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�لعني ي�سعى �إىل �نتز�ع �للقب �أمام 
زغرب و�سيلتك و�لإنرت يف �لثالث و�لر�بع

عربي ودويل

جمل�ص �أبوظبي للتعليم 
يطلق حملة �أبوظبي تقر�أ

�لفجر �لريا�سي

�خبار �لمار�ت

على �أثر مقتل �سلفي.. �لد�خلية 
�لتون�سية تلّوح بالتطبيق �حلازم للقانون 

•• اأبوظبي-وام: 

�شهد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
من  جانبا  للمعار�ض  �ل���دويل  �أبوظبي  مركز  يف  �م�ض 
مناف�شات بطولة �لعامل �خلام�شة ملحرتيف �جلوجيت�شو 

لعام 2013 و�لتي تقام حتت رعاية �شموه.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �ملناف�شات  �شهد  كما 
�شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  نهيان 

�آل نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�شانية رئي�ض جمل�ض 
�آل  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  �لريا�شي ومعايل  �بوظبي 
و�ل�شيخ  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزير  نهيان 
خ��ال��د ب��ن حم��م��د ب��ن ز�ي���د �ل ن��ه��ي��ان و���ش��ع��ادة حممد 
و�شعادة جرب  �لعهد  دي��و�ن ويل  وكيل  �ملزروعي  مبارك 
حم��م��د غ���امن �ل�����ش��وي��دي م��دي��ر ع���ام دي����و�ن ويل عهد 
�أبوظبي وعدد من �مل�شئولني وجمهور من حمبي لعبة 

�جلوجي�شتو.
)�لتفا�شيل �ض19(

فرار 50 األفا من ال�شودان اىل ت�شاد بعد ا�شتباكات يف دارفور
•• جنامينا-رويرتز:

قال م�شوؤولون يف �لمم �ملتحدة وت�شاد �م�ض �جلمعة �ن نحو 50 �ألف 
بعد جتدد �شر�ع  �أ�شبوع  ت�شاد خلل  �شرق  �ىل جنوب  ف��رو�  �شود�ين 
�ملتحدثة  فليمنج  ميلي�شا  وقالت  �مل�شطرب.  د�رف���ور  �قليم  يف  قبلي 
د�ئرة  �ن  �للجئني  ل�����ش��وؤون  �ملتحدة  ل��لمم  �لعليا  �ملفو�شية  با�شم 
�لقتال �ت�شعت لن كل طرف ح�شل على تعزيز�ت من حلفاء قبليني 
�ألف   74 �أن  و�زد�د �ل�شر�ع عنفا مع تدمري قرى باأكملها. و�أ�شافت 
لجئ يف �ملجمل فرو� �ىل ت�شاد خلل �ل�شهرين �ملن�شرمني. وقالت يف 
موؤمتر �شحفي يف جنيف ي�شل �لنا�ض وهم م�شابون ويقولون لنا �ن 

منازلهم دمرت وقر�هم �أحرقت بالكامل وقتل كثريون.

ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ت��ه��دد 
ب�����ش��رب ال��ي��اب��ان ب��ال��ن��ووي

•• �سيول-وكاالت:

هددت كوريا �ل�شمالية ب�شن �شربة 
ن��ووي��ة ع��ل��ى ط��وك��ي��و �ل��ت��ي �أعلنت 
�لتهديد�ت  على  للرد  ��شتعد�دها 
ب�شورة  باتريوت  ون�شرت �شو�ريخ 
�أوك���ي���ن���او�، بدوره  د�ئ��م��ة ب��ج��زي��رة 
�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
جون كريي �إن بلده لن تقبل �أبد� 

بكوريا �ل�شمالية كقوة نووية.

   

عبداهلل بن زايد يفتتح مقر 
بعثة الإمارات لدى حلف الناتو

•• بروك�سل-وام:

�م�ض  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
مقر بعثة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة لدى حلف �شمال �لأطل�شي �لناتو 
على  حممد  �ل�شفري  �شعادة  بح�شور  بروك�شل  �لبلجيكية  �لعا�شمة  يف 

�لنقبي رئي�ض بعثة �لإمار�ت لدى حلف �لناتو يف بروك�شل.
�شمال  �ل��ع��ام حللف  �لأم���ني  نائب  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �شموه  و��شتقبل 
�لطل�شي �لك�شندر فري�شبو �لذي ر�فقه يف زيارة ملقر بعثة �لدولة لدى 

حلف �لناتو.                       )�لتفا�شيل �ض2(

الهالل الأحمر تقدم م�شاعدات اإن�شانية 
عاجلة لالجئني الفل�شطينيني يف �شوريا 

•• ابوظبي-وام:

ت��ق��دم ه��ي��ئ��ة �ل��ه��لل �لأح���م���ر م�����ش��اع��د�ت �إن�����ش��ان��ي��ة ع��اج��ل��ة للجئني 
�شرعت  �شوريا حيث  �لأح��د�ث �جلارية يف  �ملتاأثرين من  �لفل�شطينيني 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع وك���ال���ة غ����وث وت�����ش��غ��ي��ل �للجئني 
�مل�شاعد�ت  برنامج  بتنفيذ  �لأون����رو�  �لأدن���ى  �ل�شرق  يف  �لفل�شطينيني 
وتوفريها من د�خل �لأ�شو�ق �ل�شورية بتكلفة تبلغ مليونا و 836 �ألفا 
و 500 درهم . وتاأتي هذه �مل�شاعد�ت �شمن �جلهود �لتي تبذلها �لهلل 
�لأزمة  من  �ملتاأثرين  و�للجئني  �لنازحني  معاناة  لتخفيف  �لحمر 
�مل�شاهمة يف  �لربنامج  ي�شتهدف  �شوريا وخارجها حيث  د�خل  �ل�شورية 
جهود �لأونرو� لتوفري �ملعونات �لغذ�ئية و�لطبية حلو�يل 162 �ألفا و 

�شوريا.  يف  فل�شطينيا  لجئا   242
)�لتفا�شيل �ض3(

حممد بن ز�يد ي�شافح بطل �لمار�ت �ملتوج بامليد�لية �لذهبية يف بطولة �لعامل ملحرتيف �جلوجيت�شو )و�م(

حممد بن زايد ي�شهد جانبا من 
بطولة العامل ملحرتيف اجلوجيت�شو

•• عوا�سم-وكاالت:

قالت جلان �لتن�شيق �ملحلية يف �شوريا �إن �لع�شر�ت قتلو� 
�م�ض �جلمعة معظمهم يف ق�شف على حلب،و��شتباكات 
�أح��ي��اء حم�ض  �لق�شف على  دم�شق يف ح��ني جت��دد  يف 
�لقدمية ومن بينها حي �لوعر وعلى تلبي�شة يف ريف 
�إن �شتة  ���ش��ام  ق��ال��ت �شبكة  �أخ���رى  ح��م�����ض.  م��ن جهة 
و�ح��دة قتلو� يف ق�شف من قو�ت  �أ�شخا�ض من عائلة 
يف  �لفل�شطينيني  �شبينة للجئني  �لنظام على خميم 
ريف دم�شق. كما تعر�شت بلد�ت ومدن مع�شمية �ل�شام 
و�لزبد�ين و�لنبك و�لعتيبة ود�ريا و�شبينة لق�شف من 

قبل قو�ت �لنظام.
ك��ت��ائ��ب �جل��ي�����ض �حلر  �إن  �ل��ث��ورة  ���ش��ان��ا  وق��ال��ت �شبكة 
بريف  �ل�شمري  طريق  على  لل�شبيحة  مو�قع  ق�شفت 

دم�شق ب�شو�ريخ حملية �ل�شنع.
�ن  مطلعة  ع�����ش��ك��ري��ة  م�����ش��ادر  ك�شفت  و����ش��ن��ط��ن  ويف 
�لوليات �ملتحدة تعمل على حتديث خططها �لع�شكرية 
لت�شمل تدخًل مبا�شر�ً يف �شوريا ي�شمل توجيه �شربات 
ع�شكرية. وقالت �مل�شادر ل�شبكة )�شي �إن �إن( �لأمريكية 
�ن �شباط �لقيادة �لأمريكية �لو�شطى وقيادة �لأركان 
ب�شغط  عملو�  �لبنتاغون،  �لدفاع  وز�رة  يف  �مل�شرتكة 
من �لنو�ب �لدميقر�طيني و�جلمهوريني على حتديث 
�شوريا،  يف  مبا�شر�ً  ت��دخ��ًل  تت�شمن  ع�شكرية  خطط 
تتنّوع �أ�شكاله بني توفري �مل�شاعد�ت �لإن�شانية وتوجيه 

�ل�شربات �لع�شكرية �ملبا�شرة.
�لتي  للخطة  �لأول���ي���ة  �مل��لم��ح  �ن  �مل�����ش��ادر  وق��ال��ت 
تظهر  قد  �لأمريكية  للقو�ت  و��شعة  �أدو�ر�ً  تت�شمن 

خلل �لأ�شبوع �ملقبل.

ع�صرات القتلى با�صتباكات يف دم�صق وق�صف على حلب وحم�ص

وا�شنطن تخطط لتوجيه �شربات ع�شكرية يف �شوريا

الفجر........    04:39            
الظهر.......    12:24  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:47  
الع�صاء......   08:17
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نبارك

للقيادة العامة 
ل�شرطة دبي

فوزها ب��� 14 جائزة 
يف برنامج دبي لالأداء 

احلكومي املتميز
مع متنياتنا مبزيد 

من التقدم واالزدهار
 يف خدمة وطننا الغايل

�صالح رم�صان الرفيع
موبايل:0506516563

موؤ�ص�صة الرفيع للتجارة العامة

نبارك

للقيادة العامة 
ل�شرطة دبي

فوزها ب��� 14 جائزة 
يف برنامج دبي لالأداء 

احلكومي املتميز
مع متنياتنا مبزيد 

من التقدم واالزدهار
 يف خدمة وطننا الغايل

حممد ح�صني عبا�ص
موبايل:0503666632

موؤ�ص�صة جنم دبي لالن�صاءات

نبارك

للقيادة العامة ل�شرطة دبي
فوزها ب��� 14 جائزة 

يف برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز
مع متنياتنا مبزيد من التقدم 

واالزدهار يف خدمة وطننا الغايل
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عبداهلل بن زايد يفتتح مقر بعثة المارات لدى حلف الناتو
•• بروك�سل-وام:

�فتتح �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�م�ض  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ن��ه��ي��ان  �آل 
مقر بعثة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لناتو  لدى حلف �شمال �لأطل�شي 
بروك�شل  �لبلجيكية  �لعا�شمة  يف 
ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ف��ري حممد 
�لإمار�ت  بعثة  رئي�ض  �لنقبي  على 

لدى حلف �لناتو يف بروك�شل.
و��شتقبل �شموه و�لوفد �ملر�فق له 
�ل��ع��ام حللف �شمال  �لأم���ني  ن��ائ��ب 
�لذي  فري�شبو  �لك�شندر  �لطل�شي 
�لدولة  بعثة  ملقر  زي���ارة  يف  ر�ف��ق��ه 

�أفغان�شتان وليبيا.
�لعربية  �لم������ار�ت  ت�شطلع  ك��م��ا 
�ملجال  يف  ح���ي���وي  ب�����دور  �مل���ت���ح���دة 
�أفغان�شتان  يف  ل�شيما  �لن�����ش��اين 
دعما للجهود �لدولية �لر�مية �ىل 
�إع����ادة �لأع��م��ار و�لغ��اث��ة وتوفري 
�خلدمات و�لتعليم من �أجل توفري 
ح��ي��اة �أف�����ش��ل ب��ع��ي��د� ع��ن �لره���اب 

و�لدمار.
2004 توىل  �ل��ع��ام  وب��امل��ث��ل م��ن��ذ 
�ملتحدة �هتماما  �لعربية  �لمار�ت 
م�شتمر� للم�شاركة مع حلف �لناتو 
و�لتدريب  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم�����الت  يف 

و�لتعاون �لعملي.

وحول ما ميكن �أن تقدم �لمار�ت 
مبادرة  يف  ع�شو�  ب�شفتها  للناتو 
�����ش���ط���ن���ب���ول ق�������ال �مل���������ش����ئ����ول �ن 
ف��ع��ال يف مبادرة  ع�����ش��و  �لم�����ار�ت 
م�شتوى  ع��ل��ى  ����ش���و�ء  ����ش��ط��ن��ب��ول 
م�شتوى  على  �م  �ل�شيا�شي  �حل��و�ر 
�ل���ت���ع���اون �ل��ع��م��ل��ي م���ع �ل���ن���ات���و .. 
ق��رب معنا  ع��ن  ف���الم���ار�ت عملت 
من �أجل حتقيق �ل�شتقر�ر و�لمن 
�لبو�شنة  م����ن  ع�����دة  م���ن���اط���ق  يف 
وقد  ل��ي��ب��ي��ا  �ىل  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان  �ىل 
تعاونت قو�تنا معا بفعالية كبرية 
.. ونحن  �جل���و  �لر�����ض ويف  ع��ل��ى 
�ل�شيا�شي  دعمها  ل��لم��ار�ت  ن�شكر 

لدى حلف �لناتو.
جت�شيد�  �لف����ت����ت����اح  ه������ذ�  ي����اأت����ي 
ل��ل��ع��لق��ات �ل��ق��وي��ة ب��ني �لم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة وحلف �لناتو �لتي 
�ن�شمام  منذ  ب��ارز�  تطور�  �شهدت 
��شطنبول  م����ب����ادرة  �إىل  �ل����دول����ة 
بهدف   2004 �ل��ع��ام  يف  للتعاون 
ت��ع��زي��ز �ل����ش���ت���ق���ر�ر و�ل�������ش���لم يف 

منطقة �خلليج.
وعلى مر �ل�شنني �ملا�شية �شاهمت 
ب�شكل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت 
كبري يف جهود حلف �لناتو �لر�مية 
�لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف  �إىل توفري 
م��ن��اط��ق ك���ث���رية م���ن �ل���ع���امل مثل 

�شمال  ح��ل��ف  م�����ش��ئ��ول يف  و����ش���رح 
�أنباء  ل��وك��ال��ة  �ل��ن��ات��و  �لط��ل�����ش��ي 
�لمار�ت باأن �فتتاح بعثة �إمار�تية 
مكر�شة للناتو يف مقر قيادته حدث 
�لعربية  �لم������ار�ت  �ن  ح��ي��ث  ه���ام 
�ملتحدة هي �أول �شريك من �شركاء 
����ش��ط��ن��ب��ول يقوم  ت���ع���اون  م���ب���ادرة 
بافتتاح بعثة من هذ� �لنوع وهو ما 
�ملمتاز  �لثنائي  �لتعاون  على  ي��دل 
و�ل��ت��ز�م �لم����ار�ت �ل��ق��وي بتقوية 
ع��لق��ات��ه��ا م���ع �حل��ل��ف و�أه�����م من 
لنا  �شي�شمح  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  ذل��ك 
مبادرة  �ط���ار  يف  تعاوننا  بتو�شيع 

��شطنبول.
وفر�ض  �مل���ي���د�ن���ي���ة  وم�����ش��ان��دت��ه��ا 
لع�شاء  قدمتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب 

�جلي�ض �لوطني �لفغاين.
دولة  �أول  �لإم����ار�ت  دول���ة  وتعترب 

يف  مقر  لها  يكون  خليجية  عربية 
حلف �شمال �لأطل�شي يف بروك�شل.

اإقامة العني ت�شارك يف فعالية يوم اليتيم 
�شاركت �إد�رة �لإقامة و�شوؤون �لأجانب بالعني يف فعالية يوم �ليتيم ، و�لتي نظمتها د�ر ز�يد للرعاية 

�لإن�شانية �أخري�ً بحديقة �لإمار�ت للحيو�نات يف �أبوظبي.
خا�شة  تر�ثية  �ألعاباً  قدمت  حيث  �لرت�ثي،  �جلانب  على  �لحتفالية  يف  �لإد�رة  م�شاركة  و��شتملت 
بالأطفال و�لر�شم بالألو�ن على �لوجوه لأطفال �لد�ر، و�حلناء للأطفال من �لإناث وتقدمي هد�يا 
و�شوؤون  �لإق��ام��ة  �إد�رة  مدير  �حلمريي،  بالقوبع  مطر  خليفة  �لعقيد  و�أك��د  �ل��د�ر.  لأطفال  خا�شة 
�لأجانب يف �لعني، �أن �مل�شاركة تاأتي يف �إطار �مل�شوؤولية �لجتماعية للإد�رة، ويف مقدمتها هذه �لفئة 
�لتي �أولها �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه عناية ورعاية خا�شة، موؤكد�ً �حلر�ض على 

�مل�شي و�ل�شتمر�ر يف هذ� �لنهج �لإن�شاين، يف �شبيل دمج هذه �لفئة باملجتمع .
ويف ختام �حلفل قدم �شامل �شيف خمي�ض �لكعبي، مدير عام د�ر ز�يد للرعاية �لأ�شرية درع د�ر ز�يد، 

�إهد�ًء لإقامة �لعني مل�شاركتها يف هذ� �لحتفال . 

من�شور بن زايد ي�شتقبل وزير 
الفالحة وال�شيد البحري املغربي

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
و�ل�شيد  �لفلحة  وزي��ر  �آخنو�ض  عزيز  معايل  �م�ض  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
�لبحري يف �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة. مت خلل �للقاء بحث تطوير وتعزيز 
�لعلقات �لثنائية بني �لبلدين و�لرتقاء بها �إىل جمالت �أو�شع و ��شتعر��ض 
بر�مج �لتنمية �مل�شتد�مة و�لتعاون �مل�شرتك ملا فيه �خلري للبلدين �ل�شقيقني. 
ح�شر �للقاء �شعادة ر��شد �ل�شريقي مدير عام جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية 

و �شعادة حممد �آيت وعلي �شفري �ململكة �ملغربية لدى �لدولة.

ال�شعفار يطلع على �شري العمل يف �شرطة الفجرية

مهرجان اخلليج ال�شينمائى يناق�ش مفاهيم جديدة فى عامل التمويل

فريق ال�شالمة املرورية التنفيذي يعقد اجتماعه الأول يف �شرطة دبي

•• الفجرية -وام:

�أكد �لفريق �شيف عبد �هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية 
�لفريق  بتوجيهات من  كبرية  تبذل جهود�  �ل��وز�رة  �أن 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
�أجهزة  �أد�ء  للنهو�ض مب�شتوى  �لد�خلية  وزير  �ل��وزر�ء 
�لتي  �حل�شارية  �ملنجز�ت  ملو�كبة  ومنت�شبيها  �ل�شرطة 
لتبقى  منها  �شعيا  �مل��ج��الت  جميع  يف  �ل��دول��ة  ت�شهدها 
وجه.  �أف�شل  على  بدورها  و�لقيام  عالية  على جاهزية 
�شهدت  بالدولة  لل�شرطة  �لعامة  �لقياد�ت  �ن  و��شاف 
خلل �لأعو�م �ملا�شية تطور� كبري� عرب تاأهيل �لكو�در 
�لب�شرية و�ل�شتعانة باأحدث �لأجهزة و�ملعد�ت �ملتطورة 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني و�ملقيمني  و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة  �لأم�����ن  ل��ت��وف��ري 

و�حلفاظ على �ملكت�شبات �لوطنية �لتي حتققت يف ظل 
قيادتنا �لعليا. وكان وكيل وز�رة �لد�خلية �طلع على �شري 
�لعمل يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية و�لإجر�ء�ت 
�ملتبعة لتقدمي �خلدمات �ملتميزة للمر�جعني. و�شملت 
�ملرور  و�إد�رة  �ل�����ش��ام��ل  �مل��دي��ن��ة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  �ل���زي���ارة 
و�طلع  و�ل�شائقني  �لآليات  ترخي�ض  و�إد�رة  و�لدوريات 
و�ملعوقات  �مل�شتجد�ت  وع��ل��ى  فيهما  �لعمل  �شري  على 
�ل��ت��ي ق��د ت��ع��رت���ض م�����ش��رية ت��ط��وي��ر �لأد�ء. م��ن جهته 
عام  قائد  �لكعبي  غامن  بن  �أحمد  حممد  �لعميد  ثمن 
�شرطة �لفجرية �لزيارة �لتي تاأتي �نطلقا من حر�ض 
�مل�����ش��وؤول��ني ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة جم���ري���ات �ل��ع��م��ل ع���ن قرب 
مب�شتوى  و�لرت���ق���اء  �لعمل  م�شرية  دف��ع  يف  ي�شهم  م��ا 

�خلدمات �ل�شرطية للأف�شل. 

•• دبي-وام:

مفاهيم  �أم�����ض  �ل�شينمائي  �خل��ل��ي��ج  م��ه��رج��ان  يناق�ض 
جديدة  فر�شا  يقدم  �ل��ذي  �جلماعي  للتمويل  جديدة 
لإن��ت��اج �مل�����ش��اري��ع �لإب��د�ع��ي��ة و�ل���ذي ميكن م��ن خلله 
متكني جيل جديد من �لفنانني �ملحرتفني و�لنا�شئني 
�أفلمهم  لإن���ت���اج  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون  دول جم��ل�����ض  يف 
يف  �جلماعي  �لتمويل  مفهوم  و�نت�شر   . م�شتقل  ب�شكل 
�أنحاء �لعامل من خلل مو�قع مثل �نديجوجو  جميع 
�لر�غبني  م��ن  �لآلف  ��شتقطبت  �ل��ت��ي  وكيك�شتارتر 
�لر�غبني  �ملمولني  بجمع �لتربعات حيث جتمعهم مع 
بتقدمي �مل�شاهمات �ملادية �لتي ترت�وح بني ع�شر�ت �إىل 

�آلف �لدولر�ت مقابل جو�ئز مميزة.
وتقام ليلة �لتمويل �جلماعي من خلل برنامج ليايل 
�ل�شريكة  ب��اإد�رة فيد� رزق  �ل�شينمائي  مهرجان �خلليج 
�ملوؤ�ش�شة ملوقع �أفلمنا �أول بو�بة متخ�ش�شة يف �ل�شرق 
�لأو�شط للتمويل �جلماعي �خلا�ض بامل�شاريع �لإبد�عية 
عرب �لنرتنت. ويتمحور �لنقا�ض حول مفهوم �لتمويل 
�جل��م��اع��ي ح��ي��ث ي��ق��دم �لأف����ك����ار �ل��ت��ي ت��ن��اق�����ض مز�يا 

�لربنامج.
عملية  يف  �ملجتمع  مل�شاركة  �لطموح  �ىل  رزق  و�أ���ش��ارت 
�لإنتاج �لثقايف وزيادة عدد �لأفكار �لإبد�عية يف �ملنطقة. 
ب����دوره ق���ال ���ش��ام��ر ح�شني �مل���رزوق���ي م��دي��ر ���ش��وق دبي 
�ل�شينمائي �إن �ملهرجان ملتزم برعاية �ملو�هب �ملحلية . 

•• دبى-وام: 

تر�أ�ض �لعقيد خالد �شهيل نائب مدير �لد�رة �لعامة 
�لتنفيذي  �لفريق  رئي�ض  بالوكالة  �ل�شاملة  للجودة 
مبنى  يف  للفريق  �لأول  �لجتماع  �مل��روري��ة  لل�شلمة 
�شيف  �لعقيد  بح�شور  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
و�شمرية  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �ملهري 
حممد �لري�ض مديرة �إد�رة �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات 
للتنمية �مل�شتد�مة يف �ملجل�ض �لتنفيذي وممثلني عن 
قطاعات �ل�شحة و�لبلدية وهيئة �لطرق و�ملو��شلت 

وهيئة �ملعرفة وتنمية �ملو�رد �لب�شرية بدبي.
�لأول  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  �أن  �شهيل  خ��ال��د  �لعقيد  و�أك���د 
لقر�ر�ت  وفقا  ت�شكليه  مت  �ل��ذي  �لتنفيذي  للفريق 
فريق �ل�شلمة �ملرورية برئا�شة �للو�ء خمي�ض مطر 
دب���ي يعقد من  �ل��ع��ام ل�شرطة  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �مل��زي��ن��ة 
�أجل �إعد�د �خلطة �لت�شغيلية �خلا�شة باإ�شرت�تيجية 
�ل�شلمة �ملرورية بحكومة دبي ومناق�شة �لإطار �لعام 
�ملحاور  كافة  وح�شر  �شياغتها  �شتتم  �لتي  للخطة 
توؤثر  �لتي  �لعو�مل  جميع  ور�شد  �ملمكنة  و�لعنا�شر 
�لتحليل  عملية  ي�شهل  مم��ا  �مل��روري��ة  �ل�شلمة  على 

لتحديد �لفجو�ت و�لتحديات.
�لبحث  ل��لج��ت��ه��اد يف  �ل��ف��ري��ق  �أع�����ش��اء  �شهيل  ودع���ا 

و�ل��ت��ح��ل��ي��ل و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل خ��رب�ت��ه��م يف جمال 
�ملحاور  ���ش��ي��اغ��ة  يف  و����ش��ت��ح�����ش��اره��ا  �لخ��ت�����ش��ا���ض 
و�مل�����ش��ام��ني م��ن �ج���ل �ل��وق��وف ع��ل��ى م��و�ط��ن �خللل 
وحما�شرة �ل�شلبيات و�خلروج بخطة تنفيذية مرنة 

وحمكمة قابلة للتطبيق بجميع بنودها وحماورها.
من جانبها �أو�شحت �شمرية حممد �لري�ض �أن �شلمة 
�لتنقل بجميع �أ�شكاله �لربي و�لبحري و�جلوي �أحد 
دبي  باإمارة  بال�شلمة  �خلا�شة  �لإ�شرت�تيجية  بنود 
�أكرث  �لإم���ارة  �أن تكون ط��رق  ع��ام وين�ض على  ب�شكل 
م�شرية  �لعاملية..  �ملعايري  لأعلى  وفقا  و�شلمة  �أمنا 
�إىل �أن �لجتماع �ليوم بح�شور جميع �أع�شاء �لفريق 
�لتنفيذي يوؤكد �لهتمام �لكبري �لذي يوليه �لفريق 
بطبيعة �ملهمة �ملوكلة �إليه .. د�عية �إىل �أهمية �يجاد 
وحتوز  بالقبول  حتظى  �شمولية  �إ�شرت�تيجية  خطة 
ع��ل��ى �ل��ث��ق��ة وت���خ���دم �ل���ه���دف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي ب�شكل 

مبا�شر.
عقب ذلك ��شتعر�ض جا�شم �شديق ��شت�شاري باملجل�ض 
�لتنفيذي و�أحد �أع�شاء �لفريق خطة �لعمل و�لإطار 

�لزمني للتنفيذ �ملقرتح.
و�لتحليل  �ل���ب���ح���ث  �لج����ت����م����اع  �أج�����ن�����دة  و����ش���م���ل���ت 
�ملبادر�ت  وتطوير  �لإ�شرت�تيجية  �لأه��د�ف  وتطوير 

�لإ�شرت�تيجية. 

اخلييلي يحث على تقدمي اخلدمات املتميزة للمراجعني لالإدارة 
العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بام القيوين وعجمان

�شرطة اأبوظبي تكرم امل�شاركني يف تطبيق اخلطة ال�شرتاتيجية 2012

تخريج اأربع دورات بقوات الأمن اخلا�شة واأمن املنافذ

•• ابوظبي-وام:

�مل�شاعد  �لد�خلية  �لركن خليفة حارب �خلييلي وكيل وز�رة  �للو�ء  حث 
�لعامة  �لإد�رة  �لعاملني يف  بالإنابة  و�ملنافذ  و�لإقامة  ل�شوؤون �جلن�شية 
للإقامة  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة  �لقيوين  �أم  يف  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  ل��لإق��ام��ة 
�ملتميزة  �ل�شتمر�ر يف تقدمي �خلدمات  بعجمان على  �لأجانب  و�شوؤون 
و�ملتطورة مبا ي�شهم يف ت�شهيل �إجر�ء�ت معاملت �جلمهور �عتماد� على 
�لعمل..  �شري  مر�حل  على  �خلييلي  و�طلع   . �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  معايري 
بعدها  للمر�جعني  �ملتميزة  �خلدمات  لتقدمي  �ملبذولة  �جلهود  مثمنا 
ومكتب  بعجمان  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  للإقامة  �لعامة  �لإد�رة  بتفقد  ق��ام 
جو�ز�ت �ل�شركات ومكتب جو�ز�ت ميناء عجمان �لتابعني للإد�رة �لعامة 
و�أبدى  �لعمل  �إج����ر�ء�ت �شري  ل��لإق��ام��ة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب و�ط��ل��ع على 
�رتياحه �لتام مل�شتوى �لأد�ء ووجه كذلك ب�شرورة �لرتكاز على جميع 
يتم تقدميه من خدمات  �لإد�رة يف ما  �ملعتمدة لدى  �لتميز  منهجيات 

خمتلفة يف تلك �ملكاتب . 

•• اأبوظبي-وام:

للعمليات  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  ك��رم��ت 
�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  يف  �ل�������ش���رط���ي���ة 
ل�شرطة �أبوظبي �لإد�ر�ت �مل�شاركة 
�ل�شرت�تيجية  �خلطة  تطبيق  يف 
�لتكرمي  و���ش��م��ل   .  2012 ل��ل��ع��ام 
مدر�ء �ملديريات و�لإد�ر�ت ونو�بهم 
ومدر�ء  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز  وم���در�ء 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  ف����روع 
�لعام  �مل���دي���ر  و�ل��ع��ام��ل��ني مب��ك��ت��ب 
بنادي  وذل��ك  �ل�شرطية  للعمليات 
�أبوظبي.  يف  �ل�������ش���رط���ة  ����ش���ب���اط 
�لعو�شي  بن  حممد  �ل��ل��و�ء  وثمن 
�ل�شرطية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام  م��دي��ر 
�لتي  �جل��ه��ود  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف 
يبذلها �لعاملون يف �لقيادة �لعامة 
لإجناز  و�لهادفة  �أبوظبي  ل�شرطة 

•• اأبوظبي-وام:

�ح���ت���ف���ل���ت ق����ي����ادة ق�������و�ت �لأم�����ن 
�خل����ا�����ش����ة ب�����������وز�رة �ل���د�خ���ل���ي���ة 
بتخريج دورتني متخ�ش�شتني يف 
جمالت �لعمل �ل�شرطي و�لأمني 
تدريب  م��ع��ه��د  نظمهما  �ل��ل��ت��ني 
ق��و�ت �لأم��ن �خلا�شة يف منطقة 
عدد  مب�شاركة  بالفجرية  م��رب��ح 
وز�رة  ق��ي��اد�ت  من  �ملنت�شبني  من 
�لركن  �لعقيد  و�أك���د  �ل��د�خ��ل��ي��ة. 
حم��م��د ر�����ش���د �ل�����ش��وي��دي مدير 
�لأم����ن  ب���ق���و�ت  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة 
تاأتي  �ل����دور�ت  ه��ذه  �إن  �خلا�شة 
�ل�شنوية  �ل��ت��دري��ب  خطة  �شمن 
و��شرت�تيجية �لقيادة �لتطويرية 
ل��ت��اأه��ي��ل �ل���ك���و�در �ل��ب�����ش��ري��ة مبا 
وم�شتجد�ت  �ل��ت��ط��ور�ت  ي��و�ك��ب 
�لعمل �لأمني. كما �حتفل معهد 
�أبوظبي  �شرطة  يف  �مل��ن��اف��ذ  �أم���ن 
متخ�ش�شتني  دورت����ني  بتخريج 
�لأمني  و�ل��ت��ف��ت��ي�����ض  �ل��ك�����ش��ف  يف 
ب���ا����ش���ت���خ���د�م ن����ظ����ام �حل���ا����ش���وب 
ت���ي ودورة  ب���ي  ���ش��ي  �ل��ت�����ش��ب��ي��ه��ي 

ومن ناحية �خ��رى ز�ر طلبة دورة 
يف  و�لع�شرين  �ل�شابعة  �ملر�شحني 
�جلو  ج��ن��اح  �إد�رة  �ل�����ش��رط��ة  كلية 
�لتقارير  على  و�طلعو�  باأبوظبي 
و�لربنامج  �مل��ع��ت��م��دة  �ل�����ش��رط��ي��ة 
ل���دى طياري  �مل��ع��ت��م��د  �ل��ت��دري��ب��ي 
عمل  و�آل����ي����ة  �جل�����و  ج���ن���اح  �إد�رة 
�لطيارين وور�ض �شيانة �لطائر�ت 
و�شاهدو� �أحدث �لطائر�ت �ملعتمدة 
�إد�رة جناح �جل��و. و�أك��د �لعميد  يف 
�ملزروعي  حممد  علي  ط��ي��ار  رك��ن 
ب�شرطة  �جل���و  ج��ن��اح  �إد�رة  م��دي��ر 
متمنيا   .. �لزيارة  �أهمية  �أبوظبي 
طلب  قبل  م��ن  �ل��د�ئ��م  �لتو��شل 
كلية �ل�شرطة �ملر�شحني للطلع 
�مل�������ش���ت���ج���د�ت يف جم�����الت  ع���ل���ى 
�ل��ع��م��ل و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خلرب�ت 

و�لتجارب. 

نحو  على  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة 
وحتقيق  �لعمل  تطوير  يف  ي�شهم 
�لعليا..  �ل��ق��ي��ادة  و�أه����د�ف  ر���ش��ال��ة 

�ملزيد  حتقيق  �إىل  �لعاملني  د�عيا 
م��ن �لإجن����از�ت .. م��وؤك��د� �شرورة 
�لتي  �لأه���د�ف  بتحقيق  �لهتمام 

ترفع من م�شتوى موؤ�شر�ت �لأد�ء 
وف���ق �ف�����ش��ل �مل��ع��اي��ري �مل��ت��ق��دم��ة يف 
للمر�جعني.  �خل����دم����ات  ت���ق���دمي 

��شتمرتا  و�ل����ل����ت����ني  �ل���ب�������ش���م���ة 
عن�شر�.   36 مب�شاركة  �أ�شبوعا 
عو�د  �شامل  نعيمة  �مل��ق��دم  وق��ال��ت 
�إن  باملعهد  �لتدريب  ف��رع  مديرة 
تاأتي جت�شيد�  �لتدريبية  �لعملية 

�أبوظبي  ���ش��رط��ة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شرطية  ك����و�دره����ا  ت��ط��وي��ر  يف 
و�لأم������ن������ي������ة مب������ا ي�����ت�����و�ف�����ق مع 
م�شرية  ملو��شلة  �لعاملية  �ملعايري 
�شرطة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي  �ل��ت��م��ي��ز 

�أبوظبي. و�أ�شافت �إنه مت تخريج 
�لك�شف  دورة  يف  م��ن��ت�����ش��ب��ا   13
مهار�تهم  ل��ت��ع��زي��ز  و�ل��ت��ف��ت��ي�����ض 
بنظام  �خل��ا���ش��ة  �ل��ع��ل��وم  �شتى  يف 
تي  بي  �شي  �لت�شبيهي  �حلا�شوب 

منهم  خ��ري��ج��ا   23 �إىل  �إ���ش��اف��ة 
يف  �للبنانية  �جل��م��ه��وري��ة  م��ن   5
قدر�تهم  رف��ع  مت  �لب�شمة  دورة 
باملهام  للقيام  و�ملهنية  �لوظيفية 

�ملنوطة بهم على نحو �أف�شل.
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امل�شاركات فى برنامج التعددية الثقافية بكلية ال مكتوم ي�شدن بدعم حمدان بن را�شد لبعثات الطالبات

الهالل الأحمر تقدم م�شاعدات اإن�شانية عاجلة لالجئني الفل�شطينيني يف �شوريا 

القائد العام ل�شرطة دبي ي�شتقبل نائبا لبنانيا

•• دبى -وام:

�جلا�شم  ���ش��ل��ي��م��ان  �ل���دك���ت���ور  �ك����د 
م�����دي�����ر ج����ام����ع����ة ز�ي����������د ح���ر����ض 
�مل�شاركة يف فعاليات  �جلامعة على 
�ل����ربن����ام����ج �ل����ث����ق����ايف �ل���ت���ع���ددي���ة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه ك��ل��ي��ة �ل 
مكتوم للتعليم �لعايل يف ��شكتلند� 
من  ي��ع��ت��رب  و�ل������ذي  دوري  ب�����ش��ك��ل 
منهجها  يف  �ل���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
و�د�ئها  �لثقافية  و��شرت�تيجيتها 
م�شاركة  بعد  ذل��ك  ج��اء   . �لعملي 
�لدكتور �جلا�شم فى حفل ��شتقبال 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وت��ك��رمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبى  �ل مكتوم  ر����ش��د 
�لدفعتني  خ���ري���ج���ات  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
�لتعددية  ل����ربن����ام����ج  14و15 
�شموه  بق�شر  و�ل��ق��ي��ادة  �لثقافية 
�جلا�شم  و����ش��اف   . بزعبيل  ب��دب��ي 
�لركائز  تعترب من  �لبعثة  �ن هذه 
�لأن�شطة  ل�شرت�تيجيه  �لرئي�شية 
و�لفعاليات �لثقافية يف جامعة ز�يد 
و�خل���رب�ت  �مل��ع��ارف  لنوعية  ن��ظ��ر� 
خلل  م��ن  �لطلبة  يكت�شبها  �ل��ت��ي 
�ل���ربن���ام���ج �ل���ث���ق���ايف و�لأك����ادمي����ي 
�إىل جانب  �ل��ذي يدر�شونه  �ل��رثي 
�للقاء�ت مع �مل�شوؤلني و�ل�شخ�شيات 
�ملعامل  زي������ارة  وك���ذل���ك  �ل��ق��ي��ادي��ة 
�لقر�ر  �شنع  وم��ر�ك��ز  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
ح��ي��ث ت�����ش��اه��م ه���ذه �مل��ن��ظ��وم��ة من 
�لكلية جنبا  تعدها  �لتي  �ل��زي��ار�ت 
�يل جانب فعاليات �لربنامج �لتي 
�لعمل  وور�ض  �ملحا�شر�ت   - ت�شمل 
و�حللقات �لنقا�شية- وغريها - يف 

�ل  ك��ل��ي��ة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
با�شكتلند�  �لعايل  للتعليم  مكتوم 
ت�����ش��ك��ل ر�ف�����د� ث��ق��اف��ي��ا ن��وع��ي��ا �إىل 
�لخري  �ملعرفية  �ل��رب�م��ج  ج��ان��ب 
�لتي تطرحها �لكلية �لتي حتر�ض 
�جلامعة علي �مل�شاركة �لفاعلة بها 
طالبات  م�����ش��ارك��ة  �ىل  م�����ش��ري�   ..
�جل��ام��ع��ة م��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل��ربن��ام��ج و 
�لتى   - �حلالية   15 �ل���دورة  حتى 
�لطالبات  ب��ت��ك��رمي  ف��ي��ه��ا  ن��ح��ت��ف��ل 
�لدولة  ج��ام��ع��ات  م���ن  �مل�����ش��ارك��ات 
عن  �جلا�شم  د.  و�أع��رب  وخارجها. 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  تقديره 
ودعمه  لرعايته  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
مكتوم  �ل  لكلية  �لطلبات  لبعثات 
�لتي  با�شكتلند�  �ل��ع��ايل  للتعليم 
وعربية  �إ���ش��لم��ي��ة  م���ن���ارة  ت��ع��ت��رب 
ن�شر  يف  بفعالية  ��شهمت  مرموقة 
�لفكر �ملتطور وتعزيز �لوعي حول 

و�لح�شا�ض  �ل��ذ�ت  على  و�لعتماد 
ذ�ته قالت  �لط��ار  بامل�شوؤولية. ويف 
�ل��دك��ت��ورة �مي��ان ج��اد عميدة كلية 
�لربيطانية  ب��اجل��ام��ع��ة  �ل��رتب��ي��ة 
ب��دب��ى �ن ����ش��ت��ف��ادة �ل��ط��ال��ب��ات من 
�لربنامج �لتدريبى �ملكثف تتخطى 
نطاق �لتو��شل �حل�شارى و�لتعلم 
فهي جتربة حياة ت�شاعد يف متكني 
�مل�����ر�ة �لم���ار�ت���ي���ة . و������ش����ارت �ىل 
�لربيطانية  �جلامعة  طالبات  فوز 
بني  جرت  �لتى  �ملناظرة  فى  بدبى 
�مل�شاركات  �لم��ار�ت��ي��ات  �لطالبات 
عريقة  ��شكتلندية  جامعة  وفريق 
ح�������ول �حل����������و�ر �حل�����������ش�����ارى هل 
ه���و ����ش���رورة �م ل وذل����ك ف���ى �ول 
����ش���ن���و�ت . ومن  ���ش��ب��ع  ���ش��ن��ة م���ن���ذ 
�لطالبة  �ع���رب���ت  �خ�����رى  ن��اح��ي��ة 
ز�ي��د عن  �مل��رزوق��ي بجامعة  خولة 
تقديرها وزميلتها �مل�شاركات من 

و�لعلمية  �لثقافية  �ملهار�ت  تنمية 
وت��ط��وي��ر �مل��ف��اه��ي��م .. م�����ش��ري� �ىل 
للتعليم  م��ك��ت��وم  �ل  ك��ل��ي��ة  ح��ر���ض 
�لعايل علي حتقيق �ل�شتفادة لأكرب 
�جلامعات  طلبة  م��ن  مم��ك��ن  ع���دد 
و��شاد  وخ���ارج���ه���ا.  �ل���دول���ة  د�خ����ل 
�مل�شاركات-  ب��اه��ت��م��ام  �جل��ا���ش��م  د. 
�لثقافية  �ل���ت���ع���ددي���ة  ب���رن���ام���ج  يف 
�لكلية  تنظمه  و�ل����ذي  و�ل���ق���ي���ادة  
دوريا مبقرها يف ��شكتلند� وت�شتمر 
فعالياته على مد�ر �شهر مب�شاركة 
م��ا ي��ق��رب م��ن 45 ط��ال��ب��ة متثلن 
ع�����دد� م���ن �جل���ام���ع���ات م���ن د�خ���ل 
�لدولة وخارجها حيث يعك�ض ذلك 
�ه��ت��م��ام ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
�لهدف  �ل مكتوم يف حتقيق  ر��شد 
�لبعثات  تلك  تنظيم  �لرئي�شي من 
�شليمان  �لدكتور  . وقال  �لدر��شية 
�ل���رب�م���ج  ف���ع���ال���ي���ات  �أن  �جل���ا����ش���م 

و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان 
وتنمية �ملجتمع رئي�ض جامعة ز�يد 
دعم  ب�شرورة  معاليه  يوجه  حيث 
يف  ت�شاهم  �ل��ت��ى  �ل��ط��لب  �ن�شطة 
�لوطنية  �نتمائهم لهويتهم  تعزيز 
و�لثقايف  �لدر��شي  �أد�ئهم  وتطوير 
جانبها  وم��ن  مفاهيمهم.  وتنمية 
�جل��ن��اح��ى مديرة  رق���ي���ة  ت��ق��دم��ت 
�لقبول و�لت�شجيل بكلية �لدر��شات 
�ل�����ش����لم����ي����ة و�ل����ع����رب����ي����ة �ل���ت���ى 
�لدورة  خ��لل  �لكلية  وف��د  ر�ف��ق��ت 
با�شكتلند� بجزيل �ل�شكر و�لعرفان 
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو 
�لكبرية  �جل��ه��ود  ه��ذه  على  مكتوم 
لإتاحته  �ل����لحم����دود  و�ل���ع���ط���اء 
حل�شولهن  ل��ط��ال��ب��ات��ن��ا  �ل��ف��ر���ش��ة 
ع��ل��ى ه���ذه �ل��ب��ع��ث��ة �ل��ك��رمي��ة �لتي 
�شقل  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 
بالنف�ض  �لثقة  وزي���ادة  �ل�شخ�شية 

�ل�شحيحة  �لإ���ش��لم��ي��ة  �مل��ف��اه��ي��م 
ل���دي �ل��غ��رب م��ن خ���لل بر�جمها 
�نعك�شت  و�لتي  �لعلمية  و�أبحاثها 
�لطلبة  مفاهيم  تطور  علي  �أي�شا 
�مل�شاركني �لذين ميكن �ن ن�شفهم 
�لعادة  ف��وق  �شفر�ء  ي�شكلون  �نهم 
ل���لج���ي���ال �لم���ار�ت���ي���ة �ل�����ش��اب��ه - 
علي  و�مل��ح��اف��ظ��ة  للع�شر  �مل��و�ك��ب��ة 
ه��وي��ت��ه��ا �ل��وط��ن��ي��ة �مل�����ش��ت��م��دة من 
و�لعربي  �لإ�شلمي  تر�ثها  �أ�شالة 
. وثمن مدير جامعة ز�يد �لتعاون 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  م��ع-  �لفاعل 
وكذلك  �ل��ط��ل��ب��ة  لبعثة  �ل��د�ع��م��ة 
�لعلمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  �ل��ت��ع��اون 
�لدولة  د�خل  �ملرموقة  و�لتعليمية 
ياتي  �ل���ذي  ع���ام  ب�شكل  وخ��ارج��ه��ا 
�ي�شا ��شافة جديدة لإ�شرت�تيجية 
ويتابعها  يدعمها  �ل��ت��ي  �جل��ام��ع��ة 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك �آل 

�لطالبات عن �شكرها ل�شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �ل مكتوم لرعايته 
لهذ� �لربنامج �لذي �تاح �لفر�شة 
يف  للم�شاركة  �جلامعات  لطالبات 
ع��ل��ى ثقافات  ف��ع��ال��ي��ات��ه و�ل��ت��ع��رف 
�د�ئهن  ع���ن  و�ل��ت��ع��ب��ري  �ل�����ش��ع��وب 
�كت�شاب  ج���ان���ب  �ىل  و�ف����ك����اره����ن 
�خل���������رب�ت م�����ن خ������لل �حل���دي���ث 
�مل�����ش��وؤول��ن وغريهم  و�حل�����و�ر م��ع 
جانبهن  ومن  ��شكتلند�.  �بناء  من 
�ع��رب��ت �ل��ط��ال��ب��ات �مل�����ش��ارك��ات من 
�شبع  و�لبالغ عددهن  ز�ي��د  جامعة 
ل�شمو  ت���ق���دي���ره���ن  ع����ن  ط���ال���ب���ات 
لرعايته  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
يعك�ض  �ل��ذي  �لم��ر  �لبعثات  لتلك 
باعد�د  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  �ه��ت��م��ام 
ملمار�شة  �لجيال �جلديدة  وتاهيل 
�لتنموية  خ��ط��ط  دع����م  يف  دوره�����ا 

�مل�شتد�مة. 

•• دبى-وام:

�شاحي  �ل���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  متيم  خلفان 
دب���ي �ل��ن��ائ��ب �ل��ل��ب��ن��اين ���ش��ام��ي �أمني 
�جلميل ومر�فقيه يف مكتبه مببنى 
ح�شره  �ل��ذي  �للقاء  تناول  �لقيادة. 
�ل�شريف مدير  �شعد  �لعميد حممد 
�لعامة  ل��ل��ق��ي��ادة  �لتنظيمي  �مل��ك��ت��ب 
تعزيز  ���ش��ب��ل  ب���ح���ث  دب�����ي  ل�����ش��رط��ة 
�لعلقات  ومتتني  �مل�شرتك  �لتعاون 
�لأخ�����وي�����ة ب����ني �جل���ان���ب���ني وت���ب���ادل 
خمتلف  يف  و�ل����ت����ج����ارب  �خل�������رب�ت 
�لفريق  م��ع��ايل  و�أط���ل���ع  �مل����ج����الت. 
�شاحي خلفان متيم �لنائب �للبناين 
�شرطة  �أجنزتها  �لتي  �مل��ر�ح��ل  على 

�لدولة  يف  �ل�شرطي  �جلهاز  خلدمة 
�لعلمية  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  مب��خ��ت��ل��ف 
�لأمنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ت��ك��ون  و����ش���ول 
..وبعدها  �لعربي  �لوطن  يف  �لأوىل 
�لثانية  �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �خل���ط���ة 
 2005 وح���ت���ى   2000 ع����ام  م���ن 
�لإ�شرت�تيجية  �خل���ط���ة  ث���م  وم����ن 
عام  وحتى   2006 عام  من  �لثالثة 
�إىل  ت��غ��ي��ريه��ا  ث���م  ..وم�����ن   2010
�خلطة �لإ�شرت�تيجية �جلديدة عام 
تركز  �لتي   2015 وحتى   2008
ع��ل��ى �حل����د م���ن �جل���رمي���ة وك�شف 
مرتكبيها  على  و�لقب�ض  �جل��رمي��ة 
�حلقوق  و�شون  للعد�لة  وتقدميهم 
�لطريق  �أم����ن  و���ش��ب��ط  و�حل����ري����ات 
�شفر  �إىل  للو�شول  عالية  بفعالية 

�ل��ع��م��ل ون���ظ���ام م��ر�ق��ب��ة �ل���دوري���ات 
وحركة �ل�شري و�ملرور يف �شو�رع �إمارة 
�لتي  �لعمل و�لإج���ر�ء�ت  دبي و�شري 
يتم �تخاذها منذ تلقي �لبلغ وحتى 
�حلادث  موقع  �إىل  �ل��دوري��ة  و�شول 
با�شتخد�م  �لدوريات  مر�قبة  ونظام 
�لطرق  ومر�قبة  �ل�شناعية  �لأقمار 
�خل���ارج���ي���ة ب���و�����ش���ط���ة �ل���ك���ام���ري�ت 
ج����و� وخدمة  و�مل���ح���م���ول���ة  �ل��ث��اب��ت��ة 
�شرطة  توفرها  �لتي  �ملبكر  �لإن���ذ�ر 
و�ملجوهر�ت  �ل�شر�فة  ملحلت  دب��ي 
و�ل���ب���ن���وك. ك��م��ا �إط���ل���ع �ل���وف���د على 
�خل��ري��ط��ة �ل��ث��لث��ي��ة �لأب���ع���اد �لتي 
تغطي جميع مناطق �لإمارة ونظام 
موقع  من  �لأمنية  �ل��دوري��ة  �نتقال 
مر�قبة  �ل���ن���ظ���ام  وي���ت���ي���ح   . لآخ������ر 

�ملوؤ�ش�شي  �لتفوق  �إىل  للو�شول  دبي 
�لتميز  معايري  تطبيق  على  �لقائم 
�لعاملية عرب �لتطوير �مل�شتمر للأد�ء 
�لتوظيف   - �ل�����ق�����در�ت  وت���وظ���ي���ف 
�ل�شر�كة  �إط���ار ع��لق��ة  �لأم��ث��ل - يف 
و�ل�شركاء  �جل���م���ه���ور  �أف���������ر�د  م����ع 
�جلودة  ثقافة  ن�شر  على  و�ل��رتك��ي��ز 
و�لر�شالة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  وه��ي��ك��ل��ه��ا 
�ل��ت��ي مكنتها من  و�ل���روؤي���ة  و�ل��ق��ي��م 
تقدمي  يف  م���ت���م���ي���زة  م���ك���ان���ة  ت���ب���وء 
�ل�شعيدين  على  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل 
�ل����د�خ����ل����ي و�خل�����ارج�����ي ..وك����ذل����ك 
دبي  �شرطة  �شهدتها  �ل��ت��ي  �مل��ر�ح��ل 
�لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  و���ش��ع  م��ن��ذ 
 2000 وحتى   1995 ع��ام  �لأوىل 
�ل���ط���اق���ات  �����ش���ت���ث���م���ار  و���ش��ع��ي��ه��ا يف 

�لتي حققتها �شرطة دبي جاءت بعد 
�لنجاح  ��شتمر�ر  على  كبري  حر�ض 
�لتميز  ن���ح���و  �ل�����ش��ع��ي  وم���و�����ش���ل���ة 
�ل��ت��ت��وي��ج لثبات  م��ن�����ش��ة  و�ع���ت���لء 
بال�شكل  �لأد�ء  تطوير  على  �ل��ق��درة 

�لذي ير�شينا وير�شى عملءنا.
�شاحي  �لفريق  م��ع��ايل  و�إ�شطحب 
خلفان متيم �لنائب �للبناين �شامي 
�إد�رة  �إىل  ومر�فقيه  �جلميل  �أم��ني 
�لإد�رة  يف  و�ل�شيطرة  �لقيادة  مركز 
�لأحدث  تعد  �لتي  للعمليات  �لعامة 
ف��ن��ي��ا وت��ق��ن��ي��ا ب���ني �أك����رث م���ن 200 

غرفة عمليات يف �لعامل.
�شرحا  �ل�شيف  للوفد  معاليه  وقدم 
حققته  �ل��ذي  �لتطور  عن  تف�شيليا 
�مل��ج��ت��م��ع وطبيعة  يف جم���ال خ��دم��ة 

2020و�ل�شتعد�د  ع��ام  يف  وف��ي��ات 
مل��و�ج��ه��ة �لأزم����ات و�ل���ك���و�رث. و�أكد 
�شاحي خلفان متيم  �لفريق  معايل 
�أن ح�����ش��ول ���ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى 14 
دبي  20 يف جائزة  �أ�شل  جائزة من 
ما  �أي  �مل��ت��م��ي��ز  �حل���ك���وم���ي  ل�������لأد�ء 
يفوق 70 باملائة من حجم �جلو�ئز 
�ملر�شودة �أكرب حافز لكافة �ملوظفني 
و�لعاملني يف كافة �لدو�ئر �حلكومية 
مم��ا ���ش��اه��م يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى ر�شا 
فيما  ب��امل��ائ��ة   83 بن�شبة  �مل��وظ��ف��ني 
باملائة   74 �مل���رج���وة  �لن�شبة  ك��ان��ت 
..ك��ذل��ك ت��ف��وق��ت يف �حل�����ش��ول على 
ر�شا �ملتعاملني بن�شبة 90.2 باملائة 
 86.7 �ملر�شودة  �لن�شبة  ك��ان  فيما 
باملائة. و�أ�شار معاليه �إىل �أن �جلو�ئز 

�مليد�ن  يف  �ل�شرطة  دوري���ات  حت��رك 
ملوقع  �ل�شتجابة  عملية  ي�شرع  مما 
�حل�����ادث م���ن ق��ب��ل �أق�����رب دوري�����ة يف 
�ملنطقة �أو �شيارة �لإ�شعاف �إىل موقع 
�أ�شرع وقت ممكن  �لنجدة يف  طالب 
بالإ�شافة �إىل برنامج مر�شى �لقلب 
�طلع  و   . �حل��رج��ةك��م��ا  و�حل�������الت 
�لأمنية  �خلطط  على  �أي�شا  �ل��وف��د 
و�آليات �لعمل بحيث يتمكن متخذو 
�لتي  �ل��ك��و�رث  �ل��ق��ر�ر م��ن جمابهة 
و�حتو�ء  �ملن�شاآت  �إح��دى  يف  تقع  قد 
ويف  وفعالة.  �شريعة  ب�شورة  �لأزم��ة 
�لفريق  معايل  �أه���دى  �للقاء  نهاية 
تذكارية  درع��ا  متيم  خلفان  �شاحي 
للنائب �للبناين �شامي �مني �جلميل 

مبنا�شبة �لزيارة. 

حاكم عجمان يعزي عبداهلل بن علي القتبي يف وفاة والده
•• م�سقط -وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ض �لأعلى حاكم عجمان و�جب �لعز�ء 
�إىل �ل�شيخ عبد�هلل بن علي �لقتبي يف وفاة �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل و�لده.

جاء ذلك خلل �لزيارة �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان �إىل منزل �أ�شرة �لفقيد يف منطقة 
�ملعمور ب�شلطنة عمان �ل�شقيقة ير�فقه �ل�شيخ �حمد بن حميد �لنعيمي ممثل حاكم عجمان لل�شوؤون 

�ملالية و�لإد�رية و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمى رئي�ض د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية.
وقدم �شموه �شادق عز�ئه وخال�ض مو��شاته �ىل �ل�شيخ عبد�هلل بن علي �لقتبي و�ىل عموم �آل �لقتبي 
�لكر�م ر�جيا من �هلل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �آله وذويه 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن. 
وتوجه �ل�شيخ عبد�هلل بن علي �لقتبي و�آل �لقتبي بال�شكر �جلزيل �ىل �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
وتقديرهم �لبالغ ملو��شاة �شموه لهم يف م�شابهم �جللل مبتهلني �ىل �هلل عز وجل �أن يحفظ �شموه 

من كل مكروه.

الرتبية تنظم فعاليات املعر�ش املهني 
الإر�شادي لطلبة الثانوية العامة غدا 

•• ال�سارقة-وام:

�لقطامي وزير �لرتبية و�لتعليم ت�شت�شيف كليات  حتت رعاية معايل حميد حممد عبيد 
 2013 �لتقنية �لعليا بال�شارقة فعاليات �ملعر�ض �ملهني �لإر�شادي لطلبة �لثانوية �لعامة 
 18 �إىل   14 ب��وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف �لفرتة من  �د�رة �لر�شاد �لطلبي  �لذي تنظمه 

�إبريل �جلاري.
وتقام فعاليات �ملعر�ض للمرة �لأوىل هذ� �لعام يف �مارة �ل�شارقة من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا 
وحتى �لو�حدة ظهر� يف �لقاعة �لريا�شية د�خل حرم كليات �لتقنية �لعليا باملدينة �جلامعية 
يف �ل�شارقة. وي�شم �ملعر�ض طلب وطالبات �مار�ت �ل�شارقة وعجمان و�أم �لقيوين ويهدف 
�ىل �ر�شاد طلبة �ل�شف �لثاين ع�شر للتخ�ش�شات �جلامعية وحاجات �شوق �لعمل يف �ل�شنو�ت 

�لقادمة �إ�شافة �ىل تعريف �لطلبة باجلهات �حلكومية �لتي تقدم منح در��شية. 

وفد من الداخلية يزور �شرطة دبى 
و�ملبادر�ت �لإبد�عية �لتي من �شاأنها �أن ت�شاهم يف تطوير وحت�شني 

�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي.
م��ن جانبه ت��ق��دم �مل��ق��دم �ل��دك��ت��ور زي��د �أح��م��د �خل��م��ريي رئي�ض 
ق�شم �لتدريب بال�شكر للدكتور حممد مر�د عبد �هلل و �لعاملني 
باملركز تقدير� لدور �ملركز �لبارز يف جمال �لبحوث و�لدر��شات 
و�لرغبة  �ل�شيافة  وح�شن  �ل�شتقبال  حلفاوة  وتثمينا  �لأمنية 
عن  معربا  به  و�لرت��ق��اء  �مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون  يف  �ل�شادقة 

�متنانه �لكبري ل�شرطة دبي.
ويف ختام �للقاء قام �لدكتور حممد مر�د عبد �هلل باإهد�ء �ملقدم 
�ل��دك��ت��ور زي��د �أح��م��د �خل��م��ريي و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه ك��ت��اب ذ�كرة 
�لأمل ع�شرون عاما من �لجناز�ت 2012م و كتيب �حلوكمة يف 
�لأجهزة �ل�شرطية بالإ�شافة �إىل جمموعة من �إ�شد�ر�ت �ملركز. 

�ملركز  و�أن�شطة  بر�مج  على  �لط��لع  بهدف  �ل��زي��ارة  ه��ذه  تاأتي 
و�لبحوث  �لأم���ن���ي���ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت  �مل���ت���ع���ددة يف جم����ال 
�لتعاون  �شبل  زي���ادة  وب��ح��ث  �ملتخ�ش�شة  �ل�شرطية  و�ل��در����ش��ات 
�مل�����ش��رتك ب��ني �مل��رك��ز وم��ع��ه��د ت��دري��ب ���ش��ب��اط �ل�����ش��رط��ة ب���وز�رة 
�لرئي�شية  �لأه��د�ف  �لدكتور حممد مر�د  �لد�خلية. و��شتعر�ض 
�أن�شطة  ل��ه  �مل��رك��ز  �أن  مو�شحا  ل��ه  �لتنظيمي  و�لهيكل  للمركز 
�إ�شد�ر�.   1137 م��ن  �أك��رث  بلغت  متميزة  و�إ����ش���د�ر�ت  متعددة 
ور�شالته  وروؤي��ت��ه  للمركز  �لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  �إىل  وت��ط��رق 
و�لقيم �خلا�شة به بالإ�شافة �إىل �لأ�شلوب �لذي ي�شمن توفري 
�لقيادة  لأه���د�ف  و�ملتكامل  �ل�شامل  و�ل��دع��م  �لكاملة  �مل�شاندة 
�لعامة ل�شرطة دبي و�أي�شا ملتخذي �لقر�ر وذلك من خلل �إعد�د 
�لدر��شات و�لبحوث و�لتنبوؤ�ت �مل�شتقبلية وطرح �لروؤى و�لأفكار 

•• دبي-وام:

�ل��دك��ت��ور حممد م���ر�د عبد �هلل م��دي��ر م��رك��ز دعم  �لتقى 
�لد�خلية   وز�رة  م��ن  وف���د�  دب��ي  �شرطة  �ل��ق��ر�ر يف  �ت��خ��اذ 
�ملقدم  برئا�شة  �ل�شباط  ت��دري��ب  ومعهد  �ل�شرطة  كلية 
�أحمد �خلمريي رئي�ض ق�شم �لتدريب و�شم  �لدكتور زيد 
�ل�شرطة  �لعامة ومر�كز  �لإد�رة  30 �شابطا من خمتلف 

�لتابعة للوز�رة.
ياأتي هذ� �للقاء يف �إطار حر�ض �ملركز على تفعيل �لتعاون 
�لهيئات  وجميع  دب��ي  �شرطة  ب��ني  �ملجتمعية  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
يف  �مل��رك��ز  دور  وتعزيز  و�خل��ارج��ي��ة  �لد�خلية  و�ملوؤ�ش�شات 

�إثر�ء �لثقافة �لأمنية وتعزيز �لعلوم �ل�شرطية.

