���ت���ق���ي���د  اىل 
�شالمتهم واملحافظة علي املمتلكات 
والعبث  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ����ش���وء  م���ن 
تنوع  ب���اأن  �شليمان  ب��ن  ون���وه  ب��ه��ا. 
امل��خ��ي��م ووفرتها  داخ���ل  اخل��دم��ات 
واأ�شواق  وم�شت�شفيات  مدار�س  من 
ومرافق  لالألعاب  ومدينة  جتارية 
من  م�شرتكا  تعاونا  تتطلب  عامة 
واأو�شح   . فيه  امل��ت��واج��دي��ن  جميع 
باأن املخيم تهياأت فيه جميع ال�شبل 
ومتت  الالجئني  و�شالمة  ل��راح��ة 

ال�����ش��ي��د ماجد  اال���ش��ا���ش��ي��ة . وق����ال 
االغاثة  ف��ري��ق  ق��ائ��د  �شليمان  ب��ن 
مع  بالتن�شيق  مت  ان���ه  االم����ارات����ي 
املنظمة الدولية للهجرة واملفو�شية 
بنقل  الالجئني  ل�شئون  ال�شامية 
الالجئني  م����ن  االأويل  ال���دف���ع���ة 
الفرز  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  ال�������ش���وري���ني 
مب��ح��اف��ظ��ة امل���ف���رق االردن����ي����ة اإىل 
املخيم االإماراتي االأردين مبنطقة 
ان�شاأته  ال����ذي  ال��ف��ه��ود  م��ري��ج��ي��ب 
دولة االم��ارات وت�شرف عليه هيئة 
ويبعد  االماراتية  االحمر  الهالل 
املنطقة  مثلث  عن  كيلومرتا   25
ب���اجت���اه طريق  ب���ال���زرق���اء  احل�����رة 
قائد  واو�شح   . ال�شعودية  العمري 
ف��ري��ق االغ���اث���ة االم����ارات����ي الذي 
ك���ان ف��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��الج��ئ��ني مع 
االحمر  ال��ه��الل  متطوعي  ف��ري��ق 

انه  واو����ش���ح   . اال����ش���رة  يف  �شخ�س 
ت���زوي���د الالجئني  ب��ع��د ذل���ك  ي��ت��م 
باملالب�س  اال�������ش������رة  اف���������راد  م�����ن 
وتعريفهم  اال�شا�شية  وامل�شتلزمات 
بنظام ال�شكن واالإعا�شة وت�شليمهم 
بالنظام  كارفان لل�شكن وتعريفهم 
قائد  واأ����ش���ار   . للمخيم  ال��داخ��ل��ي 
ف��ري��ق االغ��اث��ة االإم���ارات���ي اىل ان 
ال��ن��ظ��ام امل��ت��ب��ع يف امل��خ��ي��م ه���و من 
تتم  ح��ي��ث  عمليا  االأن��ظ��م��ة  اأرق����ى 
ادارته الكرتونيا من خالل مراقبة 
مداخله وخمارجه لتاأمني �شالمة 
عنا�شر  م��ن  مب�شاعدة  ال��الج��ئ��ني 
ل��ل��ه��الل االحمر  ال��ت��اب��ع  ال��ف��ري��ق 
املخيم  ال��ذي تواجد يف  االم��ارات��ي 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ل��ل��ت��ع��رف علي 
ال��ن��ظ��ام امل��ت��ب��ع ف��ي��ه وت���اليف جميع 
من  ان  واكد  وال�شلبيات.  االخطاء 

••  اأبوظبي-وام:

 اأطلق جمل�س اأبوظبي للتخطيط 
العمراين اإجراءات جديدة تتعلق 
التطويرية  امل�����ش��اري��ع  مب��راج��ع��ة 
باإمارة اأبوظبي تهدف اإىل حت�شني 
وت�شريع اجراءات املراجعة املتبعة 
وتعمل  امل���ج���ل�������س.  ل�����دى  ح���ال���ي���ا 
تناغم  يف  اجل���دي���دة  االإج�������راءات 
تام مع مبادرات املجل�س اجلديدة 
التي مت تطويرها خالل العامني 
امل��ا���ش��ي��ني ل�����ش��م��ان ت���واف���ق كافة 
اجلديدة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����ش��اري��ع 
روؤية  م��ع  تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي 
هذه  وت���اأت���ي   .2030 اأب��وظ��ب��ي 
�شاملة  مراجعة  بعد  االإج����راءات 
ل���الإج���راءات احل��ال��ي��ة واالأخ����ذ يف 
االعتبار االقرتاحات واملالحظات 
الواردة من اجلهات املعنية. واأكد 
املدير  اخل�����ش��ر  ال�����ش��ي��د حم��م��د 
امل�شاريع  مل���راج���ع���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اأبوظبي  مب��ج��ل�����س  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال����ع����م����راين خ���الل 
امل����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ف��ي ال�����ذي عقد 
املجل�س  م��ق��ر  يف  ال���ي���وم  ���ش��ب��اح 
ب���اأن ك��اف��ة امل�����ش��اري��ع اجل��دي��دة يف 
ملراجعة  �شتخ�شع  اأبوظبي  اإم��ارة 
مقرتحات  توافق  ل�شمان  دقيقة 
تطوير البنية التحتية واالأرا�شي 
العامة واخلا�شة مع روؤية قيادتنا 
املن�شود  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ال���ر����ش���ي���دة 
ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د وم���ع خطط 
عن  ف�شال  الهيكلي  العمل  اإط��ار 
وال�شيا�شات  بال�شوابط  االل��ت��زام 
واالإر�شادات ال�شادرة من اجلهات 

للتقييم بدرجات اللوؤلوؤ. و�شتعمل 
االجراءات اجلديدة على تب�شيط 
من  امل�شاريع  م��راج��ع��ة  اإج����راءات 
املراجعة  م�����ش��ارات  تقليل  خ���الل 
م�شارين  اإىل  م�شارات  ثالثة  من 
وامل�شاريع  الرئي�شية  املخططات 
م��ع تقليل م��راح��ل امل��راج��ع��ة من 
اأربع مراحل اإىل مرحلتني مرحلة 
مراجعة املخطط املبدئي ومرحلة 
التف�شيلي  امل��خ��ط��ط  م���راج���ع���ة 
املطورين  �شاأنه متكني  وهذا من 
م��ن ا���ش��ت��ي��ف��اء م��ت��ط��ل��ب��ات تقدمي 
الطلبات على نحو اأكرث دقة حيث 
ي���رتاوح ال��وق��ت االج��م��ايل املوفر 
اإىل   31 ب���ني  م���ا  ال��ع��م��ل��ي��ت��ني  يف 
63 باملائة تقريبا. وذكر اخل�شر 
عملية  ان  ت�����ش��ري��ح��ه  خ���ت���ام  يف 
التطويرية  امل�����ش��اري��ع  م��راج��ع��ة 
اجلديدة �شوف ت�شاعد يف تب�شيط 
امل�شاريع  م���راج���ع���ة  اإج�����������راءات 
املالحظات  ت��ن�����ش��ي��ق  خ����الل  م���ن 
امل��ق��دم��ة م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
من  والتاأكد  املطورين  عن  نيابة 
املجتمعية  امل���راف���ق  ك��اف��ة  ت��وف��ري 
عند  املطلوبة  التحتية  والبنية 
اإن  اك��ت��م��ال امل�����ش��روع.. الف��ت��ا اإىل 
االإجراءات اجلديدة �شتعمل على 
االإر�شادات  ب��ني  التناغم  حتقيق 
اخلا�شة  و  والدالئل  وال�شوابط 
للم�شاهمة  العمراين  بالتطوير 
م�شتدامة  جم��ت��م��ع��ات  اإر����ش���اء  يف 
ومتكاملة تلبي احتياجات ال�شكان 
يكون  اأن  دون  احلا�شر  الوقت  يف 
املوارد  على  �شلبية  ت��اأث��ريات  لها 

املتاحة لالأجيال امل�شتقبلية.

احل���ك���وم���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة. وا�����ش����اف 
مراجعة  اإج�������راءات  اأن  اخل�����ش��ر 
�شتلعب  اجل������دي������دة  امل���������ش����اري����ع 
يف  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا  ح��ي��وي��ا  دورا 
النه�شة العمرانية التي ت�شهدها 
اأبوظبي  جمل�س  وجتعل  االإم���ارة 
للتخطيط العمراين اكرث جتاوبا 
مع متطلبات ال�شركاء ف�شال عن 
االإقت�شادي  النمو  من  اال�شتفادة 
حاليا  االإم���������ارة  ت�����ش��ه��ده  ال������ذي 
م���وؤك���دا اأن���ه يف ظ��ل اخ��ت��الف كل 
اآخر من حيث درجة  م�شروع عن 
ال��ت��ع��ق��ي��د ���ش��ت�����ش��م��ن االج������راءات 
اجلديدة التجاوب مع كل م�شروع 
باعتبار اأن املجل�س �شباق يف جمال 
العمالء.  والتجاوب مع  املبادرات 
ووفقا الإجراءات مراجعة امل�شاريع 
التطويرية اجلديدة �شيخ�شع كل 
املوافقة  يتطلب  ج��دي��د  م�����ش��روع 
للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  م��ن 
مراجعة   م�����ش��ار  اإىل  ال���ع���م���راين 
م�شار  اأو  الرئي�شية   املخططات 
امل�شاريع  حيث يخ�شع  مراجعة  

امل�����ش��روع ال��ت��ط��وي��ري الإج�����راءات 
الرئي�شية   املخططات  م��راج��ع��ة  
مباين  ع���ل���ي  ي���ح���ت���وي  ك�����ان  اإذا 
م��ن��ف�����ش��ل��ة وي����وف����ر ���ش��ب��ك��ة طرق 
مبعايري  االل���ت���زام  عليه  وي��ت��ع��ني 
املجتمعية  امل�����راف�����ق  ت��خ��ط��ي��ط 
بينما يخ�شع امل�شروع التطويري 
اإذا  الإج��راءات مراجعة  امل�شاريع  
اأو  ك��ان يحتوي على مبنى واح��د 
عدة مباين مربوطة مبن�شة وال 
يوفر �شبكة طرق وال يتعني عليه 
املرافق  تخطيط  معايري  تطبيق 

املجتمعية. 
املراجعة  اإج�������راءات  وت�����ش��ت��ه��دف 
اجل����دي����دة ب�����ش��ك��ل خ���ا����س اأن�����واع 
لتمكني  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�������ش���اري���ع 
ف������ري������ق م�����راج�����ع�����ة امل���������ش����اري����ع 
اأبوظبي  جمل�س  يف  التطويرية 
للتخطيط العمراين من حتقيق 
وت�شمن  للم�شروع  قيمة م�شافة 
اإج����������راءات امل���راج���ع���ة اجل���دي���دة 
ت����ق����دمي امل�����الح�����ظ�����ات وال����دع����م 
من  جديد  م�شروع  لكل  املطلوب 

ال��وق��ت نف�شه  ج��ه��ة وت�����ش��م��ن يف 
للنمو  امل���ط���ل���وب  ال���دع���م  ت���وف���ري 
العمراين املن�شود يف اإمارة اأبوظبي 
ب�شكل م�شتدام وقابل للقيا�س من 
م�شار  ك��ل  ويخ�شع  اأخ���رى  جهة 
امل��راج��ع��ة ملتطلبات  م��ن م�����ش��ارات 
ت���ق���دمي وا����ش���ح���ة مت���ام���ا وه����ذا 
الطلبات  مقدمي  ي�شاعد  ���ش��وف 
ال�شحيحة  ال��وث��ائ��ق  ت��ق��دمي  يف 
واملطلوبة دون احلاجة اإىل طلب 
وتتناغم  اإ����ش���اف���ي���ة.  م��ع��ل��وم��ات 
عملية اإجراءات مراجعة امل�شاريع 
ال��ت��ط��وي��ري��ة وت��ت��ك��ام��ل م��ع نظام 
ا�شتدامة للتقييم بدرجات اللوؤلوؤ 
لذا يعمل فريق مراجعة امل�شاريع 
التطويرية على ت�شجيع املطورين 
واالأف��راد على درا�شة دورة احلياة 
عمليات  للم�شروع خالل  الكاملة 
والبناء  وال���ت���ط���وي���ر  ال��ت�����ش��م��ي��م 
جانب  اإىل  للم�شاريع  والت�شغيل 
املتكاملة  التطوير  عملية  اعتماد 
املتطلبات  اأح��������د  ت���ع���د  وال�����ت�����ي 
ا�شتدامة  ل���ن���ظ���ام  االإل�����زام�����ي�����ة 

مراقبة مداخله وخمارجه كما زود 
بئر  حديثا مبحطة كهرباء وحفر 
مياه لتغطية احتياجاته . وذكر ان 
الدور الذي يقوم به فريق االغاثة 

االماراتي وفريق متطوعي الهالل 
باإ�شكان  ف��ق��ط  ي��ت��ع��ل��ق  ال  االح���م���ر 
واإع����ا�����ش����ة ال���الج���ئ���ني اإمن������ا ميتد 
ل��ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ن��ف�����ش��ي ال���الزم 

بتهيئة  اوق��ات فراغهم  و�شغل  لهم 
ع��دة فر�س عمل داخ��ل املخيم كي 
يح�شل الالجئ علي مقابل مادي 

ينتفع به . 

األف اأ�ضرة مينية ت�ضتفيد من املرحلة   20
اخلام�ضة لربنامج م�ؤ�ض�ضة خليفة االإن�ضانية

جمل�س اأب�ظبي للتخطيط العمراين يطلق اإجراءات جديدة ملراجعة امل�ضاريع التط�يرية

••  �صنعاء -وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ف��ري��ق  ا�شتكمل   
لالأعمال االإن�شانية املرحلة اخلام�شة من توزيع املواد 
الغذائية التي وجه بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
لالأ�شر  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال��ي��م��ن. وا���ش��ت��ه��دف��ت املرحلة  امل��ح��ت��اج��ة وامل���ع���وزة يف 
اليمن  جت��اه  خليفة  موؤ�ش�شة  برنامج  م��ن  اخلام�شة 
اأ����ش���رة يف م��ن��اط��ق م��ت��ع��ددة يف �شنعاء  األ���ف  ع�����ش��ري��ن 
واحلتار�س  و���ش��م��الن  ح�شي�س  وب��ن��ي  ه���م���دان  م��ن��ه��ا 
و�شنحان وخوالن الطيال ونهم وارحب وبالد الرو�س 
واحل�شن. وقال رئي�س فريق موؤ�ش�شة خليفة االن�شانية 
اإن الفريق يقوم مب�شح ميداين لالأ�شر االأكرث فقرا يف 
املناطق امل�شتهدفة ويبذل ن�شاطا مكثفا بهدف توفري 

املواد الغذائية وتوزيعها ب�شكل مبا�شر على امل�شتحقني 
.. موؤكدا اأن فريق املوؤ�ش�شة ي�شتهدف جميع احلاالت 
االإن�شانية واملحتاجة بالتعاون مع ال�شلطة املحلية يف 
الفقرية  اليمنية  االأ�شر  عدد  اأن  يذكر  املناطق.  هذه 
امل�شتفيدة من امل�شاعدات التي اأمر بها �شاحب ال�شمو 
اأ�شرة  مليون  من  يقرب  ما  اىل  ي�شل  ال��دول��ة  رئي�س 
مرحلتها  يف  ا���ش��ت��ف��اد  ال��ي��م��ن  حم��اف��ظ��ات  خمتلف  يف 
اخلام�شة يف حمافظة �شنعاء 20 األف اأ�شرة. وكانت 
امل���راح���ل االأرب�����ع ال�����ش��اب��ق��ه ���ش��م��ل��ت حم��اف��ظ��ات عدن 
و�شقطرى  واحلديدة  اأبني  ونازحي  العا�شمة  وامانة 
وا�شتفاد منها حوايل 130 األف اأ�شرة منها 50 األفا 
يف حمافظة عدن و 50 األفا يف احلديدة و 10 اآالف 
اأ�شرة يف جزيرة  األ��ف   20 و  العا�شمة  اأمانة  اأ�شرة يف 

�شقطرى.
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برنامج الغذاء العاملي يثمن دور االإمارات يف اإغاثة الالجئني ال�ض�ريني �ضلطان بن زايد يح�ضر اأفراح املنا�ضري يف مدينة العني
•• العني-وام:

 ح�شر �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ع�شر 
ام�س احلفل الذي اأقامه حممد حممد اآل �شاملني املن�شوري يف قاعة االأفراح يف مركز 
العني للموؤمترات يف منطقة اخلبي�شي مبنا�شبة زفاف جنله مبارك على كرمية جمعة 
حممد ع�شيان املن�شوري. وقدم �شموه التهاين والتربيكات اإىل العري�س ووالده ووالد 
الذرية  يرزقهما  واأن  بالرفاه  العرو�شني  يكلل اهلل حياة  اأن  واأقاربهم ومتنى  العرو�س 
الفلكلورية  واالأغ���اين  االأه��ازي��ج  اإىل  اال�شتماع  احل�شور  �شموه  �شارك  كما  ال�شاحلة. 
و�شاهد الرق�شات التي قدمتها فرق الفنون ال�شعبية. كما ح�شر احلفل مع �شموه ال�شيخ 
حممد بن بطي اآل حامد وال�شيخ اأحمد بن �شرور الظاهري وعدد من كبار امل�شوؤولني 
عن  واحل�شور  العرو�شني  اأه��ل  وعرب  واالأ�شدقاء.  االأه��ل  من  ولفيف  القبائل  واأعيان 

�شرورهم حل�شور ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حفلهم وم�شاركتهم اأفراحهم.

اإي���واء وم��واد غذائية واأدوي���ة وغريها من  ب��االإم��دادات االإغاثية من م��واد 
املخيمات.  يف  ال�شوريني  الالجئني  حياة  لت�شهيل  ال�شرورية  التجهيزات 
مواد  االأطنان من  اآالف  نظم ج�شرا جويا حمل  االأحمر  الهالل  اأن  يذكر 
م�شت�شفى  واأجن���ز  االأردن  يف  ال�شوريني  الالجئني  اإىل  املختلفة  االإغ��اث��ة 
اإ�شافة  ميدانيا �شمال االأردن لتقدمي الرعاية ال�شحية لهوؤالء الالجئني 
اإىل اإن�شاء خميمات االإيواء لتوفري اأماكن االإقامة و�شمان احلد االأدنى من 
مقومات احلياة خا�شة بالن�شبة للن�شاء واالأطفال وهم ميثلون العدد االأكرب 
من هوؤالء الالجئني . ويفتتح الهالل االأحمر خالل االأيام املقبلة خميما 
كبريا لالجئني ال�شوريني يف منطقة مريجيب الفهود يف االأردن مزودا بكل 
ونظام �شرف �شحي ومرافق خدمية وي�شم  ال�شرورية من مياه  املرافق 

م�شت�شفى متكامال لتقدمي اخلدمة ال�شحية ال�شرورية لالجئني.

••  اأبوظبي -وام:

ال�شريعة  اال�شتجابة  يف  االإم����ارات  دول��ة  دور  العاملي  ال��غ��ذاء  برنامج  ثمن 
االأحداث  ج��راء  اجل���وار  دول  ال�شوريني يف  الالجئني  واإغ��اث��ة  دع��م  ل��ن��داء 
املوؤ�شفة التي متر بها �شوريا والتي اأدت اإىل جلوء مئات االآالف منهم اإىل 
كل من االأردن ولبنان والعراق وتركيا.. م�شيدا بدور هيئة الهالل االأحمر 
تقريره  الربنامج يف  واأ�شاف  الالجئني.  هوؤالء  االإن�شاين جتاه  االإماراتي 
االأخري اإىل اأن الالجئني يعي�شون يف خميمات تفتقر اإىل احلد االأدنى من 
املرافق الالزمة حلياة االإن�شان اإ�شافة اإىل نق�س كبري يف اإم��دادات الغذاء 
االإن�شانية  املنظمات  العديد من  دفع  الو�شع  اأن هذا  اإىل  واأ�شار   . وال��دواء 
وفودها  واإر���ش��ال  للتدخل  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  مقدمتها  ويف 

االإمارات االأوىل اإقليميا والثانية عامليا يف اال�ضتخدام احلك�مي لتقنية املعل�مات

االإمارات ت�ضت�ضيف ودول اأخرى برناجما لتح�ضني احلياة االإن�ضانية يف االأر�س والف�ضاء

بعد - �شبات – دام اأكرث من عامني

الرتبية تطالب مناطقها مب�افاتها بح�ضر عدادات املياه والكهرباء بامليدان الرتب�ي

•• دبي-وام:

املرتبة  االإم����������ارات  دول������ة  اح���ت���ل���ت 
االأو�شط  ال�شرق  االأوىل يف منطقة 
عامليا  ال�ثانية  وامل��رت��ب��ة  واأف��ري��ق��ي��ا 
احلكومي  االإ���ش��ت��خ��دام  م��وؤ���ش��ر  يف 
ل��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ���ش��م��ن 144 
العاملي  ال���ت���ق���ري���ر  ���ش��م��ل��ه��ا  دول������ة 
لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 
املنتدى  عن  ال�شادر   2013 لعام 
االق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي. وي���اأت���ي هذا 
اأن قفز ت�شنيف  االإجن��از املهم بعد 
االإمارات 30 مركزا عن ت�شنيفها 
لعام 2012 يف نف�س املوؤ�شر والذي 
يعد اأك��رب قفزة على االإط��الق يتم 
ر���ش��ده��ا يف م��وؤ���ش��ر ه���ذا ال���ع���ام. و 
بهذا ال�شدد علق �شعادة حممد بن 

االبتكار  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د  ت��ن��اف�����ش��ي 
حممد  ق��ال  جانبه  وم��ن  والتميز. 
ن��ا���ش��ر ال���غ���امن م���دي���ر ع����ام هيئة 
نتائج  تعك�س  االت�����ش��االت  تنظيم 
قيادة  توجيهات  املتقدمة  التقرير 
االإمارات الر�شيدة التي توؤكد على 
اأحدث  تبني  على  الرتكيز  اأهمية 
املعلومات  جم�����ال  يف  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
التقنيات  اأن  موؤكدا  واالت�شاالت.. 
املعلومات  جم������ال  يف  امل����ت����ط����ورة 
اإح�����دى اأهم  واالت�������ش���االت ت�����ش��ك��ل 
بني  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ح��ق��ي��ق  االأدوات 
مما  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 
االقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���ن  ي���ع���زز 
البنية  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ج����زء ال  ف��ه��ي 
تعزيز  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ت�شهيل  الدول من خالل  تناف�شية 

واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
خمتلف  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  ون�������ش���ر 
واخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
وك���ذل���ك ع����دة ع���وام���ل م��ث��ل بيئة 
وقطاع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
والبنية  واال����ش���ت���ث���م���ار  االأع�����م�����ال 
ف�شال  وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  تطبيق  ع��ن 
واخلا�شة ف�شال عن االأفراد لهذه 
التقنيات خالل اأن�شطتها اليومية. 
ك����م����ا ي����ر�����ش����د ال����ت����ق����ري����ر االآث��������ار 
االجتماعية واالقت�شادية املرتبطة 
بتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 
وك��ان��ت هيئة تنظيم  دول���ة.  ك��ل  يف 
االت�شاالت قد اأعلنت يف وقت �شابق 
ا�شرتاتيجية  بتطوير  بدئها  ع��ن 
ل���ت���ق���دمي جميع  ���ش��ام��ل��ة  وط���ن���ي���ة 

اأحمد القمزي رئي�س جمل�س اإدارة 
بقوله:  االت�����ش��االت  تنظيم  هيئة 
االإجناز  بهذا  ج��دا  ف��خ��ورون  نحن 
عاملية  ���ش��ه��ادة  مبثابة  يعد  وال���ذي 
على  للداللة  ال��دويل  املجتمع  من 
مدى جدية حكومة دولة االإمارات 
البنية  ت�شخري  املتحدة يف  العربية 
خلدمة  املعلومات  لتقنية  التحتية 
خمتلف  يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  االأف�������راد 
النمو  م�������ش���رية  ودع������م  امل����ج����االت 
والتطوير االقت�شادي واالجتماعي 
ورفع  واالب��ت��ك��ار  االنتاجية  وزي���ادة 
جودة حياة يف الدولة. وتعك�س هذه 
واملتنامي  امل��ح��وري  ال���دور  النتائج 
لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 
اأدوات  اأه���م  اأح���د  يف ال��دول��ة ك��ون��ه 
احل��ك��وم��ة يف ب��ن��اء اق��ت�����ش��اد معريف 

التي  والثقة  وال�شفافية  االإن��ف��ت��اح 
احلكومية  اخل���دم���ات  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 
ل������دى االأف�����������راد وامل����وؤ�����ش���������ش����ات يف 
ال���دول���ة. وي��ع��ت��م��د ال��ت��ق��ري��ر الذي 
دول��ة حول   144 العام  ه��ذا  �شمل 
رئي�شية  معايري  اأربعة  على  العامل 
للتعامل  ال��دول  جاهزية  تقييم  يف 
م���ع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وهي 
اجلاهزية  وم��دى  امل�شاعدة  البيئة 
مدى  اإىل  اإ����ش���اف���ة  واال����ش���ت���خ���دام 
وح�شدت  املعلومات..  تقنية  تاأثري 
كل من فنلندا و�شنغافورا وال�شويد 
املراكز  ع��ل��ى  وال���روي���ج  وه��ول��ن��دا 
ال���ت���وايل يف  ع��ل��ى  االأوىل  اخل��م�����س 
ويقي�س  للتقرير.  العام  الت�شنيف 
املعايري مدى  التقرير �شمن هذه 
توفر بيئة تتيح ا�شتخدام وتطوير 

عملية التوا�شل وتقدمي اخلدمات 
احل��ك��وم��ي��ة ال���رائ���دة وغ��ريه��ا من 
االت�شال  و���ش��ائ��ل  ع���رب  امل��ن��ت��ج��ات 
والهاتف  االن��رتن��ت  مثل  املختلفة 
العام  ه��ذا  لنتائج  ووفقا  املحمول. 
ارت��ق��ت االإم�����ارات اإىل امل��رت��ب��ة 25 
للتقرير  العام  الت�شنيف  يف  عامليا 
والذي ميثل اال�شتخدام احلكومي 
متقدمة  الفرعية  موؤ�شراته  اأح��د 
ت�شنيف  عن  مراكز  خم�شة  بذلك 
العام املا�شي.. كما احتلت االإمارات 
يف امل���وؤ����ش���رات ال��ف��رع��ي��ة االأخ�����رى 
وال�شابعة  ع��رب��ي��ا  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
ع��امل��ي��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���دى تاأثري 
مما  املجتمع  على  املعلومات  تقنية 
بقطاعيها  ال���دول���ة  جن���اح  ي��ع��ك�����س 
احل�����ك�����وم�����ي واخل�������ا��������س ودرج��������ة 

الرئي�شة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات 
املحمولة  ال���ه���وات���ف  خ�����الل  م����ن 
الفرتة  خ��الل  اللوحية  واالأج��ه��زة 
املقبلة ا�شتجابة لتوجيهات �شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي الذي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اأعرب خالل القمة احلكومية التي 
ع��ق��دت يف دب��ي اأخ���ريا ع��ن اأم��ل��ه يف 
اخلدمات  ج��م��ي��ع  ت��ق��دمي  ي��ت��م  اأن 
املتحركة  الهواتف  عرب  احلكومية 
يجدر  امل��ت��ع��ام��ل��ني.  ع��ل��ى  للتي�شري 
العاملي  التناف�شية  كتاب  ان  بالذكر 
2012 ال�شادر عن املعهد الدويل 
للتنمية االإدارية يف �شوي�شرا �شنف 
يف  عامليا  ال��راب��ع��ة  باملرتبة  ال��دول��ة 

جمال االأمن االإلكرتوين. 

يتعاون فيها اجلميع للو�شول اإىل 
�شيغ منا�شبة ملعاجلة االحتياجات 
الدولية التي ت�شاعد على ا�شتمرار 
االأر�س  �شواء على  احلياة وبقائها 

اأو يف الف�شاء.
الدويل  التعاون  ه��ذا  نا�شا  وتقود 
مبعاونة عدد من حكومات الدول 
 100 اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  امل��ه��ت��م��ة 
ح��ك��وم��ي��ة ووجهت  غ���ري  م��ن��ظ��م��ة 
الدعوة مل�شاركة طالب تقنية نظم 
والت�شميم  والهند�شة  املعلومات 

والتخ�ش�شات امل�شابهة.
املهتمني  اإىل  ال����دع����وة  ووج���ه���ت 
الف�شاء  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  مب����ج����االت 
لتقدمي  وال����راغ����ب����ني  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
لتطوير  وم��واه��ب��ه��م  اب��ت��ك��ارات��ه��م 

50 حتديا ميكن  اأك��رث من  ط��رح 
ماينا�شبهم  اخ��ت��ي��ار  للم�شاركني 
م����ب����ادرات����ه����م  ط��������رح  اأو  م����ن����ه����ا 
واب��ت��ك��ارات��ه��م اخل��ا���ش��ة يف جمال 

امل�شابقة.
وتدعم وزارة اخلارجية االأمريكية 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��دي ب��اال���ش��اف��ة اىل 
ال�شباب  م�شاريع  تطوير  موؤ�ش�شة 
ال����ع����رب ال����ت����ي ت��ت��ب��ن��ى م���ن���ذ عام 
2007م فكرة اجناز برامج ترثي 
التفكري  وم���ه���ارات  االب��ت��ك��ار  روح 
التعاون  جمل�س  دول  ���ش��ب��اب  ب��ني 

اخلليجي.
وميثل احلدث قمة التعاون الدويل 
وت�شتهدف  ال��ف�����ش��اء  ال�شتك�شاف 
م�شرتكة  ح���ل���ول  ت���وف���ري  ف��ك��رت��ه 

•• اأبوظبي-وام:

االأمريكية  الف�شاء  وكالة  تنظم   
اإب���ري���ل  و20   19 ي���وم���ي  ن���ا����ش���ا 
منها  دول���������ة   40 يف  اجل�����������اري 
عاملي  ب���رن���ام���ج حت����د  االإم�����������ارات 
لتح�شني ظروف احلياة االإن�شانية 

يف االر�س والف�شاء.
الوحيدة  الدولة  االإمارات  وتعترب 
يف جمل�س التعاون اخلليجي التي 
عنوان  حت��ت  امل�شابقة  ت�شت�شيف 
علوم للمواطن وتتعلق بتطبيقات 
 48 م��دى  على  هاكاثون  الف�شاء 

�شاعة دون توقف.
وت�شمل هذه التطبيقات التي تتم 
يف وق��ت واح��د يف ال���دول امل�شاركة 

للحركة  ال���ق���اب���ل���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
احللول  وو���ش��ع  البيانات  وع��ر���س 
والربامج وطرح الو�شائل واالأدوات 
ا�شتك�شاف  ملهام  الدعم  توفر  التي 
الف�شاء وت�شاعد يف االرتقاء بحياة 

االإن�شان.
امل�شاركة  الراغبني يف  وطلبت من 
املبادرة بالت�شجيل املجاين مبا�شرة 
عرب موقع برنامج التحدي العاملي 
اال�شتف�شار  اأو  الف�شاء  لتطبيقات 
دبليو  االإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع  ع���رب 
اف  يف  واي  اي��ه  دوت  دبليو  دبليو 
دوت او ارجي اأو االت�شال مبوؤ�ش�شة 
ت��ط��وي��ر م�����ش��اري��ع ال�����ش��ب��اب العرب 
وهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي التي 

ترعى الربنامج. 

•• دبي – حم�صن را�صد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ط��ال��ب��ت 
موؤخرا  التعليمية  مناطقها  كافة 
ب���اأرق���ام ع����دادات املياه  مب��واف��ات��ه��ا، 
وال��ك��ه��رب��اء ل��ك��اف��ة م��دار���ش��ه��ا وكذا 
مل  كانت  واإن   ، التعليمية  املناطق 
هذا  م����ربرات  ع��ن  ال�����وزارة  تك�شف 
م�شوؤولة  م�����ش��ادر  اأن  اإال   ، الطلب 
ب���ال���رتب���ي���ة وال���ه���ي���ئ���ة االحت����ادي����ة 
ماآ�س  عن  ك�شفت   ، وامل��اء  للكهرباء 
 ، وامل���اء  الكهرباء  ا�شتهالك  ل�شوء 
على  )ال��ف��ج��ر(  ح�شلت  مب��ك��ات��ب��ات 
فواتري  اأن  تبني  اإذ   ، منها  ن�شخة 
ال�شتهالك  ت�شري  وامل���اء  ال��ك��ه��رب��اء 
ي�شل حلد الذروة يف عطلة ال�شيف 
، ���ش��ه��ري ي��ول��ي��و واأغ�����ش��ط�����س على 
ال��رغ��م م��ن ع��دم وج���ود ط��الب وال 
م��ع��ل��م��ني وال اإداري������ني ب���امل���دار����س ، 
ببع�س  امل��دار���س  ا�شتهالك  قفز  اإذ 
املناطق التعليمية يف عطلة ال�شيف 
درهم  األ���ف   300 م��ن  اأك���رث  اإىل   ،
للمياه  األ�����ف  و100   ، ل��ل��ك��ه��رب��اء 
خالية  املدار�س  اأن  من  الرغم  على 
اأث��ن��ني .  اأو  اإال م��ن ح��ار���س  مت��ام��ا 
هناك  اأن  امل�������ش���ادر  ذات  وك�����ش��ف��ت 
الرت�شيد  لثقافة  كامل  �شبه  غياباً 
اإدارات  عنه  ي�شاأل   ، اال�شتهالك  يف 
بعدما  وذل������ك  ن��ف�����ش��ه��ا  امل�����دار������س 
مفاجئة  م��در���ش��ي��ة  زي����ارات  ك�شفت 
خ��ال��ي��ة من  درا����ش���ي���ة  ف�����ش��ول  اأن   ،

املح�شلة  املبالغ  قيمة  ارت��ف��اع  ذل��ك 
ومطالبات   ، اال�شتهالك  ه��ذا  ع��ن 
والتوقعات  امل���ايل  االع��ت��م��اد  ت��ف��وق 
يف   ، التعليمية  امل��ن��اط��ق  م��ن  ب��ع��دد 
ظل غياب الوعي وتوجيه الطالب 
التوجيه ال�شحيح ، ورقابة ومتابعة 
امل�شابقات  وتفعيل   ، النظافة  عمال 
تر�شيد  ب����رام����ج  ح�����ول  امل���در����ش���ي���ة 
اال���ش��ت��ه��الك وح��ت��ى ال ت��ك��ون حربا 

العدادات  ل��ق��راء  اأن��ه  اإال   ، اأو الآخ��ر 
، مما  احل���االت  ك��ل  بها يف  م�شموح 
العام �شواء  ترتب عليه هدر للمال 
 ، احت�شاب  دون  اال�شتهالك  بزيادة 

اأو ر�شد ا�شتهالك بال م�شداقية .
اأن��ه وم��ن هذا  امل�شادر  واأك���دت ذات 
تتحرك  واأن  الب����د  ك����ان  امل��ن��ط��ل��ق 
وح�شر  ل���ر����ش���د  ال���رتب���ي���ة  وزارة 
ك���اف���ة ال�����ع�����دادات ب��ك��اف��ة امل���دار����س 

ومكيفاتها   ، ت�شتخدم  وال  طالبها 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م�����دار ال�����ش��اع��ة ، كما 
باملدار�س  النظافة  عمال  اأن  تبني 
الهدر  ه����ذا  يف  م�������ش���ارك���ون  اأي�������ش���ا 
اإطفاء  خ���راط���ي���م  ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه��م 
احل��ري��ق يف اأع���م���ال ال��ن��ظ��اف��ة غري 
م��ب��ال��ني ب��ال��ك��م ال��ك��ب��ري امل��ه��در من 
املياه التي ت�شخها خراطيم الدفاع 
امل���دين ت��ل��ك . مم��ا ت��رت��ب ع��ل��ى كل 

اإال   ، ب��ال��دراه��م  القيمة  واح��ت�����ش��اب 
اأن ه��ن��اك ع����دادا واأثنني  ت��ب��ني  اأن���ه 
ل��ل��م��اء وال��ك��ه��رب��اء مب��دار���س ع���دة ، 
قراءة  ال��ق��راءات فهناك  واخ��ت��الف 
واث��ن��ت��ني ، وع���دم ح��ر���س م��ن قبل 
قراء العدادات للمتابعة ال�شهرية ، 
واعتمادهم على ما يعرف بالقراءات 
ي�شمح  تلك  واالأخ��رية   ، التقديرية 
ب��ه��ا يف ح���ال ت��ع��ذر ال���ق���راءة ل�شبب 

للميدان  م��وج��ه��ة  ت��ع��م��ي��م��ات  ع��ل��ى 
الرتبوي .

اأن����ه ومن  امل�����ش��ادر  ذات  واأ����ش���اف���ت 
مدر�شي  م��ب��ن��ى  ل��ك��ل  اأن  امل���ع���روف 
للمياه  واآخ��������ر  ل���ل���ك���ه���رب���اء  ع�������داد 
امل����ي����اه  ا�����ش����ت����ه����الك  ، الح����ت���������ش����اب 
للعدادات  قراء  وهناك   ، والكهرباء 
تنح�شر مهام عملهم يف املرور مرة 
اال�شتهالك  قيمة  لقراءة  �شهر  كل 

ال�شتهالك  وتقنني  تقييم  واإع����ادة 
املدار�س،  ب��ك��اف��ة  وال��ك��ه��رب��اء  امل��ي��اه 
ال����وزارة ق��د تاأخر  واإن ك��ان ت��دخ��ل 
، ع��ل��ى الرغم  الأك����رث م���ن ع��ام��ني 
م��ن علمها ب��ه��ذا ال��ه��در م��ن خالل 
بالوزارة  املالية  االإدارة  مالحظات 
ع��ل��ى ب��ع�����س امل��ن��اط��ق م��ن��ذ عامني 
ع��ل��ى ارت���ف���اع ق��ي��م��ة اال���ش��ت��ه��الك . 
الإدارات  خم��اط��ب��ات  ه��ن��اك  ك��ذل��ك 
املناطق التعليمية فيما بينها وبني 
اأن هذه  اإىل  هيئة الكهرباء ، الفتة 
الكم من اال�شتهالك  امل�شكلة وهذا 
ب���امل���دار����س ل��ي�����س ول��ي��د ال���ع���ام ، بل 
، م�شريا  اأع���وام م�شت  ه��و م���رياث 
من  امل��ك��وك��ي��ة  امل��خ��اط��ب��ات  اأن  اإىل 
التعليمية  امل��ن��اط��ق  بع�س  اإدارات 
الكم  بهذا  معرفتها  بعد  ملدار�شها 
ت���ه���داأ طوال  اال���ش��ت��ه��الك مل  م���ن 
برت�شيد  اإي���اه���ا  م��ط��ال��ب��ة   ، ال���ع���ام 
ب�شاأن  عدة  وتوجيهات  اال�شتهالك 
املياه  لتمديدات  ت�شرب  اأي  فح�س 
. واأع��رب��ت ذات امل�شادر  واخل��زان��ات 
تر�شيد  ثقافة  لغياب  ا�شتيائها  عن 
، يف الوقت  ب��امل��دار���س  اال���ش��ت��ه��الك 
ا�شتهالك  ال��ذي جتد فيه م��دار���س 
 ، املعقول  يفوق  بها  وامل��اء  الكهرباء 
اال�شتهالك  فواتري  قيمة  ت�شل  اإذ 
الرغم  وعلى   ، الالمعقول  اإىل  بها 
من ذلك جتد ا�شمها مدرجاً �شمن 
املدار�س الفائزة يف م�شابقة تر�شيد 

ا�شتهالك املاء والكهرباء ! 

حاكم ام القي�ين يطلع على مبادرات رئي�س الدولة
•• ام القيوين-وام:

االأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شاد   
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  احلكيمة  القيادة  ودور  بجهود  القيوين  اأم  حاكم 
واأخيه �شاحب  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ي��ول��ي��ان اخل��ط��ط التنموية لدولة  ال��ل��ذي��ن  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل 
الدعم  �شموهما على حتقيق  اهتماما ورعاية كبرية حر�شا من  االم��ارات 
والرفاهية  واالأم���ن  اال�شتقرار  حتقيق  بهدف  التنموية  للخطط  الكامل 
كافة متطلباتهم  توفري  خ��الل  الوطن من  ه��ذا  الأب��ن��اء  الكرمية  واحل��ي��اة 
ام القيوين  واحتياجاتهم. جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شاحب ال�شمو حاكم 

بح�شور �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 
م��ع��ايل اأح��م��د جمعه ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب وزي���ر ���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة رئي�س جلنة 
مبادرات رئي�س الدولة. واطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال 
من معايل احمد الزعابي على مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة التي 
لتحقيق  التنمية  عملية  حم��ور  باعتباره  ب��امل��واط��ن  النهو�س  اىل  تهدف 
النمو واالزدهار. وثمن �شموه مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة التي 
اعتمدتها جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة باإمارة 
ام القيوين والتي ت�شهم يف توفري اخلدمات اال�شا�شية للمواطنني يف جمال 
ال�شيخ  املقابلة  ح�شر  والتطويرية.  التحتية  البنية  وم�شاريع  اال���ش��ك��ان 
مدير  التالي  �شعيد  بن  نا�شر  و�شعادة  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  عبداهلل 

الديوان االمريي . 

بيت اخلري تنظم امللتقى اخلريي االأول 15 اإبريل اجلاري
•• دبي-وام:

 تنظم جمعية بيت اخلري يف 15 اإبريل اجلاري مبركز 
اخلري  ملتقى  مبزهر  احل�شني  بنت  هيا  االأم��رية  �شمو 
االأول الذي يقام حتت �شعار نتكاتف لنتكامل من اأجل 
حتقيق اأعلى م�شتوى ممكن من التعاون والتكامل بني 
برعاية  وذل���ك  اخل���ريي  احل��ق��ل  يف  العاملة  اجلمعيات 
االقت�شادي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  امل��اج��د  جمعة  م��ع��ايل 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.
ف��رتة طويلة  ق��د دع��ت منذ  ك��ان��ت جمعية بيت اخل��ري 
اأجل حتقيق اكرب فائدة ممكنة من  لهذه اخلطوة من 
من  ك��ل  للم�شاركة  ا�شتجابت  حيث  اخل��ريي��ة  اجل��ه��ود 
دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي وهيئة 
وموؤ�ش�شة  اخل��ريي��ة  دب��ي  وجمعية  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل 
حميد بن را�شد النعيمي اخلريية من عجمان وجمعية 
ال��ف��ج��رية اخل��ريي��ة وج��م��ع��ي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة اخلريية 
وجمعية االإح�شان اخلريية من عجمان ويعطي ح�شور 

دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي كمظلة 
للجمعيات العاملة يف االإم��ارة ومركز االأمرية هيا بنت 
اإىل  باالإ�شافة  اخل��ري  لفعاليات  دائ��م��ا  امل��ب��ادر  احل�شني 
االأول  اللقاء  اأه��داف  . ومت حتديد  جمعية بيت اخل��ري 
وتوفري  اخل��ريي��ة  للجمعيات  ف��اع��ل  ح�����ش��ور  بتحقيق 
توا�شل  ق��ن��وات  وتهيئة  التطوعي  بالعمل  ال��وع��ي  روح 
والتعاون  اخلريية  القطاعات  يف  العاملة  ال��ك��وادر  بني 
يف خدمة االأ�شر امل�شتفيدة ورفع جودة اخلدمة وتعزيز 
املنظم  الوعي  على  القائم  املجتمعية  ال�شراكة  مفهوم 
بدور االأجهزة املجتمعية. وي�شاحب امللتقى عدة فعاليات 
كل  يف  املحلية  اجلهات  مع  بامل�شاركة  واإن�شانية  خريية 

اإمارات الدولة التي تتواجد فيها هذه اجلمعيات.
و�شتمتد الفعاليات حتى نهاية ال�شهر اجلاري مت�شمنة 
ال�شرائح  كافة  ت�شتهدف  التي  ال��ربام��ج  من  جمموعة 
جدول  وفق  جمعية  كل  وتنظمها  الدولة  يف  امل�شتفيدة 
مع  بها  اخلا�شة  التواأمة  اتفاقية  منا�شب ح�شب  زمني 

بيت اخلري .

خراطيم الدفاع املدين ت�شتخدم يف اأعمال النظافة �شورة ل�شوء ال�شتخدام وغياب الوعي برت�شيد ال�شتهالك 

ا�ضتهالك يف�ق املعق�ل يف عطلة ال�ضيف ت�ضل الأكرث من 400 األف مبدار�س بال طالب ومعلمني 
وعمال النظافة ي�ضتخدم�ن - خراطيم االإطفاء - يف غياب ثقافة الرت�ضيد 

 الداخلية تناق�س تط�ير 
املناهج التدريبية 

••  ابوظبي -وام: 

الب�شرية  ل��ل��م��وارد  ال��دائ��م��ة  العليا  اللجنة  ناق�شت 
لرفع  التدريبية  املناهج  تطوير  الداخلية  وزارة  يف 
كفاءة ال�شباط و�شف ال�شباط اإ�شافة اإىل ال�شروط 
الواجب توافرها لاللتحاق بدورات تاأهيل املنت�شبني 
ال�شباط.  فئة  اإىل  لالنتقال  اأول  م�شاعد  رتبة  من 
املو�شوعات  م��ن  ع���ددا  العليا  اللجنة  وا�شتعر�شت 
املدرجة يف جدول االجتماع يف اجتماعها الرابع لعام 
2013 مبقر ال��وزارة برئا�شة اللواء الركن خليفة 
حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية امل�شاعد للموارد 

واخلدمات امل�شاندة وبح�شور جميع االأع�شاء. 
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العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
للمواد  تيوليب  ال�ش�����ادة/جولدن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغذائية  رخ�شة رقم:CN 1198190 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1.6*9 اىل 3*1
تعديل ا�شم جتاري:من/جولدن تيوليب للمواد الغذائية   

GO - DEN TULIP FOOD STAFF

اىل/بقالة جولدن تيوليب 
GOLDEN TULIP GROCERY

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مبارك بن عيالن لاللكرتوميكانيكية 

واملقاوالت العامة رخ�شة رقم:CN 1055218 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مبارك بن عيالن لاللكرتوميكانيكية واملقاوالت العامة   

MUBARAK BN AYLAN ELECTROMECHANICAL & GENERAL CONTRACTING

اىل/مبارك بن عيالن لاللكرتوميكانيكال 

MUBARAK BN AYLAN ELECTOMECHANICAL

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(

تعديل ن�شاط/حذف املقاوالت الكهربائية)4220904(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة املا�س االزرق لتجارة االقم�شة 

رخ�شة رقم:CN 1022431 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.30*0.30 اىل 1*10.60

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة املا�س االزرق لتجارة االقم�شة   
BLUE DIAMOND TEXTILES TRADING ESTABLISHMNT

اىل/موؤ�ش�شة املا�س االزرق لتجارة العباءات 
BULE DIAMOND ABAYA TRADING

 18 منطقة   190 رقم  قطعة  املرور  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املالك:ال�شيخ حممد بن احمد ال حامد اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع ال�شالم ح 

�س 16 ق C73 بناية �شيف احمد خلف العتيبة واخرون
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية فئة ثانية )1410907.2(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املن�شوجات واالقم�شة بالتجزئة )4751001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الن�شر الربونزي 

CN 1197412:للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر را�شد علي عبيد احلليفي الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل �شامل حممد الوجيدة الكربي

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

CN 1027654:للكتابة على االلة الكاتبة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ايهاب حممد غالب عبد القادر حممد دروي�س )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد الرحمن عبد اهلل حممد اللقيطي باحلارث

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

CN 1195936:ال�شيافة ذ.م.م  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ظافر �شحمي جابر مفرح االحبابي )%34(

تعديل ن�شب ال�شركاء
علي طالب حم�شن العطا�س من 51% اىل %17

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

CN 1153268:للمقاوالت ذ.م.م  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبد الرحمن عبد اهلل عبد الرحمن ح�شني مظفر )%1(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل احمد عبد الكرمي الزرعوين

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

CN 1100340:االلكرتوميكانيكية ذ.م.م  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء/طانيو�س اليا�س روكز من 25% اىل %47
تعديل ن�شب ال�شركاء/حنا اليا�س روكز من 24% اىل %2

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فهد حمد حممد �شعيد اجلنيبي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف خليل - ابراهيم ح�شن احلو�شني

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
املياه  لتنقية  ال�ش�����ادة/اكواكري  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1147404:والهواء التجارية ذ.م.م   رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هند بخيت طماطم املنهايل )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة ا�شرف ح�شني �شبحان ح�شني)%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شمرية عبيد مري عبد اهلل عبد الكرمي الهرمودي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ا�شرا فاطمة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

العاملية �س.ذ.م.م - فرع من دبي - فرع ابوظبي
رخ�شة رقم:CN 1197817 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

االوركيد ال�شت�شارات املوارد الب�شرية
رخ�شة رقم:CN 1200125 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت عبد اهلل املرزوقي

رخ�شة رقم:CN 1019007 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*10.16

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت عبد اهلل املرزوقي   
ABDULLA AL MARZOOQY SUPERMARKET

اىل/بقالة عبد اهلل املرزوقي 
ABDULLA ALMARZOOQY BAQALA

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة)4721001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة)4630101(

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة لنكاوي للحدادة واللحام

رخ�شة رقم:CN 1190271  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 2.5*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة لنكاوي للحدادة واللحام
LANGKAWI STEEL & WELDING WORKSHOP

اىل/لنكاوي لتجارة �شكراب مواد البناء
LANGKAWI SCRAP BUILDING MATERIALS TRADING

تعديل عنوان/من العني الوقن الوقن بناية:�شبحا �شهيل زوجة �شامل �شهيل 
دليله �شامل العامري اىل العني العني القوع بناية:حمدان حميد على الدرعي

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة خردة وخملفات املباين )4669107(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام)2592005(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

رخ�شة رقم:CN 1119561 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبد اهلل علي خلفان حارب الظاهري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ان�ش�س اخلدمات لل�شبكات واالنظمة والهند�شة املتطورة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1087791 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شلطان عبيد �شلطان الظاهري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد �شلطان عبيد �شلطان الظاهري من 96% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ايلي ادوارد مطر

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.30*0.50 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/ان�ش�س اخلدمات لل�شبكات واالنظمة والهند�شة املتطورة ذ.م.م   
ANSES ADVANCED NETWORK SYSTEMS & ENGINEERING SERVICES LLC

اىل/ان�ش�س اخلدمات لل�شبكات واالنظمة والهند�شة املتطورة 
ANSES ADVANCED NETWORK SYSTEMS & ENGINEERING SERVICES

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات هند�شية يف الطاقة البديلة والبحوث )7110403(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات يف الهند�شة الكهربائية )7110903(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات هند�شة القوة والتحكم االيل )7110932(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات هند�شية يف نقل وتوزيع الطاقة )7110108(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات هند�شية يف حمطات الطاقة )7110107(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات ودرا�شات اجلدوى االقت�شادية )7020002(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية )7020003(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع 
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة جنمة ال�شاحل

رخ�شة رقم:CN 1131604  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شفانه عو�س العبد علي العامري

تعديل وكيل خدمات/حذف من�شور عي�شى حممد احمد البلو�شي
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/بقالة جنمة ال�شاحل
NAJMAT AL SAHEL GROCERY

اىل/جنمة ال�شاحل لتلميع ال�شيارات
NAJMAT ALSAHIL CAR POLISH

تعديل عنوان/من العني العني - منطقة ال�شناعية - بناية:�شركة العني العامة - اىل 
العني اليحر ال�شمايل اليحر ال�شمايل - بناية:�شيف را�شد �شيف هزمي اخليلي

تعديل ن�شاط/ا�شافة تلميع و تنظيف ال�شيارات )4520017(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة)4711003(

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
اخل�شار  لتجارة  با�شكت  فروت  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والفواكه ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1187097  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد �شامل را�شد �شامل ال�شاعدي)%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد عبد الرحمن حممد �شالح البلو�شي
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة فروت با�شكت لتجارة اخل�شار والفواكه ذ.م.م
FRUIT BASKET VEGETABLES & FRUITS TRADING CO LLC

اىل/بيوين لتجارة املالب�س اجلاهزة ذ.م.م
PEONY GARMENTS TRAIDING LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة املالب�س الن�شائية اجلاهزة - باجلملة )4641202(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة)4721001(

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
ملقاوالت  عبيد  خلفان  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التكييف وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1133838  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة خلفان عبيد ملقاوالت التكييف وال�شيانة العامة
KHALFAN OBAID AIR CONDITIONING CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/موؤ�ش�شة خلفان عبيد للمقاوالت الكهربائية وال�شيانة العامة
KHALFAN OBAID ELECTRICAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاوالت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت تركيب وا�شالح نظم التربيد وتكييف الهواء)4220901(

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

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

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اف�شل غالم للمقاوالت 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1109487  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة اف�شل غالم للمقاوالت العامة
AFZAL GHULAM GENERAL CONTRACTING EST

اىل/حممد اف�شل غالم لل�شيانة العامة
MOHAMMAD AFZAL GHULAM GENERAL MAINTENACE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البال�شرت()4330009(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تكنولوجي االول للكمبيوتر

رخ�شة رقم:CN 1144058  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شعد حممد حماده)%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عو�س احمد �شوعان من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد عو�س احمد �شوعان من 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 15000
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة تكنولوجي االول للكمبيوتر

TECHNOLOGY ALAWL COMPUTER EST
اىل/تكنولوجي االول للكمبيوتر ذ.م.م

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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••  راأ�س اخليمة -وام:

 وج����ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
الدائرة اخلا�شة ل�شموه باإجراء اإ�شالحات و�شيانة 
ملواطنني  ت��ع��ود  ال�شيد  ق����وارب  م��ن  ل��ع��دد  ع��اج��ل��ة 
وتلف  اأم�����س حل��ري��ق  تعر�شت م�شاء  وال��ت��ي  اإث��ن��ني 
ب�شبب انفجار قارب �شيد كان ير�شو بالقرب منها 
يف خور مدينة الرم�س يف االإمارة. كما تكفل �شموه 
االآ�شيوي  ال�شياد  جثمان  نقل  م�شاريف  بجميع 
ال���ذي ت���ويف يف احل����ادث ح��ت��ى و���ش��ول��ه اإىل وطنه. 
اآل علي مدير  رق��ي��ط  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة حممد  واأك���د 

راأ�س  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�شة  الدائرة  عام 
اخليمة .. اأن الدائرة وبالتن�شيق مع مركز �شرطة 
اجلهات  م��ن  وع���دد  امل���دين  ال��دف��اع  واإدارة  الرم�س 
املخت�شة يف االإمارة بداأت تنفيذ توجيهات �شاحب 
ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة لتقدمي اأف�شل اخلدمات 
املواطنني  ���ش��ي��د  ل����ق����وارب  ال�����ش��ام��ل  واالإ������ش�����الح 
�شاحب  مبكرمة  رقيط  حممد  واأ���ش��اد  املت�شررة. 
اإىل  ت�شاف  تاأتي  التي  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو 
االهتمام  على  ال��دائ��م  وح��ر���ش��ه  االإن�����ش��اين  �شجله 
باأبناء الوطن وتوفري احلياة الكرمية لهم وتذليل 
ك���ل ال�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م وت���ق���دمي العون 
�شكر  جانبهم  م��ن   . ���ش��رر  الأي  تعر�شهم  ح��ال  يف 

حممد  والنوخذة  حنبلوه  اأحمد  حممد  النوخذة 
يف  امل��ت��اأث��رة  ال�شيد  ق���وارب  م��الك  الهنياوي  عبيد 
�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  احل����ادث 
يف  �شت�شاهم  التي  الكرمية  مبادرته  على  القا�شمي 
وكان  تكبدوها.  التي  املادية  اخل�شائر  من  التقليل 
م�شاء  م�شرعه  اجلن�شية  اآ�شيوي  �شخ�س  لقي  قد 
اأ���ش��ي��ب �شتة اآخ����رون م��ن زم��الئ��ه من  اأم�����س فيما 
املتو�شطة  ب��ني  ت��راوح��ت  باإ�شابات  اجلن�شية  نف�س 
واندالع  ق��ارب �شيد  انفجار  ح��ادث  البليغة يف  اإىل 
احلريق يف خم�شة ق��وارب اأخ��رى يف راأ���س اخليمة. 
واأو�شح العقيد �شليمان حممد الكيزي رئي�س مركز 
اأن غرفة  راأ���س اخليمة  ال�شامل يف  الرم�س  �شرطة 

العمليات تلقت بالغا يفيد بانفجار واحرتاق عدد 
من قوارب ال�شيد داخل خور مدينة الرم�س وعلى 
الفور هرعت فرق االإطفاء و�شيارات االإ�شعاف من 
اإدارة الدفاع املدين وفرق خفر ال�شواحل وغوا�شي 
فرع االإنقاذ البحري يف �شرطة راأ�س اخليمة وفريق 
الدوريات و�شباط  من م�شرح اجلرمية وعدد من 
احلادثة.  مكان  اإىل  الرم�س  �شرطة  مركز  واأف���راد 
اأنه  االأول��ي��ة  التحقيقات  تبني خ��الل  اأن��ه  واأ���ش��اف 
�شبعة جميعهم يف  وع��دده��م  ال��ع��م��ال  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د 
ال��ع��م��ر م���ن رح��ل��ت��ه��م البحرية  االأرب��ع��ي��ن��ي��ات م���ن 
واأخ��ذه��م ق�شطا م��ن ال��راح��ة..ق��ام اأح��ده��م املتويف 
ك��ان متوقفا  وال��ذي  بهم  ال��ق��ارب اخلا�س  بت�شغيل 

التايل  ال��ي��وم  لرحلة  ا�شتعدادا  الرم�س  مر�شى  يف 
اأدى  القارب  ماكينة  من  البرتول  لت�شرب  ونتيجة 
اإىل انفجاره مما ت�شبب يف اإ�شعال النريان يف اأربعة 
قوارب اآخرى كانت متوقفة بجانبه مما اأ�شفر عن 
اأ�شيب  وفاة العامل وتفحم جثته على الفور فيما 
منهم  ..اإث��ن��ان  متفاوتة  باإ�شابات  ال��شتة  زم���الوؤه 
اإ�شاباتهما بليغة واالآخرون خ�شعوا للعالج الالزم 
وحت�شنت حالتهم ال�شحية ح�شب التقارير الطبية 
�شليمان  العقيد  وق���ال  امل�شت�شفى.  م��ن  ال�����ش��ادرة 
و  الواقعة  اإن��ه ال يوجد �شبه جنائية حول  الكيزي 
مت نقل ملف احلادثة للجهات املخت�شة الإ�شتكمال 
االإنفجار  �شبب  وت��و���ش��ي��ح  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج������راءات 

واحل���ري���ق. ون��ا���ش��د رئ��ي�����س م��رك��ز ���ش��رط��ة الرم�س 
ب�شرورة  ال��ق��وارب  وم�شتخدمي  مالكي  ال�شامل 
توخي احليطة واحلذر والتاأكد من �شالمة قواربهم 
وعدم وجود ت�شرب باملواد امل�شتعلة التي توؤدي اإىل 
ن�شوب احلرائق ب�شرعة عالية بجانب �شرورة اأخذ 
احتياطات ال�شالمة واالأمن كافة لعدم وقوع مثل 
تلك احلوادث. واأ�شاد بجهود جميع الفرق امل�شاركة 
وم����دى ال��ك��ف��اءة ال��ت��ي اأب���دوه���ا م��ن ح��ي��ث انت�شال 
القوارب من قاع البحر نتيجة االإنفجار الذي اأدى 
الالزمة  االأول��ي��ة  االإ���ش��ع��اف��ات  وت��ق��دمي  اإىل غرقها 
اأكمل  على  للم�شت�شفى  و�شولهم  حلني  للم�شابني 

وجه متمنيا للجميع ال�شالمة. 

•• راأ�س اخليمة -وام:

�شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  بارك �شاحب   
راأ�س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
اإدارة  مل��ج��ل�����س  اجل���دي���د  اخل��ي��م��ة..ال��ت�����ش��ك��ي��ل 
ال�شعبي  وال������رتاث  ل��ل��ف��ن  ال��ن��خ��ي��ل  ج��م��ع��ي��ة 
ب��رئ��ا���ش��ة حم��م��د ع��ل��ي امل��ع��م��ري. ودع���ا �شموه 
واأع�شاء  رئي�س  اليوم  �شباح  ا�شتقباله  خالل 
عمل  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
امل��ج��ل�����س ال�����ش��اب��ق يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���رتاث 
والتقاليد  العادات  تر�شيخ  و  للدولة  ال�شعبي 
االأ���ش��ي��ل��ة ال��ت��ي ع���رف ب��ه��ا اأه���ل االإم������ارات يف 

ن��ف��و���س اأب���ن���اء ال���دول���ة وال�����ش��ع��ي ال���دائ���م اىل 
واملحافظة  وال�شعبي  الثقايف  امل���وروث  اإح��ي��اء 
املادي  واأك��د �شموه دعمه  عليه من االن��دث��ار. 
التي  االإم����ارة  يف  اجلمعيات  جميع  وامل��ع��ن��وي 
االآب�����اء واالأج�����داد  م����وروث  اي�����ش��ال  ت�شهم يف 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة اإمي��ان��ا م��ن �شموه ب��اأن ما 
خلفه االأج��داد من قيم عربية اأ�شيلة وتراث 
التي  الوطنية  الهوية  م��ن  ج���زءا  يعد  م���ادي 
تتطلب من اجلميع احلفاظ عليها وتعزيزها 
الذي  واالن��ف��ت��اح  املتالحقة  املتغريات  ظ��ل  يف 
ت��ك��ن م���وج���ودة �شابقا.  ل��ن��ا ع����ادات مل  ���ش��در 
راأ���س اخليمة قد  ال�شمو حاكم  وك��ان �شاحب 

اطلع خالل اللقاء من حممد املعمري رئي�س 
جمل�س االإدارة على اأهداف وبرامج اجلمعية 
الأبناء  تقدمه  ميكن  وما  القادمة  املرحلة  يف 
االإم�������ارة م���ن خ��ط��ط ت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز روح 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  نفو�شهم  االإم��ارات��ي��ة يف  ال��ه��وي��ة 
اأه���م امل�����ش��ارك��ات ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اجلمعية يف 
امل���ه���رج���ان���ات ال���رتاث���ي���ة يف خم��ت��ل��ف اإم�����ارات 
الدولة. من جانبه اأعرب رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية النخيل عن اعتزازه بالثقة التي اأوالها 
�شموه لالأع�شاء من اأجل النهو�س واالرتقاء 
اأهدافها  م��ن حت��ق��ي��ق  ب��اجل��م��ع��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
ال�شعبي من  وال��رتاث  الفن  يف احلفاظ على 

خالل تنظيم املهرجانات ال�شعبية وا�شتقطاب 
ال�����ش��ب��اب ل��الل��ت��ح��اق ب��اجل��م��ع��ي��ة م���ن خالل 
ور�س العمل املتخ�ش�شة يف الرتاث ال�شعبي..

بحانب العديد من الفعاليات والربامج التي 
ت�شطلع بها اجلمعية . ووجه ال�شكر والتقدير 
اإىل �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة و�شمو 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
راأ���س اخليمة على دعمهما جمعية  ويل عهد 
االإم����ارة  يف  ع���ام  ب�شكل  واجل��م��ع��ي��ات  النخيل 
الذي  ال�شابق  للمجل�س  ال�شكر  وج��ه  ..ك��م��ا 
امل�شاهمة يف دعم م�شرية اجلمعية  عمل على 

نحو حتقيق اأهدافها.

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت���وا����ش���ل 
ووزارة  الداخلية  وزارة  بالتعاون مع 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م و���ش��رك��ة �شحة 
ال�شحة  وهيئة  العالجية  للخدمات 
م��ن م�شت�شفيات  اأب��وظ��ب��ي وع���دد   –
�شل�شلة  ت���ق���دمي  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
التوعوية  ال�شحية  املحا�شرات  من 
اإطار  �شمن  والتثقيفية  واالإر�شادية 
ادارة البيئة وال�شحة  فعاليات نظام 
بلدية  يف  انطلقت  ال��ت��ي  وال�شالمة 
مدينة ابوظبي بداية ال�شهر احلايل 
حت���ت ���ش��ع��ار ب��ي��ئ��ت��ك .. ���ش��ح��ت��ك .. 

�شالمتك .. غايتنا.
الثاين  اال���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  تت�شمن 
اخلا�س بالتوعية وال�شالمة املكتبية 
تنظيم عددا من حما�شرات التوعية 

الطبية  ال��ف��ح��و���ش��ات  و  ال�����ش��ح��ي��ة 
وال���ت���دري���ب���ات ال��ع��م��ل��ي��ة يف ح����االت 
اىل  ت��ه��دف يف جمملها   ، ال���ط���وارئ 
لدى  ال�شحي  ال��وع��ي  م�شتوى  رف��ع 
مفاهيم  واإدخ����ال  البلدية  موظفي 
الأ�شلوب  وع�شرية  ج��دي��دة  �شحية 

ومنط احلياة.
�شارك يف تقدمي املحا�شرات والدورات 
والفحو�شات الطبية ، املركز املتقدم 
التابع  ال����واح����د  ال���ي���وم  جل����راح����ات 
لهيئة ال�شحة ومركز تدريب املعهد 
العامة  واالدارة  ال��وط��ن��ي  االم���ن���ي 
الرحبة  وم�شت�شفى  امل���دين  ل��ل��دف��اع 
ومدينة ال�شيخ خليفة الطبية وعددا 

من امل�شت�شفيات اخلا�شة. 
ال��ت��وع��وي��ة عن  ويف حم��ا���ش��رت��ه��م��ا 

الدكتور  اك����د   ، ال���ق���ول���ون  ���ش��رط��ان 
ومكي  ع����و�����س  وال�����دك�����ت�����ور  �����ش����امل 
ح��م��ادي ف��ي��ا���س م��ن امل��رك��ز املتقدم 
اهمية   ، ال���واح���د  ال���ي���وم  جل���راح���ات 
ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع���ن امل���ر����س ، من 
الطبية  ال��ف��ح��و���س  اإج������راء  خ����الل 
الذين  االأف���راد  بخ�شوع  تكون  التي 
هم يف املرحلة العمرية من  40 اإىل  
اإن��اث��ا، لتنظري  اأو  75 ع��ام��ا، ذك���وراً 
القولون مبعدل مرة واحدة كل  10 
�شنوات، اأو فح�س الدم يف الرباز مرة 

كل �شنتني.
يف  ال�شحة  هيئة  جهود  وا�شتعر�شا 
والك�شف  امل��ر���س  ملكافحة  اب��وظ��ب��ي 
20 مركزا  امل��ب��ك��ر ع��ن��ه م���ن خ���الل 
املجاين  الفح�س  ت��ق��دم  ابوظبي  يف 

الكت�شاف املر�س.
اإج������راء ف��ح�����س ع���ن اأي  ودع���ي���ا اىل 
تغيريات اأو اأورام ، من �شاأنها التحول 
اإىل �شرطان يف االأ�شخا�س االأ�شحاء، 
ال���ذي���ن ال ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��م اأع���را����س 
املر�س ، مو�شحني اأن الك�شف املبكر 
ل�شرطان القولون يعني البحث عن 
اإىل  التي قد توؤدي  االأورام احلميدة 
اأن  قبل  واإزالتها  �شرطانية  تغيريات 

تتحول اإىل اأورام �شرطانية.
ال��ق��ول��ون ه��و ورم  وق��اال ان �شرطان 
القولون  ب��ط��ان��ة  يف  ي��ن�����ش��اأ  خ��ب��ي��ث 
عامة  ب�������ش���ورة  وه����و  امل�����ش��ت��ق��ي��م  اأو 
�شيوعاً  االأك�����رث  ال���ث���اين  ال�����ش��رط��ان 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
الناجمة  للوفيات  ال��ث��اين  وال�شبب 

ع��ن ال�����ش��رط��ان��ات، ك��م��ا اأن����ه ي�شيب 
 ، الن�شاء  م��ن  اأك���رب  بن�شبة  ال��رج��ال 
ويبداأ عادة من حتول بطيء لبع�س 
والتي  (اللحميات(  احلميدة  االأورام 
ت���ت���ك���ون ل�����دى ال��ب��ع�����س يف اجل�����دار 
اإىل  امل�شتقيم  اأو  للقولون  الداخلي 
-10 خ���الل  وذل����ك  ���ش��رط��اين  ورم 

اأي�شاً  ين�شاأ  اأن  كما ميكن  �شنة.   15
اأو تقرحات  من خاليا غري طبيعية 
يف بطانة القولون اأو امل�شتقيم وهذا 
النوع من ال�شرطان اأكرث �شيوعاً بني 
امل�����ش��اب��ني ب��اأم��را���س ال��ق��ول��ون مثل 
التهاب القولون التقرحي اأو التهاب 

القولون احلبيبي. 
وقاال ان �شرطان القولون يبداأ بدون 
ظهور اأية اأعرا�س على االإطالق، اإاّل 

اأنه مع مرور الوقت تبداأ عدة اأعرا�س 
اعتبارها  مي��ك��ن  وال���ت���ي  ب��ال��ظ��ه��ور 
ك��اإ���ش��ارات حت��ذي��ري��ة وه��ي كالتايل: 
نزيف امل�شتقيم اأو وجود دم يف الرباز 

(اأحمر قاين، اأ�شود اأو غامق جداً).، 
يف  وخا�شة  القولون  حركة  يف  تغري 
ناجتة  ،اآالم  و���ش��ك��ل  ال����رباز  طبيعة 
املنطقة  يف  وت�شنجات  تقل�شات  ع��ن 

غازية  ،اآالم  ال��ب��ط��ن  م���ن  ال�����ش��ف��ل��ي��ة 
التربز  ،ا�شطراب ورغبة يف  متكررة 
اأو فقدان  ل��ذل��ك  يف ح��ني ال ح��اج��ة 

الوزن من دون اتباع حمية.

••  ابوظبي-وام:

 حت��ت رع��اي��ة ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
وكيل  ال�شعفار  �شيف  ال��ف��ري��ق  �شهد 
باليوبيل  االحتفال  الداخلية  وزارة 
ال�شرطة  كلية  نظمته  ال��ذي  الف�شي 
 25 م���رور  مبنا�شبة  االحت���اد  بقاعة 
عاما على تخريج الدفعة االأوىل من 
ح�شر  بالكلية.  ال�شباط  مر�شحي 
احلفل اللواء نا�شر �شامل خلريباين 
�شمو  ملكتب  ال��ع��ام  االأم����ني  النعيمي 
ال�����وزراء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
كلية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الداخلية 
عبيد  ال����رك����ن  وال�����ل�����واء  ال�������ش���رط���ة 
العام  القائد  نائب  الكتبي  احل��ريي 
ل�شرطة اأبوظبي واللواء اأحمد نا�شر 
الري�شي مدير عام العمليات املركزية 
االإلكرتونية  اخل���دم���ات  ع���ام  م��دي��ر 
واالت�شاالت بالوزارة والقادة واملدراء 
الكتبي  علي  �شيف  والعقيد  العامون 
مدير عام كلية ال�شرطة وعدد كبري 
من ال�شباط بوزارة الداخلية. واأكد 
الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل 
املنا�شبة  ال��وزارة يف ت�شريح له بهذه 
اأن ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة ت��ع��د اأح�����د اأه���م 
يف  ال�شرطية  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
�شرحا  ال��ي��وم  اأ�شبحت  فقد  ال��دول��ة 
الدعم  ب��ف�����ش��ل  م��رم��وق��ا  اأك���ادمي���ي���ا 
امل��ت��وا���ش��ل م��ن ق��ب��ل ق��ي��ادت��ن��ا العليا 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  اهتمام  مثمنا 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية.  وزي�����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
وقال اإن كلية ال�شرطة ا�شتطاعت اأن 

ملرحلة  ت�شل  وان  م�شريتها  توا�شل 
يلم�شها  وال���ت���ي  وال���ت���ف���وق  ال��ت��م��ي��ز 
الكلية  ���ش��ت��وا���ش��ل  و  ال��ي��وم  اجل��م��ي��ع 
التطويرية  وخ���ط���ط���ه���ا  ج���ه���وده���ا 
املتميزة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع���ل���ى  ل��ت��ح��اف��ظ 
ومت��ت��ل��ك م���ن اجل���اه���زي���ة وامل���ق���درة 
والعملياتية  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
ث��ق��ة واقتدار.  ب��ك��ل  ل��ت��وا���ش��ل دوره����ا 
منذ  ا�شتطاعت  الكلية  اإن  واأ���ش��اف 
اإن�شائها اأن تقدم خريجني متميزين 
باالإ�شافة  االأك��ادمي��ي  حت�شيلهم  يف 
اإىل متيزهم العملي يف كافة القيادات 
واالإدارات التي عملوا بها ومرجع هذا 
وتاأهيلهم  اإعدادهم  من  نابع  التميز 
بالكلية  تعليمي  م�شتوى  اأعلى  على 
الفتا اإىل اأن ما حققته الكلية خالل 
ب��ن��اء �شرطة  اأ���ش��ه��م��ت يف  م�����ش��ريت��ه��ا 
ا�شرتاتيجي  تخطيط  ذات  ع�شرية 
مواكبا  ����ش���ل���ي���م  وم���ن���ه���ج���ي  ع���ل���م���ي 
املتالحقة  وامل���ت���غ���ريات  ل��ل��ت��ط��ورات 
واأكد  املعا�شر.  عاملنا  ي�شهدها  التي 
الركيزة  ه��و  ال��ب�����ش��ري  ال��ع��ن�����ش��ر  اأن 
التي  احلقيقية  وال���رثوة  االأ�شا�شية 
وازده���ار  وت��ق��دم  نه�شة  عليها  تبنى 
على  ت��ع��م��ل  ال�����ش��رط��ة  ف��ك��ل��ي��ة  االأمم 
تتمتع  اأم��ن��ي��ة  �شرطية  ك���وادر  اإي��ج��اد 
لي�شاهم  العلمية  ال���درج���ات  ب��اأع��ل��ى 
بيئة  يف  االأداء  تطوير  يف  خريجوها 
بالدولة  وال�����ش��رط��ي  االأم��ن��ي  العمل 
ب���ح���ق ترجمة  ال��ك��ل��ي��ة  ك���ان���ت  وق�����د 
العليا  ق��ي��ادت��ن��ا  اأرادت������ه  مل���ا  حقيقية 
فغدت منارة علم وم�شنع رجال نذروا 
اأنف�شهم خلدمة وطنهم . وهناأ جميع 
منت�شبي كلية ال�شرطة اأبوظبي بهذه 
دوام  ل��ه��م  متمنيا  الطيبة  املنا�شبة 

ر�شالتهم  اأداء  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال��ت��ق��دم 
جت���اه امل��ج��ت��م��ع. واأك����د ال��ل��واء نا�شر 
���ش��امل خل��ري��ب��اين ال��ن��ع��ي��م��ي االأم���ني 
العام ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية رئي�س جمل�س 
اإدارة كلية ال�شرطة اأن الكلية حققت 
بدول  نظرياتها  بني  متميزة  مكانة 
العامل يف خمتلف املجاالت التدريبية 
واالأكادميية واالإداري��ة نتيجة للعمل 
وتتوا�شل  واملثابرة  واالجتهاد  اجلاد 
وزارة  اإ�شرتاتيجية  وف��ق  التطلعات 
الداخلية لتحقيق املزيد من التطور 
التي  وال���ع���ط���اء  اخل����ري  م�����ش��رية  يف 
املجاالت  خمتلف  يف  دولتنا  ت�شهدها 
لقيادتنا  احلكيمة  ال�شيا�شة  لف�شل 
ال�شرطة  ك��ل��ي��ة  اإن  وق������ال  ال���ع���ل���ي���ا. 
طاقاتها  ك��ل  ع��ام��ا   25 ع��رب  كر�شت 
الب�شرية  ال���ك���وادر  وت��اأه��ي��ل  الإع�����داد 
التي تلبي احتياجات اأجهزة ال�شرطة 
واالأم��ن يف الدولة للقيام بدورها يف 
واال�شتقرار  االأم����ن  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز 
الفتا  ال��وط��ن  رب���وع  يف  والطماأنينة 
م�شريتها  خ��الل  حققته  م��ا  اأن  اإىل 
اإل����ي����ه م�شرية  و����ش���ل���ت  م����ا  ي��ع��ك�����س 
االأمن واال�شتقرار مما اأ�شهم يف بناء 
بالتخطيط  تت�شم  ع�شرية  �شرطة 
واملنهجي  ال��ع��ل��م��ي  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي 
ال�������ش���ل���ي���م مب����ا ي����واك����ب ال���ت���ط���ورات 
وامل��ت��غ��ريات امل��ت��الح��ق��ة وم��ت��اب��ع��ة ما 
اأمنية خمتلفة.  ي�شتجد من ظواهر 
واأ�شاف اننا ن�شعر بالفخر واالعتزاز 
ونحن نحتفل باليوبيل الف�شي لهذا 
قام  ال���ذي  العظيم  العلمي  ال�����ش��رح 
وفتيات  �شباب  م��ن  كوكبة  بتخريج 
واملعرفة  بالعلم  مت�شلحني  ال��وط��ن 

لتحمل  ال��ت��دري��ب  م�شتويات  واأرق���ى 
ال�شرطي  العمل  وم�شوؤوليات  اأعباء 
اأن  يف خم��ت��ل��ف جم���االت���ه. واأو�����ش����ح 
الكلية وهي حتتفل بيوبيلها الف�شي 
م�شريتها  م���دى  وع��ل��ى  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
وتاأ�شي�س  اإع����داد  يف  ال��ري��ادة  حتقيق 
ك����وادر وط��ن��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى مواجهة 
ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار يعك�س  ال��ت��ح��دي��ات 
م���ا و���ش��ل��ت اإل���ي���ه م���ن ت��ق��دم وتطور 
املتقدمة  ال�������دول  اأرق�������ى  ي�����ش��اه��ي 
العليا.  ق��ي��ادت��ن��ا  لتطلعات  جت�شيدا 
ال��ع��م��ي��د ع��ب��دال��رح��م��ن �شعيد  وك����ان 
التدريب  على  العام  امل�شرف  النقبي 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ع�����ش��ك��ري 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ف�����ش��ي قد 
القى كلمة قال فيها اإن ذكرى مرور 
االأوىل  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  ع��ام��ا   25
متر  بالكلية  ال�شباط  مر�شحي  من 
من  والدرو�س  العرب  لن�شتلهم  علينا 
باإذن  له  املغفور  القائد  الوالد  �شرية 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ت��ع��اىل  اهلل 
ال����ذي  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
الرا�شخ  واإمي���ان���ه  بحنكته  ا���ش��ت��ط��اع 
ال�شامخ  ال���ب���ن���اء  ق���واع���د  ي�����ش��ع  اأن 
ما  التي  وثوابته  منطلقاته  وي�شيد 
حا�شرنا  لتنري  منها  نقتب�س  زل��ن��ا 
 . امل�شتقبل  م��الم��ح  بها  ون�شت�شرف 
واأ�شاف اإن م�شرية الكلية على مدى 
باالإلهام  كانت مفعمة  ال�شنوات  هذه 
واالإب������������داع ح���ي���ث ك���ر����ش���ت اجل���ه���ود 
لتوفري تعليم وتدريب على م�شتوى 
رف����ي����ع ومم����ي����ز ل��ل��ط��ل��ب��ة وخل���دم���ة 
املجتمع املحلي من خالل ت�شجيعهم 
على تنمية روح القيادة لديهم وذلك 
قيادتنا  وطموح  رغبة  مع  ان�شجاما 

م�شتقبل  اإىل  تتطلع  التي  ال�شرطية 
واعد الأجيال و�شباب االإمارات قادرين 
على حفظ اأمنها وا�شتقرارها ورفعه 
�شاأنها يف كافة املحافل . واأع��رب عن 
فخره واعتزازه باملنجزات احل�شارية 
وال�شواهد الكبرية التي اأر�شت قاعدة 
متينة حلا�شر واع��د وغد م�شرق يف 
وط���ن ت��ت��وا���ش��ل ف��ي��ه م�����ش��رية اخلري 
الوفاء  معاين  فيه  وتتج�شد  والنماء 
وتفانوا  ل�����ش��ع��ب��ه��م  اأخ��ل�����ش��وا  ل���ق���ادة 
يف رف��ع��ة ب��ل��ده��م ح��ت��ى اأ���ش��ب��ح��ت له 
وعرب  االأمم.  ب��ني  م��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اإىل  �شكره  ع��ن 
كلية ال�شرطة على جهوده املتوا�شلة 
لالرتقاء بالكلية واإىل كل من �شاهم 
العزيزة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  اإجن������اح  يف 
العقيد  واأل��ق��ى  جميعا.  قلوبنا  على 
كلية  ع��ام  م��دي��ر  الكتبي  علي  �شيف 
ال�شرطة كلمة ذكر فيها اإن االحتفال 
على  ع��ام��ا  وع�شرين  خم�شة  مب���رور 
مر�شحي  م��ن  االأول  ال��ف��وج  ت��خ��ري��ج 
يكون  اأال  ي���ج���ب  ال�������ش���رط���ة  ك���ل���ي���ة 
يجب  واإمن���ا  ع��اب��را  تقليديا  احتفاال 
توظيفه كمحطة نقف عندها ونلقي 
ما�شينا  اإىل  ب��ن��ظ��رة  خ��الل��ه��ا  م���ن 
وحا�شرنا وم�شتقبلنا فاملا�شي الذي 
خ�����ش��ن��ا جت���ارب���ه ك���ون ل��دي��ن��ا ر�شيد 
اأما  وال��درو���س  والعرب  التجارب  من 
نعي�شه  ال����ذي  ب��احل��ا���ش��ر  االه��ت��م��ام 
فهو الذي يجعلنا نتاأكد من �شالبة 
ونتح�ش�س  عليها  نقف  التي  االأر����س 
حتى  اجت��اه��ن��ا  بو�شلة  خ��الل��ه��ا  م��ن 
ياأتي  ثم  ال�شحيح  امل�شار  على  ن�شري 
نتطلع  ال���ذي  امل�شتقبل  وه���و  االأه����م 
لنكون  مفتوحة  وعقول  بقلوب  اإليه 

دائما يف الطليعة ومن �شناع احلدث 
ول�شنا على هام�س االأحداث . واأ�شاف 
طريق  يف  خ��ط��ت  ال�����ش��رط��ة  كلية  اإن 
وا���ش��ع��ة يتدرجا  ال��ت��ط��وي��ر خ��ط��وات 
م����درو�����س وف�����ق م���ت���غ���ريات ال���واق���ع 
التطوير  اإىل  التاأ�شي�س  من  لتنتقل 
الدبلوم  �شهادة  متنح  كانت  ما  فبعد 
اأ�شبحت  فقد  ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  يف 
العلوم  يف  البكالوريو�س  درجة  متنح 
ال�شرطية والعدالة اجلنائية و درجة 
املاج�شتري يف العلوم ال�شرطية ودرجة 
اجلنائية  ال���ع���دال���ة  يف  امل��اج�����ش��ت��ري 
وحظيت كلية ال�شرطة بثقة املجتمع 
املحلي واالإقليمي فا�شتقطبت طالبا 
والعربية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال�������دول  م����ن 
اإخوانهم  للدرا�شة والتدريب بجانب 
م�شاركة  وات�شعت  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  م��ن 
العاملي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال�����ش��رط��ة  ك��ل��ي��ة 
الرابطة  ب��رت��وك��ول  ع��ل��ى  بتوقيعها 
ال�شرطية  ل���الأك���ادمي���ي���ات  ال��دول��ي��ة 
وذلك يف �شبيل اأن تقدم ما هو جديد 

والقانونية  ال�����ش��رط��ي��ة  ال���ع���ل���وم  يف 
واأ�شاد باالإعمال اجلليلة   . واالإداري��ة 
العامون  امل����دي����رون  ب��ه��ا  ق����ام  ال���ت���ي 
كلية  اإدارة  ع��ل��ى  ت��ع��اق��ب��وا  ال���ذي���ن 
ال�شرطة وعملوا بكل اإخال�س وتفان 
�شبيل  يف  خرباتهم  ع�شارة  وو�شعوا 
ختام  ويف   . الكلية  وحتديث  تطوير 
باأ�شمى  الكتبي  العقيد  توجه  كلمته 
العليا  للقيادة  والوالء  التقدير  اآيات 
امل����ح����دود لكلية  غ����ري  دع���م���ه���ا  ع���ل���ى 
املقدم  اأك��د  جانبه  وم��ن   . ال�شرطة. 
ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي  بطي  حممد 
رئي�س  بالكلية  والتوجيه  العالقات 
اأهمية  ع���ل���ى  االإع����الم����ي����ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اأوا�شر  توطيد  يف  االحتفالية  ه��ذه 
الواحد  اجليل  �شباط  ب��ني  اللحمة 
ع���ادت  ه����ذه االح��ت��ف��ال��ي��ة  اأن  ح��ي��ث 
باملكرمني ل� 25 عاما من الذكريات 
اجل��م��ي��ل��ة ال���ت���ي ق�����ش��وه��ا يف اأرج�����اء 
�شيف  الفريق  وك��ان  ال�شرطة.  كلية 
ال�شعفار واحل�شور قد �شاهدو فيلما 

منذ  الكلية  م�شرية  يو�شح  ت�شجيليا 
والنظرة  تطورها  وم��راح��ل  ن�شاأتها 
قدمت  ك���م���ا  ل��ل��ك��ل��ي��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
املر�شحني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  جم��م��وع��ة 
من الدفعة املتقدمة عر�شا ع�شكريا 
بع�س  ع���ل���ى  ا���ش��ت��م��ل��ت  ب���االأ����ش���ل���ح���ة 
والتي  بال�شالح  وامل��ه��ارات  احل��رك��ات 
احل�شور  واإع��ج��اب  ا�شتح�شان  ن��ال��ت 
وتوؤكد على تدريبهم اجليد وكفاءتهم 
العالية ومدى ا�شتعدادهم اجليد. و 
يرافقه  ال�شعفار  �شيف  الفريق  ق��ام 
والعميد  ال��ن��ع��ي��م��ي  ن��ا���ش��ر  ال����ل����واء 
�شيف  والعقيد  النقبي  عبدالرحمن 
العامون  امل�������دراء  ب��ت��ك��رمي  ال��ك��ت��ب��ي 
كرم  كما  ال�شرطة  لكلية  ال�شابقون 
و�شلم  اخل��ارج��ني  وال�شركاء  ال��رع��اة 
من  ال�شباط  اإىل  التقدير  �شهادات 
خريجي  م��ن  االأوىل  ال��دف��ع��ة  طلبة 
ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة وق�����ام رئ��ي�����س جلنة 
اليوبيل الف�شي بت�شليم درع اليوبيل 

اإىل وكيل الوزارة. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�شاعفت بلدية راأ�س اخليمة اأم�س من حمالتها التفتي�شية 
علي حمالت ال�شوبر ماركت والبقاالت يف عدد من مناطق 
االإمارة ما اأ�شفر عن �شبط واإغالق حمل بقالة الأجل غري 
اأن  الذي تبني  م�شمي وفر�س غرامة كبرية علي �شاحبه 
للمواد  م�شتودع  اإيل  للبقالة  املجاور  منزله  حول  �شاحبه 
الغذائية . وقال خليفة حممد املكتوم مدير اإدارة ال�شحة 
اأن احلملة التي �شملت البقاالت وحمالت ال�شوبر  العامة 
�شبط  عن  اأ�شفرت  الرجالية  احلالقة  و�شالونات  ماركت 
�شحية  بطاقات  وج��ود  ع��دم  بينها  املخالفات  من  العديد 
للعاملني ببع�س ال�شالونات مبينا اأن الهدف من احلملة 

ه��و ال��ت��اأك��د م��ن ط��ري��ق��ة ح��ف��ظ وت��خ��زي��ن امل����واد الغذائية 
املو�شم  ب��دء  م��ع  خ�شو�شا  للتلف  تعر�شها  متنع  ب�����ش��ورة 
ال�شيفي. وقال املكتوم نتيجة للحملة متت م�شادرة كميات 
كبرية من املواد الغذائية التي عرث عليها املفت�شون بامل�شكن 
املجاور للبقالة علي الرغم من وجود خمزن معلن خا�س 
بهذه البقالة  واأ�شار اإيل اأن اأ�شاليب الرقابة التي اعتمدتها 
االإدارة خالل ال�شهور املا�شية تقوم علي الرقابة ال�شاملة 
اأي ان املفت�شني يعكفون علي تفتي�س كل املن�شاآت يف املنطقة 
التي يتم حتديدها م�شبقا مبا ي�شمن الرقابة ب�شكل كامل 
ومنع املخالفات قبل وقوعها. ودعا مكتوم م�شئويل املن�شاآت 
ال��غ��ذائ��ي��ة ب�����ش��رورة ال��ت��اأك��د م��ن ط���رق ت��خ��زي��ن امل����واد مبا 
ي�شمن �شالحيتها خ�شو�شا مع ارتفاع درجة حرارة اجلو  

••  ابوظبي-وام:

�شهادة  على  للح�شول  واالت�����ش��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  اإدارة  لتاأهيل  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ا�شتعدت 
االآيزو20000 وذلك خالل ور�شة عمل عقدتها اأخريا بالتعاون مع اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة 
مب�شاركة عدد من املتحدثني العامليني اأبرزهم �شارون تايلوراملديرة التنفيذية ملجموعة اآ�شبكت يف 
كندا رئي�شة جمل�س اإدارة منتدى اإدارة خدمات تقنية املعلومات العاملي ق�شم الن�شر. وقال العقيد 
التي  الور�شة  اإن  اأبوظبي  �شرطة  يف  واالت�شاالت  املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  املال  عبداهلل  اأن��ور 
عقدت بفندق فريمونت باب البحر يف اأبوظبي عر�شت جمموعة من املفاهيم واملعايري املتعلقة 
البيئة ال�شرطية  التقنية يف  اإدارة اخلدمات  باإدارة وتطوير عمليات تكنولوجيا املعلومات خا�شة 
باالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س خرباتها وجتاربها املتميزة عامليا بذات املجال. واأو�شح اأنها تاأتي �شمن 
م�شاعي التطوير امل�شتمر التي تتبعها �شرطة اأبوظبي يف حتقيق التميز واالرتقاء بتطبيق اأف�شل 
من  عامليني  متحدثني  مب�شاركة  اخل��دم��ات  اأف�شل  حتقيق  ا�شتمرار  و�شمان  العاملية  املمار�شات 

اأ�شحاب اخلربة واالخت�شا�س. واأ�شار اإىل االإجنازات واملبادرات التي حققتها االإدارة �شابقا والتي 
من بينها تاأهيل 30 من ال�شباط والعاملني باالإدارة كخرباء معتمدين يف جمال خدمات البنية 
اإ�شافة قيمة  اإىل  الثالث �شمن ا�شرتاتيجية تهدف  امل�شتوى  املعلومات من  التحتية لتكنولوجيا 
العقيد  اأ�شاد  املجال. من جهته  هذا  العاملية يف  املمار�شات  اأف�شل  مع  ومواءمتها  اأكرب خلدماتنا 
بركات يعقوب الكندي رئي�س ق�شم تطوير النظم بامل�شتوى التنظيمي للور�شة وم�شتوى املتحدثني 
فيها واملوا�شيع التي طرحت حول اأف�شل املمار�شات يف جمال اإدارة اخلدمات االإلكرتونية واإتاحة 
الفر�شة لال�شتماع الأف�شل التجارب ذات ال�شلة على امل�شتوى العاملي ما ي�شهم يف م�شلحة االإدارة 
و�شعيها للح�شول �شهادة االأيزو 20000 . واأو�شحت الرائد ن�شيمة حممد العو�شي مديرة فرع 
 20000 االأي��زو  �شهادة  على  للح�شول  االإدارة  تاأهيل  م�شروع  مديرة  ب���االإدارة  البيانات  قواعد 
اأف�شل  املبني على  بامل�شروع  تتعلق  ال�شلة  ذات  الور�س  ل�شل�شلة من  تاأتي كبداية  العمل  اأن ور�شة 
اإدارة  اأعمال  و�شبط  والتطوير  التح�شني  اإىل  يهدف  وال��ذي  اخلدمة  اإدارة  يف  تطورا  املمار�شات 

خدمات تكنولوجيا املعلومات و�شوال لتحقيق الهدف باحل�شول على �شهادة االآيزو.

تقنية �ضرطة اأب�ظبي ت�ضتعد لالآيزو 20000�ضبط �ضاحب بقالة براأ�س اخليمة ي�ضتخدم منزله م�ضت�دعا

حاكم راأ�س اخليمة ي�جه باإ�ضالح ق�ارب �ضيد م�اطنني اإثنني تعر�ضت حلريق

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء جمعية النخيل للفن والرتاث ال�ضعبي 

نظمت حما�شرة عن �شرطان القولون

بلدية مدينة اأب�ظبي ت�ا�ضل فعاليات �ضهر نظام ادارة البيئة وال�ضحة وال�ضالمة

كلية ال�ضرطة حتتفل بي�بيلها الف�ضي اخلام�س والع�ضرين
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2013/2/21 م املودعة حتت رقم: 187201 
با�ش��م:ا�شواق رفاه للهدايا ذ.م.م .

وعنوانه:العني - ال�شناعية - �س.ب:97734 - هاتف:0551355578 - فاك�س:037316108 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمة جتمعية ت�شكيلية منوعة من ال�شلع لغاية عر�شها و�شرائها من قبل امل�شتهلك .
الواق�عة بالفئة:35 

الفاء مت�شل ب  ثم  الراء  اليمني حرف  بي�شاء كتب عليها من  العالمة:العالمة عبارة عن خلفية  و�شف 
R باللغة االجنليزية ثم ات�شل بخط حتى نهاية الكلمة بحرف الهاء وهي تعني كلمة رفاه وكتبت  حرف 

باللون اال�شود.  
اال�ش��رتاطات: دون ا�شرتاطات. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

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

بتاريخ:2012/5/1 م املودعة حتت رقم: 172912 
با�ش��م:مركز رابد للتدريب املهني  .

وعنوانه:ابوظبي - امل�شفح م 17 ق 43 - �س.ب:45119 - تلفون:025553951 - فاك�س:025553953 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

التدريب الفني واملهني .
الواق�عة بالفئة:41 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن دائرة من االعلى باللون اال�شفر ومن اال�شفل باللون االزرق ويف منت�شف 
ال�شكل عالمة �شح باللون االبي�س وال�شكل على خلفية بي�شاء .  

اال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

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

بتاريخ:2013/3/6 م املودعة حتت رقم: 187912 
.  BBF Best Burgers Forever:با�ش��م

وعنوانه:املارينا - بر دبي - �س.ب:390362 - دبي - االمارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات الغري كحولية ، خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم 
او  املوؤقتة  املطاعم  ، خدمات  الوجبات اخلفيفة  ، خدمات مطاعم تقدمي  الذاتية  ، خدمات مطاعم اخلدمة 

املتنقلة)الكانتينات( ، خدمات التموين بالطعام وال�شراب الغري كحويل .
الواق�عة بالفئة:43 

حيث  مميزة  التينية  باحرف  عامودي  ب�شكل   Best Burgers Forever العالمة:الكلمات  و�شف 
ان احلرف االول من كل كلمة بخط كبري باللون االحمر وبقية الكلمات باللون اال�شود واىل جهة الي�شار 
االحرف BBF مت تركيبها ب�شكل متداخل ومميز وكبري بااللوان االحمر واال�شفر االبي�س واال�شود ويف 

الو�شط ر�شم لقلبني باحجام خمتلفة باللون االحمر .  
اال�ش��رتاطات: ال يوجد. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اعــــــــــالن
العامة  للمقاوالت  ال�ش�����ادة/التالحم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1097641  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 60*40 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري: من/التالحم للمقاوالت العامة ذ.م.م

اىل/التالحم لل�شيانة العامة ذ.م.م
AL TALAHAM MAINTENANCE LLC

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم )33( حمل رقم)186( 
12B اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ق 93 م

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

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  ال�ش�����ادة/املهريا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1185945: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 االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/عبا�س احلواي
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقم: 54450
با�ش��م:بنك را�س اخليمة الوطني)�شركة م�شاهمة عامة( .

وعنوانه: �س.ب:5300 - ت:2281127 - ف:2283664 - را�س اخليمة - االمارات العربية 
املتحدة . 

وامل�شجلة حتت رقم:)43926( بتاريخ:2003/12/15
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/7/19 هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات 
ال��ق��ان��ون االحت���ادي رقم  ب���امل���ادة)19( م��ن  املن�شو�س عليها  وال�����ش��روط  ل��الو���ش��اع  وفقا 

1992/37 ال�شادر ب�شاأن العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

اعــــــــــالن
ومطعم  ال�ش�����ادة/مقهى  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيادين  رخ�شة رقم:CN 1031290  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري: من/مقهى ومطعم ال�شيادين
AL SAYYADIN RESTAURANT & COFFEE SHOP

اىل/مقهى ومطعم جا�شم جمعة علي التميمي
CAFE AND RESTAURANT MOHAMED JASEM JUMAA ALI AL TAMIMI

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/عبا�س احلواي
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقم: 54449
با�ش��م:بنك را�س اخليمة الوطني)�شركة م�شاهمة عامة( .

وعنوانه: �س.ب:5300 - ت:2281127 - ف:2283664 - را�س اخليمة - االمارات العربية 
املتحدة . 

وامل�شجلة حتت رقم:)43925( بتاريخ:2003/12/15
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/7/19 هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات 
ال��ق��ان��ون االحت���ادي رقم  ب���امل���ادة)19( م��ن  املن�شو�س عليها  وال�����ش��روط  ل��الو���ش��اع  وفقا 

1992/37 ال�شادر ب�شاأن العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/عبا�س احلواي
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقم: 54492
با�ش��م:كمل جيوترام مورجمال .

وعنوانه: �س.ب:13976 - امارة دبي - االمارات العربية املتحدة . 
وامل�شجلة حتت رقم:)45635( بتاريخ:2004/3/7

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:2013/7/20 هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات 
ال��ق��ان��ون االحت���ادي رقم  ب���امل���ادة)19( م��ن  املن�شو�س عليها  وال�����ش��روط  ل��الو���ش��اع  وفقا 

1992/37 ال�شادر ب�شاأن العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

نوت للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1169219 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10764 بتاريخ 2013/4/11   

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

ابو جميل للمفرو�شات فرع
رخ�شة رقم:CN 1059316-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

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

بتاريخ:2012/10/29 م املودعة حتت رقم: 181208 
با�ش��م:�شركة �شبوة التجارية للمواد الغذائية والكماليات ذ.م.م

وعنوانه:م�شفح ال�شناعية ، �س.ب: 8647 ، هاتف: 025547520 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 
احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(

الواق�عة بالفئة:35 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن اخلري بخط كبري باللون االزرق الغامق وفوق حرف )i( �شكل قطرة ماء 
 ALKHAIR باللون االزرق الفاحت وا�شفل حرف )ر( �شكل خط ممتد باللون االزرق الفاحت واعلى ال�شكل
نهاية  الفاحت وممتد  االزرق  باللون  ماء  )I( قطرة  واعلى حرف  الغامق  االزرق  وباللون  الالتينية  باللغة 

حرف )K( على طول الكلمة وا�شفل االمتداد خط باللون االزرق الفاحت وال�شكل على خلفية ازرق فاحت .  
اال�ش��رتاطات: ال يوجد . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764
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�ضيخة بنت �ضيف تفتتح معر�س العرو�س دبي وزير الزراعة املغربي يزور عددا من مزارع التم�ر
على الزواج مبجموعة مبهرة من الف�شاتني واالأحذية واالأك�ش�شوارات 
احللوى  وق��وال��ب  وامل�شورين  وال��دع��وات  امل��ائ��دة  ودي��ك��ور  واملو�شيقى 
ووجهات وعرو�س �شهر الع�شل اإ�شافة اإىل االإلكرتونيات واملجوهرات 
وغريها الكثري. ومن اأبرز معامل املعر�س لهذا العام �شركة ال جي وهي 
ال��زواج على  املقبالت على  ت�شاعد  والتي  للمعر�س  الرئي�شي  الراعي 
املنزلية  جتهيز منزلهن اجلديد من خالل عر�س باقة من االأدوات 
الكهربائية ومنتجات الرتفيه و�شركة ديجيتايل املخت�شة بالت�شوير 
واالأفالم والتي ابتكرت فن التقاط حلظات االأعرا�س الرائعة على مر 
اأكرث من خم�شة عقود تكللت باخلربة الراقية. ويف اليوم االأول من 
املعر�س انطلقت عرو�س االأزياء مع م�شممة الف�شاتني اللبنانية مليا 

اأبي نادر التي افتتحت العر�س مبجموعة ف�شاتينها .

••  دبي-وام:

زايد  بن  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  ح��رم  اأم�س  د�شنت 
اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ال�شيخة �شيخة بنت 
معر�س  ر�شميا  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�شة  �شيف 
العرو�س دبي يف مركز دبي الدويل للمعار�س. وقامت ال�شيخة �شيخة 
بنت �شيف بعد ق�س �شريط االفتتاح بجولة يف املعر�س. يعترب املعر�س 
الذي ميتد الأربعة اأيام اأرقى فعاليات االأعرا�س واأ�شخمها يف املنطقة 
حيث ي�شارك فيه اأكرث من 300 من اأبرز ال�شركات يف قطاع االأعرا�س 
يقدمون كل ما تتمناه العرو�س وحتتاجه للتخطيط ليوم زفاف مميز. 
املقبالت  قلوب  ويلهم  التفا�شيل  ب��اأدق  دبي  العرو�س  معر�س  ويهتم 

نخيل  م��زرع��ة  اأك��رب  تعد  التي  الفوعة  وم��زرع��ة  بال�شاد  للتمور  االإم����ارات 
ع�شوي بال�شرق االأو�شط. واطلع معاليه والوفد خالل الزيارة على مراحل 
زراعة النخيل واإنتاج التمور وفق اأحدث خطوط االإنتاج العاملية.. كما زار 
جلامعة  التابعة  والتمور  النخيل  تنمية  وبحوث  درا�شات  وحدة  خمتربات 
االإم��ارات العربية املتحدة . واطلع معاليه يف املختربات على مراحل اإنتاج 
على  االأع��ل��ى  ال�شنوي  االإن��ت��اج  الئ��ح��ة  تت�شدر  ال��ت��ي  التمر  نخيل  ف�شائل 
وت�شمنت   . االأ�شناف  اأج��ود  من  ف�شيلة  األ��ف   150 بعدد  العامل  م�شتوى 
العامة  االأمانة  املرافق جولة يف مقر  املغربي والوفد  الوزير  زي��ارة معايل 
جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر حيث قدم الدكتور عبد الوهاب زايد 
امني عام اجلائزة عر�شا باجنازات اجلائزة يف جمال تطوير زراعة التمور 

وانتاجها وت�شنيعها والبحوث العلمية املتعلقة بها.

••  ابوظبي-وام:

 ع��رب م��ع��ايل ع��زي��ز اآخ��ن��و���س وزي���ر ال��ف��الح��ة وال�شيد ال��ب��ح��ري يف اململكة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  العميق  �شكره  ع��ن  ال�شقيقة  املغربية 
وللفريق  الر�شيدة  وللحكومة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 
االمارات  تربط  التي  العالقة  مبتانة  ا�شاد  كما  امل�شلحة.  للقوات  االأعلى 
باملغرب ال�شقيق منذ عهد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان طيب 
ال��واق��ع املزيد  اأر���س  ث��راه .. م�شريا اىل ان ه��ذه العالقة جت�شد على  اهلل 
للبلدين.  اخلري  فيه  ملا  امل�شرتك  والتعاون  امل�شتدامة  التنمية  برامج  من 
جاء ذلك يف ختام زيارة قام بها والوفد ال��وزاري املرافق اليوم اىل م�شنع 

اأخبار ال�ضاعة: م�ؤمتر احلروب امل�ضتقبلية ي�ضعى 
لبل�رة ا�ضرتاتيجية تعزز اأمن وا�ضتقرار املنطقة

•• اأبوظبي -وام: 

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن االهتمام بحروب امل�شتقبل اأ�شبح ميثل قا�شما 
م�شرتكا لدى كثري من مراكز البحوث والدرا�شات يف االآونة االأخرية خا�شة 
يف ظل الطفرة التكنولوجية غري امل�شبوقة التي �شهدها العامل يف ال�شنوات 
القليلة املا�شية والتي غريت كثريا من مفاهيم احلرب التقليدية واأدواتها 
التطورات ومتابعة م�شاراتها  درا�شة هذه  الذي يجعل من  االأمر  املختلفة 
امل�شتقبلية اأولوية ملحة. وحتت عنوان احلروب امل�شتقبلية يف القرن احلادي 
الثامن  ال�شنوي  املوؤمتر  اأهمية  تاأتي  ال�شياق  هذا  يف  اإن��ه  قالت  والع�شرين 
اال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  للدرا�شات  االإم����ارات  مركز  يعقده  ال��ذي  ع�شر 
وبداأت فاعلياته اأم�س وت�شتمر حتى اليوم برعاية كرمية من قبل الفريق 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املركز حتت عنوان احلروب امل�شتقبلية 
هذا  باأهمية  الكامل  الوعي  يعك�س  ال��ذي  و  والع�شرين  احل��ادي  القرن  يف 
املو�شوع احليوي الذي يرتبط باأمن العامل وا�شتقراره. واأ�شافت اأن مركز 
االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية درج يف موؤمتراته ال�شنوية على 
تناول الق�شايا احليوية على امل�شتويني االإقليمي والعاملي التي تهم �شانعي 
القرار وحتتل �شدارة النقا�شات البحثية اإقليميا وعامليا ومو�شوع هذا العام 
احلروب امل�شتقبلية يف القرن احلادي والع�شرين  ال �شك يف اأنه ميثل اأهمية 
بالغة بالنظر اإىل ما ت�شهده البيئتان االإقليمية والدولية من عوامل قلق 
واملواجهة.  ال�شراع  ن��ذر  طياتها  يف  حتمل  قد  ا�شتقرار  وع��دم  وا�شطراب 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم����ارات  م��رك��ز  ي�شدرها  ال��ت��ي  الن�شرة  واأو���ش��ح��ت 
اال�شرتاتيجية  ..اأن ما ي�شاعف من اأهمية املوؤمتر اأنه ي�شم نخبة مميزة 
من الباحثني واملحللني اال�شرتاتيجيني واخلرباء الع�شكريني اإ�شافة اإىل 
اأنه يتبنى منهجا متكامال يف االقرتاب من مو�شوعه ال يركز على اجلانب 
الع�شكري واالأمني فقط واإمنا على التاأثريات ال�شيا�شية واملدنية للحروب 
اأي�شا من خالل درا�شة ال�شيناريوهات امل�شتقبلية للحروب وكيفية تاأثرها 
العامل  ي�شهدها  التي  اال�شرتاتيجية  واملتغريات  التكنولوجية  بالتطورات 
يعك�س  وه��ذا  امل�شتقبلية  احل��رب  يف  امل��وؤث��رة  واملدنية  ال�شيا�شية  واجل��وان��ب 
االأبعاد  ه��ذه  بني  املتبادل  التاأثري  وعالقة  التفاعل  لطبيعة  عميقا  فهما 
املختلفة بحيث اإنه ال ميكن مناق�شة اأي منها بعيدا عن االأخرى وال ميكن 
االإملام بال�شورة كاملة اإال عرب تبني روؤية �شاملة للحروب امل�شتقبلية التي 
فيها.  توؤثر  التي  املتغريات  بطبيعة  واالإمل��ام  م�شتقبال  العامل  ي�شهدها  قد 
اأ�شار  املركز  عام  مدير  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  �شعادة  اأن  واأ�شافت 
حتوالت  �شهدت  االأخ��رية  ال�شنوات  اأن  اإىل  للموؤمتر  الرتحيبية  الكلمة  يف 
مثل   م�شطلحات  وباتت  ونظرياتها  احل��رب  مفاهيم  يف  جذرية  وتغريات 
ال��ك��ربى يف  ال��ع��دي��د م��ن اجل��ي��و���س  احل���روب الالمتماثلة  واق��ع��ا خا�شته 
مناطق �شتى من العامل كما جتلت احلرب االإلكرتونية على اأر�س الواقع 
وهبطت من الف�شاء النظري الذي ر�شم �شيناريوهاتها وتاأثرياتها املحتملة 
اإن هذا النمط من احلروب قد يتحول اإىل �شبب  طوال �شنوات م�شت بل 
اخلطر  عمق  يعك�س  ما  التقليدية  الع�شكرية  ال�شراعات  الن��دالع  مبا�شر 
دفعت  التي  االإلكرتوين  الف�شاء  ح��روب  ال��ذي يرتتب على  اال�شرتاتيجي 
االأمن املعلوماتي لي�شغل �شدارة اأولويات ركائز االأمن القومي للدول. وقالت 
اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها االإفتتاحي اإنه اإذا كان املوؤمتر ي�شلط ال�شوء 
واملتغريات  مالحمها  تعرف  حم��اوال  ع��ام  ب�شكل  امل�شتقبلية  احل��روب  على 
املوؤثرة فيها فاإنه ي�شتهدف من خالل االأوراق البحثية والنقا�شات املعمقة 
حولها بلورة ا�شرتاتيجية �شاملة ت�شاعد �شانعي القرار يف دولة االإمارات 
ودول  جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  بوجه عام لي�س على مواجهة 
التهديدات غري التقليدية فقط واإمنا ت�شاعدهم على و�شع خريطة طريق 

تعزز اأمنها وا�شتقرارها على امل�شتويات كافة اأي�شا.

جائزة متيز .. وفالك طيب يف جامعة عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

املحا�شرات  م��ن  �شل�شلة  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  يف  عقدت 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني، جل��ائ��زة مت��ي��ز .. وف��ال��ك ط��ي��ب اأقامتها 
اللجنة امل�شرفة على اجلائزة على م�شتوى طلبة اجلامعة ملختلف الكليات 
والتخ�ش�شات، واأ�شرف على اإلقاء املحا�شرات كل من اإميان احلمادي، املدير 

العام للجائزة، و اأ�شماء مبارك، ع�شوة يف اللجنة التن�شيقية للجائزة.
وت�شمنت املحا�شرات تعريفا عاما باجلائزة، وعر�س الأهم اأهداف اإقامتها 
ع��ل��ى م�شتوى ال���دول���ة، ح��ي��ث اأو���ش��ح��ت ال�����ش��ي��دة اإمي����ان اأن م��ن اأب����رز تلك 
االأهداف هو ا�شتثمار مواهب الطلبة و�شقلها، و دعم اجلهات االأكادميية 
املحلية يف تبني وتطوير الروح االإبداعية والقدرات الذاتية لقادة امل�شتقبل، 
هذا باالإ�شافة اإىل امل�شاركة الفعلية يف عملية التوطني ، وحتفيز املتميزين 
االإ���ش��ادة بجهود  امل��ج��االت وتكرميهم. كما وق��د مت��ت  ك��اف��ة  وامل��ب��دع��ني يف 
ورعاية �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، 
والتي تكللت بالدور الفاعل واالإيجابي للجائزة ، وحتقيق اإجنازات مثمرة 
وخلق  اخلا�س،  القطاع  يف  التوطني  �شيا�شة  دعم  يف  الدولة  م�شتوى  على 
جو تناف�شي �شريف ي�شوده االإبداع والتميز بني خريجي اجلامعات وطلبة 
ال�شنوات النهائية ، حيث مت توظيف الفائزين باجلائزة يف دوراتها ال�شابقة 
 40% و  اخل��ا���س،  القطاع  اإىل  ان�شموا   60% منهم   ،100% مبعدل 
بل   ، فح�شب  بالتوظيف  اجلائزة  اإدارة  تكتف  مل  كما   ، احلكومي  بالقطاع 
تعداه اإىل تنظيم دورات تدريبية وور�س عمل ، بهدف تنمية مهاراتهم ورفع 
قيادية  ملنا�شب  واإع��داده��م  وتاأهيلهم   ، موؤ�ش�شاتهم  داخ��ل  اأدائهم  م�شتوى 
م�شتقباًل. ويف ختام الزيارة، تقدمت ال�شيدة اإميان نيابة عن اإدارة اجلائزة، 
بال�شكر اجلزيل والتقدير لدور جامعة عجمان يف دعم وت�شجيع مثل هذه 
املبادرات، وحر�شها على يكون لها ال�شبق والريادة بني املوؤ�ش�شات التعليمية 

يف خدمة املجتمع وتنميته.