وترية �لأح��د�ث و�تخذو� من من�شاآت �لأون��رو� كاملد�ر�ض ومر�كز �لتدريب ملجئ 
لهم .. م�شرية �إىل تهجري معظم �للجئني �لفل�شطينيني من خميم �لريموك يف 
دي�شمرب �ملا�شي نظر� لأحد�ث �لعنف �لأخرية �لتي �شهدها �ملخيم . و�شارعت هيئة 
�لهلل �لحمر �لمار�تية بناء على ند�ء من �لونرو� بتوفري �لحتياجات �لإن�شانية 
�ل�شرورية للجئني �لفل�شطينيني يف �شوريا ن�شبة لظروفهم �ل�شتثنائية و �ملعقدة. 
وتبنت �لهيئة على �لفور تنفيذ هذ� �لربنامج �لإغاثي �لذي يت�شمن توفري �ملعونات 
�لغذ�ئية �لتي ت�شتمل �لأرز و�لزيوت و�ل�شكر و�ملعكرونة للجئني �لفل�شطينيني يف 
خميمات دم�شق وحلب خا�شة �لريموك و�لنريب وغريها من مر�كز �لإيو�ء �ملوؤقتة 

�لتي �أقامتها �لأونرو� د�خل موؤ�ش�شاتها �لتعليمية . 
كما يت�شمن �لربنامج توفري �لوجبات �لغذ�ئية �لكاملة للأطفال �لر�شع وحديثي 
مو�د  على  ت�شتمل  �لتي  �ل�شحية  �ل��ط��رود  م��ن  كبرية  كميات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل���ولدة 

�لنظافة خا�شة للن�شاء و�لأطفال.

•• ابوظبي-وام:

�لفل�شطينيني  للجئني  عاجلة  �إن�شانية  م�شاعد�ت  �لأح��م��ر  �ل��ه��لل  هيئة  ت��ق��دم 
بالتعاون و�لتن�شيق  �لهيئة  �لأح��د�ث �جلارية يف �شوريا حيث �شرعت  �ملتاأثرين من 
مع وكالة غوث وت�شغيل �للجئني �لفل�شطينيني يف �ل�شرق �لأدنى �لأونرو� بتنفيذ 
برنامج �مل�شاعد�ت وتوفريها من د�خل �لأ�شو�ق �ل�شورية بتكلفة تبلغ مليونا و 836 
�ألفا و 500 درهم . وتاأتي هذه �مل�شاعد�ت �شمن �جلهود �لتي تبذلها �لهلل �لحمر 
�شوريا  د�خل  �ل�شورية  �لأزم��ة  �ملتاأثرين من  و�للجئني  �لنازحني  معاناة  لتخفيف 
�ملعونات  لتوفري  �لأون���رو�  جهود  يف  �مل�شاهمة  �لربنامج  ي�شتهدف  حيث  وخارجها 
242 لجئا فل�شطينيا يف �شوريا. و�أعلنت  �ألفا و   162 �لغذ�ئية و�لطبية حلو�يل 
�لأونرو� موؤخر� �أن �أكرث من 400 �ألف لجئ فل�شطيني يف �شوريا يحتاجون للم�شاعدة 
�لعاجلة و�أن حو�يل 12 �ألف منهم نزحو� من خميماتهم يف �شوريا نتيجة لت�شاعد 

وجدة للمخرجة ال�شعودية هيفاء املن�شور يفتتح 
الدورة ال�شاد�شة ل�)مهرجان اخلليج ال�شينمائي(

•• دبي-وام:

�فتتحت �ل�شجادة �حلمر�ء للدورة �ل�شاد�شة من مهرجان �خلليج �ل�شينمائي 
�أملع  من  كبرية  جمموعة  بح�شور  �شيتي  ف�شتيفال  دبي  يف  �لول  �أم�ض  م�شاء 
جنوم �ل�شينما و�لفن يف منطقة �خلليج �إ�شافة �إىل �ملخرجة �ل�شعودية هيفاء 
�ملن�شور خمرجة فيلم �لفتتاح وجدة �لذي كان قد بد�أ فكرة و�شيناريو يف دورة 
و��شعا  دوليا  ��شتح�شانا  ولق��ى  عديدة  بجو�ئز  وف��از   2008 للعام  �ملهرجان 
�أيام  �شبعة  �لتي متتد  �حلالية  �ل��دورة  �لفتتاح يف  كفيلم  ويتم عر�شه  ليعود 

ويعر�ض خللها 169 فيلما متميز� من 43 دولة.
و�أثناء حفل �لفتتاح وتقدير� لإجناز�ته �لعديدة قام عبد �حلميد جمعة رئي�ض 
مهرجان �خلليج �ل�شينمائي وم�شعود �أمر�هلل �آل علي مدير �ملهرجان بتكرمي 
بجائزة  جابر  حممد  �لكويتي  �ل�شيناريو  وك��ات��ب  و�ملمثل  �مل�شرحي  �لكاتب 
�إجناز�ت �لفنانني تقدير� مل�شريته �لفنية وقدمت له �شاعة فاخرة من �شركة 
�شبط  ور�ع��ي  �لر�شمي  �ل�شريك  �شافهاوزن  �شي  دبليو  �آي  �لعاملية  �ل�شاعات 

�لوقت يف مهرجان �خلليج �ل�شينمائي �لذي يعقد يف دبي ف�شتيفال �شيتي  . 

اختتام فعاليات اأ�شدقاء ال�شرطة يف العني
•• العني-وام:

�شهد �لعقيد حممد �شهيل �لر��شدي نائب مدير 
م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة �ل��ع��ني �أم�����ض �لول ح��ف��ل ختام 
فعاليات برنامج �أ�شدقاء �ل�شرطة لأبناء منت�شبي 
�لعني  �أبوظبي يف مدينة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
خمتلف  م��ن  وطالبة  طالبا   76 ع��دده��م  �لبالغ 
ن���ادي �شباط  و�ل����ذي نظمه  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ر�ح��ل 
�شرطة �لعني. و�أكد �لعقيد حارب خمي�ض �خلييلي 
مدير نادي �شباط �شرطة �لعني �أهمية �لربنامج 
�لرتبوية  ب��ال��رب�م��ج  �ل��ف��ر�غ  �أوق����ات  ��شتثمار  يف 
�ملتنوعة و�لهادفة و�كت�شاف مو�هبهم وتنمية روح 
�لتي  و�خل���رب�ت  باملعلومات  وت��زوي��ده��م  �ل��ت��ع��اون 

جتعلهم عنا�شر فعالة يف �ملجتمع. 
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العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفخمة للوكالت �لتجارية

رخ�شة رقم:CN 1050652 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كمال �لدين بري حممد)%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مهدي فرح عبد �لرحمن �شريفي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مهدي فرح عبد �لرحمن �شريفي من 100% �ىل %51

تعديل ر��ض �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.2*0.5

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�لفخمة للوكالت �لتجارية

MAJESTIC TRADING AGENCIES
�ىل/�لفخمة للوكالت �لتجارة ذ.م.م 

MAJESTIC TRADING AGENCIES LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة رفادة للمقاولت �لعامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1049374 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة رفادة للمقاولت �لعامة ذ.م.م
RAFADA GENERAL CONTRACTING CO LLC

�ىل/�شركة رفادة لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م 
RAFADA GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية)4220903(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية)4220904(

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت �لديو�ن

رخ�شة رقم:CN 1020534 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.46*3.71

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت �لديو�ن
AL DEEWAN SUPERMARKET

�ىل/بقالة �لديو�ن 
AL DEEWAN BAQALA

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
�لفنية  �ل�ش�����ادة/�ل�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للكهرباء و�لتكييف و�ل�شيانة ذ.م.م - تيمكو
رخ�شة رقم:CN 1017138  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فاطمة �شليمان �شعيد �لرحمي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن علي مطر �لريامي

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
�ل�شفق  �ل�ش�����ادة/نور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �للكرتوميكانيكية
رخ�شة رقم:CN 1456700  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد جمعة عبد �هلل خليفة �ملهريي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شعيد عابد �شاهني �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
ريتيل  �ل�ش�����ادة/ماك�ض  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1058683:ذ.م.م - فرع �بوظبي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة لند مارك برمييري هولدينجز ليمتد 

Landmark Premiere Holdings Limited

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف موكي�ض و�دهومال جاكتياين + فروعها يف �مارة �بوظبي

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لوردي للهو�تف

رخ�شة رقم:CN 1044873  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

يو�شف زينل يو�شف زينل �خلوري من وكيل خدمات �ىل مالك 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

يو�شف زينل يو�شف زينل �خلوري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �ي�شر �بر�هيم �لحمد
فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقر�ض �لذهبي 

للقرطا�شية و�لتجهيز�ت �ملكتبية
رخ�شة رقم:CN 1189012  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد �هلل �شامل عبد �هلل �شعيد �ل�شم �لنقبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يون�ض �حمد مهدي �حمد �لكثريي

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شطورة �لعقارية 
ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1088987  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد �لرحمن عبد �هلل عبد �لرحمن ح�شني مظفر )%1(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل �حمد عبد �لكرمي �لزرعوين

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز د�نة �خلليج ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1017900  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خليل �لرحمن �شال كار�)%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عدنان حممد عبد �هلل �شامل �جلابري)%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف توما�ض �نتوين
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف جا�شم ب�شري خلف �شعيد �لعربي

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كل�شيك 

�نرتبر�يز�ض ل�شكر�ب �ملباين ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1270571 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لنجم  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�لبحري لتجارة �للكرتونيات
رخ�شة رقم:CN 1021275-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

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

طاهر لتعهد�ت �ل�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1103081 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/م�شغل  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

رول للملب�ض
رخ�شة رقم:CN 1465691 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ترينتو للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1029133 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد بن �شلطان بن حمد�ن �ل نهيان)%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد �لهادي �لكرب�)%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف مبارك �شهيل ر��شد عبيد �حلمريي

تعديل ر��ض �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.70*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ترينتو للمقاولت �لعامة

TRINTO GENERAL CONTRACTING
�ىل/�شركة ترينتو للمقاولت �لعامة ذ.م.م 

TRINTO GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
للماكولت  �ل�ش�����ادة/مرو�ض  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملرطبات  رخ�شة رقم:CN 1019660 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن / �جمايل من م�شاحة 17*3 �ىل 16*1

تعديل ��شم جتاري:من/مرو�ض للماكولت و�ملرطبات
MAROOSH FOOD & SOFTDRINKS

�ىل/مطعم مرو�ض 
MAROOSH RESTAURANTS

فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
��ش�ض  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبناء للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1186126  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ر��شد حمد �لكعبي

تعديل لوحة �علن/�جمايل من م�شاحة 30*1 �ىل 1*1
فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شمارت كول فون

رخ�شة رقم:CN 1008278  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �ر�شلن حممد عزيز عبد �لغفور عبد �هلل �لعو�شي%100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة �شيد من�شور �شيد �شرف �لدين
فعلى كل من له حق �لعرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لزمالك 

لتجارة و��شتري�د �لحذية
رخ�شة رقم:CN 1284365 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لزمالك 

لتجارة و��شتري�د �لك�ش�شو�ر�ت
رخ�شة رقم:CN 1284363 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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نهيان ي�شتقبل كبري وزراء ولية كريال الهندية
يف �لم��ار�ت يكنون كل �ل��ود و�لتقدير و�لح��رت�م لقيادة 
وحكومة و�شعب �لمار�ت �لذين يجدون لديهم كل تعاون 
وت�شامح. ومن �ملقرر �أن يفتتح كبري وزر�ء حكومة كري�ل 
يف وقت لحق �ليوم يف �ملركز �لثقايف و�لجتماعي �لهندي 
عرب  �لهندي  �لثقايف  للموؤمتر  �لعاملي  �للقاء  باأبوظبي 

�لبحار �لذي ي�شتمر يومني.
ماأدبة  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  و�أق���ام 
غد�ء تكرميا لل�شيف �لهندي و�لوفد �ملر�فق �لذي ي�شم 
12 وزير� حمليا بال�شافة �ىل �لوزير �لحتادي �ل�شابق 
و�أع�شاء  �مل��در�ء  من  عدد  �ملاأدبة  ح�شر  كومار.  فري�ندر� 
�لعايل  �لتعليم  مبو�ش�شات  و�لد�ري��ة  �لتعليمية  �لهيئتني 

�حلكومي وبع�ض �لفعاليات �لقت�شادية و�لثقافية.

موؤكد�   .. �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�ل���زر�ع���ي���ة  و�ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
حما�شهم للعمل من �أجل �لتطوير و�لتنمية يف �لقطاعني 
تعي�ض  �لهندية  �أن �جلالية  و�أكد معاليه  �لعام و�خلا�ض. 
يف �أمن و��شتقر�ر مع �أبناء �ملجتمع �لمار�تي �لذي ي�شم 
�ي�شا ع�شر�ت �جلاليات من خمتلف دول �لعامل مو�شحا 
ويقومون  �حل��ق��وق  بجميع  كذلك  يتمتعون  �جلميع  �أن 
دولة  �أ���ش��اد  جهته  من  �ملطلوب.  بال�شكل  �لو�جبات  ب���اأد�ء 
�وومني �شاندي ب�شيا�شة �لنفتاح �حلكيمة �لتي تنتهجها 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لم���ار�ت 
�ملجتمع  ب��ن��اء  �هلل يف  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�شياحيا  و�قت�شاديا  وثقافيا  تعليميا  وتنميته  �لمار�تي 
و�شناعيا وجتاريا. وقال �إن �أبناء �جلالية �لهندية �ملقيمة 

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ��شتقبل 
�م�ض  ظهر  بق�شره  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�ووم��ني �شاندي كبري وزر�ء حكومة كري�ل و�لوفد  دولة 

�لوز�ري �ملر�فق له ويزور �لبلد حاليا.
وتبادل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان مع �شيفه 
�لهندي �حلديث حول �لعلقات �ملمتدة عرب �لتاريخ بني 
�لم�����ار�ت و�ل��ه��ن��د ع��م��وم��ا وم���ع ولي���ة ك���ري�ل ع��ل��ى وجه 

�لتحديد يف �ملجالت �لتجارية و�لقت�شادية.
و�أ�شار �ىل ��شهام �أبناء �جلالية �لهندية �ملقيمة يف �لدولة 
و�لتعليمية  و�لتجارية  �لقت�شادية  �لجن��از�ت  جممل  يف 

بهدف تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة

جمل�ش اأبوظبي للتعليم يطلق حملة اأبوظبي تقراأ
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ض  �ط��ل��ق 
ت��ق��ر�أ و�لتي  �أب��وظ��ب��ي  �أم�����ض حملة 
ينظمها �ملجل�ض بالتعاون مع عدد 
من �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
ثقافة  ن�����ش��ر  ب���ه���دف  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لقر�ءة وحب �ملطالعة بني طلب 
�مل���د�ر����ض و�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي ب�شكل 
وفعاليات  �أن�شطة  وت�شتهدف  ع��ام 
�شهر  طيلة  ت�شتمر  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة 
�بريل �جلاري جميع طلب ريا�ض 
�أبوظبي،  �إم��ارة  ومد�ر�ض  �لأطفال 
كما تدخل م�شاريع �حلملة �شمن 

�ملناهج �لدر��شية للحلقة �لأوىل. 
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  جاء ذلك خلل 
�ملا�شي  �خلمي�ض  ي��وم  عقد  �ل���ذي 

بفندق �شانغريل يف �بوظبي .
خمي�ض  م���غ���ري  �ل����دك����ت����ور  وق�������ال 
جمل�ض  ع�������ام  م�����دي�����ر  �خل���ي���ي���ل���ي 
يف  كلمته  خ��لل  للتعليم  �أبوظبي 
�حلملة  هذه  �إن  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
�أه��د�ف جمل�ض  تاأتي �نطلقا من 
�شناعة  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب����وظ����ب����ي 
مرتكز�ت �مل�شتقبل �ملعريف بتخريج 
ويف  �مل��ع��رف��ة  �أدو�ت  مي��ت��ل��ك  ج��ي��ل 
دور  لتعزيز  �مل�شتمر  �ل�شعي  �إط���ار 
ب��اأن يكون جزء�ً  �ل��دول��ة  �ل��ف��رد يف 
و�لتاأثري  �ل��ت��غ��ي��ري  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
�إىل ذل��ك هو �حل��ث على  وطريقنا 
�لتعاون  تفعيل  �لقر�ءة من خلل 
�أف��ر�د �ملجتمع  �مل�شرتك مع جميع 
و�إث������ارة �ه��ت��م��ام��ه��م ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�إىل  لفتا  �لقر�ءة  �أن�شطة  خمتلف 
�أننا �ليوم ن�شهد ع�شر� ت�شكل ثورة 
ثروة  ول  ثرو�ته  �أه��م  فيه  �ملعرفة 
دون  ق��ي��م��ة  ذ�ت  �أ���ش��ب��ح��ت  م��ال��ي��ة 
معريف  فكر  �شناعة  يف  ت�شخر  �أن 
باإ�شهامات  �لعامل  �إم��د�د  قادر على 
�شناعة  ع���ل���ى  ق���������ادرة  م���ت���م���ي���زة 
�لتغيري.  وتعترب م�شاهمة �ملجل�ض 
تقر�أ  �أبوظبي  مثل  كبرية  مببادرة 
�لتوعية  �إىل  تهدف  �شباقة  خطوة 
و�ملجتمع  �مل���د�ر����ض  يف  �ملجتمعية 
باأهمية �لدور �لذي تلعبه �لقر�ءة 
�ل����ف����رد  ����ش���خ�������ش���ي���ة  ����ش���ي���اغ���ة  يف 
�ختار  �ل������دول..وق������د  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
�أول كلمة  �إقر�أ لأنها  �ملجل�ض �شعار 
يفتح  فعل  و�أول  �ل��ق��ر�آن  يف  ن��زل��ت 

�أبو�ب �لعلم. 
حملة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����اف 
ت��ت��ب��ن��ى جمموعة  ت���ق���ر�أ  �أب���وظ���ب���ي 
�ل����رب�م����ج و�لأن�������ش���ط���ة و�شط  م���ن 
�ملوؤ�ش�شات  بارزة لعدد من  م�شاركة 

�إىل  لينطلق  و�مل��در���ش��ة،  �لبيت  يف 
جو خمتلف يحمل �ملتعة و�لفائدة 
و�ملر�فق  و�مل��ت��ن��زه��ات  �حل��د�ئ��ق  يف 
يقر�أ  �أو  كتابا  يحمل  و�أن  �لأخ��رى 
�لقر�ئية  ث��ق��اف��ت��ه  ف��ي��ن��م��ي  ق�����ش��ة 
و�ملعريف،  �للغوي  خم��زون��ه  وي��زي��د 
�لطفل  ي��خ��ت��ل��ط  �أن  �مل��م��ك��ن  وم���ن 
وي�شتمع  خم��ت��ل��ف��ة  ث���ق���اف���ات  م����ع 
مغزى  حتمل  ه��ادف��ة  ق�ش�ض  �إىل 
�لإيجابية  ق��ي��م��ه  ي��ر���ش��خ  وه���ك���ذ� 
�لرئي�شة  �لأه��د�ف  �أن هذه  موؤكد�ً 
لتحقيقها  �ل��ب��ل��دي��ة  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي 
وهذه  ق�شة  ق����ر�ءة  ملتقيات  م��ن 
�لر�بعة  لل�شنة  م�شتمرة  �لفعالية 

على �لتو�يل. 
�أبو فرو�شة  �أكدت �لدكتورة منى  و 
�لفل�شي �أمينة �شر جلنة �لبيئة و 
�شحة �ملجتمع بجمعية حممد بن 
�أن �جلمعية تدعم  �آل نهيان  خالد 
فعاليات ق�شة يف �حلديقة مبدينة 
�لعني ف�شل عن �لأن�شطة �لأخرى 
�ل���ت���ي ت��ت��ب��ن��ه��ا يف م��ك��ت��ب��ة �أج���ي���ال 
�أن  �إىل  للجمعية  �لتابعة  �مل�شتقبل 
بتوجيهات  ج����اءت  �مل�����ش��ارك��ة  ه���ذه 
كرمية من �شمو �ل�شيخة �لدكتورة 
���ش��م��ا ب���ن���ت حم���م���د ب����ن خ���ال���د �آل 
رئ��ي�����ش��ة �جل��م��ع��ي��ة كو�حدة  ن��ه��ي��ان 
باأنها  ن���وؤم���ن  �ل��ت��ي  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
وملمو�شا  ك��ب��ري�  ف��رق��ا  ���ش��ت��ح��دث 
�ل��ت��ي عا�شرتها  �لأج��ي��ال  يف ح��ي��اة 
م���وؤك���دة �لأه��م��ي��ة �ل��ق�����ش��وى �لتي 
�لأطفال  حياة  يف  �ل��ق��ر�ءة  متثلها 
و�ل���رق���ي  م���د�رك���ه���م  ت��و���ش��ي��ع  ويف 
بفكرهم و�لتي تربهن �إطلق �أول 
مكتبة خمت�شة بالطفل يف مدينة 
 2005 �ل����ع����ام  ���ش��ي��ف  يف  �ل���ع���ني 
�لعمرية  �لفو�رق  مبر�عاة  متيزت 
�لقر�ئية حيث  �لرب�مج  تقدمي  يف 
تقدم �ملكتبة لكل فئة عمرية بر�مج 
�أع�شائها  �أع���م���ار  ت��ن��ا���ش��ب  ق��ر�ئ��ي��ة 
�ملنا�شبة  بالكتب  �أي�����ش��ا  وت��زوده��م 

للفئة �لعمرية �ملوجودين بها. 
و  روؤى  ت��ط��اب��ق��ت  ل��ق��د  و�أ����ش���اف���ت 
�لدكتورة  �ل�شيخة  �شمو  توجيهات 
�شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان 
مع �أهد�ف �ملبادرة �أبوظبي تقر�أ �إذ 
مي��ث��ل �ل��ط��ف��ل �ل����ذي مي��ث��ل ن�شف 
و�شيظل  �مل�شتقبل  وك���ل  �حل��ا���ش��ر 
�لأجيال  ه��ذه  د�ئ��م��ا على  �ل��ره��ان 
�لتي متلك �لوعي و�لثقافة يف �شتى 
جمالت �ملعرفة تلك �لثقافة �لتي 
تاأ�شل لل�شخ�شية �ملتكاملة �لتي ل 
�لأكادميية فقط  �لدر��شة  توفرها 
ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أه��م��ي��ت��ه��ا و�إمن���ا 
يوفرها �لطلع �مل�شتمر و�لإبحار 

يف طيات �لكتب .
و�ل�شوؤون  �لأوق�����اف  هيئة  وت��ق��دم 
حملة  يف  ب����ارز�  دور�  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�أب���وظ���ب���ي ت���ق���ر�أ م���ن خ����لل عقد 
�لتوعوية  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  م���ن  ع����دد 
و�ملهتمني  �لأم��ور  لأولياء  �ملوجهة 
�ل�شحي  ط���ال���ب  �ل�����ش��ي��د  و�أ������ش�����ار 
م��دي��ر ع���ام د�ئ�����رة �ل���وع���ظ بهيئة 
�لجتماعية  و�ل�������ش���وؤون  �لأوق�����اف 
�لهيئة  �أنه �نطلقا من خطة  �إىل 
وتعاونا  و��شتجابة  �لإ�شرت�تيجية 

يوؤكد هذه �لدللة .
و�أ�شاف �شعادته �أنه يتز�من �إطلق 
ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل��ه��ام��ة م��ع �حتفاء 
�لدويل  كتابها  مبعر�ض  �أب��وظ��ب��ي 
يف دورته �ل� 23 خلل �شهر �إبريل 
�حلايل مبا يعنيه ذلك من حتفيز 
و�إغناء  �مل��ح��ل��ي  �ل��ث��ق��ايف  ل��ل��ح��ر�ك 
�لثقايف  و�لتبادل  �لتو��شل  حلركة 
وباعتبار  و�ل���ع���امل  �لإم������ار�ت  ب��ني 
ي�شعى  �لغد  ق��ر�ء  �لأط��ف��ال هم  �أّن 
�ملعر�ض �إىل ترويج �لقر�ءة كم�شدر 
للمتعة و�لكت�شاف و�لتعليم حيث 
دد�ً ركناً خا�شا للأطفال  يجُقّدم جمجُ
�أيديهم  م��ت��ن��اول  يف  �ل��ك��ت��اب  ي�شع 
ويحفزهم على �لقر�ءة و�ملطالعة.

هيئة  �أن  �إىل  �مل���ه���ريي  �أ����ش���ار  ك��م��ا 
تعمل  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
���ش��ن��وي��ا وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع جمل�ض 
�آلية  ل��و���ش��ع  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  �أب���وظ���ب���ي 
فئات  على  �ل�����ش��ر�ء  ق�شائم  ت��وزي��ع 
�لأطفال و�لنا�شئة و�ل�شباب وطلبة 
وتتكامل  كما  و�جلامعات  �ملد�ر�ض 
�لثقافية  �لتعليمية  �ملبادر�ت  هذه 
�ل���ر�ئ���دة، م��ع م�����ش��اري��ع �أخ����رى مّت 
�لعني  كمعر�ض  م��وؤخ��ر�ً  �إط��لق��ه��ا 
�أبوظبي  وح��ق��ي��ب��ة  ل��ل��ك��ت��اب  ت���ق���ر�أ 
ل���لأط���ف���ال و�ل��ن��ا���ش��ئ��ة �ل��ت��ي قمنا 
�أهم  من  ع��دد  بتوزيع  خللها  من 
للأطفال  �ملخ�ش�شة  �لإ����ش���د�ر�ت 
�ل���ع���امل���ي،  �لأدب  ع�����ن  م���رتج���م���ة 
لطلبة �حللقة �لتعليمية �لأوىل يف 
و�ملنطقة  �أبوظبي  مدينة  مد�ر�ض 

�لغربية ومدينة �لعني.
تقر�أ  �أبوظبي  فعاليات  ت�شمل  كما 
�حتاد  م��ع  بالتعاون  �شرد  م�شابقة 
و�لتي  �لأم����������ار�ت  و�أدب���������اء  ك���ت���اب 
مرحلة  وطالبات  طلبة  ت�شتهدف 
�حللقة �لثانية و�لثالثة حيث خ�شع 
يف  تاأ�شي�شية  عمل  ل��ور���ض  �لطلبة 
جمال �لكتابة �لإبد�عية و�كت�شاف 

�لطلبة �ملوهوبني.
�ل�شايغ  �ل��دك��ت��ور حبيب  و�أو���ش��ح   
كتاب  �حت���اد  �إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
و�أدباء �لإمار�ت �أن فر�شةجُ �لتعاوِن 
تاأتي  للتعليم  �أبوظبي  جمل�ض  مع 
دع��م��اً ل��ه��دف وخ��ط��ة �حت���اد كتاب 
و�أدب���اء �لإم���ار�ت �ملعني ب��اإب��ر�ز دور 
تنوعاتها  على  �ملوؤ�ش�شاتي  �لتعاون 
معاً  و�ل��ث��ق��ايف  بالتعليمي  لن�شل 
و�هتمام  ح����ر�ك  ح��ال��ة  خ��ل��ق  �إىل 
و�لكتابة  �ل��ق��ر�ءة  بجعل  جمتمعي 
�ليومية  حياتنا  يف  حا�شر�  �شيئاً 
وما �لقر�ءة و�لكتابة ب�شكل �إبد�عي 
�إل �إع�����لن ع���ن ح��ري��ة وت���ف���رد كل 
�شخ�ض، مبا ي�شمح له با�شتقللية 
قق ��شتقللية �ملجموع، فاعليًة  حتجُ
للحو�ر وتبادل �خلرب�ت عن وعي.

�لكتاب  �حت��اد  �إن  �ل�شايغ  و�أ���ش��اف 
م�شوؤولياتها  من  ع��ام  نفع  جمعية 
�له��ت��م��ام ب��امل��و�ه��ب وت��ط��وي��ر �أد�ء 
تفاعلياً  ت��ط��وي��ر�ً  �لثقايف  �لو�شط 
�لكتب  د�ر  �لتعاون مع  �إىل  م�شري� 
�لوطنية يف هيئة �أبوظبي لل�شياحة 
�لكتاب  وذل��ك من خلل  و�لثقافة 
�لفائزة  للق�ش�ض  �شت�شدره  �ل��ذي 
وت��ب��ن��ي��ه��ا مل�������ش���اري���َع ن�������ش���ٍر �أخ�����رى 

من  و�ل��ت��ي  و�ملجتمعية  �حلكومية 
�لقر�ءة  م��ه��ار�ت  ت��ع��زز  �أن  ���ش��اأن��ه��ا 
و�لكتابة لدى �أبنائنا �لطلبة وذلك 
يوميا  وق����ت حم����دد  ب��ت��خ�����ش��ي�����ض 
�لقر�ءة  �أن�شطة  ملمار�شة  للطلب 
و�ل��ك��ت��اب��ة �مل��ت��ن��وع��ة و�ل��ع��م��ل على 
رف���ع م�����ش��ت��وى ه��ات��ني �مل��ه��ارت��ني و 
�ملطبوعة  �ل��ق��ر�ءة  م�شادر  حتديد 
تعزز هذه مهار�ت  �لتي  و�ل�شفوية 
ف�������ش���ل ع�����ن �ك���ت�������ش���اف م���و�ه���ب 

�لطلب �ملبدعني.
�لقر�ءة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����ار 
�أ�شا�شية لإتقان بقية �لعلوم  مهارة 
و�مل����ع����ارف ل��ي��ن��ت��ق��ل �ل��ت��ل��م��ي��ذ من 
�لقر�ءة  �إىل  �ل��ق��ر�ءة  تعلم  مرحلة 
للتعلم وتعترب حملة �أبوظبي تقر�أ 
جم�شد� ملا يوؤمن به �ملجل�ض باأن كل 
طالب ي�شتحق �لأف�شل وكل طالب 
يجب ت�شميم ما ي�شاعده من مو�د 
م�شتقل  متعلما  ل��ي��ك��ون  وب��ر�م��ج 
�ملتمركز  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ف��ل�����ش��ف��ة  وه����ذه 
�لنموذج �ملدر�شي  حول �لطالب يف 

�جلديد.
�أب��وظ��ب��ي تقر�أ  وت�����ش��ت��ه��دف ح��م��ل��ة 
�أ�شا�شية  ب�����ش��ورة  �مل���د�ر����ض  ط��ل��ب��ة 
�أف����ر�ده  �مل��ح��ل��ي بجميع  و�مل��ج��ت��م��ع 
�شمولية  ب�شورة  وفئاته  و�شر�ئحه 
ف�������ش���ل ع�����ن ت����ع����زي����ز �مل�������ش���ارك���ة 
�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة مب���������ش����ارك����ة ج���ه���ات 

وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي. 
بتدريب  �ملجل�ض  قام  �ملد�ر�ض  ففي 
�ملعلمني على توظيف �أحدث طر�ئق 
�مل�شادر  و�ختيار  �ل��ق��ر�ءة  تدري�ض 
�ل�شجلت  وت���وظ���ي���ف  �ل���ق���ر�ئ���ي���ة 
�لقر�ئي  �ل���ت���ق���ومي  يف  �ل���ق���ر�ئ���ي���ة 
�لتي  �لتدريبية  �مل��و�د  وغريها من 
لتقدمي  �ملعلم  �شاأنها م�شاعدة  من 

�أف�شل �ملمار�شات �لتدري�شية. 
�ملجتمعية  �مل�شاركة  ج��ان��ب  يف  �أم���ا 
وبر�مج  ف��ع��ال��ي��ات  �حل��م��ل��ة  ت�شمل 
موؤ�ش�شات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  متنوعة 
مفهوم  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  ح��ك��وم��ي��ة 
م�����ش��ت��م��ر بحيث  ب�����ش��ك��ل  �ل����ق����ر�ءة 
من  للطلبة  ح��ي��اة  �أ���ش��ل��وب  ت�شبح 
�أبوظبي  هيئة  م�شاهمة  �شمنها 
تبني  يف  و�ل����ث����ق����اف����ة  ل���ل�������ش���ي���اح���ة 
�مل�شاريع �لناجحة يف م�شابقة �شرد 
حيث �أو���ش��ح ���ش��ع��ادة م��ب��ارك حمد 
�أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  �ملهريي 
هيئة  �أن  و�ل���ث���ق���اف���ة،  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
تدعم  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
�أطلقها  �لتي  تقر�أ  �أبوظبي  حملة 
بو�شفها  للتعليم  �أبوظبي  جمل�ض 
�لقر�ءة  ثقافة  لن�شر  هامة  مبادرة 
جميع  �لعام  ه��ذ�  ت�شتهدف  و�لتي 
ط��لب ري��ا���ض �لأط��ف��ال ومد�ر�ض 
�حللقة �لتعليمية �لأوىل يف �لإمارة 
و�لإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
عند  �لقر�ءة  ت�شجيع  �أن  �إىل  لفتا 
جيل �ملجُ�شتقبل �حد ركائز �لرب�مج 
�لثقافية �لتي نحر�ض على دعمها 
�أن  كن  و تطويرها، فالتنمية ل ميجُ
�ملعرفة و�لعلم  تتحقق مبعزل عن 
تطور  يف  �لأ�شا�ض  �ل��دور  وللقر�ءة 
�ملجتمعات و�حل�شار�ت ولذلك فاإّن 
و�لنا�شئة  �لأط��ف��ال  بجيل  �لعناية 

مع حملة جمل�ض �أبوظبي للتعليم 
لتعزيز �لقر�ءة من خلل م�شروع 
�أبوظبي تقر�أ قامت �لهيئة �لعامة 
لل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف بعدة 
م���ب���ادر�ت �شمن �حل��م��ل��ة مت��ث��ل يف 
تخ�شي�ض خطبة �جلمعة للحديث 
�ل����ق����ر�ءة وذل�����ك ع��ل��ى منابر  ع���ن 
�جلو�مع وتنفيذ عدد� من �لندو�ت 
و�لغربية يقوم  و�لعني  �أبوظبي  يف 
متخ�ش�شون  علماء  تنفيذها  على 
م��ن �لهيئة و�إل��ق��اء �أك���رث م��ن 27 
حول  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  حما�شرة 
ومكانتها  وف�شلها  �لقر�ءة  مفهوم 
يقوم  و�ملجتمع  �لفرد  على  و�أثرها 
وو�عظات  وع����اظ  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ى 

�لهيئة.
كما ت�شمل فعاليات حملة �أبوظبي 
�ملر�كز  يف  �حل��م��ل��ة  ت��ف��ع��ي��ل  ت���ق���ر�أ 
بتخ�شي�ض  وذل�������ك  �ل����ت����ج����اري����ة 
و�لفر�ض  و�مل���ع���رف���ة  �مل����رح  �أرك������ان 
طيلة  و�لكتابة  ل��ل��ق��ر�ءة  و�لإل��ه��ام 
�ملر�كز  م��ن  ع��دد  ف��رتة �حلملة يف 
�خلالدية  وهي  بالإمارة  �لتجارية 
م����ول ب��اأب��وظ��ب��ي و�ل����ب����و�دي مول 
باملنطقة  م���ول  و�ل�����ش��ت��ي  �ل��ع��ني  يف 
�شخ�شية  و����ش���ت�������ش���ارك  �ل���غ���رب���ي���ة 
م��ن مبادلة  �ل��ك��ارت��ون��ي��ة  م��ن�����ش��ور 
و����ش���خ�������ش���ي���ة �ل������دب������وب ب���رع���اي���ة 
ه���ذه  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف  �ل�������ش���رط���ة 
�لتفاعل  تعزيز  �إط��ار  �لفعاليات يف 
مع �لطلبة و�شيكون هناك ح�شور 
�خلا�شة  �لحتياجات  لذوي  مميز 
يف ه���ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ات ب��ال��ت��ع��اون مع 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 

و�شوؤون �لق�شر. 
�أبوظبي  �لبيئة  هيئة  ت�شاهم  كما 
خلل  من  تقر�أ  �أبوظبي  حملة  يف 
توفري كتب �لرتبية �لبيئية �شمن 
فعاليات �ملر�كز �لتجارية، ويت�شمن 
حمتوى هذه �لكتب مو��شيع حول 
�ملارثون �لبيئي �لتي تعزز �ملهار�ت 
وتغر�ض  �لبيئة  و�مل��ف��رد�ت  �للغوية 
�لبيئي  �ل�����ش��ل��وك  �ل��ط��ل��ب��ة  ل����دى 
عن  كتب  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�شليم، 
ت�شلط  �ل��ت��ي  �مل���ن���اخ  ت��غ��ري  �شل�شلة 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى ق�����ش��ي��ة ت��غ��ري �ملناخ 
�جلو�نب  �شرح خمتلف  من خلل 
وتاأثري�تها �ملبا�شرة وغري �ملبا�شرة. 
كما تركز على زيادة وعي �لطلب 

حول هذه �لظاهرة. 
�إطلق  �شبق  �أن��ه  بالذكر  و�جلدير 
�حلملة عقد عدد من ور�ض �لعمل 
ح�����ول م�����ش��اب��ق��ة ����ش���رد وق�������ش���ة يف 
ت��ع��ري��ف �لطلبة  ب��ه��دف  �حل��دي��ق��ة 
�لأن�شطة  ب��اأه��م  �مل��د�ر���ض  و�إد�ر�ت 

و�لفعاليات �لتي تتبنها �حلملة. 
وحول كيفية مو�جهة ظاهرة عدم 
�لقر�ءة بني �لطلب و�ملجتمع  قال 
 ( �خلييلي  خمي�ض  مغري  �لدكتور 
�مل�شكلة موجودة  �إن هذه  للفجر(: 
لي�شت يف �أبوظبي و �إمنا يف �لوطن 
�أتينا بهذه  �لعربي و بالتايل نحن 
�لأطفال  لت�شجيع  لي�ض  �مل���ب���ادرة 
ف���ق���ط و �إمن�������ا ه��������وؤلء �لأط����ف����ال 
�شيكونون قادة �مل�شتقبل و�شيكونون 

�شرد  م�����ش��اب��ق��ة  ب�����ش��اأن  م�شتقبلية 
�أن ت�شاهم يف  �لتي نتمنى  �مل�شابقة 

تخريج و�كت�شاِف طاقاٍت كتابية. 
فعاليات  كذلك  �حلملة  وتت�شمن 
عبارة  وه�����ي  �حل���دي���ق���ة  يف  ق�����ش��ة 
قر�ءة  يت�شمن  متنوع  ن�شاط  ع��ن 
و�ل�شورة  ب��ال�����ش��وت  ه��ادف��ة  ق�شة 
ريا�شية  وم�شابقات  ح��ر�ً  ومر�شماً 
مهرجان  �إىل  بالإ�شافة  وثقافية 
على  �شيقام  و�ل��ذي  �لعربية  �للغة 
ك��ورن��ي�����ض �أب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
بلدية مدينة �أبوظبي وي�شم ور�ض 
�ل��ع��رب��ي ومعر�شاً  �خل���ط  ع��م��ل يف 

للكتاب و�لعاباً تعليمية هادفة.
عبد�هلل  �ل�شيد  �أك���د  جانبه  وم��ن   
نا�شر �جلنيبي مدير �إد�رة خدمات 
�أن  �أب���وظ���ب���ي  ب��ل��دي��ة  �مل��ج��ت��م��ع يف 
يعرب  �حل��م��ل��ة  ه���ذه  يف  م�شاركتها 
و�أهد�فها  �ملجتمعية  ر�شالتها  عن 
جمال  يف  �لعامة  و�إ�شرت�تيجيتها 
ت���ع���زي���ز �ل���ت���ك���ام���ل و�ل����ت����ع����اون مع 
�ل�������ش���رك���اء �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني يف 
و�لرب�مج  �مل�����ش��اري��ع  م���ن  �ل��ع��دي��د 
م�شري� �إىل �أن حملة �أبوظبي تقر� 
مدينة  بلدية  �أه���د�ف  مع  تتقاطع 
منظومتها  �شمن  وت�شري  �أبوظبي 
�ملجتمعية  �مل�شئولية  يف  للمبادر�ت 
�ل����ب����ل����دي����ة منذ  ح����ي����ث حت�����ر������ض 
2009 على تعزيز ثقافة �لقر�ءة 
�لعامة  �لأم�����اك�����ن  يف  و�مل���ط���ال���ع���ة 
للمرحلة  �حل����د�ئ����ق  وب���الأخ�������ض 
�لعمرية من 3 وحتى 10 �شنو�ت 
قر�ءة  م�شروع  مبادرتها  يف  وذل��ك 
تجُعنى  ك���م���ا  �حل����دي����ق����ة  يف  ق�������ش���ة 
و�لقر�ءة  �للغة  جم��ال  يف  �لبلدية 
للكبار فتبنت مبادرة لغتنا هويتنا 
لها  ووج���دت  �لعربية  �للغة  لدعم 
دور� ��شرت�تيجيا يف حملة �أبوظبي 
تقر�أ مع جمل�ض �لتعليم وحر�شت 

على �مل�شاركة �لفعالة.
و�أ�شاف �جلنيبي �أن �لبلدية تبنت 
�لفعاليات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ون��ظ��م��ت 
ر�ئدة  وك��ان��ت  �لإط�����ار  ه���ذ�  �شمن 
�للغة  فعالية  مثل  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
�لعربية �لتي نظمتها �إد�رة خدمات 
�ملجتمع يف �لبلدية حتت �شعار لغتنا 
و�ل��ت��ي ت�شمنت  ه��وي��ت��ن��ا  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إق���ام���ة �ح��ت��ف��ال��ي��ات وف��ع��ال��ي��ات يف 
بتعزيز  �ل���ب���ل���دي���ة  �ل�����ت�����ز�م  �إط�������ار 
باأهم  و�لتم�شك  �لوطنية  �لهوية 
�لأ�شا�شية  ولغته  �ملجتمع  مكونات 
�أركان  م��ن  ق��وي��اً  �ل��ت��ي ت�شكل رك��ن��اً 
هويته و�نتمائه م�شرية �إىل �أهمية 
وتعزيز  �لعربية  باللغة  �لتم�شك 
تو��شل �جليل �جلديد بجمالياتها 
و�لبلغية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  وق��ي��م��ت��ه��ا 
و�رتباطها بتاريخ �لأمتني �لعربية 

و�لإ�شلمية. 
للبلدية  �مل��م��ي��زة  �مل����ب����ادر�ت  وم����ن 
ق�شة  ق�����������ر�ءة  م������ب������ادرة  ك�����ذل�����ك 
�لقر�ءة  قيمة  غر�ض  �إىل  �لهادفة 
��شتثمار  مت  ح���ي���ث  �لأط�����ف�����ال  يف 
ثقافية  لأغ�������ر���������ض  �حل������د�ئ������ق 
حمفزة  بيئة  و�ت��خ��اذه��ا  وتعليمية 
للقرت�ب من �لكتاب من منطلق 
�إخر�ج من �جلو �لتقليدي للقر�ءة 

غر�شنا  فاإذ�  �مل�شتقبل  و�أمهات  �آباء 
تاأكد  �لآن  من  �ل��ق��ر�ءة  حب  فيهم 

�شيكون عندنا �شعوب تقر�أ.
�حلملة  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  وب��خ�����ش��و���ض 
قال  وتنتهي  وجيزة  لفرتة  �أنها  �أم 
�شتكون  م��غ��ري �خل��ي��ي��ل��ي  �ل��دك��ت��ور 
�شنة  ك����ل  يف  �أ�����ش����ب����وع����ان  م���دت���ه���ا 
ل��ت��ن�����ش��ي��ط ع��م��ل��ي��ة �ل����ق����ر�ءة وهى 
موجودة �أ�شًل على طول �ل�شنة و 
لكن مت �لرتكيز ب�شكل �أكرب خلل 
�آلية  نن�شط  حتى  فقط  يوما   15
�لقر�ءة لدى �لطلب و بقية �أفر�د 

�ملجتمع .
�آل��ي��ات تن�شيط  وح���ول �ل��و���ش��ائ��ل و 
ل��ل��ط��لب قالت  �ل����ق����ر�ءة  م��ف��ه��وم 
�إن كل  �مل��زروع��ي  �ل��دك��ت��ورة كرمية 
�لعملية  يف  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
�لتعليمية لديهم دور موؤثر.. مثًل 
باملعلم  ��شتثمارنا  للمعلم  بالن�شبة 
زودناهم  و  �ل��ت��دري��ب  م��ن  بالكثري 
تعليمهم  ومت  �ل�شرورية  بامل�شادر 
يقر�أ  كيف  و  �مل��در���ض  ينتقي  كيف 
للم�شادر  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  و  ل��ل��ط��لب 
�ملتدرجة  �مل�������ش���ادر  ل��ه��م  و���ش��ف��ن��ا 
ي�شتخدمونها  �أن  مي��ك��ن  ب��ح��ي��ث 
�لكثري  فهناك  للطلب  بالن�شبة 
يقومو�  �أن  مي��ك��ن  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن 
بع�ض  يوجد  و  �حلملة  خ��لل  بها 
�ملدر�شة  �ن  منها  �أي�شاً  �مل�شابقات 
ت��ق��ر�أ ك��ل ي���وم خ���لل �حل��م��ل��ة ملدة 
�ملدر�شي  �ل���ي���وم  ق��ب��ل  دق���ائ���ق   10
�أن�شطة  هناك  و  كن�شاط جمتمعي 
�ملدر�شة  م�شتوى  على  تقام  �آخ��رى 
�أن�شطة على م�شتوى  وهناك �أي�شاً 
جميع مد�ر�ض �أبوظبي خا�شة باأن 
يكون جميع ح�ش�ض �للغة �لعربية 
يخ�ش�ض  �لإجن���ل���ي���زي���ة  �ل���ل���غ���ة  و 
للقر�ءة و �لإ�شتجابة للإحتياجات 

للطلب �لقر�ءية .
هناك  �لثانية  �مل�شاألة  �أن  و�أ�شافت 
برنامج  �أف�������ش���ل  م��ث��ل  م�����ش��اب��ق��ات 
ت�شميم  �أف�����ش��ل  و  م��ن��زيل  ق�����ر�ءة 
�أف�شل  م��ث��ل  و  �ل��ك��ت��اب  ل��ف��ا���ش��ل��ة 
و  مقروءة  ق�شة  ل�شخ�شية  متثيل 
يوجد كذلك �لكثري من �لن�شاطات 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل���لأول���ي���اء �لأم�������ور و 
يف  �أبناءهم  مع  للم�شاركة  دعوتهم 
�خلارجية  و�لأن�شطة  �لعمل  ور�ض 

مثل �لقر�ءة يف �حلديقة .
�ل��ذي��ن ل  ب��الأط��ف��ال  يتعلق  وفيما 
�و�شحت  �ل���ق���ر�ءة  ع��ل��ى  ي���ق���درون 
�ل���دك���ت���ورة ك���رمي���ة �مل����زروع����ي �أن 
ب�شفة  ل��ه��م  �لأ�����ش����ل  يف  �حل��م��ل��ة 
خا�شة و مت تدريب �ملدر�شني طو�ل 
�لرتكيز  �أ�شا�ض  على  �ل��ف��رتة  ه��ذه 
�ل��ذي��ن ل يقدرون  �ل��ط��لب  ع��ل��ى 
على �لقر�ءة و�حلملة �شتكون على 
مكثف  ب�شكل  ون��رك��ز  �ل��ع��ام  م���د�ر 

خلل �لإ�شبوعني .
وكيف �شتعرفون �أن �حلملة جنحت 

مع �لأطفال باملد�ر�ض قالت: هناك 
�شجلت قر�ءة للطلب وبني فرتة 
�لطلب  �شجلت  ن��اأخ��ذ  �أخ���رى  و 
ي��ت��م م���ن خ��لل��ه��ا م��ع��رف��ة مدى 
و�لتو��شل  �ل��ط��لب  ب��ني  �لتفاعل 

مع �ملدر�شني ب�شكل م�شتمر .
وق����ال �ل��دك��ت��ور ول��ي��د ع��ك��و خبري 
حملة  ح��ول  �لثقافية  �ل�����ش��ووؤن  يف 
�أبوظبي تقر�أ �إن هذه �حلملة قوية 
�لقائمني  م���ن  و�أمت���ن���ى  وم��ب��ارك��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة حتى  �ل��ل��غ��ة  ي��دع��م��و�  �أن 
�أن ينتجو� جيًل عربياً  ي�شتطيعو� 

ذ� وعي عربي.
�إن��ه ميكن  وف��اء م�شطفى:  وقالت 
�لناجحة  �لتجارب  من  �لإ�شتفادة 
�أدر�����ض  ع��رب��ي��ة  ل��غ��ة  كمعلمة  ف���اأن���ا 
�لر�بع  �ل�����ش��ف  ل��ط��ال��ب��ات  �أق�����ر�أ  و 
�ل�����ش��ج��لت �مل��ت��ت��ال��ي��ة و �أف��ه��م��ه��ا و 
�شوؤ�ل   40 ك��ل طالبة  على  �أج��ي��ب 
ملدة ربع �شاعة فهناك مثًل �شركة 
ن��ه��ج �ل��رتب��وي��ة ق��ام��ت ب��اإن��ت��اج �شي 
دي يتكون من 28 در�شاً على �شكل 
ق�ش�ض ومتارين ممتازة و��شتطعت 
�لطالبات  �أح��ب��ذ  �أن  خ��لل��ه��ا  م��ن 
بالقر�ءة و لقى �شدى طيبا لديهن 
��شتمتعت و�أ�شحبت  �أنا �شخ�شياً  و 
م�شجلة  وه��ى  م��ر�ت  ع��دة  ��شمعها 
�لإجنليزية  و�للغة  �لعربية  باللغة 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ج��م��ال  �كت�شفنا  و 
مدر�شة  ب���ك���ل  ت��اأ���ش��ي�����ض  ف����اق����رتح 
خم�ش�شة  ت��ك��ون  حل��دي��ق��ة  ملحق 
ل���ل���ط���لب وب���ع���د �ن���ت���ه���اء �ل������دو�م 
�ملدر�شي يتم فتحه للجمهور ويتم 
ملحق  يف  �شغرية  مكتبة  تاأ�شي�ض 
على  �ل��ط��لب  لت�شجيع  �حل��دي��ق��ة 
�مل��در���ش��ة يتعلم و يف  �ل��ق��ر�ءة ففي 
و�ملدر�شة  �لقر�ءة  يتعلم  �حلديقة 
لعملة  وجهني  تكونان  و�حلديقة 
�لطلب  نفو�ض  يف  تغر�ض  و�ح���دة 
�أه��م��ي��ة �ل����ق����ر�ءة �ل��ت��ي ه���ي ج�شر 

ل�شتى م�شادر �ملعرفة.
�مل���زروع���ي رئي�ض  و�أو����ش���ح حم��م��د 
�حت��اد كتاب و�أدب����اء �لإم����ار�ت فرع 
تقر�أ  �أب��وظ��ب��ي  حملة  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
لت�شجيع  وج���ي���دة  ج��م��ي��ل��ة  ف���ك���رة 
مدة  �أن  �ل  �ل��ق��ر�ءة  على  �ملجتمع 
�حلملة غري كافية فمن �ل�شروري 
على  تفاعلي  �إج���ر�ء  ذ�ت  تكون  �أن 
م����د�ر �ل��ع��ام ف����اإذ� ك��ان��ت مرتبطة 
مهرجانياً لتو�شيح �أهمية �لقر�ءة 
فل باأ�ض بها و لكن �ل�شوؤ�ل و ماذ� 
�لإ�شبوعني لذلك ما ينق�شنا  بعد 
هو �أن �لثقافة �و �لن�شاط �لتفاعلي 
يبد�أ بيوم وينتهي يف فرتة حمددة 
خم�شة  �أو  ��شبوعني  مثل  ب�شيطة 
�لقادم  �ل��ع��ام  ح��ت��ى  ننتظر  و  �ي���ام 
فمن �ل�شروري �أن تكون �أي حملة 
على  م�شتمرة  بالثقافة  مرتبطة 
م���د�ر �ل��ع��ام وه��ى حت��ت��اج لعقليات 

فل�شفية ولي�شت تربوية فقط .