م�ؤمتر احلروب امل�ضتقبلية يف القرن احلادي والع�ضرين يختتم اعماله 

دار رعاية امل�ضنني بعجمان تنظم حملة ت�ع�ية حتت �ضعار �ضحتك اأمانة

•• ابوظبي-وام:

اأعمال  اأم�س  اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز  اختتم   
موؤمتره ال�شنوي الثامن ع�شر بعنوان احلروب امل�شتقبلية يف القرن احلادي 
والع�شرين الذي حظي برعاية كرمية من الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
جمال  الدكتور  �شعادة  قال  املوؤمتر  اختتام  لدى  كلمته  ويف   . املركز  رئي�س 
�شند ال�����ش��وي��دي م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز لقد ك��ان م��ن اأه����داف م��رك��ز االإم����ارات 
العلمية  ج��ه��وده  ت�شهم  اأن  ي��زال  وال  اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
اإ�شاعة مبادئ االأمن واال�شتقرار وال�شالم يف املنطقة والعامل  والبحثية يف 
هذه املبادئ التي ا�شتمد هديها من قيادة الدولة احلكيمة ولهذا فقد كان 
املخاطر  للبحث يف  االأهمية مبكان حيث وفر فر�شة  املوؤمتر من  مو�شوع 
والتهديدات التي تهدد االإن�شانية يف امل�شتقبل من جهة وا�شت�شرافا ملا ينبغي 
عمله حلماية �شعوب االأر�س واالإن�شانية من �شرور احلروب وتهديداتها من 
جهة اأخرى . واأ�شار ال�شويدي اإىل اأن ما مت اإجنازه يف هذا املوؤمتر على مدار 
يومني متتاليني وخالل اأربع جل�شات نوق�شت فيها اثنتا ع�شرة ورقة بحثية 
يبعث على الفخر واالعتزاز بتلك اجلهود العلمية الر�شينة وال�شيما ما جنم 
واأعرب  عالية.  قيمة  ذات  وتو�شيات  نتائج  من  واملناق�شات  املحا�شرات  عن 
واملفيدة  القيمة  جهودهم  على  للمحا�شرين  �شكره  خال�س  عن  ال�شويدي 
اإذ كانت اأوراقهم البحثية مرتكزا واأ�شا�شا للنقا�شات الرثية يف هذا املوؤمتر 
ولروؤ�شاء اجلل�شات على اإدارتهم احلكيمة لها واجلمهور املتميز الذي تفاعل 
باإيجابية مع ما طرح من اأفكار واآراء وقدم ا�شتف�شارات وتعقيبات اأ�شهمت يف 
اإلقاء اأ�شواء جديدة على مو�شوعات اجلل�شات واملحا�شرات. كما �شكر جلان 

اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز  موظفي  من  املوؤمتر 
التي  امل�شرفة  بال�شورة  امل��وؤمت��ر  خ��روج  اأج��ل  بذلوه من  ال��ذي  على اجلهد 
املتوا�شلة  وجلهودهم  امل��وؤمت��ر  ل��رع��اة  كذلك  ال�شكر  ووج��ه   .. عليها  ظهر 
اأبوظبي  برتول  و�شركة  الداخلية  وزارة   .. اال�شرتاتيجيون  ال�شركاء  وهم 
اأبوظبي  و�شركة  ت��وازن  و�شركة  للهوية  االإم���ارات  وهيئة  اأدن��وك  الوطنية  
 .. البالتيني  وال��راع��ي  الوطني  االحت��اد  وبنك  اأدك��و  البرتولية   للعمليات 
املجل�س االأعلى لالأمن الوطني والهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات 
والكوارث .. و�شحيفة جلف نيوز .. وال�شريك االإعالمي.. املجل�س الوطني 
اأحد  اأن ظاهرة االإره��اب �شتظل  لالإعالم. واأكد امل�شاركون يف ختام املومتر 
حيث  العامليني  واال�شتقرار  االأم��ن  تهدد  التي  امل�شتقبلية  التحديات  اأب��رز 
ماتزال اال�شرتاتيجيات امل�شتخدمة ملعاجلة هذه الظاهرة متخلفة وحمدودة 
وجزئية وميكن لل�شراكة الرا�شخة بني االحتاد االأوروبي وجمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية اأن توؤدي دورا مهما يف االأمن الدويل يف القرن احلادي 
والع�شرين. وذكر امل�شاركون اأن حماية تقنيات املعلومات من التعر�س لهجوم 
اإلكرتوين تتطلب اتخاذ جمموعة من التدابري ل�شمان اأن اأن�شطة الت�شغيل 
اآمنة واأن االأجهزة لي�شت عر�شة الأعمال القر�شنة اأو االخرتاق من جانب 
الهجمات  من  االأنظمة  حلماية  الطوارئ  ا�شتجابات  واأن  خارجية  م�شادر 
اأهم  اإح��دى  اأ�شبحت  طيار  دون  من  الطائرات  اأن  اإىل  م�شريين   .. فعالة 
الو�شائل ملواجهة منو احلرب الالمتماثلة. واأ�شاف امل�شاركون اأن املتعاقدين 
الب�شري و�شيظلون كذلك  التاريخ  بداية  امل�شلحة منذ  القوات  يعملون مع 
يعملون يف كل �شيء خا�شة يف جمال اخلدمات اللوج�شتية ومن املتوقع يف 
امل�شتقبل ن�شر اأ�شلحة الطاقة املوجهة والعبوات النا�شفة الذكية وتطبيقات 
االإن�شان  والوراثية وتعزيز ج�شم  البيولوجية  واالأ�شلحة  النانو  تكنولوجيا 

التي  امل�شلحة  الروبوتات  وا�شتخدام  واأجهزة  ومعدات  كيماوية  بتح�شينات 
اأن  وق��ال��وا   . الكهرومغناطي�شي  النب�س  واأ�شلحة  نف�شها  تلقاء  من  تعمل 
مواجهة التهديدات امل�شتقبلية تتطلب ا�شتخدام اأنظمة القيادة وال�شيطرة 
الفعالة جنبا اإىل جنب مع حتقيق اأف�شل ا�شتفادة ممكنة من التكنولوجيات 
اجلديدة وان التحدي الذي �شيظل قائما هو اإيجاد اأنظمة قيادة و�شيطرة 
املمار�شة  امل�شادة  اال�شتخبارات  �شت�شبح  كما  العربية..  اجليو�س  يف  فعالة 
من  الطائرات  ا�شتخدام  جانب  اإىل  امل�شتقبل  يف  االأ�شا�شية  اال�شتخباراتية 
دون طيار واأجهزة الكمبيوتر املتطورة و�شيتعني على �شباط اال�شتخبارات 
 . املناخي  التغري  جم��ال  يف  جيدين  علماء  يكونوا  واأن  االقت�شاد  معرفة 
الع�شكرية  املدنية  العالقات  يف  املتوقعة  امل�شتقبلية  التح�شينات  اأن  وقالوا 
ب��دوره يتطلب  اأط��ول وهذا  اأكرث تطورا وذات مدى  تتطلب ا�شرتاتيجيات 
تنفيذ تغيريات كبرية يف املوؤ�ش�شات ذاتها ولي�س فقط يف كيفية تعاملها مع 
بع�شها بع�شا .. م�شددين على اأن التدخالت الع�شكرية الدولية بحاجة اإىل 
التكيف مع جيل جديد من ال�شراعات يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 
مع تعهد معظم احلكومات اإىل القطاع اخلا�س مبهمة �شنع االأ�شلحة وهو 
ما يجعله طرفا رئي�شيا يف معاجلة ق�شايا مثل احلرب وال�شلطة ال�شيا�شية 
بيد اأن احلكومات ال ميكنها دوما اأن تدع القطاع اخلا�س يت�شرف من تلقاء 
تعيد  اأن  العربية  اخلليج  دول  تو�شياتهم  ختام  يف  امل�شاركون  ودع��ا  نف�شه. 
ت�شكيل كل عن�شر من عنا�شر هيكلها االأمني لتبتعد عن الرتكيز ال�شابق 
االأمن  ت�شم  اأربعة  تفاعلية  حتديات  على  وتركز  التقليدية  احل��روب  على 
التقليدية  واحل��روب  الالمتماثلة  واحل��روب  االإره���اب  ومكافحة  الداخلي 
وحرب  ال�شامل  ال��دم��ار  اأ�شلحة  وا�شتخدام  المتماثلة  و�شائل  با�شتخدام 

الف�شاء االإلكرتوين. 

•• عجمان-وام:

بعجمان  امل�شنني  رع��اي��ة  دار  نظمت 
حتت  ت��وع��وي��ة  �شحية  حملة  اأم�����س 
ان�شجاما  اأم����ان����ة  ���ش��ح��ت��ك  ����ش���ع���ار 
ال�شوؤون  وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع 
ال�شراكة  مبداأ  لتحقيق  االجتماعية 
الوعي  م�شتوى  ل��رف��ع  و  املجتمعية 
املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ل���دى  ال�شحي 
ب��اأف�����ش��ل واأح�����دث الطرق  ال��ع��م��ري��ة 
العامة  ب��ال�����ش��ح��ة  ل��ل��رع��اي��ة  امل��ت��ب��ع��ة 
اأم  م�شت�شفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
ال�شحة و  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��ق��ي��وي��ن 
برعاية كل من بيوفيت و نوفارتر�س 
عاملية  ���ش��رك��ات طبية  وه���ي  اب���وت  و 
حملة  اىل  ب����اال�����ش����اف����ة  ل�����الدوي�����ة 
�شارك   . املجتمعية  للتوعية  ن��ادي��ة 
يف احل��م��ل��ة اع����داد ك��ب��رية م��ن فئات 
ونزالء  وموظفي  املختلفة  املجتمع 

الدار و جماعة ا�شدقاء امل�شنني .. 
حما�شرتني  ت���ق���دمي  خ��الل��ه��ا  ومت 
ح�����ول ال���ت���ه���اب امل���ف���ا����ش���ل ال���رث���وي 
القاها  ال��ع��ظ��ام  ه�����ش��ا���ش��ة  م��ر���س  و 
العاين  احلميد  عبد  غالب  الدكتور 
اأمرا�س  ق�شم  ورئ��ي�����س  اخت�شا�شي 
مب�شت�شفى  وال���روم���ات���زم  امل��ف��ا���ش��ل 
ال�شركات  قامت  كما   .. القيوين  اأم 
فحو�شات  باجراء  امل�شاركة  الطبية 
ل���ل���ح�������ش���ور مثل  ط���ب���ي���ة جم���ان���ي���ة 
ن�شبة  و  وال�����ش��ك��ري  ال����دم  ال�����ش��غ��ط 
املفا�شل  التهاب  و  العظام  ه�شا�شة 
ليلى  ال�����ش��ي��دة  واأك�������دت   . ال����رث����وي 
الزرعوين مديرة دار رعاية امل�شنني 
بعجمان لوكالة انباء االم��ارات  وام 
ان احلملة ال�شحية التوعوية تهدف 
ال�شحي  ال��وع��ي  م�شتوى  رف���ع  اإىل 
متو�شطي  و  ال�����ش��ب��اب  ف���ئ���ات  ل����دى 

وت���ع���رق ونحول  ع���ب���ارة ع���ن ح��م��ى 
ع���ام يف اجل�����ش��م وع���دم ال��ق��دره على 
الدكتور غالب عبد  واو�شح   . امل�شي 
40 باملائة  احلميد العاين ان ن�شبة 
متو�شطة  لديهم  املر�س  �شدة  تكون 
مزاوله  امل��ري�����س  ي�شتطيع  ب��ح��ي��ث 
االإعمال اخلفيفة و ن�شبة 25 باملائة 
م����ن امل���ر����ش���ى ال مي��ك��ن��ه��م م���زاول���ه 
من  ب��امل��ائ��ة   10 ن�����ش��ب��ة  و  ع��م��ل  اأي 
ن�شبة  و  معاقني  ي��ع��ت��ربون  امل��ر���ش��ى 
اإىل  25 باملائة من املر�شى يعودون 
احل���ال���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب��ع��د ال���ع���الج .. 
وا�شاف ان االأعرا�س املر�شية الغري 
م��ف�����ش��ل��ي��ة ل��ل��م��ر���س ه���ي ف��ق��ر الدم 
وه�شا�شة  اللمفاوية  الغدد  والتهاب 
املحيطة  الع�شالت  و�شمور  العظام 
العني  من�شمة  وال��ت��ه��اب  باملفا�شل 
العينني  وجفاف  الطحال  وت�شخم 
اجلنب  غ�������ش���اء  ل���ت���ه���اب  وا  وال����ف����م 
امل��ح��ي��ط للقلب  ل��ل��رئ��ت��ني وال��غ�����ش��اء 
االأوعية  وال��ت��ه��اب  ال��رئ��ت��ني  وت��ل��ي��ف 
الدموية و�شعف االأع�شاب املحيطية 
العظام  ه�شا�شة  مر�س  تناول  كما   .
والذي  العظمي  الن�شيج  �شعف  ه��و 
ك�شور  م��ث��ل  م�����ش��اع��ف��ات  اإىل  ي����وؤدي 
�شدة  اأي  اإىل  التعر�س  عند  العظام 
�شيوعا  اأك��رث  وه��و  ب�شيطة  خارجية 

عند الن�شاء بعد �شن الياأ�س ..
كما انه ي�شيب الرجال الذين لديهم 
اأم����را�����س  اأو  ه����رم����وين  ا����ش���ط���راب 
اأو  اخلفي  بال�شارق  وي�شمى  مزمنة 
ن�شبة  تبلغ  ح��ي��ث  ال�����ش��ام��ت  امل��ر���س 
امل�شابات  االإن������اث  م���ن  ب��امل��ائ��ة   40
به�شا�شة العظام وان 12 باملائة من 
العظام  به�شا�شة  امل�شابني  ال��ذك��ور 
 .. ال��ع��ظ��ام  اإىل ك�شور يف  ي���وؤدي  مم��ا 
واملناطق التي تكرث بها الك�شور هي 

اليدين  وع��ظ��ام  الفقري  ال��ع��ام��ود   :
اعرا�شه  ..وت���ربز  الفخذين   وعنق 
وق�شر  الظهر  تقو�س  يف  ال�شريرية 
والفح�س   .. العظام  واأمل   - القامة 
للعظام  الهادمة  لعوامل  اأملختربي 
و الت�شخي�س بوا�شطة جهاز فح�س 
�شيوعا  االأك���رث  وه��و  ال��ع��ظ��ام  كثافة 
لت�شخي�س املر�س. و�شدد على كيفية 
الوقاية من املر�س وذلك باخذ كمية 
اليومي  الغذاء  يف  دال  فيتامني  من 
 800 ب��ه��ا  امل�����ش��م��وح  الكمية  وت��ك��ون 
على  احل�شول  وميكن  دولية  وح��دة 
التعر�س الأ�شعه  الوحدات عند  هذه 
ع�شرين  ومل�����ده  م��ب��ا���ش��رة  ال�����ش��م�����س 
دق��ي��ق��ه ���ش��ب��اح��ا اأو خ���الل ف���رته ما 
ق��ب��ل ال���غ���روب وذل����ك ل���وج���ود كمية 
كافية من اال�شعة الفوق البنف�شجية 
ال�شم�س بحيث تكون ن�شبه  اأ�شعة  يف 
من  فيتامني  على  اجل�شم  ح�شول 
الفرتة  ه���ذه  خ���الل  ال�شم�س  اأ���ش��ع��ه 
امل�شادر  ..وم���ن  ب��امل��ائ��ة   90 بن�شبه 
م�شتقات  م��ن  للفيتامني  ال��غ��ذائ��ي��ة 
االألبان وال�شمك واحلبوب الغذائية 
وهذا متوفر بن�شبة 10 باملائة فقط 
الكال�شيوم  ..و اخذ كمية كافيه من 
1000 وحدة  امل�شموح بها  والكمية 
دولية وممار�شة التمارين الريا�شية 
ال��ي��وم��ي��ة ب�����ش��وره م��ن��ت��ظ��م��ة بحيث 
ال��ع��ظ��ام القوية  ب��ن��اء  ت�����ش��اع��د ع��ل��ى 
ال�شحية  احل���م���ل���ة  ن����ال����ت  وق������د   .
اجلمهور  ا�شتح�شان  على  التوعوية 
بال�شكر  توجهوا  حيث  احل�شور  من 
والتقدير اىل ادارة داررعاية امل�شنني 
بال�شالمة  االه��ت��م��ام  على  بعجمان 
االمارة  واله���ايل  للم�شنني  ال��ع��ام��ة 
الطبية  ال�������ش���رك���ات  اىل  وك����ذل����ك 

الراعية لهذه الفعالية ال�شحية .

اأمرا�س  ب��اأخ��ط��ار  وامل�����ش��ن��ني  ال��ع��م��ر 
املفا�شل  وروماتيزم  العظام  ه�شا�شة 
اخللقية  ال��ع��ي��وب  و  ال�����ش��ك��ري  وداء 
ب��اأ���ش��ف��ل ال���ق���دم و ط���رق ع��الج��ه��ا و 
االن�شان  ب���اأن  اإمي��ان��ا  منها  ال��وق��اي��ة 
ه�����و ال���������رثوة احل���ق���ي���ق���ي���ة ال����ت����ي ال 
و  و���ش��ع��ادت��ه  جم��ت��م��ع  اي  يف  تن�شب 
رفاهيته هي الهدف االأ�شمى لعملية 
االقت�شادية  و  االجتماعية  التنمية 
االأ�شا�شية  الو�شيلة  هو  فاالن�شان   ..
رفعة  ف��ي��ه  مل��ا  التنمية  ه���ذه  لتنفيذ 
الفعالية  . وا�شافت ان هذه  للوطن 
االمرا�س  ه��ذه  ك��ون  اهميتها  ت��ات��ي 
غري ظاهرة وال ي�شعر بها املري�س اال 
بعد وقت طويل .. لذلك جاء توجيه 
االنتباه وتقدمي االر�شادات ال�شحية 
االمرا�س  ه���ذه  ل��ت��دارك  الطبية  و 
للوقاية منها منذ البداية . وحتدث 
العاين  احلميد  عبد  غالب  الدكتور 
حول التهاب املفا�شل الرثوي والذي 

اأمرا�س الروماتزم التي  يعترب احد 
ملفا�شل  ال��زل��ي��ل��ل��ي  ال��غ�����ش��اء  ت�شيب 
واأوتار اجل�شم ويت�شف بكونه مزمناآ 
اجل�شم  اأج���ه���زة  ي�شيب  اأن  ومي��ك��ن 
االأخرى ون�شبة حدوثه 1-3 باملائة 
ون�شبة اإ�شابة الن�شاء تكون اكرب من 
1:3 و تكون  بن�شبة  الرجال  اإ�شابة 
االإ�شابة باملر�س لالأعمار بني 30 - 

50 �شنه ..
احل�������االت ميكن  ب��ع�����س  ول���ك���ن يف   
خالل  املر�س  بهذا  االإن�شان  اإ�شابة 
اأي فرتة من عمره. وا�شار اىل تاأثري 
حيث  واملجتمع  املر�شى  على  املر�س 
يوؤثر مر�س التهاب املفا�شل الرثوي 
للمري�س  االقت�شادية  احلالة  على 
املجتمع  يف  مكانته  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
حيث يوؤدي اإىل زيادة فر�س االإ�شابة 
اأخ���رى ناجتة ع��ن املر�س  ب��اإم��را���س 
بن�شبة  الوفيات  ن�شبة  زي��ادة  واأي�شا 
املري�س  ع��م��ر  م��ن  ب��امل��ائ��ة   60  50

امل��ر���س تكون  م��ع��دل تكلفة ع��الج  و 
باه�شة .. كما انه بعد مرور  11-8 
�شنه من االإ�شابة باملر�س يوؤدي اإىل 
عدم قدرة املري�س على العمل بن�شبة 
43- 85 باملائة . وتظهر االأعرا�س 
ل��ل��م��ر���س م���ن خ���الل ت��ي��ب�����س حركة 
اأ�شابع الكفني �شباحا و االم مفا�شل 
والتاأثري  ال���ع���ام  وال��ن��ح��ول  ال��ك��ف��ني 
اىل  باال�شافة  املفا�شل  على  املزمن 
اعوجاج  و  املفا�شل  ت�شوه  م��ع  ت��ورم 
املف�شل و �شرر االأوتار املحيطة به و 
نخر العظام وت�شوهها و عدم القدرة 
 .. الكفني  ا�شتخدام  على  الوظيفية 
اما اأعرا�س امل�ر�س يف تورم املفا�شل 
تدريجية  ب�����ش��وره  فتظهر  امل��ت��ع��دد 
 70 االأع���را����س  ه���ذه  ن�شبة  وت��ك��ون 
بهذا  امل�شابني  امل��ر���ش��ى  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
ب�شوره  املر�س  ظهور  ام��ا   .. املر�س 
باملائة   10 بن�شبه  وم��ف��اج��اأة  ح���ادة 
من املر�شى ..وتكون هذه االإعرا�س 

وفد من اأرا�ضي عجمان يزور معر�س ف�ضاءات اإبداعية لالأيتام

�ضرطة اأب�ظبي ت�ضتعد حلملة اأ�ضرتي اأمانتي  تعريف منت�ضبي �ضرطة اأب�ظبي بجائزة امل�ظف املثايل

االأعمال  هيئة  تقدمها  التي  باخلدمات  العرياين  اأ�شاد 
اخلريية لالإن�شان يف الداخل و اخلارج.

اإدارة عالقات  م��دي��ر  ال��ع��و���ش��ي  ج��م��ع��ة  اأح��م��د  ث��م��ن  و 
ال��ع��م��الء ب��دائ��رة االأرا����ش���ي واالأم�����الك ال����دور الفاعل 
الذي تلعبه هيئة االأعمال اخلريية يف عجمان لرعاية 
االأيتام وتبني م�شروعاتهم وعر�شها على اجلمهور من 
خالل املعار�س التي تنظمها ب�شكل م�شتمر. من ناحيته 
اأ�شاد عبد اهلل حممد العو�شي االأمني امل�شاعد لل�شوؤون 
باملبادرات  االأعمال اخلريية  املالية يف هيئة  و  االإداري��ة 
واالأم����الك  االأرا����ش���ي  دائ����رة  تنظمها  ال��ت��ي  املجتمعية 
خا�شة  ب�شفة  اخل��ريي��ة  االأع��م��ال  دع��م  على  وحر�شها 
�شريحة االأيتام كما اأعرب عن افتخاره باإجنازات الهيئة 

و ال�شمعة الطيبة التي حازت عليها عرب العامل.

•• عجمان ـ الفجر 

قام وفد من دائ��رة االأرا�شي واالأم��الك عجمان بزيارة 
هيئة  تنظمه  ال��ذي  لالأيتام  اإبداعية  ف�شاءات  معر�س 
االأعمال اخلريية حتت رعاية �شمو ال�شيخ عبد العزيز 
بن حميد النعيمي و الذي يت�شمن م�شغوالت و ر�شومات 
العرياين مدير  �شامل  اأمهاتهم. وقال حارب  و  لالأيتام 
عام دائرة االأرا�شي و االأمالك اإن زيارتنا لهذا املعر�س 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة  باالأيتام  اهتمامنا  و 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ، ع�شو املجل�س االأعلى 
احلكومية  ال��دوائ��ر  دور  تعزيز  باأهمية  عجمان  حاكم 
ال���الزم جلميع  ال��دع��م  يف اخل��دم��ة املجتمعية وت��ق��دمي 
فئاته وت�شجيع االإبداع واملبدعني يف �شتى املجاالت كما 

وال�شالمة العامة يف �شرطة اأبوظبي اإن احلملة تهدف 
من  بالوقاية  واالأط��ف��ال  واالأم��ه��ات  االآب���اء  تثقيف  اإىل 
التعامل معها حني وقوعها.  املنزلية وكيفية  احل��وادث 
اإقامة معار�س تثقيفية  اأن برناجمها يت�شمن  واأ�شاف 
وزيارات  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  التجارية  املراكز  من  ع��دد  يف 
واجلامعات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  م��ن  ل��ع��دد  ميدانية 
امل��واط��ن��ني يف االأحياء  وال��ك��ل��ي��ات وامل���دار����س وجم��ال�����س 
االأهل  دور  اأهمية  العامري  واأك���د   . ب��االإم��ارة  ال�شكنية 
اآمنة يف  اأج��واء  يف االهتمام والرعاية واملراقبة وتوفري 

املنزل بعيدة عن احلوادث.

••  ابوظبي-وام:

 حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية .. ا�شتعدت 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي ممثلة يف اإدارة الطوارئ 
التمري�س  جمعية  م��ع  بالتن�شيق  ال��ع��ام��ة  وال�����ش��الم��ة 
�شعار  حتت  تثقيفية  توعوية  حملة  لتنظيم  االإماراتية 
باأبوظبي  مول  املارينا  مركز  يف  تنطلق  اأمانتي  اأ�شرتي 
وال��ب��وادي مول يف العني يف 14 اأبريل اجل��اري . وقال 
الطوارئ  اإدارة  مدير  العامري  اإبراهيم  حممد  املقدم 

واالأفراد يف ق�شم احلفز الوظيفي باإدارة تقييم العاملني يف 
حما�شرة األقاها يف الور�شة اأن جائزة املوظف املثايل حتظى 
اأن  اإىل  اأبوظبي م�شريا  �شرطة  ال�شرطية يف  القيادة  بدعم 
واالرتقاء  اأنف�شهم  لتطوير  العاملني  دف��ع  منها  ال��ه��دف 
مب�شتوى اأدائهم الوظيفي لنيل �شرف الفوز بهذه اجلائزة . 
وذكر اأن هذه اجلائزة تعد املرحلة االأوىل لتاأهيل املوظفني 
اإىل  املثايل الفتا  املوظف  الداخلية فئة  �شمو وزير  جلائزة 
جماالت الرت�شيح للجائزة من النواحي االإ�شرافية والفنية 
عن  ف�شال  املتخ�ش�شة  وال��وظ��ائ��ف  والهند�شية  والتقنية 

اجلانب االإداري وامليداين وفئة املوظف املتميز اجلديد .

•• ابوظبي-وام:

ب����اإدارة  ممثلة  الب�شرية  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نظمت   
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  العاملني  اأداء  تقييم 
ور����ش���ة ع��م��ل ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��ج��ائ��زة امل���وظ���ف امل���ث���ايل اأم�������س يف 
من   75 بح�شور  الور�شة  وعرفت  ال�شرطة.  �شباط  ن��ادي 
اإدارات  خمتلف  م��ن  واالأف�����راد  ال�شف  و���ش��ب��اط  ال�شباط 
باإ�شداره  املثايل  املوظف  جائزة  مب�شروع  اأبوظبي  �شرطة 
اجل��دي��د ون��ظ��ام االإ���ش��ه��ام��ات االإل���ك���رتوين. واأك����د النقيب 
ال�شف  �شباط  �شوؤون  فرع  مدير  العامري  كرامة  عبداهلل 
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العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/593  جتاري جزئي      
بان  نعلنكم  االقامة  م  جمهول حمل  .ذ.م.  �س  اير  �شركة ماك  املحكوم عليه/1-  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2012/12/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/ �شركة ميغا باور لتجارة الكهربائيات ذ.م.م ب بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
لل�شركة املدعية مبلغ 35.000 درهم )خم�شة وثالثون الف درهم( والفائدة بواقع %9 
والزمتها  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2011/7/4 يف  احلا�شل  اال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا 
من  ذل��ك  ماعدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  بامل�شروفات 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات  
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 295 /2013   جت  جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/عي�شى حممد علي البلو�شي ب�شفته وكيل اخلدمات الرخ�شة امل�شماه/ حمل 
التنوير للحالقة اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: مراد  علي باغ علي ب�شفته مالك 
الرخ�شة امل�شماه/ حمل التنوير للحالقة اجلن�شية: باك�شتان     مو�شوع الدعوى: 
ف�شخ عقد وكيل خدمات 20000 درهم  املطلوب اعالنه/   مراد  علي باغ علي ب�شفته 
مالك الرخ�شة امل�شماه/ حمل التنوير للحالقة اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/5/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 897 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/حنان كبيدي بيني اجلن�شية:  اثيوبيا مدعي عليه: كافترييا الطابيه 
اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
كافترييا الطابيه اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مدينة حممد بن ز ايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكر ة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/303 تظلم جتاري                          
اىل املتظلم �شده/1-  قا�شم بي �شيخ جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / 
بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اقام 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف االمر على 
عري�شة )جت��اري( رقم 2012/368 والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة 
يوم االثنني املوافق 2013/4/15 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B .6 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1122  ا�ستئناف جتاري
 rescom holdings اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -ر�شكوم هولدينجز ليمتد
limited  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة انرتنا�شيونال 
فاوندي�شن جروب ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد البحر قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/762 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2012/7/30 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 ال�شاعة 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت   /ت�شنيم نا�شر احمد احلمادى  اىل حمكمة 
اأبوظبي االبتدائية ق�شم التوثيقات ، بطلب تغيري ا�شمها 

من ) ت�شنيم ( اىل )مرمي(  
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/272 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة احلظ التجارية اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده : 
االمارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  لل�شيانة  و�شتيفن  احلو�شني  احمد  �شركة 
ذ.م.م  العامة  لل�شيانة  و�شتيفن  احلو�شني  احمد  اعالنه:�شركة  املطلوب 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ  ب-  ت-  جز-م  جت   2012/1233 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
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 التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/57 مدين جزئي                        
اىل املدعى عليه /خالد ح�شن عبداهلل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  
مببلغ وقدره )3217.53 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1069 مدين جزئي                        

اىل املدعى عليه /علي حممد احمد عبداهلل املطوع ال�شويدي   جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة ) �س م ع ( وميثله: 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  ابوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   12801.05( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2D.17 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/14 مدين جزئي                        
االقامة مبا  ملغوث جمهول حمل  عبيد  �شعيد  عبيد  /علي  عليه  املدعى  اىل 
ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   24443.47( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/847 جتاري جزئي                        
اىل املدعى عليه /ات�س ام ام ميدل اي�شت ) �س .ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة توب دينتال )برودتكت�س ( ليمتد وميثله:حممد ح�شن 
حممد البحر قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
االماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  ا�شرتليني(  )13861.60 جنيه  وق��دره  مببلغ 
)81365 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية بواقع 
التام.  وح��ددت لها  ال�شداد  تاريخ اال�شتحقاق يف 2010/6/30 وحتى  12% من 
 ch2D.19 جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/19 مدين جزئي                        
جمهول  ال�شحي   �شويد  بن  �شليمان  حممد  �شعيد  /عائ�شة  عليه  املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكاملة ) �س م ع 
( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3568.43 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2D.17 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/53 مدين جزئي                        

اىل املدعى عليه /�شامل �شيف م�شبح �شامل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  
مببلغ وقدره )3054.98 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1210 مدين جزئي                        

اىل املدعى عليه /علي حممد �شباح حممد املن�شوري  جمهول حمل االقامة 
وميثله:   ) ع  م  ���س   ( املتكاملة  لالت�شاالت  االم����ارات  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  ابوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   24429.18( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/21 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  ���س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1215 مدين جزئي                        
اىل املدعى عليه /را�شد علي عبداهلل را�شد الزعابي   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4100.42 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  بان  �شده 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2D.17 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/3241 جزئي مدين
اىل املدعى عليه/جا�شم حممد ح�شن عي�شي ال�شابري  حيث ان املدعي: العربي 
اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى  لرتكيب املواد العازلة و�شيانة املباين 
املذكورة اعاله ويعلنك فيها حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف الدعوى باحالة 
ال�شاعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذا  للخربة.  الدعوى 
الثامنة والن�شف من يوم 2013/4/16 ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2399 /2012   جت كل- م ت- ب-اأظ

البادية  زهرة  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  �شديق  احمد  مدعي/�شفري 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  العامة  واملقاوالت  للنقليات 
ندب خبري ح�شابي املطلوب اعالنه/ زهرة البادية للنقليات واملقاوالت العامة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  واخرون 
موعدا   2013/4/23 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 108 /2013   مدجز  - م ر- ب-اأظ

حممود  و�شام  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  ناير  �شادا�شيوان  مدعي/فينود 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االردن   اجلن�شية:  الذيابات  عبدالقادر 
30.000 درهم  املطلوب اعالنه/ و�شام حممود عبدالقادر الذيابات اجلن�شية: 
االردن  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 109 /2013   مدجز  - م ر- ب-اأظ

مدعي/�شيد جوهر م�شطفى �شيد خالد م�شطفى اجلن�شية: باك�شتان    مدعي 
عليه: و�شام حممود عبدالقادر اجلن�شية: االردن  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
اجلن�شية:  عبدالقادر  حممود  و�شام  اعالنه/  املطلوب  درهم    20.000 مالية 
االردن  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 352 /2013   جت جز  - م ت- ب-اأظ

بوكالة  �شريدان-  اندري  �شرمد  ل�شاحبها/  امل�شتعارة  للقواطع  مدعي/في�شتا 
االمارات  مدعي عليه: عبدالرحمن  �شريدان اجلن�شية:  اتهافا حممد  احمد 
يحيى ال�شوا اجلن�شية: �شوريا  مو�شوع الدعوى: املطالبة مببلغ 17.000 درهم   
بالن�شر  عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  ال�شوا  يحيى  اعالنه/عبدالرحمن  املطلوب 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/1 موعدا  املوافق 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1059 /2012   جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/عارف حممد علي حممد ال�شحي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: وليد 
الدعوى: مطالبة  :  فل�شطني مو�شوع  �شعد اجلن�شية  ابو  خالد عبداللطيف 
مالية 50.000 درهم تعوي�س املطلوب اعالنه/ وليد خالد عبداللطيف ابو �شعد 
اجلن�شية :فل�شطني عنوانه: بالن�شر)ب�شحيفة الدعوى وبتعجيل  الدعوى من 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الوقف( 
االثنني املوافق 2013/4/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 361 /2013   جت جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
بنت  اآمال  عليه:  االمارات مدعي  ع اجلن�شية:  م  �س  الوطني  القيوين  ام  مدعي/بنك 
 35.902.40 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  تون�س  اجلن�شية:  الن�شراوي  احلبيب 
بنت  اآمال  اعالنه/  املطلوب   2011/12/20 تاريخ  من   %2.49 اتفاقية  فائدة  درهم 
احلبيب الن�شراوي اجلن�شية: تون�س  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
الدعوى،  املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر  املحكمة يوم االحد  املذكورة اعاله وحددت 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/09
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 394 /2013   جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك اخلليج االول اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: خالد حممد احمد م�شبح 
وثبوت  حجز  �شحة  دعوى  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املهري  عامر  بن 
احلق مببلغ226.390.76 درهم املطلوب اعالنه/ خالد حممد احمد م�شبح بن عامر 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  املهري 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/09
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/820  مد جز - م ر- ب- اأظ

حممد  خادم  �شامل   �شيف  عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  هارون  عبادي  معبد  مدعي/معبد 
القبي�شي واخرون اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة مب�شتحقات 20.000 درهم+ 
خادم  �شامل  القبي�شي2-�شمه  خادم  �شامل  اعالنهم/1-خادم  املطلوب  تعوي�س  و�شع+  تعديل 
�شامل  القبي�شي 5-عبداهلل  �شامل خادم حممد  القبي�شي 4-�شيف  �شامل خادم  القبي�شي 3-عي�شى 
خادم القبي�شي 6-بخيته عبداهلل ارملة �شامل خادم حممد القبي�شي 7-حممد �شامل خادم حممد 
االمارات  اجلن�شية:  القبي�شي  خادم  �شامل  9-عائ�شة  القبي�شي  خادم  �شامل  8-منرية  القبي�شي 
اقام  املدعي  ان  حيث   ) ن�شرا  الدعوى  �شكل  بت�شحيح  عليها  املدعى  اعالن  بالن�شر)  عنوانه: 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/15 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
- الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
�شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

بتاريخ 2013/4/07

قلم املحكمة املدنية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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تكرمي االمني العام للمجل�س ال�طني االحتادي لف�زة بجائز التميز الربملاين من االحتاد الربملاين العربيج�اهر القا�ضمي ت�ضدر قرارا با�ضتقالل اإدارة مراكز الفتيات عن مراكز االأطفال
••  ال�صارقة -وام:

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأ���ش��درت   
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  ..���ش��م��و  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ا�شتقالل  ب�شاأن  اأم�س قرارا   .. االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي 
خالد  بنت  عائ�شة  وتعيني  االأط��ف��ال  م��راك��ز  اإدارة  ع��ن  الفتيات  م��راك��ز  اإدارة 
رقم  ال��ق��رار  ياأتي  الفتيات.  مراكز  اإدارة  م�شاعد  مدير  مهام  لتويل  القا�شمي 
اإعداد  املبذولة لرتجمة روؤية وفكر �شموها يف  2013 �شمن اجلهود  3 ل�شنة 
جيل مبدع ومتميز وتغذيته باملعطيات التاريخية واالإجتماعية والثقافية مبا 
ي�شهم يف دعم وتعزيز عملية التن�شئة االإجتماعية وتاأهيله للم�شاهمة بفاعلية يف 
ال�شاحة الثقافية االإماراتية واالإنخراط بفعالية يف املنظومة الفكرية العاملية. 
وتعمل اإدارة مراكز الفتيات حتت مظلة املكتب التنفيذي ل�شمو ال�شيخة جواهر 

ال�شارقة  اإم��ارة  فتيات  بتنمية  املخت�شة  املوؤ�ش�شة  ب�شفتها  القا�شمي  بنت حممد 
الفتيات  ا�شتقطاب  يف  مهمتها  وتتمثل  العاملية  واملعايري  املقايي�س  اأرق��ى  وف��ق 
املوهوبات ومنحهن ف�شاءات اجتماعية ومنابر اإعالمية الإ�شتعرا�س اإبداعاتهن 
وم�شاريعهن الفنية والفكرية وتاأهيلهن للم�شاركة يف خمتلف املحافل واملوؤمترات 
واملهرجانات وامل�شابقات املحلية واالإقليمية والعاملية اإ�شافة اإىل تعزيز مهاراتهن 
القيادية ومتكينهن لتويل خمتلف املنا�شب القيادية والريادية يف �شتى املجاالت 
وور�س  ال���دورات  م��ن  االإدارة جمموعة متنوعة  وت��ق��دم  ك��اف��ة.  االأ���ش��ع��دة  وعلى 
املهنية  وامل��ه��ارات  الفنون  ح��ول  تتمحور  ال��ت��ي  والرتفيهية  التعليمية  العمل 
املنزيل  االقت�شاد  احلياتية  واملهارات  املجتمعية  واخلدمة  ال�شخ�شية  والتنمية 
واالإعالم التطبيقي والتي اأعيد ت�شميمها ب�شكل كامل لت�شاهي جودة الربامج 
العاملية التي تقدمها املوؤ�ش�شات االإجتماعية املختلفة الإعداد نخبة من الفتيات 

االإماراتيات املبدعات والقادرات على مواكبة امل�شتقبل بكفاءة واقتدار.

•• الكويت-وام:

االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  امل��ر  احمد  حممد  معايل  ح�شر   
الرا�شد  فهد  علي  اقامه معايل  ال��ذي  الع�شاء  املرافق حفل  والوفد 
رئي�س االحتاد الربملاين العربي رئي�س جمل�س االمة الكويتي ام�س 
اجتماعات  يف  امل�شاركة  والوفود  العربية  الربملانات  لروؤ�شاء  تكرميا 
امل���وؤمت���ر ال��ت��ا���ش��ع ع�شر ل��الحت��اد ال���ربمل���اين ال��ع��رب��ي ال��ت��ي تعقد يف 
الدكتور  �شعادة  احلفل  خ��الل  الرا�شد  فهد  معايل  وك��رم  الكويت. 
حممد �شامل املزروعي االأمني العام للمجل�س الوطني الفائز بجائزة 
التميز الربملاين عن فئة االمني العام واي�شا تكرمي الفائزين من 

دور  علي  الرا�شد  فهد  علي  معايل  واثنى  واالع�شاء.  الرئي�س  فئة 
يف  الفعالة  وم�شاهماتة  االحت��ادي  الوطني  للمجل�س  العام  االم��ني 
ان  م��وؤك��دا  الوطني االحت���ادي  واملجل�س  العربي االحت���ادي  ال��ربمل��ان 
دولة االم��ارات دائما يف جميع اجتماعات االحتاد تقدم العديد من 
العربي.  الربملاين  االحت��اد  بعمل  االرتقاء  ت�شاهم يف  التي  املبادرات 
وي�شم الوفد املرافق ملعايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �شعادة 
كل من الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف ال�شاهني واأحمد عبدامللك 
والدكتور  ال�شويدي  نا�شر  وخليفة  ال�شام�شي  رحمة  واأحمد  اأهلي 
يعقوب علي النقبي اأع�شاء املجل�س والدكتور حممد �شامل املزروعي 

االأمني العام للمجل�س.

برعاية حاكم ال�شارقة 

م�ؤ�ض�ضة القراآن الكرمي وال�ضنة بال�ضارقة حتتفل �ضباح الي�م بتكرمي الفائزين بجائزة ال�ضارقة للقراآن الكرمي وال�ضنة 

جمل�س اأولياء اأم�ر الطلبة املنطقة ال��ضطى يختتم دورته ) االإبداع يف حل امل�ضكالت(

م�ضروع الرب ينظم جمل�س اأمهات طالبات مراكز التحفيظ

اختتم جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 
الو�شطى  املنطقة  يف  وال��ط��ال��ب��ات 
مب���ق���ره يف م��دي��ن��ة ال���ذي���د دورت����ه 
يومني  م��دى  على  توا�شلت  ال��ت��ي 
امل�شكالت  االإب����داع يف ح��ل  ب��ع��ن��وان 
وامل�شت�شار  امل�����درب  ف��ي��ه��ا  ح��ا���ش��ر 
اال�شري �شعيد عبيد بالليث املدير 
فيها  و�شارك  للمجل�س  التنفيذي 

نحو 30 متدربا ومتدربة .
وا�شار املحا�شر �شعيد عبيد بالليث 
وحماورها  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  اأن 
امل�شاركني  ت����زوي����د  اإىل  ه����دف����ت 
امل�شكالت  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  مب���ه���ارات 

ال����رب  اإط�����������ار دع�������م م���������ش����روع  يف 
التابع  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  لتحفيظ 
العلمية  للقيم  ال��رب  دار  جلمعية 
فئات  لكافة  االأ���ش��ي��ل��ة  وال��رتاث��ي��ة 
املجتمع، كانت مبادرة جديدة من 
القراآن  ل��ت��ح��ف��ي��ظ  ال����رب  م�����ش��روع 
فعالية  ب��ت��ن��ظ��ي��م  االإن�������اث  ���ش��ع��ب��ة 
امل�شروع  ط��ال��ب��ات  اأم���ه���ات  جمل�س 
م�شجد  كل من  ل��دى  ال�شغار  فئة 
اأب���و م��ن��ارة، م��رك��ز امل��م��زر، م�شجد 
زعبيل، مركز ند احلمر، وم�شجد 
بالينابيع، وكان اخلتام يف  ال�شمد 
ف���رع راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��رع��اي��ة قاعة 

اأما�شي براأ�س اخليمة.
اأعدتها  التي  وقد تنوعت الربامج 
بطاقات  اإر���ش��ال  يف  امل�����ش��روع  اإدارة 
الطالبات  اأم����ور  الأول���ي���اء  ال��دع��وة 

امل�شاركني باأنواع القرارات ومراحل 
ات���خ���اذه���او����ش���ب���ل امل���ف���ا����ش���ل���ة بني 

القرارات  ات��خ��اذ  وط���رق  املختلفة 
ب��ج��ان��ب تعريف  ال���الزم���ة حل��ل��ه��ا 

امل�����ش��روع وه���و ك��ت��اب اهلل، ك��م��ا مت 
القراآن  ح��ف��ظ  ب��ن��ظ��ام  ال��ت��ع��ري��ف 
يف  خطتي  برنامج  عرب  واملراجعة 

حفظ القراآن .
ن�شيب  م���وزة  األ��ق��ت  جانبها  وم��ن 

وا�شتقبالهن  االأمهات  من  ال�شغار 
التقدير  ب���ك���ل���م���ات  امل���ج���ل�������س  يف 
والرتحاب والورود، والتحدث عن 
ف�شل القراآن الكرمي والكنز الذي 
وطالبات  لطالب  الرب  دار  تقدمه 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ورعاه  اهلل  حفظه  ال�شارقة  حاكم 
الكرمي  ال����ق����راآن  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��ي��م 
اليوم  ب��ال�����ش��ارق��ة ���ش��ب��اح  وال�����ش��ن��ة 
اخلمي�س حفلها لتكرمي الفائزين 
للقراآن  ال�شارقة  جائزة  يف  الذكور 
م�شتوى  ع��ل��ى  وال�����ش��ن��ة  ال���ك���رمي 
ال�شاعة  مت����ام  يف  وذل�����ك  ال����دول����ة 
مبدينة  ق�شرالثقافة  يف  العا�شرة 
ال�����ش��ارق��ة. واأف�����ادت امل��وؤ���ش�����ش��ة باأن 
اإح�����ش��ائ��ي��ة امل�����ش��ارك��ني ال���ذك���ور يف 

تكرمي جلنة التحكيم والتي �شمت 
فرحان  ال���دك���ت���ورع���زي���ز  ال�����ش��ي��خ 
العنزي رئي�س جلنة حتكيم ال�شنة 
ال��ن��ب��وي��ة وال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور �شامل 
الدوبي رئي�س جلنة حتكيم القراآن 
اهلل  عبد  ال�شيخ  وف�شيلة  ال��ك��رمي 
اللجان  رئ��ي�����س  احل��و���ش��ن��ي  خ��ل��ف 
�شعبان  يو�شف  و  للجائزة  املنظمة 

املن�شق االإعالمي للجائزة .
جمل�س  اأع�شاء  تكرمي  �شيتم  كما 
ال�شابقني وهم �شالح عبد  االإدارة 
ال��رح��م��ن ب��وخ��اط��ر وع���م���ر �شيف 
اجلروان وحمد مطر ترمي وخليفة 

جائزة القراآن الكرمي بلغت 248 
اأم�����ا عدد   40 ال���ف���ائ���زي���ن  وع�����دد 
 67 النبوية  ال�شنة  يف  امل�شجلني 
االإناث  وم��ن   14 الفائزين  وع��دد 
ب��ل��غ ع����دد امل�����ش��ج��الت يف ال���ق���راآن 
الكرمي 288 وعدد الفائزات 37 
ال�شنة  فيما بلغ عدد امل�شجالت يف 
النبوية 107 وعدد الفائزات 13

حفل  ي��ت�����ش��م��ن  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ك��ل��م��ة ل��رئ��ي�����س جمل�س 
دملوك  ب���ن  م��ط��ر  ���ش��ل��ط��ان  االدارة 
ب��ج��ان��ب ع��ر���س م����ادة ف��ل��م��ي��ة عن 
ب��ع��ده��ا �شيتم  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

م�����ش��ب��ح ال��ط��ن��ي��ج��ي وح��م��د �شامل 
الطريفي  ���ش��امل  وج��م��ال  امل�����زروع 
بجانب  الر�شوان  ح�شن  واإبراهيم 
ت���ك���رمي اجل����ه����ات ال���راع���ي���ة وهي 
موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم الراعي 
االإعالمي وهيئة االإمارات للهوية 
وم�شرف  احل���ك���وم���ي  ال�������ش���ري���ك 
ال�������ش���ارق���ة االإ�����ش����الم����ي ال����راع����ي 
غرفة  الف�شيون  وال��رع��اة  امل��ا���ش��ي 
وميجا  ال�����ش��ارق��ة  و�شناعة  جت���ارة 
للعمليات  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة  م���ول 
الكربى  ادكو واملحالت  البرتولية 
وال�شركة الكويتية للمواد الغذائية 

لاللكرتونيات  تليفوين  و���ش��رك��ة 
و�شركة  ال�������ش���ارق���ة  وم����وا�����ش����الت 
مرطبات دبي كما �شي�شمل التكرمي 
اجل����ه����ات ال����داع����م����ة وه�����ي دائ�����رة 
بال�شارقة  االإ���ش��الم��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
واالأمانة العامة لالأوقاف وجمعية 
وجمعية  اخل�����ريي�����ة  ال���������ش����ارق����ة 

ال�شارقة التعاونية 
حفل  �شتقيم  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  ي��ذك��ر 
تكرمي الفائزات من االإن��اث م�شاء 
ال��ث��ال��ث ع�شر  امل��واف��ق  ال�شبت  ي��وم 
ال�شاعة  اإب��ري��ل يف مت��ام  �شهر  م��ن 

اخلام�شة ع�شرا.

العلمية  والطرق  املتاحة  البدائل 
والريا�شية التخاذ القرار.

االأول  ال��دورة يف يومها  اإىل  ولفت 
ركزت على مفاهيم تعريف االبداع 
وطرقه بجانب دعوة امل�شاركني اإىل 
اأن يكونوا مبدعني مع بحث ا�شباب 
الف�شل يف االبداع فيما تناول اليوم 
اآل���ي���ات تعريف  ال��ث��اين  ال��ت��دري��ب��ي 
ملاذا  عن  �شوؤال  ورح  علميا  امل�شكلة 
حتدث امل�شكالت و�شوال اإىل طرق 

مواجهة امل�شكالت
والطرق ال�شليمة حلل امل�شكالت.

ال���دورة قدمت  اأن  بالليث  واأو���ش��ح 

ال���ت���ع���ام���ل مع  ن��ه��ج��ا وا����ش���ح���ا يف 
معها  التعامل  وف��ن��ون  امل�����ش��اك��الت 
واجتماعية  اإداري�����ة  اأك���ان���ت  ���ش��واء 
اأبعادا  متناولت  وغريها  مالية  اأو 
التعقيدات  ����ش���رح���ت  خم���ت���ل���ف���ة 
الفرو�س  وبناء  اخل��ي��ارات  وتوليد 
والرتكيز  ال��ب��ي��ان��ات  وا���ش��ت��ك�����ش��اف 
والتفكري االإبداعي الناقد والتاأين 
وال���و����ش���وح وت��ق��ي��ي��م احل���ل���ول كما 
وج���رى ت��ق��دمي ع���دد م��ن النماذج 
امل�شاركون  ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  االآن���ي���ة 
حلل  ال������������دورة  يف  وامل�����������ش�����ارك�����ات 

امل�شكالت والغلب عليها .

امل�������ش���رف���ة ال����ع����ام����ة ع���ل���ى م���راك���ز 
التحفيظ كلمة عن ف�شل القراآن، 
ث��م ق��دم��ت ���ش��رح��اً ل��دف��رت متابعة 
اأولياء االأمور، كما ت�شمن جمل�س 
م�����ش��اب��ق��ات منها  ع�����دة  االأم�����ه�����ات 
م�����ش��اب��ق��ة الأف�����ش��ل ث���الث ق����راءات 
ال���ط���ال���ب���ات، ومتنح  ل���ل���ق���راآن م���ن 
اأ���ش��وة بالتاج  وال���دة ال��ف��ائ��زة ت��اج��اً 
االآخ�����رة  يف  االأم  ���ش��ت��ل��ب�����ش��ه  ال�����ذي 
ابنتها  حفظ  نتيجة  اهلل  مب�شيئة 
ثم  احلفظ،  على  لها  وم�شاعدتها 
فيها  تقدم  اأم��ي  اإىل  ر�شالة  فقرة 
ب�شيط  ك��ت��ذك��ار  ر���ش��ال��ة  ك��ل طالبة 
اأخرى حول ن�شاط  الأمها ، وفقرة 
االماراتي  ال��رتاث  الإح��ي��اء  البنات 
ع��ب��ارة ع��ن ت��زي��ني وت��ل��وي��ن اأواين 
البنات  وتعريف  الرتاثية  الفخار 

علي االأدوات امل�شتخدمة قدمياً يف 
البيوت، يف حني مت عمل م�شابقات 
ثقافية  واأ����ش���ئ���ل���ة  ت���زي���ن  الأج���م���ل 
والطالبات  االأم��ه��ات  فيها  �شاركت 
رمزية  وه���داي���ا  ج���وائ���ز  وق���دم���ت 
واملتميزات  واحلا�شرات  للفائزات 
منهن. كما ت�شمن املجل�س تكرمي 
الفال�شي  اأ�شماء  الطالبة اخلامتة 
حلفظها  زع���ب���ي���ل  م�������ش���ج���د  م�����ن 
اأجري  كما  كاماًل،  الكرمي  القراآن 
امل�شروع  اإدارة  ب���ني  وح�����وار  ل��ق��اء 
للتعرف  واالأم�����ه�����ات  وامل���ع���ل���م���ات 
ومناق�شة  م���الح���ظ���ات���ه���ن  ع���ل���ى 
ترقيهن  و�شبل  الطالبات  م�شتوى 
وتنمية  احل���ف���ظ  م�������ش���ت���وي���ات  يف 
ال�شيافة  ق��دم��ت  ك��م��ا  ق��درات��ه��ن، 

للجميع.

املر يلتقي رئي�س االحتاد الربملاين الدويل 

املر يلتقي رئي�س جمل�س امل�ضت�ضارين املغربي 

اخلارجية تبحث التح�ضري الجتماع اللجنة امل�ضرتكة بني االإمارات والنم�ضا

تطلق الن�شخة الثانية بالتزامن مع اليوم العاملي للرتاث 

م�ؤمتر �ضحفي ب�زارة )الثقافة( لالإعالن 
عن اإطالق مهرجان تراث االمارات

••  الكويت-وام :

الوطني  املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأحمد  حممد  معايل  التقى 
االحتادي عبد الواحد الرا�شي رئي�س االحتاد الربملاين 
ال����دويل وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع��ات امل��وؤمت��ر ال�19 
اأم�����س االأول  ال��ت��ي انطلقت  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد 

بالعا�شمة الكويتية الكويت واختتم اأم�س.
التي  املناق�شات  اأه��م  اإىل  اللقاء  اجلانبان خالل  وتطرق 
128 لالحتاد الربملاين  ال�  متت يف اجتماعت اجلميعة 
الدويل التي عقدت موؤخرا يف االكوادور اإىل جانب اأبرز 
الرئي�شي  املو�شوع  اختيار  من  بحثها  مت  التي  املوا�شيع 
ال�شيا�شية  احل���ال���ة  ح���ول  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة  مل��ن��اق�����ش��ات 
على  الرتكيز  مع  العامل  يف  واالجتماعية  واالقت�شادية 
مو�شوع نهج جديد وحلول جديدة .. موؤكدين اأن تطبيق 
واأكد  مبتكرة.  ومفاهيم  مناهج  ايل  يحتاج  املفهوم  هذا 
ممثلي  حث  االك���وادور  موؤمتر  ان  الرا�شي  الواحد  عبد 
الربملانات اإىل امل�شاركة يف حل م�شكلة تغري املناخ وتعزيز 
اإمنائية  ال��ق��درات اله��داف  والطفل وح�شد  امل��راأة  �شحة 
امل�شتقبل  اأن  اإىل  .. الفتا   2015 عام  بعد  ملا  م�شتدامة 
يف  امل�شتخدمة  ال��ط��رق  ع��ل��ى  يعتمد  للجميع  امل�����ش��رتك 

ا�شتهالك الطاقة والغذاء واملوارد املائية.
مل�شاألة  اكرب  اولوية  العطاء  احلاجة  �شرورة  اإىل  واأ�شار 
الوقاية من النزاعات وانتهاكات حقوق االن�شان وتعزيز 
ق��ي��م ح��ق��وق االن�����ش��ان وال���ق���ان���ون االن�����ش��اين وممار�شة 

الربملانية  ال�شعبة  م�شاهمة  مدي  وحول  الدميقراطية. 
االم��ارت��ي��ة يف ف��ع��ال��ي��ات االحت����اد ال��ربمل��اين ال����دويل اأكد 
االإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  الرا�شي  الواحد  عبد 
ايجابية  االإم��ارت��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة  م�شاهمة  اأن  وام 
ومتميزة وذلك من خالل تهيئة االجتماعات واالهتمام 
الربملانية  ال�شعبة  واع��ت��رب  امل��ط��روح��ة.  امل��وا���ش��ي��ع  ب��ك��ل 
ال��دويل وتلعب دور  قوة اقرتاحية يف االحت��اد الربملاين 
القاطرة بالن�شبة للمجموعة العربية .. متمنيا اأن تلحق 
مبنهجية  العامل  دول  من  الكثري  يف  الربملانية  ال�شعب 
من  واال���ش��ت��ف��ادة  والعمل  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة 
ط��ري��ق��ة ت��ف��اع��ل��ه��ا ودوره�����ا امل��م��ي��ز يف االحت����اد الربملاين 
ال��دويل. من جهة اخ��ري ثمن رئي�س االحت��اد الربملاين 
ال����دويل ف���وز ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ���ش��امل املزروعي 
االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي بجائزة التميز 
الربملاين علي م�شتوي الدول العربية .. م�شريا اإىل انه 
ي�شحق هذه اجلائزة بجدارة لتجربتة الطويلة يف خدمة 
قام  ال��ت��ي  للجهود  ونتيجة  ال��وط��ن��ي  واملجل�س  ال��ربمل��ان 
العربي ودوره يف  بها من اجل خدمة االحت��اد الربملاين 
تطوير عمل االمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي 
ال����دويل واال�شالمي  ال���ربمل���ان  ال��ع��دي��دة يف  وم�����ش��ارك��ت��ه 
االحتادي  الوطني  املجل�س  وفد  اللقاء  ح�شر  والعربي. 
نا�شر  وخليفة  ال�شام�شي  رح��م��ة  اأح��م��د  م��ن  ك��ل  �شعادة 
اأع�شاء املجل�س  ال�شويدي والدكتور يعقوب علي النقبي 
والدكتور حممد �شامل املزروعي االأمني العام للمجل�س. 

••  الكويت-وام:

اأح���م���د امل����ر رئ��ي�����س املجل�س   ال��ت��ق��ى م���ع���ايل حم��م��د 
اهلل  بيد  ال�شيخ  ال��دك��ت��ور حممد  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
هام�س  على  اأم�س  املغربي  امل�شت�شارين  جمل�س  رئي�س 
العربي  الربملاين  لالحتاد  ال�19  املوؤمتر  اجتماعات 
ال����ذي ي��ع��ق��د يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة خ���الل الفرتة 
املجل�س  وف���د  ال��ل��ق��اء  ح�شر  اأب���ري���ل.   10 اإىل   9 م��ن 
الوطني االحتادي �شعادة كل من الدكتور عبدالرحيم 
عبداللطي�شف ال�شاهني واأحمد عبدامللك اأهلي واأحمد 
والدكتور  ال�شويدي  نا�شر  وخليفة  ال�شام�شي  رحمة 

املجل�س والدكتور حممد  اأع�شاء  النقبي  يعقوب علي 
العام للمجل�س. ورحب رئي�س  املزروعي االأمني  �شامل 
اهلل  ب��ي��د  ال�شيخ  حم��م��د  ب��ال��دك��ت��ور  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
وبحث  البلدين.  ب��ني  الثنائية  بالعالقات  م�شيدا   ..
اجل��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء �شبل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بني 
امل��غ��رب واالإم������ارات ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ش��ت��وي��ات اإىل جانب 
تبادل اخلربات على امل�شتوى الربملاين واال�شتفادة من 
ال��ربمل��اين. من جانبه  العمل  البلدين يف  جت��ارب كال 
وجه الدكتور حممد ال�شيخ بيد اهلل دعوة اإىل معايل 
حممد اأحمد املر لزيارة املغرب .. موؤكدا اهمية موقع 

املغرب و فر�س اال�شتثمار الكبرية والواعدة فيه.

••  ابوظبي -وام:

اللجان  اإدارة  مدير  النقبي  ح��م��دان  �شعيد  �شعادة  التقى 
امل�شرتكة بوزارة اخلارجية اأم�س �شعادة بيرت اإليزنر ماكاي 
خالل  ج��رى  و  ال���دول���ة.   ل��دى  النم�شا  جمهورية  �شفري 

ال�شابعة  ال��دورة  اجتماع  لعقد  التح�شري  مناق�شة  اللقاء 
و  املتحدة  العربية  االإم���ارات  بني  ال��ق��ادم  امل�شرتكة  للجنة 
جمهورية النم�شا.  كما مت التباحث حول خمتلف الق�شايا 
االقت�شادية امل�شرتكة و فر�س تعزيزها مبختلف املجاالت 

مبا ي�شهم يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة بني البلدين. 

قطط ديزين الإفريقية يف حفل افتتاح اأبوظبي الدويل لأفالم البيئة

جمه�ر املهرجان يتابع �ضمبانزي بالتزامن مع �ضاالت اأمريكا
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  اإدارة  اأع��ل��ن��ت   
اأن  املنتظر  البيئة،  الأف��الم  ال��دويل 
العا�شمة  يف  االأوىل  دورت���ه  تنطلق 
اأب��و ظبي من 20 واىل  االإم��ارات��ي��ة 
25 من ال�شهر اجلاري برعاية �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الغربية،  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل 
االإفريقية  القطط  ل�  اختيارها  عن 
ب����رن����ام����ج حفل  ل���ي���ع���ر����س ����ش���م���ن 
املهرجان  االأوىل من  الدورة  افتتاح 
ا�شتديوهات  ان���ت���اج  م���ن  وال��ف��ي��ل��م 
دي�����زين االأم���ري���ك���ي���ة وم����ن اإخ�����راج 
اأال�شتري فوثريجيل وكيث �شخويل. 
كما يعر�س املهرجان �شمن برنامج 
االح���ت���ف���ال ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ي��ل��م��ا اآخر 
�شمبانزي من  دي��زين هو  اإنتاج  من 
ومارك  فوثريجيل  اأال�شتري  اإخ��راج 
ل��ي��ن��ف��ي��ل��د. وي�����ش��رتك ال��ف��ي��ل��م��ان يف 
فتية  حيوانات  ليوميات  تقدميهما 
يف ال��ق��ارة االف��ري��ق��ي��ة، وه��ي تعي�س 
حياتها الطبيعة هناك، حيث ق�شى 
اأوق����ات����ا طويلة  ال��ف��ي��ل��م��ني  ف��ري��ق��ا 
ل��ع��دة ���ش��ن��وات، وه��م��ا ي��ت��اب��ع��ان هذه 
تخطو  وه��ي  ال�شغرية،  احليوانات 
خطواتها االأوىل يف الربية الوا�شعة 
، ب��ع��ي��داً ع��ن ح��م��اي��ة االإم���ه���ات وقد 
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مليون دوالر. 
عر�س اأول يف ال�شرق االأو�شط

ف���ران�������ش���وا  جان–  اأع����������رب  وق�������د 
ك��ام��ي��ل��ريي، م��وؤ���ش�����س وم���دي���ر عام 
ديزين نيت�شر عن �شعادته بامل�شاركة 

تت�شرف  ق������ائ������اًل:  امل����ه����رج����ان  يف 
من  اأث��ن��ني  ب��ع��ر���س  نيت�شر  دي����زين 
مهرجان  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  اأف���الم���ه���ا 
البيئة،  الأف�����الم  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  عر�شهما  ومت 
االأم��ري��ك��ي��ة وف��رن�����ش��ا وغ��ريه��ا من 
ال���دول االأوروب���ي���ة االأخ����رى، لكنها 
فيها يف  يعر�شان  التي  االأوىل  امل��رة 
وي�شرفنا  االأو�شط.  ال�شرق  منطقة 
ع��ر���ش��ه��م��ا يف م��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث تعد 
اأم�������راً هاماً  ف��ي��ه��ا  ال��ب��ي��ئ��ة  ق�����ش��ي��ة 
وت�شوير  ان����ت����اج  وي���ت���م  وح����ي����وي����اً. 
اأفالم ديزين نيت�شر على يد اأف�شل 
عر�شها  ليتم  ال��ع��امل  يف  املخرجني 
اأما  الكبرية.  ال�شا�شات  على  الحقاً 
حتريره  فتتوىل  اأفالمنا  �شيناريو 

الطبيعة نف�شها.
ن��ع��م��ل م���ع علماء  ن��ح��ن   واأ�����ش����اف 
م�����������ش�����ه�����وري�����ن وم����������ع م���ن���ظ���م���ات 
يف  للم�شاهمة  منتقاة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

امل��ده�����ش��ة ل����الأف����الم ل��ق��ط��اع كبري 
يعتربان  الفيلمان  اجلماهري.  من 
ديزين  �شركة  اأنتجته  م��ا  اأب���رز  م��ن 
كما  ال���ط���ب���ي���ع���ة،  اأف��������الم  ق�������ش���م  يف 
مرتفعة  اإي����������رادات  ح��ق��ق��ا  اإن���ه���م���ا 
ون����اال اه��ت��م��ام��اً ن��ق��دي��اً ك��ب��رياً عند 
ع��ر���ش��ه��م��ا يف �����ش����االت ال����والي����ات 
مازال  حني  يف  االمريكية،  املتحدة 
عرو�شه  ي��وا���ش��ل  ���ش��م��ب��ان��زي  فيلم 
االوربية،  ال���دول  بع�س  ���ش��االت  يف 
ُيعدان  الفيلمني  اأن  منري:  وي��وؤك��د 
اأف�������الم  جم����م����وع����ة  اإىل  اأ������ش�����اف�����ة 
يرافقان  فهما  العامل،  يف  الطبيعة 
احليوانات  م���ن  ق��ل��ي��ل��ة  جم��م��وع��ة 
العامل  على  تتعرف  وهي  ال�شغرية 
وبعيداً  االأوىل،  اأيامها  اخلارجي يف 
ع��ن ح��م��اي��ة االأم���ه���ات. ه���ذا االأم���ر 
ال�شخ�شيات  اأف������الم  م���ن  ي��ق��رب��ه��ا 
الب�شرية الوا�شحة، لذلك نتوقع اأن 
تفاعل جمهور  الق�ش�س  هذه  تثري 

املحافظة  اإىل  ال��رام��ي��ة  ب��راجم��ه��ا 
اأفالمنا يف  الطبيعة. وبعر�س  على 
الأفالم  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  مهرجان 
ال��ب��ي��ئ��ة، ف���اإن���ه ي���ح���دون���ا االأم������ل يف 
اجلمهور  وم�شاعدة  العامة  توعية 
ع���ل���ى اك���ت�������ش���اف اأن���������واع واأ����ش���ن���اف 
و���ش��ل��وك��ي��ات وت�����ش��رف��ات وم��واق��ع ال 
ت�شدق من خالل �شرد ق�شة قوية. 
وجميعنا يعرف اإن ما نحبه نحميه 
اأف�شل.  نحبه  نفهمه  وم��ا  اأف�����ش��ل، 
هل ت�شتطيع هذه االأفالم م�شاعدة 

اجلمهور على فهم كوكبنا؟
ت�شوير مده�س واإ�شافة قوية

قال  الفيلمني  هذين  اإختيار  وع��ن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  م��ن��ري  حم��م��د 
نقدم  ب��اأن  �شعداء  نحن  للمهرجان 
هذان الفيلمان للجمهور يف اأبوظبي 
ومنطقة ال�شرق االأو�شط، وعر�شهما 
ع���ل���ى ال�������ش���ا����ش���ات ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف 
احلقيقية  الق�ش�س  ونقل  املدينة، 

جتعلنا  االأف��الم  وواقعية  املهرجان، 
روائية  اأف��الم��اً  ن�شاهد  اأن��ن��ا  ن�شعر 
اأبطالها من احليوانات، وكاًل منهما 
يوؤدي دوره كما ر�شمته له الطبيعة 

دون متثيل اأو اأداء فني مفتعل.
اأن م���ا ق���ام���ت به  واأ�����ش����اف م���ن���ري: 
اإخ��راج هذه  دي��زين والقائمني على 
ال�شينما  جماهري  اأب��ه��روا  االأف����الم 
على م�شتوى العامل، بهذه االأعمال 
التي ا�شتغرق ت�شويرها عدة �شنوات 
�شمبانزي  ف��ي��ل��م  وي��ق��دم  م��ت��ت��ال��ي��ة. 
 ، اأو���ش��ك��ار  ال��ق��رد ال�شغري  ي��وم��ي��ات 
ال��غ��اب��ة، ليعي�س  اأم���ه يف  ال���ذي فقد 
�شديد اخلطورة،  وحيداً يف حميط 
جمموعة  اإىل  ي���ن�������ش���م  اأن  ق���ب���ل 
اأخ���رى م��ن ال��ق��رود، يف ح��ني يقدم 
يوميات   ، االأفريقية  القطط  فيلم 
النمور  م����ن  ����ش���غ���رية  جم���م���وع���ة 
تخطو  وه��ي  ال�شغرية،  االأفريقية 

خطواتها االأوىل.

تنظم وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع موؤمتراً 
اأبريل  املوافق11  اخل��م��ي�����س  ال���ي���وم  ���ش��ب��اح  ���ش��ح��ف��ي��ا 
الوزارة  الوكيل  البدور  بالل  �شعادة  بح�شور  اجل��اري، 
امل�شاعد ل�شوؤون الثقافة والرتاث بالوزارة لالإعالن عن 
اطالق فعاليات مهرجان تراث االم��ارات للعام الثاين 
ال����وزارة  اأن تطلقه  امل��ق��رر  ال���ت���وايل، وال����ذي م��ن  ع��ل��ى 
ال�شهر  م��ن   20 ولغاية   17 م��ن  ال��ف��رتة  يف  فعالياته 
اجلاري، مبركز الوزارة الثقايف يف اإمارة راأ�س اخليمة، 

وذلك تزامناَ مع االحتفال باليوم العاملي للرتاث.
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  واخ���ت���ارت 
البحر ليكون �شعاراً للدورة الثانية من املهرجان وذلك 
لالحتفاء بالبحر ملا له من دور يف حياة اأهل االمارات، 
العاملي  باليوم  �شنوياً  االحتفاء  على  ال��وزارة  وحتر�س 
ل���ل���رتاث وذل����ك ل��ل��ح��ف��اظ امل�����وروث ال��ث��ق��ايف وال����رتاث 
امل��ن��ا���ش��ب��ات ونقلة  وت��اأ���ش��ي��ل��ه يف خم��ت��ل��ف  االم����ارات����ي 
لالأجيال القادمة كما ياأتي املهرجان متا�شياً مع الهدف 
الثالث من االهداف اال�شرتاتيجية للوزارة )2011-
على  واحل��ف��اظ  الفنية  باحلركة  االرت��ق��اء  2013( يف 

الرتاث االإماراتي غري املادي والتعريف به.
وحددت منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
اأبريل من كل عام،  الثامن ع�شر من �شهر   ، اليون�شكو 
عن  تعبرياً  للرتاث،  العاملي  باليوم  لالحتفال  منا�شبة 

التعاون والتعا�شد الدويل يف االهتمام بالرتاث.
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اأوباما وكرزاي يبحثان ق�شايا اأمنية و�شيا�شية 

جلنة برملانية بريطانية تدع� لل�ضالم مع طالبان 
•• لندن-وا�صنطن-يو بي اأي:

يف  بريطانية  برملانية  جلنة  دعت 
اإبرام  اإىل  ام�س،  ا�شدرته،  تقرير 
ات��ف��اق ���ش��الم م��ع ح��رك��ة طالبان، 
ب�شبب ما اعتربته اأهميته لتاأمني 
م�شتقبل اأفغان�شتان بعد ان�شحاب 
واالأجنبية  الربيطانية  ال��ق��وات 

من هناك يف نهاية العام املقبل.
وح���ّذرت جلنة ال��دف��اع يف جمل�س 
ال��ع��م��وم ال��ربمل��ان ال��ربي��ط��اين، يف 
اتخاذ  الف�شل يف  اأن  تقريرها من 
هذه اخلطوة قد يوؤدي اإىل اندالع 

حرب اأهلية يف اأفغان�شتان .
ون�شبت هيئة االإذاعة الربيطانية 
بي بي �شي اإىل التقرير، قوله اإن 
م�شوؤولية  لديها  املتحدة  اململكة 
ال�شتخدام نفوذها من اأجل تاأمني 
افغان�شتان بعد �شحب قواتها من 

هناك بنهاية العام 2014 .
واأو�شى التقرير باجراء انتخابات 
افغان�شتان،  يف  وم��ف��ت��وح��ة  ح���رة 
االأمنية  قواتها  وجتهيز  وتدريب 
الدعم  وت���وف���ري  ج���ي���دة  ب�������ش���ورة 
نظام  واق��ام��ة  لها،  امل�شتمر  امل��ايل 
االإن�شان،  ح��ق��وق  يحمي  ق�شائي 
وا����ش���ت���م���رار امل���ع���ون���ة االإمن���ائ���ي���ة، 
للت�شدي  فعالة  اج��راءات  واتخاذ 

للف�شاد وجتارة املخدرات .
وق������ال رئ���ي�������س جل���ن���ة ال����دف����اع يف 
النائب  ال����ربي����ط����اين،  ال����ربمل����ان 
توقعات  تلقينا  اأرب��ث��ن��وت  جيم�س 

ت�شليم  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
االأفغانية  للقوات  االأمنية  املهام 
فيث  لالنتخابات  والتح�شريات 

اأفغان�شتان بالعام 2014.
اأفاد  بياناً  االأبي�س  البيت  واأ�شدر 
اأوب��ام��ا وكرزاي  ات�����ش��ال  ع��ن  فيه 
ال����ذي اأو����ش���ح ان����ه ج����اء يف اإط����ار 

م�شاوراتهما امل�شتمرة.
ناق�شا  ال��رئ��ي�����ش��ني  ان  واأ�����ش����اف 
جم����م����وع����ة م������ن امل���������ش����ائ����ل من 
االأمنية  امل����ه����ام  ت�����ش��ل��ي��م  ب��ي��ن��ه��ا 
لالنتخابات  وال����ت����ح���������ش����ريات 
 ،2014 ب��ال��ع��ام  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
وجهود ال�شالم وامل�شاحلة بقيادة 

اأفغانية .
بت�شلم  وك������رزاي  اأوب����ام����ا  ورح����ب 
املتزايد  االأف��غ��ان��ي��ة  االأم����ن  ق���وات 
البالد،  يف  االأم��ن��ي��ة  للم�شوؤولية 
الإجناز  يتطلعان  انهما  اأك��دا  كما 
2013 عندما تنتقل  ربيع العام 
يف  ال��دول��ي��ة  امل�شاعدة  ق��وة  مهمة 
اإي�������ش���اف م���ن مهمة  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
ت�شلم  ف��ي��م��ا  دع�����م،  اإىل  ق��ت��ال��ي��ة 
العمليات  قيادة  االأفغانية  القوات 

يف خمتلف اأنحاء البالد.
لتح�شريات  دعمه  ك��رزاي  وج��دد 
يف  االأفغانية  لالنتخابات  �شاملة 
الرئي�شان  و���ش��دد   ،2014 ال��ع��ام 
على اأهمية كون االنتخابات حرة 
بالن�شبة  �شدقية  وذات  وع��ادل��ة 
وا�شتمرار  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  مل�شتقبل 

الدعم الدويل.

االأول  اأم�س  ليل  الطريق، فجرت 
يف مقاطعة مرجة يف هلمند واأدى 
اأ�شخا�س   5 مقتل  اإىل  التفجري 

واإ�شابة 5 اآخرين بجروح.
التفجري  اأية جمموعة  ومل تتنب 
حتى االآن، اإال اأن ال�شلطات املحلية 
غ��ال��ب��اً م��ا حت��ّم��ل ح��رك��ة طالبان 

م�شوؤولية هجمات مماثلة.
اىل ذلك، بحث الرئي�س االأمريكي 
باراك اأوباما يف ات�شال هاتفي مع 
ن��ظ��ريه االأف���غ���اين ح��ام��د ك���رزاي 
االأمنية  الق�شايا  م��ن  جمموعة 

افغان�شتان  يف  لالأو�شاع  �شارخة 
االأجنبية  ال��ق��وات  ان�����ش��ح��اب  ب��ع��د 
اأن  ه��ي  2014، واحل��ق��ي��ق��ة  ع���ام 
تاأثري  ل���دي���ه���ا  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة 
حم����دود ه���ن���اك.. وي��ت��ع��ني عليها 
باأنها  االأفغاين  لل�شعب  ُتظهر  اأن 
جانب  اإىل  بالتزاماتها  �شتتم�شك 
مبوا�شلة  ال���دول���ي���ني  ���ش��رك��ائ��ه��ا 
ت����ق����دمي ال����دع����م ل����ه يف ج���ه���وده 
م�شتقلة  دول����ة  الإق���ام���ة  ال��رام��ي��ة 

الأنه هو من يحدد م�شتقبله .
وت���ن�������ش���ر ب���ري���ط���ان���ي���ا ح����ال����ي����اً يف 

جندي   9000 نحو  افغان�شتان 
ُقتل  هلمند،  والي���ة  يف  معظمهم 
الغزو  م��ن��ذ  ج��ن��دي��اً   441 منهم 
الذي قادته الواليات املتحدة عام 

.2001
ميدانياً، قتل 5 اأ�شخا�س واأ�شيب 
عبوة  بتفجري  بجروح  اآخرون   5
جنوب  هلمند  اإق��ل��ي��م  يف  ن��ا���ش��ف��ة 

اأفغان�شتان.
ونقل املوقع االإلكرتوين ل�شحيفة 
)خاما(، عن ال�شلطات املحلية، اأن 
جانب  اإىل  م��زروع��ة  نا�شفة  عبوة 

معاذ اخلطيب: فكر القاعدة ال ينا�ضبنا 
•• القاهرة-يو بي اأي:

قال الرئي�س امل�شتقيل لالئتالف الوطني 
ال�ش����ورية  وامل��ع��ار���ش��������ة  ال��ث��������������ورة  ل��ق��وى 
اأحمد معاذ اخلطيب ام�س اإن فكر تنظيم 
وذلك  االئت�����الف،  ينا�ش�����ب  ال  القاع�����دة 
اإن  الع����راق  يف  التنظي������م  اإع�الن  على  رداً 
امت������������داد  �ش�������وريا  يف  الن�ش������رة  جبه��������ة 

له.
موقع  على  �شفحته  على  اخلطيب  وكتب 
فكر  اأن  في�شبوك  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

القاعدة ال ينا�شبنا وعلى الثوار يف �شوريا 
اتخاذ قرار وا�شح بهذا االأمر .

وكان متحدث با�شم اجلي�س ال�شوري احلر 
له  تتبع  ال  الن�شرة  جبهة  اأن  اأي�شاً  اأعلن 

واأن اجلي�س ال ين�شق معها.
وك����ان اأب����و ب��ك��ر ال���ب���غ���دادي زع��ي��م تنظيم 
القاعدة يف العراق اأعلن يف ت�شجيل �شوتي 
اأنه اآن االأوان لنعلن اأمام اأهل ال�شام والعامل 
باأ�شره اأن جبهة الن�شرة ما هي اإال امتداد 

لدولة العراق االإ�شالمية وجزء منها.
ودولة  الن�شرة  جبهة  ا�شم  توحيد  واأعلن 

وهو  واح��د  ا�شم  حتت  االإ�شالمية  ال��ع��راق 
وال�شام،  ال���ع���راق  يف  االإ���ش��الم��ي��ة  ال���دول���ة 
االإ�شالمية  الدولة  راية  الراية..  وتوحيد 

راية اخلالفة ..
قرار  انتقد  ك��ان  اخلطيب  اأن  اإىل  وي�شار 
املا�شي  دي�شمرب  االأول  وا�شنطن يف كانون 
اإدراج جبهة الن�شرة على الئحة املنظمات 

االإرهابية..
 ك��م��ا ان��ت��ق��د ن��ائ��ب��ه ج���ورج ���ش��ربا، القرار، 
يعترب  ال�����ش��وري  ال�شعب  ان  ع��ل��ى  م�����ش��دداً 

جبهة الن�شرة جزءاً من الثورة.

•• االأمم املتحدة-وكاالت:

ليبيا  م���ن  م��ه��رب��ة  اأ���ش��ل��ح��ة  اأن  امل��ت��ح��دة  االأمم  ذك����رت 
البحر  و�شرق  اأفريقيا  غ��رب  يف  مقلقة  ب�شورة  تنت�شر 
املتو�شط، وتغذي ال�شراعات يف مايل و�شوريا على وجه 

اخل�شو�س، كما تعزز تر�شانة جمموعات م�شلحة.
وق����ال ت��ق��ري��ر اأع�����ده خ����رباء مب��ج��ل�����س االأم�����ن ال���دويل 
بداية  ليبيا  على  ُفر�س  االأ�شلحة  على  حظرا  يراقبون 
خريف  ال��ق��ذايف  معمر  بالعقيد  اأط��اح��ت  ال��ت��ي  ال��ث��ورة 
م�شدرا  املا�شيني  العامني  باتت  ليبيا  اإن   2011 ع��ام 
اكتمل  الذي  التقرير  مهما وجاذبا لالأ�شلحة. وحتدث 
يف فرباير �شباط املا�شي عن ر�شد �شحنات �شالح غري 
12 دولة، بينما يجري التحقيق  اإىل  م�شروعة و�شلت 
يف اأخرى. ووفقا للتقرير الذي يقع يف 94 �شفحة، فاإن 
تلك ال�شحنات ت�شمل اأ�شلحة ثقيلة وخفيفة مبا يف ذلك 

اأنظمة حممولة للدفاع اجلوي، وذخائر بينها االألغام.

اإما  ال�شالح  م�شتودعات  ُفتحت  الليبية،  الثورة  وخالل 
ا�شتوىل  اأو  الراحل،  العقيد  نظام  من  متعمدة  ب�شورة 
عليها الثوار، وبات كثري منها باأيدي جمموعات م�شلحة 
غري من�شبطة. واأعد التقرير خم�شة خرباء زاروا ليبيا 
اأفريقيا  اأخ���رى ل��دول يف  18 زي���ارة  ع��دة م���رات، واأدوا 
اإن  االأمميون  وق��ال اخل��رباء  االأو�شط  وال�شرق  واأوروب���ا 
 12 خ��الل  توا�شل  ليبيا  من  املهربة  االأ�شلحة  انت�شار 
�شهرا املا�شية بوترية مقلقة يف غرب اأفريقيا ومنطقة 
ال�شام غزة و�شوريا دون ا�شتبعاد و�شول �شحنات من تلك 

االأ�شلحة اإىل القرن االأفريقي.
منها  تنطلق  ليبيا  يف  بعينها  مناطق  التقرير  ويحدد 
�شرق  بنغازي  مدينة  اإىل  ي�شري  حيث  ال�شالح  �شحنات 
مدينتان  وهما  منها،  الغرب  اإىل  تقع  التي  وم�شراتة 
تهرب  االأ�شلحة  �شحنات  اإن  اخل��رباء  وق��ال  �شاحليتان. 
عرب لبنان اأو تركيا، ورجحوا اأن يكون م�شوؤولون ليبيون 

على علم بها دون اأن يكونوا م�شاركني فيها بالفعل.

•• اجلزائر-ا ف ب:

املعار�شة  تطالب  حيث  اجل��زائ��ر  يف  الد�شتور  تعديل  ور���ش��ة  ب��دات 
بتحديد عدد الواليات الرئا�شية، لكن ذلك لن مينع الرئي�س عبد 
وقام  بح�شب حمللني  رابعة،  لوالية  الرت�شح  بوتفليقة من  العزيز 
ال��وزراء عبد املالك �شالل بت�شكيل جلنة م�شكلة من خم�شة  رئي�س 
قانونيني، بع�شهم �شبق له التعاون مع ال�شلطة، ا�شندت لها اعداد 
ال�شيا�شي  للمحلل  وبالن�شبة   . االآج���ال  اق��رب  يف  للد�شتور  م�شودة 
ر�شيد تلم�شاين فان هذه اللجنة لي�س �شوى واجهة لتربير قرارات 

�شبق اتخاذها دون ان ي�شتبعد احتمال تعديل الد�شتور لتحديد عدد 
2014 طبعا واكد  الواليات الرئا�شية باثنتني لكن بعد انتخابات 
رئي�س الوزراء اجلزائري عبد املالك �شالل ان الرئي�س عبد العزيز 
وكان   . الد�شتور  تعديل  مل�شروع  م�شبق  حد  اي  ي�شع  مل  بوتفليقة 
ا�شالحات  باجراء  قام   1999 منذ  البالد  يحكم  ال��ذي  بوتفليقة 
�شيا�شية يف 2011 بعد احتجاجات دامية )5 قتلى و800 جريح( 
. وبعد امل�شادقة على �شتة قوانني كان ينتطر ان تتوج اال�شالحات 
ال�شيا�شية بتعديل الد�شتور بعد ا�شدار قانون يحرر القطاع ال�شمعي 
الب�شري وقانون لتنظيم �شوق االعالنات لكن ا�شدار كل القوانني 

الوطن.  �شحيفة  افتتاحية  بح�شب  وق��ع  اي  ل��ه  يكن  مل  املا�شية 
وطالبت املعار�شة بتعديل املادة 74 من الد�شتور التي ترتك الباب 
حتديد  ب��دون  املن�شب  لهذا  ليرت�شح  اجلمهورية  لرئي�س  مفتوحا 
 2008 يف  ال��د���ش��ت��ور  بوتفليقة  وع���دل  الرئا�شية.  ال��والي��ات  ع��دد 
الرت�شح  م��ن  ليتمكن  باثنتني  الرئا�شية  ال��والي��ات  حتديد  بالغاء 
لوالية ثالثة يف 2009، لكنه مل يعلن ان كان �شيرت�شح يف 2014 
لوالية رابعة وبراي املحلل ال�شيا�شي ر�شيد غرمي فانه حتى وان جاء 
يف التعديل الد�شتوري حتديد الواليات الرئا�شية فان بوتفليقة لن 

يكون معنيا بها الن القانون ال يطبق باثر رجعي .

اجلزائر تعدل الد�ضت�ر قبل انتخابات الرئا�ضة

العف�: اجتاه عاملي الإلغاء 
االإعدام عدا العراق 

•• لندن-وكاالت:

اإلغاء عقوبة االإع��دام ال يزال  اإن االجتاه العاملي نحو  قالت العفو الدولية 
م�شتمرا، رغم ما �شهدته بع�س الدول مثل العراق وال�شني من زيادة مقلقة 
يف تطبيق تلك العقوبة.  واأ�شارت املنظمة املدافعة عن حقوق االإن�شان، يف 
تقرير �شدر ام�س، اإىل اأن 682 عقوبة اإعدام نفذت العام الفائت يف 21 
املقابل، تراجع عدد  2011. يف  بزيادة �شخ�شني عما �شجل عام  اأي  بلدا، 
اأحكام االإعدام ال�شادرة فيه )1722 حكما موؤكدا يف 58 بلدا( مقارنة بعام 
2011 )1923 يف 63 بلدا(. لكن هذه االأرقام ال ت�شمل اآالف االإعدامات 
اأ�شخا�س يفوق عددهم  باإعدام  التي تقوم مبفردها  بال�شني  التي ح�شلت 
من يعدمون يف بقية اأنحاء العامل وتعترب االإح�شاءات فيها �شرية وفق قول 
املنظمة. وحتدثت املنظمة اأي�شا عن حاالت اإعدام غري موؤكدة باإيران تزداد 
بعد  اإي���ران،  . وحتتل   75% بنحو  الر�شمية )314 حالة(  االأرق���ام  معها 
ال�شني، املرتبة الثانية �شمن الدول االأكرث تنفيذا لعقوبة االإعدام، يليهما 
املقلق  االرت��ف��اع  عند  العفو  منظمة  وتوقفت  املتحدة.  ف��ال��والي��ات  ال��ع��راق 
لعمليات االإعدام بالعراق الذي نفذ هذه العقوبة بحق 129 �شخ�شا العام 
الفائت، اأي �شعف عدد االإعدامات عام 2011 والذي بلغ 68، كما اأعدمت 
هذه ال�شنة حتى االآن 29 �شخ�شا. واأفادت العفو الدولية اأي�شا اأنها علمت 
ب�شدور 81 حكما باالإعدام يف العراق اإال اأن العدد احلقيقي ميكن اأن ي�شل 
اأغلب االأحكام ال�شادرة  اأن  على االأرجح اإىل ب�شع مئات . وتو�شح املنظمة 
باالإعدام يف العراق معيبة وت�شتند اإىل اعرتافات منتزعة حتت التعذيب اأو 
جراء �شوء املعاملة. وب�شبب النزاع القائم يف �شوريا، فاإن منظمة العفو ال 

متلك اأي معلومات، وفق قولها، عن االإعدامات فيها.

�ضالم ينهي م�ضاورات 
ت�ضكيل حك�مة لبنان

•• بريوت-يو بي اأي:

اللبنانية  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  اأن����ه����ى 
امل��ك��ل��ف مت����ام ���ش��الم ب��ع��د ظ��ه��ر ام�س 
لتاأليف  النيابية  الكتل  مع  ا�شت�شاراته 
الكتل  غ��ال��ب��ي��ة  ان  ب��اإع��الن��ه  ح��ك��وم��ت��ه 
احلكومة  لت�شكيل  مهمته  ت�شهيل  مع 
االنتخابات  ع��ل��ى  ت�����ش��رف  ان  امل���ق���رر 
الذي  ���ش��الم  واأب��ل��غ   . املقبلة  النيابية 
حكومة  بتاأليف  املا�شي  االأ�شبوع  كلف 
جديدة تخلف حكومة جنيب ميقاتي 
من  مل�����س  ان���ه  ال�شحافيني  امل�شتقيلة 
غالبية النواب والكتل النيابية ت�شهيل 
مهمته. وكانت الكتل النيابية انق�شمت 

خالل اال�شت�شارات بني مطالب بحكومة  حيادية  وبني حكومة �شيا�شية ت�شم 
تاأليف حكومة  انه مع  اأعلن  اأن �شالم كان  . يذكر  والتيارات  القوى  خمتلف 
�شالم  وق��ال  فيها  لن يرت�شح  التي  النيابية  لالنتخابات  املر�شحني  من غري 
مهمة  وو�شف  الوطنية  امل�شلحة  حكومة  تاأليف  ب�شعار  متم�شكا  زال  ما  انه 
حكومته بالوطنية واجلليلة واأ�شاف انه بعد االنتهاء من ا�شت�شاراته النيابية 
فانه يتجه لبلورة املزيد من االأفكار للتو�شل اىل ما ير�شي بلدي واللبنانيني 
وقال انه لن ي�شعى  اىل اإهدار الثقة التي منحت يل لتاأليف احلكومة وكان 
�شالم حاز على ثقة 124 نائبا من اأ�شل 128 يتاألف منهم جمل�س النواب 

عندما كلف بت�شكيل احلكومة العتيدة.

•• عمان-وا�صنطن-وكاالت:

ث���اين خميم  ام�����س  االردن  اف��ت��ت��ح 
ارا�شيه  على  ال�شوريني  لالجئني 
على  الفهود  مريجب  منطقة  يف 
85 ك��ل��م ���ش��م��ال �شرق  ب��ع��د ن��ح��و 
بينما  ع��م��ان،  االردن��ي��ة  العا�شمة 
ت���دف���ق ال��الج��ئ��ني هربا  ي�����ش��ت��م��ر 
م����ن اح�������داث ال���ع���ن���ف يف اجل�����ارة 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ����ش���وري���ا. وق����ال امنار 
احل������م������ود ال����ن����اط����ق االع�����الم�����ي 
ل�����ش��وؤون ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ن يف 
ب��ر���س ان  ل��وك��ال��ة ف��ران�����س  االردن 
با�شتقبال  ب����داأ  اجل���دي���د  امل��خ��ي��م 
من  اعتبارا  ال�شوريني  الالجئني 
اوىل  دفعة  اليه  نقلت  ام�س حيث 
كانوا  الج��ئ��ني   106 م��ن  موؤلفة 
قد دخلوا االرا�شي االردنية م�شاء 
الجئ��ني   1306 مع  االأول  ام�س 
���ش��وري��ي��ني اآخ��ري��ن . وا���ش��اف انه 
القادمني  ال��الج��ئ��ني  ن��ق��ل  �شيتم 
تباعا اىل املخيم اجلديد خ�شو�شا 
احلاالت اخلا�شة التي حتتاج اىل 
ع��ن��اي��ة م��رك��زة ك��ال��ن�����ش��اء االرام���ل 
الذين  واالفراد  االيتام  واالطفال 
ال  التي  والعائالت  معيل  بال  هم 

ت�شم �شبانا عزابا .
املخيم  ان  احل�����م�����ود  واو�������ش������ح 
اجل����دي����د ي���ق���ع ع���ل���ى ار�������س تبلغ 
م�شاحتها 250 دومنا وي�شتوعب 
 750 وي�����ش��م  �شخ�س   5500
ومدر�شة  متنقلة(  )عربة  كرفانا 
تخ�ش�شيا  وم�شت�شفى  منوذجية 
وع����ود  ه���ن���اك  ان  اىل  م�������ش���ريا   ،
ا�شتمرار  حال  يف  املخيم،  بتو�شيع 
تدفق الالجئني، كي يت�شع ل30 

ولفتت   . غ���داً  �شيقع  ف��اإن��ه  ال��ي��وم 
اأن  اإىل  االن��ت��ب��اه  بو�شت  وا�شنطن 
ا�شتبكت  قد  كانت  ال��ف��اروق  األوية 
ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي م��ع ع��ن��ا���ش��ر من 
ج��ب��ه��ة ال��ن�����ش��رة االإ����ش���الم���ي���ة يف 
اأبي�س احلدودية. وقد  مدينة تل 
الن�شرة  جبهة  وا�شنطن  اأدرج���ت 
االإرهابية  امل��ن��ظ��م��ات  ق��ائ��م��ة  يف 
ن��ظ��را ل��ع��الق��ات��ه��ا امل�����ش��ب��وه��ة مع 
اعتربت  وق���د   . ال��ق��اع��دة  تنظيم 
التابعة  االإ�شالمية  ال��ع��راق  دول��ة 
التي  الن�شرة  جبهة  اأن  للقاعدة 
�شرق  ����ش���م���ال  يف  ت���ق���دم���ا  حت�����رز 
البالد امتداد لها لي�شبح ا�شمهما 
اجل���دي���د ال���دول���ة االإ���ش��الم��ي��ة يف 
ال���ع���راق وال�����ش��ام م���ع م���ا ينطوي 
الغنية  املنطقة  تلك  �شقوط  عليه 
املتطرفني من تداعيات  اأي��دي  يف 
واأ�شارت  ���ش��وري��ا.   م�شتقبل  ع��ل��ى 
حمافظات  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
وهي  الثالث،  �شوريا  �شرق  �شمال 
الرقة ودير الزور واحل�شكة والتي 
ا�شتهرت با�شمها القدمي اجلزيرة 
لوقوعها بني نهري دجلة والفرات، 
حتتوي على معظم ثروات البالد 
حقول  كل  بينها  من  االقت�شادية 
ال���ن���ف���ط ت��ق��ري��ب��ا )زه�������اء 90% 
احتياطيات  ج���ان���ب  اإىل  م��ن��ه��ا( 
الزراعية  املنتجات  واأغ��ل��ب  ال��غ��از 

خ�شو�شا القمح والقطن.

اك��رث الن االر�س  او  ال��ف �شخ�س 
امل��خ�����ش�����ش��ة الق���ام���ة امل��خ��ي��م تبلغ 

م�شاحتها الكلية 13 الف دومن .
وب���ح�������ش���ب احل�����م�����ود ف��������اأن ع����دد 
ال�����ش��وري��ني يف خميم  ال��الج��ئ��ني 
الزعرتي، الذي يقع يف حمافظة 
مقربة  على  اململكة  �شمال  املفرق 
م����ن احل�������دود ال�������ش���وري���ة جت����اوز 
ان  واك���د  ���ش��خ�����س.  ال���ف  ال150 
ع����دد ال���الج���ئ���ني ال�����ش��وري��ني فى 
امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ان������دالع االزم������ة يف 
 2011 ب��الده��م يف اذار-م���ار����س 
الف  ال482  جت���اوز  االن  وح��ت��ى 
ا���ش��اف��ة اىل  ان���ه  وت��اب��ع   . �شخ�س 
الف   600 ه���ن���اك  ال����ع����دد  ه�����ذا 
ارا�شي  ف���وق  م���وج���ودون  ����ش���وري 

الج���ىء  م��ل��ي��ون   1،2 اىل  ي�����ش��ل 
ب���ح���ل���ول ن���ه���اي���ة ال����ع����ام احل�����ايل. 
ع����دد  امل����ت����ح����دة  االمم  وق����������درت 
الالجئني حاليا يف االردن ب385 
الفا منهم 250 الف طفل.  من 
اهتمامات  ت��ن��وع��ت  اأخ����رى،  ج��ه��ة 
ال�شادرة  االأم���ريك���ي���ة  ال�����ش��ح��ف 
تغمر  التي  الق�شايا  بتنوع  ام�س 
بال�شراع  ب���دءاً  ال��دول��ي��ة  ال�شاحة 
بالهاج�س الذي  يف �شوريا، م��روراً 
يف  واملتمثل  ح��ال��ي��اً  ال�شني  ي���وؤرق 
ظ��ه��ور ���ش��الل��ة ج��دي��دة م��ن وباء 
اإن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور، وزي�����ارة وزير 
الثالثة  ك���ريي  ج���ون  اخل��ارج��ي��ة 
االأو���ش��ط يف بحر  ال�����ش��رق  ملنطقة 
كوريا  بتهديد  وانتهاًء  اأ�شبوعني، 

وفقا  االزم���ة،  ان��دالع  قبل  اململكة 
لبيانات مديرية االمن العام .

مع  يتقا�شم  ال���ذي  االردن،  وك���ان 
����ش���وري���ا ح������دودا م�����ش��رتك��ة يزيد 
كيلومرتا،   370 ع��ل��ى  ط��ول��ه��ا 
افتتح يف 29 متوز-يوليو املا�شي 
ال�شوريني  ل��الج��ئ��ني  خم��ي��م  اول 
على ارا�شيه يف منطقة الزعرتي 

قرب احلدود مع �شوريا.
وي����ق����ط����ن ال����ك����ث����ري ال����الج����ئ����ني 
ال�شوريني يف م�شاكن موؤقتة �شمال 
اق��ارب او ا�شدقاء  االردن او لدى 

لهم يف هذا البلد املجاور.
ج��دي��دة لالمم  تقديرات  واف���ادت 
املتحدة اجلمعة ان عدد الالجئني 
ان  مي��ك��ن  االردن  يف  ال�����ش��وري��ني 

على  نووية  حرب  ب�شن  ال�شمالية 
الواليات  وعلى  اجلنوبية  جارتها 
املتحدة. ولعل اأبرز تلك املوا�شيع 
وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأوردت��������ه  م���ا 
بو�شت ع��ن ال��ن��زاع ال�����ش��وري. فقد 
ال�شوريني  م��ن  العديد  اأن  ذك��رت 
توج�شوا  طاملا  الحتمال  يتاأهبون 
خ��ي��ف��ة م���ن���ه وه�����و ان�������دالع حرب 
الرئي�س  ن��ظ��ام  ب��ني  لي�س  اأخ����رى 
امل�شلحة،  واملعار�شة  االأ���ش��د  ب�شار 
ب��ع�����ش��ه��م بع�شا  ال����ث����وار  ب���ني  ب���ل 
ت�شميهم  م�����ن  ب�����ني  وحت������دي������دا 
املعتدلني  امل��ق��ات��ل��ني  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 

واملتطرفني االإ�شالميني.
وقالت اإن ا�شتيالء اجلماعات ذات 
ال��ن��زع��ة االإ���ش��الم��ي��ة ع��ل��ى مدينة 
الرقة وهي اأول عا�شمة حمافظة 
اأي�����دي امل��ع��ار���ش��ة عزز  ت�����ش��ق��ط يف 
م��غ��امن تلك اجل��م��اع��ات يف ثالث 
�شوريا،  �شرقي  �شمال  حمافظات 
لالأ�شد  امل����وال����ي����ة  ال�����ق�����وات  واإن 
منت�شرة  ق��واع��د  بب�شع  تت�شبث 
ُت���ط���رد منها.  ه��ن��ا وه���ن���اك وق����د 
بداأت تظهر  اأن خالفات  واأ�شافت 
ذات طابع  ال���ث���وار  ج��م��اع��ات  ب���ني 
الدولة  �شكل  وح��ول  اأيديولوجي 
املوارد  واإدارة  امل�شتقبلية  ال�شورية 
الهائلة التي ترتكز يف ذلك الركن 
يف  لكنه حيوي  البالد  املهمل من 
�شرق  ���ش��م��ال  منطقة  اإىل  اإ����ش���ارة 
����ش���وري���ا. ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة عن 
اأ�شارت  اأبو من�شور،  ُيكنَّى  �شخ�س 
الفاروق  األ��وي��ة  يف  ق��ائ��د  اأن���ه  اإىل 
احلر،  ال�����ش��وري  للجي�س  التابعة 
اأمر  ال��ث��وار  بني  القتال  اإن  القول 
يحدث  مل  واإذا  م���ن���ه..  م��ف��ر  ال 

وا�شنطن بو�شت: حرب �شورية اأخرى قادمة 

االأردن يفتتح خميمًا جديدًا لالجئني ال�ض�ريني

بريطانيان يقران بالتخطيط لتفجريات اإرهابية
•• لندن-وكاالت:

اأقر بريطانيان من مدينة برمنغهام الربيطانية باأنهما �شاركا يف خلية اإرهابية خطط قادتها لهجوم انتحاري بالقنابل يف 
اململكة املتحدة. وقد اعرتف بهادر علي وحممد ر�شوان ب�شلوعهما يف االإعداد للقيام بعمل اإرهابي. ويف �شهر فرباير-�شباط 
كان �شقيق بهادر علي، عا�شق علي ورجالن اآخران، هما عرفان ن�شري وعرفان خالد، قد وجهت لهما تهمة التخطيط لهجوم 
انتحاري بالقانبل يف وقت �شابق هذا العام كما اأدين �شتة اأ�شخا�س اآخرين بتهمة االإرهاب. ومن املقرر اأن ي�شدر حكم عليهم 
جميعا يف وقت الحق هذا ال�شهر. وقد ا�شتمع املحلفون خالل جل�شات املحاكمة يف فرباير-�شباط اإىل ما قاله املتهمان عن 
التخطيط لهجوم يفوق هجمات 7 يوليو-متوز يف بريطانيا، و11 �شبتمرب-اأيلول يف اأمريكا، واإعدادهما ثماين قنابل يف 
حقائب حتمل على الظهر، م�شتخدمني اأجهزة توقيت لبدء التفجريات. وو�شفت ال�شرطة املتهمني باأنهما متطرفان �شديدا 
االلتزام وكان املتهمان قد قب�س عليهما يف عام 2011، و�شط خماوف من قرب وقوع هجوم و�شيك. ويعتقد رجال ال�شرطة 
2006 عندما كانت هناك موؤامرة لتفجري طائرة عرب االأطلنطي  اأكرث ما ك�شف عنه خطورة منذ عام  اأن اخلطة كانت 

با�شتخدام متفجرات خمباأة يف علب م�شروبات وقال خالد اإن الهجوم املزمع كان 11 �شبتمرب اآخر، ثاأرا لكل �شيء .

قلق اأممي من انت�ضار �ضالح ليبيا املهرب 
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ب��ال�����ش��ل بني  اإ���ش��اب��ة   53 اأن��ه��ا �شجلت  اأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة االأردن���ي���ة 
ال�شوريني الالجئني اإليها، ف�شال عن ت�شجيل حاالت اإ�شابة باالإيدز 
االأن��ب��اء الر�شمية )ب��رتا( عن وزير  اأخ��رى. ونقلت وكالة  واأم��را���س 
ال�شحة جملي حميالن قوله اإنه جرى ت�شجيل 53 حالة �شل بني 
الالجئني ال�شوريني باململكة و�شبع اإ�شابات باالإيدز ومثلها مبر�س 
الل�شمانيا اجللدي وت�شع اإ�شابات باحل�شبة. واعترب الوزير اأن ظهور 
كون  �شلبي  موؤ�شر  ب���االأردن  ال�شوريني  الالجئني  بني  ال�شل  ح��االت 
اململكة كانت قد تخل�شت من هذا املر�س يف �شنوات �شابقة واأعلنت 
 39 اإىل  احل���االت  ه��ذه  وت�شاف  ال�شل.  مر�س  م��ن  خالية  منطقة 
الوبائي بني  بالكبد  املا�شي الإ�شابات  ال�شهر  �ُشجلت  حالة كانت قد 
باإ�شابتها  م�شتبه  حاالت  ت�شجيل  اإىل  اإ�شافة  ال�شوريني،  الالجئني 
اإ�شابة مبر�س الثال�شيميا، ونحو  ب�شلل االطفال، واأكرث من �شتني 
يومي.  ب�شكل  كلى  لغ�شل  حتتاج  الكلوي  بالف�شل  م�شابة  حالة   75
جراء  ال�شحة  وزارة  عمل  على  كبري  �شغط  ع��ن  حميالن  وحت��دث 
نحو  اإىل  وغريهم  الجئني  بني  ما  ب���االأردن  ال�شوريني  ع��دد  و�شول 
دينار  مليون   250 لنحو  االأردن  حاجة  اإىل  ال��وزي��ر  واأمل���ح  مليون. 
والعناية  مل��ع��اجل��ة  اإ���ش��اف��ي��ة  م��وازن��ة  دوالر(  م��ل��ي��ون   353( اأردين 

بال�شوريني يف اململكة.
 

م�شلحون  �شنه  هجوم  يف  اآخ��ر  واأ�شيب  م�شرعه  ميني  جندي  لقي 
االأم����ن يف مدينة  ع��ل��ى مبنى  اجل��ن��وب��ي  احل����راك  م��ن  اأن��ه��م  يعتقد 
واأف��اد �شهود عيان  اليمن.  احلوطة عا�شمة حمافظة حلج بجنوبي 
باأن ا�شتباكات اندلعت بني امل�شلحني وجنود االأمن اأ�شفرت عن مقتل 
جندي واإ�شابة اآخر، يف حني الذ امل�شلحون بالفرار اإىل و�شط املدينة. 
الثانية بلحج خ��الل ه��ذا االأ���ش��ب��وع بعد مقتل  وت��ع��د ه��ذه احل��ادث��ة 
من  م�شلحني  مع  ا�شتباكات  يف  املا�شي  ال�شبت  اآخ��ر  واإ�شابة  جندي 

احلراك حاولوا فر�س الع�شيان املدين بالقوة يف مدينة احلوطة.
وق����ال ال�����ش��ح��ف��ي وامل��ح��ل��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي ب��ل��ح��ج غ��ال��ب ال�����ش��م��ي��ع��ي اإن 
االختالالت االأمنية التي ت�شهدها حلج وخا�شة عا�شمتها احلوطة 
توؤكد �شعف اجلهات االأمنية باملحافظة، االأمر الذي جعل امل�شلحني 
ال�شالح  بقوة  امل��دين  الع�شيان  ويفر�شون  ال�شارع  على  ي�شيطرون 
م��راأى وم�شمع من  اأ�شبوع على  كل  واالأرب��ع��اء من  ال�شبت  يومي  يف 
اأطرافاً م�شتفيدة من مثل هذه  اأن هناك  ال�شميعي  االأمن. واأ�شاف 
الرئي�س  لنائب  التابع  اجلنوبي  احل��راك  ف�شيل  منها  االخ��ت��الالت 
اليمني االأ�شبق علي �شامل البي�س، والذي دعت بع�س قياداته للكفاح 

امل�شلح. 

 
ل�شاروخ  ناجحة  �شاروخية  جتربة  االأرب��ع��اء  ام�س  باك�شتان  اأج��رت 
بال�شتي متو�شط املدى يحتوي على جمموعة حت�شينات تقنية، وقادر 

على حمل روؤو�س نووية وتقليدية اإىل م�شافة ت�شعمائة كيلومرت.
واأعلن اجلي�س اأن اإطالق �شاروخ بال�شتي يدعى حتف -4�شاهني1- 
مت بنجاح، وقد و�شل اإىل النقطة املحددة له، م�شرية اإىل اأنه يتميز 
ب��دق��ة ف��ائ��ق��ة يف اإ���ش��اب��ة ال���ه���دف. وق����ال م��دي��ر ع���ام ق�����ش��م اخلطط 
املطّورة  الن�شخة  اإن  ق�شاوي،  اأحمد  خالد  اجل��رال  االإ�شرتاتيجية، 
اأن  ُيذكر  باك�شتان.  يف  ال��ردع  ق��وة  تعزيز  يف  �شاهمت   1 �شاهني  من 
فرباير-�شباط  يف  بال�شتيني  �شاروخني  اختربت  قد  كانت  باك�شتان 
�شواريخ  تطوير  على  ونيودلهي  اآب��اد  اإ�شالم  وتعكف  اأي�شا.  املا�شي 
 .1998 مايو-اأيار  يف  نووية  اختبارات  اأجريتا  منذ  املدى  متنوعة 
عدد  اأن  اإىل  املا�شي  العام  االأمريكية  املخابرات  تقديرات  واأ���ش��ارت 
االأ�شلحة النووية التي طورتها باك�شتان بني ت�شعني و110 �شواريخ، 

ويقول حمللون اإن تر�شانتها النووية هي االأ�شرع منوا بالعامل.

عوا�صم

عمان

اإ�شلم اباد

�شنعاء

اجلامعة العربية تطالب املجتمع الدويل باإلزام 
اإ�ضرائيل وقف جرائمها جتاه ال�ضعب الفل�ضطيني

•• القاهرة-وام:

م�شوؤولياته  حتمل  اىل  ال���دويل  املجتمع  العربية  ال���دول  جامعة  دع��ت 
الإلزام اإ�شرائيل وقف جرائمها جتاه ال�شعب الفل�شطيني واإنهاء االحتالل 

وتنفيذ كافة قرارات ال�شرعية الدولية ذات العالقة.
واأكدت يف بيان اأ�شدرته اليوم مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة وال�شتني ملذبحة 
دير يا�شني اأن موا�شلة ال�شمت على اإ�شرائيل وجرائمها وعدم حما�شبتها 
مينحها ���ش��وءا اأخ�����ش��ر ل��ال���ش��ت��م��رار يف االح��ت��الل وارت���ك���اب امل��زي��د من 
اجلرائم �شد ال�شعب الفل�شطيني يف تدمري الأي فر�شة لتحقيق ال�شالم 
الفل�شطينية  الدولة  واإقامة  الدولتني  القائم على حل  العادل وال�شامل 

امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س املحتلة.
ارتكاب جرائمها يف حق  توا�شل  زالت  ما  اإ�شرائيل  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار 
وخطف  اغ��ت��ي��ال  وع��م��ل��ي��ات  واج��ت��ي��اح  ع����دوان  م��ن  الفل�شطيني  ال�شعب 
وبناء  امل�شتوطنات  الإقامة  االأرا�شي  وم�شادرة  و�شلب  وتعذيب  واعتقال 
اأبناء  على  اجلماعي  العقاب  �شيا�شة  وتطبيق  العن�شري  الف�شل  ج��دار 
م�شمع  على  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي  كافة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
ومراأى العامل ال�شامت على جرائم اإ�شرائيل وممار�شاتها الوح�شية التي 
ت�شري على نف�س النهج العن�شري منذ نكبة عام 1948 واالحتالل عام 

هذا. يومنا  وحتى   1967
واأعربت اجلامعة العربية عن ا�شتنكارها ال�شديد لهذه املذبحة الوح�شية 
اإكبار  التي �شتبقى حية يف الذاكرة الفل�شطينية والعربية موجهة حتية 
واإجالل لل�شعب الفل�شطيني يف ن�شاله الإنهاء االحتالل والأرواح �شهدائه 
االإن�شانية  والكرامة  االأر���س  عن  دفاعا  بحياتهم  �شحوا  الذين  االأب���رار 
واحلقوق ال�شرعية املكفولة له وفق القانون الدويل وق��رارات ال�شرعية 
الدولية.. موؤكدة دعمها الكامل واملتوا�شل لل�شعب الفل�شطيني يف ن�شاله 

حتى حتقيق اإقامة دولته امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س املحتلة.

اإعادة اعتقال فل�شطيني اأ�شرب عن الطعام �شهرين

كريي �ضغط على نتنياه� الإطالق �ضراح اأ�ضرى فل�ضطينيني 

وا�ضنطن تدع� م�ضر للتحقيق بالعنف الطائفي
ت�شييع  خ������الل  االأح���������د،  ع�������ش���ر 
ال���������ش���������ب����اب  م�������ن   4 ج�����ث�����ام�����ني 
امل�����ش�����������ي��ح��ي��ني ق�����ش��وا يف ح����وادث 
مبدينت�ة  ن�ش���بت  ط��ائ��ف��ي  ع��ن��ف 
ملحافظة  ال���ت���اب���ع���ة  اخل�������ش���و����س 
القاهرة،  ���ش��������������م��ال  ال��ق��ل��ي��وب��ي�����������ة 
حتى  اال�ش�����تباكات  تلك  ودام���ت 
د  تتج��دَّ اأن  قبل  الليل  منت�شف 
تتوا�شل  ف��ي��م��ا  ال���ف���ج���ر،  ق��ب��ي��ل 

تداعياتها.