حممد املزروعي الدكتورة كرمية املزروعي الدكتور مغري خمي�ص اخلييلي

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ع��ل��ي �حمد 
�جلن�شية    -ل���ب���ن���ان  ق������دور 
رق�����م      ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)1894332( �شادر من 
�لم�����ار�ت م��ن ي��ج��ده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

 050/4466249

فقدان جواز �سفرت
عبد�له  �مل������دع������و/  ف����ق����د  
�ير�ن  ك���ارى   نيمه  يعقوب 
�جل��ن�����ش��ي��ة  - ج����و�ز �شفره 
رق����م     )18734264(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

 050/3154465

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ر����ش���ا على 
ق�����دور    -ل��ب��ن��ان �جلن�شية  
ج�����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره رق�������م     
����ش���ادر   )0709832(
من لبنان   من يجده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

 050/4466249

فقدان جواز �سفرت
عجب  �مل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
ن�����ور خ������ان  ���ش��ي��د حممد 
-  باك�شتان   -   جو�ز �شفر 
   )4119021( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      �لت�������ش���ال 

 050/1760357

فقدان جواز �سفرت
م�شتاق  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
خ�����������������������������ان      -ه�������ن�������دي  
�شفره  �جلن�شية   - ج��و�ز 
 )4198410( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      �لت�������ش���ال 

 050/6417622

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���وة/ �شفيه  ف��ق��دت  
�حلمام�شى        ط���ه  �ح���م���د 
-م�شر  �جلن�شية - جو�ز 
�شفرها رقم )841908( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      �لت�������ش���ال 

 050/3115808

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �نو مياه 
م��ي��اه  -بنغلدي�شي  ����ش��لم 
�جل��ن�����ش��ي��ة   - ج���و�ز �شفره 
رقم    )1407006 (�شادر 
يجده  من  بنغلدي�ض   من 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 055/6175671
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مدعي/حممد جنام �لدين عبد�ملتني �جلن�شية: بنغلدي�ض مدعي عليه: عماد 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لر�شيات  �لتك�شية  ملقاولت  ر�فع 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �علنه/عماد ر�فع ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات 
�جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لنظر  موعد�   2013/4/16 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/09
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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         اعالن باحلكم يف الدعوى 
رقم 2012/31 مدين جزئي    

�ىل �ملحكوم عليها: �رماد� للنقليات �لعامة �لعنو�ن: ن�شر�    نعلمك �نه بتاريخ 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك   حكمت  قد  2013/2/27م  �ملو�فق 
بالرقم �عله ل�شالح/ طارق ح�شني �شلطان حممود، بالتايل حكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�شوري:  �وًل  : ب�شحة عقد بيع �ل�شيارة رقم I 68837 دبي و�ملربم 
�ل�شيارة  ملكية  بنقل  عليها  �ملدعى  بالز�م  ثانيا:  عليه.  و�ملدعى  �ملدعي  بني 
�ملدعى  �لز�م  ثالثا:  �ملخت�شة.   �ملرور  �د�رة  ب�شجلت  �ملدعي  ��شم  �ىل  �ملباعة 
�ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  �لدعوى.  مب�شاريف  عليها 

2013/4/10م.
القا�سي/حممد عبداهلل احلمريي  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1986 /2011   جت كل  - م ت-ب-اأظ

�شم�شي  �ل�شيد/�بر�هيم  بوكالة  عنه  �ملن�شوري  عي�شى  �حمد  مدعي/عي�شى 
دوده �جلن�شية:  �لمار�ت مدعي عليه: غلم ر�شا حممد  قائدي �جلن�شية: 
�ير�ن مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد �شر�كة �ملطلوب �علنه/ غلم ر�شا حممد 
دوده �جلن�شية: �ير�ن   عنو�نه: بالن�شر)تعجيل من �لوقف( حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/28 
�مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باح�شور  لذ� فانت مكلف  �لدعوى،  موعد� لنظر 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 783 /2013   جت كل  - م ت-ب-اأظ

خمي�ض  ل�شاحبها  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لعربية  �حل�شون  مدعي/موؤ�ش�شة 
للتطوير   ز�يا  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لدرمكي  خمي�ض  �شعيد 
 132.037.54 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعقاري 
�لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير   ز�يا  �علنه/�شركة  �ملطلوب  درهم 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لربعاء �ملو�فق 2013/4/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باح�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 941 /2012   جت  جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
مدعي/�شركة �خلزنة للتاأمني �ض م ع �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة �شهامي 
�ير�ن �ض م ع و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية  بيمة 
�جلن�شية:  بيديكائيل  بادينهاري  ��شماعيل  �علنه/  �ملطلوب  درهم   71367 وقدرها 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  �خلربة(  تقرير  من  ن�شخة  بالن�شر)مرفق  عنو�نه:  �لهند 
موعد�   2013/4/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 6.00 م�شاًء  فانت مكلف باحل�شور  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 941 /2012   جت  جز- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
مدعي/�شركة �خلزنة للتاأمني �ض م ع �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة �شهامي 
بيمة �ير�ن �ض. م. ع و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�لبلو�شي  �شاهني  عبد�هلل  يو�شف  خليفة  �علنه/  �ملطلوب  درهم   71367 وقدرها 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)مرفق ن�شخة من تقرير �خلربة( حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لوىل ب� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2429 /2012   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغلدي�ض   �جلن�شية:  طاهر  �بو  لت  �نعام  مدعي/حممد 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لبل�شرت  �ل�شباغ  لعمال  ديد�ر  حممد 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب �علنه/حممد  ديد�ر لعمال �ل�شباغ 
و�لبل�شرت �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2013/4/16 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/3/19
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 847 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

�نور ح�شني �جلن�شية: بنغلدي�ض مدعي عليه:  مدعي/حممد بلل حممد 
يولند �خلليج للن�شاء�ت �ملعدنية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية   �ملطلوب �علنه/يولند �خلليج للن�شاء�ت �ملعدنية ذ.م.م 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 279 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/�شوهل ح�شني جمومد�ر نور حممد جمومد�ر �جلن�شية: بنغلدي�ض    
مدعي عليه: عرب �حلقول للطاقة و�لن�شاء�ت �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
للطاقة  �حلقول  �علنه/عرب  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�لن�شاء�ت �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/21 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/3/26
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 308 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

�شركة  باك�شتان  مدعي عليه:  مدعي/حممد ندمي عا�شف حممد رفيق �جلن�شية: 
�طل�ض للخ�شار و�لفو�كه ذ.م.م فرع �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
فرع  ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�شار  �طل�ض  �شركة  �علنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر) �علن جتديد من �شطب( حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/21 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�شخ�شيا  ز�يد    بن  حممد  مبدينة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

2013/3/27
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3387 /2012   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  بنغلدي�ض  مدعي  �شيخ �جلن�شية:  �شليمان  �شيدو  مدعي/�بو �شديق 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لبل�شرت  �لطابوق  لعمال  علي  ليتون 
�لطابوق  لعمال  علي  �علنه/ليتون  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�لبل�شرت �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/21 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/3/26
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 59 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/حممد �شهيد �شيد �حلق بيج �جلن�شية: بنغلدي�ض  مدعي عليه: �ملوج 
�لعايل للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �علنه/ �ملوج �لعايل للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 398 /2013   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغلدي�ض  �جلن�شية:  نور  عبدر  مياه  هريون  مدعي/حممد 
�لدعوى: م�شتحقات  �لمار�ت  مو�شوع  �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  بريتو 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �علنه/بريتو  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/21 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/3/26
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  297/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : فرع �ر�شد علي لت�شليح �ملكيفات و�لدو�ت �لكهربائية و�لثلجات 
�جلن�شية:  �حمد  ف�شل  عليه:عبد�حلكيم  �مل�شتاأنف  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�علنه/ �ملطلوب  �مل�شتاأنف   �حلكم  �لغاء   : �ل�شتئناف  مو�شوع  بنغلدي�ض  
عبد�حلكيم ف�شل �حمد �جلن�شية: بنغلدي�ض �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/141 عم جز- م ع- ب- �أظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/210 جتاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليه /كمال �شارما- ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير و�شريك يف م�شنع 
ولي�ض  ��شيل  ككفيل  �ل�شلية  �ملديونية  يف  �ل�شركاء  و�ح��د  �مل��ح��دودة  للورق  �لم���ار�ت 
قد  .م.خ   �ض  للتمويل  �وريك�ض  م��اف   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  �شامن جمهول حمل 
و�لت�شامم  بالت�شامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   2745257( وق���دره  و�ل��ت��ك��اف��ل مببلغ 
و�لفائدة 18% �شنويا طبقا ل�شروط بنود �تفاقية �لتمويل وحتى �ل�شد�د �لتام وتثبيت 
�حلجز �لتحفظي 2013/43 �مر على عري�شة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بلكفالة.   
 ch1B.8 وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 �ل�شاعة 9:30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/57 مدين كلي                          
�ىل �ملدعى عليه /و�شاج ع�شام �جلابي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ع�شام 
�ق���ام عليك  ق��د  �مل���ل    ع��ب��د�هلل  �شريف  ع��ط��وي ومي��ث��ل��ه: حبيب حممد  عبد�للطيف 
و�لتكافل  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   ) درهم  وق��دره )502000.00  بينهم مببلغ  فيما 
و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بلكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2013/4/16 �ل�شاعة 9:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2E.21 بالقاعة  �ض 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/76 طعن عقاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ في�شال �شاملل �شابريا  وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل 
�ملل   باعلن �ملطعون �شده/1- جمموعة �ر�ض �شم�ض �لم��ار�ت ذ.م.م 

جمهول حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1251  ا�ستئناف جتاري  

جمهول  موثور�مان   موثور�مان  -�شيناثور�ي   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�مل�شتاأنف /كاروبان كورو�شو�مي كاروبان وميثله:  حمل �لقامة مبا �ن 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �حلفيتي  علي  عبيد  �شيف  حممد 
بالدعوى رقم 2011/241 جتاري كلي بتاريخ 2012/10/24 وحددت لها 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/4/17  جل�شه يوم �لربعاء 
قانونيا  �و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch.2.D.19 رق��م  

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/582  ا�ستئناف عقاري  
ح�شني   -2 �����ض.ذ.م.م  �لعقارية  للو�شاطة  -�شري�ض   1  / �شدهم  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ف  دبليو  �ي��ه   10 دي  �شركة   -4 منان  من�شور  منان   -3 �شلطان  قا�شم  حممد 
�نف�شتمنت ليمتد جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�و�شا �شونيل �بهي 
�لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد  غ��امن   نا�شر مال �هلل حممد  �شاند�ين  وميثله: 
وحددت   2012/10/21 بتاريخ  كلي  عقاري   2009/376 رقم  بالدعوى  �ل�شادر 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/4/15 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم  جل�شه  لها 
رقم  ch.1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/271  عقاري كلي
�لقامة  حمل  جمهول  ليميتد   �نف�شتمنت�ض  ورل��د  نيو   -1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�ملذكورة �عله  �لدعوى  �ق��ام  �ملدعي  / حممد �شريف �حمد قائد قد  �ن  مبا 
وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/3/25 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: 
با�شتجو�ب �ملدعي عما �ذ� كانت �ل�شركات �مل�شار �ليها باأ�شباب هذ� �حلكم كيان 
قانونى و�حد ومتثلها �ل�شركة �ملدعى عليها �لثانية �م ل ، وما �ذ� كانت �ملبالغ 
�ذ� كانت �لوحدة �لعقارية  �ملطالب بردها �ودعت بح�شاب �ل�شمان  �م ل، وما 
رقم )904( هى ذ�تها �لوحدة ) 924/بي 0904( �م ل وحددت جل�شة 2013/4/18 
 2013/4/18 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح���ددت  ل�شتجو�به. 

ch1A.1 ل�شاعة  9.30 يف �لقاعة�
ق�سم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/929   

 �ملنذر/  بين�شني �شفا- تركى �جلن�شية- بوكالة �ملحامي/ �شلح مبا�شرى �ملنذر �ليه: در�ختي 
خورما بروبريتي هولدينجز ليمتد )جافار�( وميثلها �ل�شيد/ عبد�حلميد فرزند عبد�لرحيم.   
�ملنذر  �ملر�شل م��ن  ب��ال��رد على �لن���ذ�ر رق��م 2013/14729  �ل��ع��ديل  ب��الن��ذ�ر  �مل��ن��ذر تقدم  �ن  مب��ا 
�ملنذر ملطالبتكم با�شتمر�ر و�متد�د عقد �ليجار ملدة �خرى من 2012/11/18 وحتى  �ليها �ىل 
2013/11/17 بذ�ت �شروط عقد �ليجار وذلك طبقا للقانون هذ� مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

�لخرى ب�شائر �نو�عها �شد �ملنذر �ليها.
لذلك,,,

 فان �ملنذر بتقدم بانذ�ره هذ� �ىل �ملنذر �ليه ملطالبتكم با�شتمر�ر و�متد�د عقد �ليجار ملدة �خرى 
من 2012/11/18 وحتى 2013/11/17 بذ�ت �شروط عقد �ليجار وذلك طبقا للقانون هذ� مع 
حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى ب�شائر �نو�عها �شد �ملنذر �ليها. وذلك خلل ��شبوع من تاريخ 

هذ� �لنذ�ر و�ل فان �ملنذر �شوف ي�شطر لأتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �للزمة.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13    
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / 1- حممد جمعه ح�شن �حلو�شني  
ليكن معلوما لديك بان �حلكم �ل�شادر من حمكمة ��شتئناف �بوظبي بتاريخ 
2012/1/10 برقم 2011/1389 قد مت �لطعن  فيه بالنق�ض �شدك من طرف 
لها  وقيد  عبد�لرحمن   تركي  حماميه-  �لعقارية  د�م��اك  �شركة  �لطاعن/ 
�بوظبي  بامارة  �لنق�ض  حمكمة  لدى  مدين  نق�ض   2012/135 رقم  �لطعن 
م�شفوعة  بدفاعك  م��ذك��رة  �لنق�ض  مبحكمة  �لكتاب  قلم  �ي���د�ع  عليك  ل��ذ� 
�لتي ترى تقدميها يف ميعاد  �ملوكل عنك وبامل�شتند�ت  �ملحامي  ب�شند توكيل 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن وذلك تطبيقا لن�ض �ملادة 180 
�لطعن  و�ج���ر�ء�ت  بتنظيم ح��الت  ل�شنة 92  رق��م 11  �لقانون �لحت���ادي  من 

بالنق�ض.
كبري كتاب املحكمة النق�ض

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
  يف الدعوى رقم  2012/943 مدين جزئي  

 �ىل �ملدعى عليهم �ل�شادة/ 1- عبد�لعزيز حممد �شريف ح�شني �نوهي 2- خالد حممد 
�شريف ح�شني �نوهي نود �علمكم �ن /�ل�شادة حممد �شريف ح�شني �نوهي و�آخرون قد 
�قامو� عليكم �لدعوى �ملذكورة �عله و��شتناد� �ىل �حلكم �ل�شادر عن حمكمة �بوظبي 
فان  بالدعوى،  �خل��رب�ء  جلنة  تكليف  وق��ر�ر   2013/2/13 بتاريخ  �مل��وق��رة  �لبتد�ئية 
جلنة �خلرب�ء تدعوكم �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد حل�شور جل�شة �خلربة �ملقرر 
مكتب  يف  م�شاء  �خلام�شة  �ل�شاعة  مت��ام  يف   2013/4/16 �ملو�فق  �لثلثاء  ي��وم  عقدها  
�ل�شادة �شلطان �ملرزوقي للمحاماة �لكائن يف �بوظبي �شارع �ملرور- قرب تقاطع جريدة 
�لحتاد مقابل خمبز �لقد�ض- بناية �خليمة �مللكية ميز�ن رقم 2. يف حال عدم �حل�شور 

فان �خلربة �شوف تقوم باأد�ء مهامها يف غيابه وفقا لل�شلحيات �ملخولة لها قانونا.
 اخلبري الهند�سي املنتدب
عبدالرزاق م�سطفى زيتون

اعالن  اجتماع خربة
العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/5  ا�ستئناف تظلم  مدين

مبا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  بوليكوف  -�ي��غ��ور   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
 : وميثله  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة   /�حلفيتي  �مل�شتاأنف  �ن 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �حلفيتي   علي  عبيد  �شيف  حممد 
لها  وح��ددت   2013/1/14 بتاريخ  مدين  تظلم   2012/88 رقم  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/4/17  جل�شه يوم �لربعاء 
رقم  ch.1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
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البيئة واملياه تبداأ م�شروع التاأهيل للح�شول على موا�شفة امل�شتثمرين يف املوارد الب�شريةرئي�ش وزراء الكونغو الدميقراطية يزور اأكادميية �شرطة دبي
•• دبي-وام:

ماتاتا  �أوغو�شتان  برئا�شة  �لدميقر�طية  �لكونغو  جمهورية  من  وفد  ز�ر 
بونيو رئي�ض �لوزر�ء �أكادميية �شرطة دبي. وكان يف ��شتقبال �لوفد �لعقيد 
�لتعليم  ل�����ش��وؤون  �لأك��ادمي��ي��ة  مدير  نائب  �ل�شويدي  غ��امن  غيث  �ل��دك��ت��ور 
�لأكادميية  تقدمها  �لتي  �خلدمات  عن  موجز�  �شرحا  قدم  �ل��ذي  و�لدعم 
و  �خلا�ض  و�لقانون  �لعام  �لقانون  يف  �لدكتور�ة   درج��ة   ومنحها  للطلبة 
وطرحها  �لأمنية  �لأزم���ات  و�إد�رة  �ل�شرطة  وعلوم  �لقانون  يف  �ملاج�شتري 
على  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  يعد  �ل���ذي  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  �ملاج�شتري يف  لربنامج 
م�شتوى �ملنطقة �إ�شافة �إىل �شهادة �للي�شان�ض يف �لقانون وعلوم �ل�شرطة.. 
�لعليا ل�شرطة دبي ومتابعة  �لقيادة  موؤكد� حر�ض �لأكادميية وبدعم من 

و�لتفوق  �لتميز  درج���ات  �أع��ل��ى  حتقيق  على  �لأك��ادمي��ي��ة  مدير  �شعادة  م��ن 
�لرحمن  عبد  �مل���لزم  ي��ر�ف��ق��ه  �ل�����ش��وي��دي  �لعقيد  و��شطحب  �مل��وؤ���ش�����ش��ي. 
�لز�ئر يف جولة  �لوفد  �ملجتمعية  �ملر��شم و�لأن�شطة  �ملرزوقي رئي�ض ق�شم 
�شملت ميد�ن �لتدريب �لعام ثم �لقاعات �لدر��شية للطلبة �ملر�شحني حيث 
�أطلع �لوفد على نظام �ل�شف �لتفاعلي �لذي ياأتي �شمن تنفيذ �لأكادميية 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  �لتي  �لتعليم �لإلكرتوين  ملبادرة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي حفظه 
وزر�ء  رئي�ض  وت��ق��دم  �لتذكارية  �ل���دروع  ت��ب��ادل  مت  �ل��زي��ارة  ختام  ويف  �هلل. 
جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية بجزيل �ل�شكر للقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
ممثلة باأكادميية �شرطة دبي على هذه �لزيارة .. م�شيد� بدورها يف تدريب 

وتاأهيل �لكو�در �لأمنية ومتنى لها دو�م �لتقدم و�لرقي و�لزدهار. 

•• دبي-وام:

ت�شعى وز�رة �لبيئة و�ملياه لتحقيق �عتماد مو��شفة �مل�شتثمرين يف 
�ملو�رد �لب�شرية و�لذي يعد �ملعيار �لعاملي �لوحيد �لذي يعمل على 

تطوير �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي من خلل �ملو�رد �لب�شرية.
ياأتي ذلك يف �إطار �شعي �لوز�رة ملو�كبة توجهات �لدولة بال�شتثمار 
�لت�شغيلية  �خل��ط��ط  حتقيق  م��ن  ومتكينها  �لب�شرية  �مل����و�رد  يف 

للو�شول �ىل �أهد�فها �ل�شرت�تيجية.
�إىل  �لب�شرية  �مل���و�رد  �إد�رة  مدير  ب��وه��ارون  عبد�لرحمن  و�أ���ش��ار 
�لتي متكن  �لفعالة  �ملو��شفات  �أف�شل  �ملو��شفة تعد من  �أن هذه 
م�شتد�م  ب�شكل  �ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  م��ن  �ملوؤ�ش�شات 

..مو�شحا �أنها ت�شاهم يف �لتخطيط �لفعال لل�شتثمار يف �ملو�رد 
�لعالية .. وت�شاعد  �أ�شحاب �لكفاء�ت  �لب�شرية وتاأهيل �ملوظفني 
م�شتد�م  ب�شكل  �لأع���م���ال  ��شرت�تيجية  لتنفيذ  �آل��ي��ات  و���ش��ع  يف 
بالإ�شافة �إىل تنفيذ ��شرت�تيجية �مل�شوؤولية �لجتماعية وحت�شني 

�لقيمة �ملقدمة للمجتمع.
�أن وز�رة �لبيئة و�ملياه ت�شعى من خلل ح�شولها  و�أكد بوهارون 
كفاءة  رف���ع  �إىل  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  يف  �مل�شتثمرين  �ع��ت��م��اد  ع��ل��ى 

�لتناف�شية وحت�شني �لنتائج و�لعلقات �لد�خلية ..
وقدر�ت  ك��ف��اء�ت  وت��ع��زي��ز  ل�شتثمار  �ل����وز�رة  ج��ه��ود  �ىل  م�شري� 
�لعام  بحلول  للحياة  م�شتد�مة  بيئة  لتحقيق  �لب�شرية  مو�ردها 
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جوائز برنامج دبي لالأداء احلكومي تّكر�ص النجاح والتميز

حممد ح�شني عبا�ش: ثقافة التميز تالزم الأجيال تباعًا
عبد الرزاق �شيد �شالح حممدي ) اأبو نادر(: عقد مقد�ش بني اإخال�ش احلاكم وثقة ال�شعب
عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر: كل روافد امل�شرية ترتقي بخطوط متوازية

عبد الرحمن اجلابرحممد ح�صني عبا�صح�صن �صلمان نا�صر ها�صموك �صالح رم�صان الرفيععبد الرزاق حممدي 

حممد بن را�صد يكرم الفريق �صاحي خلفان واإىل ميينه حمدان بن حممد  و اللواء خمي�ص املزينة

•• حتقيق – حممود علياء:

ت�شود �أجو�ء �لرتياح و�لفرح م�شاعر 
�لنا�ض يف دبي و�لإمار�ت مع تكرمي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
للفائزين بجو�ئز  �آل مكتوم  ر��شد 
�حلكومي  ل�������لأد�ء  دب����ي  ب���رن���ام���ج 
و�ل���ت���ي   2013 ل���ل���ع���ام  �مل���ت���م���ي���ز 
�إذكاء  على  �لقيادة  حر�ض  جت�شد 
�حلو�فز وم�شاعفة �لطموحات يف 
جمالت �لعمل �ملختلفة ويف جميع 
منها  �خلا�ض  �لعاملة  �لقطاعات 

و�لعام على حد �شو�ء.
بالكم  للرتقاء  �لنوع  فل�شفة  �إنها 
و���ش��م��ول��ي��ة �ل���ك���م ل��ت��ك��ري�����ض دور 
د�ئمة  ��شتمر�رية  �أج��ل  من  �لنوع 
للتميز  وت��و����ش��ل ح��ث��ي��ث  ل��ل��ن��ج��اح 
نهجا  �لإب���������د�ع  ث���ق���اف���ة  وت��ع��م��ي��م 
�حل�شاد  �إن�����ه  و�ل���ت���ز�م���ا  و���ش��ل��وك��ا 
�ل�شمو  �أ�شحاب  حلكمة  �لطبيعي 
�ل�شيوخ ولوعي �مل�شوؤولني ولإدر�ك 
�مل����و�ط����ن����ني ق���د�����ش���ة �ل���ع���ق���د بني 
�ل�شعب  وث��ق��ة  �ل���ق���ي���ادة  �خ���ل����ض 

و�أمانة �مل�شوؤولية �مل�شرتكة.
ل���ن���ا جولة  ك����ان����ت  �أم�����������ض  وي��������وم 
م��ي��د�ن��ي��ة ع��ل��ى ن��خ��ب��ة م���ن رج���ال 
�أعربو�  �لذين  �ملتميزين  �لأع��م��ال 
ف��رح��ه��م و�رت��ي��اح��ه��م مل�شرية  ع���ن 
�ل�شامل يف م�شرية برنامج  �لتميز 

برنامج  يف  �ملتميزة  �جل��و�ئ��ز  بهذه 
دبي للأد�ء �حلكومي �ملتميز للعام 
2013 يعني �أن كل رو�فد �مل�شرية 
يف �لدولة ترتقي بخطوط متو�زية 
كّماً ونوعاً وجتمع باأناة وتب�شر بني 
�ل�شباب  وطموحات  �ل�شياب  خ��ربة 
�لنه�شة  م�������ش���رية  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 
�لإم���ام  �إىل  ق��دم��ا  د�ئ��م��ا  �ل�شاملة 

ونحن د�ئما متفائلون باإذن �هلل.

تهنئة من القلب
�ملعروف  �مل��ج��وه��ر�ت  ت��اج��ر  وق����ال 
�لطويلة  دب��ي و�شاحب �خل��ربة  يف 
و�لنجاح �للفت يف دبي و�لإمار�ت 
�ل�����ش��ي��د ه��ا���ش��م��وك رئي�ض  و�ل��ه��ن��د 
يا�شني  جم���وه���ر�ت  �إد�رة  جم��ل�����ض 
و�لطماأنينة  و�ل�شتقر�ر  �لأمن  �إن 
و�لزده������ار ب����دء� م��ن �ل��ب��ي��وت �إ لى 
مر�كز  �إىل  �لطرقات  �إىل  �لأ�شو�ق 
دبي  يف  م���ك���ان  ك����ل  �إىل  �ل���ت�������ش���وق 
�لقيادة  ح��ر���ض  ي��وؤك��د  و�لإم������ار�ت 
�لعامة لل�شرطة يف دبي ويف غريها 
م��ن �لإم������ار�ت ب��اأن��ه��ا ع��ني �شاهرة 
لكل  و�عية  و�إد�رة  �أمينة  وم�شوؤولة 
فهنيئا  و�لأم����ان  �لأم���ن  متطلبات 
بهذه  دبي  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة 
�لأمام  �إىل  ود�ئما  �لر�ئع  �جلو�ئز 
وك��م��ل ع��ام و�ن��ت��م بخري و�هلل ويل 

�لتوفيق.   

�ملتميز يف  ل����لأد�ء �حل��ك��وم��ي  دب���ي 
جمالت �لعمل �ملختلفة عاما بعد 
ع���ام وج��ي��ل ب��ع��د ج��ي��ل و�هلل ويل 

�لتوفيق.

كل من زرع ح�صد
�لأ�شتاذ  �شعادة  �إلينا  حتدث  بد�ية 
ح�شن �شلمان نا�شر رئي�ض جمل�ض 
لل�شر�فة  �ل��ي��و���ش��ف  زه����رة  �إد�رة 
�شاحب  ي���ح���ر����ض   : ق�����ال  ب���دب���ي 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�إذك����اء  ع��ل��ى  رع����اه �هلل  م��ك��ت��وم  �آل 
�حل���و�ف���ز وت��ك��ري�����ض �ل��ت��ع��اون بني 
�لوطن  خلدمة  و�ل�شباب  �ل�شياب 

�لإمار�ت �أر�ض �لنجاحات
وقال �شعادة �لأ�شتاذ حممد ح�شني 
عبا�ض رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شة 
ثقافة  �إن  ل��لإن�����ش��اء�ت  دب���ي  جن��م 
�لأجيال  ت���لزم  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل��ن��ج��اح 
�مل�شوؤولة وكذلك �لأجيال �ل�شاعدة 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لإبد�ع  و�لتميز  �لنجاحات  �أر�ض 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  فهنيئا 
�ل���ر�ئ���ع وهنيئا  �ل���ف���وز  ب��ه��ذ�  دب���ي 
برنامج  بجو�ئز  �لفائزين  جلميع 
دبي للأد�ء �حلكومي �ملتميز للعام 
�لطموحات  ط���ري���ق  يف   2013

�لكبري و�هلل ويل �لتوفيق .

�شلح  �ل���ر�أ����ض  ���ش��ل��ح  و�إذ�  حكيمة 
�جل�شد ود�ئما �إىل �لإ مام باإذن �هلل 

وكل عام و�أنتم  بخري.

االأمنوذج والريادة 
وقال �شعادة �لأ�شتاذ عبد �لرحمن 
�لأعمال  رج����ل  �جل���اب���ر  �هلل  ع��ب��د 
موؤ�ش�شة  يف  �لعام  و�ملدير  �ملعروف 
خمزن �جلابر للتحف وقد تعلم يف 
�لأ�شتاذ عبد  �شعادة  و�لده  مدر�شة 
�لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �جلابر  �هلل 
�لعمل و�لتقان يف  �لإخل�ض يف   ،
�لأد�ء و�ملطوح يف �لتو��شل قال �إن 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ف��وز 

مم�����ا ج���ع���ل م���وؤ����ش�������ش���ات �ل����دول����ة 
و�حلمدهلل  �أمن��وذج��ي��ة  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وف��وز 
�لقيادة  ل�شهر  طبيعية  نتيجة  هو 
و�لإخ���ل����ض  �مل��ت��م��ي��ز  �لأد�ء  ع��ل��ى 
ونحن  �ملتو��شل  و�لرتقاء  �لكامل 
�لقيادة  �إل���ي���ه  و���ش��ل��ت  مب���ا  ن��ع��ت��ز 
و�لقياد�ت  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
فاألف مربوك  �لدولة  �لأخ��رى يف 
باجلو�ئز �ل 14 ود�ئما �إىل �لأمام 
ب��اإذن �هلل فكل من زرع ح�شد وكل 
م��ن ���ش��ار ع��ل��ى �ل����درب و���ش��ل و�هلل 

ويل �لتوفيق.

مدر�صة وقيادة 
�لرز�ق  عبد  �لأ���ش��ت��اذ  �شعادة  وق��ال 
نادر(  )�أب���و  حم��م��دي  �شالح  �شيد 
بثقافته  �أعمال معروف  وهو رجل 
دبي  �إن  �لو��شعة وخربته �حلاذقة 
�لنجاح  م���وط���ن  ه���ي  و�لإم����������ار�ت 
�ل�شحي  و�مل��ن��اخ  و�لإب���د�ع  و�لتميز 
و�حل���������ش����اري �ل������ذي ي��ج��م��ع بني 
�ل�شباب  وطموحات  �لكبار  خرب�ت 
و�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
مدر�شة ر�ئعة يف حتقيق �لأمنوذج 
و�حل�شاري  و�لإن�����ش��اين  �لإد�ري 
وت�شتحق كل �جلو�ئز يف �ل�شفوف 
�لأوىل لأنها مدر�شة ر�ئعة وقيادة 

كل من جد وجد
وقال �شعادة �لأ�شتاذ �شالح رم�شان 
�إن ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج يحمل  �ل��رف��ي��ع 
�أج��ي��ال تتو�ىل  يف ط��ي��ات��ه م�����ش��رية 
�حلكمة  ت���ق���ول  وك���م���ا  ب���ال���ن���ج���اح 
فياأكلون(  ون����زرع  ف��اأك��ل��ن��ا  )زرع����و� 
ولذ� تو��شل هذه �جلائزة �ملتميزة 
باإذكاء  �لر�شيدة  �لقيادة  ومبادر�ت 
لتكون  �لإب���د�ع  وتكري�ض  �حل��و�ف��ز 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
وكل  هلل  و�حلمد  �ملقدمة  يف  د�ئما 
ع����ام و�أن����ت����م ب��خ��ري وك����ل م���ن جد 

وجد.

اإذاعة القراآن الكرمي باأم القيوين �صتقوم بت�صجيل القراآن كامال لالأ�صوات املميزة بامل�صابقة وبثها عرب االإذاعة

اإنطالق م�شابقة حفظ القراآن الكرمي بوجود 706 مت�شابقني
•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

م�شابقة  �لرب���ع���اء  م�����ش��اء  �نطلقت 
�ل��ك��رمي يف دورتها  �ل���ق���ر�آن  ح��ف��ظ 
�شمن  ت����ق����ام  و�ل����ت����ي  �ل�������ش���اد����ش���ة 
ف��ع��ال��ي��ات ج��ائ��زة ر����ش��د ب��ن �أحمد 
و�لثقافة  �ل���ك���رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �مل��ع��ل 
للعام  �ل��ق��ي��وي��ن  ب�����اأم  �لإ����ش���لم���ي���ة 
�ل�شيخ  مب�شجد  وذل����ك   ، �جل����اري 
�لقيوين  ب�����اأم  �هلل  ي��رح��م��ه  ز�ي�����د 
�أمناء  �أع�����ش��اء جم��ل�����ض  وب��ح�����ش��ور 
�مل�شابقة  و�أع�����ش��اء جل���ان  �جل��ائ��زة 

و�لتحكيم و�ملت�شابقني. 
بوع�شيبة  جا�شم  �مل�شت�شار  و�أك���د 
، ن���ائ���ب رئ���ي�������ض جم��ل�����ض �لم���ن���اء 
باجلائزة، خلل كلمته �لفتتاحية، 
�ل������ق������ر�آن  ح����ف����ظ  م�������ش���اب���ق���ة  �ن 
توؤكد  �ل�شاد�شة  دورت��ه��ا  يف  �لكرمي 
وذلك  �شنويا  جناحها  ��شتمر�رية 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  بف�شل 
�ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل ع�شو 
�لقيوين  �أم  حاكم  �لعلى  �ملجل�ض 

�حلفظة  و�أختيار   ، �لكرمي  �لقر�آن 
بامل�شابقة  �لفائزين  �ملو�طنني  من 
و�له���ت���م���ام ب��ه��م ورع��اي��ت��ه��م ومن 
بامل�شابقات  ل��ل��دخ��ول  تاأهليهم  ث��م 

�لدولية.
تطور�  ت�شهد  �مل�����ش��اب��ق��ة  �أن  وق����ال 
م����ل����ح����وظ����ا ��������ش�������و�ء م�������ن خ�����لل 
�مل��ت�����ش��اب��ق��ني وزي������ادة �ع����د�ده����م �و 
�����ش���ت���ح���د�ث ����ش���روط ج���دي���دة من 
�أو  ����ش���اأن���ه���ا �لرت�����ق�����اء ب��امل�����ش��اب��ق��ة 
بامل�شابقة  جديدة  فئات  ��شتحد�ث 
م��ث��ل �ل���ع���ام �حل�����ايل و�ي����ج����اد فئة 
خام�شة بامل�شابقة، ويف ختام كلمته 
وج���ه �ل�����ش��ك��ر ل��ك��ل �ل��ق��ائ��م��ني على 
�مل�شابقة من جلان و�أفر�د و�شركاء 

ود�عمني.
بن  �هلل  عبد  خلفان  �شعادة  و�شرح 
ي��وخ��ه �لم���ني �ل��ع��ام ل��ل��ج��ائ��زة، �أن 
�أع����د�د  ت�شجيل  ���ش��ه��دت  �مل�����ش��اب��ق��ة 
ك��ب��رية ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق��ني و���ش��ل��ت �ىل 
706 مت�شابق من �جلن�شني �شمن 
�إىل  م�شري�  بامل�شابقة  فئات  خم�شة 

�رت���ف���اع كبري  ت�����ش��ه��د  �مل�����ش��اب��ق��ة  �ن 
م���ن م�����ش��ارك��ة �مل��ت�����ش��اب��ق��ات �لن���اث 
�لعو�م  خ��لل  بامل�شابقات  مقارنة 
ت�شجيل  جانب  �ىل   ه��ذ�  �ل�شابقة، 
8 مت�شابقني من ذوي �لحتياجات 
�خلا�شة يف �مل�شابقة من نادي دبي 

للمعاقني.
�إذ�ع��ة �لقر�آن  و�أو�شح بن يوخه �ن 
�شتقوم  �ل���ق���ي���وي���ن  ب�������اأم  �ل����ك����رمي 
بت�شجيل �ل�شو�ت �ملميزة بامل�شابقة 
باأ�شو�تهم  وت�شجيل �لقر�آن كامل 
�أث���ري �لذ�ع�����ة يف بادرة  وب��ث��ه ع��رب 

تقدم لول مرة.
ك��م��ا �و���ش��ح ب��اأن��ه مت زي����ادة �ع���د�د 

و�أ�شاف  3 جل��ان،  بو�قع  �ملحكمني 
مت�شابقني   10 �ختيار  �شيتم  �أن���ه 
�لت�شفيات  يف  للمناف�شة  �ق���ل  �و 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ، ك��م��ا �أث��ن��ى ع��ل��ى جهود 
جلنتي �مل�شابقة �لتنظيمية و�لفنية 
�مل�شابقة  م���ن  �ل���ه���دف  �ن  م���وؤك���د� 

باإيجاد جيل ملم بكتاب �هلل.
حامد  بن  عبد�هلل  �أك��د  جانبه  من 
للم�شابقة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ض   ،
�ملت�شابقني لأكرث  �عد�د  �أن و�شول 
ومت�شابقة  م��ت�����ش��اب��ق   700 م���ن 
يوؤكد على جناح �مل�شابقة وتطورها 
و�أث����ره����ا و���ش��م��ع��ت��ه��ا �ل��ط��ي��ب��ة عند 
�جلميع هذ� �ىل جانب وجود جلان 

وف����رق ع��م��ل ����ش��ت��ق��ت �خل����ربة من 
بروح  متحلية  �ل�شابقة  �مل�شابقات 
�ن  ����ش��ار �ىل  �ل��و�ح��د، كما  �لفريق 
�لقائمني  ق��ب��ل  م���ن  �جت����اه  ه��ن��اك 
�مور  �أولياء  لتكرمي  �مل�شابقة  على 
�ملت�شابقني �ملتميزين.  و�أ�شاف بن 
�لتمهيدية  �لت�شفيات  �ن  ح��ام��د 
على  �إب���ري���ل   20 ح��ت��ى  �شت�شتمر 
يف  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �لت�شفيات  ت��ك��ون  �ن 
�إبريل،   30 �إىل   24 م��ن  �ل��ف��رتة 
�لفائزين  م��ك��اف��اآت  �أن  وم��و���ش��ح��ا 
تقدر مببلغ  74 �ألف درهم موزعة 
باملر�كز  �مل�شابقة  فئات  جميع  على 

�لثلثة �لأوىل لكل فئة.

�ل�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة  ومتابعة 
ر����ش��د ب��ن ���ش��ع��ود �مل��ع��ل ويل عهد 
من  مبا�شر  و�إ����ش���ر�ف  �لقيوين  �م 
�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �ملعل 
ر��شد  جائزة  �أم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض 
ب��ن �أح��م��د �مل��ع��ل ل��ل��ق��ر�آن �لكرمي 

و�لثقافة �ل�شلمية.

�أمناء �جلائزة  �ن جمل�ض  �أك��د  كما 
حري�ض كل �حلر�ض على دميومة 
�شعار �جلائزة  و�أن  �مل�شابقة خا�شة 
�أن  مبينا  ق��ر�آين متميز  نحو جيل 
�مل�شابقة تهدف �ىل �لهتمام بكتاب 
وجتويده  ب��ح��ف��ظ��ة  و�ل��ع��ن��اي��ة  �هلل 
�لقر�آن  ف�����ش��ل  و�إب�������ر�ز  وت����لوت����ه، 

�إجللهم  �أه���ل���ه  وت���ك���رمي  �ل���ك���رمي 
�لقر�آن  حتفيظ  م��ر�ك��ز  وتن�شيط 
ب���الم���ارة و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ل��ق روح 
�لتناف�ض ما بني طلبها ومدر�شيها 
، ودفع �لنا�شئة للإقبال على حفظ 
�لمور  �ول��ي��اء  وت�شجيع  �هلل  كتاب 
ع��ل��ى ت��رب��ي��ة �أب��ن��ائ��ه��م ع��ل��ى حفظ 

قائد عام �شرطة عجمان يكرم م�شاعدا من مرتب مركز �شرطة املدينة ال�شامل
•• عجمان-وام:

كرم �شعادة �لعميد علي عبد�هلل علو�ن قائد عام �شرطة 
عجمان �مل�شاعد حممد �شامل �جلابري من مرتب مركز 
يف  �لأول  �ملركز  على  حل�شوله  �ل�شامل  �ملدينة  �شرطة 
لدورة  �لنظرية  �مل���و�د  يف  �لأول  و�مل��رك��ز  �ل��ع��ام  �ملجموع 
�لإعد�د �لأ�شا�شي للم�شتجدين 62 يف مدر�شة �ل�شرطة 

�لإحتادية يف �ل�شارقة . ياأتي هذ� �لتكرمي �شمن �هتمام 
�لقيادة بتحفيز �ملوظفني وتقدير� لجناز�تهم . و�أثنى 
�مل�شاعد  �جن��از  على  علو�ن  علي عبد�هلل  �لعميد  �شعادة 
�ل��دورة ..متمنيا له  حممد �جلابري وتفوقه و �جتياز 
�لرتقاء و�لتقدم يف حياته �لعملية و �لعلمية. من جانبه 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �جلابري  حممد  �مل�شاعد  �شكر 

عجمان على تقديره ومنحه �شهادة �شكر وتقدير . 

يبداأ تطبيقه اأبريل اجلاري

)الطرق( تطلق برناجمًا للفحو�شات الطبية الإلزامية لل�شائقني
•• دبي–الفجر:

ت�����ب�����د�أ م���وؤ����ش�������ش���ة �ل����رتخ����ي���������ض يف 
ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل���و�����ش���لت خلل 
�ب����ري����ل �جل��������اري، ت��ط��ب��ي��ق �����ش���د�ر 
ل��ب��ع�����ض فئات  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل��ت�����ش��اري��ح 
�ل�شاحنات،  �ل�����ش��ائ��ق��ني)���ش��ائ��ق��ي 
مركبات  �شائقي  �حل��اف��لت،  �شائقي 
�لأج�����رة و �ل�����ش��ائ��ق��ني �خل��ا���ش��ني( و 
 776 �ل��وز�ري  للقر�ر  ذلك تطبيقاً 
��شد�ر  يتطلب  حيث  �ل�����ش��اأن،  ب��ه��ذ� 
�ل�شائق و ح�شوله  �لت�شريح �جتياز 
و  معتمد  �شحية  لياقة  تقرير  على 
�ل�شحية  �للياقة  ذلك ح�شب منوذج 
�إىل  �ل�شعي  بهدف  ب��الإم��ارة  �ملعتمد 
�ل�شلمة  م���ع���اي���ري  �أع����ل����ى  حت��ق��ي��ق 

�ملرورية على �لطرقات. 
مدير   ، �مل���رزوق���ي  �شلطان  و�أو����ش���ح 

�أهمها �للتز�م بوقت �لنتظار ومدة 
تقدمي �خلدمة، بالإ�شافة �إىل حجم 
و�نت�شار  �لن��ت��ظ��ار  ق��اع��ات  وم�شاحة 
ل��ت��ق��دمي �خلدمات  �ل���ع���ي���اد�ت  ه���ذه 
وت���وف���ريه���ا يف م���و�ق���ع خم��ت��ل��ف��ة يف 

�إمارة دبي.  

مبوؤ�ش�شة  �ل�شائقني  ترخي�ض  �إد�رة 
هذ�  تطبيق  �أن  بالهيئة،  �لرتخي�ض 
�لقر�ر  م��ع  متا�شياً  ي��اأت��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�إلز�مية  ب�شاأن   776 رق��م  �ل���وز�ري 
ل�شائقي  �ملهنية  �لت�شاريح  �إ���ش��د�ر 
�ل�������ش���اح���ن���ات، ���ش��ائ��ق��ي �حل����اف����لت، 
�شائقي مركبات �لأجرة و �ل�شائقني 
�خلا�شني و �أهم �ل�شروط للح�شول 
ع���ل���ى ه�����ذه �ل���ت�������ش���اري���ح ه����ي متتع 
�ل�شحية  ب���ال���ل���ي���اق���ة  �ل�����ش��ائ��ق��ي��ني 
�أن  ل�شيما  �لآم��ن��ة،  �لقيادة  ملمار�شة 
�ل��ف��ح��و���ش��ات �جل���دي���دة ���ش��ت��ت��م من 
�مل�شت�شفيات  م��ن  جم��م��وع��ة  خ���لل 
�إم�����ارة دبي،  و�ل���ع���ي���اد�ت �ل��ط��ب��ي��ة يف 
�أعلى  وفق  بدقة  �ختيارها  و�لتي مت 
�إىل تقدمي  ت��ه��دف  �مل��ع��اي��ري، و�ل��ت��ي 
خ��دم��ات مم��ي��زة ���ش��و�ء م��ن �لناحية 
�أو من خدمة �لعملء ومن  �لطبية 

و�شتتناول �لفحو�شات �لطبية قيا�ض 
عن  و�لك�شف  �ل���دم،  و�شغط  �ل�شكر 
�لأمر��ض �ملختلفة كالب�شر وغريها، 
�أثناء  حقيقية  خطورة  تجُ�شّكل  و�لتي 
�لعياد�ت  �أ�شماء  ب��اأن  لفتاً  �لقيادة، 
�شيتم و�شعها  �ملعتمدة  و�مل�شت�شفيات 
وهو  �لإلكرتوين  �لهيئة  موقع  عرب 
خلل  م���ن  �أو   ،www.rta.ae
�ل��ت��و����ش��ل م��ع م��رك��ز �لت�����ش��ال على 

�لرقم 8009090.  
�لطبي  �ملقيا�ض  �عتماد  �إن  و�أ�شاف: 
�لربيطاين كنموذج للمقيا�ض �ملحلي 
يف  �لطبية  �لفحو�شات  نظام  ي�شع 
دبي يف م�شاف تلك �لنظم �ملتبعة يف 
دول �لحتاد �لأوروبي و�لتي تعد من 
�إىل  لفتاً  �ملتبعة،  �ملمار�شات  �أف�شل 
 100 ي��ق��ارب  م��ا  �شيتم فح�ض  �أن���ه 
�ألف �شائق يف �إمارة دبي خلل �لفرتة 

�لطبي �جلديد،  �لنظام  �ملقبلة وفق 
على  �شيتم  �لنظام  تطبيق  �أن  �إىل  و 
يف  �لعمل  �إن�شابية  ت�شمن  م��ر�ح��ل 
�لعملء  ع��ل��ى  ي�����ش��ه��ل  و  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
�حل�شول على �خلدمة، حيث �شيتم 
على  �ل���رتك���ي���ز  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  يف 
���ش��م��ان ح�����ش��ول �ل�����ش��ائ��ق��ني �جلدد 
لفئات �شائقي �ل�شاحنات على تقرير 
ي��ف��ي��د ب��ال��ل��ي��اق��ة �ل�����ش��ح��ي��ة و �إع���لم 
بها  يعملون  �لتي  �ل�شركات  �أ�شحاب 
�لت�شاريح  �إ���ش��د�ر  يتم  حيث  بذلك 
عن طريق هذه �ل�شركات �إلكرتونياً. 
و�ن تطبيق �لنظام �شيكون �لكرتونياً 
�لفحو�شات مرور�ً  �إج��ر�ء  من  ب��دء�ً 
�إ�شد�ر  �إىل  وو�شوًل  نتائجه  بظهور 
يخّول  و�ل������ذي  �مل���ه���ن���ي،  �ل��ت�����ش��ري��ح 
�لذي  �لأم���ر  �ل��ق��ي��ادة،  على  �ل�شائق 

ي�شاعد على حتقيق نتائج �آمنة. 
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العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
                اعال ن للح�سور امام ال=حكمة   يف الدعوى رقم 398 /2013   جت  جز- م ر-ب-ع ن

مدعي/نقيب �هلل زريكل �جلن�شية: �فغان�شتان مدعي عليه: �ح�شان �هلل �شيل 
خان �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 13680درهم    
�ملطلوب �علنه/ �ح�شان �هلل �شيل خان �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر  
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/4/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/481 جتاري كلي     

�ىل �ملحكوم عليه/ �شركة �لمار�ت للتنمية و�ل�شناعات �ملحدودة �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�نه بتاريخ �ملو�فق2013/3/26م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عله ل�شالح / �شركة �شنمار بل�ض ملو�د �لبناء ) ذ.م.م( بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا مقد�ره 148.214 درهم )مائة 
�ملبلغ  عن  �لتاخريية  �لفائدة  مع  دره��م��ا(  ع�شر  و�رب��ع��ة  ومائتان  �لفا  و�رب��ع��ون  وثمانية 
 2013/2/25 �لق�شائية يف  �ملطالبة  تاريخ  �شنويا من   %5 بو�قع  وذل��ك  �ع��له  به  �ملحكوم 
وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز ��شل �لدين مع �لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ 3000 
)ثلثة �لف درهم( تعوي�شا عن �ل�شرر، و�لزمتها كذلك بامل�شروفات و 200 درهم مقابل 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  طلبات.  من  ذل��ك  ماعد�  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب 
�لتايل لت�شلمك  �ليوم  2013/4/11م حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما �عتبار� من 

هذ� �مل�شتند.  
القا�سي ادري�ض بن �سقرون
رائي�ض الدائرة التجارية الكلية الوىل   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
    اعالن   رقم   2013/95 بالن�سر

�ملدعى : �شري علي خان حممد م��ري    �ملطلوب �علنه: موؤ�ش�شة حممد 
خان   عي�شى  حممد  وميثلها/  �مل�شلحة  و�ل��ن��ج��ارة  ل��ل��ح��د�دة  خ��ان  عي�شى 
يوم  وح��دد  �ع��له  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعي  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2013/4/15 �ملو�فق  �لثنني 
�لعني  يف  �لكائنة  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ض  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها 
تاريخ  �ي��ام من  �لتح�شري وذل��ك خلل خم�شة  بعدد �خل�شوم لدى ق�شم 

ن�شر �لعلن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
    اعالن  يف الدعوى  رقم   2012/660 بالن�سر

�ملدعى : �شري علي خان حممد مري وكيل عنه طارق تقي �بو �لعل  
و�لزجاج  �لمل��ن��ي��وم  لأع��م��ال  �ل��ع��رب  ب��رج  موؤ�ش�شة  �ع��لن��ه:  �ملطلوب 
�ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لكتبي  علي  �شامل  عو�ض  ه��لل  وميثلها  
�مل��دع��ي رف���ع �ل��دع��وى �مل���ذك���ورة �ع���له وح���دد ي���وم �لث��ن��ني �ملو�فق 
�ل�شاعة 12  2013/4/15 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
ظهر� �مام جلنة ف�ض �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا 

�و بو��شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2012/686 بالن�سر

�ب��و �لعل   �مل��دع��ى : �شري علي خ��ان حممد م��ري بوكالة ط��ارق تقي 
�لبل�شرت  لأع��م��ال  �جلميلة  �لل����و�ن  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ع��لن��ه:  �مل��ط��ل��وب 
وميثلها وحيد �هلل حممد نادر خان �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي 
رفع �لدعوى �ملذكورة �عله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 
�مام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  موعد� 
جلنة ف�ض �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
    اعالن  يف الدعوى  رقم   2012/671 بالن�سر

�ملدعى : �شري علي خان حممد مري/طارق تقي   �ملطلوب �علنه: موؤ�ش�شة 
لمار لعمال �لبل�شرت و�لبلط وميثلها مطر �شعيد �لدرمكي   �لعنو�ن: 
بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عله وحدد يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/4/15 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� 
�مام جلنة ف�ض �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى 

ق�شم �لتح�شري وذلك خلل خم�شة �يام من تاريخ ن�شر �لعلن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/343م

�لنعيمي/�لمار�ت   عبيد  غميل  مطر  عبد�هلل  عليه:  �ملدعي  �ىل 
عليك  حكمت  قد  2013/4/8م  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن: 
هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح/ مكتب لندن 
لتاجري �ل�شيار�ت  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:يف مادة جتارية: 
بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 5.000 درهم ) فقط خم�شة 
يوما   30 خلل  لل�شتئناف  قابل  حكما  و�مل�شاريف.   درهم(  �لف 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم 

�ملحكمة 2013/4/9   
القا�سي/د. ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/332م

�ىل �ملدعي عليه: حممد  مطر �شعيد مطر �لبادي- �مار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر 
�لدعوى  �ملحكمة يف  بتاريخ 2013/4/8م قد حكمت عليك هذه  �نه  نعلمك 
�ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجري �ل�شيار�ت- �شاحب 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  حمد     �شلطان  حمد  �شلطان  عبد�هلل  �لرتخي�ض 
بالز�م  و�لقانون...  �لغر�ء  �ل�شلمية  �ل�شريعة  لحكام  وفقا  �حل�شوري 
�ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة �ل�شيك �شند �لدعوى و�لبالغ قدرها 
�شبعة ع�شر �لف درهم و�لزمته مب�شاريف �لدعوى حكما قابل لل�شتئناف 
خلل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي 

وختم �ملحكمة 2013/4/11   
القا�سي/حممد كامل اجلندي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10765   بتاريخ 2013/4/13    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/278  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/�ل�شيخ/
يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �لم����ار�ت   �جلن�شية:  �لنعيمي  ر����ش��د  حممد  �شقر 
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�صماء املدينة ملقاوالت البناء  /ذ.م.م 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )64995( و�مل�شجل 
لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل : ر��شد �شعيد ر��شد خليفه �لكتبي �جلن�شية: 
�لمار�ت مبو�فقة: ممتاز بيجم ب�شري �حمد �جلن�شية: باك�شتان ليكن معلوما للجميع 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10765   بتاريخ 2013/4/13    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/384    

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /�شري�ز �حمد خمتار �حمد، باك�شتاين �جلن�شية يرغب 
�لبالغة 100% يف /�شري�ز �حمد لتجارة �ملفرو�شات  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  يف 
مبوجب رخ�شة رقم )120491( وذلك �ىل �ل�شيد/ فاروق جمعه  حمد حممد �مل�شغوين، 
�مار�تي �جلن�شية . مت تغيري �ل�شم �لتجاري �ل�شابق: �شري�ز �حمد لتجارة �ملفرو�شات 

�ل�شم �لتجاري �جلديد: بغد�د لتجارة �ملفرو�شات. تعديلت �خرى :
.وعمل لن�ض �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��لن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�ساقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
  يف الدعوى رقم  2012/2170 عمايل جزئي  

 �ىل �ملدعى عليه �ل�شيد/ غ�شان مطر �ل�شام�شي- �مار�تي �جلن�شية لقد �قامت �ملدعية/ 
م�شرف �بوظبي �ل�شلمي �شدك دعوى عمالية لدى حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية رقم 
2012/2170 جزئي وحيث �نه مت تعيني خبري� ح�شابيا يف �لدعوى فاننا ندعوك حل�شور 
باملحكمة  بتاريخ 2013/4/15 مبقر مكتب �خلبري  يعقد  �شوف  �ل��ذي  �خل��ربة  �جتماع 
�لعمالية �لطابق �لعا�شر وذلك يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� وعليه يرجى ح�شوركم 
يف  بالدعوى  �خلا�شة  �مل�شتند�ت  جميع  و�ح�شار  �ملعتمد  وكيلك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�ملوعد �ملحدد، ويف حال تخلفكم عن �حل�شور فاننا �شنقوم باعد�د �لتقرير على �شوء 

�مل�شتند�ت �ملقدمة يف �لدعوى وتقدميها �لعد�لة �ملحكمة �ملوقرة.
 اخلبري احل�سابي املنتدب يف الدعوى 
طارق فار�ض حجي

اجتماع اخلربة احل�سابي
العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     

              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1788 /2011   جت كل- م ت-ب- اأظ
املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية

وميثلها  ذ.م.م  لل�شاعات  �ملو��شم  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  برود�  مدعي/بنك 
مديرها /�شيلكال �شاكو �ليك�شاندر-  هندي �جلن�شية و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
ب�شحة  �حلكم  مع   %12 قانونية  وفائدة  درهم  وقدرها2013439.75  مالية  مطالبة  �لدعوى: 
مديرها  وميثلها  ذ.م.م  لل�شاعات  �ملو��شم  �شركة  �علنه/  �ملطلوب  �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت 
بالن�شر)بورود  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �جلن�شية  هندي  �ليك�شاندر-   �شاكو  /�شيلكال 
�ملذكورة �عله  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �لتقرير( حيث  �لتكميلي    - �مل�شرفية  تقرير �خلربة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/22 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�لكائنة  �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية -  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة 
�شدر  �لقل.  على  �يام  بثلثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

بتاريخ  2013/4/11

قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 627 /2013   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�لربكات  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  �بوظبي  نقليات  مدعي/�شركة 
�جلن�شية:  �ملن�شوري  باجلي�ض  ر��شد  حممد  �ل�شيد/  ل�شاحبها  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت 
موؤ�ش�شة  �علنه/  �ملطلوب  درهم   1870074 بقيمة  حجز  �شحة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
�ملن�شوري  باجلي�ض  ر��شد  حممد  �ل�شيد/  ل�شاحبها  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لربكات 
وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية: 
باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/4/16 موعد�  �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  �ملحكمة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك  �لتجارية مبع�شكر 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. 

�شدر بتاريخ  2013/3/26

قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 166 /2013   جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
�شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  للتاأمني  �لوطنية  �لبحرية  مدعي/�شركة 
�لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  �لعامة  و�ملقاولت  للتجارة  �لن�شائية  �لهند�شة  �حتاد 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 160000 درهم +12% فائدة قانونية  �ملطلوب 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان  �جلن�شية:  �مني  حممد  في�شل  حممد  �علنه/ 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/17 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 793 /2013   جت كل- م ت-ب- اأظ

عرب  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لمار�ت  دوكا  مدعي/�شركة 
ح�شن  �آل  ح�شن  �شامل  حممد  خليفة  �ل�شيد  ل�شاحبها  و�لن�شاء�ت  للطاقة  �حلقول 
�خلزرجي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 562408 درهم 
�ملطلوب �علنه/ موؤ�ش�شة عرب �حلقول للطاقة و�لن�شاء�ت ل�شاحبها �ل�شيد خليفة 
حممد �شامل ح�شن �آل ح�شن �خلزرجي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2013/4/16 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/924 جتاري كلي ابوظبي       

بالن�شر  �لعنو�ن  �لدرمكي  �ىل �ملحكوم عليه/ �شعيد حمد�ن عبد�هلل حمد�ن خمي�ض 
�لدعوى  يف  �حلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/2/18م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك 
�ملذكورة بالرقم �عله ل�شالح / بنك ر��ض �خليمة �لوطني- �بوظبي بالتايل: حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 
ب�شيطة 220.941.18 درهم و�لفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع 11.50% �شنويا من تاريخ 
رفع � لدعوى �حلا�شل يف  2011/5/12 ومبا ل يجاوز ��شل �لدين وب�شحة �حلجز 
يف  �بوظبي  م�شتعجل   2011/1607 رق��م  عري�شة  على  بالمر  يف  �ل�شادر  �لتحفظي 
حدود �ملبلغ مو�شوع �ملطالبة و�لزمت �ملدعى عليه �مل�شروفات ومائتي درهم مقابل 
�ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر    . طلبات  م��ن  ذل��ك  م��اع��د�  ورف�شت  �ملحاماة  �ت��ع��اب 
لت�شلمك  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما   30 قابل لل�شتئناف خلل  بتاريخ   حكما 

هذ� �مل�شتند.  
رئي�ض الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13    
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي- ابوظبي - حمكمة العني
�ىل / جمعة ر��شد ناجم �جلنيبي  

�ملقام   2012/425 رق��م  �لتجاري  �لطعن  �ن  لديك  معلوما  ليكن 
���ش��دك م��ن ق��ب��ل /�ي����وب ع��ل��ي ع��ل��ي �ح��م��د ق��د مت حت��دي��د جل�شة 
2013/4/17م لنظر �لطعن. وعليك �حل�شور ب�شخ�شك �و بوكيل 
عنك يف �ملوعد �ملذكور مع �مكان تقدمي �ية م�شتند�ت �و مذكر�ت 

ترى �شرورة تقدميها.
كبري كتاب املحكمة النق�ض

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض

العدد  10765 بتاريخ 2013/4/13     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/46 جتاري كلي                          
    MERKURBARIDEGE MBH@COKG ىل �ملدعى عليه /مريكو بردج �م بي �ت�ض �ندكو ك ج�
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة عمان للتاأمني )�ض.م.ع( وميثله: ر��شد �حمد ر��شد 
رق��م 2009/634 جتاري  �ل��دوى  �ملطالبة �شم  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  �شبيب   بن 
�ملاثلة بالز�م �ملدعي عليهم  كلي دبي �مل�شتاأنفة برقم 2010/748 ��شتئناف جتاري دبي للدعوى 
بالت�شامن و�لت�شامم بدفع مببلغ وقدره )139036 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2009/5/27 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/4/22  بالنفاذ �ملعجل بلكفالة.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني  �حلكم 
9:30 �ض بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل .  

 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/50 تظلم جتاري                            

�ن  �لقامة مبا  �شاجو�ل خان غفار جمهول حمل  �ملتظلم �شده /حممد  �ىل 
�ك�شت�شاجن  ل�شركة   �لق�شائي  �مل�شفي  ب�شفته  هانت-  جون  �شتيفن   / �ملتظلم 
عليكم  �ق��ام  قد  �شبيب  بن  ر��شد  �حمد  ر��شد  وميثله:  ليمتد  كوميونيكا�شن 
�لتظلم �مل��ذك��ور �ع���له وم��و���ش��وع��ه تظلم م��ن �ل��ق��ر�ر �ل�����ش��ادر يف �لم���ر على 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�لر�شوم  2013/116 مدين  رقم  عري�شة 
فانت  ل��ذ�   ch1B.6 بالقاعة  �ض   8:30 �ل�شاعة   2013/4/21 �مل��و�ف��ق  �لح��د 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/507 )عمايل جزئي ( بوا�سطة الن�سر

عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�حمد/  علي  �شامي  �ملدعي/علي  �ق��ام   - �لعامة  �ل�شيانة  ملقاولت  �م��ون 
م�شري عنو�نه: �ل�شارقة- �بو �شقاره ت : 0503710811   �لدعوى برقم 
2013/507 -عمايل جزئي- عجمان- ومو�شوعها- �ملطالبة مببلغ وقدره 
41364 درهم  درهم فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق 
بو�شفك  �لق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  �بريل  �شهر  من   22 ي��وم 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/4/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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   اعالن عن بيع العقارات باملزاد العلني

يف الق�سية رقم 2003/840 تنفيذ
 تعلن حمكمة ر��ض �خليمة �لبتد�ئية- د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �لعقار )عمارة( 
�لكائنة مبنطقة  �ر�شي وثلث طو�بق... وثيقة رقم 1976/3861  و�ملكونة من 
�حلديبة و�لقيمة �لتقديرية للعقار )2572821( درهم، باملز�د �لعلني و�لعائدة 
�ملو�فق  �ل��ث��لث��اء  ي��وم  وذل���ك  �ل��و�ح��دي  علي  /حم��م��د  عليه  للمحكوم  ملكيتها 
2013/4/23م، يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر�.. علما بان قيمة �لتاأمني %20 
تدفع نقد�ً. فعلى من يرغب بال�شرت�ك �و �لعرت��ض �و �لطلع مر�جعة د�ئرة 

�لتنفيذ �ثناء �لدو�م �لر�شمي وحتى جل�شة �ملز�د �ملذكورة.
رئي�ص ق�صم التنفيذ
عي�صى كرم االأمريي

حكومة را�ض اخليمة
  دائرة املحاكم
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اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/373 طعن عقاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ �شركة دبي �لوطنية للتامني و�عادة �لتاأمني )�شركة م�شاهمة 
�ملطعون  ب��اع��لن  �ل�شام�شي  �شعيد  �شيف  �شعيد  ط��ارق  وميثله:  ع��ام��ة( 

�شده/1- ما�شتا مري حبيب �هلل جمهول حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: جا�صتيفيد فا�صن )�ص.ذ.م.م(.
دبي     مر�شي  دب��ي-  بر   - ليمتد  �نف�شتمنت  ك��اب  مارينا  ملك   14 رق��م  حمل  �لعنو�ن: 
�ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 651583 رقم �لقيد بال�شجل 
باأنه قد مت  �لقت�شادية بدبي  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  �لتجاري: 1073396 مبوجب هذ� 
�أعله، وذلك مبوجب  �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2013/3/19  قر�ر حماكم دبي 
2013/3/19 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني حار�ص 
و�صركاه لتدقيق احل�صابات   �لعنو�ن: مكتب رقم 604 ملك �ل�شيخ م�شلم بن �شامل 
بن حم )بن حم �لعقارية( ديرة- بور�شعيد هاتف: 2959958 04 فاك�ض/2959945 04 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعلن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/  حار�ص و�صركاه لتدقيق احل�صابات 
�لعقارية(  حم  )ب��ن  حم  بن  �شامل  بن  م�شلم  �ل�شيخ  ملك   604 رق��م  مكتب  �لعنو�ن: 
ديرة- بور�شعيد هاتف: 2959958 04 فاك�ض/2959945 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية 
جا�صتيفيد فا�صن  )�ــص.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/19  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��له، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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عاد م�شروع قانون للعزل �ل�شيا�شي �ىل و�جهة �لحد�ث يف ليبيا، بعد 
��شد�ر �ملوؤمتر �لوطني �لعام �على �شلطة ت�شريعية يف �لبلد �لربعاء 
من  �لقانون  بتح�شني  يتعلق  �ملوؤقت  �لد�شتوري  �لع��لن  يف  تعديل 
وقال  �لعليا.  �لد�شتورية  و�ملحكمة  �لق�شاء  �مام  ن�شو�شه  يف  �لطعن 
�ملتحدث �لر�شمي با�شم �ملوؤمتر �لوطني �لعام عمر حميد�ن �ن �ملوؤمتر 
 . وحت�شينه  �ل�شيا�شي  �ل��ع��زل  ق��ان��ون  ب��ا���ش��د�ر  �ملتعلق  �لتعديل  �ق��ر 
و��شاف �ن �لقانون �شيتم ��شد�ره بعد مو�فقة مائة �شوت ز�ئد و�حد 
من �ع�شاء �ملوؤمتر �لوطني �ملئتني بعد �ن كان يتطلب �قر�ره �غلبية 
120 �شوتا من �لع�شاء . و�شهدت ليبيا جدل و��شعا حول �لقانون 
�لذي �عترب مطلبا �شعبيا و��شعا للوفاء بدماء �ل�شهد�ء كونه حدد 36 
وظيفة قيادية يطالها �لعزل �شمن فرتة زمنية تبد� من و�شول معمر 
�لقذ�يف لل�شلطة يف �لول من �يلول �شبتمرب 1969، وحتى �شقوط 
�ملفرت�ض  وك��ان من   .2011 �شباط فرب�ير   17 ث��ورة  بفعل  نظامه 
135 �شوتا  �ن ي�شوت ثلثي �ع�شاء �ملوؤمتر با�شافة ع�شو و�حد �ي 
لتعديل �ملادة �ل�شاد�شة يف �لعلن �لد�شتوري �ل�شادر يف �ب-�غ�شط�ض 
يف  ومت�شاوون  �لقانون،  �مام  �شو�ء  �لليبيون  �ن  تقول  �لتي   2011
�لعلن  يف  �مل��ادة  ه��ذه  وكانت   . و�ل�شيا�شية  �ملدنية  باحلقوق  �لتمتع 
�لد�شتوري �ملوؤقت �شتحول دون �قر�ر �لقانون، غري �ن �لتعديل حت�شل 

على �غلبية �كرث من 140 �شوتا من �ع�شاء �ملوؤمتر.

�أظهر ��شتطلع للر�أي ن�شر �م�ض �أن �حلزب �لدميقر�طي �ل�شرت�كي 
�ملعار�ض يف �أملانيا يخ�شر �لتاأييد �ل�شعبي يف حماولته لز�حة �مل�شت�شارة 
�جنيل مريكل يف �لنتخابات �لعامة �لتي جتري يف �شبتمرب �أيلول.

�أك���رب من  بثقة  يعد يحظى  �حل���زب مل  �أن  �ل���ش��ت��ط��لع  �أظ��ه��ر  كما 
فيما  م��ريك��ل  تتزعمهم  �ل��ذي��ن  �مل��ح��اف��ظ��ون  ب��ه��ا  يتمتع  �ل��ت��ي  ت��ل��ك 
موؤ�ش�شة  �أج��رت��ه  �ل��ذي  و�ل�شتطلع  �لجتماعية.  �لق�شايا  يخ�ض 
�شيء  خ��رب  زد.دي.�ف مب��ث��اب��ة  ت��ل��ف��زي��ون  ل�����ش��ال��ح  ب��ول��ي��ت��ب��اروم��ي��رت 
لي�شار  ينتمي  �ل��ذي  للحزب  موؤمتر  قبل  �شتاينربوك  بري  للمر�شح 
�لنتخابي  برناجمه  ليطرح  �ملقبل  �لح��د  ي��وم  بافاريا  يف  �لو�شط 

�لر�شمي للنتخابات �لعامة �ملقررة يوم 22 �شبتمرب.
وز�د تقدم �ئتلف مريكل �حلاكم منذ فرتة طويلة �ىل 46 يف �ملئة 
مقابل 41 يف �ملئة للدميقر�طيني �ل�شرت�كيني وحلفائهم من حزب 
�خل�شر بينما �رتفعت ن�شبة �لملان �لذين يريدون منح مريكل فرتة 
ولية ثالثة ثلث نقاط �ىل 63 باملئة. وقال 27 يف �ملئة فقط ممن 
�شاركو� يف �ل�شتطلع �نهم يف�شلون �شتاينربوك �نخفا�شا من 29 
يف �ملئة يف ��شتطلع مار�ض �ذ�ر وجاء وزير �ملالية �ل�شابق �لبالغ من 
�لعمر 66 عاما و�لذي كان �أكرث �ل�شا�شة �لملان �شعبية قبل �أقل من 
�لذي  �لول  �مل��رك��ز  يف  مريكل  حلت  بينما  �لثامن  �مل��رك��ز  يف  عامني 

حتتفظ به منذ فرتة طويلة.