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

االأمريكية  اخلارجية  وزارة  حثت 
الوفاء  ع��ل��ى  امل�����ش��ري��ة  احل��ك��وم��ة 
�شريع  حتقيق  واإج����راء  بتعهدها 
كامل و�شفاف يف ما ت�شهده م�شر 

من عنف طائفي.
وق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م ال������وزارة 
ب��ات��ري��ك ف��ن��رتي��ل خ���الل موؤمتر 
امل�شري  ال��رئ��ي�����س  وع���د  ���ش��ح��ايف 
ب����اإج����راء حتقيق  حم��م��د م��ر���ش��ي 
���ش��ام��ل و���ش��ف��اف ب�����ش��اأن م��ا ح�شل 
طائفي  ع����ن����ف  م������ن  م�������ش���ر  يف 
امل�شرية  احل��ك��وم��ة  ن��ح��ث  ون��ح��ن 
ب�شرعة  ال��وع��د  ه���ذا  تنفيذ  ع��ل��ى 
واالإعالن عن نتائج التحقيق مبا 
يف ذلك املزاعم بت�شرفات القوات 
وا�شتخدام  املنا�شبة  غري  االأمنية 

القوة املفرطة .
عن  ال���ت���خ���ل���ف  ان  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
ارتكاب  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ني  حماكمة 
جرائم طائفية يف م�شر خلق جواً 
من االإفالت من العقاب يف م�شر، 

ونحن قلقون .
واأكد فنرتيل ان وا�شنطن تراقب 
االأم����ر ع��ن ك��ث��ب، وذك���ر بتنديده 
ب��ال��ع��ن��ف ال��ط��ائ��ف��ي وق��ل��ق ب���الده، 
�شنثريه  اأم��ر  ان هذا  على  م�شدداً 

مع نظرائنا امل�شريني .
بانتقاد  راأي��ه  �شوؤال عن  على  ورداً 

فنزويال تغلق حدودها اأثناء االنتخابات
•• كراكا�س-اأ ف ب:

ال��ب��الد وع���ززت م��ن التدابري  اأغ��ل��ق��ت ال�شلطات يف ف��ن��زوي��ال ام�����س ح���دود 
اأن نددت مبا  بعد  املقبل  االأح��د  املقررة  الرئا�شية  االنتخابات  االأمنية قبل 
نيكوال�س  بالوكالة  الرئي�س  اغتيال  ت�شتهدف  اأمريكية  مبوؤامرة  و�شفته 
مادورو. و�شرح وزير الداخلية باأن ال�شلطات تريد ممار�شة مراقبة م�شددة 
�شي�شتمر حتي  االإج���راء  ه��ذا  واأن  وال��ربازي��ل،  كولومبيا  احل��دود مع  على 

�شباح االثنني بعد انتهاء العملية االنتخابية بيوم واحد.
واأ�شاف ن�شتور ريفريول لدينا معلومات ا�شتخباراتية ت�شري اإيل اأن بع�س 

العنا�شر ت�شعى لزعزعة االأمن داخل حدودنا .
ون�شرت ال�شلطات وفقا لت�شريحات الوزير 125000 من عنا�شر االأمن 
لتطبيق خطة اأمنية خا�شة تغطي 13600 مركز اقرتاع. كما مت تاأمني 
تخريبي  عمل  اأي  ملنع  الهاتف  خدمة  وك��واب��ل  الكهربائي  االإم���داد  مراكز 
اأثناء االنتخابات. واعتقلت ال�شلطات االأمنية حوايل 17 موظفا بال�شركة 
لعرقلة  الكهربائي  التيار  لقطع  يخططون  ك��ان��وا  للكهرباء  الفنزويلية 
ا�شتهداف  ليوؤكد  ال��واق��ع��ة  ه��ذه  م���ادورو  وا�شتخدم  االنتخابية،  العملية 
العملية  اإف�شال  علي  وبالتايل حر�شها  االق��رتاع  ل�شالمة عملية  املعار�شة 
وفاة  بعد  ت��اأت��ي  االأح���د  �شتجري  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  ُي��ذك��ر  االنتخابية. 
اخلام�س  يف  ���ش��اف��ي��ز  ه��وغ��و  ال��رئ��ي�����س 
بعد  امل����ا�����ش����ي  م����������ار�����������س-اآذار  م�����ن 
وترجح  ال�شرطان.  مبر�س  اإ�شابته 
ا�شتطالعات الراأي فوز مادورو الذي 
الذي  وه��و  وف��ات��ه،  قبل  �شافيز  عينه 
اإنريكي  امل��ع��ار���ش��ة  مر�شح  �شيناف�س 

كابريل�س.
منا�شبتني  يف  امل����ر�����ش����ح����ان  وق��������ام 
علي  والق�شم  بالتوقيع  خمتلفتني 
االنتخابات  ن��ت��ائ��ج  ب���اح���رتام  ت��ع��ه��د 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ت��ج��ري االأح�����د، 
القادم  الرئي�س  نتيجتها  و�شتحدد 

لفنزويال.

ال���ب���اب���ا ت���او����ش���رو����س ل���ع���دم وف���اء 
بحماية  لوعده  امل�شري  الرئي�س 
الكاتدرائية التي تعر�شت لهجوم، 
التحقيق  ان  اأعتقد  فنرتيل  ق��ال 
يف  و�شن�شتمر  امل��و���ش��وع،  يف  ج���ار 

احلث على ذلك .
البيانات  ع���ل���ى  اأط���ل���ع���ن���ا  وق������ال 
الرئي�س  م���ن  ك���ل  م���ن  ال�������ش���ادرة 
م���ر����ش���ي وال����ب����اب����ا ت���او����ش���رو����س، 
وح�����ش��ب م���ا ف��ه��م��ن��ا ف����اإن رواي����ات 

���ش��ه��ود ال��ع��ي��ان ت��ت��ب��اي��ن ح���ول ما 
اأ���ش��ع��ل ال��ع��ن��ف ب��ال��ت��ح��دي��د، ولكن 
االأمن م�شوؤولة عن حماية  قوات 
اال�شتباكات  وم���ن���ع  امل���واط���ن���ني 
درجات  باأق�شى  والتحلي  بينهم 
املوؤ�ش�شات  وحماية  النف�س  �شبط 

من الهجمات. 
اندلعت  عنيفة  ا�شتباكات  وكانت 
مب���ح���ي���ط م���ب���ن���ى ال���ك���ات���درائ���ي���ة 
االأرثوذك�س  ل��الأق��ب��اط  املرق�شية 

جبهة الن�ضرة تبايع اأمين الظ�اهري 
الن�شرة وم�شوؤولهم  ابناء جبهة  بيعة من  . وقال هذه  االأعلى  اإىل  االأدن��ى 
العام جنددها ل�شيخ اجلهاد ال�شيخ اأمين الظواهري حفظه اهلل، نبايعه على 
ال�شمع والطاعة . واأ�شاف �شتبقى راية اجلبهة كما هي ال يغري فيها �شيء، 
رغم اعتزازنا براية الدولة ومن حملها ومن �شحى وبذل دمه من اإخواننا 
حتت لوائها، ونطمئن اأهلنا يف ال�شام اأن ما راأيتموه من اجلبهة من ذودها 
عن دينكم واأعرا�شكم ودمائكم، وح�شن خلقها معكم ومع اجلماعات املقاتلة، 

�شتبقى كما عهدمتوها، واأن اإعالن البيعة لن يغري �شيًئا يف �شيا�شتها .
وكان تنظيم القاعدة يف العراق اأعلن يف ت�شجيل بث على �شبكة االإنرتنت 
اأفيد انه الأبي بكر البغدادي اأم�س االأول، اأن جبهة الن�شرة التي هي امتداد 
العراق  دول���ة  تنظيم  م��ع  ا�شمها  اأن���ه مت جمع  اىل  م��ن��ه، م�شرياً  وج���زء  ل��ه 

االإ�شالمية حتت ا�شم واحد، وهو الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام .

•• بريوت-يو بي اأي:

اأعلنت جبهة الن�شرة التي تن�شط يف �شوريا، ام�س، مبايعتها لزعيم تنظيم 
القاعدة اأمين الظواهري، وقالت اإنها مل تكن على علم باإعالن توحدها مع 

دولة العراق االإ�شالمية.
ووزع ت�شجيل �شوتي على االإنرتنت، اأفيد اأنه للم�شوؤول العام يف اجلبهة اأبي 
حممد اجلوالين، قال فيه نحيط النا�س علماً ان قيادات اجلبهة وجمل�س 
�شورتها وامل�شوؤول العام مل يكونوا على علم بهذا االإعالن و�شوى ما �شمعوه 

من و�شائل االإعالم  يف اإ�شارة اإىل اإعالن دولة العراق االإ�شالمية .
ن�شتاأمر  ن�ش�شرت ومل  فلم  االإع���الن حقيقياً  ك��ان  اإذا  اإن��ه  اجل���والين،  وق��ال 
باالإرتقاء من  البغدادي حفظه اهلل  اإذن لدعوة  اإين الأ�شتجيب  تابع  ولكنه 

فل�ضطيني�ن يخرق�ن اجلدار العن�ضري بحثًا عن عمل 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ام�س،  اإ�شرائيلية،  اأفادت �شحيفة 
االأمريكي،  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ب���اأن 
�شغوطا  م����ار�����س  ك������ريي،  ج�����ون 
االإ�شرائيلي،  ال���وزراء  رئي�س  على 
لقائهما  خالل  نتنياهو،  بنيامني 
يف ال���ق���د����س ال���غ���رب���ي���ة م����ن اأج����ل 
اإطالق �شراح اأ�شرى فل�شطينيني، 
و������ش�����ط ت����اأي����ي����د ج�����ه�����از االأم�������ن 

االإ�شرائيلي.
وقالت �شحيفة معاريف اإن كريي 
نتنياهو  ع��ل��ى  ���ش��غ��وط��ا  م���ار����س 
لطلب  اال����ش���ت���ج���اب���ة  اأج�������ل  م����ن 
 123 ���ش��راح  ب��اإط��الق  فل�شطيني 
فتح  حركة  من  فل�شطينيا  اأ�شريا 
و���ُش��ج��ن��وا يف ف���رتات ق��ب��ل توقيع 
اتفاقيات اأو�شلو يف العام 1993.

واأ�شافت اأن كريي طالب نتنياهو 
هوؤالء  م��ن  ق�شم  ���ش��راح  ب��اإط��الق 
االأيام  االأق��ل خالل  االأ�شرى على 
االأ�شري  ي��وم  ح��ل��ول  وق��ب��ل  املقبلة 
ني�شان   17 يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

اجلاري.
ووفقا لل�شحيفة، فاإن جهاز االأمن 
نتنياهو  اأم��ام  اأو�شى  االإ�شرائيلي 
باإطالق �شراح ع�شرات من هوؤالء 
اإ�شرائيل  ت�شفهم  الذين  االأ�شرى 
ب��ال��دم��اء ،  اأي��دي��ه��م ملطخة  ب���اأن 
ولكن غالبيتهم مر�شى وم�شنون 
العام  االأم������ن  ج���ه���از  ي��ع��ت��رب  وال 
باأنهم  )ال�����ش��اب��اك(  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

ي�شكلون خطرا اأمنياً.
الوزراء  رئي�س  مكتب  نفي  ورغ��م 

علما  كاملة،  اإ�شرائيلية  ل�شيطرة 
املوافقة على  اإ�شرائيل رف�شت  اأن 
امل�شاريع طوال فرتة طويلة  هذه 

يف املا�شي.
هذه  اإىل  ت���ط���رق  ك�����ريي  وك������ان 
امل�شاريع خالل لقائه مع نتنياهو، 
واكتفى  يو�شح طبيعتها  لكنه مل 
مبادرة  ح����ول  حت��دث��ن��ا  ب���ال���ق���ول 
ل��ك��ن رئي�س  اق��ت�����ش��ادي��ة م��ع��ي��ن��ة، 
ب�شورة  يو�شح  اأن  طلب  ال����وزراء 
خطوة  اأي������ة  اأن  ف��ي��ه��ا  ل��ب�����س  ال 
ت�شكل  ل��ن  �شننفذها  اق��ت�����ش��ادي��ة 
باأي حال بديال واإمنا تكمل امل�شار 
ال�شيا�شي، واأن امل�شار ال�شيا�شي هو 

االإ�شرائيلي موافقة نتنياهو على 
هذا الطلب، لكن معاريف قالت اإن 
نتنياهو  اأن  اإىل  التقديرات ت�شري 
����ش���ي���واف���ق ع���ل���ى اإط��������الق ����ش���راح 
تدريجية  ب�شورة  االأ�شرى  ه��وؤالء 
املفاو�شات  ا�شتئناف  بعد  وفقط 

االإ�شرائيلية – الفل�شطينية.
وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ق��ال��ت تقارير 
اإعالمية اإ�شرائيلية اإن كريي حقق 
الفل�شطيني  امل��و���ش��وع  يف  تقدما 
نتنياهو ويتمثل  خالل لقائه مع 
دفع  اإ�شرائيل على  ذلك مبوافقة 
املنطقة  يف  اق��ت�����ش��ادي��ة  م�����ش��اري��ع 
اخلا�شعة  الغربية  ال�شفة  يف  ج 

االأخرى  واالأم����ور  اأوىل  اأف�شلية 
باإمكانها اأن تكمله .

يف غ�����ش��ون ذل�����ك، اأع�������ادت ق���وات 
اعتقال  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي،  اجل��ي�����س 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ك���ان���ت اأف���رج���ت عنه 
منت�شف العام املا�شي، اإثر خو�شه 
الطعام  ع���ن  م��ف��ت��وح��اً  اإ����ش���راب���اً 

ا�شتمر ملدة تزيد عن �شهرين.
ليونايتد  ح��ق��وق��ي  م�����ش��در  وق���ال 
من  ق��وة  اإن  انرتنا�شونال،  بر�س 
اجلي�س االإ�شرائيلي داهمت منزل 
ثائر حالحلة يف رام اهلل، وقامت 

باعتقاله جمدداً.
قوات  اأن  ح��الح��ل��ة،  وال����د  وذك����ر 

ك��ب��رية داه��م��ت م��ن��زل ث��ائ��ر الذي 
اهلل،  رام  يف  اأ�شهر   3 منذ  يقطنه 
وم���ن���ازل ج���ريان���ه، وق����ام اجلنود 
ب��ت��ف��ت��ي�����ش��ه��ا وال����ع����ب����ث ف���ي���ه���ا، و 
زوجته  اأم���ام  ثائر  على  االع��ت��داء 
وطفليه وم�شادرة هاتفه النقال .

واأ�شاف اأن ثائر ي�شكن مع طفلته 
وطفله  ����ش���ن���وات،   3 ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي 
البالغ من العمر 20 يوماً فقط، 
زوجته  نقل  مت  ان��ه  اىل  م�ش������ريا 
اقتحام  ع���ق���ب  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اىل 

املنزل.
االإ�شرائيلية  ال�����ش��ل��ط��ات  وك���ان���ت 
اأفرجت عن حالحلة، يف 5 يونيو 
املا�شي، بعد اعتقال اإداري ا�شتمر 
االإفراج  ج��رى  مل��دة عامني، حيث 
ع��ن��ه يف ح��ي��ن��ه ب��ع��د اإ����ش���راب عن 
الطعام ا�شتمر 78 يوماً تدهورت 
واأغمي  ال�شحية  ح��ال��ت��ه  خ��الل��ه 

عليه عدة مرات.
قوات  اأق��دم��ت  ال�����ش��ي��اق،  ذات  ويف 
�شباح  االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي،  اجل���ي�������س 
فل�شطينني   6 اعتقال  على  ام�س 
بال�شفة  م��ت��ف��رق��ة  م��ن��اط��ق  م���ن 

الغربية.
االإ�شرائيلي  اجل��ي�����س  واع���ت���ق���ل 
حممد  الفل�شطينيان،  ال��ف��ت��ي��ان 
من  الطيطي،  ومو�شى  اجلندي، 
خم��ي��م ال���ع���روب، وال�����ش��اب معتز 
بعد  اأبوكتيلة،  واد  من  الهيمون، 

مداهمة منازلهم.
و����ش���ل���م اجل���ي�������س االإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
ل����ل����ع����دي����د من  اإ�������ش������ت������دع������اءات 
ملراجعة  املدينة  يف  الفل�شطينني 

يف  االإ�شرائيلية  املخابرات  مكتب 
املنطقة يف وقت الحق.

�شهود  ق���ال  ن��اب��ل�����س،  م��دي��ن��ة  ويف 
عيان، اإن قوة ع�شكرية اإ�شرائيلية 
ال�شمايل،  باجلبل  منازل  داهمت 
وفت�شتها وحطمت حمتوياتها قبل 
اأن تعتقل ال�شابني الفل�شطيننني، 

بهيج دروزة، وحكم الري�شة. 
عيان  �����ش����ه����ود  اف���������اد  م����ي����دان����ي����ا 
فل�شطينيون ان عددا من االليات 
توغلت  اال�شرائيلية  الع�شكرية 
مل�شافة حمدودة �شباح ام�س لليوم 
ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل ���ش��رق خان 
ا�شرائيل  يون�س قرب احلدود مع 
يف جنوب قطاع غزة وتقوم باعمال 

جتريف يف االرا�شي الزراعية.
ال�����ش��ه��ود ان ع�����ددا من  واو�����ش����ح 
الدبابات ترافق جرافات ع�شكرية 
ت��وغ��ل��ت مل�����ش��اف��ة اك���رث م���ن مئتي 
الزراعية  االرا���ش��ي  م��رت يف عمق 
وتقوم  احل���دودي���ة  الفل�شطينية 
ب���اع���م���ال جت����ري����ف ف���ي���ه���ا واف������اد 
الطريان احلربي  ان  �شهود عيان 
اال�شرائيلي كان يحلق يف ال�شماء 

اثناء عملية التوغل.
توغل  اال�شرائيلي  اجلي�س  وك��ان 
بعملية  وق����ام  امل��ن��ط��ق��ة  ن��ف�����س  يف 

جتريف يف االرا�شي الزراعية.

تراجع دعم الفل�ضطينيني حلركة حما�س 
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

الفل�شطيني  العام  الراي  القد�س لالعالم واالت�شال ام�س تراجعا يف دعم  ا�شتطالع للراي ن�شره مركز  اظهر 
حلركة حما�س وعمليات اطالق ال�شواريخ على ا�شرائيل، بعد ان كان هذا الدعم ت�شاعف عقب العملية الع�شكرية 
اال�شرائيلية االخرية �شد قطاع غزة الذي ت�شيطر عليه حما�س. وا�شار اال�شتطالع اىل ان نحو ثلثي امل�شتطلعني 
دون  اال�شرائيليني  مع  ال�شالم  مفاو�شات  ا�شتئناف  بعدم  الفل�شطينية  القيادة  موقف  يدعمون   )%  65،1(
الرئي�س  يتزعمها  التي  % �شي�شوتون حلركة فتح   42،6 فان  انتخابات  اج��راء  اال�شتيطان. ويف حال  جتميد 
حممود عبا�س والتي ت�شيطر على ال�شفة الغربية، بينما �شي�شوت 20،6 % حلركة حما�س مما يعك�س تراجعا 
يف �شعبية احلركة اال�شالمية مقارنة باخر ا�شتطالع جرى يف كانون االول-دي�شمرب املا�شي بعد نهاية العملية 
الع�شكرية اال�شرائيلية �شد القطاع. وتراجع الدعم للمقاومة امل�شلحة التي تدعو لها حركة حما�س حيث راى 
38،4 % من امل�شتطلعني بان اطلالق ال�شواريخ على ا�شرائيل يخدم امل�شالح الفل�شطينية مقابل 74 % يف 

اال�شتطالع املا�شي بينما اعرب 31،1 % عن دعمهم للعمليات الع�شكرية �شد االهداف اال�شرائيلية.

•• ال�صفة-وكاالت:

الجتياز  الفل�شطينيون  يحدثها  التي  الفتحات  باتت 
الفل�شطينيني  االإ�شرائيلي، منفذا الآالف  جدار الف�شل 
اإ�شرائيل، لكنها  الباحثني عن عمل وم�شدر رزق داخل 
املغامرين  بحياة  ت��ودي  موت  نقاط  اإىل  اأحيانا  تتحول 
الفتحات  ه��ذه  وي�شتخدم  ال�شباب.  �شن  يف  ومعظمهم 
دخول  تخولهم  ت�شاريح  من  يحرمون  الذين  العمال 
العي�س  لقمة  �شبيل  يف  ويتحملون  الر�شمية،  امل��ع��اب��ر 
ثم  وم���ن  ال��ف��ت��ح��ات  ه���ذه  اإىل  و���ش��وال  التنقل  م�شقات 
اإل��ي��ه��ا دوري����ات  ت�����ش��ب��ق��ه��م  اإذا مل  م��غ��ام��رة اج��ت��ي��ازه��ا، 
ورمبا  املطاطي  والر�شا�س  الغازية  وقنابله  االحتالل 

احلي.
وتعد منطقة الرما�شني، اأق�شى جنوب ال�شفة الغربية، 
واحدة من اأبرز نقاط التهريب التي ي�شتخدمها العمال 
من اأنحاء متفرقة من ال�شفة الغريبة، واأحيانا الن�شاء، 

اأع��م��ال��ه��م، ح��ي��ث مقطع اجل����دار من  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 
العام  اأوائ����ل  ا�شت�شهد  وه��ن��اك  �شائكة،  واأ���ش��الك  �شياج 
اجلاري فتى كان يحاول اجتيازه. ي�شكل الفل�شطينيون 
حيث  العمليات،  غ��رف  ي�شبه  مب��ا  التهريب  مناطق  يف 
القريبة  الظاهرية  بلدة  اإىل  املتدفقون  العمال  ي�شتقل 
الواحد  لل�شخ�س  دوالرا  ع�شرين  بنحو  ت��ق��در  ب��اأج��رة 
�شيارات من ذوات الدفع الرباعي تكون قادرة على ال�شري 
باجلبال الوعرة وم�شتعدة حلاالت الطوارئ، بناء على 
�شيارات  حركة  مبتابعة  خمت�شني  مراقبني  تعليمات 

اجليب الع�شكرية االإ�شرائيلية على طول اجلدار.
اب��ت��ع��اد الدوريات  ال�����ش��ي��ارات ف��ر���س  ���ش��ائ��ق��و  وي��ت��ح��ني 
االإ�شرائيلية الإي�شال العمال اإىل فتحات اجلدار، واإذا مت 
االجتياز بنجاح يجد العمال �شيارات تنتظرهم بالطرف 
اأجرة  ت��ع��ادل  ب��اأج��رة  اأم��اك��ن عملهم  اإىل  تنقلهم  االآخ���ر 
عمل ن�شف يوم، ويف كثري من االأحيان تتم مالحقتهم 

يف اأماكن عملهم.
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العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 547 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد عزيز احلق �شودري اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  االق�شام 
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  االق�شام  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية 
املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  االماراتعنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/3/26
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 861و862 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

باك�شتان 2-�شهزاد  احمد حممد  اوان اجلن�شية:  مدعيان/1- في�شل حممود 
رزاق اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: �شمريز اقبال العمال اال�شباغ اجلن�شية: 
االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/�شمريز اقبال 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  اال�شباغ  العمال 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/4/21 موعدا 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/08
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3553 /2012   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد جبار احمد �شراج علي اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شعاع 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الذروة 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الذروة  اعالنه/�شعاع  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر)اعالن املدعى عليها بعري�شة الدعوى ن�شرا( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
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 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/3/27
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1057 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

للنحت  �شكاي  وايت  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  جوين  مدعي/عبداهلل 
والديكور اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  والديكور  للنحت  �شكاي  اعالنه/وايت 
االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/4/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 827و829 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/1-حممد عبدالقادر حممد  2-بدر اال�شالم مو�شلو مياه اجلن�شية: 
املركزية  املطابخ  معدات  لرتكيب  �شتيل  كري�شتال  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  
اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
كري�شتال �شتيل لرتكيب معدات املطابخ املركزية اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد 
املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/3/24
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 651 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  حوقي  �شرياجول  ليت  حو�شاين  مدعي/امام 
عليه: �شركة عبدال�شتار للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   
عبدال�شتار  �شركة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/21
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 401 /2012   مد كل  - م ر- ب-اأظ

مدعي/طالل عبدالعزيز كردي اجلن�شية: �شوريا  مدعي عليه: موؤ�ش�شة املدائن لتجارة 
االمارات  اجلن�شية:  احلو�شني  قا�شم  حممد  قا�شم  حممد  ميثلها  ولوازمها  االقفال 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 210000 درهم املطلوب اعالنه/ حممد 
عبدالغني ري�س اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر)اعالن اخل�شم املدخل ن�شرا من قبل 
املدعى عليهما- بقرار اعادة الدعوى للمرافعة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/23 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الطلب رقم 1-2013 التما�س 2647-2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

 : �شده  امللتم�س  االمارات  اجلن�شية:  الهاجري  دلهم  حممد  دلهم   / امللتم�س 
التما�س   : الطلب  االمارات  مو�شوع  العامة اجلن�شية:  للمقاوالت  �شوا  �شركة 
العامة  للمقاوالت  �شوا  �شركة  اعالنه:  املطلوب  امل�شتندات  يف  النظر  اعادة 
وحددت  اعاله  املذكور  الطلب  اقام  امللتم�س  ان  حيث  االمارات  اجلن�شية: 
املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 موعد لنظر الطلب، لذا فانت مكلف 
الكائنة املحكمة  باحل�شور امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الطلب بثالثة ايام على االقل.�شدر بتاريخ 2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764   بتاريخ 2013/4/11    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2012/480  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

مريفت حممد �شرحان اجلن�شية : االمارت  ال�شيد: ا�شماعيل �شيف اجلن�شية: 
�شراكة  عقد  :ف�شخ  يت�شمن  حمرر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  اجلزائر 
 ) الــتــجــاريــة/ذ.م.م  للو�شاطة  )البطة  ال��ت��ج��اري  اال����ش���م  يف  وت�����ش��ف��ي��ة 
امللف )56222(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان     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 االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10764   بتاريخ 2013/4/11    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/34 ك ع ح 

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/
نورة �شبحي حممد نافع احلمران اجلن�شية: االم��ارات  وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )�شوبر ماركت �شمية ( 
امللف )63486(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
غريب  ال�شيدة:حيوين  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  االم���ارات  اجلن�شية:  الكعبي  �شعيد 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    
بن بخيت للتجارة العامة / ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي :بن بخيت للتجارة العامة /   
-�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قد تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب  ذ.م.م  
قانون ال�شركات االحت��ادي  رق��م  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف 
بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية حتت رقم )03183( وقد قرر ال�شركاء حلها 

وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
           جمال لتدقيق احل�سابات

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:7447774   ام���ارة عجمان  ال��ت��ايل:  العنوان  ن�شر االع���الن وعلى 

�س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكر ة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/375 تظلم جتاري                          
اىل املتظلم �شده/1-  �شركة ميد مارك رابيا ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املتظلم / بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل 
علي قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
يف احلجز التحفظي رقم 2012/326 جتاري والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها 
 ch1.B .6 جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/14 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/641  ا�ستئناف جتاري
�����س.ذ.م.م    ت��ري��دجن  ايكويبمنت  برتيليم  -كنتج   1  / ���ش��ده  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة بارما انرتجي اجنينريينج 
رقم  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  ليمتد  كومري�شيال 
2011/1568 جتاري كلي بتاريخ 2012/5/24 علما انه ورد التقرير وحددت 
لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2013/4/22 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
رقم ch.2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/154  ا�ستئناف عقاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة بافاريا جلف �شاندوفال ليمتد  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /اوجني جامز فارغا   قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/839 عقاري كلي بتاريخ 2013/3/3   
 10.00 ال�شاعة   2013/5/9 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch.1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/133 تنفيذ عقاري
احمد  عقارات  موؤ�ش�شة  مالك  العطار  عبدالرحيم  احمد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
�شركة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  العطار  عبدالرحيم 
نعلنكم  جمعة  عي�شى  حممد  عبدالرحمن  وميثله:  ع  م  ���س  للتمويل  ام��الك 
باحلكم ال�شادر يف الدعوىر قم 422و 2011/423 اال�شتئنافني عقاري كلي يوم 
ب�شداد مبلغ  بالزامكم  �شندا تنفيذيا 1-  باعتباره  بتاريخ 2012/10/18  االحد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه  دره��م(   605536.25( وق��دره 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  االع���الن.  ه��ذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   15 خ��الل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/86 مدين جزئي                        
اىل املدعى عليه /جيلي�س روليت  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / دي ال 
ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي- فرع �شركة اجنبية وميثله: احمد ح�شن رم�شان 
اآل علي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )35000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/75 مدين كلي                        
اىل املدعى عليه /تيواري العمال اال�شباغ �س ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / ف�شل الرحمن ملقاوالت اال�شباغ وميثلها قانونا/ ف�شل الرحمن 
عزيز الرحمن وميثله: خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  قد 
الزام  م��ع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي 
الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/175 جتاري كلي                        
موؤ�ش�شة  وادارتها-  العلنية  امل��زادات  لتنظيم  اورا�شيا  /�شركة  عليه  املدعى  اىل 
ان  االق��ام��ة مب��ا  يو�شف جم��ه��ول حم��ل  اح��م��د حممد  عائ�شة  ملالكتها  ف��ردي��ة 
املدعي / حممد �شاجد حممود ليناكيالت وميثله: جمال علي ال�شيد حممد 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال�شنقيطي 
ب�شداد مبلغ )100.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة    وحددت 
 ch1 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/4/21 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور  لذا   C.15
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/703 جتاري جزئي                        

اىل املدعى عليه /�شاهو كمال زرد�شتيان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن    
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   29514.37(
12% م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/4/30 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1 A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/147 احوال نف�س م�سلمني                          

اىل امل��دع��ى عليه /حم��م��د م��و���ش��ى اح��م��د  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  اب���ادي   بيزن  ن��وري  امل��دع��ي / كلثوم احمد  ان 
وحددت  وامل�����ش��اري��ف.   وال��ر���ش��وم  ه��ج��ران  باثبات  املطالبة  ومو�شوعها 
بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لها 
ch1C.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 

بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1045 عمايل جزئي                          
اىل امل��دع��ى عليه /���ش��رك��ة روب��ا���ش��ت ل��ل��م��ق��اوالت- دب���ي- ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
قد  حماد   ال�شيد  حممد  عبدالرحيم  حممد  احمد   / املدعي  ان  مبا  االقامة 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31626 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف وامل�شاريف والفائدة القانونية املرتتبة عليها من 
  )2013/139544( ال�شكوى  رق��م  احلكم.  ا���ش��دار  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 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 االقل  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1339 عمايل جزئي                          
اىل املدعى عليه /�شركة مركز نيو ادمن للتدريب  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / داليا حممد �شديق ابو�شنه   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   24.000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة 
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�شكوى 
)2013/140728(.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8:30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/650 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- �شهلة انرتنا�شيونال لتجارة مواد البناء )�س.ذ.م.م( 2- 
بادات بيديكاييل �شديق 3- �شيد ا�شيدا ام��زا   جمهويل حمل االقامة مبا ان 
العامة )���س.ذ.م.م( وميثله: حممد  الرحماين للتجارة  ابناء  التنفيذ/  طالب 
حممد امني غياث قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2.451.217.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة . عليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/609 تنفيذ ايجارات

مو�شوع الق�شية: تنفيذ القرار ال�شادر من جلنة االيجارات ببلدية دبي 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )91415 درهم( �شاملة الر�شوم وامل�شاريف.   
املطلوب اعالنه املنفذ �شده /1- بايونري �شميث �س.ذ.م.م مديرها راما 
�شامي ديفاكومار   جمهويل حمل االقامة- مو�شوع االع��الن: نعلنكم 
املكتبي  االث��اث  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه 
وقطع الغيار مبقر ال�شركة وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 91.415 درهم 

وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العث�ر على جثث 11 �ضرطيًا فقدوا يف نيجرييا الرئي�س الفرن�ضي يزور ت�ن�س غدًا اجلمعة
•• ييناغوا-ا ف ب:

اىل  ينتمون  �شرطيا   11 جثث  على  ع��رثوا  امنيني  عنا�شر  ان  واجلي�س  ال�شرطة  با�شم  متحدثان  اف��اد 
12 عن�شرا من قوات االمن كانوا فقدوا نهاية اال�شبوع الفائت يف منطقة غنية بالنفط  جمموعة من 
يف جنوب نيجرييا بعدما هاجمهم م�شلحون. وقال املتحدث با�شم �شرطة والية باييل�شا الك�س اخيبغبي 
الوالية يف جنوب  عا�شمة  ييناغوا  اىل  وار�شالها  القتلى  ال�شرطيني  العثور على جثث  بر�س مت  لفران�س 
املعلومات،  هذه  نوا�شوكوو  عنيمة  كولونيل  الليفتنانت  املنطقة  يف  اجلي�س  با�شم  املتحدث  واك��د  البالد. 
مو�شحا ان جمموعة من عنا�شر ال�شرطة والع�شكريني كانوا ي�شاركون يف اعمال البحث عرثوا على اجلثث 
ومت العثور على اجلثث حمرتقة ومتحللة، وقال �شهود ان بع�شها كان حمرتقا اىل درجة ي�شعب التعرف 
اىل ا�شحابها وال تزال جثة ال�شرطي الثاين ع�شر جمهولة املكان. وجاء الهجوم على ال�شرطيني اجلمعة 
بعد يومني من توعد حركة حترير دلتا النيجر با�شتئناف عملياتها �شد قوات االمن ردا على ادانة زعيمها 

هري اوكاه يف جنوب افريقيا. وحكم على اوكاه يف 26 اذار مار�س بال�شجن 24 عاما بتهمة االرهاب.

•• الفجر - تون�س:

يزور الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا هوالند تون�س 
غ���دا اجل��م��ع��ة 12 اأف���ري���ل، يف زي�����ارة ك���ان مت 

االإعالن عنها بعد تاأجيلها �شابقا.
وي��ذك��ر اأّن���ه ك��ان م��ن امل��ق��رر اأن ي��ح��ّل الرئي�س 
املنق�شي  فيفري  �شهر  يف  بتون�س  الفرن�شي 
اإرجاء الزيارة الأ�شباب تتعلق بغياب  اأّنه مت  اإال 
والهيئة  لالنتخابات  وا�شحة  �شيا�شية  رزنامة 
اأعلنت حينها  ما  لالنتخابات، ح�شب  امل�شتقلة 

م�شادر دبلوما�شية فرن�شية.

�شوؤون  وا���ش��ح��ا يف  ت��دخ��ال  ت��ون�����س  اع��ت��ربت��ه 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  اأّدى  وق���د  التون�شية.  ال��ب��الد 
يف  باري�س  اإىل  زي��ارة  اجلبايل  حمادي  ال�شابق 
املا�شي، ثم زيارة رئي�س  العام  �شهر جوان من 
اجلمهورية املن�شف املرزوقي الر�شمية اأوا�شط 

�شهر جويلية املا�شي.
وتعّد باري�س ال�شريك التجاري االأول لتون�س، 
اأما  اقت�شادها.  يف  االأول  االأجنبي  وامل�شتثمر 
فهي  تون�س  يف  العاملة  الفرن�شية  ال�شركات 
ت�شغل  �شركة   1500 عددها  يبلغ  اإذ  االأك��رب، 

نحو 110 اآالف تون�شي.

زيارة  عقب  تون�س  اإىل  ه��والن��د  زي���ارة  وت��اأت��ي 
اأداها االأ�شبوع املنق�شي اإىل اململكة املغربية.

الفرن�شية  التون�شية  ال��ع��الق��ات  �شهدت  وق��د 
به  اأدىل  ال��ذي  الت�شريح  عقب  التوتر  بع�س 
على  فال�س  مانوال  الفرن�شي  الداخلية  وزي��ر 
اثر اغتيال املعار�س التون�شي الي�شاري االأمني 
العام حلزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد 

�شكري بلعيد.
ت��ع��د مثال  ت��ون�����س مل  اإّن  ف��ال�����س حينها  وق���ال 
..وتوجد  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع  ل��ب��ل��دان  ب��ه  يقتدى 
ف��ي��ه��ا ف��ا���ش��ي��ة اإ���ش��الم��ي��ة ����ش���اع���دة . وه����و ما 

انتخابات عامة يف 
ماليزيا 5 ماي� 

•• كواالملبور-رويرتز:

ق���ال���ت جل��ن��ة االن���ت���خ���اب���ات ام�������س ان 
م��ال��ي��زي��ا ���ش��ت��ج��ري ان��ت��خ��اب��ات عامة 
قد  فيما  اي��ار  مايو  م��ن  يف اخلام�س 
اأق�شى اختبار لالئتالف الذي  يكون 
ع��ام��ا. وقال   56 ال��ب��الد منذ  يحكم 
رئي�س جلنة االنتخابات عبد العزيز 
�شتعلن  املر�شحني  ا�شماء  ان  يو�شف 
وهو  ني�شان  ابريل  من  الع�شرين  يف 
ما يعني ان فرتة احلملة االنتخابية 
�شت�شتمر ا�شبوعني وكان يتحدث ايل 
العا�شمة  بوتراجايا  يف  ال�شحفيني 
االدارية ملاليزيا. وت�شري ا�شتطالعات 
للجبهة  �شغرية  اأغلبية  ايل  ال���راأي 
ال��وط��ن��ي��ة ب��زع��ام��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 
جن��ي��ب ع��ب��د ال����رزاق ال���ذي يتعر�س 

ل�شغوط ال�شتعادة اأغلبية الثلثني .

وال�شقّي  امل�شاك�س  الطفل  �شلوك 
يف الف�شول الدرا�شية الذي يخال 
النوع  ه���ذا  ل��ك��ّن  حم��م��ّي��ا..  نف�شه 
من احلماية لي�س م�شمونا مدى 
للعالقات  �شيحدث  فماذا  احلياة، 

بني بكني وبيونغ يانغ؟
نفاد  اأّن  اإىل  م��الح��ظ��ون،  ي�����ش��ري 
ي��ت��ع��ل��ق ببيونغ  ب��ك��ني ف��ي��م��ا  ���ش��رب 
ب����داأ ي��ظ��ه��ر اإىل ال��ع��ل��ن منذ  ي��ان��غ 
با�شتدعاء  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة،  م����ّدة. 
�شفري  ال�شينية  اخلارجية  وزارة 
كوريا ال�شمالية يف فيفري املا�شي 
النووية  التجربة  على  لالحتجاج 
اأّيدت  7 م��ار���س،  ال��ث��ال��ث��ة. ث��م، يف 
بكني اعتماد عقوبات اأممّية جديدة 

اخلطابات  ن��ع��ار���س  ن��ح��ن  ق�����ال: 
وال��ت�����ش��رف��ات اال���ش��ت��ف��زازي��ة من 
جانب اأي طرف يف املنطقة، ونحن 
لن مننح ترخي�شا ملثريي ال�شغب 

على اأبواب ال�شني .
اللهجة، عادة، ال يعك�س  اإّن تغيري 
جذرّيا،  �شيا�شّيا  منعطفا  مبفرده 
االورت���ودوك�������ش���ي���ة  اأن  ����ش���ك  وال 
ال�شمالية  ك��وري��ا  جت���اه  ال�شينية 
بعنا�شر  ح��ّي��ة وحت��ت��ف��ظ  م��ازال��ت 
احلكومة  ولكن  وقوتها،  فاعليتها 
ات���خ���اذ تدابري  ب�����ش��دد  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
اح���ت���ي���اط���ي���ة و����ش���ي���اغ���ة خ���ط���ة ب 
ل�����ش��اع��ة ���ش��ف��ر قد  ا����ش���ت���ع���دادا   ..

تباغتها..!

باأنها  يانغ، مما يوحي  بيونغ  �شد 
ب�شرامة  العقوبات  تلك  �شتطّبق 
اك�����رب مم����ا ك�����ان ع��ل��ي��ه احل������ال يف 

قرارات مماثلة �شابقة.
اأفريل اجلاري،   7 واأخ��ريا، االأحد 
ال����ذي ���ش��اع��ف��ت فيه  ال���وق���ت  ويف 
ت��ه��دي��دات��ه��ا بهجوم  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 
اعترب  وا����ش���ن���ط���ن،  ����ش���د  ن�������ووي 
�شي  اجل���دي���د،  ال�شيني  ال��رئ��ي�����س 
كوريا  ي�شّمي  اأن  دون  بينغ،  ج��ني 
اأّي  ح��ّق  م��ن  لي�س  اأن���ه  ال�شمالية، 
والعامل  باملنطقة  ت��دف��ع  اأن  دول���ة 
اإىل الفو�شى، من منطلق االأنانية 
. وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�شيني 
اأك����رث و���ش��وح��ا عندما  وان����غ ي���ي، 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

لكوريا  حليف  اأك��رب  تعتربال�شني 
جتاري  �شريك  واأك���رب  ال�شمالية، 
للم�شاعدات  امل����ان����ح����ني  واأه����������ّم 
االإن�������ش���ان���ي���ة واالأ����ش���ل���ح���ة وامل������واد 
مت�شك  فبكني  الهيدروكربونية. 
اأون م��ن يده،  ك��ي��م ج��ون��غ  ب��ن��ظ��ام 
عقوبات  فر�س  رف�شت  ما  وغالبا 
دولية على بيونغ يانغ. ومع ذلك، 
فاإن احلكومة ال�شينية ال ت�شيطر 
وال�شوؤال  امل��زع��ج��ة.  ج��ارت��ه��ا  على 

ملاذا، اإذن، ت�شّر على دعمها؟
مفرداته  ي�شتمّد  االأول  التف�شري 
من اجلغرافيا: حدود برية طويلة 
تف�شل بني البلدين )األف و300 
ك��م ( وي��خ�����ش��ى ك��ث��ريون يف بكني، 
بيونغ  نظام  انهيار  ي���وؤدي  اأن  م��ن 
الالجئني  اآالف  ه��ج��رة  اإىل  ي��ان��غ 
منطقة  اإىل  واجل���وع���ى  ال��ف��ق��راء 
عن  ك��ي��ل��وم��رت  األ�����ف  اإاّل  ت��ب��ع��د  ال 
اخلوف  وه��ذا  ال�شينية  العا�شمة 

م�شروع وله اأ�ش�س تدعمه.
ك����وري����ا  يف  االأو���������ش��������اع  ت����ع����د  مل 
ال�شمالية، مبثل ال�ّشوء الذي كانت 
القرن  ت�شعينات  عليه يف منت�شف 
املجاعة  ك���ان���ت  ع��ن��دم��ا  امل���ا����ش���ي، 
التقديرات،  بع�س  ح�شب  تفتك، 
يبقى  لكن   ،10 اأ�شل  من  ب�شاكن 

جدا،  منخف�س  املعي�شة  م�شتوى 
ي��ان��غ املرتبة  ب��ي��ون��غ  ح��ي��ث حت��ت��ل 
اأي   ،2011 ع����ام  ع��امل��ي��ا   197
وكينيا.  ال�شنغال  ب��ني  م��رت��ب��ة  يف 
ال�شمالية لي�شت يف  اأّن كوريا  غري 
اآ�شيا  ���ش��رق  �شمال  يف  ب��ل  اإفريقيا 
اإدراك  ويزداد  والنامية،  ال�شاعدة 
االزدهار  رقعة  ات�شاع  مدى  اأهلها 
وال����ّرف����اه يف ال�����دول ال��ت��ي حتيط 

بهم.
ولن تثني االأ�شالك ال�شائكة التي 
تف�شل بني الدولتني اأو تردع مئات 
ال�شماليني  الكوريني  من  االآالف 
، خا�شة  �شيئا  الذين لن يخ�شروا 
اأن املنطقة احلدودية من اجلانب 
ال�����ش��ي��ن��ي م��اأه��ول��ة ب��ال��ع��دي��د من 

العائالت الكورية.
ك��ل ه���ذه االع���ت���ب���ارات ت��ل��ع��ب دورا 
م����ه����ّم����ا، ول����ك����ن ت����وج����د ع����وام����ل 
اأكرث جوهرية تف�ّشر دعم  اأخ��رى، 
عوامل  وه��ي  ي��ان��غ.  لبيونغ  بكني 
ال�شني  االأول.  امل��ق��ام  يف  تاريخية 
عام  منذ  ال�شمالية  ك��وري��ا  ت��دع��م 
األف   700 قاتل  عندما   ،1950
اأو ج���ن���دي من  ���ش��ي��ن��ي  م��ت��ط��وع 
ال�شيني،  ال�شعبي  التحرير  جي�س 
ال�شمال  يف  رف��اق��ه��م  ج���ان���ب  اإىل 
خ��الل احل��رب الكورية. وق��د قتل 
األ��ف ، من  منهم اأك��رث م��ن 100 

ال�شينية الغا�شبة من ا�شتفزازات 
احلل  اأّن  ال���ن���ووي���ة،  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ 
ال�شمالية،  ك��وري��ا  زوال  يف  يتمثل 
واإع��������ادة ت��وح��ي��د ���ش��ب��ه اجل���زي���رة 
حتت رعاية �شيول. وقد بنّي عدد 
هذا  يف  ال�شينيني،  امل�شوؤولني  من 
للدبلوما�شيني  �شروطهم  ال�شياق، 
ال�شني  اأّن  واأه���ّم���ه���ا  االأج�����ان�����ب، 
اخل�شو�س،  وج��ه  على  ت�����ش��رتط، 
ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة يف  اأن ت��ظ��ّل 
احلدود  ج��ن��وب  يف  اجل��زي��رة  �شبه 
ن�����ش��ره��ا يف  ي��ت��ّم  احل��ال��ي��ة، واأن ال 
ال�ّشرط،  ه��ذا  اأّن  ويبدو  ال�شمال. 
يف  مقبول  امل�����ش��ادر،  بع�س  ح�شب 

وا�شنطن.
اتخذنها  التي  امل�شافة  ه��ذه  ولعّل 
التقليدي،  حليفها  جت��اه  ال�شني 
تعترب �شكال من اأ�شكال االعرتاف 
ال  ب����ك����ني  اإّن  م����������ّرة:  ب���ح���ق���ي���ق���ة 
دعمها  يف  مقابل  اأّي  على  حت�شل 
لبيونغ  والدبلوما�شي  االقت�شادي 
باملائة من   90 ت��وّف��ر  فهي   ، يانغ 
اإمدادات الطاقة لكوريا ال�شمالية، 
و80 باملائة من منتجاتها امل�شنعة 
احتياجاتها  م���ن  ب���امل���ائ���ة   45 و 
ال��غ��ذائ��ي��ة. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كل 
هذه اجلهود املبذولة، فاإن ال�شني 
ال�شيطرة  ع��ل��ى  ال��ق��درة  مت��ل��ك  ال 
ع���ل���ى ك����وري����ا ال�������ش���م���ال���ي���ة، وه����ذه 

ماو  للزعيم  االأك���رب  االب���ن  بينهم 
ت�شي تونغ.

وا�شلت  ال����ت����اري����خ،  ذاك  وم����ن����ذ 
ال�شيا�شي  ال���دع���م  ت���ق���دمي  ب��ك��ني 
يانغ:  بيونغ  ل��ق��ادة  واالق��ت�����ش��ادي 
كيم ايل �شونغ )1994-1912(، 
اي��ل )1941- واب��ن��ه كيم ج��ون��غ 
2011( وابنه االأخري، كيم جونغ 
الأن   .)1983 ع�����ام  )ول������د  اون 
وجود كوريا ال�شمالية مينح بكني 
دول���ة ع��ازل��ة ب��ني ال�����ش��ني وكوريا 
وحليف  الدميقراطية  اجلنوبية 
وا�شنطن، حيث يتمركز ما يقارب 
فمن  اأم��ري��ك��ي.  جندي  األ��ف   30
وج��ه��ة ن��ظ��ر ب��ك��ني، ي�����ش��ع��ب على 
يف  ت�����ش��رتك  اأن  ال�شينية  ال��دول��ة 
حدود برية مع دولة ت�شتقبل على 

اأرا�شيها، قوات اأمريكية.
ف��ه��ل ه���ذا امل��ن��ط��ق ال ي���زال �شاري 
م���ا �شهده  اأم������ام  ال���ي���وم  امل���ف���ع���ول 
ال����ع����امل، وال�������ش���ني ن��ف�����ش��ه��ا، من 
حت����ّوالت وم��ت��غ��رّيات ط��ال��ت هرم 
االأدوار؟  ت���وزي���ع  واأع������ادت  ال���ق���ّوة 
ب��ع�����س اخل����رباء  ي���ق���ول  ن��ع��م وال، 

واملهتمني بال�شاأن ال�شيني. 
ال�شنوات  يف  �شّكل،  املو�شوع،  وهذا 
الدوائر  االأخ��رية، حمور جدل يف 
بكني،  يف  وال��ف��ك��ري��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ح����ي����ث ت�������رى ب���ع�������س ال����ق����ي����ادات 

جارتها  م��ن  بقلق  ت�شعر  االأخ���رية 
الو�شائل  بكّل  وت�شعى  العمالقة، 
ورعايتها  و�شايتها  من  لالإفالت 

احل�شرّية.
وت�شّكل هذه النقطة االأخ��رية ، يف 
الرئي�شية  املفاتيح  احد  ذاتها،  حد 
لفهم �شلوك بيونغ يانغ: اإّن النظام 
الكوري ال�شمايل يحاول من خالل 
ت��ع��ّدد اال���ش��ت��ف��زازات، ج��ذب جهات 
اجلنوبية،  ك��وري��ا  اأخ����رى،  مانحة 
االأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
جنحت  م��ا  وك��ث��ريا  املتحدة  االأمم 
منذ  اعتمدت  التي  ال�شيا�شة  هذه 
وغالبا  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  ت�شعينات 
م��ا ف��ه��م��ت ع��ل��ى اأّن���ه���ا اب���ت���زاز، انه 

يف مواجهة ا�شتفزازات كوريا ال�شمالية

خلفيات امل�قف ال�ضيني واأبعاده وخفاياه..!
التلميذ امل�شاك�س واال�شتاذ ال�شيني

التطرف الب�ذي يطارد م�ضلمي ميامنار
•• ياجنون-رويرتز:

التمييز  ح��رك��ات  غ���رار  على  التطرف  �شديد  ب���وذي  م��ذه��ب  وج���ود  تنامى 
رهبان  �شاهم  بعدما  مليامنار  التجارية  العا�شمة  ي��اجن��ون  يف  العن�شري 
و�شط  يف  امل�شلمني  �شد  العنف  اأع��م��ال  من  موجة  تاأجيج  يف  اليه  ينتمون 

البالد.
انهم يعي�شون يف خوف  امل�شلمني يف مدينة ياجنون  ويقول عدد كبري من 
اذار على ايدي ح�شود  بعد ان قتل ع�شرات من املنتمني لدينهم يف مار�س 
969 وي�شري اال�شم ملاثر  من البوذيني اوغر �شدورهم رهبان من حركة 

بوذا وتعاليمه ورهبنته.
وعاد الهدوء اىل ميختيال وغريها من املناطق امل�شطربة بو�شط ميامنار 
بورما �شابقا عقب فر�س ال�شلطات االحكام العرفية وار�شال قوات اجلي�س 
اىل هناك واظهر حتقيق لرويرتز ب�شاأن اأعمال العنف انها حدثت بتنظيم 
عما  ال��ط��رف  تغ�س  ك��ان��ت  ال�شرطة  ان  االح��ي��ان  بع�س  يف  واأج��ج��ه��ا  جيد 

يجري.
ماليني  اأرب��ع��ة  يقطنها  التي  ياجنون  يف  للم�شلمني  امتدت  امل��خ��اوف  لكن 
ن�شمة وت�شهد تغيريات �شريعة مع حتول ميامنار من حكم ع�شكري قمعي 

ا�شتمر 49 عاما انتهى يف مار�س اذار 2011.

مبدر�شة  حريق  يف  حتفه  عاما   13 طفل  لقى  بعدما  املخاوف  وت�شاعدت 
يف  مل�شكلة  احلريق  امل�شوؤولون  وع��زا  ني�شان  ابريل  من  الثاين  يف  ا�شالمية 

الكهرباء ولكن م�شلمني كثريين يعتقدون اأن احلريق اأ�شرم عن عمد.
ويقول حممد ار�شاد وهو يف طريقه ملنزله بعد اأن �شلى الظهر يف م�شجد 
بحي مينجاالر تاوجن نيونت الذي تقطنه اغلبية م�شلمة ال اأحد ينام الليل. 
لدينا حار�س النهم قد ياأتون ملهاجمتنا. وقال روهال مني ان امام امل�شجد 
حذر امل�شلني وطلب منهم اال ي�شتفزوا باأعمال العنف ون�شحهم بالتحلي 
اأكرث  واألقى عدد من  ال�شالم.  اأجل  واأ�شاف �شلينا من  بال�شرب والهدوء. 
رهبان حركة 969 ت�شددا خطبا يف ياجنون يف اال�شابيع االخرية وتنت�شر 

ت�شجيالت العظات التي القوها انت�شارا وا�شعا.
ال�شجن  اأودع  ال��ذي  وي��راث��و  األ��ق��اه��ا  التي  تلك  مبيعا  اأك��رث اخلطب  وم��ن 
العام  واف��رج عنه   2003 امل�شلمني عام  اأعمال �شغب �شد  لتحري�شه على 

املا�شي حني اطلقت احلكومة �شراح مئات من ال�شجناء ال�شيا�شيني.
ويقول كي لوين الذي يبيع ا�شطوانات رقمية بو�شط ياجنون ان احلركة 
البوذيني  وب��ني  بينهم  الف�شل  اىل  تهدف  بل  للم�شلمني  مناه�شة  لي�شت 
يحاولون  قد  الذين  امل�شلمني  مع  التعامل  ومنعهم من  البوذيني  حلماية 
تغيري عقيدتهم. وقال ان العظات اقنعته باال ي�شرتي �شلعا من امل�شلمني 

واال يتناول وجبات يف مطاعمهم.

�ض�ل ووا�ضنطن ترفعان م�ضت�ى املراقبة الع�ضكرية 
•• �صول-وكاالت:

رف��ع��ت ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وال����والي����ات امل��ت��ح��دة ام�س 
مواجهة  يف  امل�����ش��رتك��ة،  الع�شكرية  امل��راق��ب��ة  م�شتوى 
اإن  ���ش��ول  ق��ال��ت  وق��ت  ال�شمالية، يف  ك��وري��ا  ت��ه��دي��دات 
�شاروخ  الإط��الق  ا�شتعداداتها  اأنهت  ال�شمالية  كوريا 
اأفادت  ما  وف��ق  ال�شرقي،  �شاحلها  من  امل��دى  متو�شط 

وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية.
وقال م�شوؤول ع�شكري ف�شل عدم الك�شف عن هويته 
اإليه  و���ش��ل��ت  ال���ذي  امل�شتوى2-  اإن  ي��ون��ه��اب  ل��وك��ال��ة 

املراقبة يعني تهديدا حيويا .
م�شتوى  يكون  ال�شالم  اأوق���ات  ففي 
مب�شتوى-  ي�شبح  بينما  املراقبة4- 
ويعترب  احل���������رب.  اأوق����������ات  يف   1

امل�شتوى3- تهديدا قويا.
جنوبيون  كوريون  م�شوؤولون  وذك��ر 
ا�شتعداداتها  اأن��ه��ت  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  اأن 
الإط��الق �شاروخ متو�شط املدى من 

�شاحلها ال�شرقي.
طبقاً  رفيع  ع�شكري  م�شوؤول  وق��ال 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات اال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة حول 
حت���رك���ات ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة، فقد 
ا�شتعداداتها  اأك��م��ل��ت  ب��اأن��ه��ا  ات�����ش��ح 

اإىل  م�شرياً  املعني،  ال�شاروخ  الإط��الق 
اأن االإطالق قد يتم �شباح ام�س .

ال�ش������رقي  �ش��������احلها  ع��ل��ى  ي��ان�����غ  ب��ي��ون��غ  ون�����ش��ب��ت 
مداهما  يبلغ  اأن  ميكن  اللذين  م��و���ش��ودان  �شاروخي 
اأربعة اآالف كلم، اأي نظري������ا ميكن اأن ي�ش�����ال كوري������ا 
اجلنوبي����ة اأو اليابان اأو حتى جزي�����رة غوام االأمريكية 

وفق �شول.
وي��ق��وم م�����ش��وؤول��ون يف جم���ال اال���ش��ت��خ��ب��ارات بكوريا 
كوريا  حت��رك��ات  بر�شد  املتحدة  وال��والي��ات  اجلنوبية 
اأن ال�شاروخ �شيطلق من مركبة  ال�شمالية ويعتقدون 

ال�شواريخ،  ن�شب  م��رك��ب��ة  اأي  امل��ت��ح��رك��ة،  األ  اإي  ت��ي 
وباإمكان ال�شاروخ قطع م�شافة ترتاوح ما بني ثالثة 
اآالف واأربعة اآالف كيلومرت، وباإمكانه �شرب القاعدة 

االأمريكية يف غوام باملحيط الهادئ.
الهادئ  باملحيط  االأمريكية  القوات  قائد  قال  ب��دوره 
االأمريكي  اإن اجل��ي�����س  ل��وك��ل��ري  ���ش��ام��وي��ل  االأدم�����ريال 
يعتقد اأن كوريا ال�شمالية نقلت عددا غري حمدد من 

�شواريخ مو�شودان اإىل �شاحلها ال�شرقي.
وكانت الواليات املتحدة اأكدت اأنها قادرة على اعرتا�س 
�شواريخ كوريا ال�شمالية، لكنها لن ت�شقط اأي �شاروخ 

ما مل يهدد اأرا�شيها اأو حلفاءها.
وق������ال ق���ائ���د ال����ق����وات االأم���ريك���ي���ة 
الهادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���ش��ي��ا  مب��ن��ط��ق��ة 
االأمريال �شامويل لوكلري الثالثاء، 
امل�شلحة  القوات  جلنة  اأع�شاء  اأم��ام 
وجهة  حتديد  اإن  ال�شيوخ،  مبجل�س 
ال���������ش����اروخ وم����ك����ان ����ش���ق���وط���ه لن 
ي�شتغرق وقتا طويال، م�شيفا اأنه ال 
ين�شح باإ�شقاط اأي �شاروخ ال ي�شكل 

تهديدا.
اليابان  ن�����ش��رت  مت�شل،  ���ش��ي��اق  ويف 
ال�����ث�����الث�����اء ������ش�����واري�����خ ب����ات����ري����وت 
الأي  للت�شدي  ط��وك��ي��و  بالعا�شمة 

�شاروخ قد تطلقه كوريا ال�شمالية.
وقال متحدث با�شم وزارة الدفاع اإن قاذفتي �شواريخ 
للت�شدي  العا�شمة  قلب  يف  بالوزارة  ن�شبتا  باتريوت 
اأف����ادت ال�شحف  الأي ���ش��اروخ ���ش��م��ايل حم��ت��م��ل. ك��م��ا 
يف  اأي�شا  تن�شر  �شوف  باتريوت  �شواريخ  اأن  اليابانية 

موقعنينْ اآخرين مبنطقة طوكيو.
م�شار  ملتابعة  رادار  اأج��ه��زة  املتحدة  للواليات  ويوجد 
ال�شواريخ البال�شتية يف اليابان، وعلى منت مدمرات 
جتوب املنطقة، اإ�شافة اإىل �شواريخ م�شادة لل�شواريخ 

على منت هذه ال�شفن.