قال �ملتحدث با�شم �لرئي�ض �لرو�شي فلدميري بوتني �م�ض �ن �لن�شر 
�ملتوقع لقائمة با�شماء �لرو�ض �ملحظور عليهم �ل�شفر �ىل �لوليات 
�ملتحدة ب�شبب �نتهاكات مزعومة حلقوق �لن�شان �شوف ي�شبب توتر� 
حاد� يف �لعلقات بني �لبلدين لكنه �شعى يف �لوقت نف�شه �ىل تخفيف 

�ل�شر�ر �لناجمة عن هذ� �لقر�ر �لمريكي.
وقال دميرتي بو�شكوف ظهور �ي قائمة �شيكون له بل �شك تاأثري 

�شلبي جد� على �لعلقات �لثنائية �لرو�شية �لمريكية .
و��شاف يف �لوقت نف�شه فان هذه �لعلقات �لثنائية متعددة �لوجه 
�ل�شلبية �ملحتملة.. فماز�ل  جد� وحتى حتت وط��اأة مثل هذه �لث��ار 

لديها �لعديد من �لفاق ملزيد من �لتنمية و�لنمو.
مز�عم  ب�شبب  مو�شكو  ي��ع��اق��ب  �ل���ذي  �لم��ري��ك��ي  للت�شريع  ووف��ق��ا 
بار�ك  �لم��ري��ك��ي  �لرئي�ض  على  يجب  �لن�����ش��ان  حل��ق��وق  بانتهاكات 
رو�ض يحظر  با�شماء مو�طنني  قائمة  �ل�شبت  �ليوم  يقدم  �ن  �وباما 
دخ��ول��ه��م �ىل �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة. ك��م��ا �شيتم جت��م��ي��د ����ش��ول��ه��م يف 

�لوليات �ملتحدة.

عوا�سم

بنغازي

بالجوف�ست�سين�سك

برلني

تباين دويل و�شومايل ب�شاأن القر�شنة 
•• مقدي�سو-وكاالت:

ففي  �ل�����ش��وم��ال،  يف  �لقر�شنة  مل�شكلة  ح��ل��ول  �إي��ج��اد  ب�����ش��اأن  �لآر�ء  تباينت 
حني �عترب �لبنك �لدويل �أن حلها �شيا�شي بالدرجة �لأوىل، ر�أى م�شوؤول 
�شومايل �أنها ن�شاأت ب�شبب قيام �شفن �ل�شيد �لأجنبية بحرمان �ل�شيادين 
�ل�شوماليني من حقهم �مل�شروع يف �ل�شيد يف مياه بلدهم. وجاء ذلك �أثناء 
لقاء عقد يف مقدي�شو �م�ض �لأول بني ممثلني من �لبنك �لدويل وم�شوؤولني 
�لدوليون  �مل�شوؤولون  عر�ض  حيث  �ل�شومالية،  �لفيدر�لية  �حلكومة  من 
�إىل  �ل�شومال، م�شريين  �شو�حل  �لقر�شنة يف  ن�شاط  تقرير� مف�شل عن 
�لبحرية  �لتجارة  على  ك�شريبة خفية  دولر  مليار   18 �شنويا  تكلف  �أنها 
�لعاملية. وقدر بيان �شحفي وزع على �ل�شحافة م�شاحة �ملناطق �لتي تتاأثر 
بن�شاط �لقر�شنة يف �شو�حل �ل�شومال وخارجها باأربعة مليني كيلومرت 
مربع، تعترب من �أفقر �ملناطق يف �لدول ذ�ت �لدخل �ملحدود. و�أكد �لبيان �أن 
�لإنفاق يف دول �شرق �أفريقيا قد ز�د منذ عام 2006 بن�شبة %25 ب�شبب 
�لقر�شنة يف �شو�حل �ل�شومال، كما طال تاأثري �لقر�شنة جمايل �ل�شياحة 
�ل�شمك  من  �ل�شادر�ت  م�شتوى  تدنى   2006 عام  ومنذ  فيها.   و�ل�شيد 
 22.8% بن�شبة  �ل�شومال  يف  �لقر�شنة  مب�شكلة  تتاأثر  �لتي  �ل���دول  يف 
يتم  �لتي  �لتونا  �شمك  كميات  �نخف�شت  بينما  �لأخ���رى،  ب��ال��دول  مقارنة 
��شطيادها يف �جلزء �ل�شرقي من �ملحيط �لهندي بن�شبة %26.8 وهو ما 
�أجرب �شفن �ل�شيد على �لنتقال �إىل مناطق �أخرى �آمنة. و�أ�شار �لبيان �إىل 
�زدياد �لنفقات �لتجارية يف �ل�شومال نف�شها ب�6 مليني دولر �شنويا.  ور�أى 
بيان �لبنك �لدويل بخ�شو�ض �لقر�شنة يف �شو�حل �ل�شومال �أن �لعمليات 
�إل  هجماتهم،  حجم  من  تقلل  قد  �لبحر  يف  �لقر��شنة  ملكافحة  �جل��اري��ة 
�أن هذه  �أن هذه �لعمليات لن تكون حل ناجعا يف �ملدى �لطويل. و�أو�شح 
عام  دولر  مليار   1.27 نحو  كلفت  دويل  حتالف  ينفذها  �لتي  �لعمليات 
لتاأمني  �ل�شتعانة بحر�ض م�شلحني  �لأخرية  �لآونة  ز�دت يف  2011، كما 

�ل�شفن �لتي تعرب �شو�حل �ل�شومال بنحو %40 وفق �لبيان. 

تهرب اإ�صرائيلي من مفاو�صات جديدة مع الفل�صطينيني

الحتالل ي�شّرع طم�ش املعامل الإ�شالمية يف القد�ش 

مزاعم اإ�شرائيلية بتجميد جزئي لال�شتيطان
وك���ذل���ك �أع���ل���ن ن��ت��ن��ي��اه��و ع���ن �أن 
ت��رف�����ض خ��ط��ة طرحها  ح��ك��وم��ت��ه 
ك�����ريي خ�����لل زي�����ارت�����ه �لأخ������رية 
بالتفاو�ض  وت��ق�����ش��ي  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل 
ح����ول ق�����ش��ي��ت��ي �حل������دود و�لأم�����ن 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل �إجر�ء  ب��د�ي��ة، وط��ال��ب��ت 
مفاو�شات حول كافة ق�شايا �حلل 

�لد�ئم.

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�إ�شر�ئيليون،  م�����ش��وؤول��ون  �أع���ل���ن 
�م�ض، �أنه يتوقع �أن جتمد �إ�شر�ئيل 
�لو�قعة  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  يف  �ل��ب��ن��اء 
�لكربى  �ل�شتيطانية  �لكتل  خارج 
م��ن دون �لإع�����لن ع��ن ذل���ك، من 
�أج�����ل ����ش��ت��ئ��ن��اف �مل���ف���او����ش���ات مع 

�لفل�شطينيني.
�أحرونوت  ي��دي��ع��وت  م��وق��ع  ون��ق��ل 
�لل��������ك��������رتوين ع������ن م���������ش����وؤول����ني 
نهاية  يف  �إن��ه  قولهم  �إ�شر�ئيليني، 
�ملفاو�شات،  ��شتئناف  �شيتم  �لأم��ر 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل  جت���م���د  �أن  وي����ت����وق����ع 
�لكتل  خ��ارج  �لبناء  هادئة  ب�شورة 
�ل���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة �ل��ك��ربى م��ن �أجل 

��شتئناف �ملحادثات .
�إ�شر�ئيلي  �شيا�شي  م�شوؤول  وق��ال 
رفيع �مل�شتوى، �إنه على �لرغم من 
ي��ك��ون ه��ن��اك جتميد بناء  �أن���ه ل��ن 
�شيتوقف  تام  بهدوء  ولكن  ر�شمي، 
�لبناء خارج �لكتل �لكربى من �أجل 
و�إ�شر�ئيل  �ملفاو�شات..  ��شتئناف 
لن تعلن عن ذلك ب�شورة ر�شمية، 
بهدوء  �شتنفذ  �خل��ط��وة  ه��ذ  ل��ك��ن 
ومب����وج����ب ت���ف���اه���م ����ش���ام���ت بني 

�إ�شر�ئيل و�لوليات �ملتحدة .

الحتالل يعيد فتح معرب الب�شائع اإىل غزة 
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

�عادت ��شر�ئيل �م�ض فتح معرب كرم �بو �شامل �ملخ�ش�ض لنقل �لب�شائع �ىل 
على  فل�شطيني  �شاروخ  �ط��لق  �عقاب  يف  �لثنني  �غلقه  بعد  غزة  قطاع 
جنوب ��شر�ئيل و�شرح �ملتحدث با�شم �لد�رة �ملدنية �ل�شر�ئيلية غاي �نبار 
لفر�ن�ض بر�ض �عيد فتح معرب كرم �شالوم هذ� �ل�شباح. بالعادة يتم �غلقه 
�جلمعة لكننا فتحناه ��شتثنائيا لل�شماح بعبور �لب�شائع �لعالقة منذ �لثنني 
. وم�شاء �لحد �طلق �شاروخ من قطاع غزة �ىل ��شر�ئيل ومل يوقع جرحى، 
�عادة  ك��ريي ملحاولة  وزي��ر �خلارجية �لمريكي ج��ون  بعيد و�شول  وذل��ك 
�شامل هو  �بو  �لفل�شطينية ومعرب كرم  �ل�شر�ئيلية  �ل�شلم  �طلق عملية 
�لوحيد �مل�شتخدم لنقل �لب�شائع بني ��شر�ئيل وقطاع غزة. و�لربعاء ��شار 
من�شق �ل�شوؤون �لن�شانية يف �لمم �ملتحدة للر��شي �لفل�شطينية جيم�ض 
دبليو رويل �ىل �ن �لقيود �ل�شر�ئيلية ومن بينها �غلق كرم �بو �شامل توؤثر 

على تزويد �لقطاع باملو�د �لغذ�ئية، و�ن �بقائها قد تكون عو�قبه وخيمة .

�لإ�شر�ئيليون  �مل�����ش��وؤول��ون  و�أ���ش��ار 
بعد  ت���اأت���ي  �خل���ط���وة  ه���ذه  �أن  �إىل 
�لأمريكي،  �خلارجية  وزي��ر  زي��ارة 
�إ����ش���ر�ئ���ي���ل يف  �إىل  ك������ريي،  ج�����ون 
ب����د�ي����ة �لأ�����ش����ب����وع �حل�������ايل، و�أن�����ه 
�ملحادثات  ����ش��ت��ئ��ن��اف  ع��ل��ى  م�����ش��ر 
�لفل�شطينية   – �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
�ل�����������وزر�ء  رئ����ي���������ض  �إن  وق�������ال�������و� 

نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
ينظر �إىل ��شتئناف �ملفاو�شات على 
ويطالب  ��شرت�تيجية  خطوة  �أنها 
 2009 �لعام  منذ  �لفل�شطينيون 
ليت�شنى  �ل����ش���ت���ي���ط���ان  ب��ت��ج��م��ي��د 
نتنياهو  لكن  �ملفاو�شات  ��شتئناف 
وليته  ط���و�ل  �ملطلب  ه��ذ�  رف�����ض 

�لأوىل و�عتربه �شرطا م�شبقا .

عريقات يطالب اإ�شرائيل بقبول حل الدولتني على حدود 67
عددهم  و�لبالغ   1994 �لعام  نهاية  قبل  �عتقلو�  �لذين  �لفل�شطينيني 
)107( �أ�شرى، هو �لتز�م على �حلكومة �لإ�شر�ئيلية ��شتناد�ً لتفاهم �شرم 
 ،1999 �ل�شيخ �ملوقع بني �حلكومة �لإ�شر�ئيلية ومنظمة �لتحرير عام 
بالن�شبة  )�أ + ب + ج(، وك��ذل��ك �حل��ال  �ل��ف��ق��ر�ت  �لثالثة  �مل���ادة  وحت��دي��د�ً 
رئي�ض  عبا�ض مع  �لرئي�ض حممود  لتفاهم  وفقاً  �أ�شري  �ألف  للإفر�ج عن 

وزر�ء �إ�شر�ئيل �لأ�شبق �إيهود �أوملرت عام2008.
و�عترب �أن وقف �ل�شتيطان مبا ي�شمل �لقد�ض �ل�شرقية �ملحتلة، هو �أي�شاً 
�لتز�م على �إ�شر�ئيل متاماً كفتح �ملوؤ�ش�شات �لفل�شطينية �ملغلقة يف �لقد�ض 
�لغربية  �ل�شفة  �لإ�شر�ئيلي يف  �نت�شار جي�ض �لحتلل  و�إعادة  �ل�شرقية، 
و�إعادة �لأو�شاع على �لأر�ض �إىل ما كانت عليه قبل �أيلول 2000، وكذلك 

�حلال بالن�شبة لللتز�مات �لأمنية و�لقت�شادية .

•• القد�س املحلتة-يو بي اأي:

ط���ال���ب ك��ب��ري �مل���ف���او����ش���ني �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، ���ش��ائ��ب ع���ري���ق���ات، �م�ض، 
حدود  على  �لدولتني  ملبد�أ  قبولها  عن  ب��الإع��لن  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة 
1967،ل�شمان ��شتئناف عملية �ل�شلم وقال عريقات خلل لقاء�ت مع 
م�شوؤول ملف �ل�شرق �لأو�شط يف جمل�ض �لأمن �لقومي �لأمريكي فيليب 
جوردن، وقنا�شل وممثلي فرن�شا، بريطانيا، �لدمنارك، هولند�، �ل�شويد 
�إع��ادة �إطلق  �إنه ل ميكن �حلديث عن  و�لرنويج، و�ملانيا كل على حده، 
عملية �ل�شلم، دون قيام �حلكومة �لإ�شر�ئيلية بالإعلن عن قبولها ملبد�أ 

�لدولتني.
و�أ�شار عريقات وفق بيان �شادر عن مكتبه –�إىل �أن �لإفر�ج عن �لأ�شرى 

�لقد�ض خطري جد�ً  عموم مدينة 
، مطالبة باأن يكون د�فعا وحمفز�ً 
�لإ�شلمية  �جل����ه����ود  ل��ت�����ش��اف��ر 
للجم  و�لإ����ش���لم���ي���ة  و�ل���ع���رب���ي���ة 
و�لت�شدي  �لإ�شر�ئيلي  �لحتلل 
له ومنع مو��شلة هذ� �لعتد�ء�ت 
و�ملدينة  �لأق�����ش��ى  �مل�����ش��ج��د  ع��ل��ى 

�ملقد�شة .

م��������ن ج�����ه�����ة �خ���������������رى، �ت����ه����م����ت 
�لوزر�ء  رئي�ض   ، هاآرت�ض  �شحيفة 
نتنياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
مفاو�شات  �إج�����ر�ء  م��ن  ب��ال��ت��ه��رب 
ج���دي���ة م���ع �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، بعد 
�خلارجية  وزي������ر  خ���ط���ة  رف�������ش���ه 
�لأم��ريك��ي، ج��ون ك��ريي، بالتفاق 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

فل�شطينية  م���وؤ����ش�������ش���ة  �ت���ه���م���ت 
�ل���ق���د����ض،  ������ش�����وؤون  خم���ت�������ش���ة يف 
بالعمل  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
يف  �لإ�شلمية  �ملعامل  طم�ض  على 

حي �ملغاربة بالقد�ض.
�لأق�شى  موؤ�ش�شة  موؤ�ش�شة  وقالت 
للوقف و�لرت�ث ، �لتابعة للحركة 
�لعربي  �ل��و���ش��ط  يف  �لإ���ش��لم��ي��ة 
تلقت  ل��ه��ا  ب���ي���ان  يف  ب���اإ����ش���ر�ئ���ي���ل، 
يونايتد بر�ض �نرتنا�شونال ن�شخة 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  �إن  م��ن��ه، 
و�لتدمري  �حلفر  �أع��م��ال  تو��شل 
يف طريق باب �ملغاربة، �لتي تعترب 
جزء�ً ل يتجز�أ من �مل�شجد �لأق�شى 
�ل�شلطات  تلك  ق��ي��ام  �إىل  لف��ت��ة   ،
�لطريق  ف��ر�غ��ات  تهيئة  بت�شريع 
�جلوفية �إىل كن�ض يهودية وربطها 

بباقي �شاحة �لرب�ق .
ع���ن طة  �����ش��ر  نجُ م���ا  �أن  و�ع����ت����ربت 
�حلكومي  و�ملخطط  �شري�ن�شكي 
�لإ�شر�ئيلي ملنطقة �لرب�ق، يندرج 
لتهويد  ���ش��ام��ل  خم��ط��ط  ���ش��م��ن 
كامل منطقة �لرب�ق، �لتي ت�شمل 
�لذي  �ملغاربة  �لرب�ق وحي  حائط 
 1967 ع�����ام  �لح����ت����لل  ه���دم���ه 
مكان  �إىل  �ل��رب�ق  وحائط  وحوله 
��شم  حت��ت  �لإ�شر�ئيليني  ل�شلة 

�ملبكى .
حائط  ك���ام���ل  �أن  ع��ل��ى  و�����ش����ددت 
�ل������������رب�ق ه������و ج��������زء ث����م����ني من 
�لأق�شى وهو حق خال�ض  �مل�شجد 
منطقة  �أم���ا  وح��ده��م،  للم�شلمني 
�ل����رب�ق وح���ي �مل��غ��ارب��ة ف��ه��ي وقف 
�إ���ش��لم��ي خ��ال�����ض ����ش��ت��وىل عليه 

�لح���ت���لل ب��ق��وة �ل�����ش��لح ودّم����ره 
ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��ن��ني وي�����ش��ع��ى �إىل 
وقد�شيته  ووقفيته  لكنه  تهويده 
باقية ل يجُنق�شها فعل �لحتلل �أو 

تقادم �لأيام .
و�أ�شارت �ملوؤ�ش�شة، �إىل �أنها ر�شدت 
يف �لأيام �لأخرية حركة مت�شارعة 
يف �أع����م����ال �حل���ف���ر و�ل���ت���دم���ري يف 
ب��ق��اي��ا ط��ري��ق ب����اب �مل���غ���ارب���ة، و�أن 
�أعلى  ج���اري���ة يف  �أع���م���اًل ح��ف��ري��ة 
�لطريق وعلى جانبيها، وكذلك يف 
جوفها، �لتي حتوي بقايا حمر�ب 
�جل���ام���ع وم���در����ش���ة �لأف�������ش���ل بن 

�شلح �لدين.
و�ع��ت��ربت �أن م��ا ي��ج��ري �ل��ي��وم يف 
�مل�����ش��ج��د �لأق�����ش��ى وحم��ي��ط��ه ويف 

ب����د�ي����ة ع���ل���ى ق�����ش��ي��ت��ي �حل������دود 
و�لأم��������ن، و�إ������ش�����ر�ره ع��ل��ى بحث 
�لد�ئم ورف�ض  كافة ق�شايا �حلل 

تقدمي مبادر�ت نية ح�شنة.
�فتتاحيتها،  يف  �ل�شحيفة  وقالت 
كافة  ب��ب��ح��ث  �مل��ط��ل��ب  �إن  �م�������ض، 
ق�����ش��اي��ا �حل����ل �ل���د�ئ���م ق���د يفهم 
على �أنه تهرب �آخر من مفاو�شات 
�لإ�شر�ئيلي  و�ل���رف�������ض  ج���دي���ة، 
عدم  على  بالإ�شر�ر  �أي�شا  يتجلى 
جتاه  ح�شنة  نية  م��ب��ادر�ت  تنفيذ 
تبقي  �أن  �أج��ل  من  �لفل�شطينيني 
لت�شتخدمها  ذخ������رية  ب���اأي���دي���ه���ا 

باملفاو�شات .
�ل�شيا�شات  ه��ي  ه���ذه  �أن  و�أردف�����ت 
�أدى  �ل��ذي  �لإ�شر�ئيلي  و�لتكتيك 

حتى  �ل�����ش��لم  عملية  ج��م��ود  �إىل 
�حلكومة  ��شتمرت  م��ا  و�إذ�  �لآن، 
فاإنها  ب��ه��ا،  ب��ال��ت��م�����ش��ك  �جل���دي���دة 
بنظافة  �لدع�����اء  م��ن  تتمكن  ل��ن 
خ��ا���ش��ة جت���اه مو�طني  �ل��ي��دي��ن، 
�إ�شر�ئيل، ولكن �أي�شا جتاه �لإد�رة 

�لأمريكية .
و�أ�شافت �أن �لإنطباع �حلا�شل بعد 
�ملنطقة  �ملكوكية يف  جولت كريي 
من �أجل دفع عملية �ل�شلم، هو �أن 
�إ�شر�ئيل م�شرة على منع �أي تقدم 
�لتي  �لو��شحة  وتتجاهل �لأق��و�ل 
�أدىل بها �لرئي�ض �لأمريكي بار�ك 

�أوباما خلل زيارته لإ�شر�ئيل .
وقالت �ل�شحيفة �إنه ل ميكن فهم 
ه��ذ� �مل��وق��ف �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي برف�ض 
�حلدود  ق�شيتي  ح��ول  �لتفاو�ض 
هذين  �أن  على  و���ش��ددت  و�لأم����ن، 
�لأ�شا�ض  �لهامني هما  �ملو�شوعني 
يكونا  �أن  مي���ك���ن  ول  ل���ل���ت���ق���دم، 
�لإ�شر�ئيلي  للمطلب  ره��ي��ن��ت��ني 
بالدولة  �لفل�شطينيني  باعرت�ف 
ق�شية  حل������ل  ول  �ل�����ي�����ه�����ودي�����ة 

�للجئني ول مكانة �لقد�ض .
ولفتت �إىل دو�فع نتنياهو برف�شه 
�ل��ب��ح��ث يف ق�����ش��ي��ة �حل������دود، هي 
�أن��ه يف ح��ال و�ف��ق على ذل��ك فاإنه 
�إ�شر�ئيل،  ملو�طني  �أخري  �شيو�شح 
وخا�شة �مل�شتوطنني، نية �حلكومة 
 ، ل��ل��دول��ة  �لنهائية  ح��ول �حل���دود 

و�أن هذ� ما يحاول �لمتناع عنه.
و�شددت �ل�شحيفة على �أن �إ�شر�ئيل 
خلطوة  ��شتعد�د  ب��اإظ��ه��ار  ملزمة 
حقيقية يف ق�شية �حلدود وت�شكل 
من  �لفل�شطينية  لل�شلطة  حمفز� 

�أجل ��شتئناف �ملفاو�شات.

بان كي مون يطالب اأوباما 
بالعمل لت�شوية الأزمة ال�شورية 

•• نيويورك-وام:

�ملتحدة  �لعام للأمم  �لأمني  بحث 
بان كي مون خلل �جتماعه �م�ض 
�لول مع �لرئي�ض �لأمريكي بار�ك 
�ل�شرق  مبنطقة  �لتطور�ت  �أوباما 
�ل�شورية  �لأزم���ة  خا�شة  �لأو���ش��ط 
بعد  ت�شريحات  يف  �أوب��ام��ا  و�أ���ش��ار 
�لجتماع �إىل �أن �لو�شع يف �شوريا 
م�شدد�   .. دق���ي���ق  مب��ن��ع��ط��ف  مي���ر 
�لتحول  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �حل���اج���ة  ع��ل��ى 
�ل�شيا�شي يف �شوريا من �أجل تعزيز 
ح���ق���وق ج��م��ي��ع �ل�������ش���وري���ني. ومن 
ج��ان��ب��ه �أك���د �لم���ني �ل��ع��ام للأمم 
يثري  �شوريا  �لو�شع يف  �أن  �ملتحدة 
قوية  ق��ي��ادة  ويتطلب  ب��ال��غ��ا  قلقا 
�لعامل.. م�شري�  زعماء  من جميع 
�أوباما  �لرئي�ض  من  طلب  �ن��ه  �ىل 
�لعمل  يف  �لقوية  قيادته  ممار�شة 
مع �ل�شركاء �لرئي�شيني يف جمل�ض 
�لأم���ن �ل���دويل م��ن �أج��ل �لتو�شل 

حلل يف�شي �إىل ت�شوية �لأزمة.

الربازيل تعزز دفاعاتها 
اجلوية مبدافع اأملانية 

•• برازيليا-رويرتز:

34 مدفعا  ���ش��ر�ء  �ل���رب�زي���ل  ت��ع��ت��زم 
م�����ش��ت��ع��م��ل م�����ش��اد� ل��ل��ط��ائ��ر�ت من 
تعزيز  للم�شاعدة يف  �لمل��اين  �جلي�ض 
ت�شتعد  ب��ي��ن��م��ا  �جل����وي����ة  دف���اع���ات���ه���ا 
ل�شت�شافة حدثني ريا�شيني عامليني 
وزيارة للبابا فرن�شي�ض. وقال �جلي�ض 
�لرب�زيلي �نه �شيتم توقيع عقد �شر�ء 
مد�فع جيبارد 1.�يه.2 خلل �ليام 
ي�شمل  �ل��ع��ق��د  و�ن  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 
وقال  و�ل��ت��دري��ب.  و�ل�شيانة  �مل��ع��د�ت 
بيان للجي�ض �ن قيمة �ل�شفقة لتز�ل 
قيد �لتفاو�ض. و��شاف �أن �لبيان �ن 
�أول دفعة من �ملد�فع �شت�شل بحلول 
يونيو حزير�ن. ويتاألف نظام جيبارد 
ملليمرت�   35 ع���ي���ار  م����د�ف����ع  م����ن 
ين�شب �لثنان منها على �شطح دو�ر 
 1 ليوبارد  دبابة  �شا�شيه  على  مثبت 
و�خرج من �خلدمة باجلي�ض �لملاين 
���ش��ن��و�ت وج����رى �بد�له  ق��ب��ل ث��لث��ة 

بانظمة �شاروخية.

هيومن ووت�ش ت�شيد بالتغيريات ال�شيا�شية يف اليمن
•• دبي-رويرتز:

�أ�شادت منظمة هيومن ر�يت�ض ووت�ض �م�ض باز�حة قياد�ت كربى يف �جلي�ض و�أجهزة �لمن يف �ليمن 
هذ� �ل�شبوع لكنها �أبدت قلقها من �أن تعيني �شخ�شيات مهمة يف منا�شب �أخرى �شي�شعب حما�شبتها 
يف  خدما  �للذين  �شالح  �شقيق  �أب��ن��اء  من  �ثنني  ه��ادي  وع��ني  �ملا�شي.  يف  �رتكبتها  رمب��ا  جر�ئم  عن 
�حلر�ض �جلمهوري و�ملخابر�ت يف من�شب �مللحق �لع�شكري يف كل من �ثيوبيا و�ملانيا. كما عني هادي 
�للو�ء علي حم�شن �لحمر قائد �لفرقة �لوىل مدرعات �لذي �ن�شق عن �جلي�ض عام 2011 خلل 

�لحتجاجات �ملناوئة ل�شالح م�شت�شار� رئا�شيا لل�شوؤون �لع�شكرية.
وقالت �شارة ليا ويت�شن �ملديرة �لتنفيذية لق�شم �ل�شرق �لو�شط و�شمال �أفريقيا يف هيومن ر�يت�ض 
ووت�ض يف بيان رغم �أن �ز�ح��ة ه��وؤلء �لرجال من قو�ت �لمن يف �لبلد ميثل تطور� �يجابيا �ل �أن 
نقلهم �ىل منا�شب دبلوما�شية يف �خلارج حيث قد يكونون حم�شنني من �مللحقة �لق�شائية ميكن 

�أن يبعدهم عن �أيدي �لعد�لة.

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�حل���ك���وم���ة  م�����������ش�����وؤول�����ون يف  ع������رب 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، ع���ن خم��اوف��ه��م من 
�نهيار قو�ت �لأمم �ملتحدة يف ه�شبة 
�ملنطقة،  لهذه  ومغادرتها  �جل��ولن 
بريطانيا  وذل��ك على �شوء مطالبة 
�شوريا  يف  �ل��ث��و�ر  بت�شليح  وف��رن�����ش��ا 
و���ش��ي��ط��رة ت��ن��ظ��ي��م��ات ج��ه��ادي��ة على 
وقالت  �إ�شر�ئيل.  من  قريبة  مو�قع 
�شحيفة معاريف �م�ض، �إن م�شوؤولني 
يف حكومة �إ�شر�ئيل �أبدو� تخوفاً من 
�حتمال مغادرة �جلنود �لنم�شاويني 
ه�شبة  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ق����و�ت  يف 
�لقوة  ي�����ش��ك��ل��ون  �ل������ذي  �جل��������ولن، 
�لأ�شا�شية من بينها، ما �شيوؤدي �إىل 
و�عترب  �لأمم����ي����ة.  �ل����ق����و�ت  ت��ف��ك��ك 

ال�شجن لثالثة م�شلمني 
اأدينو بالعنف يف ميامنار

•• رانغون-ا ف ب:

حكم على ثلثة بورميني م�شلمني 
�دى  ���ش��ج��ار  يف  بالت�شبب  �ت��ه��م��و� 
دينية يف  �ع��م��ال عنف  �ن���دلع  �ىل 
��شفرت  ب���ورم���ا  ب��و���ش��ط  م��ي��ك��ت��ي��ل 
بال�شجن  قتيل،   43 �شقوط  ع��ن 
14 �شنة مع �لنفاذ على ما �فادت 
و�عتقل  �م�ض  �لر�شمية  �ل�شحافة 
�شنة(   23( �شغري  حم��ل  �شاحب 
عماله  و�ح�������د   )24( وزوج�����ت�����ه 
�لتي  �ل����ش���ط���ر�ب���ات  ب��ع��د   )21(

هزت مدينة ميكتيل.
و�تهمو� بانهم �شربو� بعنف زبونا 
بوذيا بعد �شجار وبعد �شاعات عمت 
دمرت  و�شغب  عنف  �عمال  �ملدينة 

خللها �حياء م�شلمني باكملها.

�لقوة  �نهيار  حال  يف  �أن��ه  �مل�شوؤولون 
ل�شيطرة  فاإن ثمة �حتمال  �لأممية، 
ت��ن��ظ��ي��م��ات جهادية  م���ن  م��ت��م��ردي��ن 
 ، �ل��ن�����ش��رة  ، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ج��ب��ه��ة 

ع��ل��ى م��و�ق��ع ق��ري��ب��ة م��ن خ��ط وقف 
�إطلق �لنار �لذي ي�شكل حدود� بني 
و�شوريا يف �جل��ولن، وبني  �إ�شر�ئيل 
هذه �ملو�قع وموقع �جلي�ض �ل�شوري 

�ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت  �ل�شيخ.  جبل  يف 
�ملقبلة  �لقريبة  �لأ�شابيع  �أنه يف  �إىل 
�شينتهي �شريان مفعول �حلظر �لذي 
فر�شه �لحتاد �لأوروبي على ت�شليح 
بريطانيا  و�أن  ����ش���وري���ا،  يف  �ل���ث���و�ر 
من  ق�شم  بت�شليح  �شتبد�آن  وفرن�شا 
�شد  حت��ارب  �لتي  �لثو�ر  جمموعات 
�لنظام �ل�شوري، لكن �لنم�شا هددت 
�شحب  �شتدر�ض  باأنه يف هذه �حلالة 

جنودها.
�لنم�شاوي،  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ن��ائ��ب  وع���رب 
ميخائيل  �خل������ارج������ي������ة،  ووزي�����������ر 
�شبيندليغر، خلل لقائه مع رئي�ض 
�لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو 
يف �لقد�ض عن تخوف بلده من قر�ر 
بت�شليح �لثو�ر، و�عترب �أنه قد مي�ض 

بقو�ت �لأمم �ملتحدة باجلولن.

اإ�شرائيل تخ�شى انهيار القوة الأممية يف اجلولن 
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•• وا�سنطن-القاهرة-وكاالت:

�أكد �لبيت �لأبي�ض �أهمية علقة 
م�شر،  م����ع  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
م�شدد�ً على ��شتمر�ر �لتو��شل مع 
�حلكومة �مل�شرية و�شئل �ملتحدث 
با�شم �لبيت �لأبي�ض جاي كارين 
عن زيارة جمموعة من �لقادة يف 
�لرئي�ض  للقاء  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
�لأم���ريك���ي ب�����ار�ك �أوب����ام����ا، وعن 
�لأه���م���ي���ة �ل���ت���ي ي��ع��ل��ق��ه��ا �لأخ����ري 
ل�شتقبال �لرئي�ض �مل�شري حممد 
مر�شي، فاأجاب �نه لي�ض لديه ما 
�أع��ل��ن م��ن قبل  �أك���رث مم��ا  يعلنه 
من  نظر�ءه  �شي�شتقبل  و�لرئي�ض 
قطر و�لأردن وتركيا يف و��شنطن 
و�شيتم  �ملقبلة،  �لأ���ش��اب��ي��ع  خ��لل 
�شتكون  م�شائل عدة  �إىل  �لتطرق 
�شوريا �أحدها بالتاأكيد . و�إذ �أو�شح 
�ن���ه م��ا م��ن م��وع��د حم���دد للقاء 
ومر�شي،  �أوب���ام���ا  ي��ج��م��ع  رئ��ا���ش��ي 
�ن علقتنا مع  �شدد على  �نه  �إل 
كانت  كما  �لن  ج��د�ً  م�شر مهمة 
مهمة من قبل، ونحن ن�شتمر يف 
�لتو��شل مع �حلكومة �مل�شرية . 
�مل�شري  �لرئي�ض  ذلك، ميثل  �ىل 
وجنله  م��ب��ارك  ح�شني  �ل�����ش��اب��ق 
ووزي����ر د�خ��ل��ي��ت��ه �لأ���ش��ب��ق حبيب 
م�شوؤويل  كبار  و�شتة من  �لعاديل 
�ل�شبت  �ليوم  �ل�شابقني  �ل�شرطة 
�لثانية  ل���ل���م���رة  �مل��ح��ك��م��ة  �أم�������ام 
�ملتظاهرين  ب��ق��ت��ل  �ت���ه���ام���ات  يف 
�أطاحت  �ل��ت��ي  �لنتفا�شة  خ��لل 
فرب�ير-�شباط  يف  وب��ن��ظ��ام��ه  ب��ه 
2011. وق�شت حمكمة �لنق�ض 
�ملا�شي  �ل��ث��اين  ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون  يف 

�مل�شري  �لرئي�ض  �شكلها  �حلقائق 
ون�شرت  م��ر���ش��ي.  حممد  �حل���ايل 
�شحيفة غارديان �لربيطانية هذ� 
ت�شريبات  �إنها  قالت  ما  �لأ�شبوع 
�جلي�ض  �أن  ت��زع��م  �ل��ت��ق��ري��ر  م���ن 
ت��ع��ذي��ب وقتل  �أع���م���ال  ت����ورط يف 
و�ختفاء ق�شري �أثناء �لنتفا�شة.

وه���و ع�شو يف  ع��ل��ي ح�شن  وق���ال 
جلنة تق�شي �حلقائق �إن �لتقرير 
ي��دي��ن م��ب��ارك وم�����ش��وؤويل وز�رة 
لهم  �أق��ل عقوبة  وق��ال  �لد�خلية. 

�شتكون �لإعد�م .
من جانب �آخر، �شادق مر�شي على 
ترقية �شباط كبار يف �جلي�ض كي 
�ن  ح��ني  يف  للجي�ض  دعمه  يظهر 
�لو�شع ما ز�ل متوتر� بني �لزعيم 

�ل�شلمي و�لع�شكريني.
با�شم  مل���ت���ح���دث  ب���ي���ان  يف  وج������اء 
مر�شي �ن �ملجل�ض �لأعلي للقو�ت 
�لدكتور  برئا�شة  �جتمع  �مل�شلحة 
حممد مر�شي رئي�ض �جلمهورية 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
مب��ق��ر �لأم����ان����ة �ل���ع���ام���ة ل�����وز�رة 
ترقية  على  ���ش��ادق  حيث  �ل��دف��اع 
للقو�ت  �لرئي�شية  �لأف�����رع  ق���ادة 

�مل�شلحة �إىل رتبة فريق .
و��شاف �لبيان �ن �لرئي�ض مر�شي 
�كد على دور �لقو�ت �مل�شلحة فى 
حماي�ة �لوطن و�لزود عن �أر��شيه 
. ومن ناحيتها، ذكرت وكالة �نباء 
�ل�شرق �لو�شط �مل�شرية �لر�شمية 
�ن مر�شي دعا لعقد �لجتماع من 
وتخفيف  �ل��و���ش��ع  ت��ه��دئ��ة  �ج����ل 
حملة  بعد  �جلي�ض  د�خ��ل  �لتوتر 
بع�ض  قبل  من  وهجمات  ت�شهري 

�ل�شيا�شيني .

�ملايل. ويعد �حلكم ب�شجن مبارك 
حلظة  �ملا�شي  يونيو-حزير�ن  يف 
ح��اك��م تطيح  �أول  ف��ه��و  ت��اري��خ��ي��ة 
�لعربي  �ل��رب��ي��ع  �ن��ت��ف��ا���ش��ات  ب���ه 
�ملحاكمة.  �أم����ام  �شخ�شيا  مي��ث��ل 
و�لعاديل  مبارك  �لقا�شي  و�أد�ن 
بالتقاع�ض عن منع �أعمال �لقتل، 
ولي�ض لأنهما �أ�شدر� فعليا �أو�مر 
ب��ال��ق��ت��ل. وي��ت��وق��ع �لدع������اء هذه 
�لتي  �لنتائج  �إىل  ي�شتند  �أن  �مل��رة 
لتق�شي  جل��ن��ة  �إل���ي���ه���ا  ت��و���ش��ل��ت 

ب����اإع����ادة حم��اك��م��ة م���ب���ارك )84 
من  طعونا  قبلت  �أن  بعد  ع��ام��ا( 
و�لنيابة،  �لدفاع  كل من حمامي 
جو�نب  �إىل  �ل���ط���رف���ان  و�أ�����ش����ار 
�لتي  �ملحاكمة  ق�شور خمتلفة يف 
بال�شجن  �أح��ك��ام  ب��اإ���ش��د�ر  �نتهت 
م������دى �حل�����ي�����اة مل�����ب�����ارك ووزي������ر 
�نتقاد�ت  و�جهت  لكنها  د�خليته، 
ب�شبب �شعف �لأدلة �لتي قدمتها 
�ل��ن��ي��اب��ة. و���ش��ت��ج��رى �مل��ح��اك��م��ة يف 
�أك���ادمي���ي���ة �ل�����ش��رط��ة �ل��و�ق��ع��ة يف 

)�شرق  �خلام�ض  �لتجمع  �شاحية 
�لقاهرة( و�لتي كانت حتمل قبل 
�أكادميية  ����ش��م  م���ب���ارك  �إ���ش��ق��اط 
م���ب���ارك . وك�����ان م���ب���ارك ووزي����ر 
�لعاديل  حبيب  �لأ�شبق  �لد�خلية 
م�شاعديه  ك����ب����ار  م����ن  و�أرب������ع������ة 
بالتورط  �ت��ه��ام��ات  يف  يحاكمون 
800 متظاهر  �أك��رث من  يف قتل 
��شتمرت  �لتي  �لنتفا�شة  خ��لل 
يوما، ويحاكم جمال وعلء   18
جنل مبارك يف �تهامات بالف�شاد 

�شوي�شرا ت�شت�شيف حمادثات حول كوريا ال�شمالية 
•• جنيف-ا ف ب:

ق���ال وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي �شريغي 
��شت�شافة  فكرة  ي��وؤي��د  �ن��ه  �م�ض  لف���روف 
�شوي�شر� ملحادثات �شد��شية يف م�شعى لنزع 

فتيل �لتوتر ب�شان كوريا �ل�شمالية.
و�شرح لفروف لل�شحافيني عقب �جتماع 
�ل�شوي�شري ديديري بورخالرت  مع نظريه 
م�شتعدة  ���ش��وي�����ش��ر�  ف����ان  ف��ه��م��ي  ح�����ش��ب 
نحن   .. �ل�شد��شية  �ملفاو�شات  ل�شت�شافة 

ل�شنا �شد هذه �لفكرة .

ف��ي��ه��ا كوريا  ت�������ش���ارك  �ل���ت���ي  و�مل����ح����ادث����ات 
و�ل�شني  �جل��ن��وب��ي��ة  وك���وري���ا  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
و�ليابان  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����ولي�����ات  ورو����ش���ي���ا 
�ن�شحاب كوريا  2009 بعد  متوقفة منذ 
�لعقوبات  على  �حتجاجا  منها  �ل�شمالية 
على  �مل����ت����ح����دة  �لمم  ف���ر����ش���ت���ه���ا  �ل����ت����ي 

برناجمها �ل�شاروخي.
وجرت �شت جولت منف�شلة من �ملحادثات 
2003 و2007، وعر�شت �شوي�شر�  بني 
�ل�شبوع �ملا�شي �مل�شاعدة مع تز�يد �لتوتر 

يف �شبه �جلزيرة �لكورية.

وت��ن�����ش��ر ���ش��وي�����ش��ر� �مل���ح���اي���دة خ��م�����ش��ة من 
جنودها على خط �لهدنة بني �لكوريتيني 
يف �ط��ار بعثة ل��دول عدم �لنحياز ملر�قبة 
�لذي يعود �ىل �حلرب  �لنار  وقف �طلق 
ك��م��ا حتتفظ  �خل��م�����ش��ي��ن��ات  �ل���ك���وري���ة يف 
يانغ  ب��ي��ون��غ  يف  �رت��ب��اط  مبكتب  �شوي�شر� 

عا�شمة كوريا �ل�شمالية �ل�شيوعية.
و�م�شى زعيم كوريا �ل�شمالية كيم جونغ-
للدر��شة  ���ش��وي�����ش��ر�  يف  ���ش��ن��و�ت  ع���دة  �ون 
متظاهر� بانه �بن �حد �ل�شائقني �لعاملني 

يف �ل�شفارة هناك.

•• بغداد-وكاالت:

موحدة  جمعة  �شلو�ت  عر�قية  حمافظات  �شت  �شهدت 
ومظاهر�ت مناوئة ل�شيا�شة رئي�ض �لوزر�ء نوري �ملالكي 
حملت �شعار لن ن�شت�شلم.. حقوقنا �أو �ل�شهادة ، يف حني 
�شقط �لع�شر�ت بني قتيل وجريح بانفجار عبوة نا�شفة 

قرب م�شجد مبحافظة دياىل.
فقد تو��شلت �لحتجاجات �ملناوئة ل�شيا�شية �ملالكي يف 
مدينة �شامر�ء، حيث جتمع �آلف �لعر�قيني يف ميد�ن 
�حلق و�شط �ملدينة لأد�ء �شلة �جلمعة و�لتظاهر �شد 
�ل�شعبي  للحر�ك  ورئي�شها  �حلكومة  جتاهل  �شموه  ما 

�مل�شتمر منذ عدة �أ�شهر.

و��شتنكر خطيب �جلمعة يف �ملدينة ��شتمر�ر �حلكومة يف 
تنفيذ عمليات �لإع��د�م يف �ل�شجون، و�عتربها عمليات 
ترهيب منظمة . و�أكد �مل�شلون مو��شلتهم �لعت�شامات 

و�ملظاهر�ت �إىل حني ��شتجابة �حلكومة ملطالبهم.
�شلة  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  �آلف  ع�����ش��ر�ت  �أدى  �ل���رم���ادي،  ويف 
خطيب  وو�شف  نف�شه.  �ل�شعار  حتت  �مل��وح��دة  �جلمعة 
�ملالكي  ن���وري  �ل����وزر�ء  رئي�ض  �جل��ن��اب��ي  ق�شي  �جلمعة 
�رت��دى من  ثم   ، �ل��ع��ر�ق  بفرعون  ونعته   ، باأنه طاغية 
على من�شة �خلطابة كفنا قائل �إنها ر�شالة �ملعت�شمني 
�إىل �ملالكي . وندد �جلنابي مبا و�شفها بعمليات ت�شفية 
باأنها  و�شفها  ق�شائية  �أح��ك��ام  وف���ق  �ل�شنة  �ملعتقلني 

طائفية وم�شي�شة .

•• �سول-وا�سنطن-رويرتز:

�لدفاع  ل�������وز�رة  ت��اب��ع��ة  ف�����ش��اء  خ��ل�����ش��ت وك���ال���ة 
�لمريكية-�لبنتاجون بقدر معقول من �لثقة �ىل 
�ن كوريا �ل�شمالية طورت �شاروخا بالي�شتيا قادر� 
على حمل ر�أ�ض نووي وهو تقييم �شارع �ىل نفيه 
عدد من �مل�شوؤولني �لمريكيني وكوريا �جلنوبية. 
وق��ال��ت وك��ال��ة ����ش��ت��خ��ب��ار�ت �ل��دف��اع �ن م��ث��ل هذ� 
�ل�شاروخ �شيكون على �لرجح غري جدير بالثقة 
وك�شف ع�شو يف �لكوجنر�ض �لمريكي يف و��شنطن 
تقرير �لوكالة �لذي جاء و�شط تهديد�ت �حلرب 
م�شوؤولون  وق��ال  �ل�شمالية  كوريا  �أطلقتها  �لتي 
كوريا  �أن  وكوريا �جلنوبية  �ملتحدة  �لوليات  من 
�ل�شمالية تبدو عازمة على �جر�ء �ختبار ل�شاروخ 
ق��ب��ل ذكرى  ق��وت��ه��ا  �مل���دى ل���ش��ت��ع��ر����ض  متو�شط 
مولد موؤ�ش�شها كيم �يل �شوجن يوم �لثنني �ملقبل 
�نها  قالت  �جلنوبية  �لكورية  �ل��دف��اع  وز�رة  لكن 

ت�شنيع  يف  جنحت  �ل�شمالية  كوريا  �ن  تعتقد  ل 
ر�أ�ض حربي ل�شاروخ. وقال �ملتحدث با�شم �لوز�رة 
خرب�ئنا  ت��ق��دي��ر�ت  لل�شحفيني  ���ش��وك  م��ني  كيم 
�تقان  م��ن  بعد  تتمكن  مل  �ن��ه��ا  ه��ي  �لع�شكريني 
و�أ�شاف  ل�����ش��اروخ.  ح��رب��ي  ر�أ�����ض  ت�شنيع  عملية 
قائل كوريا �ل�شمالية �أجرت ثلث جتارب نووية 
�لتي  �نها ��شبحت يف �ملرحلة  لكن هناك �شك يف 
�لنووية  �ل�شحنة  ميكنها فيها تقليل وزن وحجم 

لو�شعها على �شاروخ.
قال  �ل��دف��اع  ��شتخبار�ت  وكالة  تقرير  رغ��م  لكن 
�ملخابر�ت  وم���دي���ر  �ل��ب��ن��ت��اج��ون  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
�لوطنية �لمريكية �نه لي�ض من �لدقة �لقول �ن 
لديها قدرة موؤكدة على �طلق  �ل�شمالية  كوريا 

�شاروخ نووي.
وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��ب��ن��ت��اج��ون ج����ورج ليتل 
�لنظام  �ن  �يل  �ل���ش��ارة  دقيق  غري  �شيئا  �شيكون 
�أ���ش��ت��وف��ى �ل��ت��ج��ارب وعمليات  �ل��ك��وري �ل�����ش��م��ايل 

�لتطوير �أو برهن ب�شكل كامل على �ن لديه �أنو�ع 
�لقدر�ت �لنووية �مل�شار �ليها.

كما قال جيم�ض كلبر مدير �ملخابر�ت �لوطنية 
يف بيان �ن جمتمع �ل�شتخبار�ت �لمريكي �لو�شع 
نطاقا ل يتفق مع �لر�أي �لذي خل�شت �ليه وكالة 

��شتخبار�ت �لدفاع.
�لتابعة  �ل����دف����اع  �����ش���ت���خ���ب���ار�ت  وك����ال����ة  وك����ان����ت 
بد�ية حرب  تعر�شت للنتقاد يف  قد  للبنتاجون 
متلك  ب���غ���د�د  �ن  ل��ق��ول��ه��ا   2003 ع����ام  �ل���ع���ر�ق 

��شلحة دمار �شامل.
�ل�شمالية بعد  �ليه ب�شاأن كوريا  وجاء ما خل�شت 
�شبه  يف  �ل��ت��وت��ر�ت  ت�شاعد  م��ن  �شهر  م��ن  �أك���رث 

�جلزيرة �لكورية.
�ل�����ش��م��ال��ي��ة �ىل �لغزو  ت�����ش��ري ك���وري���ا  وك���ث���ري� م���ا 
�متلك  يف  لرغبتها  ك��م��ربر  ل��ل��ع��ر�ق  �لم��ري��ك��ي 
�أ�شلحة نووية قائلة �نه بدونها �شت�شعى و��شنطن 

ل�شقاط حكومتها. 

البنتاجون: بيونغيانغ طورت �شاروخا بالي�شتيًا

هيتو يدعو لت�شليح
 اجلي�ش احلر مب�شادات 

••لندن-يو بي اأي:

باأ�شلحة  �حل���ر(  �ل�����ش��وري  )�جل��ي�����ض  ت�شليح  �إىل  �ل��غ��رب  هيتو  غ�شان  دع��ا 
م�شادة للدبابات و�لطائر�ت، وقال �إنه ي�شتعد للنتقال من مدينة د�ل�ض 
�لذي  هيتو،  وق��ال  �أ�شهر.  غ�شون  يف  دم�شق  �إىل  يقيم،  حيث  �لمريكية، 
�نتخبه �لئتلف �لوطني لقوى �لثورة و�ملعار�شة �ل�شورية �ل�شهر �ملا�شي 
رئي�شاً حلكومته �ملوؤقتة، يف مقابلة مع �شحيفة �لتاميز �م�ض �إنه ل يطالب 
�لتدخل  )ن��ات��و(  �لأطل�شي  �شمال  حلف  منظمة  يف  و���ش��رك��اءه��ا  بريطانيا 

ع�شكرياً يف �شوريا، ول يدعو �إىل ن�شر جنود بريطانيا على �أر��شيها .
وك����ان ه��ي��ت��و ���ش��م��ن وف���د �لئ���ت���لف �ل�����ش��وري �مل��ع��ار���ض �ل����ذي دع����اه وزير 
�خلارجية �لربيطاين، وليام هيغ، �إىل لندن خلل �جتماع وزر�ء خارجية 
جمموعة �لدول �ل�شناعية �لثماين �لكربى يومي �لعا�شر و�حلادي ع�شر 
طيارين  بقيام  حتى  نطالب  ل  نحن  و��شاف  �جل��اري.  ني�شان-�بريل  من 
�ل�شوري  �جلي�ض  ت��زوي��د  نريد  لكننا  ���ش��وري��ا،  ف��وق  بالتحليق  بريطانيني 
�حلر باأ�شلحة نوعية، مبا يف ذلك �ل�شو�ريخ �لقادرة على ��شقاط �لطائر�ت 
�ملقاتلة �لتي ت�شتمر يف ق�شف �ملدنيني ، مت�شائًل كم �شننتظر ونحن نرى 

�شعبنا يجُذبح يوماً بعد يوم؟ . وطماأن 
�لأ�شلحة  ب��اأن  �ل��دويل  �ملجتمع  هيتو 
�لتي تذهب لقيادة �لأركان �مل�شرتكة 
�ملعار�ض  �ل�شوري  للئتلف  �لتابعة 
لن تقع يف �لأيدي �خلاطئة ، م�شري�ً 
�إىل �أن �جلدل يدور �لآن حول تزويد 
وقال   . بالأ�شلحة  �ل�شورية  �ملعار�شة 
 11 ت�شم  �لتي  �ملوؤقتة،  حكومته  �إن 
�ملحررة  �ملناطق  �إىل  �شتنتقل  وزي���ر�ً، 
�أيار-مايو  مطلع  ���ش��وري��ا  ���ش��م��ال  يف 
�ملقبل بعد �أن ي�شادق عليها �لئتلف 
�ل�شهر  ب��ن��ه��اي��ة  �مل���ع���ار����ض  �ل�������ش���وري 
بالأ�شول  باملطالبة  و�شتقوم  �حلايل، 

نف�شها  تقدمي  من  متكنت  ما  �إذ�  �لأ���ش��د،  ب�شار(  )�لرئي�ض  لنظام  �ملجمدة 
على �أنها حكومة بديلة قابلة للحياة . و��شاف �أن حكومته �ملوؤقتة �شتكون 
�د�رة تكنوقر�طية و�شتتوىل م�شوؤولية توزيع �مل�شاعد�ت �لإن�شانية، وتوفري 
�لأمنية  �لأج��ه��زة  تاأهيل  ب��اع��ادة  و�شتقوم  و�لتعليم..  �ل�شحية،  �خل��دم��ات 

للنظام وجعلها حترتم �لقانون و�لنظام .

•• وا�سنطن-وكاالت:

قال دبلوما�شيون يف �لأمم �ملتحدة 
�أدل����ة  �ل�����دول �ل��غ��رب��ي��ة ل��دي��ه��ا  �إن 
�شلبة على �أن �أ�شلحة كيمياوية قد 
��شتعملت مرة على �لأقل يف �لنز�ع 

�ل�شوري.
�أن  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون  و�أو�������ش������ح 
و�لأمريكيني  وفرن�شا  بريطانيا 
ل��لأم��ني �لعام  �أع���ط���و� م��ع��ل��وم��ات 
ل�������لأمم �مل����ت����ح����دة ب������ان ك����ي م���ون 
لأ�شلحة  حم��ت��م��ل  ����ش��ت��خ��د�م  ع���ن 

كيمياوية يف حلب وحم�ض.
�لفرن�شية  �ل�شحافة  ونقلت وكالة 
-ف�شل  غ���رب���ي  دب���ل���وم���ا����ش���ي  ع����ن 
ع���دم �ل��ك�����ش��ف ع���ن ه��وي��ت��ه- قوله 
متاأكدون  نحن  �أمثلة.  عدة  توجد 
قد  كيمياوية  قنابل  �أن  من  متاما 

��شتعملت ب�شكل متقطع .
جمل�ض  يف  �آخ���ر  دبلوما�شي  و�أك���د 
�لأمن �لدويل �أن �أدلة مقنعة متاما 
قد �أر�شلت �إىل �لأمني �لعام للأمم 
�ملتحدة لدعم �لتهامات �شد نظام 

�لرئي�ض �ل�شوري ب�شار �لأ�شد.
وك����ان ب���ان ك���ي م���ون �أع���ل���ن خلل 
لقائه مع �لرئي�ض �لأمريكي بار�ك 
�أن  �أوباما يف و��شنطن من �ملوؤ�شف 
تكون �حلكومة �ل�شورية قد رف�شت 

عر�شي �إجر�ء حتقيق ميد�ين.
�لبعثة  ��شتقبال  ���ش��وري��ا  ورف�����ش��ت 
�أن �لأم���ني �لعام  �ل��دول��ي��ة م��وؤك��دة 
ط��ل��ب م��ه��ام��ا �إ���ش��اف��ي��ة مب��ا ي�شمح 
للبعثة بالنت�شار على كامل �أر��شي 

 117 �ىل  ي�شاف  دولر  م��لي��ني 
قدمت  ك��م�����ش��اع��دة  دولر  م��ل��ي��ون 

للئتلف �ل�شوري �ملعار�ض .
�ي�شا  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  وت���ق���دم 
مبلغ 385 مليون دولر كم�شاعدة 
�ن�شانية ل�شوريا خم�ش�شة حلو�ىل 
�ربعة مليني نازح �شوري يف �لدول 

�ملجاورة ل�شوريا.
�مل���ت���ح���دة وعلى  �ل����ولي����ات  ول���ك���ن 
غ�����ر�ر �ل������دول �ل��غ��رب��ي��ة �لخ����رى 
�ل�شورية  �ملعار�شة  تزويد  ترف�ض 
بال�شلح خ�شية �ن ي�شل �ىل �يدي 

متطرفني ��شلميني.
��شتماع  وم��ع ذل��ك، وخ��لل جل�شة 
�ل�شناتور  �شم  �ل�شيوخ،  جمل�ض  يف 
ميننديز،  روب���رت  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 
رئي�ض جلنة �ل�شوؤون �خلارجية يف 
�ملجل�ض، �شوته �ىل ��شو�ت �خرى 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة م��ع��ت��رب� �ن 
�ل��وق��ت ق��د ح��ان لتقدمي ن��وع من 
للمعار�شة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل�����ش��اع��دة 

�ل�شورية.
وزي������ر  م���������ش����اع����دة  ع���ل���ي���ه  وردت 
�خلارجية ل�شوؤون �ل�شرق �لو�شط 
و��شنطن  ب�����ان  ج���ون���ز  �ل���ي���زب���ي���ت 
يف  �شيا�شيا  ح��ل  تف�شل  ز�ل���ت  م��ا 

�شوريا.

�ل�شورية  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل���م���ه���وري���ة 
�ل�شوري  �لطلب  يخالف  م��ا  وه��و 
ذلك  معتربة   ، �ملتحدة  �لأمم  من 

�نتهاكا لل�شيادة �ل�شورية .
ودعا بان كي مون �لثلثاء دم�شق 
للتعاون و�ملو�فقة على دخول بعثة 
للمنظمة �لدولية تقوم بالتحقيق 
�لأ�شلحة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ت��ه��ام��ات  يف 
�أنا�شد  روم���ا  يف  وق���ال  �لكيمياوية 
تعاونها  ت��ق��دمي  ���ش��وري��ا  ح��ك��وم��ة 
مت�شي  ب��اأن  للبعثة  و�ل�شماح  �لتام 

قدما .
ه��ج��م��ات مزعومة  ث���لث  وه��ن��اك 

مبا�شرة مب�شاعدة غري قاتلة مثل 
�لغذية و�لدوية وكما �علن وزير 
ج��ون كريي  �لم��ريك��ي  �خلارجية 

نهاية �شباط-فرب�ير �ملا�شي.
و����ش��ت��ق��ب��ل �ل��رئ��ي�����ض �لم���ريك���ي يف 
بالبيت �لبي�ض  �لبي�شاوي  �ملكتب 
�لم���ني �ل��ع��ام ل��لمم �مل��ت��ح��دة بان 
ك���ي م���ون وب��ح��ث م��ع��ه �ل��و���ش��ع يف 

�شوريا.
وق�����ال �وب���ام���ا ب��ال��ت��اأك��ي��د، �لزم����ة 
�لعام  و�لم���ني  تتفاقم  �لن�شانية 
باننا  �لقول  و�ن��ا متفقان على  بان 
�همية  نعلق  و�ن��ن��ا  حا�شم  وق��ت  يف 

�شوريا، وهي  باأ�شلحة كيمياوية يف 
�آخر  �ل��ه��ج��وم ق��رب حلب وه��ج��وم 
ق���رب دم�����ش��ق، وك��له��م��ا ح���دث يف 
وه���ج���وم يف حم�ض  م�����ار������ض-�آذ�ر، 
�ملا�شي،  �لأول  دي�شمرب-كانون  يف 
�مل�شلحة  �مل����ع����ار�����ش����ة  وت����ب����ادل����ت 
وحكومة �لأ�شد �لتهام بامل�شوؤولية 

عن �لهجمات �لثلث.
�ل����رئ����ي���������ض  �ع������ت������رب  ذل�����������ك،  �ىل 
�لمريكي بار�ك �وباما �ن �حلرب 
يف �شوريا و�شلت �ىل نقطة حا�شمة 
10 مليني  ب���الف���ر�ج ع��ن  و�م���ر 
�ل�شورية  �ملعار�شة  لتزويد  دولر 

على عملية �نتقالية �شيا�شية فعالة 
حترتم حقوق جميع �ل�شوريني .

�لوليات  ت��ع��اون  ب���ان  وط��ل��ب م��ن 
من  لي�ض  �ملتحدة  و�لمم  �ملتحدة 
ولكن  للزمة  كاملة  ت�شوية  �ج��ل 
�ج������ل حت�شني  م�����ن  �لق�������ل  ع���ل���ى 
�ل�شوري  لل�شعب  بالن�شبة  �لو�شع 
�نتقالية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  ن��ح��و 
ك��ي مون  ب��ان  ناحيته، طلب  وم��ن 
�لقيام بكل ما  �وباما  �لرئي�ض  من 
�لعمل  �ج��ل  م��ن  ب��ه  �لقيام  ميكنه 
م���ع �ل�����ش��رك��اء �ل���ش��ا���ش��ي��ني د�خل 
منذ  كليا  �ملنق�شم  �لم���ن  جمل�ض 
��شهر بني غربيني من جهة ورو�ض 

و�شينيني من جهة �خرى.
م��ون ويف  ك��ي  ب��ان  ��شتقباله  وقبل 
�خلارجية  وزي�������ري  �ىل  م����ذك����رة 
�وباما تقدمي مبلغ  �م��ر  و�ل��دف��اع، 
دولر  م���ل���ي���ون   10 ح���ت���ى  ي�����ش��ل 
وغذ�ئية  طبية  م�شاعدة  لتقدمي 
�ملعار�ض  �ل�����ش��وري  �لئ��ت��لف  �ىل 
�لعلى  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل��ج��ل�����ض  و�ىل 
�ل�شوري �لذي ي�شرف على �جلي�ض 

�ل�شوري �حلر.
وك��������ان ج�������ون ك�������ريي �ع����ل����ن عن 
�ملعار�شة  �ىل  �مل��ب��ا���ش��رة  �مل�����ش��اع��دة 
طبية  م�������و�د  ب�������ش���ك���ل  �ل���������ش����وري����ة 
�جتماع  ختام  يف  غذ�ئية،  ووجبات 
��شدقاء �شوريا يف روما بتاريخ 28 

�شباط-فرب�ير.
ب��ا���ش��م جمل�ض  �مل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
�ن  هايدن  كايتلن  �لقومي  �لم��ن 
هذ� �ملبلغ �لذي قد ي�شل �ىل 10 

10 ماليني دوالر من اأمريكا للمعار�صة ال�صورية

اأدل�ة قاطع�ة ب�ش�اأن ا�ش�تخدام الكيمياوي يف �ش�وريا

جرنال اأمريكي يعترب رو�شيا م�شدر القلق يف اأوروبا 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

ر�أ���ض �لقو�ت �لأمريكية وق��و�ت حلف �شمال �لأطل�شي  �أعلن �جل��رن�ل �لأمريكي فيليب بريدلوف �لذي عني على 
ب�شبب و�شعها �جلغر�يف   2020 �لعام  �أوروب��ا حتى  �لرئي�شي يف  �لقلق  �شتبقى م�شدر  رو�شيا  �أن  �أوروب��ا  �لناتو يف 
ومو�ردها �لطبيعية وقوتها �لع�شكرية ورغبتها يف �حل�شول على نفوذ �إقليمي حتى و�إن كانت تو�جه نقاط �شعف 
هيكلية . و�أ�شار يف �شهادة مكتوبة يف جل�شة تثبيت تعيينه مبجل�ض �ل�شيوخ �لأمريكي �إىل �أنه يتوجب على �لوليات 

�ملتحدة وحلف �لناتو �إظهار دعمهم حللفائهم �لذين يعي�شون يف د�ئرة �لنفوذ �لرو�شية .
وقال يف ت�شريحات يجُتوقع لها �أن تثري غ�شب مو�شكو �إن �ل�شيا�شة �لتي ر�شمها �لرئي�ض بار�ك �أوباما يف 2009 مع 
مو�شكو تتعرث منذ �أ�شبح فلدميري بوتني رئي�شا لرو�شيا جمدد� و�أكد �شرورة �لتعاون مع مو�شكو رغم �خللفات 
حول �شوريا �أو �لدرع �ل�شاروخية �لأوروبية، وعدم معاملتها عدو� �أو �عتبارها كذلك وحماولة �لعمل على �لتعامل 
�لدفاع  �لتعاون مع رو�شيا حول  �أن  و�أ�شاف ما زلنا نعتقد  �لتعاون م�شالح متبادلة.  و�أن يحقق هذ�  معها �شريكا 

�مل�شاد لل�شو�ريخ �شيتيح حت�شني �لأمن حللف �لناتو ولرو�شيا على �ل�شو�ء.

مظاهرات يف العراق مناوئة ل�شيا�شة املالكي

تركيا تقر تعدياًل 
على قانون الإرهاب 

•• انقرة-رويرتز:

و�فق �لربملان �لرتكي على تعديل 
ل��ي��ق��ل�����ض �حليز  ق���ان���ون �لره������اب 
�لذي ينطبق عليه تعريف �لدعاية 
م��ع مطالب  يتفق  �لره��اب��ي��ة مب��ا 
�لحت�����اد �لوروب�������ي �ل���د�ع���ي���ة �ىل 

تعزيز حرية �لتعبري.
وت�����ز�م�����ن�����ت ه�������ذه �ل�����ش����لح����ات 
�ل���ت���ي تبذلها  ت���ق���دم �جل���ه���ود  م���ع 
ومتمردين  �ل���رتك���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
ل��ل��ت��ف��او���ض لن���ه���اء �شر�ع  �أك������ر�د 
وزير  لكن  عاما   28 منذ  م�شتمر 
�لقو�نني  �ن  نفى  �ل��رتك��ي  �ل��ع��دل 
�جل����دي����دة ���ش��ت�����ش��ه��ل �لف�������ر�ج عن 

�شجناء لهم �شلة باملتمردين.

حماكمة جديدة ملبارك بق�صية قتل متظاهرين 

البيت الأبي�ش يوؤكد اأهمية العالقة مع م�شر 
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•• الفجر – تون�س - خا�س:

حذرت �أم�ض �جلمعة وز�رة �لد�خلية �لتون�شية �ملو�طنني من 
تد�عيات �قتحام مقر�تها �لأمنية، مهددة بالرد �حلازم على 
ب�شاأن  �ليوم  �أ�شدرته  تو�شيحي  بيان  يف  �عتد�ء  حماولة  كل 
على  )ت��ق��ع  �شو�شة  حمافظة  م��ن  هرقلة  مدينة  م��و�ج��ه��ات 
وقرب  تون�ض  �لعا�شمة  جنوبي  كيلومرت   100 ح��و�يل  بعد 
منتجعات �حلمامات و�شو�شة �ل�شياحية �ل�شهرية( م�شاء �أم�ض 

�لأول �لتي �أدت �إىل �شقوط قتيل.
وك���ان���ت م���و�ج���ه���ات ح�����ش��ل��ت �خل��م��ي�����ض ب���ني رج�����ال �لأم����ن 
تعمد  بعد  �ل�شلفي  �لتيار  �إىل  �نتماءهم  يرجح  ومت�شددين 
ه����وؤلء �ق��ت��ح��ام م��رك��ز �حل��ر���ض )�ل�����درك( �ل��وط��ن��ي بهرقلة 

وحماولة حرقه. 
�مل��و�ج��ه��ات خلفت قتيل من  ف���اإن ه��ذه  �أم��ن��ي  ووف���ق م�شدر 
ع��دد من  و  23 عاما  �لعمر نحو  يبلغ من  �ل�شلفيني  جانب 

�جلرحى.
فاإن  بتون�ض  �ل�شلفية  ل�شيوخ  �لر�شمية  �ل�شفحة  وح�شب 
هوؤلء خرجو� يف وقفة �حتجاجية �شلمية �شد �أعو�ن �لأمن 

لتهاونهم �أمام باعة �خلمر، وفق تعبريهم.
وقالت وز�رة �لد�خلية �أم�ض يف بيانها �إّن جمموعة تتكون من 
150 �شخ�شا من �لعنا�شر �ملت�شّددة دينيا تعّمدو� م�شاء يوم 
�خلمي�ض مهاجمة مقر مركز �لأمن �لوطني بهرقلة �شو�شة 

حيث بادرو� باقتحام �لباب �خلارجي للمقر قبل �قتحام �لباب 
�لرئي�شي بو��شطة �خللع ور�شق �لأعو�ن باحلجارة مما �أحلق 

�أ�شر�ر� مادّية كبرية باملركز وجتهيز�ته .
�ملتو�جدون  �ملتوفرة، حّذر �لأعو�ن  وح�شب �ملعطيات �لأولية 
تدّخلو�  ث���ّم  �أوىل  م��رح��ل��ة  يف  �شفهيا  �مل��ه��اج��م��ني  ب��ال��د�خ��ل 
�إ�شر�ر  و�أم���ام  ل��ل��دم��وع،  �مل�شيل  �ل��غ��از  با�شتعمال  لتفريقهم 
�لعنا�شر �ملهاجمة على مو��شلة �لعتد�ء على �ملقر و�لأعو�ن 
وفاة  عن  �أ�شفر  مّم��ا  �لر�شا�ض  ��شتعمال  �إىل  ه��وؤلء  ��شطر 
�أحد �ل�شبان �ملهاجمني و�إ�شابة عدد 4 �آخرين. ، وفق حمرر 
�أّن كّل حماولة  �أن  وز�رة �لد�خلية تنبه  �أ�شاف  �لبيان �لذي 
�أعو�نها �شيلقى  �أو �لعتد�ء على  لقتحام مقر�تها �لأمنية 

بتطبيق �لقانون بكّل جّدية .
�ل�شاب  �أّن   ، �جلمل  �شو�شة خمل�ض  �أف��اد حمافظ  من جهته 
23 �شنة �لذي قتل على يد  �لبالغ من �لعمر  حممود مر�د 
وذلك  م��رت��دة  بر�شا�شة  �إ�شابته  نتيجة  ت��ويف  �لأم���ن  ق��و�ت 
ب��ه��ا �لطبيب  �ل��ت��ي ق���ام  �أّك���دت���ه نتيجة �لأب���ح���اث  ح�����ش��ب م��ا 

�ل�شرعي. 
و�أّكد �ملحافظ �أّن قو�ت �لأمن مبنطقة هرقلة كانت يف حالة 
�ل�شقف  يف  �لر�شا�ض  �لقو�ت  �أطلقت  وق��د  �لنف�ض  عن  دف��اع 
ويف �لأ�شفل ومل تطلق �لنار مبا�شرة �أمام �لأ�شخا�ض �لذين 

هاجمو� مركز �ل�شرطة باجلهة، على حد قوله.
هرقلة  مبنطقة  �ل�شرطة  م��رك��ز  �إّن  �جل��م��ل  خمل�ض  وق���ال 

تعر�ض �خلمي�ض �إىل هجوم مباغت مل ت�شبقه �أي �حتجاجات 
يحملون  �شخ�شا   150 ح���و�يل  ط���رف  م��ن  ���ش��ع��ار�ت  �أي  �أو 
�أ�شلحة بي�شاء وحجارة ، مرجحا �أن يكون هوؤلء �لأ�شخا�ض 
من �ملنت�شبني �إىل �لتيار �ل�شلفي ح�شب �لأبحاث �لأولية �لتي 

�أجريت.
�ل�شحية  �حل��ال��ة  �أّن  �إىل  �مل��ح��اف��ظ  �أ���ش��ار  �أخ���رى  ناحية  م��ن 
للجرحى �لثلثة م�شتقرة وهم موجودون حاليا يف م�شت�شفى 

بالعا�شمة تون�ض.
�أي�شا �شلفيون  وياأتي هذ� �حل��ادث بعد يوم على هجوم �شنه 
�عتدو�  ، حيث  بوزلفة  منزل  ثانوية يف مدينة  على مدر�شة 
على مديرها بعد منعه دخول تلميذة ترتدي �لنقاب، وذلك 

يف ظل ت�شاعد حدة �لتوتر بني �لعلمانيني و�لإ�شلميني.
حمافظة  يف  �ل�شلفي  �لتيار  �أن�شار  م��ن  ع��دد�  �أن  يذكر  كما 
مركز  �قتحام  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  ح��اول��و�  ج��ن��وب(  �شفاق�ض) 
�أدى  �لأم��ن لتهريب �شلفي موقوف يف مركز �لأم��ن وهو ما 

�إىل �ندلع مو�جهات عنيفة.
ودور  للر�شم  وق��اع��ات  ح��ان��ات  هاجمو�  �أن  لل�شلفيني  و�شبق 
لل�شينما قالو� �إنها مل حترتم مقد�شات �مل�شلمني. كما هاجمو� 
�ل�شفارة �لأمريكية �حتجاجا على فيلم م�شيء للإ�شلم �أنتج 
ي�شمح  �لتون�شي  �لقانون  �أّن  �إىل  ي�شار  �ملتحدة.  �لوليات  يف 
لرجل �لأمن ��شتخد�م �ل�شلح يف حال �لهجوم عليه وتهديده 

بالعنف باأحد �ملر�كز �لأمنية.

رو�شيا تاأ�شف لتد�شني اإيران من�شاآت نووية الرئي�ش ال�شوداين ي�شل جوبا 
•• جوبا-ا ف ب:

و�شل �لرئي�ض �ل�شود�ين عمر �لب�شري 
�م�����ض �ىل ج��وب��ا يف �ول زي���ارة ل��ه �ىل 
ج��ن��وب �ل�������ش���ود�ن م��ن��ذ ����ش��ت��ق��لل��ه يف 
تهدف  زي��ارة  يف   2011 متوز-يوليو 
�لبلدين  ب����ني  �ل���ت���وت���ر  ت���ه���دئ���ة  �ىل 
م���ر�����ش���ل وكالة  �ف�����اد  ك��م��ا  �جل����اري����ن 

فر�ن�ض بر�ض.
�ل��ب�����ش��ري يف �ملطار  ����ش��ت��ق��ب��ال  وك���ان يف 
رئي�ض جنوب �ل�شود�ن �شالفا كري �لذي 

كما هي �ول زي��ارة للب�شري �ىل جنوب 
يف  �حلدودية  �ملو�جهات  منذ  �ل�شود�ن 
كانت  زي���ارة  �ل��غ��اء  2012. ومت  ربيع 
�جر�ء�ت  �ن���ذ�ك. وفر�شت  ل��ه  م��ق��ررة 
�شباح �جلمعة  م�شددة يف جوبا  �منية 
ج���ي���ث �ن���ت�������ش���رت �ع��������د�د ك������ربى من 
و�شمح  �ل�������ش���و�رع  �ل�����ش��رط��ة يف  رج����ال 
باملرور.  �ل��ر���ش��م��ي��ني  ل�����ش��ي��ار�ت  ف��ق��ط 
��شتقلله  ن��ال  �ل�����ش��ود�ن  وك��ان جنوب 
ب��ع��د ح���رب �ه��ل��ي��ة ط��وي��ل��ة )-1983

�خلرطوم. �شلطة  �شد   )2005

عرفه على �ع�شاء حكومته. ومت عزف 
�شيتوجه  فيما  �لوطنيني  �لن�شيدين 
�لرئي�شان �ىل �لق�شر �لرئا�شي لجر�ء 

حمادثات مل يو�شح م�شمونها.
وتاتي زيارة �لب�شري بعد توقيع �تفاق 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن يف �دي�����ض �ب��اب��ا يف 12 
�ذ�ر-مار�ض �تاح ��شتئناف �نتاج �لنفط 
يف ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن �ل���ذي ك��ان معلقا 
 2012 م��ن��ذ ك���ان���ون �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
على �ن يبد�أ ت�شديره نحو �ل�شود�ن يف 

نهاية �يار-مايو.

الإعالن عن ت�شكيل جبهة لالأحزاب الد�شتورّية يف تون�ش

الفنزويليون ي�شتعدون لنتخابات ما بعد ت�شافيز 
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�أع���ل���ن���ت جم��م��وع��ة م���ن �لأح������ز�ب 
�جلبهة  ت�شكيل   ع��ن  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
بروتوكول  وت��وق��ي��ع  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
�لأحز�ب   ، �أم�ض �جلمعة  �لتحالف 
�لتي �لتقت يف �جلبهة �لد�شتورية 
مرجان  كمال  بزعامة  �ملبادرة  هي 
و �ل���وط���ن �حل����ر ب��زع��ام��ة حممد 
�لد�شتوري  �للقاء  و�أح���ز�ب  جغام، 
ب����زع����ام����ة ����ش���ام���ي �ل�����������ش�����رب�ك، و 
�ل���وح���دة و�لإ�����ش����لح ب��زع��ام��ة عز 
�ل���دي���ن ب��وع��اف��ي��ة، و �حل���ري���ة من 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة بزعامة  �ل��ع��د�ل��ة  �أج����ل 
ح����امت �ل��ي��ح��ي��اوي. و�أب�������رزت هذه 
�أن  �لتاأ�شي�شي  بيانها  يف  �لأح���ز�ب 
من �لأ�شباب �لتي �قت�شت تاأ�شي�ض 
�لو�شع  ه��و  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �جل��ب��ه��ة 
�مل���رتدي �ل���ذي مت��ر ب��ه �ل��ب��لد مع 
تز�يد �لأخطار �لتي تهدد �لوحدة 
�ل��وط��ن��ي��ة وت��ن��ذر ب��ت�����ش��اع��ف ن�شق 
ظل  ويف  و�مل���ادي  �ل�شيا�شي  �لعنف 

عدم �ل�شتقر�ر.
و�أك�����دت �لأح�����ز�ب �مل��ت��ح��ال��ف��ة على 
نقدية  و����ش���ط���ي���ة  ك����ق����وة  �ل���ع���م���ل 
�ملجل�ض  ع���ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
للقانون  طبقا  �لتاأ�شي�شي  �لوطني 

ووفاء ملا كر�شه �ل�شعب �لتون�شي.
و�أّك���دت ه��ذه �لأح���ز�ب يف بيان لها 
�أّنه �أمام �لو�شع �لذي و�شلت �إليه 
�لأخطار  وت���ز�ي���د  ح��ال��ي��ا  �ل���ب���لد 
�لتي تهدد �لوحدة �لوطنّية قّررت 
�لن�����ش��ه��ار ���ش��ل��ب ح���زب و�ح����د يف 
للفكر  ح��ام��ل��ة  د����ش���ت���ورّي���ة  ج��ب��ه��ة 

�لإ�شلحي �لبورقيبي. 
وقالت �أن تكوين هذه �جلبهة جاء 

�ملادة  م��ع  يتناق�ض  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ� 
للحقوق  �ل��دويل  �لعهد  من   25
من  م�ّشا  ويعد  و�ل�شيا�شية  �ملدنية 
حرمانه  ع���رب  �مل���و�ط���ن  م��و�ط��ن��ة 
�ل�شيا�شية  ح��ق��وق��ه  مم��ار���ش��ة  م��ن 

)�لرت�شح للنتخابات(.
وق����ال ن��ائ��ب ح���زب �مل���ب���ادرة كرمي 
هذ�  �أن  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  يف  ك��ري��ف��ة 
�لقانون يتنافى مع �شت معاهد�ت 
دولية و مع �لت�شريعات �ملحلية يف 
�شمان �حلريات �ملدنية و �ل�شيا�شية 

لكل �لأطر�ف دون متييز .
�ملبادرة  ب��ان ح��زب  و�أ���ش��اف كريفة 
�لإق�شاء  ه��ذ�  تاما  رف�شا  يرف�ض 
يريد  �ل���ق���ان���ون  ه����ذ�  �أّن  م��ع��ت��رب� 
�ل�شعب  ع��ل��ى  و���ش��اي��ة  ي��ف��ر���ض  �أن 
�ل��ت��ون�����ش��ي ق���ائ���ل : �أن�����ه م���ن حق 
�ل�شعب �أن يختار ب�شكل فردي من 
ير�شحه يف �ل�شلطة يف �لنتخابات 

�لقادمة .
�مل���ع���ار����ش���ة  �لأح�������������ز�ب  �أّن  ك����م����ا 
�لدميقر�طية من �لو�شط و�لي�شار 
ترف�ض هذ� �لقانون �لذي يدعمه 
�لنه�شة،  وح���رك���ة  �مل���وؤمت���ر  ح���زب 
وي��ن��ظ��ر �إل���ي���ه �أن�������ش���اره ع��ل��ى �نه 

حت�شني للثورة وحماية لها.
�ل����ع����دي����د من  ي������رى  �مل����ق����اب����ل،  يف 
�ملر�قبني �أن قانون حت�شني �لثورة 
ي��ع��ت��رب حت�����ش��ي��ن��ا مل���ن ه���م يف �شدة 
حركة  ر�أ�شهم  وعلى  حاليا  �حلكم 
�لنه�شة، ونوعا من �أنو�ع �لإق�شاء 
�ل�شيا�شية  ب��احل��ي��اة  و�ل���ش��ت��ف��ر�د 
وب��ن��اء دك��ت��ات��وري��ة ج��دي��دة قائمة 
�شيا�شيني  خ�����ش��وم  ����ش��ت��ب��ع��اد  ع��ل��ى 
لهم وزن ولهم �رث تاريخي يف بناء 

�لدولة �لتون�شية �حلديثة. 

م�شتمر  و�لن�شال  حي،  ت�شافيز  �شعار 
و�شط �لت�شفيق �حلاد وتقول زيومار� 
كا�شرتو �لفنزويلية �لبالغة من �لعمر 
59 عاما �لتي ت�شلمت م�شكنا قدمته 
من  �ل��ث��ورة  �شنو��شل  معه  �حلكومة 
�ج���ل �ل�����ش��ع��ب. ل ن��ري��د �ل���ع���ودة �ىل 
�ليمني، �نهم ل يهتمون �بد� بالكرث 

تو��شعا .

�ل�شيا�شية  �لأو���ش��اع  تقييم  ق�شد 
و�لق����ت���������ش����ادي����ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لبلد  يف  �ل���ر�ه���ن���ة  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة 
�ل���ي���وم يف حاجة  ت��ع��ت��رب  ''و�ل����ت����ي 
�لقوى  ك���ل  وت��ك��ام��ل  ت��ك��ات��ف  �إىل 
تهمي�ض  �أو  �إق�شاء  دون  �ل�شيا�شية 
�لوطنية  �ل���وح���دة  ع��ل��ى  وح��ف��اظ��ا 
كل  ف���وق  ت��ون�����ض  م�شلحة  وج��ع��ل 

�عتبار''.
بزعامة  �مل�شتقبل  ح���زب  وم�����از�ل 
ي���ح���ّدد  �ل��ب�����ش��ل��ي مل  �ل�����ش��ح��ب��ي 
موقفه �إىل حّد �لآن من �لن�شمام 
�إىل �جلبهة �لد�شتورية من عدمه 
ب�����ش��ب��ب م���ا �ع���ت���ربوه �خ��ت��لف��ا يف 

وجهات �لنظر.

ه���ن���اك حم�����اولت عديدة  وك���ان���ت 
لتوحيد  �مل���ح���اول���ة  ه�����ذه  ���ش��ب��ق��ت 
جبهة  يف  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �لأح�������ز�ب 
و�حدة، منها �لتقارب �لذي ح�شل 
و�لد�شتوري  �مل���ب���ادرة  ح��زب��ي  ب��ني 
�جلديد. ومن �ملبادر�ت �لتي ف�شلت، 
م���ب���ادرة م���رج���ان ورئ��ي�����ض �حلزب 
�لد�شتوري �جلديد �أحمد من�شور، 
 2012 �ل����ش���ت���ق���لل  ذك������رى  يف 
ومبادرة  �حل��زب��ني،  بني  للندماج 
�لد�شتوري  �لإ����ش���لح���ي  �حل����زب 
��شم  �للومي، حتت  ف��وزي  بزعامة 
�حل���زب �ل��وط��ن��ي ، وم���ب���ادرة جغام 
وقد   . �لوطني  �لتحالف  بتاأ�شي�ض 
�ل��ل��ق��اء جم��م��وع��ة من  ح�شر ه���ذ� 

رموز  م��ن  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شخ�شيات 
ع��ه��دي �ل��زع��ي��م �ل���ر�ح���ل �حلبيب 
زين  �لأ���ش��ب��ق  �لرئي�ض  و  بورقيبة 

�لعابدين بن علي.
�لأح�����ز�ب  ه����ذه  �أّن جم��م��ل  ي��ذك��ر 
ن��د�ء تون�ض تقع  �ىل جانب حركة 
حتت طائلة قانون �لعزل �ل�شيا�شي 
عليه  ي�������ش���ادق  �أن  ي��ن��ت��ظ��ر  �ل�����ذي 
�ملجل�ض �لوطني �لتاأ�شي�شي و�لذي 
م��ن��ت�����ش��ب��ي �حل����زب �حلاكم  ي��ح��رم 
�ل�شابق �ملنحل �لتجمع �لد�شتوري 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي م���ن �مل�������ش���ارك���ة يف 
�حلياة �ل�شيا�شية طيلة �شبع �شنو�ت 
ح�����ش��ب ن�������ض �ل���ق���ان���ون �مل���ق���رتح. 
وح�شب مر�قبني متخ�ش�شني فاإن 

•• كراكا�س-ا ف ب:

ي�شتعد �لفنزويليون لطي �شفحة ما 
بعد هوغو ت�شافيز خلل �لنتخابات 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي جت���ري غ���د� �لحد 
نيكول�ض  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث  ف��ن��زوي��ل  يف 
م����ادورو �ل���ذي �خ��ت��اره �ل��رئ��ي�����ض قبل 
وف��ات��ه ل��ت��ويل �ل��ق��ي��ادة، �لوف����ر حظا 
�ملعار�شة  زع��ي��م  مناف�شة  يف  ب��ال��ف��وز 
ذكرى  ت��ز�ل  ول  كابريل�ض.  هرنيكي 
�لزعيم �لي�شاري يف �مريكيا �للتيني 
بال�شرطان  ��شابته  ب�شبب  �لذي تويف 
تخيم  �مل���ا����ش���ي،  �ذ�ر-م������ار�������ض   5 يف 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة �خلاطفة  �حل��م��ل��ة  ع��ل��ى 
بلد  يف  لتهامات  تبادل  �شهدت  �لتي 
منق�شم جد� بعد 14 عاما من �لثورة 
�ل�شرت�كية و�لغارق يف �لزمة. وحث 
�لرئا�شة  حاليا  يتوىل  �ل��ذي  م���ادورو 
�ليمنى  �ل���ذر�ع  ك��ان  �ن  بعد  بالوكالة 
خلفا  �خ��ت��اره  �ل��ذي  ت�شافيز  للرئي�ض 
له قبل وفاته، منا�شريه على حتقيق 
�خر رغبات �لقائد �لذي مل يتمكن من 
�نهاء وليته من �شت �شنو�ت بعد هزم 
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  كابريلي�ض 
�ملا�شية وخلل �لتجمعات �لنتخابية 
�عدك  ت�شافيز،  �لب����رز  �ل�����ش��ع��ار  ك���ان 
بان �شوتي �شيذهب ملادورو . و�نطلق 

املحكمة الباك�شتانية 
متدد الكفالة مل�شّرف 

•• اإ�سالم اباد-يو بي اأي:

�إ�شلم  �ل��ع��ل��ي��ا يف  �مل��ح��ك��م��ة  م����ددت 
�آباد، �م�ض، �لكفالة �ملوؤقتة للرئي�ض 
�لباك�شتاين �ل�شابق برويز م�شّرف، 
�جلاري،  ني�شان-�أبريل   18 حتى 
ب��ق�����ش��ي��ة ف��ر���ض ن��ظ��ام ط�����و�رئ يف 
مئات  وو�شع   ،2007 عام  �لبلد 

�لق�شاة يف �لإقامة �جلربية.
و�أق����ف����ل����ت �ل�������ش���ل���ط���ات �لأم���ن���ي���ة 
�لطرقات �لرئي�شية �لتي تقود �إىل 
�ل�شرطة  عنا�شر  ون�شرت  �ملحكمة 
وعنا�شر  �ل�������ش���غ���ب  وم���ك���اف���ح���ة 
قنا�شة  ن�شر  مت  كما  �ل�شتخبار�ت 

على �أ�شطح �ملباين �ملحيطة.
�ملحكمة  مقر  �إىل  م�شّرف  وو���ش��ل 
مبر�فقة موكب كبري من �حلر��ض 
و�قية  �شرتة  �ل�شخ�شيني، مرتدياً 
م��ن �ل��ر���ش��ا���ض، وه���و �إج����ر�ء غري 
يف  عامة  �شخ�شية  تتخذه  م�شبوق 
�لكفالة  لتمديد  لل�شعي  باك�شتان، 
يف  ط���و�رئ  حالة  فر�ض  ق�شية  يف 
2007 وتعليق �لعمل  �لبلد عام 
بالد�شتور وو�شع مئات �لق�شاة يف 

�لإقامة �جلربية.

مدعوما  ق�����وة  م���وق���ع  م����ن  م��������ادورو 
بتقدمه �لكبري يف ��شتطلعات �لر�أي 
مري�ند�  ولي���ة  ح��اك��م  مناف�شه  ع��ل��ى 
للر�أي  ��شتطلع  �حدث  ويف  )�شمال( 
ع�����ش��ر نقاط.  ب���ف���ارق  ت��ق��دم��ا  ح��ق��ق 
�لقادم  ع��ام��ا(  م����ادورو )50  و�رت��ق��ى 
كان  و�ل����ذي  �لنقابية  �لو����ش���اط  م��ن 
���ش��اب��ق��ا ���ش��ائ��ق ح��اف��ل��ة، ب�����ش��رع��ة �على 

�مل����ر�ت����ب يف �ل���ن���ظ���ام ل��ي�����ش��ب��ح وزي����ر� 
 2006 �لعام  من  �عتبار�  للخارجية 
�ن  2012 قبل  للرئي�ض يف  نائبا  ثم 
هذ�  ويعد  بالوكالة.  �لرئا�شة  يتوىل 
�ل��رج��ل ب���اح���رت�م و���ش��ي��ة م��ر���ش��ده يف 
وجه �لبورجو�زيني و �لفا�شيني وذلك 
تغ�ض  �ل��ت��ي  �لنتخابية  جتمعاته  يف 
باحل�شور يف �شائر �رجاء �لبلد حتت 

•• مو�سكو-ا ف ب:

��شفها لتد�شني منجمي يور�نيوم وجممعا  �عربت رو�شيا عن 
لنتاج �لكعكة �ل�شفر�ء يف �ير�ن مما ل ي�شجع على �حلل �لثقة 
�للزمة يف �ملفاو�شات حول �لربنامج �لنووي �لير�ين �ملثري 
�خلارجية  وز�رة  عن  �نرتفاك�ض  وكالة  نقلت  ح�شبما  للجدل، 
تعزيز  �ن  بر�ينا  ل��ل��وز�رة  �لع��لم��ي  �ملكتب  و�شرح  �لرو�شية. 
�ير�ن لن�شاطاتها من �جل تطوير برناجمها �لنووي ل ي�شجع 
على �قامة جو من �لتفاهم �ملتبادل و�لثقة بني جمموعة 1+5 
و�ير�ن وهو عامل ��شا�شي من �جل مو��شلة �ملفاو�شات وتابعت 
�لوكالة نقل عن �لوز�رة �ن �ير�ن ل تخفي م�شروعها بزيادة 

قدر�تها على ��شتخر�ج �ليور�نيوم . و��شافت مو�شكو �ن ذلك 
ل يخرج عن �طار معاهدة �حلد من �نت�شار �ل�شلحة �لنووية 
ول ت�شمله ق��ر�ر�ت جمل�ض �لم��ن �ل��دويل ول جمل�ض مدر�ء 
�لثلثاء  �ير�ن  د�شنت  . وقد  �لذرية  �لدولية للطاقة  �لوكالة 
�لكعكة  لن��ت��اج  ج��دي��د�  جممعا  ���ش��ي��زود�ن  ي��ور�ن��ي��وم  منجمي 
�ل�شفر�ء يف خطوة جديدة يف برناجمها �لنووي �ملثري للجدل 
وت�شتبه  مكانها.  �لكربى  �لقوى  مع  مفاو�شاتها  ت��ر�وح  فيما 
�ل�شلح  �شنع  �ىل  �ي���ر�ن  �شعي  يف  و��شر�ئيل  �لغربية  �ل���دول 
�لنووي  برناجمها  غطاء  حتت  �ملخ�شب  باليور�نيوم  �لنووي 
�ل�شبهات �ل �ن رو�شيا �حلليفة  �ملدين. لكن �ير�ن تنفي هذه 

�لتقليدية لير�ن لها موقف خمتلف يف �خللف.

برل�شكوين يدعم 
ي�شار الو�شط للرئا�شة 

•• ميالنو-رويرتز:

رئي�ض  برل�شكوين  �شيلفيو  ع��ر���ض 
�ل�������وزر�ء �لي����ط����ايل �ل����ش���ب���ق �م�ض 
يف  �ل��و���ش��ط  ي�شار  م��ن  �شيا�شي  دع��م 
لكنه  �لقادمة  �لرئا�شية  �لنتخابات 
ت�����ش��ك��ي��ل حتالف  مت�����ش��ك مب��ط��ل��ب 
ح���ك���وم���ي و������ش����ع ي���������ش����ارك ف���ي���ه يف 
ملناق�شة  م�شتعدون  وق���ال  �ل�شلطة 
من  ع�شو  �نتخاب  �ىل  م�شري�  ه��ذ� 
للنتخابات  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �حل���زب 
�لرئا�شية �لقادمة يف �يطاليا وحني 
�شئل عما �ذ� كان ل يز�ل م�شر� على 
�ن يدخل ي�شار �لو�شط يف حتالف مع 
يتزعمه  �ل���ذي  �شعب �حل��ري��ة  ح��زب 
�أجاب  �ل��ت��اأي��ي��د  ه��ذ�  لك�شب  ك�شرط 
فرتة  وتنتهي  و����ش��ح.  ه��ذ�  بالقطع 
رئ��ا���ش��ة �ل��رئ��ي�����ض �لي��ط��ايل �حلايل 
مايو   15 ن��اب��ول��ي��ت��ان��و يف  ج��ورج��ي��و 
جديد  رئي�ض  و�ن��ت��خ��اب  �ملقبل  �ي���ار 
للبلد هو �أكرب �ختبار قادم للربملان 
�لتقليديتني  �لكتلتني  بني  �ملنق�شم 
ميني �لو�شط وي�شار �لو�شط ��شافة 

�ىل حركة �خلم�شة جنوم.

وا�شنطن جتدد التزامها باإغالق غوانتانامو 

كريي يبداأ جولة اآ�شيوية  

اليابان تن�شر باتريوت يف جزيرة اأوكيناوا 

•• وا�سنطن-وكاالت:

معتقل  ب��اإغ��لق  و��شنطن  �ل��ت��ز�م  �لأب��ي�����ض  �لبيت  �أك���د 
�لقومي  �لأم��ن  غو�نتانامو لأن هذ� ي�شب يف م�شلحة 
�لأم��ريك��ي ، ج��اء ذل��ك يف وق��ت تظاهرت فيه جمموعة 
�لزي  �ملتحدة وهي ترتدي  �لوليات  �لأ�شخا�ض يف  من 
�أوباما  ب���ار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ض  مطالبة  �لربتقايل 

•• ب�سكك-رويرتز:

قال م�شوؤول �أمريكي �م�ض بينما يبد�أ 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة ج���ون ك���ريي جولة 
��شيوية �ن �لوليات �ملتحدة تريد من 
�أن تبعث بر�شالة �شارمة �ىل  �ل�شني 
برناجمها  تكبح  كي  �ل�شمالية  كوريا 

�لنووي وتهديد�تها ب�شن حرب.
ت�شتغرق ثلثة  ج��ول��ة  ك��ريي  وي��ب��د�أ 
�أيام تاأخذه �ىل �شول وبكني وطوكيو 
�لوليات  من  م�شوؤولون  يتوقع  فيما 
جتري  �أن  �جلنوبية  وك��وري��ا  �ملتحدة 
ل�شاروخ  �خ��ت��ب��ار�  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا 

متو�شط �ملدى بعد �أن ظلت تهدد طو�ل 
�أ�شابيع.

وياأمل كريي خلل �أول جولة له يف �ملنطقة منذ توليه 

•• طوكيو-ا ف ب:

يف  باتريوت  �شو�ريخ  �شتن�شر  �نها  �م�ض  �ليابان  �علنت 
جزيرة �وكيناو� ب�شكل د�ئم بهدف تعزيز درعها �مل�شاد 

لل�شو�ريخ يف �وج �لتوتر مع كوريا �ل�شمالية.
�نه  �ونودير�  �ت�شونوري  �لياباين  �لدفاع  وزير  و�و�شح 
�شيتم تركيز �شو�ريخ باتريوت ب�شكل د�ئم يف �لقاعدتني 
�لع�شكريتني باوكيناو� يف �قرب وقت ممكن يف ني�شان-

�بريل .
وك���ان���ت وز�رت������ه ح��ت��ى �لن ت��ن��وي �ل��ق��ي��ام ب��ن�����ش��ر هذه 
�آذ�ر-م���ار����ض  د�ئ���م م��ن �لن وح��ت��ى  �ل�����ش��و�ري��خ ب�شكل 
2015، لكنها قررت تقدمي هذ� �مل�شروع �لذي �شيحمي 
بح�شب   ، �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ  و�ملمتلكات من  �لرو�ح 

ما �و�شح �لوزير يف موؤمتر �شحايف.
وياتي هذ� �لعلن يف �وج �لتوتر �لقليمي ب�شان كوريا 
نووية  ح��ر�ري��ة  بحرب  �ع��د�ءه��ا  ه��ددت  �لتي  �ل�شمالية 
وميكن �ن تقوم يف �ل�شاعات �و �ليام �لقادم باختبار �و 

با�شم  �ملتحدث  وج��دد  للجدل.  �ملثري  �ملعتقل  ب��اإغ��لق 
�ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����ض ج���اي ك����ارين خ���لل م��وؤمت��ر �شحفي 
هذ�  �أن  و�أو���ش��ح  غو�نتانامو،  ب��اإغ��لق  و��شنطن  �ل��ت��ز�م 
�للتز�م يت�شاركه �لقادة �لع�شكريون وجمهوريون بينهم 
�إجابة  ل��دي  لي�شت  و�أ���ش��اف  م��اك��ني.  ج��ون  �ل�شيناتور 
�أن �لرئي�ض يبقى  حم��ددة على ما يح�شل �لآن ما عد� 
ملتزماً باإغلق �ملعتقل لأ�شباب تتعلق بالأمن �لقومي .

�شباط  من�شبه يف �لول من فرب�ير 
يف �أن يقنع �ل�شني با�شتخد�م نفوذها 
لكبح  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �لق��ت�����ش��ادي 
�ليابان  ولطماأنة  بيوجنياجن  جماح 

وكوريا �جلنوبية حليفتي و��شنطن.
�أم�����ري�����ك�����ي كبري  م�����������ش�����وؤول  وق��������ال 
مع  ي�����ش��اف��رون  �ل���ذي���ن  لل�شحفيني 
ن���ري���د م��ن��ه��م ح���ق���ا.. توجيه  ك����ريي 
ر�شائل �شارمة �ىل بيوجنياجن ب�شاأن 
كريي  وي�شل  �ل��ن��ووي.  �ل�شلح  ن��زع 
�جلنوبية  ك��وري��ا  عا�شمة  ���ش��ول  �ىل 

ويزور بكني وطوكيو . 
�خلارجية  وزير  �أن  �مل�شوؤول  و�أ�شاف 
ل�شول  و��شحة  ر�شالة  تو�شيل  �أي�شا  يريد  �لمريكي 
�لتحالف م�شاألة  و�أن  وطوكيو مفادها نحن م�شتعدون 

مهمة ولي�شت حمل �شك و�أننا �شند�فع عنهم.

�كرث ل�شو�ريخ متو�شطة �ملدى، بح�شب �جهزة خمابر�ت 
كوريا �جلنوبية.

�ل�شرقي  �ل�شاحل  �ىل  م��و���ش��ود�ن  ���ش��اروخ��ي  نقل  ومت 
)�لبحر  �ل��ي��اب��ان  ب��ح��ر  ���ش��اح��ل  ع��ل��ى  �ل�شمالية  ل��ك��وري��ا 

�ل�شرقي بالن�شبة للكوريني(، بح�شب �شيول.
�ي  كلم  �آلف  م��و���ش��ود�ن نظريا ثلثة  ���ش��اروخ  وم��دى 
ب��ل �ن هذ�  و�ل��ي��اب��ان.  ك��وري��ا �جلنوبية  بلوغ  �ن��ه ميكنه 
�آلف  �ربعة  بعد  على  هدفا  ي�شيب  �ن  ميكنه  �ل�شاروخ 
كلم �ذ� كانت �شحنته خفيفة، ما يعني نظريا �نه ميكنه 

�شرب جزيرة غو�م �لمريكية يف �ملحيط �لهادئ.
ومي��ك��ن �ن ي��ج��ري �ط���لق ل�����ش��اروخ �و �ك���رث م��ن �لن 
موؤ�ش�ض  م��ي��لد  ذك���رى  ي���وم  �ب��ري��ل  ني�شان   15 وح��ت��ى 
جمهورية كوريا �لدميقر�طية �ل�شعبية �ل�شم �لر�شمي 

لكوريا �ل�شمالية كيم �يل �شونغ �لذي تويف يف 1994.
كوريا  �شتختاره  �ل��ذي  �ملوعد  �ن  �لياباين  �لوزير  وق��ال 
�ل�شمالية ل ميكن �لتنبوؤ به م�شيفا لكننا �شنبقى بحالة 

تاهب للتمكن من �لرد يف �ي وقت .

على اأثر مواجهات اأ�صفرت عن مقتل �صلفي

الداخلية التون�شية تلّوح بالتطبيق احلازم للقانون 

�لظاهرة �ل�شلفية تزعج �لتون�شيني

كمال مرجان �حد �برز �لوجوه �لد�شتورية و�خر وزر�ء خارجية بن علي
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   15 / 07 / 2007م �ملودعة حتت رقم :97434     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ر�مي هوتيلز بر�يفيت ليمتد / �شركة هندية حمدودة.  
 وعنو�نه : 398 /22 ر�مي �شنرت ، نورث �فينيو ، �شانتاكروز وي�شت ، بومباي – 400054 ، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �ملطاعم و�ملقاهي و�لفنادق وبالتحديد خدمات توفري 
�لأطعمة و�مل�شروبات غري �لكحولية ، وخدمات �لأقامة و�لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�ق�عة بالفئة: 43
 ، مميز  بخط  كتبت  لتينية  بحروف   BOLLYWOOD Café و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمات
و�لكلمة �للتينية Café  كتبت بطريقة مميزة �أ�شفلها �شرطة مائلة ، ويحط بالكلمات �شريطني مزخرفني 

بالنجوم كما بال�شكل �ملرفق . 
�ل�ش��رت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شريى عند ��شتخد�م كلمة )BOLLYWOO( مبعزل عن �لعلمة 

ل عتبارها ��شم منطقة جغر�فية.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   24 / 03 / 2010م �ملودعة حتت رقم :140399     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م
با�ش��م: فهد غ�شن م�شنان �أل مبارك

وعنو�نه : �ض ب 3774 �لريا�ض 11481  �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�مللحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت 
�لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي ، و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة �لوزن و�لقيا�ض و�لإ�شارة و�ملر�قبة 
و�لإ�شر�ف و�لإنقاذ و�لتعليم ،�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة 
�لكهربائية ، �أجهزة وت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور ، وحاملت �لبيانات �ملغناطي�شية ، و�أقر��ض 
�لت�شجيل ، ماكينات بيع �إلية  للأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، �آلت ت�شجيل �لنقد ، و�آلت حا�شبة ، ومعد�ت 

و�أجهزة �حلا�شب �لآيل  ، �أجهزة �إخماد �لنري�ن ، ونظار�ت وتلفزيونات
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية Leunex  وكتيت ب�شكل مميز بحيث كتبت �حلروف �للتينية 
Leu باللون �لر�شا�شي و�حلروف nex باللون �ل�شفر  على خلفية من �ملربعات �ل�شغرية باللو�ن �لبي�ض 

و�لر�شا�شي �لفاحت و�لغامق  وكتب �حلرف �للتيننى X بحجم �كرب من  باقى �حلروف 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139051     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لبرية ) �شر�ب �ل�شعري ( و�ملياة �ملعدنية و�لغازية وغريها من 
�مل�شروبات غري �لكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه ، �أ�شربة وم�شتح�شر�ت �أخرى 

لتح�شري �مل�شروبات . 
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139055     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية 
و�لثقافية . 

�لو�ق�عة بالفئة: 41
و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139047     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة 
من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية 

، �ملظلت و�ل�شما�شي و�لع�شي ، �ل�شياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج . 
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :138842     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: بيجني �ديفري تكنولوجي كمباين ليمتد- �شركةموؤلفة وقائمة وفقا لقو�نني �ل�شني.
 وعنو�نه : منرب815، فلور 8، �شاجنكوي بيلدينج ، منرب 68 بي�شيوهان�شليو هيد�ن دي�شرتكت ، بيجني 100080- 

�ل�شني
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: كبائن ملكرب�ت �ل�شوت ، �أبو�ق للمكرب�ت �ل�شوتية ، مكرب�ت 
�شوت ، �أجهزة ر�ديو ، �شماعات �لر�أ�ض ، �أجهزة ت�شغيل �أقر��ض فيديو رقمية ،�أجهزة ر�ديو للمركبات ، �أجهزة 
ملحقة باحلا�شوب ، مقرنات �شوتية ، �أجهزة ت�شغيل �إ�شطو�نات ، �مل�شجلت �ل�شخ�شية ، قنو�ت تو�شيل �ل�شوت 
، �أجهزة �لفيديو و�لت�شجيل �ل�شوتي ، هو�تف فيديو ، مكرب�ت �شوت ،عد�شات م�شخمة ، �أجهزة ت�شلية ت�شتعمل 

مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ض خارجية ، م�شجلت �شريطية ، �أجهزة �لبر�ق �لإذ�عية ، م�شجلت �لكا�شيت .
�لو�ق�عة بالفئة: 9

ب�شكل  مكتوب   r وح���رف  �ل���ش��ود  باللون  كتبت   Edifier �للتينية  �لكلمة  ع��ن   ع��ب��ارة  �ل��ع��لم��ة:  و���ش��ف 
مميزحيث �أن �خلط �جلانبي حلرف r و�شعت بدل منه د�ئرة كما بال�شكل �ملرفق    

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   24 / 03 / 2010م �ملودعة حتت رقم :140401     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �لفريدو تي . جو�شيوك
وعنو�نه : 325 بي . �رنا�ض �شرتيت ، �شيبو �شيتى – �لفلبني 

) معكرونة  نودلز   ، نودلز مقلي   ، �لنودلز  �شوربة   ، �شعرية  �ملنتجات:   / �لب�شائع / �خلدمات  لتمييز  وذل��ك 
رقيقة (. 

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية SUPER كتبت �على �حلرف �للتيني Q  �لذى كتب  ب�شكل 

مميز باللونني �لبي�ض و�ل�شود  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139052     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

�لأعمال وتفعيل  و�إد�رة وتوجيه  �لدعاية و�لع��لن  �ملنتجات: خدمات  �لب�شائع / �خلدمات /  وذلك لتمييز 
�لن�شاط �ملكتبي . 

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139056     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: توفري �لأطعمة و�مل�شروبات غري �لكحولية ، خدمات �لقامة 
�ملوؤقتة 

�لو�ق�عة بالفئة: 43
و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139048 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

و�مل�شمع  و�مل��ظ��لت  و�خل��ي��م  و�ل�شبكات  و�خل��ي��وط  �حل��ب��ال  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لتبطني و�حل�شو ) عد� ما كان من  �أخ��رى ( م��و�د  �ل��و�ردة يف فئات  و�لأ�شرعة و�ل��غ��ر�ر�ت و�لأكيا�ض ) غري 

�ملطاط �أو �لبل�شتيك ( ، مو�د ن�شيج من �لأليف �خلام . 
�لو�ق�عة بالفئة: 22

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139045     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لأجهزة و�لدو�ت �لعلمية و�مللحية و�مل�شاحية و�جهزة و�دو�ت 
و�لقيا�ض  �ل��وزن  قيا�ض  و�دو�ت  و�جهزة  �لب�شرية  و�لدو�ت  و�لج��ه��زة  و�ل�شينمائى  �لفوتوغر�فى  �لت�شوير 
و�ل�شارة و�ملر�قبة ) �ل�شر�ف ( و�لنقاذ و�لتعليم و�جهزة و�دو�ت لو�شل �و فتح �و حتويل �و تكثيف �و تنظيم 
بيانات  حاملت   ، �ل�شور  �و  �ل�شوت  ن�شخ  �و  �ر�شال  �و  ت�شجيل  �أجهزة   ، �لكهربائية  �لطاقة  فى  �لتحكم  �و 
مغناطي�شية ، �قر��ض ت�شجيل ، ماكينات بيع �لية و�ليات للجهزة �لتى تعمل بقطع �لنقد ، �لت ت�شجيل �لنقد 

، �لت حا�شبة ، معد�ت و�جهزة حا�شوب ملعاجلة �لبيانات ، �جهزة �خماد �لنري�ن.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   06 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :140910     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �إعمار �لعقارية �ض.م.ع
وعنو�نه : �ض.ب : 9440  ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       

 ، �لفنادق  �لفنادق ، خدمات  �إد�رة   ، �ل�شياحية  �إد�رة �مل�شايف  �ملنتجات:  �لب�شائع / �خلدمات /  وذلك لتمييز 
خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب ، �إد�رة �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، خدمات �لتزويد بالأطعمة و�مل�شروبات غري 
�لكحولية للأفر�د �أو �ل�شركات ، �لكافرتيات ، �ملقاهي ، �ملطاعم ، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة ، خدمة 
توفري �لإقامة وتوفري وجبات �لطعام يف �لفنادق �أو �لبيوت �أو �أي موؤ�ش�شات �أخرى �لتي تقدم �إقامة موؤقتة ، 

خدمات حجز �لإقامة للم�شافرين وخ�شو�شا باإ�شتخد�م وكالت �ل�شفر وجميعها بالفئة 43
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعلمة: عبارة عن �شكل مكون من �أربع خطوط متتالية  مت�شاوية يف �لطول ويرتفع �خلط �لثاين 
عن باقي �خلطوط ور�شم باللون �لأ�شود وباقي �خلطوط ر�شمت باللون �لرمادي و�أي�شا خمتلفة �لرتفاعات 

كما بال�شكل �ملرفق .
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139053     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �إن�شاء �ملباين و�ل�شلح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع 
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 03 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139986     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: جياجنيلنج موتورز كو، �ل تي دي
وعنو�نه : 509 ، نورث �نبينج  روود ، نان�شينج �شيتى ، جيانزي بروفين�ض ، جمهورية �ل�شني   

�شيار�ت   ،  ) ) مركبات  �شاحنات مغلقة   ، �شاحنات   ، �شيار�ت  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
حمركات   ، للمركبات  �أث��اث  �أو  مفار�ض   ، مبحركات  متنقلة  بيوت   ، حافلت   ، كهربائية  حافلت   ، ريا�شية 

للمركبات �لربية ، �إطار�ت �شيار�ت 
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�شف �لعلمة: عبارة عن مربع غري مت�شاوي �لإ�شلع بحيث يكون �ل�شلع �لأعلى �كرب قليل من �ل�شلع 
�لأ�شفل وبد�خلة ر�شم لثلثة مثلثات على �لإ�شلع �جلانبية و�ل�شلع �لأ�شفل 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139049     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �مللب�ض ، �لأحذية ، �أغطية �لر�أ�ض 
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20    كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139046     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجحات �مل�شنوعة من هذه �ملنتجات 
وغري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �ملطبوعات، مو�د جتليد �لكتب، �ل�شور �لفوتوغر�فيه، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق 
�لكاتبة  �للت  �لتلوين،  �أو  �لدهان  فر��شي   ، �لفنانني  م��و�د  منزلية  لأغ��ر����ض  �أو  �لقرطا�شية  يف  �مل�شتعملة 
و�للو�زم �ملكتبية ) عد� �لثاث ( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ض ) عد� �لجهزة ( ، مو�د �لتغليف �لبل�شتيكية ) غري 

�لو�ردة يف فئات �أخرى (، حروف �لطباعة ، �لكلي�شيهات ) �لر��شمات(.  
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   06 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :140911     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �إعمار �لعقارية �ض.م.ع
وعنو�نه : �ض.ب : 9440  ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لفنادق ، خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب ، خدمات 
�لتزويد بالأطعمة و�مل�شروبات غري �لكحولية للأفر�د �أو �ل�شركات ، �لكافرتيات ، �ملقاهي ، �ملطاعم ، مطاعم 
تقدمي �لوجبات �خلفيفة ، خدمة َتوفري �لأقامة وتوفري وجباِت �لطعام يف �لفنادِق �أَو �لبيوِت �أَو �أّي موؤ�ش�شات 
�ل�شفر  وك��الت  با�شتخد�م  وخ�شو�شا  للم�شافرين  �لأق��ام��ة  حجز  خدمات   ، موؤقتة  �أقامه  تقدم  �لتي  �أخ��رى 

وجميعها بالفئة 43
�لو�ق�عة بالفئة: 43

�أت بها حرف  �أت.مو�شفري  كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود و�لكلمة  و�شف �لعلمة: عبارة �لكلمة �لعربية 
�لتاء غري مكتمل ويف�شل بني �أت و مو�شفري نقطة كما بال�شكل �ملرفق 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139054     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لنقل وتغليف وتخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحلت و�ل�شفر . 
�لو�ق�عة بالفئة: 39

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   18 / 03 / 2010م �ملودعة حتت رقم :140251     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: جال جروب �نك  
وعنو�نه : منرب 12 ، يل فينج رود ، �شنجهاي ، �ل�شني 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر� �لتجميل ، غ�شول) لو�شن( لل�شعر ، منظفات �أ�شنان 
، لو�شن لل�شتحمام ، ملمعات للأحذية ، كرميات للأحذية ، �أطقم جتميل ، بخور ، م�شتح�شر�ت �لتنظيف ، 

م�شتح�شر�ت تلميع ) ملمعات ( م�شتح�شر�ت جتميل للحيو�نات 
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية MAYSU   كتب ��شفلها كلمة باللغة �ل�شينية 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139050     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا.
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي " دي " رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند. 

و�لأدو�ت  �لريا�شة �جلمنازية  �أدو�ت   ، �للعب  و�أدو�ت  �للعب  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�لريا�شية غري �لو�ردة يف فئات �أخرى زينة ل�شجرة عيد �مليلد .  

�لو�ق�عة بالفئة: 28
و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف و�لأرقام �للتينية IPLT 20 كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765
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املال والأعمال

تكرمي دولة االإمارات ك�صيف �صرف خالل الفعالية االأوىل من نوعها يف جنيف

�شروق ت�شارك يف اأعمال املنتدى القت�شادي العربي ال�شوي�شري
•• ال�سارقة-الفجر: 

للإ�شتثمار  �ل���������ش����ارق����ة  ه���ي���ئ���ة  وف������د  �خ���ت���ت���م 
و�لتطوير)�شروق( زيارته �إىل �شوي�شر�، حيث �شارك 
�ل�شوي�شري  �لعربي  �لإقت�شادي  �ملنتدى  �أعمال  يف 
�ل����رثو�ت، �حل���دث �لإق��ت�����ش��ادي �لأهم  �إد�رة  ح��ول 
�لذي �أقيم يف جنيف يف �لعا�شر من �بريل 2013 
للتجارة  �ل�شوي�شرية  �لعربية  �لغرفة  بتنظيم من 
و�ل�شناعة، وجمموعة �لإقت�شاد و�لأعمال، ومركز 

جنيف �ملايل.
وجرت فعاليات �ملنتدى �لأول من نوعه يف �لعا�شمة 
م�شارًك   200 م��ن  �أك���رث  بح�شور  �ل�شوي�شرية 
�مل�شارف  وممثلي  �مل�����ش��وؤل��ني،  ك��ب��ار  م��ن  ومتحدث 
�ملركزية، وقادة وممثلي كربى �لبنوك �ل�شوي�شرية 
و�ملوؤ�ش�شات  و�لبنوك �خلا�شة  و�لعربية،  و�لدولية 
�ملالية، ف�شًل عن �لعديد كبار �مل�شتثمرين يف �إد�رة 
�لإ�شتثمار و�لرثو�ت من �شوي�شر� و�لعامل �لعربي. 

ومت تكرمي دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ك�شيف 
�شرف للمنتدى.

�ملدير  �ل�شركال،  بن جا�شم  م��رو�ن  �شعادة  و�شارك 
و�لتطوير  لل�شتثمار  �ل�شارقة  لهيئة  �لتنفيذي 
�شروق كمتحدث يف جل�شة حتت عنو�نها �لإمار�ت 
حيث   ، �لعاملي  �لأع��م��ال  م��رك��ز  �مل��ت��ح��دة:  �لعربية 
�لرئي�شية  للقطاعات  �ل��ر�ه��ن  �لو�شع  ��شتعر�ض 
�إم��ارة �ل�شارقة، كما �شلط �ل�شوء على �لفر�ض  يف 
�لإ�شتثمارية و�لتجارية �حلالية لل�شركات �ل�شاعية 
�إىل �لإ�شتثمار يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وعلى 
�ل��ت�����ش��ه��ي��لت �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ���ش��روق وغ��ريه��ا من 
يف  �لأجنبي  للإ�شتثمار  دعماً  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 

�لإمارة.
�ل�شويدي،  م��ق��د�د  �شعود  برفقة  �ل�شركال  وق���دم 
 ، �شروق  يف  و�لإد�ري���ة  �ملالية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير 
معلومات مف�شلة حول �أهم �لقطاعات �لإ�شتثمارية 
و�ل�شياحة  �ل�����ش��ح��ي��ة،  �ل��رع��اي��ة  وه���ي  �لإم�����ارة  يف 

�للوج�شتية،  و�خل�����دم�����ات  و�ل���ن���ق���ل  و�ل����رتف����ي����ه، 
و�لبيئة ، مو�شحني �ملقومات و�لإمكانات �لعديدة 
�لقطاعات  ه��ذه  يف  �لأع��م��ال  و�إق��ام��ة  للإ�شتثمار 

�حليوية وغريها يف �ل�شارقة.
ويف حديث له حول �مل�شاركة، قال �ل�شركال: تاأتي 
�شوي�شر�  �إىل  للهيئة  �لثانية  وه��ي  �ل��زي��ارة،  ه��ذه 
لهذ� �لعام، كجزء من ��شرت�تيجية �شروق لرتويج 
�لإمارة يف كافة �أرجاء �لقارة �لأوروبية، ولتوطيد 
�لرو�بط مع �شوي�شر�، ب�شكل خا�ض. ونحن يف غاية 
�ل�شرور بنتائج هذ� �ملنتدى، كما كان لتكرمي دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ك�شيف �شرف وقع طيب 

يف نفو�شنا .
���ش��وي�����ش��ر� و�لإم������ار�ت �لعربية  ت��رت��ب��ط  و�أ����ش���اف: 
�إىل  تعود  و�إقت�شادية  دبلوما�شية  برو�بط  �ملتحدة 
�شريك  �أه��م  �لإم���ار�ت  تجُعترب  و�ليوم  عقود م�شت، 
قيمة  �رتفعت  فقد  �ملنطقة،  يف  ل�شوي�شر�  جت��اري 
�إجمايل �لتبادل �لتجاري بني �لإم��ار�ت و�شوي�شر� 

�لت�شعة  �لأ�شهر  خ��لل  دولر  مليار   17 نحو  �إىل 
�لإح�شائيات  و�أظهرت   .2012 �لعام  من  �لأوىل 
و395  مليار   13 �إىل  �ل�شادر�ت  �إجمايل  �إرتفاع 
مليار�ت   3 �إىل  و�ل�����و�رد�ت  دولر  مليون  مليون 
ومل  �ل���ف���رتة.  ت��ل��ك  خ���لل  دولر  م��ل��ي��ون  و647 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ب��ني  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  يقت�شر 
�ملتحدة و�شوي�شر� على �لعلقات �لإقت�شادية، حيث 
�لتعاون لي�شمل �لعديد من �ملجالت  تو�شع نطاق 
و�لريا�شية،  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  و�لأم��ن��ي��ة،  �ل�شيا�شية، 

و�لأكادميية، و�لبحثية .
�لإقت�شادي  �ملنتدى  لنا  �أت���اح  �ل�شركال:  و�ختتم 
منرب�ً  �ل����رثو�ت  �إد�رة  ح��ول  �ل�شوي�شري  �ل��ع��رب��ي 
�لإقت�شادية  �لرو�بط  و��شتعر��ض  للحو�ر  مثالياً 
بني �شوي�شر� و�لعامل �لعربي. كما مكنتنا من بحث 
�شبل �لتعاون �مل�شرتك وكيفية تعزيز �لإ�شتثمار�ت 
�ل�شوي�شرية يف �لدولة، ونتطلع �إىل توثيق �لرو�بط 

مع �شوي�شر� كنتيجة �إيجابية لهذ� �ملنتدى .