•• الفجر – تون�س - خا�س:
به  قامت  ال��ذي  االآراء  �شرب  اأو�شح 
بالتعاون  التون�شية  املغرب  جريدة 
يف  املخت�شة  ال�شركات  اإح���دى  م��ع 
املجال، اأّن اأكرث من اأربعة اأخما�س 
باملائة   7 فا�شل   80 التون�شيني 
ال�����ش��ري العام  غ���ري را����ش���ني ع��ل��ى 
متدنية  ر�شا  ن�شب  مقابل  للبالد 

ال تتجاوز 13 باملائة.
ة  خا�شّ الر�شا  ع��دم  ن�شب  وترتفع 
ال�شبابية  العمرية  ال�شرائح  ل��دى 
ول��دى الن�شاء حيث ع��رّبت حوايل 
عن  تون�س  ن�شاء  م��ن  86باملائة 
ان��زع��اج��ه��ن م��ن ال��و���ش��ع ال��ع��ام يف 
نف�شها  الن�شبة  تتجاوز  مل  املقابل 
لتبقى  الرجال..  لدى  77باملائة 
مع ذلك الن�شب مرتفعة جّدا وهي 
االأكرث ارتفاعا منذ تويّل الرتويكا 
بزعامة حركة النه�شة االإ�شالمية 

احلكم قبل عام ون�شف تقريبا.
واالأقاليم،  امل��ن��اط��ق  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
الكربى  ت���ون�������س  م���ن���اط���ق  ت��ع��ت��رب 
وال�شمال الغربي والو�شط الغربي 
�شخطا  االأك���رث  الغربي  واجل��ن��وب 
عن ال�شري العام للبالد بن�شبة 90 

باملائة.
اقت�شاديا وح�شب نف�س اال�شتطالع 
التون�شيني  م��ن  باملائة   87 ف��اإن   ،
االقت�شادية  الو�شعية  ي��ع��ت��ربون 
 11 يراها  بينما  �شيئة،  تون�س  يف 
التون�شيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   8 ف��ا���ش��ل 

جيدة .

 52 ب�����ني  ب����امل����ائ����ة   87 وي�����ت�����وزع 
االقت�شادي  الو�شع  ي��رون  باملائة 
و35  ال�شباب  ومُيثلون  جدا  �شيء 
و�ُشجلت   . فح�شب  �شيئة  ب��امل��ائ��ة 
اأع���ل���ى ن�����ش��ب��ة م���ن امل��ت�����ش��ائ��م��ني يف 
ت��ون�����س ال��ك��ربى ب 57 ف��ا���ش��ل 5 
فا�شل  ب58  ال�شاحل  ويف  باملائة 
حمافظة  عرفت  بينما  باملائة،   8
ال�شرقي  اجلنوب  وجهة  �شفاق�س 
 9 اأقل ت�شاوؤما ب38 فا�شل  ن�شبا 

باملائة و34 فا�شل 8 باملائة .
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���و����ش���ع امل����ايل 

ال�شنة  2012 وبداية  خالل �شنة 
ن�شب  ارت����ف����ع����ت  ح���ي���ث  احل����ال����ي����ة 
بدرجات  التطرف  من  املتخوفني 
مرتفعة للغاية حيث ارتفعت ن�شبة 
املنزعجني كثريا اإىل 59 فا�شل 3 
باملائة، فيما مل يبد 20 فا�شل 9 
باملائة من التون�شيني اأي انزعاج اأو 
ظاهرة  انت�شار  م��ن  ب��امل��رة  ت��خ��وف 

التطرف.
اأن  اإىل  االآراء  اأ�شار نف�س �شرب  كما 
ن�شب التخوف لدى �شغار الكهول 
هي االأكرب حيث �شجلت ن�شبة 65 

للتون�شي فاإن 41 فا�شل 5 باملائة 
 58 يراها  بينما  جيدا،  يعتربونه 

باملائة �شيئا .
 70 ن�شبة  اأن  االآراء  �شرب  وك�شف 
التون�شيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   4 ف��ا���ش��ل 
م������ت������خ������وف������ون م��������ن ال�����ت�����ط�����رف 
االإ����ش���الم���ي ب��ع��د م����رور اأك����رث من 
فيما  ال��ث��ورة،  ان���دالع  على  �شنتني 
عدم  ب��امل��ائ��ة   7 27فا�شل  اأب����دى 
جريدة  الحظت  وق��د  انزعاجهم. 
ال���ت���خ���وف من  ن�����ش��ب��ة  اأن  امل���غ���رب 
اأ�شدها  بلغت  قد  الديني  التطرف 

فا�شل 1 باملائة، ولوحظ اأن ن�شبة 
التخوف لدى الن�شاء من التطرف 
انت�شارا،  االأك����رث  ه��ي  االإ���ش��الم��ي 
وخا�شة يف واليات الو�شط الغربي 
منطقة  تليها  77باملائة  بن�شبة 
ب�76باملائة، ومن  الغربي  اجلنوب 
 73 بن�شبة  ال�شرقي  اجل��ن��وب  ث��م 
اأقل  9 باملائة، فيما �شجلت  فا�شل 
ن�شب انزعاج يف حمافظة �شفاق�س 
ومبنطقة  ب��امل��ائ��ة   2 فا�شل  ب�42 
ال�شمال الغربي بن�شبة 43 فا�شل 

باملائة.  8

الديني التطّرف  % يخ�ض�ن  و70  البالد  اأو�ضاع  من  م�ضتاوؤون  الت�ن�ضيني  % من   80
مظاهرات التطرف تزعج التون�شيني
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العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
  يف الدعوى رقم  2012/455 ا�ستئناف جتاري

 ال�شادة : العو�شى للتجارة املحرتمني- ب�شفتكم امل�شتاأنف �شده - نود االفادة بانه مت 
احل�شابية يف  اخل��ربة  للقيام مبهمة  دبي  املوقره  اال�شتئناف  قبل حمكمة  تكليفنا من 
الدعوى املذكورة اعاله، وبناء عليه فاننا نرغب يف االجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن 
مبنطقة النهدة 2 ) دبي ( �شارع بغداد مقابل مدر�شة االلفية  بجانب كليات التقنية 
العليا للطالبات- بناية مركز بالتنيوم لالعمال - الطابق الرابع- مكتب رقم )406( 
هاتف رقم 2344403-04- فاك�س رقم 2344330-04 يف يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/18 
يف متام ال�شاعة 10.00 �شباحا وذلك ملناق�شة مو�شوع الدعوى املذكورة اعاله لذا يرجى 
ا�شطحاب كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم او 

من ينوب عنكم
 النظم للمحا�سبة والتدقيق
حما�سبون قانونيون

اعالن اجتماع خربة
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/1942 )تظلم  (
اعالن بالالئحة  بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليهما/ 1- عبدالعزيز 
ا�شحاق حممد �شريف 2- �شيد مع�شوم �شيد عبدالرحيم ح�شني     اقام املدعي/هيمانت 
تظلم(     (  2012/1942 برقم  ال��دع��وى  دب��ي   عنوانه:  مانداليا  مانالل الجل��ي  كومار 
عجمان - ومو�شوعها نلتم�س قبول التظلم وحتديد اقرب جل�شة لنظره واحلكم بالغاء 
�شدهم  املتظلم  وال���زام  ال��دع��وى  ورف�����س  االم��ر  برف�س  والق�شاء  منه  املتظلم  ال��ق��رار 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان 
االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 
24 من �شهر ابريل ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2013/4/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/277  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/
على  الت�شديق  وط��ل��ب  االم����ارات  اجلن�شية:  علي  حممد  م���ريان  �شفيق  ن��ادي��ة 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل  يف اال�شم التجاري )الثقة لتجارة ال�شباغ  
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )37793( 
حممد  عبداهلل  احمد  اىل:  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
ابراهيم احلمادي اجلن�شية: االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/383    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد /علي عبداللطيف دباغ- �شوري اجلن�شية يرغب 
ومكيفات  كهرباء  لت�شليح  احل��ر  الطائر   ( يف  ح�شة  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�شيارات ( رخ�شة رقم )627147( حيث مت خروج وكيل اخلدمات وحتويل ال�شكل 
القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل اىل موؤ�ش�شة فردية.  .وعمال لن�س املادة )16( 
فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االع��الن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�ساقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 920 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ال�شيد/  ل�شاحبها  وال�شحية  وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاوالت  ال�شباح  مدعي/موؤ�ش�شة 
االمارات  ا�شتري  �شركة  عليه:  االمارات  مدعي  الرميثي اجلن�شية:  علي  حممد بطي حممد 
االمارات  اجلن�شية:  واخرون  مارينو  جو�شيبي  ال�شيد  ميثلها  االلكرتوميكانيكية  لالعمال 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 20.287.736 مليون درهم + الفائدة القانونية   
لالأعمال  االمارات  ا�شتري  مدير  وب�شفته  نف�شه  عن  مارينو  جو�شيبي  اعالنه/  املطلوب 
االلكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: ايطاليا   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
الدعوى، لذا  املوافق 2013/4/23 موعدا لنظر  الثالثاء  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/3/14

قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 86 /2013   جت كل- م ر- ب- ع ن

اجلن�شية:  ا�شمعيلي  حممد  جنيد  ميثلها/  التجارية  اال�شود  الفحل  مدعي/�شركة 
ميثلها/  ال�شيارات  اطارات  لتجارة  �شم�س  نا�شر  حمل  عليه:  مدعي  االمارات     
نا�شر �شم�س بتنج ايران اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
281200 درهم املطلوب اعالنه/  حمل نا�شر �شم�س لتجارة اطارات ال�شيارات ميثلها/ 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  االمارات عنوانه:  ايران اجلن�شية:  بتنج  �شم�س  نا�شر 
موعدا   2013/4/22 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� 
حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/09
قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 316 /2013   جت جز- م ر- ب- ع ن

االمارات   اجلن�شية:  البال�شرت  العمال  مطالب  عبدال�شالم  مدعي/موؤ�ش�شة 
مدعي عليه: موؤ�ش�شة م�شلم ال�شام�شي العمال البالط والبال�شرت اجلن�شية: 
املطلوب  درهم   6500 مببلغ   مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات    
اجلن�شية:  والبال�شرت  البالط  العمال  ال�شام�شي  م�شلم  موؤ�ش�شة  اعالنه/ 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات   
وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 920 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/موؤ�ش�شة ال�شباح للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية وال�شحية ل�شاحبها ال�شيد/ حممد 
بطي حممد علي الرميثي اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: �شركة ا�شتري االمارات لالعمال 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  مارينو  جو�شيبي  ال�شيد  ميثلها  االلكرتوميكانيكية 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 20.287.736 مليون درهم + الفائدة القانونية   املطلوب 
اعالنه/: �شركة ا�شتري االمارات لالعمال االلكرتوميكانيكية ميثلها ال�شيد جو�شيبي مارينو 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/4/23 موعدا  املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
الكائنة املحكمة  ابوظبي االبتدائية -  ب� حمكمة  الدائرة اخلام�شة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  التجارية مبع�شكر 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/3/14

قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 534 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعي/بنك را�س اخليمة الوطني اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة القرم 
اجلن�شية:  احلارثي  كوير  عبداهلل  �شامل حممد  ملالكها/  العامة  للمقاوالت  ال�شرقي 
االمارات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز 405243 درهم + 12% فائدة 
قانونية    املطلوب اعالنه/موؤ�ش�شة القرم ال�شرقي للمقاوالت العامة ملالكها/ �شامل 
حممد عبداهلل كوير احلارثي اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
    اعالن بالن�سر 

ايجارات   ) حاله  اثبات   2012/172( رق��م  الق�شية   يف  تقرر  لقد 
املنظورة امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية ) ابوظبي( اللجنة 
انوهي  املدعى/ عبدالعزيز حممد �شريف  الثانية واملرفوعة من 
وذل���ك اع���الن امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ م��وؤ���ش�����ش��ة ال���راح���ة الن���د للو�شاطة 
التجارية ) بورود التقرير( ن�شرا وقد حتدد لنظر الدعوى جل�شة 
ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر  املوافق 2013/4/30 يف  الثالثاء  يوم 

اللجنة وذلك على نفقة �شاحب  العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/43م

اىل املدعي عليه: عبداهلل �شياح  خمي�س خادم- امارات   العنوان: بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ 2013/4/8م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
امارات   الكويتي-  بالرقم اعاله ل�شالح/ حممد �شعيد �شالح  املذكورة 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري -يف مادة جتارية: بالزام املدعى عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ 55.500 درهم خم�شة وخم�شون الف وخم�شمائة 
درهم ( وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  . حكما قابال 
لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/4/9   
القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  احلمادى   حممد  عبداللطيف  /حممود  تقدم 
حمكمة ابوظبي االبتدائية ق�شم التوثيقات  بطلب تغيري 

ا�شمه من )حممود( اىل )خليفه(   
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
عبدالودود احمد حممد      
قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية          

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

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
             اعالن للم�ستاأنف �سدها

 ا�ستئناف رقم 11  ل�سنة  2012 )جتاري(
بتاريخ  ال�شادر  االبتدائية  االحتادية  ابوظبي  حمكمة  حكم  ا�شتئناف 
2003/4/15م يف الق�شية رقم 1540 ل�شنة 2007 )جتاري -كلي( اىل / 
امل�شتاأنف �شدها:  �شركة الف�شل لتجارة  املواد الغذائية )�شركة الف�شل 
التجارية ذ.م.م حاليا( وعنوانه: ن�شرا اعلم اال�شتئناف يف الدعوى اعاله 
�شتنظره املحكمة يف الدائرة التجارية االوىل ال�شاعة 9.30 �شباحا من 
يوم االثنني املوافق 2013/4/15م فاذا مل حت�شر ب�شخ�شك او بوا�شطة 
وكيلك املعتمد فان اال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه  يف غيبتك - �شدر 

بتوقيعي يف تاريخ 2013/4/8م.
قلم ال�ستئناف

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/13 دعاوي م�ستعجلة جتارية                        
اب��راه��ي��م خمي�س جم��ه��ويل حمل  عليه /1-حم��م��د حلمى  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد جعفر حممد الزرعوين وميثله: خالد 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ح�شني   ع��ب��داهلل  كلندر 
ب�شفة م�شتعجلة بتعيني حرا�شة ق�شائيه والر�شوم وامل�شاريف. . وحددت 
بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2013/4/21 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.6
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
 اعالن ق�سائي بالن�سر    

دائرة الق�ساء ال�سرعي) ابوظبي( حمكمة النق�س
اىل / املجموعة اال�شت�شارية الدولية 

املقام �شدك  التجاري رقم 2012/643  الطعن  ان  ليكن معلوما لديك 
من قبل/ م�شرف ابوظبي اال�شالمي قد مت حتديد جل�شة 2013/4/18 
لنظر طلب وقف التنفيذ وعليك احل�شور ب�شخ�شك او بوكيل عنك يف 
املوعد املذكور مع امكان تقدمي اية م�شتندات او مذكرات ترى �شرورة 

تقدميها.
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4609  عمايل جزئي      
اىل املحكوم عليه/1- خالد وماأمون للخدمات الفنية- �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/3/5 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/ �شوجان باول ميالون باول بحكمت املحكمة- مبثابة احل�شوري: بالزام 
ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )12.191 درهم ( )اثنان ع�شر الفا ومائة 
احدى وت�شعون درهما( وتذكرة عودة بالطائرة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا مامل يكن 
قد التحق بالعمل لدى رب عمل اآخر والزمتها باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف واعفت 
ن�شيبه منها، ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري  املدعي من 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1379 جتاري كلي                        

اىل املدعى عليه /�شركة الفالح للمقاوالت ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شركة ميلز بويل كونكريت برودكت�س ذ.م.م وميثله: �شمري حليم 
كنعان   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )145640 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة مبعدل 
12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم االحد 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/4/21 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1192 جتاري كلي                        
احتادية    عبا�س  مهدي   -2 �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  /1-كيا�شا  عليهما  امل��دع��ى  اىل 
زايد  ال�شيخ  �شارع  ف��رع  اي��ران  ���ش��ادرات  املدعي / بنك  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
بالتكافل   )2  ،1( عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
والت�شامن مببلغ وقدره )544810 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
االتفاقية 15% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2012/5/19 وحتى ال�شداد التام . وحددت لها 
لذا   ch2E.21 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/5/2 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . علما بان املدعى قد عدل 

ا�شمه لي�شبح بنك �شادرات ايران فرع �شارع ال�شيخ زايد.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1519 جتاري كلي                        
تبار  ملكي  ال��ه  عطاء   -2 ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �شولو�شنز-  اى  ام  /1-�شركة  عليهما  املدعى  اىل 
زاي��د وميثله:  ال�شيخ  �شارع  ف��رع  اي��ران  ���ش��ادرات  املدعي / بنك  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
وبالتكافل  دره��م(   23.664.830( وق��دره  مببلغ  والت�شامن  بالتكافل   )6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1( عليهم 
والت�شامن مع املدعى عليها )7، 8( يف حدود )285.000( واملدعى عليهم )1، 2، 3، 4، 5و 6و 7، 8( 
بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية 16% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2012/7/5 
وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2E.21
فان  تخلفك  . ويف حالة  االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/166 تنفيذ جتاري
حممود  داود   -2 )����س.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  �شاي�شتة  �شدهم/1-  املنفذ  اىل 
حممودي �شاي�شته 3- حممود ح�شن حممودي �شاي�شته  جمهويل حمل االقامة 
احمد  ابراهيم حممد  اي��ران وميثله:  ���ش��ادرات  بنك  التنفيذ/   ان طالب  مبا 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  القا�شم   حممد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )923515.94( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة . عليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1562 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهم/1- �شركة وورلد وايد تريد اند كومور�س م م ح 2- حممد 
جمهويل  ح     م  ���س  ا�شو�شيي�شني  ي��ون��ي��ان  ك��وم��ري���ش��ال   -3 قا�شمي  ال��ه  ن�شر 
ال�شيخ  �شارع  اي��ران فرع  بنك �شادرات  التنفيذ/   ان طالب  االقامة مبا  حمل 
اأقام عليكم الدعوى  زايد وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم   قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 22075371( 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/74 كلي جتاري ال�سارقة  
اىل املدعى عليه:1/خالد حممد قطر- �شوري اجلن�شية  حيث ان املدعي: يا�شر  
اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  لدى هذه  عليكم   اأقام  قد  العابد  فائق  حممد 
ويطالبك فيها مببلغ )140600 درهم( فقط مائة واربعون الفا و�شتمائة درهما 
باال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
ال�شداد والزامكم فيها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�شي 
ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2013/5/1 
حال  ويف  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك  ميالدي 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/331 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

ال�شيد/  وكيال عن  وب�شفته  نف�شه  م��ارك حامي عن  الطاعن/ حم�شن 
م�شطفى حامي وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س باعالن املطعون 

�شده/1- عبداهلل هالل علي حممد جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
             اعالن للم�ستاأنف �سدها

 ا�ستئناف رقم 51, 33 ل�سنة 2003 )عمايل(
بتاريخ  ال�شادر  االبتدائية  االحتادية  ابوظبي  حمكمة  حكم  ا�شتئناف 
اىل  -كلي(  )عمايل   2000 ل�شنة    304 رقم  الق�شية  يف  2003/1/29م 
االن�شاري  �شعيد  عمر   -2 عزيز  اكرم  حممد   -1 �شدها:  امل�شتاأنف   /
وعنوانهم: ن�شرا اعلم اال�شتئناف يف الدعوى اعاله �شتنظره املحكمة يف 
الدائرة التجارية الثالثة ال�شاعة 9.30 �شباحا من يوم الثالثاء املوافق 
2013/4/16م فاذا مل حت�شر ب�شخ�شك او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان 
اال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه  يف غيبتك - �شدر بتوقيعي يف تاريخ 

2013/3/27م.
قلم ال�ستئناف

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية
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للريا�شة  االإم����ارات  وجلنة  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد  ي�شارك 
اأبوظبي  مل��ع��ر���س  ال��ث��ان��ي��ة  الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  الن�شائية 
الريا�شي الدويل الذي اأنطلق اأم�س االأول حتت رعاية �شمو 
ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
واالإن�شانية  اخل��ريي��ة  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
اأكرث من  الريا�شي وذلك مب�شاركة  اأبوظبي  رئي�س جمل�س 

100 عار�س مبركز املعار�س.
وت�شمن جناح االحتاد الن�شائي العام يف املعر�س توزيع بع�س 
اإ�شدراته الهامة على اجلمهور ومنها كتاب اإطاللة اإماراتية 
واالأزياء واحللي يف تراث االإمارات وريا�شة املراأة يف االإمارات 
الواقع واالإجنازات وموؤ�شرات متكني املراأة يف دولة االإمارات 
2008 وبع�س التقارير ال�شنوية الأن�شطة وفعاليات االحتاد 

اإىل  املنتجة باالإ�شافة  الوطنية  االأ�شر  العام ودليل  الن�شائي 
جمموعة من اأعداد دورية اأ�شداء اإماراتية.

العام خالل م�شاركته يف املعر�س  الن�شائي  ويعر�س االحتاد 
ال����ذي ي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى ب��ع��د غ���د اأي�����ش��ا ف��ي��ل��م��ا ع���ن تاأ�شي�شه 
وجماالت  عليها  بناء  يعمل  التي  الوطنية  واال�شرتاتيجية 
عمله واأهم االإجنازات التي حققها يف جمال متكني املراأة عن 
الت�شريعات  مبراجعة  وفعال  دوري  ب�شكل  امل�شاهمة  طريق 
قدراتها ويف جمال خدمة  وتطوير  وتنمية  باملراأة  اخلا�شة 

املجتمع ب�شكل عام واملراأة ب�شكل خا�س.
جمال  يف  العام  الن�شائي  االحت��اد  جهود  الفيلم  وي�شتعر�س 
طريق  ع��ن  ال�شيا�شية  للم�شاركة  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  امل����راأة  مت��ك��ني 
الربملانيات  دور  تعزيز  م�شروع  منها  م�شروعات  ع��دة  تبني 

ال��ع��رب��ي��ات ال����ذي ي��ع��ت��رب م��ن اأه����م امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي �شاهمت 
ال�شيا�شية للمراأة ويلقي على  امل�شاركة  باأهمية  بن�شر الوعي 
امل��راأة على  ت�شجيع  يعمل على  ال��ذي  املنتجة  االأ�شر  م�شروع 
ا�شتغالل  االأ���ش��ري عرب  الدخل  زي��ادة  وامل�شاهمة يف  االإن��ت��اج 
اأوقات الفراغ واال�شتفادة منها. وي�شتطيع زائر جناح االحتاد 
املجال  يف  امل��راأة  متكني  جتربة  على  التعرف  العام  الن�شائي 
بالتعاون مع  العام  الن�شائي  ينفذها االحتاد  التي  الريا�شي 

جلنة االإمارات للريا�شة الن�شائية.
وق���ال���ت ���ش��ع��ادة ن�����وره خ��ل��ي��ف��ة ال�����ش��وي��دي م���دي���رة االحت����اد 
الن�شائي العام اإن م�شاركة االحتاد الن�شائي العام يف معر�س 
اأبوظبي الريا�شي الدويل تاأتي بتوجيهات كرمية من �شمو 
العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 

املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�س 
اأهمية كبرية لدعم  اأولت  التي  والطفولة  االأعلى لالأمومة 
للريا�شة من  ملا  بها  الن�شائية واالرتقاء  الريا�شة  وم�شاندة 
دور يف احلفاظ على لياقة املراأة البدنية واأثرها من الناحية 
ال�شحية والنف�شية ورفع الروح املعنوية وزيادة قدراتها على 

العطاء واالإنتاج.
واأ�شافت اأن فتاة االإمارات بف�شل هذا الدعم والت�شجيع من 
ب��ارزة يف  �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك حققت اإجن��ازات 
اخلليجية  ال�شعد  كافة  على  فيها  �شاركت  التي  البطوالت 
والعربية واالإقليمية والدولية م�شرية اإىل اأن هذه امل�شاركة 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  توليه  ال��ذي  الكبري  االهتمام  تعك�س 
الريا�شية  للحركة  امل��ت��وا���ش��ل  �شموها  ودع���م  م��ب��ارك  ب��ن��ت 

الن�شائية لدفعها نحو مواقع متقدمة اإ�شافة اإىل اأنه يج�شد 
حر�س �شموها على دعم الإبداع والتميز يف م�شرية الريا�شة 

الن�شائية يف الدولة وعلى ال�شعيدين االإقليمي والعاملي.
تهدف  امل�����ش��ارك��ة  ه����ذه  اأن  اإىل  ال�����ش��وي��دي  ���ش��ع��ادة  ول��ف��ت��ت 
يف  ومهاراتها  قدراتها  تنمية  على  امل���راأة  حتفيز  اإىل  اأي�شا 
املزيد  حتقيق  م��ن  لتمكينها  املختلفة  الريا�شية  امل��ج��االت 
العليا من االإب���داع والتميز  ال��درج��ات  من االإجن���ازات وبلوغ 
والعمل على ت�شجيع اأفراد االأ�شرة ب�شكل عام والن�شاء ب�شكل 
واالإجادة  الريا�شات  اأن���واع  مبختلف  االلتحاق  على  خا�س 
اأعلى درجات التميز  اإىل  الن�شائية  فيها للو�شول بالريا�شة 
وال��ت��ف��وق وال���ري���ادة ودع���م واإب����راز اإجن����ازات امل����راأة يف جمال 

الريا�شة التناف�شية على امل�شتويني املحلي والدويل .

االحتاد الن�ضائي العام ي�ضارك يف الن�ضخة الثانية ملعر�س اأب�ظبي الريا�ضي الدويل

حتت رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة �شهد �شمو ال�شيخ حامد بن 
زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
اأبوظبي اليوم كاأ�س العامل لالأطفال 
ابوظبي  م���رك���ز  يف  ل��ل��ج��وج��ي�����ش��ت��و 
���ش��م��ن بطولة  ل��ل��م��ع��ار���س  ال�����دويل 
ابوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجي�شتو 
2013 بح�شور معايل ال�شيخ نهيان 
الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 

وال�شباب وتنمية املجتمع.
كما �شهد بطولة االأطفال عبداملنعم 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال���ه���ا����ش���م���ي 
احت��������اد اجل���وج���ي���ت�������ش���و وع��������دد من 
امل�شوؤولني وجمهور من حمبي لعبة 
االأطفال  اأم��ور  واأول��ي��اء  اجلوجيت�شو 

امل�شاركني يف البطولة.
زايد  بن  حامد  ال�شيخ  �شمو  واأع���رب 
اآل نهيان عن �شعادته بروؤية االأطفال 
وهم ي�شقون طريقهم بكل ثبات نحو 
لعبة  يف  وقدراتهم  مهاراتهم  تعزيز 
املتزايد  واه��ت��م��ام��ه��م  اجل��وج��ي�����ش��ت��و 
اأثبتت  التي  اللعبة  اح��رتاف ه��ذه  يف 
جمتمع  يف  وت���ف���اع���ل���ه���ا  ح�������ش���وره���ا 

االإمارات.
واأك�����د ���ش��م��وه اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز على 
الن�سء وتهيئتهم باعتبار اأن االأطفال 
اإىل  اإ�شافة  اللعبة  م�شتقبل  ميثلون 
لتطوير  لهم  املنا�شبة  البيئة  توفري 

اللعبة وتر�شيخها يف نفو�شهم م�شريا 
اليوم  االأطفال  تواجد  اأن  اإىل  �شموه 
م��ع ك��ب��ار امل��ح��رتف��ني ي��ح��ف��زه��م ايل 
يف  والتميز  التاألق  م�شوار  موا�شلة 

هذه اللعبة.

واأ�شار �شموه اإىل اأن االإمارات قطعت 
�شوطا مهما واأ�شا�شيا يف اإيجاد قاعدة 
الذين  االأط��ف��ال  م��ن  ووا�شعة  مهمة 
مي���ار����ش���ون ل��ع��ب��ة اجل��وج��ي�����ش��ت��و من 
التدريب  وم���راك���ز  امل���دار����س  خ���الل 

وهو ما ينعك�س ايجابيا عليهم بدنيا 
اأهمية  �شموه  و�شحيا وذهنيا موؤكدا 
با�شتمرار  وت�شجيعهم  االأطفال  حث 
التدريب  م�������ش���وار  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى 

والتطوير الحرتاف اللعبة.

لالأطفال  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  و���ش��ه��دت 
م�شاركة  ال���ع���ام  ه����ذا  ل��ل��ج��وج��ي�����ش��ت��و 
ي��زي��د على  650 ط��ف��ال وه���و رق���م 
الدورة  يف  امل�شاركني  اأ�شعاف  ثالثة 
املا�شية والتي �شهدت م�شاركة 200 

امل�شاركني  االأط��ف��ال  ب��ني  وم��ن  طفل 
50 م��وه��ب��ة ع��امل��ي��ة م���ن ال���ربازي���ل 
وال�����ربت�����غ�����ال وال���������ش����ني واأم����ري����ك����ا 

واليابان.
ومت��ث��ل ك���اأ����س ال���ع���امل ل���الأط���ف���ال يف 

اجتماعية  م����ب����ادرة  اجل��وج��ي�����ش��ت��و 
وت�شجيعها  اللعبة  لتطوير  امارتية 
العامل  ب��ط��ول��ة  ���ش��م��ن  ال����دول����ة  يف 
ت�شتمر  ال��ت��ي  اجلوجي�شتو  مل��ح��رتيف 

حتى ال�شبت املقبل. 

اأحكم ال�شائق االإ�شباين ناين روما قب�شته على زمام 
اأن  اأبوظبي ال�شحراوي حيث ال ميكن ل�شيء  رايل 
كارثة  اإال  التتويج  من�شة  على  ال�شعود  من  مينعه 
غ��ري م��ت��وق��ع��ة يف ال��وق��ت ال����ذي ���ش��ه��د ف��ي��ه ال���رايل 
دبي،  املقيم يف  الربيطاين  ال��دراج��ات  �شائق  ت�شدر 
�شام �شندرالند، لليوم الثالث على التوايل، بالرغم 

من ك�شره للعادم اخلا�س بدراجته النارية.
وب��ع��د ت��ق��دمي��ه اأداء رائ��ع��ا، مت��ك��ن ف��ي��ه امل��داف��ع عن 
زمن  اأ�شرع  اإح��راز  ت�شلي�شر، من  لوي  اللقب، جون 
الرابعة،  اخلا�شة  ني�شان  مرحلة  يف  الثانية  للمرة 
والتي بلغ طولها 266كم، متفوقا بفارق 9 دقائق 
ع��ن ث���اين ال��وا���ش��ل��ني، ال�����ش��ائ��ق ن���اين روم����ا، الذي 
يخو�س ال�شباق اإىل جانب املالح مي�شيل برين خلف 
مقود �شيارة ميني، وال�شعيد مبا حققه، حيث يدخل 
املرحلة االأخرية للرايل مت�شدرا ترتيب ال�شائقني 

بفارق 37 دقيقة و9 ثوان. 
الرمال  ف��ي��ه يف  ع��ل��ق  ���ش��يء  ب��ي��وم  اأن ح��ظ��ي  وب��ع��د 
اأي�����ش��ا الإ�شالح  ب��ع�����س ال���وق���ت  ال��ن��اع��م��ة وت���وق���ف 
حمرك املروحة، متكن ال�شائق الربازيلي غولريمي 
املالح  اإىل جانب  ال�شباق  وال��ذي يخو�س  �شبينللي، 
يو�شف حداد ب�شيارة ميت�شوبي�شي، من اإنهاء املرحلة 
ال��ث��اين ل�شالح  امل��رك��ز  ليفقد  ال�����ش��اد���س،  امل��رك��ز  يف 

ت�شلي�شر ولي�شبح الفارق بينهما 20 دقيقة. 
العام  ال��رتت��ي��ب  يف  االأوىل  ال�����ش��ت  امل���راك���ز  واأك���م���ل 

االأمل��اين برينارد تني ومواطنه  لل�شائقني كال من، 
اإيريك فان لون، واللذان يخو�شان ال�شباق ب�شيارتي 
ال��ف��ري��ق، البولندي  اأك�������س، وزم��ي��ل روم���ا يف  ف���ورد 
ميني  �شيارة  مقود  خلف  هولوفيت�شك  كري�شتوف 

اأخرى. 
قائال:  النهاية  نقطة  و�شل  اأن  بعد  روم��ا  و���ش��رح 
باآثار  وا�شتعنت  كري�شتوف  خلف  اأريحية  بكل  قدت 
املرحلة  كانت  ذل��ك  وم��ع  مركبتي.  الأوج��ه  مركبته 
فيها  علقت  ما  اإذا  م�شتحيلة،  اأج���زاء  وفيها  �شعبة 
تكون  اأن  اجليد  م��ن  ط��وي��ل.  لوقت  تعلق  اأن  ميكن 
ب��ف��ارق كبري يف اجل��ول��ة االأخ����رية، لكن يف  متقدما 
الكثري من  اأن  اإذ  الرتكيز جيدا  نف�شه علي  الوقت 

اال�شياء ميكن اأن حتدث يف مرحلة واحدة .
ال�شباق  يخو�س  وال��ذي  ت�شلي�شر،  �شرح  جهته  من 
زيل�شتوف،  ق�شطنطني  الرو�شي  امل��الح  جانب  اإىل 
مرات،   6 ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل  بلقب  والفائز 
التالل  و�شعبة.  طويلة  كانت  اليوم  مرحلة  قائال: 
عالية  ملهارة  وبحاجة  ج��دا  مرتفعة  كانت  الرملية 
لكن  ك��ك��ل،  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ان��ت��زاع  اأردت  لتخطيها. 

اأعتقد اأنه من ال�شعب اللحاق بروما االآن .
�شباقات  اأنهي  اأن  وبعد  النارية،  الدراجات  فئة  ويف 
ثانية،   58 اإىل  و�شل  �شئيل  ب��ف��ارق  الثالث  ال��ي��وم 
الثالث  لليوم  تفوقه  تاأكيد  م��ن  �شندرالند  متكن 
ل��ه يف عامل  ج��دي��دة  مكانة  ولي�شطر  ال��ت��وايل  على 

بع�س  على  بتفوقه  الطويلة  ال�شحراوية  الراليات 
ع���زز �شدراته  اأن  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  ال���دراج���ني  اأف�����ش��ل 
اال�شباين  ثانية عن  و53  دقيقتني  الفارق  لي�شبح 
املدافع عن اللقب وبطل رايل ال�شرق االأو�شط �شت 

مرات، مارك كوما.  
وبعد انهائه مرحلة ني�شان اخلا�شة الرابعة، والتي 
ات�شح عليه التعب واالأرهاق فيها، �شرح �شندرالند 
قائال: اجلزء االأخري كان �شعبا جدا وقد ك�شر عادم 
من  الكثري  تخ�شر  ه��ذا  يحدث  وعندما  ال��دراج��ة، 
الطاقة، وهذا ما حدث معي بال�شبط. اأود فقط اأن 
التفكري  اأريد  بيوم وبالطبع ال  الرايل يوما  اأعي�س 
بالفوز االآن. �شرى كيف �شت�شري االأمور. فكل �شيء 

وارد كما حدث مع العادم اخلا�س بدراجتي .
االإم��ارات��ي خالد  ال��دراج��ات  �شائق  من جهته �شرح 
لل�شائقني  العام  الرتتيب  يف  تقدم  وال��ذي  خمي�س، 
العديد من  التا�شع، قائال:  هناك  املركز  ليحل يف 
يف  لكنني  باحل�شبان  اأخ��ذه��ا  يجب  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
مركز جيد االآن و�شاأجتمع مع مديري الفني الليلة 
و�شنقرر كيف �شنقوم بخو�س غمار املرحلة االأخرية 

.
عي�شى،  اأب��و  حممد  القطري،  ال�شائق  وي�شري  ه��ذا 
ارت��ك��اب االأخطاء  ت��ف��ادي  اإذا م��ا متكن م��ن  وال���ذي 
ف�شيتمكن  االأخ���رية  املرحلة  �شباقات  يف  واالأع��ط��ال 
م��ن ال��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب ال���دراج���ات ال��رب��اع��ي��ة، والتي 
االإماراتي  ع��ن  دقيقة   16 ب��ف��ارق  االآن  يت�شدرها 

املدافع عن اللقب، عبيد الكتبي. 
وي��خ��و���س ال�����ش��ائ��ق��ون ي���وم اخل��م��ي�����س اآخ���ر مراحل 
الرايل، مرحلة طريان اأبوظبي اخلا�شة اخلام�شة، 
اإىل  بعدها  ل��ي��ع��ودوا  296كم،  طولها  يبلغ  وال��ت��ي 
والتي  ال��ن��ه��اي��ة،  نقطة  ح��ي��ث  ي��ا���س،  م��ر���ش��ى  حلبة 

�شتقام متام ال�شاعة 4 ع�شرا.
�شليم،  بن  حممد  الدكتور  �شرح  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
رئ��ي�����س ن���ادي االإم������ارات ل��ل�����ش��ي��ارات وم��وؤ���ش�����س رايل 
اأب��وظ��ب��ي ال�����ش��ح��راوي، ق��ائ��ال: ي��وم اآخ���ر ومراحل 
كما  والت�شويق  االإث��ارة  من  والكثري  جديدة  �شعبة 
ال�شحراوي. ميكن  اأبوظبي  رايل  دائما مع  اعتدنا 
واحدا  لكن  غد،  يوم  جدد  �شائقون  ثالثة  يتوج  اأن 
منهم �شمن النتيجة ب�شكل كبري، واالآخران عليهما 

احلذر .
ال�شحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  اأن  اإىل  ب��ال��ذك��ر  ي�����ش��ار 

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  يقام   2013
الغربية،  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د 
وهو اجلولة الثانية من بطولة كاأ�س العامل للراليات 
ال�شحراوية الطويلة لل�شيارات فيا واجلولة االأوىل 
لبطولة كاأ�س العامل للراليات ال�شحراوية الطويلة 

للدراجات النارية فيم . 
ال�شركاء اال�شرتاتيجيني والداعمني  وت�شم قائمة 
دي���وان ممثل  م��ن  ك��ال  ال�شحراوي  اأبوظبي  ل��رايل 
الإدارة  اأبوظبي  �شركة  الغربية،  املنطقة  يف  احلاكم 
اأبوظبي  طريان  اأدن��وك،  ن�شيان،  ال�شيارات،  ريا�شة 

ومنتجع ق�شر ال�شراب باإدارة اأنانتارا. 
ترتيب ال�شائقني بعد مرحلة ق�شر ال�شراب اخلا�شة 

الثالثة – �شيارات
فرن�شا(   - )اإ�شبانيا  ب��رين  مي�شيل  روم��ا-  1-ناين 

ميني- تي1    
 13:41.01    

زيل�شتوف  ق�شطنطني   - ت�شلي�شر  ل���وي  2-جون 
)فرن�شا- بولندا( ت�شلي�شر اأوريجنال- تي1 

14:18.10
3-غولريمي �شبينيللي - يو�شف حداد )الربازيل-

الربازيل( ميت�شوبي�شي - تي1   
 14:38.13

)هولندا-  بوميل  ماثيو   - برينكي  تني  4-برنارد 
فرن�شا( فورد -تي1   

 14:56.36    
ل���ون - ووت���ر روزي���غ���ار )ه��ول��ن��دا -  5-اإيريك ف���ان 

هولندا( فورد -تي 1   
15:03.03

�شكولز  اأن����دري����ه   - ه��ول��وف��ي��ت�����ش��ك  6-كري�شتوف 
)بولندا- اأملانيا( ميني -تي1 

15:33.14
م���ارت���ون  م���اج���ي���ج   - زاب���ل���ي���ت���ال  7-مريو�شالف 

)الت�شكيل-بولندا( هامر- تي1 
15:55.05

نيكوالف  اأن���ت���ون   - اأوغ���ول���ودن���ي���ك���وف  8-ليونيد 
)رو�شيا م رو�شيا( تويوتا هايلوك�س-تي1 

 16:34.08    
)املانيا-اأملانيا(  �شميد  ه��ومل   - �شكوت  9-�شتيفني 

ميني - تي1      16:49.27  

الدراجات 

1-�شام �شندرالند )االإمارات( هوندا 450  
   

11:16.54
2-مارك كوما )اإ�شبانيا( كي تي اأم 450 

   
11:19.47

�شبيد  )ال�����ربت�����غ�����ال(  غ���ون���ك���ال���ف���ي�������س  3-باولو 
براين 450    

11:20.29
4-بال اأوليفال�شتري )الرويج( كيه تي اأم 450 

11:33.13
5-جاكوب بريزين�شكي )بولندا( كيه تي اأم 450 

11:37.22
6-تيدوز بالزو�شياك )بولندا( كيه تي ام 450 

12:07.52
7-خوان كارلو�س )بوليفيا( اأت�س ام هوندا 500 

12:09.04   
8-مريان �شتانوفينك )�شلوفينيا( كي تي ام  

12:18.57
9-خالد خمي�س )االإمارات( هوندا 450  

   
12:42.12

10-�شون لينتون )بريطانيا( كيه تي اأم 500  
12:49.04

اأبوظبي  رايل  مب��راح��ل  خا�شة  اإر���ش��ادي��ة  تعليمات 
ال�شحراوي 

اخلا�شة  امل��رح��ل��ة   2013 اأب���ري���ل   10 االأرب����ع����اء، 
اخلام�شة 

اخلام�شة  اخل���ا����ش���ة  اأب����وظ����ب����ي  ط������ريان  م���رح���ل���ة 
)296كم(:

ال�شراب،  ق�شر  منتجع  من  بالقرب  املرحلة  -تبداأ 
 0700 ال�����ش��اع��ة  ع��ل��ى  ن���اري���ة  اأول دراج�����ة  ت��ن��ط��ق 

�شباحا. 
انتهاء  نقطة  عند  رائ��ع��ة  ���ش��ورة  اللتقاط  -فر�شة 
املع�شكر  ���ش��م��ال  10كم  االأوىل،  اخل��ا���ش��ة  امل��رح��ل��ة 

ال�شحراوي متام ال�شاعة 0735 �شباحا. 
-نقطة التحكم الثانية للخدمات والتزود بالوقود، 
االأوىل،  املرحلة  يف  االأوىل  التحكم  كنقطة  ومتاما 
من  بالقرب  اأدن���وك،  حمطة  من  القريب  املنعطف 
بقالة وايت �شاندز، كما هو مرفق باالأعلى. الدراجة 

االأوىل يتوقعو�شولها متام 0845. 
�شباحا.   1050 ال�شاعة  ح��وايل  النهاية  -نقطة 
ميكن الو�شول لها من �شارع هميم. 14كم �شمال، 
 )  25.210  54  09.995  24( اح���داث���ي���ات 

�شيارات الدفع الرباعي فقط. 

حامد بن زايد ي�ضهد فعاليات كاأ�س العامل لالأطفال للج�جي�ضت� 

روما يحكم قب�شته على رايل اأبوظبي ال�شحراوي و�شندرلند ما زال متم�شكًا ب�شدارة الدراجات النارية

فق���ط الك���ارث ميكنه����ا اأن متن���ع تت�ي���ج ال�ضائ���ق االإ�ضبان����ي بلق���ب ال�ضائق��������ني
 الدراج املقيم يف دبي يوؤكد اأن اأي �شيء ميكن اأن يحدث يف اجلولة الأخرية وال�شائق القطري ي�شيق الفارق يف الدراجات الرباعية

رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  ث��اين  اأع���رب 
الثقايف  احلمرية  نادي  اإدارة  جمل�س 
وجمل�س  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ال���ري���ا����ش���ي 
االدارة واأ�شرة نادي احلمرية بتتويج 
النادي باملركز االأول يف م�شابقة كاأ�س 
التفوق الثقايف واالجتماعي لالأندية 
وت�شمله الكاأ�س يف احلفل الذي اأقيم 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  برعاية 
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع رئي�س الهيئة العامة لرعاية 
ال�شباب والريا�شة مبقر هيئة رعاية 
اأ�شحاب  ت���ك���رمي  ح��ف��ل  يف  ال�����ش��ب��اب 

االإجنازات ال�شبابية املحلية والدولية 
من �شباب وفتيات الوطن.

اإىل  التفوق  كاأ�س  ال�شام�شي  واأه��دى 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ل����الحت����اد حاكم  االع����ل����ى  امل���ج���ل�������س 
تقديرا  ورع���اه  اهلل  حفظه  ال�شارقة 
جلهود �شموه وعطائه يف جمال دعم 
ال�����ش��ارق��ة ب�شورة  اإم����ارة  االن��دي��ة يف 
عامة ونادي احلمرية ب�شورة خا�شة 
ريا�شية  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة  دوره  ل��ي��ت��وىل 
وث��ق��اف��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��خ��دم خمتلف 

القطاعات.
���ش��م��وه يف خمتلف  ب��ج��ه��ود  واأ�����ش����اد 
امل��������ج��������االت وخ�����ا������ش�����ة ال���ث���ق���اف���ي���ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال����ذي ان��ع��ك�����س على 
ع���ط���اء ال���ن���ادي ومت��ك��ي��ن��ه م���ن طرح 
التوجهات  ت���ل���ك  ت����ع����زز  ف���ع���ال���ي���ات 
ال�شارقة مقدرا يف  اإم��ارة  يف  الرائدة 
ال�شياق ذاته الدعم الكبري من �شمو 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
احلاكم  ن��ائ��ب  العهد  ويل  القا�شمي 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
ال�شارقة واملتابعة الدائمة من جمل�س 

ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي واالم����ني العام 
للمجل�س لتمكني نادي احلمرية من 
والربامج  الفعاليات  خمتلف  تنظيم 
ب�����دوره يف �شتى  امل��م��ي��زة واالرت����ق����اء 
االن�شطة  قطاع  يف  خا�شة  امل��ج��االت 

ال�شبابية والثقافية .
هذا  اأن  اإىل  ال�شام�شي  ث��اين  واأ���ش��ار 
ال��ت��ت��وي��ج ل��ن��ادي احل��م��ري��ة اإمن����ا هو 
ال�شارقة  اإم���ارة  اأن��دي��ة  لكافة  تكرمي 
ومل��ج��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي على 
�شل�شلة  ط���رح  يف  امل��خ��ل�����ش��ة  اجل��ه��ود 
املختلفة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 

اأوا�شل  تدعيم  يف  ال��دائ��م  وال��ت��ع��اون 
العمل املوؤ�ش�شي والتكامل يف الربامج 
االجتماعية عالوة ما قدمه جمل�س 
ال�شارقة الريا�شي من روؤى ومبادرات 
من خالل منظومة عمله للنادي يف 
وت�شكيل  املتنوعة  بالربامج  االرتقاء 
اللجان الثقافية واالجتماعية لتقوم 

بدورها يف خدمة املجتمع .
تنفيذه  مت  ما  على  ال�شام�شي  واأثنى 
ن������ادي  يف  2012م  ع�������ام  ط���������وال 
للفوز  اأهلته  فعاليات  من  احلمرية 
واالجتماعي  الثقايف  التفوق  بكاأ�س 

اع��ت��م��اد منظومة  ���ش��م��ل��ت  ل��الأن��دي��ة 
االجتماعية  الثقافية  اللجنة  عمل 
اإج����راء االي���زو ومت تنفيذ عدد  وف��ق 
متعلقة  وف��ع��ال��ي��ة  ب��رن��ام��ج   )  15  (
ب��ال��ه��وي��ة واحل�������س ال��وط��ن��ي ك��م��ا مت 
تنفيذ فعاليات وبرامج خا�شة باليوم 
بلغت عدد  الوطني لدولتنا احلبيبة 
 9 ف��ع��ال��ي��ات وت��ن��ف��ي��ذ ع���دد )   )10(
جمال  يف  وحم����ا�����ش����رات  دورات   )
ب���رام���ج ال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��وع��ي��ة عالوة 
يف  م�شابقة   )  5  ( ع��دد  تنفيذ  على 
الثقافية  امل�����ش��اب��ق��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  جم���ال 

اأن  اإىل  الف��ت��ا   . وال��رتب��وي��ة  والفنية 
اهتمامها  ال���ن���ادي  ب��رام��ج  م��ا مم��ي��ز 
بتنظيم برامج ا�شتثمار اأوقات الفراغ 
ع�شر  الثامن  ال�شيفي  امللتقى  منها 
،امللتقى الربيعي الثالث وامل�شاركة يف 
منها  واخلريية  االإن�شانية  احلمالت 
لوحة  ل��ع��ر���س  م�����ش��اح��ة  تخ�شي�س 
اخلريية  ال�شارقة  جلمعية  اإعالنية 
تخ�شي�س   ، ال����ن����ادي  ب����واب����ة  اأم�������ام 
التربعات  ���ش��ن��دوق  لو�شع  م�شاحة 
واملالب�س  البطانيات  جمع  حملة   ،
العاملية  باملنا�شبات  االحتفال  بجانب 

الت�شجري،  ي��وم  منها  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ي���وم ال��ط��ف��ل ال��ع��امل��ي ، ال��ي��وم العاملي 
اليوم   ، املعلم  ي��وم   ، ال�شكري  ملر�شى 

التطوعي .