�أج����رى �ل��وف��د �شل�شلة م��ن �لإج��ت��م��اع��ات مع  ك��م��ا 
�لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية  �لهيئات  ممثلي 
�ل�شوي�شرية، من �شمنهم �ل�شيدة �شيفرين هوتن، 
�لإت�شال و�لت�شويق يف م�شت�شفيات جامعة  مديرة 
مدير  بينوت،  كري�شتوف  و�ل��ربوف��ي�����ش��ور  جنيف، 
ِلّية جنيف لإد�رة  �لت�شويق و�ل�شوؤون �لتجارية يف كجُ
�لفنادق، و�لدكتور فر�ن�شو� جيلردوين وجيلي�ض 
و�لتقنيات  �ل�شناعات  ترويج  مكتب  من  ت�شيفري 
و�أ�شكال  �لإ�شتثمارية  بالفر�ض  �لتعريف  بهدف 

�لدعم �ملتو�فرة يف �إمارة �ل�شارقة.
�لعلقات  ����ش��ت��ع��ر����ض  ب���ه���دف  �مل���ن���ت���دى  و�أق����ي����م 
�لإقت�شادية و�ملالية بني �شوي�شر� و�لعامل �لعربي، 
وت�شمن مو��شيع من قبيل �آفاق �لإقت�شاد �لعاملي، 
وتاأثري  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  يف  �لإ�شتثمارية  و�لبيئة 
على  �ملنطقة  يف  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�شيا�شية  �ل��ت��ط��ور�ت 
�ل��ن�����ش��اط �لإق��ت�����ش��ادي و�مل�����ايل، وف��ر���ض �لأعمال 
و�إ�شرت�تيجيات  �لنا�شئة،  �لأ���ش��و�ق  يف  و�لإ�شتثمار 

و�إد�رة  �ملالية  و�لأ���ش��و�ق  �ل�شند�ت،  يف  �لإ�شتثمار 
�أ�شول  لإد�رة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  و�ل��ع��ن��ا���ش��ر  �مل��ح��اف��ظ، 

ناجحة.
بهدف   2009 ع��ام  تاأ�ش�شت  ���ش��روق  �أن  �إىل  ي�شار 
حتقيق �إجناز�ت �جتماعية وثقافية وبيئية وتنمية 
�قت�شادية على �أ�شا�ض �لهوية �لعربية و�ل�شلمية 
ت�شجيع  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ع��ى  �ل�����ش��ارق��ة.  لإم�����ارة 
�لإ�شتثمار عن طريق تبني �أف�شل �ملعايري �لدولية 
يف تقدمي �خلدمات �لنوعية �لتي ت�شاعد يف جذب 
�أنحاء  كافة  من  �أو  �ملنطقة  من  �شو�ء  �مل�شثمرين 

�لعامل.
�لت�شهيلت  ت���وف���ري  يف  �����ش����روق  م���ه���ام  وت����رتك����ز 
�ل�������ش���روري���ة و�حل����و�ف����ز وت��ذل��ي��ل �ل��ع��ق��ب��ات �لتي 
�أن�����ش��ط��ة �لإ���ش��ت��ث��م��ار يف �لإم������ارة، وكذلك  ت��و�ج��ه 
�ل�شلة  ذ�ت  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  م�����ش��روع��ات  تقييم 
بال�شياحة وو�شع �خلطط �للزمة لإ�شتكمال تلك 

�مل�شروعات. ر

•• لندن-رويرتز:

مدينة  م�شر  �أن  ���ش��رك��ات  ت��ق��اري��ر  �أظ��ه��رت 
ل�شركات �لنفط بخم�شة مليار�ت دولر على 
متاأخرة مما يربز  ن�شفها مدفوعات  �لقل 
ل�شد�د  �ل��دول��ة  تو�جهها  �ل��ت��ي  �ل�شعوبات 
�مل��رت��ف��ع��ة يف ظ���ل دعمها  �ل��ط��اق��ة  ت��ك��ال��ي��ف 

لل�شعار لتفادي �حتجاجات �شعبية.
لل�شركات  م��دف��وع��ات  ���ش��د�د  و�أرج����اأت م�شر 
ظل  يف  �أر����ش��ي��ه��ا  يف  و�ل��غ��از  للنفط  �ملنتجة 
و�رتفاع  �لجنبي  �لنقد  �حتياطيات  تر�جع 
�ل�شياحة  �ي���ر�د�ت  وت��ر�ج��ع  �ل��غ��ذ�ء  تكاليف 
مبارك  بح�شني  �أط��اح��ت  �ل��ت��ي  �ل��ث��ورة  منذ 

عام 2011.
�حل�شول  يف  �لنفط  �شركات  معظم  وت��اأم��ل 
على م�شتحقاتها كاملة لكنها تقر باأن ذلك 
قد ي�شتغرق عدة �شنو�ت. وبالرغم من �أنها 
م�شروعات  يف  لل�شتثمار  تخطط  ت��ز�ل  ل 
جديدة يف م�شر �ل �ن م�شاألة �لديون تظل 
لل�شركات  �ل�شد�د  تاأجيل  ي��وؤدي  وقد  حتديا 
�ل�شتثمار  �عاقة  �ىل  و�لغاز  للنفط  �ملنتجة 
يف �لقطاع وهو ما قد يهدد �أمن �لطاقة يف 

م�شر.
�د�رة  �لع�شو يف جمل�ض  وقال جميد جعفر 
د�ن���ة غ���از ت��اأخ��ري �ل�����ش��د�د ل��ل�����ش��رك��ات ي�شر 

م�شر يف نهاية �ملطاف �ذ �ن �حتمال تر�جع 
�ي����ر�د�ت  �ل���ش��ت��ث��م��ار و�لن���ت���اج ق��د يخف�ض 

�حلكومة ويوؤدي �ىل نق�ض �ملعرو�ض.
غاز  ل��د�ن��ة  �مل�شرية  �حلكومة  دي��ون  وتبلغ 
230 مليون دولر وهي مدفوعات متاأخرة 
عن �مد�د�ت غاز وتقول �ل�شركة �نها جتري 
�ل�شاأن وتظهر  حمادثات مع �حلكومة بهذ� 
بي.بي  مثل  �شركات  م��ن  مالية  �ف�شاحات 
وبي.جي و�أبات�شي و�دي�شون وتر�ن�ض جلوب 
�نرجي �أن م�شر مدينة لها باأكرث من 2ر5 

مليار دولر حتى نهاية 2012.
مليار�ت  ث��لث��ة  ب��ي.ب��ي  م�شتحقات  وبلغت 
مليار  نحو  2012 منها  نهاية  دولر حتى 
م�شتحقات  وت��ب��ل��غ  ����ش���د�ده���ا.  ت���اأخ���ر  دولر 
بي.جي 3ر1 مليار دولر منها 600 مليون 
م�شتحقات  وت��ب��ل��غ  ����ش���د�ده���ا.  ت���اأخ���ر  دولر 
�شد�دها  تاأخر  دولر  مليون   400 �دي�شون 
ول��ك��ل منهما  ود�ن����ة  ج��ل��وب  ت��ر�ن�����ض  وتليها 

تقريبا. دولر  مليون   200
�مل�شريون  �مل�شوؤولون  ك�شف  �أن  ي�شبق  ومل 
ع��ن ح��ج��م �ل��دي��ن وق���د رف�����ش��و� تقدير�ت 
وت�شعة  دولر  م��ل��ي��ار�ت  �شبعة  ب��ني  ت���رت�وح 
م�شريون  م�������ش���وؤول���ون  وي���ق���ول  م���ل���ي���ار�ت. 
ت�شدد  م�شر  �ن  �لنفط  �شركات  يف  وم�شادر 
جزء� من �لديون لكن �لقيمة و�لوترية غري 

معروفتني. وبلغت ديون تر�ن�ض جلوب وهي 
ع��ل��ى م�شر  ���ش��غ��رية  ك��ن��دي��ة  ���ش��رك��ة تنقيب 
 220 ن��ه��اي��ة دي�����ش��م��رب ك��ان��ون �لول  ح��ت��ى 
مليون دولر. ورف�ض م�شوؤولون يف �ل�شركة 
�لف�����ش��اح ع���ن �ل���رق���م �حل����ايل وق���ال���و� �نه 
�شين�شر �شمن �لنتائج �ملالية للربع �لول يف 
مطلع مايو �يار ومتلك �ل�شركة ح�ش�شا يف 

خم�شة �متياز�ت يف م�شر.
وقال �ملدير �ملايل لل�شركة ر�ن��د�ل نيلي �نه 
م��ن��ذ �ن����دلع �ل���ث���ورة ت��دف��ع �حل��ك��وم��ة ثمن 
يف  ون�شف  �أ���ش��ه��ر  ثمانية  نحو  بعد  �لنفط 
�مل��ت��و���ش��ط وه���و م��ا ي��زي��د ���ش��ه��ر� ع��ن فرت�ت 

�ل�شد�د �ل�شابقة.
د�ئما..  معهم  م�شتمر  �حل���و�ر  نيلي  وق���ال 
لنتاأكد �أننا �شمن �أولوياتهم يف �ل�شد�د حتى 
نتمكن من مو��شلة �لعمل بال�شكل �ملنا�شب 

يف �لبلد وتعزيز �نتاجنا.
ب�����ش��اأن �لعمل  ي��زع��زع ذل��ك ثقتنا  وت��اب��ع مل 
يف �ل���ب���لد. م�����از�ل م��وق��ف��ن��ا �ي��ج��اب��ي��ا فيما 
يتعلق بقدرتنا على �جناز �لمور و�لفر�ض 
على  �لجنبية  �ل�شركات  وتهيمن  �ملوجودة. 
للنفط  منتج  �أك��رب  م�شر  يف  �لطاقة  قطاع 
�أوب��ك وثاين �أكرب  يف �فريقيا خارج منظمة 

منتج للغاز بعد �جلز�ئر.
�لخرية  �ل�شنو�ت  يف  م�شر  �ن��ت��اج  وت��ر�ج��ع 

ي��ن��اي��ر كانون  �ل��ن��ف��ط يف  �ن���ت���اج  و�ن��خ��ف�����ض 
�لثاين ثلثة باملئة على �أ�شا�ض �شنوي وفقا 
�لغاز  �نتاج  تر�جع  بينما  حكومية  لبيانات 
ت�����ش��ع��ة ب��امل��ئ��ة. وت��ف��ي��د ن�����ش��رة م��ي��دل �ي�شت 
�أدنى  �أن �نتاج �لنفط بلغ  �يكونوميك �شريف 
�لغاز  �نتاج  و�أن  �شنو�ت  ثلث  يف  م�شتوياته 
وز�د  �شنو�ت.  �أدن��ى م�شتوياته يف خم�ض  بلغ 
يف  �لثلث  مب��ق��د�ر  للنفط  م�شر  ��شتهلك 
�ل�����ش��ن��و�ت �ل��ع�����ش��ر �مل��ا���ش��ي��ة وجت�����اوز حجم 
�لنمو  وب�شبب   .2008 ع���ام  م��ن��ذ  �لن��ت��اج 
�ل�����ش��ك��اين ودع����م �ل��ط��اق��ة �ل����ذي ي�����ش��ل �ىل 

�أو ربع �مليز�نية ز�د  مليار دولر �شنويا   15
��شتهلك م�شر للغاز �ىل مثليه يف �ل�شنو�ت 
�لنتاج  م�شتوى  �ىل  لي�شل  �ملا�شية  �لع�شر 
تقريبا وهو ما يحد من �ل�شادر�ت و�ير�د�ت 
�لعملة �ل�شعبة. وتقول بع�ض �ل�شركات �نها 
للح�شول  �شنو�ت  ع��دة  للنتظار  �شت�شطر 
على م�شتحقاتها وقالت بي.جي �نها تتوقع 
3ر1  تبلغ  �لتي  �حل�شول على م�شتحقاتها 
2015 مبوجب  بنهاية  مليار دولر كاملة 
�تفاق يف �لونة �لخرية يرتبط مب�شتويات 

�نتاج �لنفط و�لغاز.

ال�شعودية تتجه اإىل ت�شدير 
الكهرباء ال�شم�شية لأوروبا

•• الريا�س-رويرتز:

�لطاقة  جم��ال  يف  و��شعة  با�شتثمار�ت  �لقيام  تنوي  �لتي  �ل�شعودية  تاأمل 
يف  �أوروب���ا  �إىل  �ل�شم�شية  �لطاقة  من  �مل��ول��دة  �لكهرباء  بت�شدير  �ملتجددة 
�إىل تقلي�ض �حلاجة  �ل�شتاء حينما يوؤدي �نخفا�ض درجات �حلر�رة  ف�شل 

�إىل تكييف �لهو�ء يف �ململكة.
وقال خالد بن حممد �ل�شليمان نائب رئي�ض مدينة �مللك عبد�هلل للطاقة 
�لذرية و�ملتجددة ل�شوؤون �لطاقة يف موؤمتر �شحايف يف باري�ض �إنه �شيكون 
�أو  جيجاو�ت   10 �إىل  ي�شل  ما  بت�شدير  تقوم  �أن  لل�شعودية  �ملجدي  من 
و�إيطاليا  �إفريقيا  �شمال  طريق  عن  نووية  حمطات   10 �إن��ت��اج  يعادل  ما 

و�إ�شبانيا.
�جلميع  على  ويجب  �إمكانيات  �إن��ه��ا  م�شروعا،  لي�ض  �إن��ه  �ل�شليمان  وق��ال 

در��شتها در��شة و�فية. 
�إن طاقة توليد �لكهرباء من م�شادر �شم�شية يف �ل�شعودية ل وجود  وقال 
لها تقريبا يف �لوقت �حلايل و�إنه مل يتم تركيب �شوى نحو 10 ميجاو�ت 
�أو 11 ميجاو�ت يف �لبلد كلها ولكن �ململكة تر�ودها �آمال عري�شة لبناء 
مر�فق لتوليد �لطاقة �ملتجددة و�لنووية مع �شعيها لتقلي�ض �عتمادها على 
�لعامل  للنفط يف  �أكرب م�شدر  �ل�شعودية  وكانت  �ملحلي.  �لنفط  ��شتهلك 
قالت يف فرب�ير �نها تهدف �ىل تركيب 24 جيجاو�ت من �لطاقة �ملتجددة 
�شيجعل  م��ا  وه���و   2032 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ج��ي��ج��او�ت  2020 و54  ب��ح��ل��ول 
متجددة  م�شادر  من  للكهرباء  �لرئي�شيني  �ملنتجني  من  و�حدة  �ل�شعودية 
يف �لعامل. وقال �ل�شليمان �ن �ول مناق�شات للطاقة �ل�شم�شية �شتقام هذ� 
�لكهرباء  �شبكة  ��شتثمار�ت  �أن  تظهر  �ل��در����ش��ات  �إن  قوله  و�أ���ش��اف  �ل��ع��ام. 
و%20 من   15 بني  ما  �شتعادل  �أوروب��ا  �إىل  �لكهرباء  لت�شدير  �ملطلوبة 
20 ج��ي��ج��او�ت م��ن طاقة  �ل��لزم��ة لرتكيب نحو  �إج��م��ايل �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 

�لتوليد من م�شادر متجددة.

•• اجلزائر-وكاالت:

�أعلنت �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية عن طرح مناق�شة ل�شر�ء 14 
وطائرتي  مقعد�،  و250   70 بني  �شعتها  ت��رت�وح  رك��اب  طائرة 
وذل���ك �شمن  ط��ن��اً،  و20  13 طنا  ب��ني  ت���رت�وح طاقتهما  �شحن 
�ملناف�شة  ومو�جهة  �أ�شطولها  لتجديد  �حلكومية  �ل�شركة  �شعي 
يف �لرحلت �خلارجية. وقالت �ل�شركة يف �إعلن ن�شرته �شحيفة 
حكومية �إنها ت�شعى ل�شر�ء ثماين طائر�ت من �شعة 150 مقعد�، 
�أخ��رى من �شعة  250 مقعد�، وث��لث  وث��لث طائر�ت من �شعة 

�أ�شطول �لطائر�ت �شبع �شنو�ت،  70 مقعد�، ويبلغ متو�شط عمر 
موعد�  �جل��اري  �ل�شهر  من  و�لع�شرين  �لثامن  �ل�شركة  وح��ددت 

نهائيا لقبول �لعرو�ض من �شركات �شناعة �لطائر�ت.
�ململوكة للدولة  �لأ�شطول �حلايل للخطوط �جلز�ئرية  ويتكون 
42 طائرة ركاب وطائرتي �شحن، وحتتكر �ل�شركة  بالكامل من 
�لرحلت �جلوية �لد�خلية، وتو�جه مناف�شة متز�يدة يف �لرحلت 
�لوجهات  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق  �أوروب���ا  منطقتا  وتتمثل  �خلارجية، 
�لرئي�شية لهذه �لرحلت. وتو�جه �ل�شركة �جلز�ئرية مناف�شني 
�لفرن�شية  ف��ر�ن�����ض  �إي���ر  ه��م��ا  �خل��ارج��ي��ة  �ل��رح��لت  يف  رئي�شيني 

وبريت�ض �إيرويز �لربيطانية، ومن بني �شركات �لطري�ن �لأجنبية 
�إىل �جلز�ئر  �أخ��ري� ت�شيري رح��لت مبا�شرة منتظمة  ب��د�أت  �لتي 
�خلطوط �جلوية �لقطرية وطري�ن �لإم��ار�ت و�شركة �خلطوط 
بح�شب  �جل��ز�ئ��ري��ة  �خل��ط��وط  ونقلت  �لأردن���ي���ة.  �مللكية  �جل��وي��ة 
بيانات من�شورة يف موقعها �لإلكرتوين مليونني و67 �ألف م�شافر 
يف رحلت خارجية خلل عام 2010، مقابل مليون و296 �ألف 
م�شافر يف رحلتها �لد�خلية، ويقدر ر�أ�ض مال �ل�شركة بنحو 43 
مليار دينار )540 مليون دولر(، وقد حققت رقم معاملت يف 

�لعام 2009 يناهز 58.1 مليار دينار )730 مليون دولر(.

اخلطوط اجلزائرية ت�شعى ل�شراء 16 طائرة 

الديون اأبرزت مع�صلة الدعم

م�شر مدينة ل�شركات النفط بخم�شة مليارات دولر 

•• روما-يو بي اأي:

يورو  مليار�ت   5.2 �نخف�ض  �لبلد  يف  �لعام  �لدين  �أن  �لإيطايل،  �ملركزي  �لبنك  �أعلن 
)6.81 مليار�ت دولر(، فيما تر�جع معدل �لت�شخم �ل�شهر �ملن�شرم �إىل �أدنى م�شتوى 

له منذ ت�شرين �لثاين-نوفمرب 2010.
ونقلت وكالة �لأنباء �لإيطالية عن بيانات ن�شرها �لبنك �م�ض، �أن �لدين على �ملوؤ�ش�شات 
نحو  بلغ  �أن��ه  �إىل  ي���ورو، م�شرية  مليون  و200  م��ل��ي��ار�ت   5 ت��ر�ج��ع مب��ق��د�ر  �حلكومية 
�لعائد�ت  قيمة  �أن  �ل��ب��ي��ان��ات  و�أ���ش��اف��ت  ي���ورو  مليون  و600  م��ل��ي��ار�ً  و17  تريليونني 
دولر(  مليار   35.38( ي���ورو  مليار   27 وبلغت   ،2.3% بن�شبة  �رتفعت  �ل�شريبية 
ورجحت �رتفاع �لدين �لعام �لإيطايل يف نهاية �لعام �جلاري �إىل %130.4 من �لناجت 
�ملحلي �لإجمايل، ليعود بعدئٍذ للنخفا�ض خلله �إىل %129 منه عام 2014، وي�شّجل 

�نخفا�شاً �إ�شافياً �إىل %125.5 منه عام 2015. ي�شار �إىل �أن �يطاليا لديها ثاين �أكرب 
�أخ��ري للمفو�شية �لوروب��ي��ة، ذكر  �ليونان وك��ان تقرير  �ليورو، بعد  دين عام يف منطقة 
�أن �إيطاليا، �لقت�شاد �لثالث يف منطقة �ليورو، تثري �لقلق �لوروبي ب�شاأن �رتفاع حجم 
ديونها �ل�شيادية، يف وقت مل تتمكن �لقوى �ل�شيا�شية يف �لربملان �جلديد من �لتو�فق على 
ت�شكيل حكومة مو�شعة لتبني �إج��ر�ء�ت لتحفيز �لنمو. ومن جهة �أخرى، تر�جع معدل 
�لت�شخم يف �إيطاليا يف �آذ�ر-مار�ض �ملا�شي على �أ�شا�ض �شهري �إىل �أدنى م�شتوى له منذ 
�أن�شا �لإيطالية عن  �أنباء  %1.6. ونقلت وكالت  2010، وبلغ  ت�شرين �لثاين-نوفمرب 
�آذ�ر-مار�ض �ملا�شي بلغ  �أن معدل �لت�شخم يف   ، �إي�شتات  بيان للمعهد �لوطني للإح�شاء 
%1.6، وهو �أدنى م�شتوى له منذ ت�شرين �لثاين-نوفمرب 2010، بعد �أن كان 1.9% 
يف �شباط-فرب�ير �ملا�شي. و�أو�شح �لبيان �أن معدل �لت�شخم �شّجل تر�جعاً متتالياً خلل 

�لأ�شهر �ل� 6 �لأخرية وعز� �لبيان هذ� �لرت�جع �إىل �نخفا�ض �شنوي لأ�شعار �ملحروقات.

وا�شنطن ت�شتهدف �شركات تنتهك عقوبات اإيران انخفا�ش الدين العام الإيطايل 6.8 مليارات دولر 
•• وا�سنطن-وكاالت:

قالت وز�رة �خلزينة �لأمريكية �أم�ض �إنها فر�شت عقوبات مالية على رجل �أعمال �إير�ين وبنك ماليزي وعدد من 
�ل�شركات متهمني مبحاولة تفادي �لعقوبات �لدولية على �إير�ن من خلل �إجر�ء عمليات غ�شل للأمو�ل و�ملتاجرة 

بالنفط �لإير�ين.
و�أ�شافت �لوز�رة �إىل قائمتها �ل�شود�ء للعقوبات رجل �لأعمال باباك ر�جناين وبنك �ل�شتثمار �لإ�شلمي �لأول، 

متهمة �إياهما بتقدمي دعم مايل وغري مادي ل�شركة �لنفط �لوطنية �لإير�نية.
�حلكومة  لفائدة  �ل���دولر�ت  مليار�ت  حولت  �ل�شركات  من  و�شبكة  ر�جن��اين  �أن  �لأمريكية  �خلزينة  و�أو�شحت 
ديفد  و�شرح  �لإي��ر�ين،  �لثوري  للحر�ض  تابعة  لوحدة هند�شية  �ل��دولر�ت  �ملليني من  ع�شر�ت  منها  �لإير�نية 
�إجر�مية لغ�شل  �أ�شاليب  �إىل  �إير�ن جلاأت  باأن  �ملالية  كوهن وكيل وز�رة �خلزينة ل�شوؤون �لإره��اب و�ل�شتخبار�ت 
�لأمو�ل يف ظل ��شتد�د �لعقوبات �لدولية عليها، بحيث تتخذ �أ�شماء وهمية لإجر�ء عمليات مالية و�أخرى متعلقة 

بالنفط .
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   06 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :140917     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: هيماليا جلوبال هولدينجز ليمتد    
وعنو�نه : �ليز�بيذ�ن �شكوير ، بلوك بى ، �ض.ب 1162 جر�ند كاميان  كى و�ي 1 – 1102 ، كاميان �يلندز ، 

بريت�ض وي�شت �نديز
ة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت �لتجميل ، م�شتح�شر�ت جتميل ل�شمر�ر �لب�شرة 
بالتعر�ض لل�شم�ض ، كرميات لإغر��ض �لتجميل ، زيوت عطرية ،  �ل�شامبو ولو�شن �ل�شعر.                                                                           

�لو�ق�عة بالفئة: 43
و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمات �للتينيةCinnabloc كتبت باللون �لأ�شود 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142050     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: روود ليتنج ، �نك ، ) وي�شكون�شن  كوربوري�شني (
وعنو�نه : 9201 و��شنطن  �فنيو ر��شني ، دبليو �ي 53406 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: تركيبات �ل�شاءة  كهربائياَ با�شتخد�م نظام �ل�شمام حتديد� 
�مل�شاة  ��شو�ء ج�شر   ، ��شو�ء �حلو�ئط   ، �ل�شيار�ت  ��شو�ء مو�قف    ، �ل�شو�رع  ��شو�ء   ، �ملظلة �خلفيفة  �أ�شو�ء 

�لو�ردة بالفئة 11 
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية NANOOPTIC كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   21 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141580     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: جوليك�ض �نديا بي يف تي . �ل تي دي
وعنو�نه : بلوت 56 بي ، �شيبز ، �ندهاري �ي�شت ، مومباي – 096 400 – �لهند 

�لنفي�شة  باملعادن  مر�شعة  جموهر�ت  وت�شمل  �ملجوهر�ت   �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
وجموهر�ت �ملا�ض ، خرز ي�شتخدم فى  �شناعة �ملجوهر�ت 

�لو�ق�عة بالفئة: 14
و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حلروف �للتينية TYOHAAR  كتبت باللون �ل�شود 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   25 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141632     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: كار �شم�شار
وعنو�نه : �ض.ب 9931 �لدوحة – قطر

جمال  فى  �لف��ر�د  حلاجات  تلبية  تقدم  �شخ�شية  خدمات  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ل�شيار�ت  

�لو�ق�عة بالفئة: 45
و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة كار �شم�شار Car semsar وكتبت �لكلمة �للتينية Car ب�شكل مميز 

مع ر�شم �ل�شيارة وكتبت يف �جلزء �لأمامي من ر�شم �ل�شيارة كما �ل�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141201     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: جياجن�شو لوجنلخي بيو�شين�ض كو، ليمتد  
وعنو�نه : لوجنلخي بيولوجيكال �ند�شرتي زون ، �شاجن�شو �شيتي ، جياجن�شو بروفين�ض ، جمهورية �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت فيتامينية ، م�شتح�شر�ت تعقيم ، �أغذية حمية 
معدة لغايات طبية ، مو�د حمية معدة لل�شتخد�م �لطبي ، م�شتح�شر�ت تلطيف �جلو ، مطهر�ت ، مبيد�ت 

�آفات ، كماد�ت �شحية ، فوط �شحية ، مو�د حاكة للأ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 5

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �لكلمة  �للتينية Longliqi كتبت باللون �ل�شود ب�شكل مميز ��شفل  �شريط 
باللون �ل�شود متدرج �حلجم  كما بال�شكل 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141198     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �جنل �ي�شت كو ، ليمتد  
وعنو�نه : منرب 24 ، زهوجننان روود ، يت�شاجن ، هوبي 443003 ، جمهورية �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أغار – �أغار )غذ�ء هلمي لإ�شتنبات �لبكرتيا ( ، زلل )مو�د 
، خمائر لغايات  �نزميية لغايات �شناعية  �نزميات لغايات �شناعية، م�شتح�شر�ت  نبانية(،  �أو  �أولية حيو�نية 
 ، �لغذ�ئية  �مل��و�د  كيميائية حلفظ  ، مو�د  �أ�شمدة   ، كيميائية حيوية  ، حفاز�ت  كيماويات �شناعية   ، كيميائية 

كيماويات ت�شتخدم لتخمري �لنبيذ
�لو�ق�عة بالفئة: 1

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �لكلمة �لعربية �آجنل كتبت باللون �لرمادي 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142051     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: روود ليتنج ، �نك ، ) وي�شكون�شن  كوربوري�شني (
وعنو�نه : 9201 و��شنطن  �فنيو ر��شني ، دبليو �ي 53406 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: تركيبات �ل�شاءة بالطاقة �لكهربائية با�شتخد�م �ل�شمامات 
�لثنائية �لتى ينبعث منها كم�شدر لل�شوء 

�لو�ق�عة بالفئة: 11
و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية BETALED  كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم :141582   بتاريخ :   21 / 04 / 2010م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �شنزين ز�نيونهاجن  �شين�ض �ند تكنولوجي  كو، ليمتد  
وعنو�نه : 1-4 �ف ، منرب 1 فاكرتي بلدينج ، بلدينج روجن�شو رود هوجنتيان فاليج �شاجينج �شرتيت باون دي�شرتيكت �شانزينج 

�شيتى جو�ندوجن بروفين�ض ، جمهورية �ل�شني
وح��د�ت عر�ض   ( �لكرتونية  �أق��لم   ،  ) �لبيانات  ) معد�ت معاجلة  قارنات  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ب�شري( ، �شا�شات عر�ض ) �أجز�ء حا�شوب ( ، طابعات ت�شتخدم مع �أجهزة �حلا�شوب ، معاجلات ) وحد�ت معاجلة مركزية ( 
، قارئات )معد�ت معاجلة بيانات (  ، ما�شحات  )معد�ت معاجلة بيانات (  ، م�شغلت �لأقر��ض لأجهزة �حلا�شوب ، �أجهزة 
ترجمة �لكرتونية جيبيه ، �لبطاقات �لذكية ) بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة ( ، مفكرة يف �شكل حا�شوب �شغري ، حا�شبات جيب 
، من�شور�ت �لكرتونية قابلة للتنزيل ، بر�مج �حلا�شوب ) برجميات قابلة للتنزيل ( ، لباد�ت �لفارة ، بر�مج �لعاب حا�شوب 
، �أجهزة �إر�شال �ل�شور فوتوغر�فياً ، �أجهزة �ملودم ، هو�تف حممولة ، �أجهزة للأقمار �ل�شناعية ، معد�ت �شبكة �لت�شالت ، 
كبائن ملكرب�ت �ل�شوت ، م�شتقبلت �شمعية وب�شرية ، �أجهزة للألعاب معدة لل�شتخد�م مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ض خارجية 
، �شماعات �لر�أ�ض ، �شد�د�ت �أذن ، �شبة مو�شلت ر�ديو ، د�ر�ت متكاملة ، جممعات كهربائية ، حمولت كهربائية ، �شناديق 
تو�شيل كهربائية ، قو�ب�ض وماأخذ و�أدو�ت تو�شيل �أخرى ) و�شلت كهربائية ( ، �إمد�د�ت بطاقة �جلهد �ملنخف�ض ، بطاريات 
كهربائية للمركبات ، �أجهزة �شحن �لبطاريات �لكهربائية ، خليا غلفانية ،بطاريات �شم�شية ، �أجهزة كهربائية لجتذ�ب وقتل 

�حل�شر�ت ، لفافات �شعر ت�شخني كهربائياً ، مكاوي كهربائية للملب�ض  
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و   IT �حلرفني  بني  �ل�شود  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت    IT – CEO و�شف �لعلمة: عبارة عن  �حل��روف �للتينية 
�شغري  خط   CEO

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   02 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141896     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: تاتا �شنز ليمتد    
وعنو�نه : بومباي هاو�ض ، 24 هومي مودي �شرتيت ، مومباي ، 001  400  �لهند  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: مو�د �لرتويج و�لإعلن  
�لو�ق�عة بالفئة: 16

TATA WATER PLUS كتبت باللون  �ل�شود كما  و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية  
بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141202     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: جياجن�شو لوجنلخي بيو�شين�ض كو، ليمتد  
وعنو�نه : لوجنلخي بيولوجيكال �ند�شرتي زون ، �شاجن�شو �شيتي ، جياجن�شو بروفين�ض ، جمهورية �ل�شني

لغر�ض  �لثعابني  للتغذية غري طبية م�شنوعة من م�شتخرجات  كب�شولت  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
 ( ده��ون    ، �لغذ�ئية  �ملكملت  لغر�ض  �لثعابني  م�شتخرجات  من  م�شنوعة  طبية  غري  تغذية  �شو�ئل   ، �لغذ�ئية  �ملكملت 
تغذية غري طبية م�شنوعة  م�شحوق   ، �لغذ�ئية  �ملكملت  لغر�ض  �لثعابني  م�شتخرجات  ( غري طبية م�شنوعة من  �شحوم 
�لفطريات  للتغذية غري طبية م�شنوعة من م�شتخرجات  ، كب�شولت  �لغذ�ئية  �ملكملت  �لثعابني لغر�ض  من م�شتخرجات 
لغر�ض �ملكملت �لغذ�ئية ، �شو�ئل تغذية غري طبية م�شنوعة من م�شتخرجات �لفطريات لغر�ض �ملكملت �لغذ�ئية ،  دهون  
تغذية غري طبية م�شنوعة  ، م�شحوق  �لغذ�ئية  �ملكملت  لغر�ض  �لفطر  ( غري طبية م�شنوعة من م�شتخرجات  �شحوم   (
من م�شتخرجات �لفطر لغر�ض �ملكملت �لغذ�ئية ، كب�شولت تغذية غري طبية م�شنوعة من م�شتخرجات �لأغنام لغر�ض 
�ملكملت �لغذ�ئية ، �شو�ئل  تغذية غري طبية حتتوى على �لربوتني و�لتغذية  لغر�ض �ملكملت �لغذ�ئية ، كب�شولت للتغذية 
غري طبية حتتوى على �لربوتني و�لتغذية  لغر�ض �ملكملت �لغذ�ئية ، م�شحوق تتغذية غري طبية حتتوى على �لربوتني  
�لغذ�ئية  �ملكملت  لغر�ض  �ل�شلمون  م�شتخرجات  من  م�شنوعة  طبية  غري  تغذية  كب�شولت   ، �لغذ�ئية  �ملكملت  لغر�ض 
طبية  غري  تغذية  كب�شولت    ، �لغذ�ئية  �ملكملت  لغر�ض  �ل�شاي   م�شتخرجات  من  م�شنوعة  طبية  غري  تغذية  كب�شولت   ،
تغذية غري طبية م�شنوعة من  كب�شولت   ، �لغذ�ئية  �ملكملت  لغر�ض    ) �شيني  �شجر   ( م�شتخرجات جنكة  م�شنوعة من 

م�شتخرجات �لردبكية ) زهرة �ملخروط – �لذرة (  لغر�ض �ملكملت �لغذ�ئية ،
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �لكلمة  �للتينية Longliqi كتبت باللون �ل�شود ب�شكل مميز ��شفل  �شريط باللون �ل�شود 
متدرج �حلجم  كما بال�شكل 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141199     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �جنل �ي�شت كو ، ليمتد  
وعنو�نه : منرب 24 ، زهوجننان روود ، يت�شاجن ، هوبي 443003 ، جمهورية �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: كعك ، م�شحوق �لتغذية غري طبي �ملكون �أ�شا�شا من �خلمرية 
، م�شحوق �لكعك ، نودلز )معكرونة رقيقة( ، دقيق �ل�شويا ، ن�شا �لطعام ، تو�بل ، تو�بل �ل�شل�شة ، خل�شات 

�لدجاج ) بهار�ت( ، خمرية ، كربونات �شاحلة للأكل .
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �لكلمة �لعربية �آجنل كتبت باللون �لرمادي 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   27 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142950     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �شينا توباكوهينان �ند�شتريل كمباين  ، ليمتد
وعنو�نه : منرب 29 نوجني �ي�شت رود ، زجن ز�و �شيتي ، هينان بروفين�ض ، �ل�شني 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: تبغ ، �شجائر ، �شيجار ، علب �شجائر ، �أعو�د ثقاب ، قد�حات 
للمدخنني ، مر�شحات )فلتر( لل�شجائر ، رزم من ورق �ل�شجائر ، علب ثقاب ، بز�بيز مبا�شم �ل�شجائر .

�لو�ق�عة بالفئة: 34
و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينة FARSTAR كتبت باللون �لأ�شود  وكتب �حلرفني F S  ب�شكل 

�كرب من باقى �حلروف كما بال�شكل �ملرفق
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   25 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141629     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: كار �شم�شار
وعنو�نه : �ض.ب 9931 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لور�ق و�لفو�تري و�ملجلت و�لدوريات و�ملجلد�ت  
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة كار �شم�شار Car semsar وكتبت �لكلمة �للتينية Car ب�شكل مميز 
مع ر�شم �ل�شيارة وكتبت يف �جلزء �لأمامي من ر�شم �ل�شيارة كما �ل�شكل �ملرفق 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   02 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141897     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: تاتا �شنز ليمتد    
وعنو�نه : بومباي هاو�ض ، 24 هومي مودي �شرتيت ، مومباي ، 001  400  �لهند  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملياه �ملعدنية ، �ملياه �لغازية ، م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه 
وغريها من �مل�شروبات غري  �لكحولية

�لو�ق�عة بالفئة: 32
TATA WATER PLUS كتبت باللون  �ل�شود كما  و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية  

بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   15 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141344     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ��شرتم �نرتنا�شيونال مليتد
وعنو�نه : فلت �شي ، 15 فلور، يونيون و�ي كومر�شل �شنرت ، 283 كوين�ض رود ، �شنرتل هوجن كوجن.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق ، و�لورق �ملقوى، و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري 
�لو�ردة يف فئات �أخرى ، مطبوعات

�لو�ق�عة بالفئة: 16
و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية ASTRUM كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق  

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141200     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: جياجن�شو لوجنلخي بيو�شين�ض كو، ليمتد  
وعنو�نه : لوجنلخي بيولوجيكال �ند�شرتي زون ، �شاجن�شو �شيتي ، جياجن�شو بروفين�ض ، جمهورية �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: غ�شولت )لو�شن ( لل�شعر، �شابون ، قطع من �شابون �لزينة ، 
حليب منظف لغايات �لتو�ليت ، ملينات للأقم�شة ت�شتخدم يف �لغ�شيل و�لكي ، م�شتح�شر�ت تنظيف ، مزيلت 
�لبقع ، عطور ، غ�شولت للفم لي�شت لأغر��ض طبية ، مو�د حافظة للجلد �ملدبوغ ) ملمعات ( ، م�شتح�شر�ت 
جتميل ، م�شتح�شر�ت جتميل للعناية بالب�شرة ، مزيلت �لرو�ئح �لكريهة لل�شتخد�م �ل�شخ�شي ، كرميات 
تبيي�ض �لب�شرة ، م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�ض ، كولونيا ، منظفات �أ�شنان ، �أقنعة جتميلية ، م�شتح�شر�ت 

للغ�شيل و�لكي ، ملمع للأثاث و�لأر�شيات
�لو�ق�عة بالفئة: 3

�شريط  ��شفل   ب�شكل مميز  �ل�شود  باللون  كتبت   Longliqi و�شف �لعلمة: عبارة عن  �لكلمة  �للتينية
باللون �ل�شود متدرج �حلجم  كما بال�شكل 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 06 / 2010م �ملودعة حتت رقم :143708     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ويلوجن فلف كو ، ليمتد
وعنو�نه : 45 زجني رود لنكون تاون جيمو خنجد�و ، �ل�شني 

 ، معدنية  ماء  مو��شري   ، �لأنابيب  خلطوط  معدنية  �شعب  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
للمو��شري  ، جلبات معدنية  �أنابيب معدنية   ، ، مو��شري ت�شريف معدنية  للمو��شية  و�شلت كوعيه معدنية 
�أنبوبية معدنية ، مو�د تقوية  �أج��ز�ء �لآلت ، مو�د  ، و�شلت معدنية للمو��شري ، �شمامات معدنية بخلف 
معدنية للمو��شري ، �أطو�ق معدنية لربط �ملو��شري ، �أطو�ق معدنية لتثبت �ملو��شري ، م�شابك معدنية للمو��شري 
، مو��شري معدنية ملجاري �لت�شريف ، �شمامات معدنية ملو��شري �ملاء ،مو��شري متفرعة معدنية ، قنو�ت معدنية 

ملن�شات �لتدفئة �ملركزية ، �شعب معدنية خلطوط �لأنابيب ، مو��شري معدنية ، مو��شري ماء معدنية  
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية WEFLO  كتبت ب�شكل مميز وبخط عري�ض باللون �لأ�شود 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   25 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141630     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: كار �شم�شار
وعنو�نه : �ض.ب 9931 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لدعاية و�لعلن و�لعمال �لتجارية وتقدمي خدمات 
�ملعلومات و�لبيانات �لتجارية �خلا�شة باجلمهور وخدمات جتمبع �ملعلومات فى قو�عد بيانات حا�شوب ، تنظيم 
�لعلن   ، بالتجزئة  �لبيع  لغايات  �ت�شالت  و�شائل  على  �ل�شلع  عر�ض   ، دعائية  �و  جتارية  لغايات  �ملعار�ض 

و�لدعاية �ملبا�شرة على �شبكات �حلا�شوب ، خدمات ترويج �ملبيعات للخرين فى جمال �ل�شيار�ت.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة كار �شم�شار Car semsar وكتبت �لكلمة �للتينية Car ب�شكل مميز 
مع ر�شم �ل�شيارة وكتبت يف �جلزء �لأمامي من ر�شم �ل�شيارة كما �ل�شكل �ملرفق 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142049     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: روود ليتنج ، �نك ، ) وي�شكون�شن  كوربوري�شني (
وعنو�نه : 9201 و��شنطن  �فنيو ر��شني ، دبليو �ي 53406 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�لطرق  م�شابيح  و�ل�شاءة حتديد�َ  �لكهربائية  �لرتكيبات   �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�لو�ردة بالفئة 11 

�لو�ق�عة بالفئة: 11
و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية LEDWAY كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   19 / 04 / 2010م �ملودعة حتت رقم :141499     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �أيه �أم �شي �دميني�شرت�كو �أي بارتي�شيباكو�ض �ل تي دي �أيه
وعنو�نه : ريو �ك�شبيد ي�شناريو جومر �شيندو د� �شيلو� منرب 90 �شال 04 – �شينرتو ) دي�شرتكت ( �شيب 89252 -000 

) بو�شتل كود� ( جار�جو� دو�شل ) �شيتي ( �شانتا كاترينا ) �شتيت( – �لرب�زيل.
قم�شان   ، د�خلية  �شر�ويل  حتديد�ً  �لقدم  لبا�ض   ، �مللب�ض  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
 ، ، قبعات ، ملب�ض ق�شرية  �أو�شحة   ، ، و�قيات ملب�ض  �لن�شاء �لتحتية  جاكيتات ، ملب�ض د�خلية ، ملب�ض 

�شر�ويل لل�شتخد�م �ملنزيل ، جو�ر�ب ق�شرية ، �شرت�ت ، تنانري ، �أحذية
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعلمة: عبارة عن �حلروف �للتينية CLC كتبت باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765
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•• اأنقرة-وكاالت:

�ل�شاد�شة  �لبتد�ئية  �لتجارية  �ملحكمة  �أعلنت 
يف مدينة �إ�شطنبول يف 29 مار�ض-�آذ�ر �ملا�شي 
�مل��ج��وه��ر�ت و�ل��ذه��ب �لرتكية  �إف��ل���ض �شركة 
غ��ول��د����ض، و�ل��ت��ي تعترب و�ح���دة م��ن كربيات 
�ملتتبعون  و���ش��ف  وق���د  ت��رك��ي��ا.  �ل�����ش��رك��ات يف 
ل��ل�����ش��اأن �لق��ت�����ش��ادي �ل��رتك��ي ق����ر�ر �ملحكمة 
باملفاجئ، يف حني �أعلنت �ل�شركة نيتها �لطعن 

يف �حلكم �لق�شائي.
�ل�شركة  �أ�شدرت  �إفل�شها  ق��ر�ر  على  وتعليقا 

ب��ي��ان��ا ر���ش��م��ي��ا م��ق��ت�����ش��ب��ا ع���ن ط���ري���ق موقع 
�إ�شطنبول قالت فيه  تابع لبور�شة  �إلكرتوين 
�ملا�شي  �إنها تقدمت يف دي�شمرب-كانون �لأول 
لإحدى �ملحاكم بطلب تاأجيل �لنظر يف م�شاألة 

�إفل�شها.
�ل��ق��ر�ر حتى قبل  ه��ذ�  �أ���ش��درت  �ملحكمة  لكن 
�أن يتم �لبت يف �لطلب �ملذكور، وهو ما يدفع 

�ل�شركة ل�شتئناف �حلكم �ل�شهر �ملقبل.
�ل��ب��ت يف  �إف��ل���ض �ل�شركة عقب  �إع���لن  وج���اء 
ب��ن��ك كومري�ض  ب��ه��ا  دع����وى ق�����ش��ائ��ي��ة ت��ق��دم 
�ملذكورة،  �ملحكمة  �أم��ام  �ل�شركة  �شد  �لأمل��اين 

وم���و�ز�ة مع ق��ر�ر �لإف��ل���ض �شطب على ��شم 
�ل�شركة من قائمة �ل�شركات �ملدرجة يف بور�شة 

�إ�شطنبول يف �لثاين من �ل�شهر �جلاري.
�أن  �إىل  ن��ت  ل��ل��ج��زي��رة  وي�����ش��ري م�����ش��در مطلع 
�ل�����ش��رك��ة ب����د�أت ت��و�ج��ه ���ش��ع��وب��ات ج��دي��ة من 
تعاين  ب��د�أت  2007، حيث  �لعام  �ل��د�خ��ل يف 
�أرب��اح��ه��ا، كما  م��ن �خل�شائر و�لأ���ش��ر�ر وقلت 
�إىل ح����و�يل مائة  �ن��خ��ف�����ض ع���دد م��وظ��ف��ي��ه��ا 
�شخ�ض بعد عددهم �شتة مائة موظف، ح�شب 

ما �أورده موقع �شحيفة حريات �لرتكية.
جرن�ل  �شو�شيته  بنك  رف��ع   2008 �لعام  ويف 

�ل��ف��رن�����ش��ي دع�����وى ق�����ش��ائ��ي��ة يف ت��رك��ي��ا �شد 
غولد��ض، وذلك بخ�شو�ض كمية 15 طنا من 
قد  ك��ان  دولر  مليون   500 قيمتها  �ل��ذه��ب 
�أي  �لبنك بهدف بيعها، لكنه مل يتلق  �أر�شلها 

تقارير عن م�شري عملية �لبيع.
وي��ف��ي��د ع��ل��ي �إجن����ي �مل�����ش��ت�����ش��ار �مل����ايل �ملحلف 
���ش��وق �ل�����ش��رك��ات �ل��رتك��ي��ة باأن  و�خل���ب���ري يف 
منذ  �لت�شرب  يف  ب���د�أ  �ل��ذه��ب  كمية  م��و���ش��وع 
�لتمكن من �حل�شول  �أن عدم  ف��رتة، م�شيفا 
تتد�ول  �شائعات  جعل  موؤكدة  معلومات  على 

بقوة حول �ل�شركة .

اإفال�ش عمالق املجوهرات الرتكي غولدا�ش 
املال والأعمال

ينظمها املنتدى واجتاهات الوطنية

اإماراتية حتا�شر دورة لت�شنيع العطور متلقيها اأ�شحاب م�شاريع وجتار بدول اخلليج

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
ر�أ�ض  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�شو  �لقا�شمي 
�خليمة م�شاء �أم�ض �لول م�شنع  �شافري جل�ض  
يف  �لزجاجية  �ل�شناعات  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة 

منطقة �جلزيرة �حلمر�ء �ل�شناعية.
و�أك����د ���ش��اح��ب �ل�شمو ح��اك��م ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة يف 
�ل�شيخ  بح�شور  �لف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  خ���لل  كلمته 
�د�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لقا�شمي  �شقر  بن  �حمد 
ر�أ���ض �خليمة  �أن  بر�أ�ض �خليمة  �ملنطقة �حلرة 
�شتظل حمل ترحيب برجال �لأعمال و�ل�شركات 
�ل�شناعية �لكربى من خمتلف دول �لعامل �لتي 
ت�شعى ل�شتغلل �لفر�شة و�ملز�يا �ل�شتثمارية 
�لتي تقدمها �لمارة وفق �شر�كة ثنائية وروؤية 

م�شرتكة حتقق �مل�شالح �لطرفني.

ورح����ب ���ش��م��وه ب��ال�����ش��رك��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �شافري 
جل�ض وقال .. ي�شعدنا تو�جد �شافري جل�ض  
يف  �لزجاجية  �ل�شناعات  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة 
�لم��ار�ت �لتي �شعت منذ زمن بعيد �ىل تعزيز 
جذب  وت�شجيع  �ل��دول��ة  يف  �ل�شناعي  �لقطاع 
�خليمة  ر�أ���ض  يف  ونحن  �لجنبية  �ل�شتثمار�ت 
ندرك �أهمية تعزيز �لقطاع �ل�شناعي �لذي يعد 
من �هم �لقطاعات �لقت�شادية �لد�عمة مل�شرية 
تطور  ب�شرورة  �هتماما  �أولينا  ..ل��ذ�  �لتنمية 
�ملناطق  وتو�شيع  �ل�شناعية  �لتحتية  �لبنية 
�ل�شناعية يف �لمارة وتقدمي �لت�شهيلت �لتي 
 . �ل�شناعية  �ل�شركات  كربى  جذب  �شانها  من 
و�أ�شار �شموه �ىل �أن �لم��ار�ت ترتبط بعلقات 
وقد  فرن�شا  م��ع  متميزة  و�قت�شادية  �شيا�شية 
و�ل�شتثمار�ت  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �شاهم 
�لأع��م��ال من �جلانبني ب�شكل كبري  بني رج��ال 

بني  �لناجحة  �لقت�شادية  �ل�شر�كات  بناء  يف 
�ل�����ش��رك��ات �لم��ار�ت��ي��ة و�ل��ف��رن�����ش��ي��ة وع���زز من 
�لتي  �لم���ار�ت  يف  �لفرن�شية  �ل�شركات  تو�جد 
مثاليا  وم��ن��اخ��ا  �ق��ت�����ش��ادي��ة  بيئة  فيها  وج���دت 
�لقت�شادية  �مل��ز�ي��ا  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  للتو�شع 
�لتي حتظى بها �لدولة و�ملدعومة بالت�شريعات 
�ف�شل  حتقيق  ع��ل��ى  ت�شاعد  �ل��ت��ي  و�ل��ق��و�ن��ني 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل���ع���و�ئ���د 
�شافريجل�ض   جمموعة   وتعد   . �لقت�شادية 
�لفرن�شية �حدى �هم �ملاركات �لعاملية يف جمال 
ت�شميم وتزيني �لزجاجات �لر�قية �مل�شتخدمة 
�لتجميل  وم�شتح�شر�ت  �لعطور  �شناعات  يف 
وت�شدر منتجاتها �ىل �كرث من 80 دولة حول 
�لعامل وبلغ حجم مبيعاتها 712 مليون درهم 

عام 2012.
وبعد �أن �أز�ح �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�ض �خليمة 

�ل�����ش��ت��ار ع��ن �ل��ل��وح��ة �ل��ت��ذك��اري��ة .. ق���ام �شموه 
تعريفية  بجولة  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  ير�فقه 
طريقة  حول  ل�شرح  خللها  ��شتمع  �مل�شنع  يف 
�لنتاج  وخ��ط��وط  �لزجاجية  �لعبو�ت  ت�شنيع 
�لتكنولوجيا  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�شكل  تعتمد  �ل��ت��ي 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة وت������د�ر ت��ق��ن��ي��ا ع���ن ط���ري���ق غرف 

�لت�شغيل.
�لنتاج..  ج��ودة  قيا�ض  خمترب  �شموه  ز�ر  كما 
�لتي  و�لت�شميم  �جل��ودة  �شروط  على  وتعرف 
و�لتي  ج��ل���ض   �شافري  منتجات   لها  تخ�شع 
�لعرت�ف  على  �ل�شركة  ح�شول  على  �شاهمت 

�لدويل يف �جلودة.
بدوره عرب لويك دي جرومارد رئي�ض جمموعة 
�لذي  �لفتتاح  بهذه  �شافري جل�ض عن فخره 
�ل�شركة  تاريخ  يعترب خطوة جديدة وهامة يف 
�أول ت���و�ج���د خ���ارج���ي ل��ل�����ش��رك��ة و�ل����ذي  ك��ون��ه 

جميع  يف  ح�شورها  تو�شيع  على  �شي�شاعدها 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل م��ن خ���لل �مل��وق��ع �مل��م��ي��ز �لذي 
حظيت به من خلل تو�جدها يف دولة �لمار�ت 
�ل�شو�ق  متطلبات  تلبية  عليها  �شي�شهل  مم��ا 

�لعاملية يف ��شيا و��شرت�ليا و�شمال �فريقيا 
و�أ�شاف  �إن �مل�شنع م�شمم لإنتاج 10 �آلف طن 
 150 �إىل  ي�شل  مب��ا  �لزجاجية  �ل��ع��ب��و�ت  م��ن 
مطابقة  جميعها  �شنويا  زجاجية  عبوة  مليون 
يف  �ل�شركة  م�شانع  يف  �ملطبقة  �جل��ودة  ملعايري 
180 فر�شة  �مل�شنع �يجاد  فرن�شا كما �شيتيح 
�شيقدمها  ل��ع��ام��ل��ني  ت��دري��ب��ي��ة  ودور�ت  ع��م��ل 
خرب�ء من فرن�شا حيث لتز�ل خطط �ل�شركة 
�إفتتاح  �مل��ق��رر  م��ن  ح��ي��ث  م�شتمرة  �لتو�شعية 
�لربع  �ل��زج��اج يف فرن�شا خ��لل  موقع زخ��رف��ة 
 25 2013 مما �شيودي �ىل زي��ادة  �لول من 

باملائة يف منتجاتها �ملزخرفة .

و�أو����ش���ح رئ��ي�����ض جم��م��وع��ة ���ش��اف��ري ج��ل���ض �أن 
�ل�شركة يف دول��ة �لمار�ت  ما �شاهم يف ح�شور 
�ل��ن��م��و �لقت�شادي  ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة ه��و  و�م�����ارة 
�ملت�شارع للدولة وما تنعم به �لمار�ت من �أ�ش�ض 
قوية ومتينة ومرونة �قت�شادية جتعلها حمفز� 
قويا لنمو �لقطاع �ل�شناعي وجذب �ل�شناعات 
�ل��ع��امل��ي��ة ب��ال���ش��اف��ة م���ا ت���وف���رة �لم������ار�ت من 
من�شة عاملية ت�شويقية فعالة لي�شال �ملنتجات 
ح�شور  و�شط  �ل��ع��امل  دول  ملختلف  �ل�شناعية 

عاملي على مد�ر �لعام.
ر�أ�ض  ح��اك��م  �ل�شمو  ل�شاحب  بال�شكر  وت��وج��ه 
�لد�عمني  �ل�شرت�تيجيني  ولل�شركاء  �خليمة 
للم�شروع يف �مارة ر�أ�ض �خليمة ما �شاعد على 
�نطلقتها  منذ  �ل�شركة  ��شرت�تيجية  حتقيق 
�لزجاجية  �ل�شناعات  يف  قوية  ��شافة  لتكون 

على �مل�شتوى �لعاملي . 

�شعود بن �شقر يفتتح م�شنع �شافري جال�ش لل�شناعات الزجاجية يف راأ�ش اخليمة

ليبيا ت�شعى لبناء حمطتني للطاقة ال�شم�شية

•• دبي – الفجر:

جمال  يف  �لتدريبية  �ل���دورة  �أم�����ض  �ختتمت 
��شتمرت  و�لتي   ، و�لبخور  �لعطور  �شناعة 
، ونظمها منتدى  �لأع��م��ال  �أي��ام بقرية   3 ل� 
رو�د �أعمال دبي و�جتاهات �لوطنية لتطوير 
�لأعمال ، و�شارك بها 25 مو�طنا ومو�طنة ، 
من �لأع�شاء �ملنت�شبني للموؤ�ش�شات �لد�عمة 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع  لأ���ش��ح��اب 
هذ�  خو�ض  يف  و�ل��ر�غ��ب��ني   ، �لقطاع  ذ�ت  يف 
�إك�شابهم  ب��ه��دف   ، �ل�شناعة  وه���ذه  �ل��ق��ط��اع 
�لعطور  �شناعة  ط���رق  يف  ج��دي��دة  م��ه��ار�ت 
باأقل  و�إع��د�د �لبخور، وكيفية خلط �لعطور 
�أن�����و�ع �لبخور  ، و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى  �ل��ت��ك��ال��ي��ف 
�ملختلفة، وكذ� م�شاعدتهم يف �إقامة م�شاريع 
بالآلية  وتعريفهم   ، �لقطاع  هذ�  �شغرية يف 
�ل��ن��اج��ح��ة ل��ت�����ش��وي��ق �مل��ن��ت��ج��ات ، �ل���ت���ي يتم 
�لدخل  ل��ذوي  جيد  عائد  لتاأمني  �شناعتها 

�ملحدود .
من جهته ذكر عبد �ل�شاحب �ل�شجو�ين �أمني 
�لدورة  �أن   ، بدبي  �لأعمال  رو�د  �شر منتدى 
ولأول مرة ت�شم �أ�شحاب م�شاريع يف جمال 
�شناعة �لعطور و�لبخور من �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية ، م�شري� �إىل �أتن �لدورة �شمت 3 
جتار من �ململكة ، تو��شلو� مع �ملنتدى بعدما 
تناولت و�شائل �لإعلم خرب تنظيم �لدورة ، 
وطلبو� �مل�شاركة فيها لأهميتها ولن ت�شنيع 
�ل��ع��ط��ور م��ن �مل�����ش��روع��ات �ل�شغرية �ل��ت��ي ل 
�لوقت  ذ�ت  ويف   ، �لت�شنيع  يف  �لكثري  تكلف 
�لتي  �ملنتجات  لأنها من  �أرب��اح��ا خا�شة  ت��در 

عليها �لطلب بدول �خلليج .
بن  عائ�شة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملحا�شرة  و�أ���ش��اف��ت 
حويرب �ملهريي ، �أن �لإمار�ت تنفرد عن دول 
�خلليج يف �لكم �لكبري من �أ�شحاب �مل�شاريع 
ت�شنيع  جم����ال  يف  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
، ومعظمهن من  و�ل��ب��خ��ور  �ل��ع��ط��ور  وخ��ل��ط 
�مل�شاريع  دعم  ملوؤ�ش�شات  �ملنت�شبات  �ملو�طنات 
، ف�شندوق  م��ن��ه��ن  و�ح����دة  �ل�����ش��غ��رية وه���ي 
موؤ�ش�شة  وموؤ�ش�شة  �مل�شاريع  لتطوير  خليفة 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  حممد 
 ، ب��دب��ي  �لأع��م��ال  رو�د  ومنتدى  و�ملتو�شطة 
�لكبري  �لف�شل  لها  كان  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  من 

يف دعمهن .
ك��م��و�ط��ن��ة حما�شرة  ت��ف��خ��ر  �أن���ه���ا  وذك������رت 
�لعطور  ت�شنيع  يف  �ل��ط��وي��ل��ة  خ��ربت��ه��ا  ل��ه��ا 
فرن�شا  يف  متخ�ش�شة  دور�ت  على  وح�شلت 

ح����ول �آل���ي���ة �خل���ل���ط و�مل������و�د �لأول����ي����ة ل��ه��ا ، 
ملئمتها  وم��دى  �لعطور  ��شتعمال  وكيفية 
و�لدعاية  �لت�شويق  عمليات  وك��ذ�   ، للج�شم 
لدى  ت�شجيلها  ب��ع��د  للمنتجات  و�لإع�����لن 
�جلهات �ملخت�شة، لفتة �إىل �أن هناك �أخطاء 

���ش��ائ��ع��ة ل��ل�����ش��ي��د�ت ع��ن��د �خ��ت��ب��اره��ن ر�ئحة 
�ل��ع��ط��ور ع��ن ط��ري��ق �ل�����ش��م ع��ل��ى �ل��ي��د فيما 
من  وح���ذرت   ، �ل��ت��اج(  هو)�عتماد  �ل�شحيح 
�أن �ملو�د �لتقليدية يف �شناعة �لعطور ت�شبب 

�لإمر��ض �جللدية و�لإمر��ض �خلبيثة. 