اأ�شرة النادي تهدي الفوز حلاكم ال�شارقة 

نادي احلمرية ي�ضيد بف�زه بكاأ�س التف�ق الثقايف واالجتماعي لالأندية
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العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 709 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/روالن جوزيف اجلن�شية: �شوريا  مدعي عليه: ا�شرت االمارات لالعمال 
الدعوى: م�شتحقات عمالية  االمارات مو�شوع  االلكرتوميكانيكية اجلن�شية: 
اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  لالعمال  االمارات  ا�شرت  اعالنه  املطلوب 
االمارات   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/30 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/03
قلم املحكمة العمالية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم  812و811و1051و1042و1052و1041 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ
مدعني/1- �شاهد خور�شيد خور�شيد عامل اجلن�شية: باك�شتان 2-حممد نعيم يون�س حممد يون�س 
اجلن�شية: باك�شتان 3-حممد �شاه جهان حممد جعفر احمد اجلن�شية: بنغالدي�س 4-داروج علي 
وكيل الدين اجلن�شية: بنغالدي�س 5- �شهادت ح�شني   جبل ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س 6- روبيل 
ذ.م.م اجلن�شية:  املعدنية  ايبال لل�شناعات  مياه عبدالعزيز اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ ايبال لل�شناعات املعدنية ذ.م.م 
اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االحد املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/8

قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
    اعالن بالن�سر 

لقد ت��ق��رر يف ال��دع��وى  رق��م )2013/956دع������وى ( املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية  واملرفوعة على املدعي 
حتدد  وق��د  ن�شراً  اعالنها  للمقاوالت  ال�شرح  /�شركة  عليه 
يف   2013/4/22 املوافق  االثنني  ي��وم  جلل�شة  الدعوى  لنظر 
ال�شاعة 12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر ال  متام 
للعقارات  ب��الزا كري  �شركة  املدعي/  نفقة  وذل��ك على  نهيان 

واملقاوالت العامة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى  رقم )2013/96 اثبات حاله ( املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية  واملرفوعة على املدعي 
عليه /رواد العقارية   اعالنها ن�شراً وقد حتدد لنظر الدعوى 
ال�شاعة  مت��ام  يف   2013/4/22 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جلل�شة 
نهيان وذلك  ال  الكائن مبع�شكر  اللجنة  12.00 ظهرا مبقر 

على نفقة املدعي/ حممد بن حممد عبداهلل خوري 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/229 جتاري جزئي   

بالن�شر  العنوان  العامة  للمقاوالت  القاري  الركن  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/3/28م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
بالتايل: حكمت  �شلطاكو  بالرقم اعاله ل�شالح / موؤ�ش�شة  املذكورة  الدعوى 
مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة 
وقدره 30.000 درهم ) ثالثون الف درهم( والزمتها كذلك بامل�شاريف ومبلغ 
مائتي درهم اتعاب املحاماة، وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي 
 30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  املوافق   2013/4/4 بتاريخ  املحكمة  وختم 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/258 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
االمارات     املزروقي اجلن�شية:  ابراهيم  يو�شف  التنفيذ/ جالل حممد  طالب 
املنفذ �شده : داود عبا�س علي مريدي اجلن�شية: ايران  املطلوب اعالنه: داود 
التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  ايران عنوانه:  عبا�س علي مريدي اجلن�شية: 
جت   2012/1160 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز-م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 موعدا 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ- ابوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
ح�شني  �شامل  �شالح  /نداء  املدعوه  الينا  تقدمت 
يا�س  بني  حمكمة  اىل  اجلن�شية  اماراتية  احلارثي 
ا�شمها من  التوثيقات ( بطلب تغيري  االبتدائية ) ق�شم 

)نداء( اىل )ندى(   
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

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

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

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/208   

اليه : احمد حممد احمد م��راد - جمهول حمل  املنذر  ابوظبي اال�شالمي   امل��ن��ذر/  م�شرف   
ل�شالح  ماليه  بذمته من مبالغ  تر�شد  ما  ل�شداد  اليه  املنذر  ب��اإن��ذار  ق��ام  املنذر  ك��ان  ملا  االقامة 
املنذر ونظرا الأن املنذر اليه جمهول حمل االقامة لذا ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ 
فل�شا،  دراهم ثمانية وع�شرون  �شتمائة وثالثة  الف  ( فقط واحد وثالثون  درهم   31.603.28(
والذي ميثل كامل ر�شيد القر�س املخ�ش�س ا�شال لتمويل ال�شيارة  )ميت�شوبي�شي الن�شر( رقم 
)72158( الفئة العا�شرة ابوظبي وذلك خالل مدة اق�شها �شبعة ايام من تاريخ االنذار بالن�شر 
واال �شن�شطر التخاذ االجراءات القانونية الالزمة حلجز ال�شيارة متهيدا لبيعها باملزاد العلني 
املوكل من  دين  وتاأدية كامل  للحفاظ على حقوق موكلنا  بها، وذلك  املعمول  وفقا لالجراءات 
ثمن ال�شيارة او املال الذي حل حمله ، وكما مطالبتكم بباقي الدين حال كان ثمن املبيع غري 
كاف ل�شداد الدين والزامكم ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية وحتملكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/211   

 املنذر/  م�شرف ابوظبي اال�شالمي  املنذر اليه : رونالدو جونزالي�س ايريلي   - جمهول حمل 
ل�شالح  ماليه  بذمته من مبالغ  تر�شد  ما  ل�شداد  اليه  املنذر  ب��اإن��ذار  ق��ام  املنذر  ك��ان  ملا  االقامة 
املنذر ونظرا الأن املنذر اليه جمهول حمل االقامة لذا ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ 
)89.888.85 درهم ( فقط ت�شعة وثمانون الف ثمامنائة وثمانية وثمانون درهما خم�شة وثمانون 
فل�شا    والذي ميثل كامل ر�شيد القر�س املخ�ش�س ا�شال لتمويل ال�شيارة  )هيونداي �شنتا ففيه  
( رقم )24859( الفئة ال�شاد�شه ابوظبي وذلك خالل مدة اق�شها �شبعة ايام من تاريخ االنذار 
بالن�شر واال �شن�شطر التخاذ االجراءات القانونية الالزمة حلجز ال�شيارة متهيدا لبيعها باملزاد 
العلني وفقا لالجراءات املعمول بها، وذلك للحفاظ على حقوق موكلنا وتاأدية كامل دين املوكل 
من ثمن ال�شيارة او املال الذي حل حمله ، وكما مطالبتكم بباقي الدين حال كان ثمن املبيع غري 
كاف ل�شداد الدين والزامكم ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية وحتملكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/209   

 املنذر/  م�شرف ابوظبي اال�شالمي  املنذر اليه : بادري حممد ايلو�شتا   - جمهول حمل االقامة 
ملا كان املنذر قام باإنذار املنذر اليه ل�شداد ما تر�شد بذمته من مبالغ ماليه ل�شالح املنذر ونظرا 
الأن املنذر اليه جمهول حمل االقامة لذا ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ )85.912.00 
ال��ف وت�شعمائة واثنتا ع�شر دره��م��ا   وال��ذي ميثل كامل ر�شيد  دره��م ( فقط خم�شة وثمانون 
دبي،   )G65016( رق��م    )S280 )مر�شيد�س  ال�شيارة   لتمويل  ا�شال  املخ�ش�س  القر�س 
وذلك خالل مدة اق�شها �شبعة ايام من تاريخ االنذار بالن�شر واال �شن�شطر التخاذ االجراءات 
بها،  املعمول  لالجراءات  وفقا  العلني  باملزاد  لبيعها  متهيدا  ال�شيارة  حلجز  الالزمة  القانونية 
وذلك للحفاظ على حقوق موكلنا وتاأدية كامل دين املوكل من ثمن ال�شيارة او املال الذي حل 
والزامكم  الدين  ل�شداد  كاف  غري  املبيع  ثمن  كان  حال  الدين  بباقي  مطالبتكم  وكما   ، حمله 

ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية وحتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/213   

 املنذر/  م�شرف ابوظبي اال�شالمي  املنذر اليه : فاري فريدريك  - جمهول حمل االقامة ملا 
كان املنذر قام باإنذار املنذر اليه ل�شداد ما تر�شد بذمته من مبالغ ماليه ل�شالح املنذر ونظرا 
الأن املنذر اليه جمهول حمل االقامة لذا ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ )95.995.98 
 ، فل�شا  وت�شعون  ثمانية  درهما  وت�شعون  وخم�شة  ت�شعمائة  ال��ف  وت�شعون  خم�شة  فقط   ) دره��م 
والذي ميثل كامل ر�شيد القر�س املخ�ش�س ا�شال لتمويل ال�شيارة  )1181BMW ( رقم 
بالن�شر واال  ايام من تاريخ االن��ذار  خ�شو�شيi 28273 دبي وذلك خالل مدة اق�شها �شبعة 
العلني  باملزاد  لبيعها  متهيدا  ال�شيارة  حلجز  الالزمة  القانونية  االج���راءات  التخاذ  �شن�شطر 
املوكل من  دين  وتاأدية كامل  للحفاظ على حقوق موكلنا  بها، وذلك  املعمول  وفقا لالجراءات 
ثمن ال�شيارة او املال الذي حل حمله ، وكما مطالبتكم بباقي الدين حال كان ثمن املبيع غري 
كاف ل�شداد الدين والزامكم ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية وحتملكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/207   

 املنذر/  م�شرف ابوظبي اال�شالمي  املنذر اليه : �شعيد مهري �شامل قطو العامري   - جمهول 
حمل االقامة ملا كان املنذر قام باإنذار املنذر اليه ل�شداد ما تر�شد بذمته من مبالغ ماليه ل�شالح 
املنذر ونظرا الأن املنذر اليه جمهول حمل االقامة لذا ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ 
)151.218.00 درهم ( فقط مائة واحد وخم�شون الف ومئتان وثمانية ع�شر درهما  والذي ميثل 

كامل ر�شيد القر�س املخ�ش�س ا�شال لتمويل ال�شيارة  )ني�شان بات�شفايندر( رقم 
بالن�شر واال  االن�����ذار  ت��اري��خ  اي����ام  م��ن  اق�����ش��اه��ا �شبعة  م���دة  دب���ي  وذل����ك  خ���الل   )F31493(
العلني  باملزاد  لبيعها  متهيدا  ال�شيارة  حلجز  الالزمة  القانونية  االج���راءات  التخاذ  �شن�شطر 
املوكل من  دين  وتاأدية كامل  للحفاظ على حقوق موكلنا  بها، وذلك  املعمول  وفقا لالجراءات 
ثمن ال�شيارة او املال الذي حل حمله ، وكما مطالبتكم بباقي الدين حال كان ثمن املبيع غري 
كاف ل�شداد الدين والزامكم ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية وحتملكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/212   

 املنذر/  م�شرف ابوظبي اال�شالمي  املنذر اليه : تاالجنارا جميد احمد جميب د - جمهول 
امل��ن��ذر اليه ل�شداد م��ا تر�شد بذمته م��ن مبالغ ماليه  ب��اإن��ذار  امل��ن��ذر ق��ام  حم��ل االق��ام��ة مل��ا ك��ان 
ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر  لذا  االقامة  اليه جمهول حمل  املنذر  الأن  ونظرا  املنذر  ل�شالح 
وارب��ع وخم�شون درهما  ت�شعمائة  الف  ( فقط خم�شة وثالثون  �شداد مبلغ )35.954.40  درهم 
واربعون فل�شا   ، والذي ميثل كامل ر�شيد القر�س املخ�ش�س ا�شال لتمويل ال�شيارة  )تويوتا 
كامري  ( رقم )C80344( دبي،  وذلك خالل مدة اق�شها �شبعة ايام من تاريخ االنذار بالن�شر 
واال �شن�شطر التخاذ االجراءات القانونية الالزمة حلجز ال�شيارة متهيدا لبيعها باملزاد العلني 
املوكل من  دين  وتاأدية كامل  للحفاظ على حقوق موكلنا  بها، وذلك  املعمول  وفقا لالجراءات 
ثمن ال�شيارة او املال الذي حل حمله ، وكما مطالبتكم بباقي الدين حال كان ثمن املبيع غري 
كاف ل�شداد الدين والزامكم ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية وحتملكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/210   

اآر - جمهول حمل  اليه : كيفني جيم�س ليج جي  املنذر  ابوظبي اال�شالمي   املنذر/  م�شرف   
ل�شالح  ماليه  بذمته من مبالغ  تر�شد  ما  ل�شداد  اليه  املنذر  ب��اإن��ذار  ق��ام  املنذر  ك��ان  ملا  االقامة 
املنذر ونظرا الأن املنذر اليه جمهول حمل االقامة لذا ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ 
)138.210.52 درهم ( فقط مائة  وثمانية وثالثون الف ومئتان وع�شرة دراهم اثنان وخم�شون 
فل�شا،  والذي ميثل كامل ر�شيد القر�س املخ�ش�س ا�شال لتمويل ال�شيارة  )�شيفرولية كورفيت  
( رقم )82639( الفئة ال�شاد�شة ابوظبي وذلك خالل مدة اق�شها �شبعة ايام من تاريخ االنذار 
بالن�شر واال �شن�شطر التخاذ االجراءات القانونية الالزمة حلجز ال�شيارة متهيدا لبيعها باملزاد 
العلني وفقا لالجراءات املعمول بها، وذلك للحفاظ على حقوق موكلنا وتاأدية كامل دين املوكل 
من ثمن ال�شيارة او املال الذي حل حمله ، وكما مطالبتكم بباقي الدين حال كان ثمن املبيع غري 
كاف ل�شداد الدين والزامكم ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية وحتملكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/214   

 املنذر/  م�شرف ابوظبي اال�شالمي  املنذر اليه : مالك �شهاب  - جمهول حمل االقامة ملا كان 
املنذر قام باإنذار املنذر اليه ل�شداد ما تر�شد بذمته من مبالغ ماليه ل�شالح املنذر ونظرا الأن 
 61.152.06 ( �شداد مبلغ  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر  لذا  االقامة  اليه جمهول حمل  املنذر 
درهم ( فقط واحد و�شتون الف مائة واثنني وخم�شون درهما و�شتة فلو�س والذي ميثل كامل 
 )56261( رق��م  هات�شباك(  تيدا  ني�شان    ( ال�شيارة   لتمويل  ا�شال  املخ�ش�س  القر�س  ر�شيد 
واال  بالن�شر  االن��ذار  تاريخ  اي��ام من  �شبعة  اق�شها  م��دة  خ��الل  وذل��ك  /ابوظبي  ال�شاد�شة  الفئة 
العلني  باملزاد  لبيعها  متهيدا  ال�شيارة  حلجز  الالزمة  القانونية  االج���راءات  التخاذ  �شن�شطر 
املوكل من  دين  وتاأدية كامل  للحفاظ على حقوق موكلنا  بها، وذلك  املعمول  وفقا لالجراءات 
ثمن ال�شيارة او املال الذي حل حمله ، وكما مطالبتكم بباقي الدين حال كان ثمن املبيع غري 
كاف ل�شداد الدين والزامكم ب�شداد املبلغ املذكور مع الفائدة القانونية وحتملكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �شي ام جي دي للن�شر    )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 126 ملك موؤ�ش�شة االمارات للبرتول- الو�شل   ال�شكل القانوين: 
ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 586073 رقم القيد بال�شجل التجاري: 999628 
ال�شجل  التاأ�شري يف  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2013/3/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/10 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ماك�شم�س اوديتورز & 
البطني هاتف:  العنوان: مكتب رقم 602 ملك داما�س للعقارات- ديرة  كون�شلتن�س 
الثبوتية  امل�شتندات واالأوراق  2278125 04 فاك�س/2278145 04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�شم امل�شفي/ ماك�شم�س اوديتورز & كون�شلتن�س العنوان: مكتب رقم 602 
فاك�س/2278145   04  2278125 هاتف:  البطني  ديرة  للعقارات-  داما�س  ملك 
تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04
امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية �شي ام جي دي للن�شر  )�س.ذ.م.م( وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/3/10 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/3/10 بتاريخ  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/76 ا�سكالت جتاري
لوقف  اي��ج��ارات   2012/1096 رق��م  التنفيذ  يف  ا�شكال  الق�شية:  مو�شوع 
جرجنيت  �شدهم/1-  امل�شت�شكل  اعالنه  -املطلوب  التنفيذية  االج��راءات 
�شينغ كنوار 2- ماجنيت �شينغ كانوار مريك �شينغ 3- كنوار �شينغ كنوار    
جم��ه��ويل حم��ل االق���ام���ة. م��و���ش��وع االع����الن: نعلنكم ب��ان��ه ق��د حتددت 
بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2013/4/14 امل��واف��ق  االح���د  ي��وم  جل�شة 
ح�شورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع���اله  اال���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر 
اثره  نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     

  مذكر ة  اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/20 تظلم عمايل                          

اىل املتظلم �شده/1-  عبدالقادر حممد �شادق عبدالرازق ابو �شالح  جمهول 
وميثله:  ������س.ذ.م.م  الفنية  ل��الع��م��ال  ب��اك��و   / املتظلم  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد  قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه 
تظلم من القرار ال�شادر يف احلجز التحفظي )عمايل( رقم 2012/52 والر�شوم 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/15 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch1.B .6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11   
     مذكرة اعالن بورود التقرير بالن�سر

رقم الدعوى 2012/213  كلي
البناء وميثلها: ح�شن حميد اجل�شمي  العاملية ملقاوالت  راك  املدعي عليه:  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  احلب�شي    را�شد  �شامل حممد  نبيل  امل��دع��ي:  ان  حيث 
احلقوقية رقم 2012/213- مدين كلي للمطالبة بندب خبري وقد قررت املحكمة 
يقت�شي  وعليه  بالدعوى  تقريره  اودع  وقد  هند�شي  خبري  اىل  الدعوى  احالة 
ح�شورك اىل املحكمة املدنية )الدائرة الكلية( يف القاعة رقم 2 براأ�س اخليمة 
�شباح يوم االحد املوافق 2013/4/14 ال�شاعة التا�شعة �شباحا ال�شتالم التقرير 
ح��ال��ة تخلفك عن  ودف���وع ويف  بيانات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  وت��ق��دمي  عليه  والتعقيب 
الدعوى  �شتبا�شر  املحكمة  املحدد فان  الوقت  ار�شال وكيل عنك يف  او  احل�شور 

غيابيا بحقك.
امانة �شر الدائرة الكلية  

  حمكمة را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/151 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة اخللطة اجلافة )بلك�شيت (ذ.م.م اجلن�شية: االمارات     
االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  بناء   - االماراتية   االأملانية  ال�شركة   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعالنه: ال�شركة االأملانية االماراتية  - بناء ذ.م.م اجلن�شية: االمارات 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1414 جت جز-م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/13 املوافق  االثنني  يوم 
باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/155 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
وائل   : املنفذ �شده  التنفيذ/ بنك اخلليج االول  اجلن�شية: االمارات  طالب 
ح�شن حممود عبداللطيف اجلن�شية: ال�شودان املطلوب اعالنه: وائل ح�شن 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  ال�شودان  اجلن�شية:  عبداللطيف  حممود 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/527 
 2013/5/2 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ت-  كل-م  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ- ابوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/372 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي اجلن�شية: االمارات    
املنفذ �شده : ع�شام عقل راجح ابو هنط�س اجلن�شية: االردن املطلوب اعالنه:  
ع�شام عقل راجح ابو هنط�س اجلن�شية: االردن عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/279 
 2013/5/9 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ت-  كل-م  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ- ابوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/890   

 املنذر/  �شتاندرد �شارترد بنك املنذر اليهم: �شركة بيت القمر للتجارة العامة �س.ذ.م.م ال�شيد/
االقامة  حمل  جمهولة  ماندليكار  الدين  قمر  �شبيحة  وال�شيدة/  مندليكار   ادم  الدين  قمر 
���س.ذ.م.م ال�شيد/ قمر الدين ادم مندليكار  اىل املنذر اليهم �شركة بيت القمر للتجارة العامة 
مبلغ  ب�شداد  بنك  ت�شارترد  �شتاندرد  املنذر  يكلفكم  ماندليكار   الدين  قمر  �شبيحة  وال�شيدة/ 
درهم  وثمان  وثمامنائة  الفا  وثمانون  وثمانية  وثمامنائة  )مليونان   2.888.802.98 وق��دره  
املوؤرخة يف 2008/9/24 خالل ثالثني يوما من  القر�س  اتفاقية  اماراتي و 98 فل�س( مبوجب 
تاريخ ن�شر هذا االخطار �شندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية. ويف حال اخفق 
املخطر اليهم يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما املذكورة. فان املخطر �شيتخذ االجراءات 
القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية الفيال رقم )491( الواقعة على قطعة االر�س رقم 
)3238( منطقة تالل االمارات الثالثة دبي، االمارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• العني- الفجر :

تدخل بطولة العني الدولية لل�شباب مرحلة مهمة 
م�شاء اليوم اخلمي�س مبباراتي الدور ن�شف النهائي 
،اإذ يواجه العني �شاحب املركز الثاين يف املجموعة 
االأوىل بر�شيد ثالث نقاط فريق �شيلتك اال�شكتلندي 
�شت  الكاملة  بالعالمة  الثانية  املجموعة  مت�شدر 
4.55 ،على ملعب خليفة بن زايد  نقاط ، ال�شاعة 
،بينما يخو�س فريق اإنرت ميالن االيطايل �شاحب 
املركز االأول يف املجموعة االأوىل بر�شيد اأربع نقاط 
دينامو  ن��ادي  ذات��ه مع  امللعب  نف�شه على  التحدي   ،
زاغرب الكرواتي �شاحب املركز الثاين يف املجموعة 
الثانية بر�شيد ثالث نقاط ال�شاعة ال�شابعة م�شاء . 
اأول من  ال��دور االأول  و�شهدت اجلولة االأخ��رية من 
اأم�س فوز انرت ميالن االيطايل على كا�شيوا ري�شول 
م��ث��رية يف �شوطيها  م��واج��ه��ة  ،ب��ع��د   1-3 ال��ي��اب��اين 
،خ�شو�شا من جانب الفريق االيطايل الذي فر�س 
اأف�شليته املطلقة على امليدان . وانتظر العب ميالن 
دق��ائ��ق فقط لو�شع فريقه يف  اأرب���ع  م���رور  رب��ريت��و 
الياباين  الفريق  ،لكن  املقدمة بعد حماولة جريئة 
دقيقتني فقط  بعد مرور  التعادل  بهدف  �شريعا  رد 
عن طريق الالعب اإيتو هوري كو�شهي . وعاد ميالن 

للتقدم جمددا عن طريق املتاألق بيغوتو فران�ش�شكو 
و45   12 الدقيقتني  والثالث يف  الثاين  بالهدفني 
اللقاء خالد املال الورقة احلمراء يف  . واأ�شهر حكم 

الدقيقة  يف  ياموتو  كنجي  ال��ي��اب��اين  ال��الع��ب  وج��ه 
67 اإثر ح�شوله على االإنذار الثاين .

و�شهدت املواجهة الثانية تفوق �شيلتك اال�شكتلندي 

نظيف حمل  ب��ه��دف  ال��ربت��غ��ايل  بنفيكا  ن���ادي  ع��ل��ى 
توقيع الالعب جوهن هريون يف الدقيقة 42 ،بعد 

مواجهة قوية من الطرفني .

ومن جهته اأكد م�شاعد مدرب االنرت لوكا فا�شوين 
الياباين  الفريق  اأم��ام  جيدة  مباراة  قدم  فريقه  اأن 
اللقاء ،مو�شحا  ال��ذي منحه نقاط  الفوز  وجنح يف 

اأنه �شعى اإىل منع اخل�شم من التوازن بني الو�شط 
والهجوم واالعتماد على املحاوالت الهجومية لبلوغ 
االخرتاق  يف  جن��ح  فريقه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   . امل��رم��ى 
اخلطرة  املحاوالت  بف�شل  اليابانية  ال�شباك  وبلوغ 

التي اأثمرت عن االأهداف الثالثة .
اإن  �شوموتريا  الياباين  الفريق  م��درب  قال  وب��دوره 
والهجوم  ال��و���ش��ط  الع��ب��ي  ب��ني  غائبا  ك��ان  التفاهم 
،ما اأدى اإىل ت�شاوؤل املحاوالت اخلطرة على املرمى 
التي  ،اإىل ج��ان��ب وج���ود بع�س االأخ��ط��اء  االي��ط��ايل 
نادي  واأك��د م�شاعد مدرب   .  3-1 كفلتهم اخل�شارة 
حقق  فريقه  اأن  ك��ن��دي  ج��ون  اال�شكتلندي  �شيلتك 
العالمة الكاملة يف املجموعة الثانية بف�شل الرغبة 
مع  املواجهة  اأن  اإىل  ،م�شريا  الالعبني  من  القوية 
اإىل رغبة  واأ���ش��ار  ك��ان��ت �شعبة  ال��ربت��غ��ايل  ال��ف��ري��ق 
بقوة  واملناف�شة  النهائية  امل��ب��اراة  بلوغ  يف  الالعبني 
على الفوز باللقب يف الن�شخة ال�شاد�شة من البطولة 
ب��درو فاليدو  بنفيكا الربتغايل  ن��ادي  وع��رب م��درب 
بطولة  يف  اخل��ام�����س  ب��امل��رك��ز  ل��ل��ف��وز  تطعاتهم  ع��ن 
على  املناف�شة  فر�شة  فقدوا  اأن  بعد  الدولية  العني 
التاأهل اإىل الدور ن�شف النهائي ،مو�شحا اأن املباراة 
اأمام الفريق اال�شكتلندي كانت جيدة على امل�شتوى 

التكتيكي . 

•• العني – الفجر :

هناأ مدرب العني ،الروماين كوزمني 
القطري  ال����ري����ان  ف���ري���ق  اأوالري���������و 
من  2-1،اأول  ف��ري��ق��ه  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز 
الدوحة  القطرية  العا�شمة  يف  اأم�س 
اأبطال  دوري  من  الرابعة  اجلولة  يف 
اأ�شيا ، موؤكداً اأن فريقه خا�س مباراة 
االأول  يف  خم��ت��ل��ف��ني،  ���ش��وط��ني  م���ن 
ويف  للعني،  امليدانية  االأف�شلية  كانت 
ال�شوط الثاين بدا االإرهاق ينال من 
بع�س  اإث���ره  على  لتظهر  ال��الع��ب��ني، 
امل��ن��اف�����س من  االأخ���ط���اء، ال��ت��ي مكنت 
ردة  اأن  غ��ري  االأول،  ال��ه��دف  اإح�����راز 
اإيجابية  ك��ان��ت  ال��ف��ري��ق  ف��ع��ل الع��ب��ي 
بعد هدف ال�شبق للريان، ومتكنا من 
اإىل  باملباراة  وال��ع��ودة  التعادل  اإدراك 
و�شعينا  ج��دي��د،  م��ن  ال��ب��داي��ة  نقطة 
خالل  من  املباراة  بنتيجة  الفوز  اإىل 
اأ�شحاب  حم��اوالت ج��ادة على مرمى 
االأر�����س، ول��ك��ن كما ي��ق��ول��ون يف كرة 
�شي�شتقبل  الفر�س  يهدر  من  القدم 
وبالفعل  حم���ال���ة،  ال  ه���دف���اً  م���رم���اه 
كانت لدينا فر�شة مثالية للت�شجيل 
على مرمى اخل�شم، انتهت بت�شديدة 
�شربة  اإىل  ال��ع��ار���ش��ة  حولتها  ق��وي��ة 
الريان  جن��ح  ب��ث��واٍن  وعقبها  م��رم��ى، 

يف ترجيح كفته بهدف الفوز الثاين، 
وتلك هي كرة القدم.

ال��ع��ني يخو�س  اأن  ك��وزم��ني  واأو���ش��ح 
م���ب���اراة ال���ري���ان وه���ي ال��راب��ع��ة على 
ونف�س  ي���وم���اً،   11 خ����الل  ال���ت���وايل 
االأم�������ر ح�����دث ق���ب���ل م���ب���ارات���ن���ا اأم�����ام 
اجلولة  يف  االإي���������راين  اال����ش���ت���ق���الل 
ولقد  االأب���ط���ال،  دوري  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
 72 قبل  ج��داً  قوية  مواجهة  خ�شنا 
االأهلي  اأم��ام  وكانت  االآن،  من  �شاعة 
ب���ال���دوري امل��ح��ل��ي ق��ب��ل ���ش��اع��ات من 
الريان،  ملواجهة  الدوحة  اإىل  ال�شفر 
ويف  ك��ب��رياً،  وبذلنا خاللها جم��ه��وداً 
مبقدوره  ك��ان  ما  العني  اأن  اعتقادي 
الذي  االأداء  م���ن  اأف�����ش��ل  ي��ظ��ه��ر  اأن 

قدمه يف مباراته اأمام الرهيب .
االأ�شخا�س  اأ���ش��ك��ر  ك���وزم���ني:  وق����ال 
ال��ذي��ن ح��ر���ش��وا ع��ل��ى و���ش��ع الفريق 
اأنه كان  اأعتقد  يف تلك الظروف، وال 
مهماً بالن�شبة لهم ظهورنا اجليد يف 

البطولة االآ�شيوية.
اخل�شارة  بعد  فريقه  حظوظ  وح��ول 
ق��ب��ل مواجهة  ق����ال:  ال����ري����ان،  اأم�����ام 
املوؤمتر  خ����الل  ل��ك��م  اأك������دت  ال���ري���ان 
باأن  ل��ل��م��ب��اراة  ال��ت��ق��دمي��ي  ال�شحفي 
املجموعة  يف  م��ت��ك��اف��ئ��ة  احل����ظ����وظ 
املناف�شة  باأن  التوقعات  وكل  الرابعة، 

مرحلة  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ت��ي  ع��ل��ى 
اجلولة  حتى  �شت�شتمر   16 ال  دور 
االأخ�������رية، واالأم�������ور مل حت�����ش��م بعد 
اأمتنى  فقط  النهاية  حتى  و�شنقاتل 
ما  اأف�����ش��ل  بتقدمي  لنا  ي�شمحوا  اأن 
اأبطال  دوري  مناف�شة  خ��الل  لدينا 
يو�شف  بالالعب  دفعه  وح��ول  اآ�شيا. 
اأحمد مو�شى 18�شنة يف املباراة قال:  
لقد �شارك الالعب يف مباراة االأهلي 
متوازناً  م�������ردوداً  وق����دم  ب����ال����دوري، 
والقوية،  امل��ه��م��ة  امل���واج���ه���ة  ت��ل��ك  يف 
وثقتي يف يو�شف كبرية جداً، وجاءت 
فاعلة،  ال��ري��ان  م��ب��اراة  يف  م�شاركته 
وكان على قدر الثقة التي منحت له 
التعادل  اإدراك  املواجهة، وجنح يف  يف 
ل��ل��ف��ري��ق، و���ش��اه��م ب�����ش��ورة الف��ت��ة يف 
واأ�شفى  الهجومية،  النواحي  تفعيل 
ن�����وع�����اً م�����ن احل����ي����وي����ة ع���ل���ى اخل���ط 
االأمامي بتحركاته امليدانية اجليدة.

الـــفـــوز بعد  اأجــــــريي: حــقــقــنــا 
مواجهة �شعبة 

قال االأورجياين دييجو اأجريي مدرب 
�شعبة  مباراة  لعبنا  القطري  الريان 
اأم����ام ف��ري��ق ك��ب��ري ومنظم،  ل��ل��غ��اي��ة، 
االأ�شلوب  ك��ث��رياً  يعجبني  و�شخ�شياً 
الذي يلعب به العني، غري اأننا لعبنا 

ال��ث��اين من  ال�����ش��وط  ب�شكل ج��ي��د يف 
املباراة، وجنحنا يف ا�شتغالل الفر�س 
التي ت�شنت لنا اأمام مرمى ال�شيوف، 
التاأهل  ف��ر���ش��ة  منتلك  ن��ح��ن  واالآن 
املناف�شة  يف  اآم��ال��ن��ا  اأن��ع�����ش��ن��ا  اأن  ب��ع��د 
الفوز  نحقق  اأن  ب�شرط  ج��دي��د،  م��ن 
الهالل  اأم��ام  القادمتني  مباراتينا  يف 

واال�شتقالل بالدوحة واإيران.
تراجع  �شبب  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً 
االأول من  ال��ل��ع��ب  ���ش��وط  ال���ري���ان يف 
املباراة، قال: كان هدفنا وا�شحاً منذ 
ا�شتغالل  على  وعملنا  املباراة،  بداية 
الفر�س حتى نتمكن من اإحراز هدف 
ال�شبق، ولكن العني كان اأكرث تنظيماً 
على االأر�س، ويف �شوط اللعب الثاين 
ال�شعف،  نقاط  ا�شتغالل  يف  جنحنا 
جيداً  نعلم  ونحن  اأه��داف��ن��ا،  وحققنا 
ب���اأن ال��ع��ني م��ن ال��ف��رق ال��ت��ي تتطلع 
دائماً اإىل الفوز عن طريق كرة القدم 

اجلميلة، وهذا ما يعجبني فيه.
واأ�����ش����اف: ���ش��ع��رن��ا ب��خ��ي��ب��ة اأم����ل بعد 
ولكنها  ال���ت���ع���ادل،  ال���ع���ني  اأدرك  اأن 
يعلم  وال����ك����ل  ط����وي����اًل،  ت�����ش��ت��م��ر  مل 
خ�شارة،  يعترب  للريان  ال��ت��ع��ادل  ب���اأن 
ويف امل��ب��اري��ات ال��ك��ب��رية ب��ه��ذا احلجم 
ي�����ش��ع��ب ال��ت��ع��وي�����س، خ�����ش��و���ش��اً واأن 
اأعلى  املناف�س ميتلك مهاجمني على 

مبردود  ف��خ��ور  و�شخ�شياً  م�����ش��ت��وى، 
اأداًء  الع��ب��ي ال���ري���ان، ال��ذي��ن ق��دم��وا 
متميزاً مكنهم من حتقيق الفوز على 
العني. واأكد اأجريي باأن احلظوظ يف 
املجموعة الرابعة باتت مت�شاوية بني 
املناف�شة  اإىل  تتطلع  التي  الفرق  كل 
امل��ق��ب��ل��ة، ولو  امل��رح��ل��ة  اإىل  وال���ت���اأه���ل 
نهايتنا  لكانت  املباراة  نتيجة  خ�شرنا 
الفوز،  ولكننا جنحنا يف  امل�شابقة،  يف 
باأن مهمتنا لن  اأننا ندرك جيداً  كما 
القادمة،  املرحلة  خ��الل  �شهلة  تكون 
م�����ش��ت��ح��ي��ل يف كرة  ي���وج���د  ول���ك���ن ال 

القدم.

الحتاد للطريان تخ�ش�س طائرة 
لنادي العني

عبداهلل بن حممد : العني لن يتاأثر 
بخ�شارته االأ�شيوية 

ال�شاعة  مت���ام  يف  ال���دول���ة  اإىل  ع���ادت 
الواحدة اإال ربعاً من فجر يوم اأم�س، 
القدم  ل���ك���رة  االأول  ال���ف���ري���ق  ب��ع��ث��ة 
ق���ادم���ة م���ن الدوحة  ال���ع���ني،  ب���ن���ادي 
خا�شة،  ط��ائ��رة  م��نت  على  القطرية 
ل��ل��ط��ريان ال�شريك  وف��رت��ه��ا االحت���اد 
وا�شتغرقت   ، للنادي  اال�شرتاتيجي 
حتى  دق��ي��ق��ة   50 ال  ن��ح��و  ال��رح��ل��ة 

مطار العني الدويل .

واعتذر ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  خالد 
لكرة  الريا�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  �شركة 
بالدوحة،  العني  بعثة  رئي�س  القدم، 
جمهور  اإىل  �شحفية،  ت�شريحات  يف 
ال���ذي ح��ر���س على احل�شور  ال��ن��ادي 
اإىل الدوحة مل�شاندة الفريق ، ممتدحاً 
م�شجعي  م���ب���ادرة  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  يف 
اإىل  ال��دول��ة  الذين ج��اءوا من  العني 
قطر للوقوف خلف الفريق يف م�شهد 
ا�شتثنائي يدعو اإىل الفخر واالإعزاز، 
وي���وؤك���د ع��ل��ى م��ع��دن ج��م��ه��ور العني 
الرائدة  امل��ب��ادرات  �شاحب  احلقيقي 
يف الت�شجيع املثايل، وامل�شاندة املثالية 
اأن  م��وؤك��داً   ، امليادين  كل  لالعبني يف 
خ�شارته  تعو�س  على  ق��ادر  فريقهم 
يف الدوحة خالل املرحلتني املقبلتني 

من م�شابقة دوري اأبطال اآ�شيا.

وقال ال�شيخ عبداهلل اإن النتيجة التي 
القطري  الريان  انتهت عليها مباراة 
وال��ع��ني ح��زي��ن��ة، غ��ري اأن��ن��ا فخورون 
ب����االأداء ال��رج��ويل ال��الع��ب��ني، الذين 
امليدان،  يف  لديهم  م��ا  اأف�شل  ق��دم��وا 
اأغلب  على  العني  ا�شتحواذ  والدليل 
فرتات اللقاء، واأهدرنا بع�س الفر�س 
التي ت�شنت لنا اأمام املرمى يف �شوط 
اللعب االأول، ويف ال�شوط الثاين قاد 
خطرة  هجومية  حم���اوالت  ال��ف��ري��ق 

على مرمى �شاحب االأر�س.
امل��درب بيو�شف  اأن دف��ع  واأك��م��ل: بعد 
اأح���م���د يف خ���ط ال��ه��ج��وم ت��غ��ري �شكل 
وزادت  وا�����ش����ح����ة،  ب�������ش���ورة  ال���ل���ع���ب 
الفعالية الهجومية، ويف اعتقادي اأن 
عادية  غ��ري  م��ب��اراة  يف  يو�شف  ظهور 
�شغوطات  بها  ق��اري��ة  بطولة  �شمن 
املكا�شب  م��ن  وج��م��اه��ريي��ة،  نف�شية 

املهمة للنادي، ويو�شف يعترب م�شروع 
الع����ب اإم�����ارات�����ي ق�����ادر ع��ل��ى متثيل 
ومنتخبنا  للعني  امل��رج��وة  االإ���ش��اف��ة 

الوطني يف امل�شتقبل .
وح����ول ح��دي��ث��ه ل��الع��ب��ي ال��ع��ني بعد 
امل���ب���اراة ق���ال: ال مي��ك��ن اأن ن��ل��وم من 
اإىل  وي�شعى  م�شاعفة،  جهوداً  يبذل 
اإظ��ه��ار اأف�����ش��ل م��ا ل��دي��ه، والالعبني 
يقدم  واإذا مل  ج��ي��داً،  م���ردوداً  قدموا 
ال��ف��ري��ق امل�����ش��ت��وى امل�����ش��رف، ومل نر 
ملناهم،  لكنا  امللعب،  يف  قتالية  روح��اً 
ولكننا مل�شنا رغبتهم الكبرية يف الفوز، 
و�شاهدنا اأدائهم القوي اأمام املناف�س، 
االأمر الذي مكنهم من الو�شول اإىل 
اأن  اأكرث من منا�شبة، غري  املرمى يف 
ثقتنا  ولذلك  يحالفهم،  مل  التوفيق 
تبقى دائماً فيهم كبرية، وهم قادرون 

على تعوي�س اخل�شارة .

احلظ يرف�س م�شاندة العني يف الدوحة 

ك�زمني : الظروف مل ت�ضاعدنا يف دوري اأبطال اآ�ضيا

مباراتان يف دولية ال�شباب 

العني ي�اجه التحدي اأمام �ضيلتك اال�ضكتلندي واالإنرت يف اختبار دينام� الكرواتي

اأبوظبي  م��ن معر�س  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �شهد 
تنظيم   2013 اأدي�����س  ال��دويل  الريا�شي 
ثالث جل�شات نقا�شية ملجموعة وا�شعة من 
وال�شحية  الريا�شية  والق�شايا  املوا�شيع 
ال�شت�شافة  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ���ش��م��ن��ه��ا  وم����ن 
ال���ري���ا����ش���ي���ة يف االإم����������ارات  ال����ب����ط����والت 
ال�شحية  احلياة  اأ�شلوب  املتحدة،  العربية 
بالن�شاطات  املرتبطة  واالأم��را���س  االأمثل 

الريا�شية.
عنوان  حت���ت  االأوىل  اجل��ل�����ش��ة  وج������اءت 
ن�����دوة اأك���ادمي���ي���ة ك����رة ال���ق���دم ال��ع��امل��ي��ة ، 
حلقتني  اإىل  اجلل�شة  هذه  انق�شمت  حيث 

نقا�شيتني رئي�شينت اأدارهما خالد املفلحي، 
االأوىل  تناولت  ريا�شية،  من�شق جمموعة 
وقدمها  ال��ق��دم؛  ك��رة  يف  البدنية  احلركة 
رميون فربهيجن، مدرب كرة قدم وخبري 
اأما احللقة الثانية  يف ظروف كرة القدم، 
فقد ناق�شت نظام التغذية يف كرة القدم؛ 
الوقاية  اأخ�شائي  رودن،  داميان  وقدمها 

من االإ�شابات البدنية. 
و�شارك يف اجلل�شة النقا�شية الثانية حتت 
البطوالت  ال�شت�شافة  التجهيز  ع��ن��وان 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  يف  الريا�شية 
)بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم، بطولة 

العاملية(  ال��ب��ط��والت  االأومل��ب��ي��ة،  االأل���ع���اب 
العزيز،  ع��ب��د  ع��م��ر  ال���دك���ت���ور  م���ن  ك���ل   ،
االوملبية  اللجنة  يف  االإدارة  جمل�س  ع�شو 
ال��وط��ن��ي��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة التخطيط 
اال�شرتاتيجي فن�شنت جيالرد، مدير عام 
الدولية  املظلة  تعد  التي  اأك���ورد،  �شبورت 
لالحتادات واملوؤ�ش�شات الريا�شية االأوملبية 
وغري االأوملبية؛ حيث اأدارها جنيب قاعي، 

�شحفي يف تلفزيون اأم. تي. يف اللبناين. 
و�شلطت هذه اجلل�شة ال�شوء على تطوير 
االأوملبية  الريا�شات  تنمية  اإ�شرتاتيجية 
املنافع  ذل��ك  يف  مب��ا  املنطقة،  يف  لل�شباب 

للمنطقة،  واالإق��ت�����ش��ادي��ة  االإج��ت��م��اع��ي��ة 
التاأثري االإجتماعي والتجاري الإ�شت�شافة 
هذه االأحداث الريا�شية، وتاأثري االأحداث 
املحلي.  املجتمع  على  الكبرية  الريا�شية 
اإ�شرتاتيجية  اأي�شاً  اجلل�شة  تناولت  كما 
تطوير وت�شجيع ريا�شة ال�شباب مع بحث 
املدار�س  يف  الريا�شة  ممار�شة  دم��ج  �شبل 
الفر�س  مناق�شة  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ج��ت��م��ع، 
االلعاب  وت��ن��ظ��ي��م  ال���ش��ت�����ش��اف��ة  امل���ت���اح���ة 

االوملبية ال�شتوية. 
واأك����د ال��دك��ت��ور ع��م��ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز خالل 
هذه اجلل�شة على اأهمية اكت�شاف وانتقاء 

الريا�شيني  ورع��اي��ة  الريا�شية  امل��واه��ب 
ريا�شية  م��ن��ظ��وم��ة  ل���ب���ن���اء  امل���ت���م���ي���زي���ن، 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت�������ش���اه���م يف ت���ط���وي���ر ق�����درات 
امل��م��ي��زي��ن و���ش��ق��ل مواهبهم  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 
التعليم  مل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ري��ا���ش��ي  واالحت�����اد 
ال���ع���ايل. ك��م��ا األ��ق��ى ال�����ش��وء ع��ل��ى اأهمية 
امل�شاركة يف املناف�شات والبطوالت القارية 
قدرات  تعزيز  يف  ت�شاهم  التي  وال��دول��ي��ة 
االإم��������ارات يف خمتلف  اأب����ط����ال  وخ������ربات 

املجاالت الريا�شية. 

معر�س اأب�ظبي الريا�ضي الدويل اأدي�س 2013 ينظم ثالث جل�ضات نقا�ضية ملجم�عة من الق�ضايا الريا�ضية وال�ضحية خالل الي�م الثاين من احلدث الريا�ضي

اب�ظبي حتت�ضن االجتماع الثاين للجنة الن�ض�ية 
يف احتاد غرب اآ�ضيا لكرة القدم غدًا

ت�شت�شيف العا�شمة ابوظبي يوم غد اجلمعة االجتماع الثاين للجنة الن�شوية 
ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة  بتمام  �شيعقد  ال��ذي  القدم  لكرة  ا�شيا  غ��رب  احت��اد  يف 
�شباحا بفندق الفريمونت باب البحر ، ملناق�شة خطط وا�شرتاتيجيات التقدم 
بواقع كرة القدم لل�شيدات على امل�شتوى االقليمي وت�شجيع االحتادات الكروية 

على دعم م�شرية اللعبة وتو�شيع نطاق قاعدتها ب�شورة او�شع.
اللجنة  رئي�شة  ال�شباح  اجلابر  االحمد  نعيمة  ال�شيخة  االجتماع  و�شترتاأ�س 
الن�شوية يف احتاد غرب ا�شيا ، بح�شور ممثلة االمارات امل بو�شالخ نائب رئي�س 
اللجنة ، اأمني �شر جلنة كرة القدم لل�شيدات التابعة ملجل�س اأبوظبي الريا�شي، 
اىل جانب االع�شاء ال�شيخة ح�شة اآل خليفة من البحرين، وعنود امل�شند من 

قطر، وامل�شت�شارة اللجنة م�شعدة رامونية من االأردن.

فالكاو يقرتب من مان�ض�ضرت ي�نايتد 
اال�شباين،  م��دري��د  اتلتيكو  م��ه��اج��م  ب���ان  اال���ش��ب��ان��ي��ة  م��ارك��ا  �شحيفة  ك�شفت 
االنتقال اىل مان�ش�شرت  فالكاو اقرتب كثريا من  راداميل  الدويل  الكولومبي 
الرغم  على  اال�شبانية  ال�شحيفة  وق��ال��ت  املقبل.  املو�شم  االنكليزي  يونايتد 
من ان كل الدالئل كانت ت�شري يف اال�شهر االخرية اىل امكانية انتقال فالكاو 
االق��رب ل�شم  ا�شبح  يونايتد  �شيتي، فان مان�ش�شرت  او مان�ش�شرت  ت�شل�شي  اىل 
املهاجم الكولومبي اىل �شفوفه ، م�شرية اىل ان النادي االنكليزي دفع مبلغا 
م�شبقا من قيمة العقد االجمالية البالغة 55 مليون يورو متاما كما فعل لدى 
عملية انتقال احلار�س دافيد دي خيا اىل مان�ش�شرت يونايتد قبل مو�شمني من 
نقلتها عن  التي  اال�شبانية  ال�شحيفة  كانت معلومات  نف�شه. ويف حال  النادي 
نهاية  االرج���ح  على  يعني  ذل��ك  ف��ان  �شحيحة،  املفاو�شات  م��ن  مقرب  م�شدر 
م�شرية واين روين يف �شفوف مان�ش�شرت يونايتد علما بان باري�س �شان جرمان 
وبايرن ميونيخ اعلنا عن رغبتهما يف احل�شول على توقيع الولد الذهبي للكرة 
االنكليزية موؤخرا خ�شو�شا بعد ان ا�شتبعده املدرب ال�شري اليك�س فريغو�شون 
ع��ن امل��واج��ه��ة القوية �شد ري��ال م��دري��د اال���ش��ب��اين يف اي��اب ال���دور ال��ث��اين من 

م�شابقة دوري ابطال اوروبا.
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العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/3361

املحكوم عليه: حممد اقبال حم�شو حمدو العنوان: بالن�شر نعلمكم انه يف تاريخ 2013/3/6 
ابوظبي حكما مبثابة احل�شوري يف  االيجارية/  املنازعات  عليكم جلنة ف�س  قد حكمت 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح املحكوم له عارف عبداهلل حممد �شادق اخلوري باالتي: 
اوال: باخالء املدعى عليه من عني النزاع والزامه بت�شليم العني املوؤجرة مو�شوع الدعوى 
التعاقد واح�شار  التي كانت عليها وقت  ال�شواغل واالف��راد باحلالة  للمدعى خالية من 
براءة ذمة عن ا�شتهالك الكهرباء واملاء للعني حتى تاريخ االخالء الفعلى. ثانيا: بالزام 
اىل   تاريخ 2011/10/11  اعتبارا من  النزاع  اج��رة عني  للمدعى  ت��وؤدي  بان  املدعى عليها 
املقررة  ال�شنوية  الزيادة  ن�شبة  اليها  م�شافا  �شنويا  دره��م   600000 بواقع   2012/10/10
والزمتة  الفعلى  االخ��الء  تاريخ  حتى   2012/10/11 من  اعتبارا  �شنويا   %5 بواقع  قانونا 
بامل�شروفات ومائتي درهم اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل )15 يوم( اعتبارا 

من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند، �شدر بتوقعي وختم اللجنة.

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/42 جتاري كلي  ابوظبي  

بالن�شر  العنوان  العامة    املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة الربكات للمقاوالت وال�شيانة  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/2/14م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
ت�شامن(  )�شركة  العامة  ابوظبي  نقليات  �شركة   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة 
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغا وقدره 1.870.073.90 درهم ) مليون وثمانية و�شبعون الفا وثالثة و�شبعون 
درهما وت�شعون فل�شا( مع الفائدة  التاخريية عن املبلغ  املحكوم به اعاله وذلك يوم 
ال  مبا  التام  ال�شداد  وحتى   2013/1/7 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5
يجاوز ا�شل الدين والزمت املدعى عيها بامل�شروفات و 200 درم مقابل اتعاب املحاماة.  
ماعدا ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
رئي�س الدائرة 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/888   

حممد  بدر  املحاميني/  بوكالة  ذ.م.م  لال�شتثمار  دبي  جممع  تطوير  �شركة  املنذر/    
حمل  جمهول  ب�شرتز    دي��رت  اليه:  املنذر  املطرو�شي  ماجد  بن  �شيف  واحمد  القرق 
والبالغ  ذمتها  املرت�شد يف  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  فان  االقامة 
درهم  وت�شعة  وخم�شون  الف  واربعون  1.245.059.18 درهم )مليون ومئتان وخم�شة 
وثمانية ع�شر فل�شا فقط( باال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل 2% �شنويا تزيد على 
من  ح�شابها  ويتم  دبي  بامارة  املركزي  البنك  قبل  من  املحدد  الفائدة  �شعر  متو�شط 
تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ ال�شداد الفعلي من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س 
املبكر خالل 30 يوم من  االتفاقية  انهاء  املنذر من جراء  يتكبدها  التي  عن اخل�شائر 
الر�شوم  كافة  وحتميلكم  للق�شاء  اللجوء  اىل  اآ�شفني  �شن�شطر  واال  االن���ذار  ت��اري��خ 

وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/892   

 املنذرة/  دبي انف�شتمنت بروبرتيز ذ.م.م املوؤجرة ونيابة عن املالك  املنذر اليهما: 1- طرق ال�شاحنات للتجارة 
العامة )�س.ذ.م.م( 2- ال�شاحنة الذهبية لقطع الغيار )�س.ذ.م.م( جمهويل حمل االقامة - اىل املنذر اليهما 
تكلفكم  )����س.ذ.م.م(  الغيار  لقطع  الذهبية  ال�شاحنة   )2 ����س.ذ.م.م(   ( العامة  للتجارة  ال�شاحنات  ط��رق   )1
املنذرة دبي انف�شتمنت بروبرتيز ذ.م.م- بوكالة مكتب التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
ب�شرورة �شداد مبلغ 60.000 درهم ) �شتون الف درهم( عبارة عن بدل االيجار املرت�شد بذمتكما للفرتة من 
2012/11/12 وحتى 2013/11/11 عن املكتب رقم 604 الكائن مببني رقم P144 على �شارع ال مكتوم وذلك 
يف موعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �شت�شطر املنذرة ملبا�شرة كافة االجراءات القانونية 
بني  امل��ن��ازع��ات  يف  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  اىل  اللجوء  ذل��ك  يف  مب��ا  حقوقها  بحفظ  الكفيلة 
ال�شواغل،  املاأجور خاليا من  وا�شتعادة  العالقة االيجارية واخالء  وامل�شتاأجرين للمطالبة بف�شخ  املوؤجرين 
بخالف املطالبة بكافة املبالغ امل�شتجدة والغرامات والفوائد املرت�شدة بذمة املنذر اليهما مع  حتميل املنذر  

اليهما كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعوي�شات عن اال�شرار وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/893   

 املنذرة/  دبي انف�شتمنت بروبرتيز ذ.م.م املوؤجرة ونيابة عن املالك  املنذر اليه:حممود عبدالقا�شم 
�شريازي   جمهول حمل االقامة - اىل املنذر اليه: حممود عبدالقا�شم �شريازي تكلفكم املنذرة 
�شمو ال�شيخة - دبي انف�شتمنت بروبرتيز ذ.م.م  - بوكالة مكتب التميمي وم�شاركوه للمحاماة 
واال�شت�شارات القانونية ب�شرورة �شداد مبلغ 16.500 درهم ) �شتة ع�شر  الف درهم( عبارة عن 
بدل االيجار املرت�شد بذمتك للفرتة من 2012/2/27 وحتى 2013/2/16 عن ال�شقة رقم 404 
الكائنة مببنى ديرة رزيدن�س وذلك يف موعد اق�شاه   30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال 
�شت�شطر املنذرة ملبا�شرة كافة االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها مبا يف ذلك اللجوء 
اىل اللجنة الق�شائية اخلا�شة بالف�شل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين للمطالبة بف�شخ 
العالقة االيجارية واخالء وا�شتعادة املاأجور خاليا من ال�شواغل، بخالف املطالبة بكافة املبالغ 
كافة  اليهما  املنذر   حتميل  م��ع   اليهما  املنذر  بذمة  املرت�شدة  والفوائد  والغرامات  امل�شتجدة 

الر�شوم وامل�شاريف والتعوي�شات عن اال�شرار وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/891   

 املنذرة/  دبي انف�شتمنت بروبرتيز ذ.م.م املوؤجرة ونيابة عن املالك   - اىل املنذر اليهما: 1- اتالنتا 
جيه & ام للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممود عبدالقا�شم �شريازي  جمهويل حمل االقامة- اىل املنذر 
اليهما -1- اتالنتا جيه & ام للتجارة العامة ذ.م.م و 2( حممود عبدالقا�شم �شريازي تكلفكم املنذرة 
دبي انف�شتمنت بروبرتيز ذ.م.م-  بوكالة مكتب التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
ب�شرورة �شداد مبلغ 345.500 درهم ) ثالثمائة واربعة وخم�شون الف درهم (  عبارة عن بدل االيجار 
املرت�شد بذمتكما للفرتة من 2012/10/22 وحتى 2013/10/21 عن املكتب رقم 1704 الكائن مببنى 
توين تاورز  وذلك يف موعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �شت�شطر املنذرة ملبا�شرة 
كافة االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها مبا يف ذلك اللجوء اىل اللجنة الق�شائية اخلا�شة 
بالف�شل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين للمطالبة بف�شخ العالقة االيجارية واخالء وا�شتعادة 
املرت�شدة  والفوائد  والغرامات  امل�شتجدة  املبالغ  بكافة  املطالبة  ال�شواغل، بخالف  املاأجور خاليا من 
بذمة املنذر اليهما مع  حتميل املنذر  اليهما كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعوي�شات عن اال�شرار وفق 

القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري-بانحالل �سركة بتعني م�سفي    
احلريق  ومكافحة  معدات  لتجارة  االمنة  املنطقة   : ال�شركة  ا�شم 
ذ.م.م ال�شكل القانوين: �شركة ذات م�شئولية حمدودة- رخ�شة رقم 

)CN-1136744( عنوانها: ابوظبي- �شارع حمدان- بناية امنة دروي�س 
بن كرم ا�شم امل�شفي: علي حممد را�شد ال�شلحدى مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية بابوظبي بانه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
امل�شفي  وتعيني   2013/4/3 بتاريخ  اع��اله  املذكورة  ال�شركة  بانحالل 
اب��وظ��ب��ي االبتدائية-  ال�����ش��ادر م��ن حمكمة  امل��ذك��ور مب��وج��ب احل��ك��م 
 2012/1751 رقم  الدعوى  بتاريخ 2013/3/27 يف  االبتدائية  املحكمة 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�شات  اأي  لديه  من  وعلى  كلي-  جت��اري 
املكتب امل�شفى مكتب جيفاجنى و�شركاه حما�شبون قانونيون الكائن 
فاطمة  ماركت  �شوبر  بناية  ال�شياحي-  النادى  منطقة   - ابوظبي  يف 
 050-1357033 رقم  هاتف  الرابع-  ال��دور  الهيونداي-  وكالة  - خلف 
واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    065389171 رق��م  فاك�س 

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

حكومة  ابوظبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  123/ 2013 -مدين - م ر- �س- اأظ

امل�شتاأنف : وليد خلف دروي�س ح�شن احلو�شني اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف 
عليه:داود �شفر ا�شكناين اجلن�شية: ايران   مو�شوع اال�شتئناف : الغاء احلكم 
امل�شتاأنف باأداء مبلغ وقدره 23000 درهم   املطلوب اعالنه/داود �شفر ا�شكناين 
اجلن�شية: ايران   العنوان: بالن�شر   مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2010/820 م ز- اأظ ب   وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/4/16
الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-املقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدنية

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

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
 يف الق�سية رقم 2011/1569 جتاري كلي

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  ال�شيعري  حم�شن  ماهر  اخلبري/  يعلن 
بتاريخ  املوقرة  التجارية  ابوظبي  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  مبوجب 
2013/1/15 وكتاب الندب رقم 1932/اخ/2013/5 بتاريخ 2013/3/25 املرفوعة 
من / حممد احمد حممد التميمي �شد املدعي عليه االول/ عالء فهمي جاد 
حممود يعلن اخلبري املدعي عليه حل�شور اجتماع اخلربة يوم االربعاء املوافق 
2013/4/24 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرا مبقر مكتب اخلبري الكائن ب�شارع 
اليكرتا امام بنك االمارات دبي الوطني بناية �شريف العامري ميزان رقم 1 
اداء  ن�شتطيع  الدعوى حتى  توؤيد موقفكم يف  التي  امل�شتندات  كافة  واح�شار 

املهمة املوكلة لنا  ت : 050-1515463
                                                                                اخلبري امل�سريف/ ماهر حم�سن ال�سيعري

اعالن ح�سور اجتماع
اخلربة امل�سرفية 

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     

  يف الدعوى رقم  2013/146 مدين كلي جتاري
 ال�شيدة/ علياء عبداهلل احمد امل�شعبي  يرجى العلم بان بنك اخلليج 
جتاري-  كلي  مدين   2013/146 رقم  الق�شية  �شدكم  اقام  قد  االول 
ح�شور  ارجو  لذا  درهم   233.832.73 مبلغ  بدفع  ملطالبتكم  ابوظبي 
اجتماع خربه يوم االحد 2013/4/14 ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا يف 
مقر اخلبري- دبي- �شارع امليناء بردبي هاتف  0505257979 ويف حالة 
عدم ح�شوركم او من ميثلكم �شتقوم اخلربه باعداد التقرير على �شوء 

امل�شتندات املقدمة من البنك املدعى .
اخلبريامل�سريف/ حممد مطر �سليم

اعالن اجتماع خربة

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
�������ش������ل������ي������م������ان ع��������ب��������داهلل 
اجلن�شية    -ال���������ش����وم����ايل 
رق�����م      ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0045006( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 055/5333411

فقدان جواز �سفرت
�شارفاراز  امل����دع����و/  ف���ق���د  
احمد حممد جعفر- هندي 
اجل��ن�����ش��ي��ة  - ج����واز �شفره 
)2982046( رق��������م     
�شادر من الهند من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/6182000

فقدان جواز �سفر
بيومي-  اب��راه��ي��م  نا�شر يحى  امل��دع��و/  ف��ق��د  
م�������ش���ري اجل���ن�������ش���ي���ة   - ج������واز ����ش���ف���ره رقم     
االت�شال  عليه  ي��ج��ده  م��ن    )00436659(
بتليفون رقم     055/5551382 او ت�شليمه 

اىل اقرب مركز �شرطة او ال�شفارة امل�شرية 

فقدان �سهادة ا�سهمت
ال�������ش���ي���د/ ح���م���د حممد  ف���ق���د 
عبداهلل بروك احلمريي �شهادة 
التمويل  دار  عن  ���ش��ادرة  ا�شهم 
 )FH525 ال�������ش���ه���ادة  رق�����م   (
ف���ع���ل���ى م�����ن ي���ج���ده���ا ال����رج����اء 
ال�شركة  م��ق��ر  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا 
على  االت���������ش����ال  او  امل�����ذك�����ورة 

050/6226175 و�شكراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ ابراهيم حممد 
-  اجلن�شية  ع���ي���د  حم���م���د 
م�����ش��ر -   ج����واز ���ش��ف��ر رقم 
من  ����ش���ادر   )7723904(
عليه  ي����ج����ده  م����ن  م�������ش���ر 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      االت�������ش���ال 

 050/8767370

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ راجن�������ان 
-�شريالنكا  ك���ري�������ش���ن���ان   
اجلن�شية   - جواز �شفره رقم 
يجده  م��ن   )781686(
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 055/3004172

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جعفر ح�شني 
-باك�شتاين  حم��م��د  ف�����ش��ل 
اجل��ن�����ش��ي��ة   - ج���واز �شفره 
رقم    )6893571 (�شادر 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان  م���ن يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 055/3004172

اجلمعية  اجتماع  حل�شور  امل�شاهمني  دع���وة  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  ي�شر 
يوم  �شباح  والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  مت��ام  يف  وذل��ك  العادية  العمومية 
 - تيكوم  الكائن يف منطقة  ال�شركة  مقر  2013/4/30 يف  املوافق  الثالثاء 

بناء اك�شيكيتف هايت�س - �شارع ال�شيخ زايد دبي.
وذلك للنظر يف جدول االعمال التايل:

يف  املنتهية  املالية  الفرتة  عن  االدارة  جمل�س  تقرير  واعتماد  مناق�شة   -1
.2012/12/31

2- مناق�شة تقرير مراجع احل�شابات والت�شديق عليه.
املالية  لل�شنة  واخل�شائر  االرب���اح  وح�شاب  ال�شركة  ميزانية  مناق�شة   -3

املنتهية بتاريخ 2012/12/31 والت�شديق عليهما.
4- تعيني املدقق اخلارجي وحتديد قيمة اتعابه عن الفرتة املالية املنتهية 

يف 2013/12/31.
5- ابراء ذمة اع�شاء جمل�س االدارة ومراجع احل�شابات من امل�شوؤولية عن 

القوائم املالية.
يف حالة عدم توافر الن�شاب القانوين ل�شحة اجتماع اجلمعية العمومية 
يف  يعقد  ث��ان  اجتماع  اىل  االجتماع  انعقاد  ي��وؤج��ل  ف�شوف  االول  العادية 
نف�س مكان  املوافق 2013/5/7 ويف  الثالثاء  يوم  والن�شف �شباح  العا�شرة 

االنعقاد املبني اعاله.
رئي�س جمل�س الدارة

دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
ل�شركة داماك العقارية دبي )�س.م.ع(

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

بتاريخ:2013/3/20 م املودعة حتت رقم: 188676 
ALITQAN AMERICAN SCHOOL )PVT( با�ش��م:مدر�شة االتقان االمريكية اخلا�شة

وعنوانه:دبي ، االمارات العربية املتحدة ، �س.ب: هاتف:0506460697 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

التعليم والتهذيب التدريب الرتفية االن�شطة الريا�شية والثقافية االكادمييات )للرتبية والتعليم( تنظيم 
وادارة احللقات الدرا�شية املدار�س الداخلية دورات درا�شية باملرا�شلة معلومات عن الرتبية والتعليم االمتحانات 
التعليمية خدمات الرتبية والتعليم التوجية املهني )ن�شائح تعليمية او تدريبية( خدمات التدري�س مدار�س 

احل�شانة.
الواق�عة بالفئة:41 

العبارة  وا�شفلها  مميز  بخط  العربية  باللغة  اخلا�شة  االمريكية  االتقان  مدر�شة  العالمة:العبارة  و�شف 
باحرف التينية بخط مميز واىل الي�شار ر�شم   ALITQAN AMERICAN SCHOOL )PVT(

هند�شي مميز ملجموعة من املربعات املركبة بطريقة مبتكرة .  
اال�ش��رتاطات:ال يوجد. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11    
يعلن امل�شفي الق�شائي موري�شون مينون حما�شبون قانونيون 
ذ.م.م  االلكرتونية  االنظمة  لتطوير  التبات  وت�شفية/  بحل 
اجتماع اجلمعية  قرار  CN بناء على   1098273 رقم  رخ�شة 
بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  املوثقة  العادية  غري  العمومية 
امل�شفي  ب�شفتي  ق�شائي  كم�شفي  وتعييننا   2013/4/7
اعاله  اليه  امل�شار  املحكمة  قرار  على  بناء  املنتدب  الق�شائي 
مراجعة  املذكورة  ال�شركة  لدى  ذمة  او  حق  له  من  كل  فعلى 
امل�شفي الق�شائي خالل خم�شة واربعون يوما من تاريخ الن�شر 
املطالبة  يف  حقه  �شقط  واال  ملطالبتة  الثبوتية  امل�شتندات  مع 
بعد انق�شاء املهلة املذكورة للمراجعة العنوان: �شارع ال�شالم 
هاتف:  لال�شتف�شار  املزروعي  را�شد  هالل  بن  �شهيل  بناية 

6772727 ، �س.ب:31616 ابوظبي.
امل�شفي الق�شائي

موري�شون مينون حما�شبون قانونيون

  اإع���������������الن

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

بتاريخ:2013/2/6 م املودعة حتت رقم: 186406 
با�ش��م:م�شنع رفيري لتنقية وتعبئة املياه املعدنية

وعنوانه:ابوظبي ، م�شفح ايكاد 1 ، �س.ب:9745 ، هاتف:025500280 ، فاك�س: 025500290 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

تنقية وتعبئة املياه املعدنية.
الواق�عة بالفئة:32 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن قطرة ماء باللونني االزرق الغامق ويف نهايتها من اال�شفل ويف املنت�شف 
االزرق الفاحت ويف نهاية القطرة حرف )R( واعلى احلرف )FOR YOUR HEALTH( باللون 

  . RIVIERE االزرق الغامق وا�شفل القطرة
اال�ش��رتاطات:  . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 51190

با�شم : انرتتيك �شي�شتمز ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب. 27130 ، دبي ، االإمارات.