اأ�صهم منحة لالأ�صر املتعففة

عمومية تعاونية راأ�ش اخليمة متنح امل�شاهمني 10 % 
عائد على راأ�ش املال و3 % على امل�شرتيات

•• �سليمان املاحي-راأ�س اخليمة:

على  �أم�ض  �أول  �جتماعها  يف  �ل�شتهلكية  �لتعاونية  �خليمة  ر�أ���ض  جلمعية  �لعمومية  �جلمعية  و�فقت 
 % % كعائد على ر�أ�ض �ملال و3   10 �أرباح نقدية على �مل�شاهمني بن�شبة  تو�شية جمل�ض �لد�رة بتوزيع 
عائد على �مل�شرتيات كما و�فقت على تو�شية جمل�ض �لد�رة بتوزيع �أ�شهم منحة على �لأ�شر �ملتعففة من 

ر�شيد خم�ش�شات حت�شني �شوؤون �ملنطقة و�لتي ت�شاوي 2 %.
و�شادقت �جلمعية على حم�شر �لجتماع �ل�شابق و��شتمعت �ىل �لبيانات �ملالية وناق�شت �مليز�نية �لعمومية 
�ملو�طنة  �لكو�در  �لق�شايا مثل �لهتمام بتوظيف  �لعديد من  �لأع�شاء  ناق�ض  و�حل�شابات �خلتامية كما 
وحتفيز �لعاملني وفتح باب �لكتتاب يف �أ�شهم �جلمعية طو�ل �لعام مع و�شع لئحة تنظيم �لعملية على 

ح�شب �لأ�شهر .
بلغت  حيث   2012 دي�شمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�شنة  �ملبيعات  عائد  يف  �نخفا�ض  �مل��ايل  �لتقرير  وك�شف 
 %  3 �نخفا�ض  بن�شبة  �أي   2011 �لعام  يف  دره��م   67463020 مع  مقارنة  دره��م   65421100
وبح�شب جمل�ض �لد�رة فان مرد ذلك �لنخفا�ض �لذي �نعك�ض على ن�شاط فرع لنخيل �لرئي�شي �ىل �فتتاح 

�أكرث من �ملر�كز �لتجارية يف منطقة �لنخيل .
و�شجلت �جلمعية �لتعاونية �لعام ملا�شي �نخفا�شا يف منو �شايف �لأرب��اح بن�شبة 3 % تقريبا حيث بلغت 
�لقانوين  �لحتياطي  وبلغ   2011 �ل��ع��ام  يف  دره��م   2071142 م��ع  مقارنة  دره��م   1967783

وخم�ش�ض حت�شني �شوؤون �ملنطقة 39355 درهم .  درهم   393556

•• طرابل�س-رويرتز:

�إن  حمرييق  حممد  علي  �لليبي  �لكهرباء  وزي��ر  ق��ال 
بلده تعتزم طرح مناق�شات لبناء حمطتني جديدتني 
لتاأمني  وت�شعى  �ل�شم�شية،  بالطاقة  تعملن  للكهرباء 
م�ض �حتياجاتها من �لطاقة �لكهربائية من م�شادر  خجُ
�لطاقة  من  �شيما  ول   2020 �لعام  بحلول  متجددة 
�ل�شم�شية، كما �أنها تاأمل ت�شدر هذه �لطاقة �إىل �أوروبا 

يف �مل�شتقبل.
كلي  ���ش��ب��ه  ب�شكل  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط  ع��ل��ى  ليبيا  وت��ع��ت��م��د 
يف  �أم�����ض  حمرييق  وق��ال  �لكهرباء،  حمطات  لت�شغيل 
موؤمتر يف �لعا�شمة �لبلجيكية بروك�شل ب�شاأن �لطاقة 
غ�شون  يف  نفطها  ت�شتنفد  قد  طر�بل�ض  �إن  �مل�شتد�مة 
ع�شرين �إىل ثلثني عاما، ولذ� تخطط لل�شتفادة من 

م�شادر �لطاقة �ملتجددة .
وحث �مل�شوؤول �لليبي �مل�شتثمرين �لدوليني لل�شتثمار 
�ل�شحر�ء  من   5% ��شتغلت  �إذ�  قائل  �ملجال  ه��ذ�  يف 
من  �شنويا  �أوروب���ا  ك��ل  حاجيات  �شتلبي  فاإنها  �لليبية 

ب��لده تخطط لإن�شاء هيئة  �أن  �إىل  ، م�شري�  �لكهرباء 
لتنظيم قطاع �لكهرباء بنهاية �لعام �جلاري.

�لتعاون  فكرة  دعمت  ق��د  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  وك��ان��ت 
لإنتاج  ���ش��ب��ك��ات��ه��ا  ل��ت��ط��وي��ر  �أف��ري��ق��ي��ا  ���ش��م��ال  دول  م���ع 
هذه  ورب��ط  و�ل�شم�ض،  �لريح  طاقة  بو��شطة  �لكهرباء 
م�شروع  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لأوروب��ي��ة،  بال�شبكة  �ل�شبكات 
يف  �أوروب����ي  �شناعي  جتمع  �أط��ل��ق��ه  دي��زي��رت��ي��ك  ي�شمى 
�لعام 2009 ويرمي ل�شتري�د �أوروبا ًخم�ض حاجيات 
حمطات �إنتاج �لكهرباء بو��شطة طاقة �لريح و�ل�شم�ض 
وذلك  �لأو���ش��ط،  و�ل�شرق  �أفريقيا  �شمال  منطقة  من 

بحلول �لعام 2050.
�ل�شليمان نائب  �آخ��ر، قال خالد بن حممد  من جانب 
رئي�ض مدينة �مللك عبد �هلل للطاقة �لذرية و�ملتجددة، 
ل�شوؤون �لطاقة �إنه من �ملجدي �أن ت�شدر �ل�شعودية ما 
حمطات  ع�شر  �إنتاج  يعادل  ما  �أو  غيغاو�ت   10 يناهز 
نووية عن طريق �شمال �أفريقيا �أو �إيطاليا �أو �إ�شبانيا.

و��شعة  با�شتثمار�ت  �لقيام  تنوي  �ل�شعودية  �أن  و�أ�شاف 
�ملولدة  �لكهرباء  بت�شدير  �ملتجددة  �لطاقة  جم��ال  يف 

من �لطاقة �ل�شم�شية �إىل �أوروبا يف ف�شل �ل�شتاء حينما 
�إىل تقلي�ض �حلاجة  ي��وؤدي �نخفا�ض درج��ات �حل��ر�رة 

ملكيفات �لهو�ء يف �ململكة.
من  �ل��ك��ه��رب��اء  توليد  ط��اق��ة  �أن  �إىل  �ل�شليمان  و�أ���ش��ار 
�ل�شعودية  يف  تقريبا  ل��ه��ا  وج���ود  ل  �شم�شية  م�����ش��ادر 
حاليا، و�أنه مل يتم تركيب �شوى 10 �أو 11 ميغاو�ت 

يف �لبلد كلها.
وتعتزم �لريا�ض طرح �أول مناق�شات للطاقة �ل�شم�شية 
خلل �لعام �جلاري، على �أمل تركيب 24 غيغاو�ت من 
�لطاقة �ملتجددة بحلول 2020 و54 غيغاو�ت بحلول 
�ملنتجني  و�ح��دة من  �ل�شعودية  �شيجعل  مما   ،2032

�لرئي�شني للكهرباء من م�شادر متجددة يف �لعامل.

الذهب يتجه لأ�شواأ اأداء منذ اأواخر فرباير 
•• �سنغافورة-رويرتز:

نحو  تتجه  لكنها  �م�ض  �ل�شيوية  �لتعاملت  يف  �ل��ذه��ب  ��شعار  ��شتقرت 
��شو�ق  �جتذ�ب  �شباط مع  �و�خ��ر فرب�ير  منذ  ��شبوعي  �د�ء  �أ�شو�أ  ت�شجيل 

�ل�شهم �لقوية �ملزيد من �مل�شتثمرين �لباحثني عن عو�ئد �أف�شل.
�ثارة  ي��ذك��ر يف  �أث���ر  �ل��ك��وري��ت��ني  �ل��دول��ت��ني  ب��ني  �ل��ت��وت��ر  ومل يكن لت�شاعد 
م�شرتيات للمعدن �لنفي�ض بد�فع �ل�شتثمار �لمن ولكي ي�شتعيد �لذهب 
مكانته فانه يحتاج �ىل �ن ياأتي مو�شم نتائج �ل�شركات يف �لوليات �ملتحدة 

خميبا لمال �مل�شتثمرين �لذين ير�هنون على �ل�شهم �لمريكية.
للوقية  دولر  71ر1560  عند  �حلا�شر  للبيع  �ل��ذه��ب  �شعر  و��شتقر 
نحو  �ل�شعار  وتتجه  بتوقيت جرينت�ض.   0450 �ل�شاعة  بحلول  �لون�شة 
�نهاء �ل�شبوع على خ�شائر تزيد عن 1 باملئة يف ثالث هبوط ��شبوعي على 

�لتو�يل.
40ر4  وتر�جعت �لعقود �لجلة �لمريكية للذهب ت�شليم يونيو حزير�ن 

دولر �ىل 50ر1560 دولر للوقية.
وهبط �لذهب حو�يل 7 باملئة منذ بد�ية �لعام بعد �أن �شجل مكا�شب على 
مدى �لثني ع�شر عاما �ملا�شية يف حني �أن موؤ�شر �شتاندرد �أند بورز 500 
يف  م�شتو�ه  عن  باملئة   11 من  �أك��رث  مرتفع  �لمريكية  لل�شهم  �لقيا�شي 

بد�ية �لعام.
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 06 / 2010م �ملودعة حتت رقم :143709     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: جر�شان �ليكرتيك تكريت يف �شان.�يه ��ض
وعنو�نه : توزل مريمار�شيلر �ورجانز� �شاين بوجليزي جازى بلو�رى منرب 37 – 39 - 41   توزل – ��شطنبول 

– تركيا.
و�لتربيد  و�لطهى  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  �أجهزة للنارة  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 

و�لتجفيف و�لتهوية وتوريد �ملياه وللغر��ض �ل�شحية .
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية GERSAN باللون �لزرق وكتب ��شفلها �لكلمات �للتينية«  
ELEKTRIK TIC. Ve SAN. A.S  »  باللون �لحمر وعلى ي�شار �لكلمات ر�شم عبارة عن  د�ئرة 
باللون �لحمر ود�ئرة باللون �لزرق يف�شل بينهما خط باللون �ل�شود يوجد فى �أولة ثلث مربعات باللون 

�لبي�ض حمدد باللون �ل�شود.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   01 / 08 / 2010م �ملودعة حتت رقم :145507     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �جريكلت�شرل بنك �وف ت�شاينا ليمتد
وعنو�نه : 69  جو�جنيومني  ين �شرتيت، دوجن�شني  دي�شرتكيت ، بكني جمهورية �ل�شني 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لتاأمني،�لأعمال �مل�شرفية ، ��شتثمار روؤو�ض �لأمو�ل ، خلدمات 
 ، �ملالية  �لقرو�ض   ، �ملالية  �لأور�ق  �شم�شرة  �لئتمان،  بطاقات  خدمات  �ل�شيكات،  من  �لتحقق   ، �لتمويلية 
 ، ، تثمني �لفنون  �إ�شد�ر �شند�ت ذ�ت قيمة  �ملايل،  ، �لتحليل  �أ�شعار �لبور�شة   ، ، �ل�شر�فة  �لقرو�ض �ملق�شطة 

تثمني �لعقار�ت ، �ل�شم�شرة ، �ل�شمانات ، جمع �لتربعات �خلريية،�لئتمان ، �لقرو�ض ب�شمان.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�شف �لعلمة: ر�شم د�ئري غري مكتمل من �على ومير يف منت�شف �لر�شم �لد�ئري ر�شم على �شكل �شريط 
باللون �ل�شود به جزء على �شكل م�شتطيل و��شفل �شكل مق�شم �ىل �ربعة مربعات و��شفله م�شتطيل ثاين.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 06 / 2010م �ملودعة حتت رقم :143713     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ميزة كيو �أ�ض تي بي – ذ.م.م.
وعنو�نه : �ملنطقة �حلرة بو�حة �لعلوم و�لتكنوجليا – �لدوحة - قطر. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة 
بها ، خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�شوب ، برجمة �حلا�شوب ، ن�شخ بر�مج �حلا�شوب تاأجري �أجهزة 
�حلا�شوب ، ت�شميم بر�مج حا�شوب ، حتميل بر�مج حا�شوب ، �شيانة بر�مج �حلا�شوب ، حتديث بر�مج �حلا�شوب 
، ت�شميم �أنظمة �حلا�شوب ، حتليل �أنظمة �حلا�شوب ، �لإ�شت�شار�ت يف جمال معد�ت �حلا�شوب ، حتويل �لبيانات 
من و�شائط مادية �إىل �إلكرتونية ، �إن�شاء و�شيانة �ملو�قع على �شبكة �لإنرتنت للآخرين ، حتويل �لبيانات من 
بر�مج وبيانات �حلا�شوب )حتويل غري مادي( ، ت�شميم بر�مج �حلا�شوب ، �إ�شرتجاع بيانات �حلا�شوب ، در��شات 

�مل�شاريع �لتقينة ، �لأبحاث �لتقينة ، جميع �خلدمات �لو�ردة بالفئة )42(.
�لو�ق�عة بالفئة: 42

و�شف �لعلمة: عبارة عن �حلرف �للتيني M كتب باللون �لأبي�ض ويف منت�شف �حلرف �شكل مثلث باللون 
�لأ�شود وجميعهم د�خل مربع باللون �لذهبي كما بال�شكل �ملرفق .

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 06 / 2010م �ملودعة حتت رقم :143710     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ميزة كيو �أ�ض تي بي – ذ.م.م.
وعنو�نه : �ملنطقة �حلرة بو�حة �لعلوم و�لتكنوجليا – �لدوحة - قطر. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية ، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ 
�ل�شوت �أو �ل�شور ، حاملت بيانات مغناطي�شية ، �أقر��ض ت�شجيل ، معد�ت و�أجهزة �حلو��شب ملعاجلة �لبيانات ، 
�أجهزة ت�شغيل �لأقر��ض �ملدجمة ، �أقر��ض مدجمة ، بر�مج �ألعاب �حلا�شوب ، لوحات مفاتيح لأجهزة �حلا�شوب 
 ، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب ، بر�مج حا�شوب م�شجلة   ، ، بر�مج م�شجلة لت�شغيل �حلا�شوب  ، ذ�ك��ر�ت حا�شوب 
بر�مج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل( ، برجميات حا�شوبية )م�شجلة( ، �أجهزة حا�شوب ، طابعات ت�شتخدم 
مع �أجهزة �حلا�شوب ، و�شائط تخزين بيانات مغناطي�شية ، و�شائط تخزين بيانات ب�شرية ، و�شائط تخزين 
بيانات مغناطي�شية ، وحد�ت �أ�شرطة مغناطي�شية لأجهزة �حلا�شوب ، �شا�شات عر�ض )�أجز�ء �حلا�شوب( ، بر�مج 
مر�قبة )بر�مج �حلا�شوب( ، معد�ت معاجلة �لبيانات ، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب ، �أجهزة معاجلة �لبيانات ، 
�أجهزة حا�شوب �شخ�شية   ، �أجهزة بينية )لأجهزة �حلا�شوب(   ، �لغناطي�شية  �لتمغنط للأ�شرطة  �إز�لة  �أجهزة 

�شغرية ، وجميعها بالفئة )9( .
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �لعربية ميزة و�أ�شفلها �لكلمة �للتينية MEEZA كتبو� باللون �لأ�شود 
د�خل مربع باللون �لأبي�ض وحمدد بخطني باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق .

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 06 / 2010م �ملودعة حتت رقم :143715     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م
با�ش��م: بى بى ��ض برو�شوينت  ليمتد

وعنو�نه : يونيت دى ، 4 / �ف ، وينج هوينج �شنرت ، 18 وينج هوجن �شرتيت ، �شيوجن �شاون ، كولون ، هوجن 
كوجن.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: ميكروفونات ، �شماعات �لر�أ�ض ، �شماعات ، �أجهزة �لتحدث ، 
�أجهزة ت�شجيل �و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت و�ل�شور وجميعها بالفئة 9 

�لو�ق�عة بالفئة: 09
و�شف �لعلمة: عبارة عن �حلروف �للتينية BBS كتبت باخلط �لأ�شود �علها خط مقو�ض �ل�شكل باللون 
�لكلمات  و�أمامها  د�ئ��رة �شغرية �حلجم  و�أ�شفله  �ملنت�شف  ومنحنى من  �ل�شكل  و�أ�شفلها خط مقو�ض  �لأ�شود 

�للتينية PRO SOUND باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق .
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 06 / 2010م �ملودعة حتت رقم :143711     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ميزة كيو �أ�ض تي بي – ذ.م.م.
وعنو�نه : �ملنطقة �حلرة بو�حة �لعلوم و�لتكنوجليا – �لدوحة - قطر. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة 
بها ، خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�شوب ، برجمة �حلا�شوب ، ن�شخ بر�مج �حلا�شوب تاأجري �أجهزة 
�حلا�شوب ، ت�شميم بر�مج حا�شوب ، حتميل بر�مج حا�شوب ، �شيانة بر�مج �حلا�شوب ، حتديث بر�مج �حلا�شوب 
، ت�شميم �أنظمة �حلا�شوب ، حتليل �أنظمة �حلا�شوب ، �لإ�شت�شار�ت يف جمال معد�ت �حلا�شوب ، حتويل �لبيانات 
من و�شائط مادية �إىل �إلكرتونية ، �إن�شاء و�شيانة �ملو�قع على �شبكة �لإنرتنت للآخرين ، حتويل �لبيانات من 
بر�مج وبيانات �حلا�شوب )حتويل غري مادي( ، ت�شميم بر�مج �حلا�شوب ، �إ�شرتجاع بيانات �حلا�شوب ، در��شات 

�مل�شاريع �لتقينة ، �لأبحاث �لتقينة ، جميع �خلدمات �لو�ردة بالفئة )42(.
�لو�ق�عة بالفئة: 42

و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �لعربية ميزة و�أ�شفلها �لكلمة �للتينية MEEZA كتبو� باللون �لأ�شود 
د�خل مربع باللون �لأبي�ض وحمدد بخطني باللون �لأ�شود كما بال�شكل �ملرفق .

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   07 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144534     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ر��شاكو بي تي �أيي ، ليمتد
وعنو�نه : 21 تاجور لني ، �شنغافورة 787479 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: جوز �لهند ، كرمي جوز �لهند ، حليب جوز �لهند لإغر��ض 
�لطهي ،  م�شحوق كرمي جوز �لهند ، �لأ�شماك �ملعلبة   و�خل�شرو�ت �ملعلبة  

�لو�ق�عة بالفئة: 09
و�شف �لعلمة: عبارة عن �لكلمة �للتينية RASAKU كتبت باللون �لأ�شود 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 06 / 2010م �ملودعة حتت رقم :143712     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ميزة كيو �أ�ض تي بي – ذ.م.م.
قطر.   - وعنو�نه : �ملنطقة �حلرة بو�حة �لعلوم و�لتكنوجليا – �لدوحة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية ، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ 
�ل�شوت �أو �ل�شور ، حاملت بيانات مغناطي�شية ، �أقر��ض ت�شجيل ، معد�ت و�أجهزة �حلو��شب ملعاجلة �لبيانات ، 
�أجهزة ت�شغيل �لأقر��ض �ملدجمة ، �أقر��ض مدجمة ، بر�مج �ألعاب �حلا�شوب ، لوحات مفاتيح لأجهزة �حلا�شوب 
 ، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب ، بر�مج حا�شوب م�شجلة   ، ، بر�مج م�شجلة لت�شغيل �حلا�شوب  ، ذ�ك��ر�ت حا�شوب 
بر�مج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل( ، برجميات حا�شوبية )م�شجلة( ، �أجهزة حا�شوب ، طابعات ت�شتخدم 
مع �أجهزة �حلا�شوب ، و�شائط تخزين بيانات مغناطي�شية ، و�شائط تخزين بيانات ب�شرية ، و�شائط تخزين 
بيانات مغناطي�شية ، وحد�ت �أ�شرطة مغناطي�شية لأجهزة �حلا�شوب ، �شا�شات عر�ض )�أجز�ء �حلا�شوب( ، بر�مج 
مر�قبة )بر�مج �حلا�شوب( ، معد�ت معاجلة �لبيانات ، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب ، �أجهزة معاجلة �لبيانات ، 
�أجهزة حا�شوب �شخ�شية   ، �أجهزة بينية )لأجهزة �حلا�شوب(   ، �لغناطي�شية  �لتمغنط للأ�شرطة  �إز�لة  �أجهزة 

�شغرية ، وجميعها بالفئة )9( 
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: عبارة عن �حلرف �للتيني M كتب باللون �لأبي�ض ويف منت�شف �حلرف �شكل مثلث باللون 
�لأ�شود وجميعهم د�خل مربع باللون �لذهبي كما بال�شكل �ملرفق .

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

بتاريخ :   23 / 02 / 2010م �ملودعة حتت رقم :139435     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: �شركة لن – ريك �ند�شرتيز  ��ض دي �ن   بى �ت�ض دى ) 41948- فى (
وعنو�نه : بلوت 171هال بريو�شهان مينجليمبو 1 ، فاليم، 30200  �يبوه، بري�ك – ماليزيا.

 ، وملحقاتها  �لكابلت  وملحقاتها،علبة  �لتو�شيل  كابلت  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
كابل لل�شلمل وملحقاته ، �أنبوبة لوقاية �لأ�شلك �لكهربائية وملحقاتها، كابلت حتت �لأر�ض وملحقاتها، 
�لكابلت �لأر�شية �لبارزة وملحقاتها ، نظام �حلاملت ، كابلت �لتدفق �لأر�شية وملحقاتها، �شناديق لتلئم 

�أدو�ت �ملنزل �لكهربائية ، �شناديق كابلت )كهربائية(.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�شف �لعلمة: عبارة عن  �لكلمة �للتينية LanRic  كتبت باللون �ل�شود كما بال�شكل �ملرفق    
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/2/26 م �ملودعة حتت رقم: 187426 
با�ش��م:�شركة هند�شية �ملياه �لتجارية ذ.ذ.م .

وعنو�نه:�لعني - �شناعية �لعني ، �ض.ب:1831 ، هاتف:0505734573 ، هاتف:0506439797 ، فاك�ض:037219938 
 . wetco@eim.ae:لربيد �للكرتوين�
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

��شلح �مل�شخات .
�لو�ق�عة بالفئة:37 

 wetco و�شف �لعلمة:خلفية بي�شاء كتب عليها كلمة ويتكو باللغة �لعربية �ملعربة وكتبت ��شفلها كلمة
باللغة �لجنليزية وجميعها كتب �للون �لزرق �لد�كن وبنف�ض �حلجم .  

�ل�ش��رت�طات: دون �شرط . 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/3/15 م �ملودعة حتت رقم: 170647 
با�ش��م:�ض.�لهليل لل�شناعات �خلفيفة �ض.ذ.م.م .

وعنو�نه:�ل�شارقة - �ملنطقة �ل�شناعية �لوىل - �ض.ب:5907 - �شارع بي �م دبليو - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة . 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

و�لب�شتنة  �ل��زر�ع��ة  يف  وكذلك  �لفوغر�يف  و�لت�شوير  �لعلمي  و�لبحث  �ل�شناعة  يف  �مل�شتخدمة  �لكيماويات 
وزر�عة �لغابات ، ر�تنجات ��شطناعية غري معاجلة ، بل�شتيك غري معالج ، ��شمدة ، مركبات �خماد �لنري�ن 
م�شتح�شر�ت �شقي وحلام �ملعادن ، مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية ، مو�د دباغة ، مو�د �لل�شق �مل�شتخدمة 

يف �ل�شناعة .
�لو�ق�عة بالفئة:1 

و�شف �لعلمة:كلمة �شوبر فل�ض باللغة �لعربية وكلمة SUPER FLASH باللغة �لجنليزية .  
�ل�ش��رت�طات:  . 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لزمالك 

لتجارة و��شتري�د �مللب�ض �جلاهزة
رخ�شة رقم:CN 1284357 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيزوت 

�شتايل لتجارة �لك�ش�شو�ر�ت
رخ�شة رقم:CN 1320860 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيزوت 

�شتايل للملب�ض �جلاهزة
رخ�شة رقم:CN 1320904 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيزوت 

�شتايل للو�شاطة �لتجارية
رخ�شة رقم:CN 1320939 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10765 بتاريخ 2013/4/13   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لوحدة �ليمنية للطابوق 
رخ�شة رقم:CN 1103707 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �لعرت��ض  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10497 بتاريخ 2012/5/24   

 الدعوى رقم:2013/265 جتاري جزئي - حمكمة العني البتدائية
و�ملظابخ  و�لزجاج  للأملنيون  �لزنبق  �ملدعية/موؤ�ش�شة 

هاتف:9715061299452+ 
�ملدعي عليه/خمي�ض ر��شد �ملخمري فاك�ض:97137610771+ 
بانه قد حتدد  �عله نخطركم  �ملو�شوع  بال�شارة �ىل 
مو�شوع  للعمال  و�ملعاينة  �خلربة  �جتماع  موعد 
�لدعوى �عله وذلك يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/15 
�ملدعى  بفيل  �شباحا  ع�شره  �حلادية  �ل�شاعة  متام  يف 

عليه �لكائنه بالعني - منطقة �ملرخانية.
كافة  وتقدمي  �ملحدد  �ملوعد  يف  �حل�شور  يرجى  لذ� 

�ور�ق وم�شتند�ت �لدعوى.
املهند�ص اخلبري/زكريا حممود احلريري

 اإعالن اجتماع اخلربة واملعاينة

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/12/23 م �ملودعة حتت رقم: 183988 
با�ش��م:مركز لدونا للتجميل .

وعنو�نه:�لعني - فلج هز�ع - مقابل كليات �لتقنية �لعليا للطالبات - �ض.ب:14176 �لعني
 . Lbchr@yahoo.com:لربيد �للكرتوين� 

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء نادي �شحي ن�شائي مركز تدليك و��شرتخاء ن�شائي نق�ض حناء حمام 

�شرقي للن�شاء .
�لو�ق�عة بالفئة:44 

�لور�ق  �طر�ف  على  �لحمر  باللون  �ل�شجر  ورق  من  �كليل  عن  عبارة  �لتجارية  �لعلمة:�لعلمة  و�شف 
باللون  �لجنليزية  باللغة  كتبت   LA DONNA كلمة  �لكليل  با�شفل  يوجد  �لقامت  �لحمر  باللون 

�لحمر ويوجد ��شفلها كلمة BEAUTY & SPA باللغة �لجنليزية و�للون �لحمر .  
�ل�ش��رت�طات: دون �شرط . 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  اأبريل 2013 العدد 10765

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 561 /2012   مد كل   - م ر-ب-اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �خلوري  عبا�ض  ��شماعيل  مدعي/�شعيد 
فوؤ�د حممود �مني ديباجه �جلن�شية: �لردن مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
222.577 درهم تعوي�ض 200.000 فائدة قانونية 12% �ملطلوب �علنه/فوؤ�د 
حممود �مني ديباجه �جلن�شية: �لردن عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/4/30 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لق�شاء    �لكائنة بد�ئرة  �بوظبي �لبتد�ئية -  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثلثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10765 بتاريخ   2013/4/13     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 49 /2013   ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

�هلل  �شعد  عليه:  مدعي  �مريكا  �جلن�شية:  بيهلويل  دياين  مدعي/ميت�شيلي 
بيهلويل �جلن�شية: �لبو�شنه و�لهر�شك مو�شوع �لدعوى: طلق لل�شرر ونفقة 
�لعدة �ملتعة �ملطلوب �علنه/�شعد �هلل بيهلويل �جلن�شية: �لبو�شنه و�لهر�شك 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/22 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة  �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثلثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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حقق ثنائي فريق �شكاي د�يف دبي للر�ليات، ر��شد 
�جلمعة  هيربيل،  كارينا  �لأملانية  وملحته  �لكتبي 
 20.23( �لفتتاحية  �مل��رح��ل��ة  يف  ق��وي��ة  �ن��ط��لق��ة 
كم( من ر�يل �لربتغال �شمن م�شاركتهما يف �لفئة 

�لثانية من بطولة �لعامل للر�ليات لهذ� �ملو�شم. 
وي�شارك فريق �شكاي د�يف دبي للر�ليات يف بطولة 
�لعامل للر�ليات 2013 برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 

بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض 
جمل�ض دبي �لريا�شي. 

وي���و�ج���ه �ل��ب��ط��ل �لم���ار�ت���ي م��ن��اف�����ش��ة ���ش��دي��دة من 
ومهارة  خ��ربة  �لر�ليات  �شائقي  �أك��رث  من   27 قبل 
يف �ل���ع���امل، ول���ن ت��ك��ون م��ه��م��ة �ل��ك��ت��ب��ي ���ش��ه��ل��ة على 
�حل�شوية،  �ل��ربت��غ��ال  ر�يل  دروب  ع��ل��ى  �لإط�����لق 
و�لتي يحت�شد على جانبيها �آلف �مل�شجعني وع�شاق 

وحمبي �لر�ليات �لذين �شيتدفقون من �شائر �أنحاء 
�لربتغال مل�شاهدة بد�ية �ملناف�شة �لتي ت�شتمر ثلثة 
�أيام. وقال ر��شد �لكتبي �شائق فريق �شكاي د�يف دبي 
يف   2000 ����ض  �شكود�  �شيارة  يقود  �ل��ذي  للر�ليات 
ر�يل �لربتغال و�لذي �شجل 14 دقيقة و27 ثانية 
�لفتتاحية: لقد كانت �حل�شود مده�شة  �ملرحلة  يف 
�لر�ليات  �ن  �لأوىل.  �مل��رح��ل��ة  دروب  ج��ان��ب��ي  ع��ل��ى 
حتظى ب�شعبية هائلة هنا يف �لربتغال ومن �ملده�ض 
م�شاهدة هذ� �لعدد �لذي ل ي�شدق من �مل�شاهدين 
على جو�نب �لطرق. لقد �ردت فقط �لقيام ببد�ية 
نهاية  �أم��ام��ن��ا قبل  �ل���درب ط��وي��ًل  ز�ل  وم��ا  نظيفة 

�لر�يل �لحد .
�لعامل  لبطولة  �لثانية  �لفئة  مناف�شات  وت�����ش��در 
مبكر�ً  لب��ي  �إ�شابيكا  �لفنلندي  �ل�شائق  ل��ل��ر�ل��ي��ات 
�شيارة �شكود� فابيا. و�شجل  بفارق �شئيل على منت 
و37.0  دقيقة   13 ويجارد  �شيب  �لمل��اين  �ل�شائق 
ويلز  مقاطعة  �شائق  �شجل  بينما  ثانياً  وج��اء  ثانية 
�ملرحلة  �نطلق  قبل  زمن  ��شرع  ثالث  �إيفانز  �إلفن 
�لثانية من �لر�يل �أوريج و�لبالغ م�شافتها 18.32 
�لفتتاحيتني مرتني  �ملرحلتني  �جتياز  كم. وجرى 
بعد ظهر �جلمعة، قبل توجه �ملت�شابقون �إىل ليزبون 
�ل�شتعر��شية  �مل�����ش��اه��دي��ن  م��رح��ل��ة  يف  للم�شاركة 
�لقطري  �ل�شائق  و�شجل  �جلمعة.  م�شاء  �خلا�شة 

ثانية   6.4 بفارق  �أعلى  زمنا  �ل��ك��و�ري  �لعزيز  عبد 
من ر��شد �لكتبي، وي�شارك يف �ملناف�شة �أي�شاً �ل�شائق 
بطولة  م��ن  �لثانية  �لفئة  يف  ر�شيد  ع��لء  �لردين 

�لعامل للر�ليات.
�لربتغال  ر�يل  ��شتهل  ق��د  �أوج��ي��ه  �لفرن�شي  وك���ان 
�لعامل  بطولة  فئة  يف  مبكرة  ���ش��د�رة  حقق  �أن  بعد 
للر�ليات يف �جلولت �ل�شابقة على منت �شيارة فريق 
نقطة.   31 وب��ف��ارق  م��وت��ور���ش��ب��ورت  فولك�شفاجن 
وتاألق �أوجيه يف �ملرحلة �لفتتاحية لر�يل �لربتغال 
�أ�شرع زمن، تله �ل�شائق �لرنويجي ماد�ض  م�شجًل 

�أو�شتربغ ثانياً.
وجاء ثنائي فريق �شرتوين �أبوظبي ورلد ر�يل تيم، 
على  وخام�شاً  ثالثاً  �شوردو،  ود�ين  هريفونن  ميكو 
�لتو�يل. وكان �شوردو قد �شجل �أ�شرع زمن �خلمي�ض 
لي�شتفيد من دروب   13 �ملركز  و�نطلق من  �ملا�شي 

�لر�يل �لأنعم يف �ملرحلة �لفتتاحية.
�لقا�شمي  خ��ال��د  �ل�شيخ  �لم��ار�ت��ي  �ل�شائق  و�شجل 
13 دقيقة و30.7 ثانية، بينما  12 بزمن  �ملرتبة 
حقق �شائق �لفورمول و�حد �شابقاً �لبولندي روبريت 
كوبيكا نتيجة مريحة، وجاء �ل�شائق �لقطري نا�شر 
�شالح �لعطية من �ملرتبة 11. ويحمل فريق �شكاي 
�شعار  �لعاملية  م�شاركته  خ��لل  للر�ليات  دب��ي  د�ي��ف 
�ملتحدة(  �لعربية  �لإم���ار�ت  دب��ي-   2020 )�ك�شبو 

يف مبادرة وطنية للم�شاهمة يف �لرتويج مللف لوؤلوؤة 
ب�شرف  للفوز  �مل��دن  من  ع��دد�  تناف�ض  �لتي  �خلليج 

��شت�شافة �حلدث �لعاملي �لكبري.
�أب��ري��ل( ح��ول منطقة  �ل�شبت )13  وت��ق��ام م��ر�ح��ل 
�جل�����رف �إىل �جل���ن���وب وي��ع��ت��رب �ل���ي���وم �لأط������ول يف 
�ملر�حل  �حل�����دث وي�����ش��م جم��م��وع��ة ج���دي���دة م���ن 
�ل��ر�يل يف  نهاية  �إىل  �ملت�شابقون  و�شي�شل  �خلا�شة. 

�شتاد �جلرف بعد ظهر �لأحد و�شيجتاز �ملت�شابقون 
�لبالغ  ول���ول  ووك��ا���ش��ك��او  ���ش��ري�،  دي  �شانتا  م��ر�ح��ل 
م�شافتها 31.12 كم، و25.37 كم و22.78 كم 

على �لتو�يل.
�جلولة   2013 ف��ود�ف��ون  �ل��ربت��غ��ال  ر�يل  ويعترب 
�ل��ر�ب��ع��ة م��ن ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات )ف��ي��ا( هذ� 

�ملو�شم، ويقام هذ� �لأ�شبوع من 9 � 14 �أبريل.

ف���از �ل���ق���ارب و�يف مل��ال��ك��ه ون��وخ��ذت��ه خ��ل��ف ب��ط��ي م�شبح 
�لغ�شي�ض �ملري باملركز �لأول يف �شباق �لقو�رب �ل�شر�عية 
22 قدما و�لذي نظمه نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية 
�أب���وظ���ب���ي للألعاب  م��ه��رج��ان  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  و�ل���ي���خ���وت 
جمل�ض  م��ع  بالتعاون  �ل��ن��ادي  ينظمه  و�ل���ذي  �ل�شاطئية 
�حلايل  �أب��ري��ل   27 ح��ت��ى  وي�شتمر  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي 
على كا�شر �لأمو�ج بكورني�ض �لعا�شمة ويت�شمن �لعديد 
�ل�شباق  و�شهد  و�لجتماعية.  �لريا�شية  �لفعاليات  من 
م�شاركة 62 قاربا على منت كل منها �أربعة بحارة لي�شل 
عدد �لبحارة �مل�شاركني �إىل 248 بحار� وبد�أ �ل�شباق يف 
�أم�ض �لول و�نتهى يف �لر�بعة  �ل�شاعة �لثانية بعد ظهر 

م�شاء حيث ر�شم �لبحارة على كورني�ض �لعا�شمة و�حدة 
من �أجمل ملحم �لرت�ث �لبحري وجاء يف �ملركز �لثاين 
�أحمد بن ماجد ومالكه  �لنوخذه  �لقارب مهاجر بقيادة 
خلفان ماجد �أحمد خادم �ملهريي ويف �ملركز �لثالث حل 
�ملن�شوري  خليل  فا�شل  ونوخذته  ملالكه  �مل�شرف  �لقارب 
وحل ر�بعا �لقارب �شمردل بقيادة �لنوخذه �شلطان �شعيد 
�لفلحي  ح��ارب  حممد  �شعيد  ومالكه  �لفلحي  ح��ارب 
ويف �ملركز �خلام�ض حل �لقارب مق�ش�ض بقيادة �لنوخذه 
بن  حممد  ومالكه  �لرميثي  ر��شد  حممد  �أحمد  حممد 
ر��شد �لرميثي وذهب �ملركز �ل�شاد�ض �إىل �لقارب د�ح�ض 
ل��ن��وخ��ذت��ه وم��ال��ك��ه �أح���م���د ���ش��امل م��رع��ي �حل���م���ادي ويف 

�ل�شابع حل �لقارب �شليط ملالكه ونوخذته حممد  �ملركز 
ونوخذته  ملالكه  �لعز  و�ل��ث��ام��ن  �ملحريبي  خلفان  �أح��م��د 
�لنوخذه  بقيادة  �أطل�ض  و�لتا�شع  �ملهريي  �أحمد  �شلطان 
حممد جمعة ر��شد �ل�شويدي ومالكه ر��شد جمعة ر��شد 
ملالكه  �ل��زي��ر  �ل��ق��ارب  ج��اء  �لعا�شر  �مل��رك��ز  ويف  �ل�شويدي 
ونوخذته حممد ر��شد بن �شاهني �ملرر. ويقام �ملهرجان 
يف  وتنتهي  غ��د�  �لثانية  �لفرتة  تبد�أ  حيث  فرتتني  على 
27 �أبريل �حلايل وت�شمل �إقامة م�شابقات كرة �لطائرة 
وكرة �لقدم وكرة �ل�شلة و�لتزحلق على �لألو�ح �خل�شبية 
ح��ي��ث خ�����ش�����ش��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ور������ض ع��م��ل لفرتة 
على  �لتزحلق  وكيفية  خطو�ت  �مل�شاركني  لتعليم  �أ�شبوع 

�ملهريي  �لأل��و�ح �خل�شبية. ومن جانبه هناأ ماجد عتيق 
�ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
و�ل��ي��خ��وت �ل��ف��ائ��زي��ن ب��ال�����ش��ب��اق �لأخ����ري و�أ����ش���اد بالدعم 
�لكبري �لذي يوليه �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  رئي�ض جمل�ض 
�أبوظبي  جمل�ض  رئي�ض  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  للأعمال 
�ل�شاطئية  وللريا�شات  ع��ام  ب�شكل  للريا�شة  �لريا�شي 
د�فعا  �أن �حل��دث مثل  ب�شكل خ��ا���ض..م��وؤك��د�  و�ل��رت�ث��ي��ة 
وحافز� للم�شاركني لتقدمي �أق�شى ما لديهم من طاقات 
كما  �ملهرجان.  ون�شاطات  فعاليات  وق��در�ت ترثي جميع 
ريا�شية  كوجهة  �ل��ن��ادي  مكانة  ي��ع��زز  �مل��ه��رج��ان  �أن  �أك���د 

�لريا�شات  ممار�شة  على  �ملجتمع  فئات  بت�شجيع  مهتمة 
�ل�شر�عية و�لقو�رب و�لن�شاطات و�لألعاب �ملائية �لأخرى 
�ن��ط��لق��ا م���ن خ��ط��ة �ل���ن���ادي �ل��ر�م��ي��ة ل��ت��و���ش��ي��ع قاعدة 
�لألعاب �لريا�شية �ل�شر�عية و�ملائية وتاأهيل �أجيال وبناء 
فرق قادرة على �مل�شاركة يف �ملهرجانات و�ل�شباقات �ملحلية 
�ملا�شي  �لعام  ن�شخة  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در  و�خلارجية. 
من مهرجان �لألعاب �ل�شاطئية كانت قد حققت جناحا 
كبري� حيث و�شل عدد �مل�شاركني �إىل 6 �آلف مت�شابق من 
�إد�رة �ملهرجان  خمتلف �لأعمار و�جلن�شيات حيث تهدف 
�إىل  �حلالية  �لن�شخة  يف  �مل�شاركني  ب��ع��دد  �ل��و���ش��ول  �إىل 

ع�شرة �آلف م�شارك. 

برعاية حمدان بن حممد

انط��الق���ة قوي���ة لفري���ق �شك���اي داي���ف دب���ي لل��رالي���ات يف فاحت��ة مراح��ل رال��ي الربتغ����ال
�صدارة مبكرة للفنلندي البي يف الفئة الثانية من بطولة العامل للراليات

اأوجيه يف طليعة بطولة العامل للراليات على منت فولك�صفاجن
االإماراتي القا�صمي والقطري العطية يتاألقان يف اجلرف

وايف يفوز يف �شباق القوارب ال�شراعية لفئة 22 قدمًا

�نطلقت �أم�ض �شباقات �جلولة �لثانية من �شل�شلة 
ت�شت�شيفها  �لتي  �لعاملية   40 �لإك�شرتمي  �شباقات 
�أبريل، وقد   14 �إىل   11 �لفرتة من  �شنغافورة من 
ناطحات  �شكلت  �لتي  �لأول  �ليوم  �شباقات  �شهدت 
تذبذبا  لها  ر�ئ��ع��ة  خلفية  �ل�شنغافورية  �ل�شحاب 
�شعب من مهمة  ما  و�جتاهاتها  �لرياح  �شرعة  يف 
�لفرق �لثمانية �مل�شاركة �إل �أنها رغم ذلك مل متنع 
على  �حل�شول  من  م�شقط  �مل��وج  �لعماين  �لفريق 

�ملركز �لأول يف �لرتتيب �لعام لليوم �لأول.
�شحفي  مبوؤمتر  �لأول  �ليوم  فعاليات  ب��د�أت  وق��د 
و�لدولية  �ل�شنغافورية  �لإع���لم  و�شائل  ملختلف 
�ملوؤمتر  تخلل  وق��د  �لفعالية،  لتغطية  �حل��ا���ش��رة 
�ل�شحفي �لذي قدمت فيه تفا�شيل �جلولة �لثانية 
�لتي  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��رق  رب��اب��ن��ة  م��ع  نقا�شية  حلقة 
حتدثو� فيها عن تطلعاتهم يف هذه �جلولة وعن 
جاهزية فرقهم خلو�ض غمارها وتعزيز مو�قعها 

�جلولة  �أنهت  قد  كانت  �أن  بعد  �لعام  �لرتتيب  يف 
فاز  و�ل��ت��ي  م�شقط  �لعمانية  �لعا�شمة  يف  �لأوىل 
م�شقط  �مل��وج  �لعماين  �لفريق  �لأول  باملركز  فيها 

حامل لقب �لن�شخة �ملا�شية من �لبطولة.
وعلى �لرغم من حتدي �شرعة �لرياح و�جتاهاتها 
ب�شنغافورة  �لأول  �ل��ي��وم  يف  �ل��ف��رق  و�ج��ه��ت  �ل��ت��ي 
مثل  كعبه يف  علو  م��ن  �مل���وج م�شقط  ف��ري��ق  متكن 
هذه �لظروف و�أثبت تغلبه يف �ل�شباقات �لتي ت�شهد 
�لبد�ية  تاأخره يف  �أنه رغم  �إذ  رياح خفيفة،  حركة 
�لو�شوع وحقق  و�ل�شيطرة على  �لعودة  متكن من 
�ملركز �لثاين يف �شباقني من �أربعة �شباقات �أجرتها 
�لعدد  بذلك  �لإكتفاء  قررت  �لتي  �ملنظمة  �للجنة 
�لبطيئة جد�.  �لرياح  �ل�شباقات نظر� حلركة  من 
�لذي  �لهادي  م�شعب  �لعماين  للبحار  وبالن�شبة 
�شباقات  �شل�شلة  يف  م��رة  لأول  �ملو�شم  ه��ذ�  ي�شارك 
كانت قد خا�ض جتربة تدريبية  �لتي  �لإك�شرتمي 

فيها �لعام �ملن�شرم يف �لرب�زيل، تعد هذه هي �ملرة 
على منت  �شنغافورة  فيها يف  يت�شابق  �لتي  �لأوىل 
�إذ  �شهلة  ب��د�ي��ة  تكن  40 ومل  �لإك�����ش��رتمي  ق���و�رب 
تطلبت منه �شرب� وحتمل كبري�. ويف هذ� �ل�شياق 
ويبحر  �لبتة  �شهل  ي��وم  يكن  مل  �ل��ه��ادي:  ي��ق��ول 
مع�شعب �لهادي على منت قارب �ملوج م�شقط �إىل 
�لر��شدي  ها�شم  �لبحار  �لعماين  مو�طنه  جانب 
�لذي يتم �لآن عامه �لثاين على منت هذ� �لقارب 
وي�����ش��ي��ف م�����ش��ع��ب: ل��ق��د ك���ان���ت �ل����ق����و�رب تبحر 
مما  متقلبة  ك��ان��ت  �ل��ري��اح  �شرعة  بينما  متقاربة 
�شعب �ملهمة �أمام �جلميع يف �لتقدم و�ملناورة، ولذ� 
فقد حاولنا رغم هذه �لظروف جهدنا يف �ملحافظة 
على تركيزنا و�ختيار �مل�شار�ت �ل�شحيحة و�شعينا 
لتحقيق نتائج جيدة وعندما �نتهت �ل�شباقات كان 
ترتيب  قائمة  ت�شدرنا  فقد  بالفعل  �أردن���ا  م��ا  لنا 
�ليوم �لأول . ويتفق ربان �ملوج م�شقط �لجنليزي 

�لأحو�ل  �لهادي حول  ذك��ره  ما  يل ماكميلن مع 
�جلوية: لقد كانت �لظروف �جلوية كما توقعناها 
بالفعل خفيفة جد� وبالكاد ما ت�شاعد على دفعنا 
يف م�شار �ل�شباق وي�شيف: لقد متكنا من �ل�شيطرة 
على �لو�شع و�تخاذ قر�ر�ت جيدة يف �أوقات مهمة، 
وهذ� ما جعلنا نحقق مر�كز جيدة، مل يكن �لو�شع 
من  متكنا  ولكننا  بالطبع  �لأوق����ات  ك��ل  يف  ج��ي��د� 
�تيحت لنا، لقد كان يوما  �لتي  ��شتغلل �لفر�ض 
جيد� من ناحية �لنتائج �شعبا من ناحية �لظروف 
�جلوية . ويتمتع فريق �ملوج م�شقط بطاقم ميزج 
�إىل  متنه  على  يبحر  �إذ  و�حل��م��ا���ش��ة  �خل���ربة  ب��ني 
جانب ماكميلن بيرت جرينهالج �لذي يعد خبري 
���ش��م��ي��ث �شاحب  �إي����د  �إىل ج���ان  ت��ك��ت��ي��ك حم���رتف 
كاأ�ض  يف  �شارك  و�أن  �شبق  و�ل��ذي  �لكبرية  �خل��ربة 
�أي�شا �لبحار �لعماين ها�شم  �أمريكا و�إىل جانبهم 
�لر��شدي، يقول يل ما كميلن حول هذه �لت�شكيلة 

�إنهم طاقم ذو خربة كبرية وي�شيف:  يف طاقمه: 
لقد �أبحرنا �أنا وبيرت يف �شباقات �لإك�شرتمي كثري�، 
�ل�شباقات  �لثانية يف هذه  �شنته  وميتلك ها�شم يف 
�أد�ء جيد�، و�أم��ا م�شعب فهو  خربة جيدة وي��وؤدي 
�لرغم  �لو�عدة وعلى  �لعمانية  �ملو�هب  و�حد من 
ي��وؤدي مهامه  �أن��ه  �إل  له  �لأوىل  �لتجربة  �أنها  من 
بال�شغط و�لتوتر،  �أجو�ء مليئة  باأريحية وثقة يف 
وكاأنه  كبري  بان�شجام  �لفريق  مع  �لهادي  ويبحر 
ي�شارك معه منذ فرتة طويلة . وقد جرت �شباقات 
بناياتها  و���ش��ط  ���ش��ن��غ��اف��ورة  ق��ل��ب  يف  �لأول  �ل��ي��وم 
�ل�شاهقة �لتي حتجب �ل�شم�ض عن بع�ض م�شار�ت 
ي�شارك فيها  �لتي  �لأوىل  �ملرة  �ل�شباق. وهذه هي 
�لهادي على منت قو�رب  �لعماين م�شعب  �لبحار 
�أن  مل�شعب  �شبق  وق��د   ، �شنغافورة  يف  �لك�����ش��رتمي 
�شارك يف حمطات خمتلفة حول �لعامل على منت 
قو�رب مثل �أف18: �أن فخور جد� لكون و�حد من 

�لتي  �لبطولة  ي�شاركان يف هذه  بحارين عمانيني 
�أوملبيني  و�أبطال  نتناف�ض فيها �شد بحارة عامليني 
ونتطلع لتحقيق نتائج جيدة ورفع علم �ل�شلطنة 
يل  مهمة  حمطة  �مل�شاركة  ه��ذه  وتعد  هنا،  عاليا 
يف حياتي �لريا�شية �إذ �أنه فر�شة ثمنية لكت�شاب 

خرب�ت وجتارب جديدة .
ويتوقع �أن تقام �شباقات �جلمعة يف ظرف م�شابهة 
�لرياح  ح��رك��ة  ح��ي��ث  م���ن  �لأول  �ل���ي���وم  ل���ظ���روف 
و�جت��اه��ه��ه��ا ول���ذ� ف���اإن �مل�����ش��ارك��ني على م��وع��د مع 
على  و�لتقدم  �مل��ن��اورة  على  لقدر�تهم  جديد  حتد 
�خلطاأ  فيها  يكلف  �أج���و�ء  يف  �لآخ��ري��ن  �ل�شاركني 
رجوع �لفريق من ر�أ�ض �لقائمة لذيلها نظر� لقلة 
���ش��رع��ة �ل��ري��اح و�ل��ت��ي ب��ال��ت��ايل جت��ع��ل م��ن �لعودة 
وت�شتمر  م�شتحيل،  �شبه  �أم���ر�  للفريق  لل�شباق 
يف  �ل�شهر  ه��ذه  من  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  لغاية  �ل�شباقات 

�شنغافورة.

•• العني – الفجر :

�لبطولة  ب��ل��ق��ب  �ل���ف���وز  �إىل  �ل��ع��ني  ف��ري��ق  ي��ت��ط��ل��ع 
مو�جهة  يف  �ل�شاد�شة  ن�شختها  يف  لل�شباب  �لدولية 
يف  �ليوم  م�شاء  �لكرو�تي  زغ��رب  دينامو  طموحات 
�ملبار�ة �لنهائية للبطولة �لتي �أقيمت برعاية �شمو 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان �لنائب �لأول لرئي�ض 

�لنادي وهيئة �ل�شرف .
وي�شبق لقاء �لعني و�لفريق �لكرو�تي �ملبار�ة �ملقررة 
�ليطايل  ميلن  و�إن���رت  �ل�شكتلندي  �شيلتك  ب��ني 

لتحديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع .
�ملثري على نادي  �إثر فوزه  �لنهائي  وكان �لعني بلغ 
على  للمناف�شة  �لقوي  �ملر�شح  �ل�شكتلندي  �شيلتك 
جمال  ع��ادل  طريق  ع��ن  نظيفني  بهدفني   ، �للقب 
�أدونكيز من ركلة جز�ء يف  49 ويو�شو  �لدقيقة  يف 
�لدقيقة 89 . ولحت للفريقني �لعديد من فر�ض 
،من  �ل�شوطني  م��د�ر  �ملرميني على  �أم��ام  �لت�شجيل 
دون ترجمة حقيقية ب�شبب �لت�شرع وغياب �لرتكيز 

و�ن��ت��ظ��ر �ل��لع��ب �مل��ت��األ��ق ع���ادل ج��م��ال م���رور �أربع 
دقائق بعد �ل�شرت�حة لو�شع �لعني يف �ملقدمة عرب 
من  ممتازة  عر�شية  بعد  قوية  �شاروخية  ت�شديدة 

�شامل �شعيد يف غياب �لتغطية �لدفاعية .
���ش��ي��ل��ت��ك �لب���ق���اء ع��ل��ى حظوظهم  وح�����اول لع���ب���و 
يف �مل��ي��د�ن ،ع��ن ط��ري��ق �مل��ح��اولت �ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي مل 

يكتب لها �لنجاح ب�شبب �ل�شلبة �لدفاعية �لقوية 
ل��لع��ب��ي �ل��ع��ني ،خ�����ش��و���ش��ا ���ش��امل ج��م��ع��ة و�شعيد 

�لرو�حي .
ومع مرور �لوقت بد� �أن �لعني يف طريقه لل�شتفادة 
�شيلتك  للعبي  �لكبرية  �لهجومية  �ملغامر�ت  من 
�لذي طغى عليهم  �لكبري  و�لتوتر  �لنتيجة  ملعادلة 
ب�شبب �مل�شكلت �لتي و�جهتهم يف �لعبور �إىل مرمى 
هريون  ج��ون  �ل�شكتلندي  �لقائد  ،ف��اأرت��ك��ب  �لعني 
�لنعيمي،فلم  ح��ارب  م��ع  �ل�شندوق  د�خ��ل  خمالفة 
جز�ء  ركلة  �حت�شابها  يف  ح�شن  علي  �حلكم  ي��رتدد 
مانحا  �ملرمى  �شقف  يف  قوية  �أودنكيز  لها  ،ت�شدي 
�لعني �لأف�شلية للمرة �لثانية قبل ثو�ن من �شافرة 
عبد�لرحمن  �لعني  م��درب  عرب  وب���دوره   . �لنهاية 
�ملبار�ة  وبلوغه  فريقه  ب��ف��وز  �شعادته  ع��ن  �ل��رم��ال 
�إن �للعبني ��شتحقو� �لفوز بف�شل  �لنهائية وقال 
�لرغبة �لقوية و�لعزمية �لر�ئعة و�جل�شارة �ملمتازة 

�لتي مكنتهم من �لجهاز على طموحات �خل�شم .
و�شكر �لرمال جمل�ض �د�رة نادي �لعني بقيادة �ل�شيخ 

عبد�هلل بن حممد بن خالد و�أع�شاء جمل�ض �لد�رة 
�أمام  على �لدعم �للفت للبطولة وتهيئة �لأج��و�ء 
�للعبني للحتكاك مع �ملد�ر�ض �لكروية �ملختلفة 

،ما مينحهم �خلربة �مليد�نية �ملطلوبة .
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  قوية  �ل��رم��ال مو�جهة  وت��وق��ع 
�لقوية  ب��ال��ع��زمي��ة  يت�شلحون  �ل��لع��ب��ني  �إن  وق���ال 
للمناف�شة  �ل��ق��وي  �لأد�ء  ع��ل��ى  �شت�شاعدهم  �ل��ت��ي 
عبد�هلل  ع�شام  و�ع��ت��رب   . باللقب  �ل��ف��وز  على  بقوة 

�أمام  تاأهل �لعني �إىل �ملبار�ة �لنهائية خطوة مهمة 
�إىل  ،م�شري�  �للقب  على  للمناف�شة  �ملر�شح  �لفريق 
من  �ل��ع��ني  للعبي  �أه��د�ف��ه��ا  حققت  �لبطولة  �أن 
خ���لل �لح��ت��ك��اك م��ع �مل���د�ر����ض �ل��ك��روي��ة �ملختلفة 
حول �لعامل . وتوقع عبد�هلل �ثارة قوية يف �ملبار�ة 
�لنهائية م�شاء �ليوم للفوز بلقب �لن�شخة �ل�شاد�شة 
،معربا عن �آمله يف جتاوب �جلمهور يف �ليوم �لأخري 

للبطولة ،لدعم معنويات لعبي �لعني .

املوج م�شقط ي�شتهل م�شواره يف اجلولة الثانية ل�شل�شلة �شباقات الإك�شرتمي باحل�شول على املركز الأول

البطولة الدولية لل�صباب ت�صل اإىل حمطة اخلتام 

العني ي�شعى اإىل انتزاع اللقب اأمام زغرب و�شيلتك والإنرت يف الثالث والرابع
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كرمت �شرطة �أبوظبي �مل�شاركني يف �لفعاليات �لريا�شية 
ببطولة �أبوظبي �لعاملية �خلام�شة ملحرتيف �جلوجيت�شو 
للمعار�ض  �ل�����دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف   2013 ل��ع��ام 
وق���دم �ل��ع��ق��ي��د حم��م��د ب��ن دمل���وج �ل��ظ��اه��ري م��دي��ر عام 
ملكتب  �لعامة  �لأمانة  يف  �لأد�ء  وتطوير  �ل�شرت�تيجية 
�ل������وزر�ء وزي����ر �لد�خلية  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ���ش��م��و 
للبطولة  �لتمهيدية  �لت�شفيات  للفائزين يف  �مليد�ليات 
بح�شور �ملقدم مبارك بن حمريوم مدير �إد�رة �ل�شرطة 
�لتميمي  ماجد  و�لنقيب  �أبوظبي  ب�شرطة  �ملجتمعية 
م��دي��ر ق�����ش��م �ل��ت��وع��ي��ة. و�أك�����د �ل��ظ��اه��ري �أه��م��ي��ة هذه 
ت�شارك  �لتي  �لكبرية  و�ل�شبابية  �لريا�شية  �لتظاهرة 
فيها نخبة �لنجوم لفتا �إىل �أهمية �لريا�شة وتاأثريها 

و�لبدنية..  و�ل�شحية  �لنف�شية  �جلو�نب  يف  �لإيجابي 
من  �ل��رغ��م  على  �جليوجيت�شو  ريا�شة  �أن  �إىل  م�شري� 
كثري�  عليها  يعول  �لتي  �لألعاب  �أ�شبحت من  حد�ثتها 
�لعاملية  �لإجن���از�ت  خريطة  على  �ل��دول��ة  ��شم  و�شع  يف 
�لظاهري جناح �شرطة  �لعقيد  �أخرى تفقد  ناحية  من 
�أب��وظ��ب��ي يف ق��اع��ة �مل��رك��ز �ل����دويل ل��ل��م��وؤمت��ر�ت مبركز 
م�شاركة  �أن  م��و���ش��ح��ا  ل��ل��م��ع��ار���ض  �ل��وط��ن��ي  �أب���وظ���ب���ي 
كر�ع  �لبطولة  �أبوظبي يف هذه  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
تعزيز  يف  �حلكومة  ل�شرت�تيجية  جت�شيد�  تاأتي  ما�شي 
�لإيجابي  �لتفاعل  وحتقيق  �ل�شر�كات  وبناء  �لتو��شل 
مع جميع هيئات وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين �لتي ترعى 

�ل�شباب وتهتم ب�شوؤونهم .

�شرطة اأبوظبي تكرم اأبطال اجليوجيت�شو

برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ ماجد 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�ض 
رئي�ض  و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي  هيئة 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية، 
�لدورة  فعاليات  �ل�شبت  �ليوم  تنطلق 
�لبحري  دب���ي  م��ه��رج��ان  م��ن  �لأوىل 
�بريل   20 حتى  و�مل�شتمرة  �ل��رت�ث��ي 

�جلاري يف منطقة �أم �شقيم 2 .
�لذي يقام بتنظيم  ويت�شمن �حلدث 
و�لفنون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
�ملعنية ب�شوؤون  �لهيئة  )دبي للثقافة( 
�لثقافة و�لفنون و�ل��رت�ث يف �لإمارة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن������ادي دب�����ي �ل�����دويل 
يهدف  و�ل���ذي  �لبحرية،  للريا�شات 
�ل����رت�ث  �ل�����ش��وء ع��ل��ى  ت�����ش��ل��ي��ط  �إىل 
�ل��ب��ح��ري �ل��ع��ري��ق ل���دول���ة �لإم������ار�ت 
�شباقات  �شل�شلة من  �ملتحدة،  �لعربية 
�لقو�رب �ل�شر�عية وقو�رب �لتجديف 
�مل��ح��ل��ي��ة� ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �ل��ع��دي��د من 
�لأن�شطة �لثقافية و�لرت�ثية �ملميزة.