بتاريخ : 17 نوفمرب 2003 امل�شجلة حتت رقم : 43524  
الفئة : 42

برجمة   ، احلا�شوب  باأجهزة  متعلقة  ا�شت�شارية  خدمات   ، احلا�شوب  بيانات  ا�شتريداد  اأو  ا�شتعادة   : املنتجات 
ت�شميم وتطوير   ، برامج احلا�شوب  ون�شخ  تركيب   ، اأجهزة احلا�شوب  تاأجري   ، برامج احلا�شوب   ، الكمبيوتر 

و�شيانة برامج احلا�شوب ، ت�شميم وحتليل اأنظمة الكمبيوتر ، حتويل بيانات برامج ومعلومات احلا�شوب.
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/01/14 
وحتى تاريخ : 2023/01/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

EAT 12458

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

LISTERINE ULTRACLEAN

  
بتاريخ : 2012/05/03 املودعة حتت رقم : 173064  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 غ�شول فم غري طبي. 
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي LISTERINE ULTRACLEAN باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

EAT 63561

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

LISTERINE ULTRACLEAN

بتاريخ : 2012/05/03 املودعة حتت رقم : 173065  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه:وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�شي ، 08933 الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
غ�شول فم  طبي ، غ�شول فم بالفلوريد.

الواقعة بالفئة : 5
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن كلمتي LISTERINE ULTRACLEAN باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  اأبريل 2013 العدد 10764

EAT 63562

العدد  10764 بتاريخ 2013/4/11     
 اعالن ق�سائي بالن�سر    

دائرة الق�ساء ال�سرعي) ابوظبي( حمكمة النق�س

اىل / عامر علي بطح 
ليكن معلوما لديك ان الطعن التجاري رقم 2012/566 املقام �شدك من 
قبل/ �شركة الوثبة الوطنية للتاأمني قد مت حتديد جل�شة 2013/4/17 
لنظر طلب وقف التنفيذ وعليك احل�شور ب�شخ�شك او بوكيل عنك يف 
املوعد املذكور مع امكان تقدمي اية م�شتندات او مذكرات ترى �شرورة 

تقدميها.
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
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حافز  اجلوجيت�شو  مل�شجعي  �شيكون 
اإىل  وق��ت مبكر  للو�شول يف  اإ���ش��ايف 
اأب��وظ��ب��ي م��ن اأج���ل ح�����ش��ور بطولة 
اجلوجيت�شو  مل�����ح�����رتيف  ال������ع������امل 
لالأطفال  ال���ع���امل  وك���اأ����س   2013
لهم  �شت�شنح  حيث  اجلوجيت�شو،  يف 
ال��ف��ر���ش��ة ل�����ش��ق��ل م���ه���ارات���ه���م من 
خالل دورة تدريبية مع بطلني من 
الذين   )UFC( امل�شارعة  اأب��ط��ال 
يح�شرون البطولة ك�شيوف �شرف.
العا�شمة  يف  ال��ع��امل  بطولة  وت��ق��ام 
الفريق  رع���اي���ة  حت���ت  االإم����ارات����ي����ة 
ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اأول 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ي�شت�شيف مناف�شاتها  بطولة، حيث 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 

بني 10 و13 اأبريل.
ه������ذا وي���ح���ت���ف���ل اإحت��������اد االم��������ارات 
ال�شنوية  ب��ال��ذك��رى  للجوجيت�شو 

اخلام�شة لتاأ�شي�شه خالل البطولة، 
من  جم��م��وع��ة  فيها  تتناف�س  ال��ت��ي 
امل�شارعني العامليني على مدى اأربعة 
احلدث  ه���ذا  منظمو  ومي��ن��ح  اأي�����ام. 
ببطاقة من  الفوز  اجلمهور فر�شة 
الفئة الرئي�شية مع جنمي م�شارعة 
االأمريكي  هما   )UFC( عامليني 
ب���ي.ج���ي. ب��ني وال��ربازي��ل��ي دمييان 

مايا.
وقد حث املنظمون هواة فن الدفاع 
النف�س للح�شور يف وقت مبكر  عن 
اأجل  اأبريل( من  يوم اجلمعة )12 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل جل��ل�����ش��ة ت���دري���ب تعترب 
وذلك  لهم،  بالن�شبة  العمر  فر�شة 
للحزام  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ات  ق��ب��ل 
ي����وم اجلمعة.  ب��ع��د ظ��ه��ر  االأ�����ش����ود 
ول�����ن ي�������ش���اب ب��اخل��ي��ب��ة ال����ذي����ن مل 
على  احل�شول  يف  احل��ظ  يحالفهم 
فاأبطال  الرئي�شية،  الفئة  يف  مكان 
�شوف  ال���ربازي���ل���ي���ني  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 

ويعطونهم  امل�شجعني  م��ع  يلتقون 
توقيعاتهم خالل فرتة اال�شرتاحة.

مايا  اأّن دمييان  اإىل  اال���ش��ارة  جت��در 
)35 عاماً( حا�شل على حزام اأ�شود 
من الدرجة الثالثة يف اجلوجيت�شو، 
البطوالت  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  وف������از 
الربازيل.  راية فريق  الكربى حتت 
وقد تبّواأ قمة هذه الريا�شة يف العام 
بطل  ع��ل��ى  ت��غ��ّل��ب  ع��ن��دم��ا   2005
العامل وو�شيف بطل اأمريكا يف كاأ�س 
 2006 العام  داف��ع يف  العامل. وهو 
وو�شيف  الأم��ريك��ا  كبطل  لقبه  ع��ن 
ب��ط��ل ال���ربازي���ل وه���و اأي�����ش��اً البطل 
للحزام  املطلقة  للثالثية  ال��وح��ي��د 
االأ�شود يف �شاو باولو خالل االأعوام 

2003 و2004 و2006.
وق��������ال دمي�����ي�����ان ق���ب���ي���ل ح�������ش���وره 
ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
يف  للم�شاركة  اأتطلع  اجلوجيت�شو: 
اأب��وظ��ب��ي ولقاء  ال���ع���امل يف  ب��ط��ول��ة 

اجلوجيت�شو.  يف  احلاليني  النجوم 
فهي فر�شة عظيمة للقاء امل�شجعني 
يف املنطقة واعطائهم دورة تدريبية، 
اإذا  القيمة  الن�شائح  بع�س  وتقدمي 
يف  املناف�شات  خو�س  ي��ري��دون  كانوا 
احل�شول  جم����رد  اأو  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 

على جتربة ممتعة. 
اأّم���ا البطل االأم��ريك��ي ب��ي ج��ي بني 
بطولة  يف  ف��ي��ن��اف�����س  ع���ام���اً(،   33(
الفنون  اح�����رتف  اأن  ب��ع��د   UFC
ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
يف  فائز  اأول  كان  وهو  اجلوجيت�شو، 
للجوجيت�شو،  االأمريكية  البطولة 
ف��ئ��ة احل����زام االأ����ش���ود. وم���ن املرّجح 
اأّن���ه ح�شل على احل���زام االأ���ش��ود يف 
جميع  من  اأ�شرع  اجلوجيت�شو  لعبة 

املمار�شني الربازيليني.
التدريبية  احل�����ش��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ل�شرف  اإن��ه  مع اجلمهور، قال بني: 
هذا  م���ث���ل  يف  اأت�����واج�����د  اأن  ع��ظ��ي��م 

واأتفاعل  ال���رائ���ع  ال��ع��امل��ي  احل�����دث 
بع�س  واأع������ط������ي  اجل����م����اه����ري  م�����ع 
العبي  م��ن  املقبل  للجيل  الن�شائح 
الدورات  هذه  فاأهمية  اجلوجيت�شو 
ت��ك��م��ن يف اإط�����الع ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى اأن 
على  فقط  تقت�شر  ال  اجلوجيت�شو 
من  اأي�شاً  �شرورية  ولكنها  القتال، 

اأجل حياة �شحية �شليمة. 
الها�شمي،  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اأبوظبي  احت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
نخبة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و: 
االآت��ني من  من العبي اجلوجيت�شو 
بطالن  لدينا  العامل،  اأنحاء  جميع 
بع�س  لهما  خ�ش�شنا   UFC م��ن 
البطولة.  ه��ام�����س  ع��ل��ى  االأن�����ش��ط��ة 
الذي  للجمهور  رائ��ع��ة  فر�شة  اإن��ه��ا 
والتمتع  ب��اك��راً  احل�����ش��ور  ي�شتطيع 
ل��وج��ه مع  وج��ه��اً  ت��دري��ب��ي��ة  بح�شة 

اثنني من اأبطال العامل.  
اجلدير بالذكر اأن فعاليات البطولة 

وك���اأ����س ال���ع���امل ل���الأط���ف���ال ت��ق��ام يف 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 

– القاعة ICC، واحل�شور املجاين 
البطولة  وت���ق���ام  ل��ل��ج��م��ي��ع.  م���ت���اح 

ب��رع��اي��ة ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، اأدن����وك 
وجمل�س اأبوظبي الريا�شي.

بلغ ريال مدريد اال�شباين الدور ن�شف النهائي من م�شابقة دوري ابطال اوروبا 
علي  2-3 على ملعب  الرتكي  �شراي  ام��ام غلطة  رغ��م خ�شارته  ال��ق��دم،  لكرة 

�شامي ين يف ا�شطنبول وامام 46 الف متفرج يف اياب الدور ربع النهائي.
مدريد،  ري���ال  ه��ديف  و2+90(   8( رون��ال��دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  و�شجل 
والعاجي اميانويل ايبويه )57( والهولندي وي�شلي �شنايدر )70( والعاجي 
االخر ديدييه دروغبا )72( اهداف غلطة �شراي. وكان ريال مدريد فاز ذهابا 
مدريد  ري��ال  فيها  يبلغ  التي  والع�شرين  الرابعة  امل��رة  وه��ي  نظيفة.  بثالثية 
الدور ن�شف النهائي والثالثة على التوايل حيث ف�شل يف تخطي هذا الدور يف 
املو�شمني ال�شابقني ب�شقوطه امام غرميه التقليدي بر�شلونة وبايرن ميونيخ 
با�شتثناء  الكاملة  بت�شكيلته  املباراة  ري��ال مدريد  ودخ��ل  التوايل.  على  االمل��اين 
غياب مدافعه �شريخيو رامو�س وت�شابي الون�شو ب�شبب االيقاف ولعب الربتغايل 
بيبي والكرواتي لوكا مودريت�س مكانهما، فيما ف�شل مدربه الربتغايل جوزيه 
الغاين  واأ�شرك  البدالء  مقاعد  يف  اربيلوا  الفارو  باملدافع  االحتفاظ  مورينيو 
وا�شطر مورينيو  االول  ال�شوط  ا�شيب يف  االخ��ري  لكن  مكانه  اي�شيان  مايكل 
ال��دور ن�شف  انذارين وطرد ليغيب عن ذهاب  الذي تلقى  باربيلوا  الدفع  اىل 
على  لوبيز  دييغو  امل��رم��ى  ح��ار���س  على  االع��ت��م��اد  مورينيو  ووا���ش��ل  النهائي. 
بك�شر  ا�شابة  ا�شبوعني من  العائد منذ  كا�شيا�س  ايكر  العمالق  القائد  ح�شاب 
يف احد ا�شابع يده، فكان اال�شباين الوحيد يف �شفوف النادي امللكي. كما ف�شل 
مورينيو ا�شراك االرجنتيني غونزالو هيغواين الذي حمل �شارة القائد، على 
الدويل  �شراي  غلطة  ه��داف  غاب  املقابل،  يف  بنزمية.  كرمي  الفرن�شي  ح�شاب 

براق يلماظ واملدافع الكامريوين داين نونكو ب�شبب االيقاف.
وحاول غلطة �شراي االندفاع نحو الهجوم منذ البداية بيد انه عانى االمرين 
امام التنظيم اجليد ل�شيوفه الذي كانوا االخطر وبكروا يف افتتاح الت�شجيل ما 
اثر كثريا على معنويات العبيه، بيد ان الفريق الرتكي �شرب بقوة يف ال�شوط 
الثاين و�شجل ثالثية وكان قاب قو�شني او ادنى من حتقيق املعجزة وحرمان 

النادي امللكي من موا�شلة م�شواره نحو اللقب العا�شر يف تاريخه.
عندما  الثالثة  الدقيقة  يف  يفعلها  ماريا  دي  انخل  االرجنتيني  ال��دويل  وك��اد 
ال����دويل االوروغ���وي���اين ف��رن��ان��دو ني�شتور  ا�شتغل ك���رة خ��اط��ئ��ة م��ن احل��ار���س 
مو�شلريا فتابعها زاحفة مل�شها االخري ومرت بجوار القائم االمين اىل ركنية 

مل تثمر.

رونالدو يق�د ريال للمربع 
الذهبي بدوري االأبطال

اأ�شاد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
الكبري  بالدعم  البحرية  للريا�شات 
بن  ماجد  ال�شيخ  ل�شمو  واملتوا�شل 
اآل م��ك��ت��وم رئي�س  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ي  هيئة 
الريا�شي  امل��و���ش��م  الإجن�����اح  ال���ن���ادي 
مثمنا   2013-2012 ال��ب��ح��ري 
مبادرة �شموه يف رعاية ودع��م حدث 
الرتاثي  ال���ب���ح���ري  دب����ي  م���ه���رج���ان 
وي�شمل  االأوىل  للمرة  ي��ق��ام  وال���ذي 
والفعاليات  االأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
 20  -13 م������ن  ال������ف������رتة  خ��������الل 

اجلاري.
ووج���ه ���ش��ع��ادة ال��ل��واء اح��م��د حممد 
بن ثاين رئي�س جمل�س اإدارة النادي 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اإىل  اجل���زي���ل  ال�����ش��ك��ر 
م����اج����د ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
مكتوم على رعايته الكرمية للحدث 
املبكر  ال��ن��ج��اح  ي�شمن  ال���ذي  االأم���ر 

ال�شدد  ه����ذا  يف  م��ث��ن��ي��ا  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
للثقافة  دب��ي  لهيئة  الكبري  ب��ال��دور 
وال����ف����ن����ون وال����ت����ي ت���ن���ظ���م احل����دث 
لتعزيز  خ��ط��ط��ه��ا  اإط�����ار  يف  ال��ك��ب��ري 
دولة  ل�شعب  العظيم  امل��وروث  مكانة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة والذي 

ارتبط بالبحر.
املنظمة بنادي دبي  اللجنة  وتوا�شل 
الدويل للريا�شات البحرية ا�شتكمال 
ال�شباقات  الن��ط��الق  ال��ت��ح�����ش��ريات 
للمهرجان  امل�����ش��اح��ب��ة  ال���ب���ح���ري���ة 
اجلولة  �شباق  وهي  الكبري  الرتاثي 
دبي  بطولة  من  واخلتامية  الثالثة 
للقوارب ال�شراعية املحلية 43 قدما 
يوم ال�شبت املقبل و�شباقي اجلولتني 
من  )اخلتامية(  واخلام�شة  الرابعة 
املحلية  ال�شراعية  ال��ق��وارب  بطولة 
واالأربعاء  االثنني  يومي  قدما   22
من  الثالثة  اجلولة  و�شبق  املقبلني 

بطولة دبي لقوارب التجديف املحلية 
30 قدما يوم الثالثاء على اأن يكون 
يوم  البحرية  ال�شباقات  ختام  م�شك 
مكتوم  اآل  كاأ�س  مع  املقبل  اخلمي�س 
الرتاثي  التجديف  لقوارب   2013

30 قدما.
وحر�س حممد �شهيل العيايل ع�شو 
عام  م�����ش��رف  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
االإ�شادة  ع��ل��ي  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ش��ب��اق��ات 
ب���ال���دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه هيئة 
دب����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون يف اإجن����اح 
النادي  م�شاركة  اأن  مبينا  املهرجان 
ومن  التعاون  الأوا���ش��ر  تعزيزا  تاأتي 
والذي  الكبري  احل���دث  اإجن���اح  اج��ل 
ال��رتاث ومبادرة  يعترب عر�شا الأه��ل 
رائ�����دة م���ن ق��ب��ل ���ش��خ�����ش��ي��ة نفتخر 
بدعمها امل�شتمر للريا�شات البحرية 

والفعاليات الرتاثية.
ودع�����ا ال��ع��ي��ايل ال���ن���واخ���ذة وامل����الك 

يف  الفاعلة  امل�����ش��ارك��ة  اإىل  وال��ب��ح��ارة 
اأحداث و�شباقات املهرجان وامل�شاهمة 
واإنها  اإجن��اح��ه��ا خ��ا���ش��ة  ب��ال��ت��ايل يف 
تواكب  كونها  كبرية  اأهمية  تكت�شب 
اأن  مبينا  م��ت��م��ي��زا  ت��راث��ي��ا  ك��رن��ف��اال 
على  ج��اه��دة  تعمل  املنظمة  اللجنة 
تذليل كل ال�شعاب من اجل م�شاركة 
اجلميع وتواجدهم يف قلب احلدث.

ال�شباقات  ع�����ام  م�������ش���رف  وط����ال����ب 
اجلميع  ح��دي��ث��ه  خ����الل  ال���رتاث���ي���ة 
ب������االل������ت������زام ال�����ك�����ام�����ل ب����ال����ل����وائ����ح 
اخلا�شة  وال�������ش���روط  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
بال�شباقات البحرية والتي اعتمدتها 
الدويل  دب��ي  بنادي  املنظمة  اللجنة 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ي تتعلق 
بالكثري من اجلوانب ال �شيما التزام 
امل�شاركني عند عوامات خط البداية 
بالتعليمات  والتقيد  التقدم  وع���دم 
وذلك للم�شاعدة يف اإجناح التظاهرة 

وذكر  ���ش��ورة.  اأح�شن  يف  واإخ��راج��ه��ا 
اإىل  دائما  املنظمة تهدف  اللجنة  اأن 
ال�شئ  وه����ذا  ال��ن��ج��اح  اإيل  ال��و���ش��ول 
لن يتاأتي اإال بالتعاون امل�شرتك بني 
اأن ال�شباقات اخلم�س  اجلميع مبينا 
ال�شبت  يوم  من  اعتبارا  �شتقام  التي 
ت���اأخ���ذ اأه��م��ي��ة ك���ب���رية ك��ون��ه��ا متثل 
املحلية  البطوالت  يف  اخلتام  م�شك 
والتي يبحث فيها اجلميع عن نقاط 
لذلك  بالنامو�س  وال��ف��وز  للتتويج 
وجب علي اجلميع االلتزام والتقدي 

بالتعليمات.
واأكد اأن اللجنة املنظمة تقوم بجهود 
علي  املهمة  ت�شهيل  اج��ل  من  كبرية 
امل�شارات  اأف�����ش��ل  واإي��ج��اد  امل�شاركني 
الإقامة ال�شباقات املرتقبة مبا ي�شمن 
وت�شاوي  املناف�شة  يف  ال��ع��دال��ة  اأوال 
لكل  متمنيا  اجلميع  اأم���ام  الفر�س 
النتائج  وحتقيق  التوفيق  امل�شاركني 

املر�شية وكل اللجان املنظمة حتقيق 
وموجها  امل��اأم��ول  التنظيمي  النجاح 
ال���ك���رمي  اجل����م����ه����ور  اإىل  ال�����دع�����وة 

وجميلة  رائعة  بلحظات  لال�شتمتاع 
اجلميل  ال����ت����اري����خ  ب���ع���ب���ق  ت���رت���ب���ط 
البحرية  ال�شباقات  متابعة  يف  لي�س 

الفعاليات  خ���الل  م���ن  ب���ل  ف��ح�����ش��ب 
املهرجان خالل  اأي��ام  املتنوعة طوال 

الفرتة من 13-20 اجلاري.

النادي البحري ي�شيد مببادرة )دبي للثقافة(

كرنفال ال�ضباقات الرتاثية ينطلق يف �ض�اطئ اجلمريا ال�ضبت
العيايل يدعو النواخذة والبحارة لاللتزام باللوائح وال�شروط

لبناء  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  فى  االم��ارات  ميثل 
فى  املنامه  البحرينية  بالعا�شمة  تعقد  التى  االأج�����ش��ام 
الكرمي  اجل��ارى عبد  ابريل   19 15 وحتى  الفرتة من 
حممد �شعيد امني عام االحتاد االماراتى لبناء االج�شام ، 
حيث يعقب اجتماعات اجلمعية العمومية والتى ي�شارك 
القارة  ت�شهدها  اأك��رب جتمع  وفى  اأ�شيوية  دول   25 فيها 
ال�شفراء ، الحتاد بناء االج�شام والذى يقع حتت مظلة 
االحتاد الدوىل ifbb والذى يرتاأ�شه اال�شبانى الدكتور 
كما   ، 185دوله  ع�شويته  فى  وي�شم  �شانتوجنا  رفائيل 
 ، ���ش��ن��وات  اأرب����ع  مل���دة  ان��ت��خ��اب��ات جمل�س ج��دي��د  �شتجرى 
وبالتزكية  ب��ه  ف��از  وال���ذى  الرئي�س  من�شب  م��ن  وبعيدا 
رغبه  على  ن���زوال  خليقة  ال  را���ش��د  ب��ن  اهلل  عبد  ال�شيخ 
واإحلاح روؤ�شاء االحتاد اال�شيوية الوطنيه ، وعدم تر�شيح 
اأحد اأمامه ، نظرا ملا حققه االحتاد حتت راأ�شه فى الدورة 
املا�شية من اجنازات ، فيما ي�شهد من�شب نائب الرئي�س 

�شراعا �شاخنة من اأكرث مر�شح ، وت�شعى عدد من الدول 
العربية اىل الفوز بهذا املن�شب اىل جانب الع�شوية ، فيما 
�شيح�شل على من�شب االمني العام واالأمني العام امل�شاعد 

واأمني ال�شندوق البحرين باعتبارها دولة املقر .
لالإ�شراف  عليا  جلنه  �شكلت  التى  العليا  اللجنة  وكانت 
اهلل  عبد  ال�شيخ  برئا�شة  العمومية  اجلمعية  اعمال  على 
بن را�شد ال خليفة وت�شم على الدو�شرى امني �شندوق 
االحتادين اال�شيوى والبحرينى ، وطارق على ، وجمموعه 
من املنت�شبني للجنة االوملبية البحرينية ، قد بداأ اأعمالها 
وعقدت جمموعه من االجتماعات التن�شيقيه لبحث كافة 
الرتتيبات اخلا�شة بعقد اجلمعية العمومية ولكى تخرج 
ب�شورة تليق مبملكة البحرين ، و�شوف يتم ا�شتعرا�س ما 
مت اجنازه من اأعمال على مدى ال�شنوات االربع املا�شية 
دول  من  عدد  وا�شت�شافة  االأ�شيوية  البطوالت  وت�شمل   ،
ا�شيا حالل  اب��ط��ال  واجن����ازات   ، ال��ع��امل  لبطولة  ال��ق��ارة 

من  وغريهم  وارن��ول��دو  العامل  بطوالت  فى  م�شاركتهم 
البطوالت العاملية .

وي��ق��ول ع��ل��ى ال��دو���ش��رى ب����اأن ح�����ش��ور ال��دك��ت��ور رفائيل 
التنفيذى  ، وم�شاعده  ال��دوىل  رئي�س االحت��اد  �شانتوجنا 
اجلمعية  الجتماعات  يعطى  �شوف  فهيم  ع��ادل  الدكتور 
العمومية قيمه كربى ، وهى م�شاركة تاأتى تقدير منهما 
الدولية  وملكانته  خليفة  ال  را���ش��د  ب��ن  اهلل  عبد  لل�شيخ 
، وململكة البحرين مليكا  كنائب لرئي�س االحتاد الدوىل 
الريا�شة  ب��ه  حت��ظ��ى  ،وم���ا  و�شعبا  وح��ك��وم��ة  ع��ه��د  ووىل 
اأع��ل��ى م�شتوى وم��ن ب��ني تلك  م��ن رع��اي��ة واه��ت��م��ام على 
الريا�شات بناء االأج�شام . واأ�شاف الدو�شرى باأن م�شاركة 
25 دولة ا�شيوية يعد رقما قيا�شيا مل يحدث من قبل ، 
وهو واإن دل على �شيء فاأنه يدل على املكانه التى و�شل 
اليها االحتاد حتت رئا�شة ال�شيخ عبد اهلل بن را�شد وحلم 
دول ا�شيا فى اأن توا�شل ما حققته من اأجنازات فى االربع 

من   . املا�شية  ال���دورة  ف��ى  ح��دث  مثلما  القادمة  �شنوات 
جانبة اأكد د. عادل فهيم باأنه فى يوم 28 يوليو من عام 
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  وخالل   2009
اال�شيوية واالنتخابات التى اقيمت على هام�س البطولة 
ال�شيخ  ن��ال  ق��د  بالهند  اقيمت  التى   43 رق��م  اال�شيوية 
العمومية  اجلمعية  ثقة  خليفة  ال  را���ش��د  ب��ن  اهلل  عبد 
الوطنية  االحت����ادات  روؤ���ش��اء  وك��ان   ، بالزكية  اأي�شا  وف��از 
اال�شيوية لديهم بعد نظر ، فى تزكيته وكان بالفعل عند 
ح�شن ظنهم فاجنز ، واكرب دليل على ذل مل يرت�شح اأحد 
امامها فى تلك االنتخابات التي �شتقام باملنامة بعد عده 
العربية  ال��دول  تلك االجتماعات من  وي�شارك فى  اأي��ام. 
الكرمي  عبد  مهند�س  ،العميد   ) عمان   ( البحرى  �شامل 
حممد �شعيد ) االمارات (، بدر بودى) الكويت ( العميد 
ابو جعفر ) فل�شطني ( ويو�شف ال�شوارده )االردن(. منار 

هيكل ) �شوريا ( .

عبد الكرمي �شعيد ميثل الإمارات يف اأكرب جتمع اآ�شيوي لبناء الأج�شام باملنامة

25 دولة ت�ضارك يف عم�مية وانتخابات االحتاد االآ�ضي�ية و عبد اهلل بن را�ضد اآل خليفة رئي�ضًا للمرة الثانية بالتزكية

املالية  اخل��دم��ات  �شركات  اح��دى  فري�شت  دب��ي  تقوم 
تطلق  نوعها  من  فريدة  مببادرة  الدولة  يف  الرائدة 
خ�شي�شاً  ل��ل��غ��ول��ف  م��ب��اري��ات  �شل�شلة  خ��الل��ه��ا  م���ن 
ال�شركة و منت�شبي  لُهواة الريا�شة مبا فيهم عمالء 
الدولة.  يف  واخلا�شة  احلكومية  والدوائر  ال�شركات 
وي���اأت���ي م�����ش��روع ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ح��ر���ش��اً ع��ل��ى توجه 
م�شتقبل  دع��م  خ��الل  من  املجتمع  مب�شاركة  ال�شركة 
امل�شتوى  على  وت�شجيعها  وحمبيها،  الغولف  ريا�شة 

املحلي. 
ه���ذا و���ش��ي��ت��م اط���الق م��ب��اري��ات دب���ي ف��ري���ش��ت غولف 

 2013 اأب��ري��ل   13 امل��واف��ق  ال�شبت  ي���وم  كال�شيك 
املباراة  تليها  وال��ي��خ��وت،  للغولف  دب��ي  خ��ور  ن��ادي  يف 
نادي  2013 يف  4 مايو  املوافق  ال�شبت  يوم  الثانية 
 2013 �شبتمرب  �شهر  يف  وتختتم  للغولف،  اأبوظبي 

على اأرا�شي ملعب اإل�س يف دبي. 
�شتكون هذه البطولة مفتوحة جلميع عمالء ال�شركة 
وُمنت�شبي ال�شركات اخلا�شة والدوائر احلكومية ُهواة 
اإق��رارات احت��اد االإم��ارات للغولف.  الغولف، وحاملي 
والنهائية  الرابعة  املباراة  اىل  الفائزون  �شيتاأهل  كما 
يف ب��ط��ول��ة غ��ول��ف داي��ج�����ش��ت ك��ال���ش��ي��ك امل��رم��وق��ة يف 

اأكتوبر والتي تقام برعاية دبي فري�شت.
ال�شيد  ق��ال  الريا�شي  التوجه  ه��ذا  ح��ول  تعليقه  يف 
واالإت�شاالت  ال��ت�����ش��وي��ق  ق�شم  رئ��ي�����س  م����روى،  اأم��ي��ت 
مع  وال��ت��ع��اون  التوا�شل  اىل  نهدف  فري�شت،  دب��ي  يف 
ب��ط��ول��ة رفيعة  ب��اط��الق  ال��ق��ي��ام  م��ن خ���الل  املجتمع 
ال���ذي تلقيناه على  ك��ه��ذه. وك���ان االإق���ب���ال  امل�����ش��ت��وى 
املا�شية  الثالثة  االأ�شابيع  خالل  للبطولة  الت�شجيل 
هائاًل حيث فاق توقعاتنا كما اأننا ننتهز هذه الفر�شة 
ل��ن��وؤك��د دع��م��ن��ا ل��ه��ذه ال��ري��ا���ش��ة ال���واع���دة ع��ل��ى املدى 
االإم���ارات من خ��الل حتالفنا مع غولف  الطويل يف 

الريا�شي  احل��دث  ه��ذا  ب��اأن  واثقون  واأننا   ، دايج�شت 
�شوف يلعب دور فعال يف منو قاعدة حمبي الغولف . 
م��ب��اراة يف  ك��ل  م��ن  متاأهلون  اأرب��ع��ة  و�شيتناف�س  ه��ذا 
امل��ق��ام يف  دايج�شت كال�شيك   االأك���رب غولف  احل��دث 
اأك��ت��وب��ر ل��ل��م��رة ال�����ش��اد���ش��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل ع��ل��ى ملعب 
وهو  ل��ل��غ��ول��ف،  االإم������ارات  ن���ادي  يف  ال�شهري  املجل�س 
املوقع الر�شمي لبطولة اأوميغا دبي ديزرت كال�شيك 
للغولف.  تتم املبادرة والبطولة باأكملها بالتعاون مع 
الر�شمي  كالناقل  بينز  مر�شيد�س  و  دايج�شت  غولف 

للفائزين.

�شركة دبي فري�شت تطلق مبادرة الغولف كال�شيك
تقام �ضن�يًا وتدعم م�ضتقبل العبي الغ�لف الُه�اة يف الدولة

حتت رعاية حممد بن زايد

م�ضّجع� بط�لة العامل ملحرتيف اجل�جيت�ض� احلا�ضرون باكرًا ي�م اجلمعة �ضيف�زون بح�ضة تدريبية مع بطلي م�ضارعة عاملّيني



ن�س مقابلة لديغ�ل ب�14400 ي�رو 
عام  ديغول  �شارل  الفرن�شي  اجل��رال  اأج��راه��ا  ملقابلة  االأ�شلي  الن�س  بيع 
يونيو  ح��زي��ران   18 يف  االأمل���ان  ملقاومة  ال�شهري  ن���داءه  فيها  ي�شرح   1943

1940، ب�14400 يورو يف مزاد علني يف مدينة فندوم الفرن�شية.
اأن الن�س االأ�شلي للمقابلة والذي يت�شمن  اإعالم فرن�شية  وذكرت و�شائل 
تعديالت اأجراها ديغول بخط يده، ا�شرتاه متحف املخطوطات يف باري�س 

ب�14400 يورو و�شيعر�شه اأمام اجلمهور قريباً.
واأجريت املقابلة التي طبعت على االآلة الكاتبة يف 17 اأيار مايو 1943 حني 

كان اجلرال ديغول ي�شعى الإقناع احللفاء ب�شرعية قوات فرن�شا احلرة .
وق��ال اأمي��ريي��ك روّي���اك، مدير امل��زاد ال��ذي اأج��ري يف مدينة فندوم و�شط 
للن�شر  معدة  كانت  املقابلة  اأن  اإىل  م�شرياً   ، ج��داً  جيد  ال�شعر  اإن  فرن�شا، 
18 حزيران يونيو  اأب��داً. ي�شار اإىل اأن نداء  يف ال�شحافة املكتوبة ومل تبث 
1940، األقاه ديغول عرب اأثري هيئة االإذاع��ة الربيطانية بي بي �شي ودعا 
املوؤ�ش�س  اخلطاب  ويعترب  النازية،  اأملانية  �شد  القتال  وق��ف  ع��دم  اإىل  فيه 

للمقاومة الفرن�شية املتمثلة يف قوات فرن�شا احلرة .

كروز مل يت�قع الطالق من ه�ملز 
اأقر النجم الهوليودي، توم كروز، باأنه مل يكن يتوقع الطالق من املمثلة 

االأمريكية، كايتي هوملز.
وحتدث كروز للمرة االأوىل عن انتهاء زواجه ب� هوملز، فقال يف مقابلة مع 
انغم�س  انه  اإىل  ، م�شرياً  االأم��ر  اأتوقع  اأكن  االأملانية، مل  برو�شيبيان  �شبكة 
ان تركيزه على ت�شويره  واأو�شح  املو�شوع.  العمل بعد طالقه لتخطي  يف 
، مع ما   Oblivion فيلمه اجلديد 
تخلله من ت�شلق جبال والتزلج على 
ك��ان عالجاً  اأم��ور  املياه وغريها من 
اأن احل��ي��اة مليئة  واع����رتف  ع��م��ل��ي��اً  
من   50 ال���  بلوغ  بعد  اإذ  بالتحديات، 
التجارب  من  الكثري  واختبار  العمر 
ال�شيطرة،  حتت  �شيء  كل  ان  والظن 
و�شدد  م��ع��ني.  ب�شيء  امل���رء  ي�شطدم 
وال  كوميدية،  ماأ�شاة  احلياة  اأن  على 
بد اأن يتحلى املرء بح�س املرح. ي�شار 
 8 ق��ب��ل  تطلقا  وه��ومل��ز  ك���روز  ان  اإىل 
اأية م�شاكل، ولديهما  اأ�شهر من دون 

معاً ابنة تدعى �شوري )6 �شنوات(.
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مي �ضليم 
يف مزاج اخلري

���ش��رح��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ش��ري��ة مي 
ت�شوير  م��ن  ان��ت��ه��ت  ب��اأن��ه��ا  �شليم 
باأ�س به من م�شاهدها يف  عدد ال 
اخلري  م���زاج  اجل��دي��د  م�شل�شلها 

مع املمثل م�شطفى �شعبان،
 60 م��ن  انتهت  ان��ه��ا  اىل  م�شرية 
% من جملة م�شاهدها الداخلية 
واأعلنت  بامل�شل�شل،  واخل��ارج��ي��ة 
امل�شلمي  ا�شتديو  اإىل  �شنتقل  انها 
اخلا�شة  امل�شاهد  بع�س  لت�شوير 

بدورها هناك.
م����زاج اخلري  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
م�شطفى  درة،  ب��ب��ط��ول��ت��ه  ي��ق��وم 
حممود  اي���وب،  �شميحة  �شعبان، 
ع����دد من  ج���ان���ب  اإىل  اجل����ن����دي، 
من  وامل�شل�شل  ال�����ش��اب��ة،  ال��وج��وه 
ت��األ��ي��ف اأح��م��د عبد ال��ف��ت��اح، ومن 
اخ�����������راج جم�������دي اب�������و ع����م����رية، 
املاراتون  ع��ر���ش��ه يف  امل��ق��رر  وم���ن 

الرم�شاين لعام 2013.

حتتفل مبيالدها ال�90 بالقفز باملظلة
احتفلت �شيدة اأمريكية بعيد ميالدها ال� 90 عرب القفز 
باملظلة برفقة جنليها ال�شتينيني يف اأالباما. ونقلت قناة 
التي احتفلت  اأي( عن ماريون �شتانغلري،  األ  اأي  )دابليو 
اإنها  اأب��ري��ل  ني�شان  م��ن  االأول  يف   90 ال���  ميالدها  بعيد 
عاماً(،   69( اآل  جنليها  لتقنع  ال��وق��ت  بع�س  ا�شتغرقت 
يوم  الطائرة  بالقفز من  وجيف )65 عاماً(، مبرافقتها 
ال�شبت املا�شي عن ارتفاع 13 األف قدم. وقالت �شتانغلري 
واأ�شارت   . كوؤو�س  ب�شع  تناول  بعد  باملظلة  القفز  ق��ررت 
اإىل اأن التجربة كانت مثرية ولكن خميفة وهي ال تنوي 
تكرارها يف امل�شتقبل.  وتابعت كان القفزة احلرة االأكرث 
رعباً، مل اأعتقد اأن املظلة �شتفتح وحني فتحت بالفعل مل 

اأدرك ذلك، اأنا �شعيدة جداً الأنني على االأر�س .

�ضجن رقيب ب�ضبب تغريدة
زّج����ت حم��ك��م��ة ع�����ش��ك��ري��ة يف ت��رك��ي��ا، رق��ي��ب��اً ب��اجل��ي�����س يف 
ال�شجن، ب�شبب تغريدة على تويرت و�شف فيها قيادييه 

بح�شرة القرادة، بطريقة اللعب على الكلمات.
وذكرت وكالة اأنباء )دوغان( الرتكية، ام�س االأربعاء، اأن 
اعتقلت  تركيا،  �شرق  اأغ���ري  اإقليم  يف  ع�شكرية  حمكمة 
على  ت��غ��ري��دة  بن�شره  لال�شتباه  اجل��ي�����س،  يف  اأواًل  رق��ي��ب��اً 
موقع التدوين امل�شّغر تويرت ي�شف فيها قيادييه بح�شرة 
يجرون  العلماء  اأن  تويرت  على  الرقيب  وكتب  ال��ق��رادة. 
االختبارات  يجرون  وقراداتنا  الفئران..  على  اختبارات 
على الرقباء ، يف اإ�شارة اإىل اجلراالت حيث ا�شتبدل اأول 
حرف من الكلمة الرتكية التي تعني جرال بحرف اآخر 
لي�شبح معناها قرادة.  واأمرت حمكمة ع�شكرية باعتقال 
الرقيب وهو اأب لطفل واحد، بتهمة �شتم قادته، واأر�شل 
اإىل ال�شجن. وقال حمامي الرقيب اإنه مل يتم التاأّكد بعد 
من اأن احل�شاب الذي كتبت عليه العبارة يعود فعاًل اإىل 
موّكله كما اتهم االأمن الرتكي مبداهمة منزله بحثاً عن 

اأدلة بالق�شية.

 طالب يطعن 14 يف معهد 
ه��اج��م ط��ل��ب اأم���ريك���ي اأح����د امل��ب��اين يف م��ع��ه��د مبنطقة 
املوجودين  يطعن  ح��ادة  اآل��ة  �شاهراً  االأمريكية  هيو�شنت 

مت�شبباً باإ�شابة 14 �شخ�شاً حالة 2 منهم خطرية.
ونقلت و�شائل اإعالم اأمريكية عن ال�شلطات املخت�شة ان 
�شتار مبنطقة  ل��ون  14 �شخ�شاً يف معهد  ما ال يقل عن 
 2 اأ�شيبوا وحالة  االأمريكية  تك�شا�س  هيو�شنت يف والية 
منهم خطرية بعدما رك�س اأحد الطالب من مبنى اإىل 
اآل��ة حادة  اأو  اآخ��ر يف حرم �شيفري واأخ��ذ يطعنهم ب�شكني 
اأخرى. وذكر م�شوؤول من ال�شرطة يف مقاطعة هاري�س ان 
الطالب، الذي مل تك�شف هويته، اعتقل بعدما متكن اأحد 
الطالب االآخرين من تهدئته. ونقل 4 من اجلرحى اإىل 
امل�شت�شفى يف مروحية، فيما نقل اآخرون ب�شيارات اإ�شعاف 
اأو �شيارات خا�شة. ويجري التحقيق يف احلادث لتحديد 

الدوافع.

تل�ث اله�اء يقتل اأكرث من االإيدز واملالريا 
يقتل تلوث الهواء اأعدادا من الب�شر تفوق عدد �شحايا مر�شي االإيدز واملالريا وفقا مل�شوؤولني باالأمم املتحدة قالوا 
اإن حتوال اإىل الطاقة النظيفة قد يخف�س ب�شهولة عدد ال�شحايا اإىل الن�شف بحلول 2030. واأو�شح امل�شوؤولون 
االأمميون اأن اال�شتثمارات بالطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح والطاقة املولدة من امل�شادر املائية �شتعود بالفائدة على 
كل من �شحة الب�شر، وم�شعى ت�شارك فيه حوايل مائتي دولة الإبطاء التغري املناخي الناجت ب�شكل رئي�شي عن الغازات 

امل�شببة لالنحبا�س احلراري والتي تنبعث من ا�شتخدام اأنواع الوقود االأحفوري.
للخروج  يهدف  اأو�شلو  يف  -مبوؤمتر  يومكيال  كانديه  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  العام  املدير  يقول 
اإن تلوث الهواء يت�شبب يف وفيات اأكرث من االإيدز واملالريا  باأهداف جديدة لالأمم املتحدة للتنمية لعام -2030 
جمتمعني. واأغلب �شحايا التلوث داخل املنازل الناجم عن حرق اخل�شب واملواقد البدائية بالدول النامية من الن�شاء 
واالأطفال. واقرتح يومكيال �شرورة اأن تت�شمن اأهداف االأمم املتحدة للطاقة لعام 2030 تخفي�س عدد الوفيات 
الناجتة عن التلوث داخل املباين وخارجها اإىل الن�شف. واأظهرت درا�شة اأجرتها منظمة ال�شحة العاملية عام 2012 
اأن 3.5 ماليني �شخ�س يتوفون �شنويا جراء تلوث الهواء الداخلي، و3.3 ماليني جراء تلوث الهواء اخلارجي. 

وقد توؤدي اجلزئيات ال�شامة اإىل الوفاة بالت�شبب يف االإ�شابة باأمرا�س مثل االلتهاب الرئوي اأو ال�شرطان.
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االأ�ضرتوجني يهدد الطفالت ب�ضرطان الثدي 
من  مرتفعة  معدالت  الن�شاء  تناول  اأن  اأمريكية  درا�شة  ذك��رت 
االأ���ش��رتوج��ني خ���الل احل��م��ل ي��زي��د خ��ط��ر اإ���ش��اب��ة طفالتهّن 
ب�شرطان الثدي. وقال باحثون من مركز لومباردي لل�شرطان 
اأج��روا درا�شة  اإنهم   ، بجامعة جورج تاون يف وا�شنطن، يف بيان 
على طفالت يف عامهّن االأول كانت والداتهّن يتناولن معدالت 
مرتفعة من االأ�شرتوجني خالل حملهّن بهّن، وا�شتنتجوا اأنهن 
كّن اأكرث عر�شة لالإ�شابة ب�شرطان الثدي. واأو�شحوا اأن ارتفاع 
معدالت االأ�شرتوجني يف الرحم قد يعّطل عمل املورثة بي اآر �شي 
اآي 1 امل�شوؤولة عن قمع ورم �شرطان الثدي لدى الطفالت. كما 
عرثوا على خلل اآخر يف املورثات يزيد خطر االإ�شابة ب�شرطان 

الثدي، واملقاومة �شد عقار تاموك�شيفني لعالج ال�شرطان.
واأ����ش���اروا اإىل اأن ال��درا���ش��ة وج���دت راب��ط��اً ب��ني ارت��ف��اع معدالت 
االأ�شرتوجني خالل احلمل والعوامل التي تزيد خطر االإ�شابة 
اأنها مل توؤكد على وجود  ب�شرطان الثدي لدى املولودات، غري 
عالقة �شببية بينهما. واأ�شاف الباحثون اأنه ميكن االإفادة من 
لالإ�شابة  عر�شة  االأك��رث  الن�شاء  لتعريف  الدرا�شة  هذه  نتائج 
ب�شرطان الثدي، ولتخفي�س خطر اإ�شابتهّن باملر�س قبل منوه. 
ومن جهتها، قالت الباحثة االأ�شا�شية يف الدرا�شة، االأ�شتاذة يف 
اإن  ك��الرك،  لينا هيالكيفي  لومباردي،  االأورام من مركز  علم 
الإ�شابة  املتزايد  اخلطر  عك�س  يف  ت�شاعد  قد  العقاقري  بع�س 
اكت�شابهّن مقاومة �شد  الثدي، ومتنع  ب�شرطان  الن�شاء  هوؤالء 

عقار تاموك�شيفني .

ت�ضعيني يجتاز 160 كم بدراجة ه�ائية 
 160 م�شافة  اجتياز  عرب  ال�93  ميالده  بعيد  اأمريكي  احتفل 
كيو  اأر  )ك��ي  قناة  وذك��رت  دراج��ة هوائية.  على منت  كيلومرتاً 
مك�شيكو،  نيو  بوالية  األباكوركي  من  جون�شون،  الري  اأن  اإي(، 
وهي  هوائية،  دراج��ة  منت  على  كيلومرتاً   160 م�شافة  اجتاز 
وقال  ال�90.  م��ي��الده  ع��ي��د  يف  اج��ت��ازه��ا  ال��ت��ي  عينها  امل�����ش��اف��ة 
 50 ال���  بلغ  حني  اإىل  الريا�شة  ميار�س  يكن  مل  اإن��ه  جون�شون، 
من العمر، و�شارك منذ وقتها ب�20 ماراثون، وحني توقف عن 
الرك�س بداأ يف ركوب الدراجة. وقال اإنه يتمتع بالطاقة بف�شل 
الريا�شة واالأكل ال�شحي، م�شرياً اإىل اأنه مل يتناول اأية اأطعمة 

�شريعة منذ 10 �شنوات.

اإنذار كاذب ي�ؤخر اإقالع طائرة
مت تاأخري موعد اإقالع طائرة متجهة من اإقليم زيجيانغ ب�شرق 
اإن��ذار كاذب  العا�شمة بيجينغ ملدة �شاعتني، ب�شبب  اإىل  ال�شني 
بوجود قنبلة. ونقلت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة �شينخوا عن 
اأنه و�شع قنبلة يف حقائبه  متحدثة با�شم املطار، اأن راكباً قال 
على منت الطائرة التي �شتقلع من مطار مبدينة وينزو يف اإقليم 
زيجيانغ، ما اأدى اإىل تاأخري موعد اإقالعها من ال�شاعة 11:25 
1:08 م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ام�����س بالتوقيت  ���ش��ب��اح��اً ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة 
اأج��روا تفتي�شاً يف  اأن عنا�شر االأمن  املتحدثة  املحلي. واأ�شافت 
الطائرة، غري اأنهم مل يعرثوا على اأي قنبلة.  واأ�شارت اإىل اأن 

كالي�شتا فلوكهارت خالل و�شولها حل�شور العر�س االأول لفيلم )42( على امل�شرح ال�شيني بهوليوود يف لو�س اأجنلي�س.. الراكب، اعتقل، واأنه مت افتتاح حتقيق يف الق�شية
وي�شور الفيلم ق�شة حياة العب البي�شبول جاكي روبن�شون. )يو بي اأي(

هاثاواي ون�الند
 يف )اإنرت�ض����يالر(

جت��ت��م��ع ال��ن��ج��م��ة االأم����ريك����ي����ة، اآن 
الربيطاين،  امل��خ��رج  م��ع  ه���اث���اواي، 
ن���والن���د، م���رة جديدة  ك��ري�����ش��ت��وف��ر 
ال��ف��ار���س املظلم،  ف��ي��ل��م ع����ودة  ب��ع��د 
وه����ذه امل����رة يف ف��ي��ل��م خ��ي��ال علمي 
اإن��رت���ش��ي��الر. واأف����ادت �شحيفة  ه��و 
ه��ول��ي��وود ري��ب��ورت��ر االأم��ريك��ي��ة، ان 
اإىل م�شروع فيلم  ان�شمت  هاثاواي 
واأعلنت عن  �شبق  الذي  اإنرت�شيالر 
م�شاركة ماثيو ماكونهي فيه. ولفتت 
اجلديد  الفيلم  يعد  ن��والن  ان  اإىل 
باراماونت،  اأ�شتوديوهات  مل�شلحة 
اأ�شتوديوهات وورنر  بالرغم من ان 
براذرز ت�شارك يف اإنتاج امل�شروع. ومل 
لكن  الفيلم،  تفا�شيل  ع��ن  يك�شف 
تردد انه يرتكز حول فكرة االإنتقال 
الثاين  ت�شرين   7 الزمن، وح��دد  يف 
انطالقه.  م��وع��د   2014 ن��وف��م��رب 
جوناثان  و���ش��ق��ي��ق��ه  ن�����والن  واأل������ف 
اإىل  ي�شتند  وه��و  الفيلم،  �شيناريو 
الفيزيائي،  طورها  علمية  نظريات 

كيم ثورن.

ع�س غرام بريي 
وبراند للبيع 

ع���ر����ش���ت ال���ن���ج���م���ة االأم����ريك����ي����ة، 
ك���اي���ت���ي ب��������ريي، ال���ق�������ش���ر ال�����ذي 
املمثل  م��ع  فيه  لالإقامة  ا�شرتته، 
ال��ربي��ط��اين، را���ش��ل ب��ران��د، خالل 
للبيع،  الق�شرية،  زواجهما  ف��رتة 
ماليني   6.925 مقابله  وط��ل��ب��ت 
اأونالين  رادار  واأف��اد موقع  دوالر. 
ا����ش���رتت  ب������ريي  ان  االأم������ريك������ي، 
 6.5 م��ق��اب��ل  �شنتني  ق��ب��ل  ال��ق�����ش��ر 
فيه  تقم  مل  لكنها  دوالر،  ماليني 
اأبداً وهي تريد بيعه االآن ملن يدفع 

مقابله 6.925 مليون دوالر.
يف  م��وج��ود  الق�شر  ان  اإىل  واأ���ش��ار 
الفخمة،  هيلز  ه��ول��ي��وود  منطقة 
وه��و م��وؤل��ف م��ن طابقني وف��ي��ه 7 
غ���رف ن���وم و11 ح��م��ام��اً، ك��م��ا انه 

بني يف العام 1921.

يبتكر القرا�شنة كل يوم اأ�شلحة جديدة الخرتاق اأجهزة 
احلا�شوب، حيث اإنهم يعتمدون على الالفتات االإعالنية 
زيارتها  تتم  وال��ت��ي  ال�شهرية،  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  يف 
بكرثة لت�شريب الربامج ال�شارة واالأك��واد اخلبيثة اإىل 

االأجهزة العاملة بنظام مايكرو�شوفت ويندوز.
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  الأم������ان  االحت�������ادي  امل��ك��ت��ب  وي���ح���ذر 
مبدينة بون االأملانية، من اأن زيارة واحدة الأحد املواقع 
اإعالنية خبيثة تكفي  امل�شتملة على الفتة  االإلكرتونية 
الإ���ش��اب��ة ج��ه��از احل��ا���ش��وب ب��ال��ف��ريو���ش��ات، ل��ذل��ك فاإن 
الالفتات االإعالنية مُتثل تهديداً كبرياً لعوامل االأمان 

بجهاز احلا�شوب.
واأو�شح خرباء املكتب االحتادي اأن القرا�شنة ي�شتغلون 
امل��وج��ودة يف ال��ربام��ج املختلفة مثل  ال��ث��غ��رات االأم��ن��ي��ة 
اإك�شبلورر.  جافا واأدوب��ي ريدر واأدوب��ي فال�س واإنرتنت 
ولذلك يتعني على امل�شتخدم تثبيت اأحدث االإ�شدارات 
م��ن ه��ذه ال��ربام��ج على ج��ه��ازه، م��ع ���ش��رورة حتديثها 

ب�شورة منتظمة.
وي���ه���دف ال��ق��را���ش��ن��ة م���ن خ���الل ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي تتم 

االأمنية يف  وال��ث��غ��رات  االإع��الن��ي��ة  الالفتات  ع��ن طريق 
الربامج املختلفة، اإىل اخرتاق اأجهزة احلا�شوب اخلا�شة 
تروجان،  مثل  اخلبيثة  االأك��واد  بوا�شطة  بامل�شتخدمني 

واخرتاق التعامالت امل�شرفية عرب االإنرتنت.
االإع��الن��ي��ة، فقد  ال��الف��ت��ات  م��ن تغيري  وح��ت��ى يتمكنوا 
ب��ني اخلوادم  بالتوليف  االأخ����رية  االأي����ام  ق��ام��وا خ��الل 
التي تنت�شر على نطاق وا�شع، بحيث يتم ن�شر الالفتات 
االإعالنية على جميع املواقع االإلكرتونية قدر االإمكان، 
وال�شيا�شية  االإخبارية  املواقع  املثال  �شبيل  على  ومنها 
واملواقع اخلا�شة باأ�شاليب احلياة الع�شرية وال�شفحات 
اليومية  وال�شحف  املتخ�ش�شة  للمجالت  االإلكرتونية 
و���ش��ب��ك��ات ال��ت��وظ��ي��ف وال���ب���واب���ات االإل��ك��رتون��ي��ة للمدن 

العاملية.
التحديث  وظ��ي��ف��ة  بتفعيل  االأمل�����ان  اخل�����رباء  وي��ن�����ش��ح 
واأدوب���ي فال�س  ري��در  واأدوب���ي  برامج جافا  التلقائي يف 
واإنرتنت اإك�شبلورر، مع �شرورة مراعاة عدم تثبيت اأية 
اأثناء  تظهر  للمت�شفح  بحث  اأ�شرطة  اأو  اأخ��رى  برامج 

عملية تثبيت اأو حتديث الربامج.

االإعالنات �ضالح القرا�ضنة الخرتاق احلا�ض�ب 

منة �ضلبي تخ�ضع للريجيم 
بناء على تعليمات املخرج خالد مرعي، تخ�شع حالياً الفنانة منة �شلبي، لرجيم قا�ٍس 

من اأجل اإنقا�س 5 كيلو جرام من وزنها. 
منة حتتاج للظهور اأكرث ر�شاقة يف امل�شاهد املتبقية لها من م�شل�شل نريان �شديقة 
فورا  �شلبي  ا�شتجابت  ول��ذا  الراق�شة،  اال�شتعرا�شات  بع�س  اأداء  تتطلب  والتي   ،

لن�شائح املخرج خالد مرعي. 
وت�شور مّنة حالياّ م�شاهدها، داخل ا�شتديو �شريف عرفة يف مدينة ال�شاد�س من 

وظافر  علو�س  وكندة  يو�شف  ورانيا  يو�شف  عمرو  زمالئها  مب�شاركة  اكتوبر، 
العابدين. امل�شل�شل يتم ت�شويره ب�شكل �شينمائي، وتدور احداثه حول عالقة 

كانت جتمعهم  التي  واال���ش��رار  الدرا�شة،  اي��ام  منذ  البع�س  ببع�شهم  �شباب   6
خالل هذه الفرتة، وتاأثريها على م�شتقبلهم، من خالل فال�س باك ي�شيء على 

الواقع الذي يعي�شونه.