وي����ه����دف م���ه���رج���ان دب������ي �ل����رت�ث����ي 
�لبحري �إىل �لرتكيز على �لدور �لهام 
�إثر�ء  �لبحري يف  �لقطاع  لعبه  �لذي 
�لعريق  و�لجتماعي  �لثقايف  �لن�شيج 
خمتلف  تعريف  مع  بالتز�من  لدبي، 
�لغني  ب����ال����رت�ث  �جل���م���ه���ور  ����ش���ر�ئ���ح 
�شل�شلة  �لإم���ارة عرب  به  تتمتع  �ل��ذي 
من �لأن�شطة و�ملبادر�ت �لهادفة �لتي 
�أم  يف  �ملهرجان  زو�ر  عليها  �شيتعرف 

�شقيم يوميا �عتبار� من �ليوم �ل�شبت 
�ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  وحتى  �بريل   13
بني �ل�شاعة �خلام�شة وحتى �لعا�شرة 

م�شاء.
وي�شاهم نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�ملهرجان  فعاليات  �إجناح  �لبحرية يف 
�ل�������رت�ث�������ي �ل����ك����ب����ري و�ل����ت����ظ����اه����رة 
�لجتماعية �لر�ئدة من خلل تنظيم 
نخبة من �ل�شباقات �لبحرية ملناف�شات 
43 و22  �لقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 
 30 قدما وق��و�رب �لتجديف �ملحلية 
�أيام �ل�شبت و�لثنني و�لثلثاء  قدما 

و�لأربعاء و�خلمي�ض.
وت�شهد �شو�طئ دبي بد�ية من �ل�شاعة 
�لو�حدة و�لن�شف ظهر �ليوم �ل�شبت 
بحرية  ري��ا���ش��ي��ة  ت���ر�ث���ي���ة  ت���ظ���اه���رة 
�لقو�رب  ���ش��ب��اق  �إق���ام���ة  م���ع  ك���ب���رية، 
�أوىل  43 ق��دم��ا  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة 
فعاليات  �شمن  �لبحرية  �ل�شباقات 

�ملهرجان �لبحري �لرت�ثي �لكبري.
وميثل �شباق �ليوم م�شك ختام جولت 
بطولة دبي للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 
43 قدما للمو�شم �لريا�شي �لبحري 
مينح  �ل��ذي  �لم��ر   2013-2012
�ل�����ش��ب��اق �أه��م��ي��ة ك��ب��رية ل���ش��ي��م��ا و�ن 
�جل��م��ي��ع ���ش��ي�����ش��ع��ي خل���ري خ���ت���ام بعد 
م��و���ش��م ح��اف��ل و���ش��اق ���ش��م��ل جولتني 

قبل �شباق �ليوم.
وت�����ش��ت��ع��ل �مل���ن���اف�������ش���ة ب����ني �ل����ق����و�رب 

�مل�شاركة خا�شة و�ن �حلدث ميثل �آخر 
قدما   43 �لقو�رب  �شباقات  حمطات 
و�لفر�شة �لأخرية لأ�شحاب �ملناف�شة 
�لبحري  �ملو�شم  ونامو�ض  لقب  على 
نقاط  حل�������ش���د   2013-2012
يف  �لأول  �مل��رك��ز  يحتل  حيث  �لتفوق 
�لرتتيب �لعام لبطولة دبي 2012-

2013 وبعد نهاية �جلولتني �لأوىل 
بقيادة   33 ب����ر�ق  �ل���ق���ارب  و�ل��ث��ان��ي��ة 
�لرميثي  حم���م���د  ر������ش����د  �ل���ن���وخ���ذة 
يحتل  حيث  نقاط   3 بر�شيد  وذل��ك 
للنقاط  معدل  �قل  �شاحب  �ل�شد�رة 
�لقارب  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ي��ح��ت��ل  بينما 
�ل��ن��وخ��ذة �حمد  ب��ق��ي��ادة   12 �أط��ل�����ض 
نقاط   9 وبر�شيد  �ل�����ش��وي��دي  ر����ش��د 
�لزير  �ل��ق��ارب  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  يليه 
16 بقيادة �لنوخذة حممد ر��شد بن 

�شاهني وبر�شيد 12 نقطة.
ويجل�ض قريبا من ثلثي �ملقدمة يف 
�لقارب  �لعام  للرتتيب  �لر�بع  �ملركز 
نقطة   16 ب��ر���ش��ي��د   30 �ل���ع���دي���د 
�ل��ق��ارب دملا  �مل��رك��ز �خل��ام�����ض  يليه يف 
وهو  نقطة   19 بر�شيد   19 م��اري��ن 
�ل�شاد�ض  �ملركز  �شاحب  ر�شيد  نف�ض 
�ل���ق���ارب �ل�����ش��اح��ل 31 ب��ر���ش��ي��د 19 
نقطة وياأتي يف �ملركز �ل�شابع �لقارب 
نقطة   21 ب��ر���ش��ي��د   127 �ل��و���ش��ف 
ويحتل �ملركز �لثامن �لقارب �شمردل 
�ملركز  ويف  ن��ق��ط��ة   25 ب��ر���ش��ي��د   15

بر�شيد   87 �شايب  �ل��ق��ارب  �لتا�شع 
28 نقطة.

90 حممل
�لثالثة  �جل��ول��ة  ���ش��ب��اق  يف  وي�����ش��ارك 
�ل�شر�عية  للقو�رب  دب��ي  بطولة  م��ن 
 1300 �ل���ي���وم  ق���دم���ا   43 �مل��ح��ل��ي��ة 
ق����ارب����ا هي   90 م����نت  ع���ل���ى  ب����ح����ار� 
)ميال 1 ( و)�إزعاج2( و)ن�شو�ن 3 ( 
و)�لقفاي 4 ( و)�عمار 5 ( و)دو��ض 
 10 و)�لو�شل   )  9 و)�مل�شخ�ض   )  7
 )  12 و)�أط���ل�������ض   )  11 و)ن�������ازي   )
 )  16 و)�ل����زي����ر   )  15 و)����ش���م���ردل 
و)دملا   )  18 و)ع��ن��اد   )  17 و)ع����ز�م 
 )  21 و)وح����������د�وي   )  19 م����اري����ن 

و)�لعديد 30 (.
�لأوىل  و�ملر�كز  �للقب  لنيل  ويناف�ض 
 )  31 و)�ل���������ش����اح����ل   )  33 )ب��������ر�ق 
 )35 و)ع���ات���ي   )  34 و)����ش���رج���اوي 
 )  37 و)�ل����د�ع����ي   )36 و)�ل��ن�����ش��ر 
و)تو�ق 39 ( و)�ملل�ض 40( و)معدي 
42( و)هياف 44 ( و)�شمردل 45( 
و)�إنذ�ر 46 ( و )نايف 47( و)مرعب 
48 ( و)لطام 50 ( و)نخباط 65 ( 
و)رحال 53 ( و)رجام 56 ( و)فز�ع 
 62 ( و)ع��ن��اد   60 59( و)م��ه��اج��ر 
 79 و)����ش���اه���ني   )  77 و)ج����م����ري�   )
 73 80( و)م��ق�����ش�����ض  ( و)ط���وف���ان 
 )  69 و)�ل���زع���ي���م   )  71 و)�ل����ع����ز   )
 81 و)م��ي�����ش��وري   )  99 و)�إع�������ش���ار 
 )88 ( و)�خل���ي���اي   83 ( و)����ش���رد�ل 

و)�لهدهد 91 (.
�لقو�رب  �أي�����ش��ا  وي�����ش��ارك يف �حل���دث 
)�ل��ر�ئ��د 92( و)ف��لح 93 ( و)ليو� 
و)ق�شقو�ض   )96 و)�ل�����ش��رب   )94
97( و)�شغابي 98 ( و)�ع�شار 99( 
و)�ل��ك��و���ض 101 ( و)غ���ازي 103 ( 
 )107 و )�لياهي   )  104 و)�م��ف��ال 
 )  109 و)ل���ف���ان   )108 و)�ل���ب���ت���ار 
 )115 114 ( و)�جل��ي��ون  و)م��ع��زم 
 120 119 ( و)�ل��ب��ادي  و )�لفي�ض 
 127 و)�لو�شف   )123 و)�لبارح   )
 131 و)�ل��ق��ف��ال   )129 و)دي���ن���ار   )
( و)م��ز�ح��م 135 ( و)ه��د�د 136( 
و)�لنجم 143( و)برج �لعرب 144 
مل�شرف   )146 و)�لم������رب�ط������ور   )
و)�شايب   )  151 و)م��ه��ذب   )150
و)�شديد   )154 و)ط��و����ض   )  153

 165 159( و)و�مل  156( و)و�يف 
 170 167( و)د�ح�����ض  ( و)�ع�����ش��ار 
 181 وغ���اي���ر   )  174 و)�ل��ع��م��ي��د   )
وبني   187 و�ل��ب��ارج   184 ون�شيط 

يا�ض 195 و)رعد 197(.

املهرجان  يف  بحرية  �صباقات   5
الرتاثي

تتميز �ل�شباقات �لبحرية يف مهرجان 
بالتنوع  �ل�����رت�ث�����ي  �ل���ب���ح���ري  دب������ي 
�جلميل من خلل �لربنامج �حلافل 
�أوىل  �لذي يبد�أ �ليوم �ل�شبت باإقامة 
فعاليات �ملهرجان وهو �شباق �لقو�رب 
و�لذي  قدما   43 �ملحلية  �ل�شر�عية 
و�خلتامية من  �لثالثة  ميثل �جلولة 

بطولة دبي 2013-2012.
وت��ت��و����ش��ل ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان علي 
مد�ر �لأ�شبوع حيث �شيكون �جلمهور 
�لقو�رب  �شباق  �إقامة  مع  موعد  علي 
22 قدما يوم بعد  �ل�شر�عية �ملحلية 
غ���د �لث���ن���ني و�ل������ذي مي��ث��ل �جلولة 
بطولة  م��ن  �خلتامية  وقبل  �لر�بعة 
هذه  ل�شباقات   2013-2012 دبي 
�ل�شباب  قطاع  ت�شتهدف  �لتي  �لفئة 
�ل�شر�عي  �لإب����ح����ار  م���ه���ار�ت  ل��ت��ع��ل��م 

�لرت�ثي.
قو�رب  �شباق  �إق��ام��ة  �حل��دث  وي�شمل 
يوم  ق���دم���ا   30 �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ت��ج��دي��ف 
�ل��ث��لث��اء �مل��ق��ب��ل وه���و �ل�����ش��ب��اق �لذي 
�أهمية  وي��اأخ��ذ  ب��الإث��ارة  د�ئما  يحظي 
و�لبحارة  �ل����ن����و�خ����ذة  ل�����دى  ك���ب���رية 
�مل�����ش��ارك��ني ك��ون��ه �ل��ف��ر���ش��ة �لأخ����رية 
و�لتي  �لتميز  ن��ق��اط  علي  للح�شول 
ت�����ش��اع��د ك���ل ط���اق���م ل��ل��دخ��ول �شمن 
و�لتي  ق��ارب��ا   20 لأف�شل  �لت�شنيف 
تتاأهل خلو�ض �أغلى �لبطولت �شباق 

كاأ�ض �آل مكتوم 2013.
�خلتامي  ق���ب���ل  �ل�������ش���ب���اق  و����ش���ي���ك���ون 
�شباق  م���ن���اف�������ش���ات  م����ع  ل���ل���م���ه���رج���ان 
22 قدما  �لقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 
ي���وم �لأرب���ع���اء و�ل����ذي مي��ث��ل �جلولة 
بطولة  م���ن  و�خل��ت��ام��ي��ة  �خل��ام�����ش��ة 
م�شك  ،�أم�����ا   2013-2012 دب����ي 
مع  ف�شتكون  �ملهرجان  �شباقات  ختام 
مكتوم(  )�آل  ك��اأ���ض  �ل��ب��ط��ولت  �أغ��ل��ى 
قدما   30 �ملحلية  �لتجديف  لقو�رب 
 2013 �ب���ري���ل   18 �خل��م��ي�����ض  ي����وم 
���ش��ي��ح��ظ��ي مب�����ش��ارك��ة كبرية  و�ل������ذي 

حيث  �لريا�شة  ه��ذه  ع�شاق  قبل  م��ن 
هذه  يف  �لتحدي  قمة  �ل�شباق  يعترب 

�لريا�شة.

اأ�صاد مببادرة )دبي للثقافة(
و�لبحارة  �لنو�خذة  يطالب  �لعيايل 

باإجناح �لتظاهرة
ع�شو  �لعيايل  �شهيل  حممد  حر�ض 
�ل�����دويل  دب�����ي  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����ض 
�شباقات  م�شرف  �لبحرية  للريا�شات 
�لإ�شادة  ع��ل��ى  �ل��رت�ث��ي��ة،  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة 
مببادرة هيئة دبي للثقافة و�لفنون يف 
تنظيم مهرجان دبي �لرت�ثي �لبحري 
�ل�شباقات  مع  وتز�منه  �لأوىل  للمرة 
�جلديدة  �لإ���ش��اف��ة  لي�شكل  �لبحرية 
�لعظيم  �ل����دور  وي��وؤك��د  �ل�����ش��اح��ة  �إيل 
�ملوؤ�ش�شة  حت��م��ل��ه��ا  �ل���ت���ي  و�ل���ر����ش���ال���ة 
م��وؤك��د� ����ش��ت��ع��د�د ن���ادي دب���ي �لدويل 
للريا�شات �لبحرية يف �مل�شاهمة د�ئما 

لإجناح مثل هذه �لفعاليات.
ودعا �لعيايل يف ت�شريحاته �لنو�خذة 
�لتام  ل��لل��ت��ز�م  و�ملت�شابقني  و�مل���لك 
و�ل�شروط  و�ل���ل���و�ئ���ح  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�شباقات  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  �خل���ا����ش���ة 
�ملختلفة �لتي تنظم يف �حلدث وخا�شة 
كافتتاحية  يجئ  و�ل��ذي  �ليوم  �شباق 
�لبحرية  �ل�شباقات  لكرنفال  متميزة 
�شباقات  خ��ت��ام  �ن���ه مي��ث��ل م�شك  ك��م��ا 
-2012 �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم 

�لتوفيق  للجميع  متمنيا   ،  2013
يف حتقيق �لنجاح وتقدمي ما ير�شي 
من نتائج �أو جناح تنظيمي يرقى �إىل 

�لطموحات.
وتوقع �لعيايل �أن يقام �شباق �ليوم يف 
ظروف جيدة، م�شري� �إىل �أن �للجنة 
�ملنظمة �شتبذل كل ما يف و�شعها من 
�أن هنالك  �أجل �إجناح �حلدث، مبينا 
مل�شار  �ملنا�شبة  �خل��ي��ار�ت  من  �لعديد 
عليه  �لت��ف��اق  �شيتم  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ب��اق 
�للجنة  �أن  م��وؤك��د�  �لن��ط��لق��ة،  قبل 
جميع  �إع���لم  على  حري�شة  �ملنظمة 
بالتطور�ت،  و�مل�شاركني  �ملت�شابقني 
�ل�شباق  ب���اإح���د�ث���ي���ات  وت����زوي����ده����م 
عرب  و�لنهاية  �لبد�ية  خطي  خا�شة 
عند  �أو  �لق�شرية  �لن�شية  �لر�شائل 
مكان  �إىل  و�لتحرك  �لتجمع  نقطة 

�لنطلقة.

يف  البحرية  ال�صباقات  برنامج 
مهرجان دبي البحري الرتاثي

�لقو�رب  �شباق  �ب��ري��ل:   13 �ل�شبت 
)�شاطئ  ق����دم����ا   43 �ل�������ش���ر�ع���ي���ة 

جمري�(
�لقو�رب  �شباق  �ب��ري��ل:   15 �لث��ن��ني 
قدما)�شاطئ   22 �ملحلية  �ل�شر�عية 

جمري�(
���ش��ب��اق قو�رب  �ب��ري��ل:   16 �ل��ث��لث��اء 
30 قدما )�شاطئ  �ملحلية  �لتجديف 

جمري�(
�لقو�رب  �شباق  �ب��ري��ل:   17 �لأرب��ع��اء 
�ل�شر�عية 22 قدما )�شاطئ جمري�(

�آل  ك��اأ���ض  ���ش��ب��اق  �ب��ري��ل:   18 �ل�شبت 
قدما   30 �لتجديف  ل��ق��و�رب  مكتوم 

)�شاطئ جمري�(

 43 لل�صراعية  الــعــام  الرتتيب 
قدما

ر��شد  �ل���ن���وخ���ذة   33 ب�����ر�ق  �لأول: 
حممد �لرميثي- 3 نقاط

�حمد  �ل��ن��وخ��ذة   12 �أطل�ض  �ل��ث��اين: 
ر��شد �ل�شويدي - 9 نقاط

حممد  �لنوخذة   16 �لزير  �لثالث: 
ر��شد بن �شاهني- 12 نقطة

�لر�بع : �لعديد 30 �لنوخذة حممد 
ر��شد م�شبح �لرميثي- 16 نقطة

�لنوخذة   19 م��اري��ن  دمل��ا  �خل��ام�����ض: 
خادم ر��شد �ملهريي -19 نقطة

�ل�شاد�ض: �ل�شاحل 31 �لنوخذة �شعيد 
�شامل �لرميثي -19 نقطة

�لنوخذة   127 �ل��و���ش��ف  �ل�����ش��اب��ع: 
حممد حمد �لغ�شي�ض – 21 نقطة

�لثامن: �شمردل 15 �لنوخذة �شلطان 
حارب – 25 نقطة

�لنوخذة مرو�ن   87 �لتا�شع: �شايب 
عبد�هلل �ملرزوقي- 28 نقطة

�لعا�شر: �شديد 156 �لنوخذة حممد 
بطي �لغ�شي�ض – 35 نقطة.

��شت�شافت �بوظبي يوم �م�ض حتت ��شر�ف جلنة 
�بوظبي  ملجل�ض  �ل��ت��اب��ع��ة  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �ل��ق��دم  ك���رة 
يف  �لن�شوية  للجنة  �لثاين  �لجتماع   ، �لريا�شي 
�حتاد غرب ��شيا لكرة �لقدم منذ �علن ت�شكيلها 
بناء على توجيهات �لمري علي بن �حل�شني نائب 
�لقدم رئي�ض �حتاد  �ل��دويل لكرة  رئي�ض �لحت��اد 
غرب ��شيا لكرة �لقدم ، وذلك بفندق فريمونت 
�لذي  �لج��ت��م��اع  و�شهد   . ب��اأب��وظ��ب��ي  �لبحر  ب��اب 
�ل�شباح  �جلابر  �لحمد  نعيمة  �ل�شيخة  تر��شته 
 ، ��شيا  غ��رب  �حت���اد  يف  �لن�شوية  �للجنة  رئي�شة 
ح�شور �مل بو�شلخ ) ممثلة �لمار�ت( ب�شفتها 
�ل�شيخة  �لع�شاء  بجانب   ، �للجنة  رئي�ض  نائب 
 ، �لبحرين  ممثلة  خليفة  �آل  خ��ال��د  بنت  ح�شة 
عنود �مل�شند ممثلة قطر ، �آيات �ل�شعافني ممثلة 
فل�شطني ، م�شعدة ر�مونية ممثلة �لردن ،فريدة 
من  �حل�شيني  ع��روب��ة   ، �ي����ر�ن  ممثلة  �شجاعي 
�حت����اد غ���رب ����ش��ي��ا ب��ال���ش��اف��ة �ىل ذل���ك ح�شور 
�لقدم  ك��رة  تطوير  م�شروع  م��ن  كوك�ض  مي�شيل 
بد�ية  ويف   . ��شيا  غ��رب  لحت��اد  �لتابع  �ل�شيوية 
�لج��ت��م��اع �ل��ق��ت �م���ل ب��و���ش��لخ ك��ل��م��ة ترحيبية 
با�شت�شافة  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  خ��لل��ه��ا  م���ن  ع���ربت 
يعزز  و�ل���ذي  �للجنة  �ل��ث��اين  �لج��ت��م��اع  �بوظبي 
�ل���ق���دم ل��ل�����ش��ي��د�ت يف �لم�����ار�ت  دور جل��ن��ة ك����رة 
مل�شرية  و�لرتقاء  �لتقدم  مل�شاعي  �لكبري  ودعمها 
�شعادة حف�شة  �للعبة، كما نقلت بو�شلخ حتيات 
�لعلماء رئي�شة جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت جلميع 
�ع�شاء �للجنة ، موؤكدة �ن �للجنة حر�شت على 
�لنجاح لدعم مهمة  ت�شخري وتوفري كل عو�مل 
وو�فق   . ��شيا  غ��رب  �حت���اد  يف  �لن�شوية  �للجنة 
مدينة  �عتماد  على  �عماله  �جندة  يف  �لجتماع 
ر�م �هلل يف فل�شطني لحت�شان �لن�شخة �خلام�شة 
�لفرتة  خ��لل  لل�شيد�ت  ��شيا  غ��رب  بطولة  م��ن 
هام�ض  على  �شت�شهد  كما   ، �لقادم  يوليو   10-1

�لن�شوية  للجنة  �لثالث  �لجتماع  عقد  �لبطولة 
يف �حتاد غرب ��شيا، بجانب ذلك �عتمد �لجتماع 
 ، �ع��م��ال��ه  �ل��ف��رع��ي��ة يف ج����دول  �ل��ل��ج��ان  ت�شكيل 
�مل  �ىل  و�لع���لم  �لت�شال  جلنة  ��شندت  حيث 
�لم����ار�ت،  ممثلة  �للجنة  رئي�ض  ن��ائ��ب  ب��و���ش��لخ 
خليفة  �ل  خالد  بنت  ح�شة  �ل�شيخة  تولت  فيما 
رئا�شة �للجنة �لد�رية ، وح�شلت �آيات �ل�شعافني 
و�ناطة   ، �لت�شويق  جلنة  على  فل�شطني  ممثلة 
دولة  ممثلة  �مل�شند  ع��ن��ود  �ىل  �مل�����ش��اب��ق��ات  جل��ن��ة 
و�لتعليمية  �لجتماعية  �للجنة  ومنحت   ، قطر 

�ىل فريدة �شجاعي ممثلة �ير�ن .
موعد  �عماله  م��ق��رر�ت  يف  �لجتماع  �عتمد  كما 
ب��ط��ول��ة غ���رب ����ش��ي��ا خل��م��ا���ش��ي��ات ك���رة �ل���ق���دم يف 
مار�ض 2014 بدولة �لكويت ،بجانب ذلك �شهد 
�لو�قع  لتطوير  فاعلة  مناق�شة خطط  �لجتماع 

�ع�شاء  ل�شم  و�ل�شعي  ��شيا  غرب  ب��دول  �لكروي 
جدد من دول لبنان و�لعر�ق و�ليمن �ىل �للجان 
�لفرعية من خلل خماطبة �لحتاد�ت �لكروية 
يف تلك �لدول ، لرت�شيح ممثلني عنهم ، من �جل 
يف  �لتنوع  وحتقيق  �ك��رب  ب�شورة  �للجان  تفعيل 
مي�شيل  و�ق��رتح��ت   . ��شيا  غ��رب  ب���دول  �لتمثيل 
�ل�شيوية  �لقدم  كوك�ض من م�شروع تطوير كرة 
ع��ل��ى �ع�����ش��اء �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ن�����ش��وي��ة يف �حت����اد غرب 
غرب  يف  �لب��ط��ال  �لن��دي��ة  دوري  تنظيم   ، ��شيا 
�ل�شيوية  �لبطولت  غ��ر�ر  على   ، لل�شيد�ت  ��شيا 
 ، و�ل�شيد�ت  �ل��رج��ال  لفرق  �لكبرية  و�لوروب��ي��ة 
�لن��دي��ة وجمعهم حت��ت مظلة  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م 
بطولة �قليمية قوية ، تهدف �ىل تقلي�ض �لفو�رق 
�ل��ق��ارة �ل���ش��ي��وي��ة .  �ل�شا�شعة ب��ني غ��رب و���ش��رق 
ودية  م��ب��ار�ة  �ق��ام��ة  �مكانية  �لج��ت��م��اع  ون��اق�����ض 

����ش��ي��ا وجنوم  ب��ني جن���وم منتخبات غ���رب  جت��م��ع 
منتخبات �وروبا ،لتبادل �خلرب�ت وزيادة جتارب 
�مل��د�ر���ض �لوروبية  �لح��ت��ك��اك و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن 
�ملتقدمة لتنمية �حل�شور �لفاعل ملنتخبات �لغرب 
و�لدولية  �لقارية  �لبطولت  يف  دوره��م  وتعزيز 
�لقادمة ، بال�شافة �ىل ذلك �قر �لجتماع على 
�لتدريبية  للكو�در  �لبيانات  ح�شر  �لية  �عتماد 
�لن�شوية �حلا�شلة على �لرخ�ض )a،b،c(، وعلى 
لغري  تدريبية  دور�ت  وتنظيم  عقد  ذل��ك  ��شا�ض 
�حلا�شلت على �ل�شهاد�ت و�لرخ�ض �لتدريبية .

م���ن ج��ان��ب��ه��ا و���ش��ف��ت �ل�����ش��ي��خ��ة ن��ع��ي��م��ة �لحمد 
�جلابر �ل�شباح رئي�شة �للجنة �لن�شوية يف �حتاد 
غرب ��شيا �لجتماع باملميز خلروجه بعدة قر�ر�ت 
وتو�شيات �شت�شكل حجر �ل�شا�ض يف دعم م�شرية 
�للعبة على �مل�شتوى �لقليمي ، م�شرية �ن �للجنة 
وم�شاريعها وخططها �لقادمة بحاجة ما�شة �ىل 
�لدعم �لعلمي للتعريف بدورها وبر�جمها يف 
حر�ض  �لجتماع  �ن  موؤكدة   ، �ملنتخبات  تطوير 
و�لعلم  �لت�شال  يف  فرعية  جلان  ت�شكيل  على 
و�لجتماعية  و�لد�ري����ة  و�مل�شابقات  و�لت�شويق 
خلدمة  �جلو�نب  تلك  كل  لتفعيل   ، و�لتعليمية 

�لو�قع عند �ملنتخبات و�لندية �لن�شوية.
�ن�شمام  ع��ل��ى  حت���ر����ض  �ل��ل��ج��ن��ة  �ن  و�����ش���اف���ت 
مم��ث��ل��ني م���ن دول �ل���ع���ر�ق ول��ب��ن��ان و�ل��ي��م��ن يف 
عملها  نطاع  لتو�شيع  متهيد�   ، �لفرعية  �للجان 
، منوهة  �ل���ش��ي��وي��ة  �ل��ق��ارة  غ��رب  دول  يف جميع 
�لو�حد لتوفري  �لفريق  �للجنة �شتعمل بروح  �ن 
كل �لمكانيات و�لقدر�ت �مام �لتجربة �جلديدة 
�لهادفة  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �ل��ب��ط��ولت  ���ش��ت��ق��دم  �ل��ت��ي 
ملنتخبات غرب ��شيا ، متقدمة بال�شكر و�لتقدير 
للجنة كرة �لقدم لل�شيد�ت يف دولة �لمار�ت على 
��شادت  ب��دوره��ا  �ل��ث��اين  للجتماع  ��شت�شافتها 
�لجتماع  ون���ت���اج���ات  ب��ت��و���ش��ي��ات  ب��و���ش��لخ  �م����ل 

و�عتربتها باملخرجات �ملفيدة �لتي �شتمكن جميع 
 ، وطموحاتها  تطلعاتها  حتقيق  م��ن  �ملنتخبات 
بطولت  �ق��ام��ة  ناق�شت  �للجنة  و�ن  خ�شو�شا 
، وزي��ادة عدد �مل�شابقات ،  لفرق �ملر�حل �لعمرية 
لتعميم �ملكت�شبات على �جلميع وتقلي�ض �لفو�رق 
�لكبرية يف �لد�ء و�مل�شتويات ، معربة عن فخرها 
و�شعادتها بح�شول �لمار�ت على جلنة �لت�شال 
و�لع��لم و�لتي تعترب من �هم �للجان �لفرعية 
�لدعم  �ىل  بطولتها  وجميع  �للجنة  حل��اج��ة   ،
�لعلمي ، مرحبة باعتماد فل�شطني ل�شت�شافة 
بطولة غرب ��شيا لل�شيد�ت يف �شهر يوليو �ملقبل 
، باعتبار �ن منتخب �لم��ار�ت كان �ول من ك�شر 
�حل�شر �لكروي وخا�ض مباريات ودية يف ر�م �هلل 
ناق�شت خطط  �للجنة  �ن  ، م�شرية  �ملا�شي  �لعام 
غرب  دول  جميع  يف  �مل��د�ر���ض  �ىل  �للعبة  دخ���ول 

��شيا من خلل �قامة مهرجانات كروية فاعلة ، 
لن�شر ثقافتها وتو�شيع قاعدتها .

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ع���ربت �ل�����ش��ي��خ��ة ح�����ش��ة ب��ن��ت خالد 
يف  لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  جلنة  رئي�شة  خليفة  �آل 
�لبحرين عن عميق �شكرها وتقديرها للجنة كرة 
�لقدم لل�شيد�ت يف دولة �لمار�ت على ��شت�شافت 
�لج��ت��م��اع �ل���ث���اين ، و�ل�����ذي ي��ب�����ش��ر ب��اخل��ري من 
�عتمادها  �لتي مت  و�ل��رب�م��ج  �ط��روح��ات��ه  خ��لل 
�مل�شرية �حلافلة يف  �لع�شو�ت �شاحبات  من قبل 
دعم �للعبة ، موؤكدة �ن هدف �للجنة و�حد وهو 
تطوير كرة �لقدم يف �حتاد�ت غرب ��شيا ، و�لعمل 
على تقلي�ض �لفو�رق �ل�شا�شعة بني �لغرب و�شرق 
، من خلل تكثيف �لبطولت و�مل�شابقات  �لقارة 
بر�مج  لتنفيذ  �ل��ف��رع��ي��ة  �ل��ل��ج��ان  دور  وت��ف��ع��ي��ل 

�للجنة.

برعاية ماجد بن حممد

)مهرجان دبي البحري الرتاثي( ينطلق اليوم يف اأم �شقيم
القوارب ال�صراعية املحلية 43 قدمًا تد�صن ال�صباقات البحرية
1300 بحار يج�صدون )ملحمة( االأجداد واالآباء على منت 90 حمماًل

يف اجتماع اللجنة الن�صوية الحتاد غرب اآ�صيا لكرة القدم 

اعتماد فل�شطني لحت�شان الن�شخة اخلام�شة من بطولة غرب اآ�شيا لل�شيدات يف يوليو 2013
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�أعلن نادي خور دبي للجولف و�ليخوت على ل�شان مديره �لعام م�شطفى 
�لها�شمي عن رعاية �للعب �ل�شاب �لإمار�تي �حمد �لبدور ملو�شم قابل 
�حلكومية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  لدور  وتاأكيد�  وتثمينا  تقدير�  للتجديد 
عليهم  ي��ع��ول  �ل��ذي��ن  �ملميزين  خا�شة  �ل��دول��ة  �أب��ن��اء  برعاية  و�خل��ا���ش��ة 
�مل�شتقبل من خلل رعاية مثل هذه  �لقائمون على �لريا�شة �لكثري يف 
�لتي  �لوطنية  ملنتخباتنا  و�لر�فد  �مل�شرق  �مل�شتقبل  و�لتي متثل  �ملو�هب 
�ملحافل  يف  عاليا  �لإم����ار�ت  دول��ة  وعلم  �إ���ش��م  رف��ع  يف  �شت�شهم  بالتاأكيد 

�لد�خلية و�خلارجية.
جاء ذلك خلل �جلل�شة �خلا�شة باإطلق �ملبادرة �خللقة �لتي عقدت 

�لها�شمي  م�شطفى  بح�شور  و�ليخوت  للجولف  دب��ي  خ��ور  ن��ادي  مبقر 
وخالد بن �ل�شيخ مبارك �ل�شام�شي �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت للجولف 
وكري�ض مدير عام نادي �لإمار�ت للجولف وكري�ض فلندر مدرب منتخبنا 

�لوطني للجولف و�للعب �حمد �لبدور.
وقل �لها�شمي �إن هذ� �للعب �لذي ميثل م�شروع موهبة للم�شتقبل ياأتي 
كل متطلبات  وتوفري  �لهتمام  ب�شرورة  �لنادي  �إد�رة  يف  قناعتنا  �شمن 
�لرتقاء  يف  للم�شاهمة  �ملوهوبني  �للعبني  من  �لنوع  هذ�  ملثل  �لنجاح 

مب�شتوياته �لفنية و�لبدنية و�شول للتاألق �ملن�شود.
�أك��ادمي��ي��ة �جل��ول��ف يف  �إف����ر�ز�ت  و ك�شف �لها�شمي �أن ه��ذ� �ل��لع��ب م��ن 

�ل���ن���ادي و�ل��ت��ي ت��ع��م��ل م��ن��ذ ع���ام 1993 وت��خ��رج خ��لل��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
�ملثال  �شبيل  على  ومنهم  �للعبة  ب��ع��امل  �لإجن����از�ت  �أ���ش��ح��اب  �للعبني 
�ل�����ش��ري��ف وخالد  و�إ���ش��م��اع��ي��ل  �ل�شام�شي  ل��لحت��اد خ��ال��د  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
و�شيف  �هلل  عبد  �هلل  وعبد  �خلاجة  �حلكيم  عبد  �لعزيز  وعبد  �حلليان 
ثابت وحممد �مل�شرخ و�أجناله �حمد وعبد �هلل وح�شن �إ�شافة للعديد من 

لعبي �ملنتخب �ل�شابقني و�حلالني.
ووجه خالد مبارك �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت للجولف با�شمه ونيابة 
�لإد�رة  جمل�ض  و�أع�شاء  �لقا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  �ل�شيخ  معايل  عن 
�لذي  لل�شاب  �لرعاية  على هذه  دبي  نادي خور  لإد�رة  و�لتقدير  �ل�شكر 

�لأوىل  لي�شت  �ملعلنة  �لرعاية  ه��ذه  �أن  موؤكد�  ربيعا   16 �ل  يتجاوز  مل 
ولن تكون �لأخرية وهي تر�شخ عمق �لعلقة �لوطيدة بني �حتاد �للعبة 
و�لقائمني عليها يف �أندية �لدولة و�لتي ت�شب يف �لنهاية مب�شلحة �للعبة 

و�للعبني و�شول للمنتخبات.
�لذين  �لو�عدين  �للعبني  من  يعد  �للعب  هذ�  �أن  �ل�شام�شي  وك�شف 
�شنتني  قبل  �للعبة  �حتاد  و�أطلقه  تبناه  �لذي  �لوطني  �مل�شروع  �أفرزهم 
.. وي�شم �لعديد من �ملو�هب من �لبنني و�لبنات ومن خلله مت ت�شكيل 
�خلليجية  �ل��ب��ط��ول��ة  ذه���ب  ح��ق��ق  و�ل����ذي  للنا�شئني  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 

�لأخرية.

نادي خور دبي للجولف واليخوت يعلن رعايته لالعب ال�شاب اأحمد البدور ملو�شم قابل للتجديد

بد�أت �لأمانة �لعامة جلائزة حممد بن ر��شد �آل 
وملفات  طلبات  تلقي  �لريا�شي  ل��لإب��د�ع  مكتوم 
�خلام�شة  �ل����دورة  ف��ئ��ات  يف  للتناف�ض  �مل�����ش��ارك��ني 
ل��ل��ج��ائ��زة �لأغ���ل���ى و�لأك�����رب م��ن ن��وع��ه��ا و�لأك����رث 
تنوعا يف فئاتها رغم مرور �أيام قليلة فقط على 
�أبريل  م��ن  �لأول  م��ن  ب��د�ي��ة  �لت�شجيل  ب��اب  فتح 

�جلاري وي�شتمر حتى 31 �أغ�شط�ض �ملقبل.
�آل مكتوم للإبد�ع  ر��شد  كانت جائزة حممد بن 
�ملا�شي  مار�ض  �شهر  �أو�خ��ر  نظمت  قد  �لريا�شي 
م��وؤمت��ر� �شحفيا ل��لإع��لن ع��ن �ط���لق �ل���دورة 
�خل��ام�����ش��ة ل��ل��ج��ائ��زة ومت �ل��ك�����ش��ف خ���لل���ه عن 
حمور �لتناف�ض وفئات �جلائزة و�لفرتة �لزمنية 
لتحقيق �لجناز و �لتي مت حتديدها لتكون بني 

16 �شبتمرب 2012 و31 �أغ�شط�ض 2013.
بو��شطة  �لت�شجيل  �آل��ي��ات  ع��ن  �لك�شف  مت  ك��م��ا 
�أو من ت�شليم �مللف �شخ�شيا  �لربيد �للكرتوين 
و��شتمارة  �ل��رت���ش��ح  ملف  ���ش��روط  ��شتيفاء  بعد 
�ل���رت����ش���ح �مل���ت���وف���رة ع���ل���ى �مل����وق����ع �لل����ك����رتوين 

للجائزة.
وتلقي  �ل��رت���ش��ح  م��ل��ف��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�شلم  ومت 
�ملا�شية  �لأي���ام  خ��لل  �ل�شتف�شار�ت  من  �لعديد 
�ل��ت��ي بلغتها  �ملكانة  ي��دل على  �ل���ذي  �لأم���ر  وه��و 
�جلائزة وترقب �لريا�شيني و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية 
�إحدى  بلقب  �لفوز  �شرف  ونيل  فيها  للم�شاركة 
فئاتها وحر�شهم على �جناز ذلك يف وقت مبكر 
مل��دة تقرب  ب��اب �لرت�شيح يبقى مفتوحا  �أن  رغ��م 
للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  و�أك���دت  �شهور.   5 م��ن 
�إذ�  �لرت�شح مبكر� خ�شو�شا  تقدمي ملف  �أهمية 
حقق  ق��د  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شة  �أو  �لريا�شي  ك��ان 
�لتناف�ض  م�����ش��ت��وى  �إىل  ي��رت��ق��ي  مم��ي��ز�  �جن�����از� 
�أو  قريبة  م�شاركات  لديه  ولي�شت  �جل��ائ��زة  على 
�خلم�شة  �ل�شهور  خ��لل  حتقيقه  يتوقع  �جن���از 
�مل��ق��ب��ل��ة ح��ي��ث ي��ك��ون م���ن �لأف�����ش��ل ل��ه��م تقدمي 
ملفات �لرت�شيح مبكر� من �أجل ��شتكمال جميع 
من  وقبوله  �مللف  �كتمال  من  و�لتاأكد  �ملتطلبات 
�لأمانة �لعامة للجائزة بدل من �نتظار �لأ�شابيع 
�أو �لأيام �لأخرية لإر�شال �مللف وهي �لفرتة �لتي 
�ملر�شحني مبلفاتهم  ت�شهد تقدم معظم  عادة ما 

قبل غلق باب �لرت�شح.

قويا  تفاعل  للجائزة  �ملا�شية  �ل��دور�ت  و�شهدت 
من �لقطاع �لريا�شي يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
خلل  من  �جلائزة  مع  �لعربي  و�لوطن  �ملتحدة 
على  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات  �لريا�شيني  حر�ض 
�مل�شاركة فيها و�لتناف�ض للفوز بها وهو �لأمر �لذي 
�ملرت�شحني  عدد  يف  �مل�شتمرة  �لزيادة  من  يت�شح 
وك���ذل���ك زي������ادة ع����دد �ل������دول �ل���ت���ي ت���اأت���ي منها 
�لرت�شيحات للفوز بهذه �جلائزة �لتي باتت تلعب 
دور �لقاطرة �لتي تقود جهود �لتطوير وتر�شيخ 
�لإمار�تيني  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  ل���دى  �لإب�����د�ع  ث��ق��اف��ة 
تخ�شي�ض  يتم  �أي�شا حيث  و�ل��ع��امل  ب��ل  و�ل��ع��رب 

�لريا�شي  �لإب�������د�ع  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  ع��امل��ي��ة  ج���ائ���زة 
�ملوؤ�ش�شي �لعاملي وذلك للعام �لثاين على �لتو�يل 
�لدورة  �ل��ع��ام  يف  خم�ش�شة  �جل��ائ��زة  كانت  حيث 
�مل�شتوى  على  �لوطنية  �لأوملبية  للجان  �لر�بعة 
�لدويل و�أ�شبحت يف �لدورة �خلام�شة خم�ش�شة 
ثانية  جهة  من  �لدولية.  �لريا�شية  ل��لحت��اد�ت 
مت �طلق �حلملة �لرتويجية ودعوة �لريا�شيني 
�لعرب من خلل �للقاء مع قادة �لقطاع �لريا�شي 
يف �مللتقيات و�ملوؤمتر�ت �لدولية و �لقيام بزيار�ت 
لعدد من �لدول �لعربية وكذلك �لدعوة عرب قناة 

دبي �لريا�شية �ل�شريك �ل�شرت�تيجي للجائزة.

بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�ض  خليفة 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �إد�رة نادي �أبوظبي �لدويل 
د�يف  �شكاي  ق��ارب  ح�شد  �لبحرية  للريا�شات 
�ملهريي  وم��رو�ن  �شهيل  �أحمد  بقيادة  �لإمار�تي 
لقب �شباق �لإمار�ت للقو�رب �خل�شبية �ل�شريعة 
�م�ض  �أقيمت  و�لتي  �أبوظبي  جولة  �ل�شو�حيف 
ع��ل��ى ك��ا���ش��ر �لأم������و�ج يف �إم������ارة �أب��وظ��ب��ي وحل 
�للطيف  �لكويتي بقيادة عبد  ثانيا قارب رهيب 
�ك�شرتمي  ق��ارب  وثالثا  �مل�شفر  وع���ادل  �لعماين 

مارين2 بقيادة ر��شد �ملري وخليفة �ملري.
�لبد�ية  م��ن��ذ  م��ث��رية  مناف�شة  �ل�����ش��ب��اق  و���ش��ه��د 
من  د�ي���ف  �شكاي  متكن  حيث  �لأوىل  و�ل����دورة 
�ل���دورة �لأوىل يف  �ل�����ش��د�رة منذ  �حل��ف��اظ على 
حني كانت �ملناف�شة بني رهيب و�ك�شرتمي مارين 
و�لو�شافة حيث  �لثاين  �ملركز  �أ�شدها على  على 
�أثناء  �لتقدم للأمام  جنح �ك�شرتمي مارين من 
���ش��رع��ان م��ا ع���اود رهيب  �ل����دورة �لأوىل ول��ك��ن 
�لتقدم ليحافظ على مركزه �لثاين حتى نهاية 

�ل�شباق.
�لتي  �ملناف�شة  يف  قاربا  ع�شر  ت�شعة  �شارك  وق��د 
���ش��ه��دت �ن�����ش��ح��اب ق���ارب���ني م���ن �ل�����ش��ب��اق ب�شبب 
�أعطال فنية خمتلفة وقد قام بتكرمي �لفائزين 
يف �خلتام �شامل �لرميثي م�شاعد مدير عام نادي 
ونا�شر  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 

�لظاهري م�شرف عام �ل�شباق.
ل�شمو  �لتهنئة  �لرميثي  ���ش��امل  رف��ع  جهته  م��ن 
�ل�شيخ �شلطان بن خليفة �آل نهيان و�لذي �أ�شفر 
دع��م��ه ورع��اي��ت��ه ع��ن مت��ي��ز �أب��وظ��ب��ي يف تنظيم 
تعد  و�ل��ت��ي  �لبحرية  و�ل�شباقات  �ملناف�شات  ك��ل 

�لقو�رب �خل�شبية �ل�شو�حيف �أحدها.
�ملت�شابقني  ج��م��ي��ع  �ل��رم��ي��ث��ي مب�����ش��ت��وى  و�أ����ش���اد 
�لذين رفعو� من م�شتوى �ملناف�شة و�ل�شباق وكان 
�أن حتفل جميع مر�حل  �لكبري يف  �لف�شل  لهم 
�ل�شباق بالإثارة و�لتحدي و�لندية منذ �لبد�ية 

وحتى �لنهاية.
وقال ��شتمتعنا كثري� باحل�شور �لإمار�تي �لقوي 

زورقا  �شتة ع�شر  �ل�شباق خا�شة مع م�شاركة  يف 
م��ن �لإم����ار�ت وث��لث��ة زو�رق م��ن دول��ة �لكويت 
يف  �أك���رب  خليجية  مل�شاركة  ونتطلع  �ل�شقيقة.. 
�مل�شتقبل خا�شة و�أن �ل�شو�حيف ل تتحدث عن 
ت���ر�ث �لإم������ار�ت ف��ق��ط و�إمن����ا ع��ن دول �خلليج 
�أ�شيلة  �لقارب علمة  و�لتي ل يز�ل هذ�  عامة 

ي�شتخدم يف �شياق �حلديث عن �لرت�ث فيها .
و�أ�����ش����اف �إن م��ن��اف�����ش��ات �ل�����ش��و�ح��ي��ف ت�����ش��ري يف 
�أكرب  �نت�شار  نحو  وت��ت��وج��ه  �ل�شحيح  �ل��ط��ري��ق 
هذه  تنظيم  يف  �لثالث  �لعقد  ندخل  �أن��ن��ا  حيث 
ذلك  فاإن  وبالتاأكيد  و�لعزيزة  �لغالية  �لبطولة 
ي��ع��ن��ي �أن���ن���ا و���ش��ل��ن��ا مل��رح��ل��ة م��ه��م��ة م���ن �لن�شج 
و�لتجديد  د�ئ��م��ا  �لتطوير  ع��ن  نبحث  جتعلنا 
و�شيكون لنا �جتماع مع ق�شم �ل�شباقات ملناق�شة 
بهذه  للرتقاء  و�ملناق�شات  �ملقرتحات  من  عدد 
دوم��ا يف خمتلف  كما نطمح  للأف�شل  �لبطولة 

وكل �لأن�شطة �لتي ينظمها �لنادي.
من ناحية �أخرى وجه نا�شر �لظاهري م�شرف 
عام �ل�شباق �ل�شكر لكل �جلهات �حلكومية �لتي 
���ش��ارك��ت يف �جن����اح �ل�����ش��ب��اق وه���ي ج��ه��از حماية 
�ملدين  �لدفاع  �لوطني  �لإ�شعاف  �شركة  �ملن�شاآت 
هذه  تعاون  �أن  و�أك��د  للطري�ن  فالكون  و�شركة 
�إي��ج��اب��ي وف��ع��ال يف متيز  �جل��ه��ات ك���ان ل��ه دور 

�ل�شباق وجناحه يف خمتلف �ملر�حل.
�ل�شباق  �لفوز بلقب  د�ي��ف  و�أه��دى طاقم �شكاي 
�إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�لتنفيذي  �ملجل�ض  دبريئي�ض  عهد  ويل  مكتوم 
�إد�رة  لإمارة دبي ونا�شر �لنيادي رئي�ض جمل�ض 

نادي �شكاي د�يف.
منذ  متكنا  �شهيل  �أح��م��د  ق���ال  �ملناف�شة  وح���ول 
�لدورة �لأوىل من �حلفاظ على �شد�رة �ل�شباق 
و�أحكمنا قب�شتنا عليها منذ �لبد�ية حيث و�شعنا 
�لدورة  حتى  �ملناف�شني  بقية  وبني  بيننا  �لفارق 
�لأخرية �ملناف�شة كانت قوية لكننا �شيطرنا منذ 

�لبد�ية و�حلمدهلل ح�شدنا �أف�شل نتيجة .
كما �أهدى �أحمد �شهيل �لفوز �إىل زميله �لغائب 
ي�شارك  و�ل�����ذي مل  ���ش��ه��ي��ل  و�مل��ت�����ش��اب��ق حم��م��د 

عودة  �أن  و�أك��د  �لأم�ض  �شباق  لأ�شباب �شحية يف 
حممد �شهيل �شتكون قريبة ل�شباقات �خل�شبية 
م��و���ش��ح��ا �أن م����رو�ن �مل��ه��ريي ق���ام ب����دور ناجح 
كبديل مميز وبحكم �أنه من �ملخ�شرمني يف هذه 

�ل�شباقات.
من ناحيته مرو�ن �ملهريي ع�شو �لفريق �ل�شكر 
لنادي �أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية على 
ق�شم  لتميز  بالإ�شافة  للبطولة  �لإخ��ر�ج  ح�شن 
�أعطى  �ل��ذي  �ل�شباق  م�شار  و�شع  يف  �ل�شباقات 
عدم  م��ع  خ��ا���ش��ة  ك��ب��رية  �أري��ح��ي��ة  للمت�شابقني 
وجود �أي عائق �أو وقوع حو�دث يف �مل�شار وهو ما 
جعل �ل�شباق مثاليا لإقامة �ملناف�شة. وقد �شارك 
يف �ل�شباق ت�شعة ع�شر قاربا هي �ك�شرتمي مارين 
ب��ق��ي��ادة ���ش��امل ف��ا���ش��ل �ل��ه��ام��ل��ي و�أح���م���د ح�شن 
�ل�شويدي و�ك�شرتمي مارين بقيادة ر��شد خليفة 
�مل���ري ودمل���ا م��اري��ن بقيادة  �مل���ري وخليفة ر����ش��د 
ذياب وخليفة حميد بن ذيبان و�لنوبي لل�شباقات 
بقيادة �شكر �هلل ح�شن وعبد �هلل �لنوبي يو�شف 
وقارب �لنوبي بقيادة حممد �لنوبي وطارق علي 
�هلل  وعبد  مبارك  �لكرمي  عبد  بقيادة  و�لنوبي 
�ملزروعي و�أبوظبي ري�شنج بقيادة �أحمد �ملهريي 
عي�شى  م��اج��د  ب��ق��ي��ادة  و�شابكو  �مل��ه��ريي  و�شعيد 
وعامر  عبد�هلل  بقيادة  و�مللك  �ل�شبوري  وعلي 
�ل�شبوري و�لكر�ج �لكويتي بقيادة خليفة حممد 
�ملهريي وبطي خالد �ملهريي و�لنوبي لل�شباقات 
�لقمزي  ربيع  وخليفة  �حل��م��ري  حممد  بقيادة 
عبد  وف��رج  �لكرمي  عبد  حممد  بقيادة  و�لنوبي 
�ل��ك��رمي و�حل���اج م��اري��ن بقيادة ع��ارف �جل�شمي 
�شلطان  ب��ق��ي��ادة  و�ل��و���ش��م��ي  �ل�شام�شي  وح�����ش��ن 
بقيادة  د�ي���ف  و���ش��ك��اي  �شهيل  ور����ش��د  ب��وط��وي��ل 
و�لكر�ج  �مل��ه��ريي  �شعيد  وم����رو�ن  �شهيل  �أح��م��د 
�ملهريي وحممد  بقيادة حممد خليفة  �لكويتي 
حم�شن علي .. كما �شاركت من �لكويت �ل�شقيقة 
من  ك��ل  بقيادة  رهيب  ��شم  حت��ت  ق���و�رب  ثلثة 
و�لثنائي  �شعيد  وح�شن  علي  �هلل  عبد  �لثنائي 
عبد �لعزيز خالد وجا�شم �لدخيل و�لثنائي عبد 

�للطيف �لعماين وعادل �مل�شفر. 

جناح اإماراتي يف مناف�شات القوارب اخل�شبية .. و�شكاي جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي تبداأ ت�شلم ملفات الرت�شح لدورتها اخلام�شة
دايف يحكم قب�شته على لقب ال�شواحيف

حممد بن زايد ي�شهد جانبا من بطولة العامل ملحرتيف اجلوجيت�شو

�شهد �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�ض يف مركز �أبوظبي �لدويل للمعار�ض جانبا 
 2013 لعام  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �خلام�شة  �ل��ع��امل  بطولة  مناف�شات  م��ن 

و�لتي تقام حتت رعاية �شموه.
كما �شهد �ملناف�شات �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض جمل�ض �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�شانية رئي�ض جمل�ض 
�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  �لريا�شي  �بوظبي 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع و�ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �ل نهيان و�شعادة 
و�شعادة جرب حممد غامن  �لعهد  دي��و�ن ويل  وكيل  �مل��زروع��ي  مبارك  حممد 
�مل�شئولني وجمهور  �أبوظبي وعدد من  دي��و�ن ويل عهد  �ل�شويدي مدير عام 

من حمبي لعبة �جلوجي�شتو.
وقد �شهد �شمو ويل عهد �بوظبي تتويج في�شل �لكتبي بامليد�لية �لذهبية يف 
مناف�شات �حلز�م �لبني ملائة كيلوجر�م وطارق حممد مطر بامليد�لية �لذهبية 

يف مناف�شات �حلز�م �لبني فوق مائة كيلوجر�م.

�للعب  فاز فيها كل من  �لتي  �ملناف�شات  �شموه جولت �خرى من  �شهد  كما 
و�للعب  كيلوجر�م   76 ل���  �لبني  �حل���ز�م  يف  �ل��رب�زي��ل  م��ن  �شانت�ض  فيكتور 
�شبي�شتيان بربو�ش�ض من �لرنويج يف �حلز�م �لبني ل� 82 كيلوجر�م و�للعب 
 88 ل�  �لبني  �حل��ز�م  يف  �لمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من  كورنيليو�ض  كينان 
كيلوجر�م   94 ل�  �لبني  �حل��ز�م  كند� يف  فليوف من  و�ل��لع��ب يل  كيلوجر�م 
60 كيلوجر�م  ل�  و�للعب مي�شيل نايكولني من �لرب�زيل يف �حلز�م �ل�شود 
كيلوجر�م.   66 ل�  �ل�شود  �حل��ز�م  �لرب�زيل يف  �وليفر� من  بيرتيز  و�للعب 
وهناأ �شموه �أبطال �لإمار�ت �لفائزين يف مناف�شات �ليوم ويف مقدمتهم �لبطل 
ل�  �لبني  �حل��ز�م  مناف�شات  يف  �لذهبية  �مليد�لية  على  �حلائز  �لكتبي  في�شل 
�ملناف�شات و�جلولت  و�لنجاح يف  �لتوفيق  للجميع  ..متمنيا  100 كيلوجر�م 

�لقادمة.
ويبلغ عدد �مل�شاركني يف �لدورة �خلام�شة لبطولة �لعامل ملحرتيف �جلوجيت�شو 
660 من فئة �ل�شغار و�لنا�شئني و780 لعبا  �لتي تختتم مناف�شاتها غد� 

ميثلون 50 دولة .



اإنقاذ رجل قطع ذراعيه مبنا�شري 
�إن��ق��اذ ح��ي��اة رج��ل قطع ذر�عية  �لف�شل يف  �ل��ي��ه  ين�شب  �ط��ف��اء  ق��ال رج��ل 
مبنا�شري يف متجر قرب لو�ض �جنلي�ض �نه ظن يف بادئ �لأمر �نه يف م�شرح 

جرمية قتل .
��شمه، يف حالة حرجة يف  عن  �ل�شلطات  تك�شف  �ل��ذي مل  �ل��رج��ل،  ويرقد 
�مل�شت�شفى بعد �إقد�مه على برت ذر�عيه يوم �لربعاء يف متجر مبنطقة و�شت 

كوفينا.
با�شادينا ملكافحة  �أرت هورتادو رجل �لطفاء يف وحدة  �ن  �ل�شرطة  وقالت 

�حلر�ئق �شاعد يف �إنقاذ حياة �لرجل .
وقال هورتادو �نه ت�شادف وجوده يف �ملتجر ولحظ �لدم وهو ي�شيل عندما 
ومنا�شف  حبل  من  قطع  من  �شماد�ت  هورتادو  و�شنع  �لرجل.  �يل  تقدم 

لوقف �لنزيف .
و��شاف هورتادو لل�شحافيني �لذين جتمعو� يف �طفائية با�شادينا كان ر�أ�شه 
يف �جتاه �لر�ض. ظننت �نه م�شرح جرمية و�نني �مام �شحية. هذ� ما بد� 

يل و��شاف قائل: كان ينب�ض نب�شا �شعيفا جد� ويتنف�ض ب�شعوبة .
وقال رودي لوبيز �ملتحدث بل�شان �شرطة و�شت جوفينا �ن �لرجل �مل�شاب 
ت�شرف كاأي زبون عندما ترجل �ىل د�خل متجر هوم ديبوت و�نتزع منا�شري 

يدوية وبد�أ يف قطع ذر�عيه حتى و�شل �إىل �لعظام .
و�حد  منها  �لق��ل  على  منا�شري  بثلثة  ��شتعان  �نه  يبدو  �ل�شرطة  وقالت 

خم�ش�ض لقطع �حلو�ئط �خل�شبية .

مت�شاح عمالق يبتلع كل �شيء
ك�شفت �شور مذهلة عن قيام مت�شاح يف �لفلبني بابتلع خنزير �شخم ي�شل 

وزن ر�أ�شه �إىل حو�يل 6.5 كيلوجر�م.
يبلغ طوله  �ل�شخم  �لتم�شاح  �إن  �لربيطانية  �لديلي ميل  وقالت �شحيفة 
حو�يل خم�شة �أمتار، ويعي�ض يف حديقة با�شاي �شيتي بالعا�شمة �لفلبينية 

مانيل.
وح�شب �ل�شحيفة، ميكن لتم�شاح �لبحار �أن يعي�ض حتى 70 عاماً، وي�شل 

طوله �أحياناً �إىل �شتة �أمتار، ووزنه �إىل ن�شف طن.
و�أ�شافت �ل�شحيفة: لي�ض غريباً على هذ� �لنوع من �لتما�شيح، �لذي يعي�ض 
يف �ملياه �ملاحلة، �أن يبتلع خنزير�ً بهذ� �حلجم �إذ� جاع، حيث عرف عنه �أنه 

ميكن �أن يبتلع جامو�شاً وقرد�ً، �أو حتى �شمكة قر�ض.
فري�شته  على  ينق�ض  ث��م  �مل���اء،  �شطح  م��ن  بالقرب  �لتم�شاح  ه��ذ�  ويكمن 

ويجرها �إىل �ملاء، م�شتخدماً يف ذلك ذيله و�أنيابه �لقوية.
وتعد منطقة جنوب �شرق �آ�شيا و�أ�شرت�ليا موطن مت�شاح �لبحار.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

غاغا جتمد ن�شاطها حتى �شبتمرب 
�ل��ع��امل��ي��ة، ليدي  �ل��ن��ج��م��ة  �أن  رغ���م 
غاغا، �شوهدت وهي ت�شري جمدد�ً 
وركها،  يف  جلر�حة  خ�شوعها  بعد 
للجدل  �مل���ث���رية  �مل��غ��ن��ي��ة  �أن  ت��ب��نّي 
ن�شاطاتها  م��ع��اودة  من  تتمكن  لن 
�ملقبل.  �أي���ل���ول-����ش���ب���ت���م���رب  ح���ت���ى 
�إن����د �شتايل  ون��ق��ل��ت دوري�����ة لي���ف 
�أ�شدقائها،  �أح���د  ع��ن  �لأم��ريك��ي��ة، 
�أن غ��اغ��ا ت�����ش��رتخ��ي، وت��ت��ع��اف��ى يف 
تايلور  حبيبها  ب��رع��اي��ة  �شيكاغو، 
مت�شي  ب���د�أت  �أن��ه��ا  م�شيفاً  كيني، 
جم��دد�ً.. وهو �أمر ر�ئع . غري �أنه 
ت�شتاأنف  لن  �لنجمة  �أن  �إىل  �أ���ش��ار 
 ، �ملقبل  �شبتمرب  حتى  ن�شاطاتها 
�أن ذل��ك ك��ان حمبطاً جد�ً  م��وؤك��د�ً 
�أنها  �إىل  و�أ���ش��ار   . �إل��ي��ه��ا  بالن�شبة 
ت��ري��د �ل��ع��م��ل ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
�مل�����ش��اري��ع، غ��ري �أن��ه��ا ب��ح��اج��ة �إىل 
�أن  و�أ���ش��اف  �أطبائها  م��ن  مو�فقة 
عودتها ت�شتحق �لنتظار، مو�شحاً 
�أن غاغا متكنت من �لرتكيز على 
��شرت�حتها  خ��لل  �أغانيها  كتابة 
وي�شار �إىل �أن ليدي غاغا ��شطرت 
لإل���غ���اء م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ح��ف��لت يف 

�إطار جولتها �ملو�شيقية �لعاملية.

تواأم فرقتهما احلياة لتجمعهما الأقدار 
عرث كل من �ل�شقيقتني على تو�أمها �لآخر حني �شاهدت 
باملوقع  فيديو  مقطع  على  بال�شدفة  �شقيقتها  �أناي�ض 
�أناي�ض  وت��در���ض  �لت�شابه.  درج��ة  م��ن  ف�شعقت  �ل�شهري، 
�ملو�شة �لفرن�شية يف لندن، بينما تعي�ض �شامانثا يف لو�ض 
�أجنلو�ض بالوليات �ملتحدة �لأمريكية. وبعد بحث �شريع 
�كت�شفت �أناي�ض حقائق �أخرى مثرية، بينها �أنها و�شامانثا 
 ،1987 �ليوم ذ�ته من كانون �لول )نوفمرب(  ولدتا يف 
تفرقتا  �لتو�أمني  لكن  بكوريا �جلنوبية.  �لبلدة  نف�ض  يف 
�شريعا بعدما تبنى زوجان فرن�شيان �أناي�ض، بينما ن�شاأت 
�شامانثا يف نيوجري�شي قبل �أن ت�شتقر يف لو�ض �أجنلو�ض. 
وب��ع��دم��ا �ك��ت�����ش��ف��ت �ل��ت�����ش��اب��ه �ل��ه��ائ��ل يف �ل�����ش��ك��ل، قررت 
على  ر�شالة  ع��رب  �ملفرت�شة  ب�شقيقتها  �لت�شال  �أناي�ض 
�شورتها  ر�أي��ت  بعدما  �شامنثا:  وتقول   . في�شبوك  موقع 
�أنني �أرى نف�شي، وحني  )�ل�شقيقة( للمرة �لأوىل ظننت 
. وقد  �لتو�أم  �أنها �شقيقتي  �شريعا  �لر�شالة عرفت  قر�أت 
جنحت �لتو�أمان يف جمع تربعات قيمتها 35 �ألف دولر 

على �لإنرتنت، لإمتام �للقاء �ملنتظر بينهما.

قتل طليقته و�شقيقها واأ�شاب طفله 
�طلق  على  �ل��زرق��اء  �ردين يف حمافظة  م��و�ط��ن  �أق���دم 
عيار�ت نارية على زوجته �ل�شابقة و�شقيقها وطفله ومن 

ثم �طلق �لنار على نف�شه �إثر خلفات �شابقة بينهم . 
وقال �ملركز �لعلمي يف �لأمن �لعام �نه ورد بلغ م�شاء 
�أحد  ب��اإق��د�م  يفيد  �ل��زرق��اء  �شرطة  م��دي��ري��ة  �إىل  �أم�����ض 
�لأ�شخا�ض على �إطلق عيار�ت نارية د�خل �أحد �ملنازل يف 
مدينة �لزرقاء، ليتبني عند و�شول رجال �لأمن باأن ذلك 
باإطلق  �شابقة  عائلية  �إثر خلفات  وعلى  قام  �ل�شخ�ض 
�لنار على زوجته �ل�شابقة و�شقيقها و�للذين توفيا على 
�لفور، كما وقام باإطلق �لنار بعد ذلك على طفله وعلى 

نف�شه ونقل �إىل �مل�شت�شفى بحالة �شيئة. 
و�أكد �ملركز �لعلمي �أنه مت �إبلغ �ملدعي �لعام و�لطبيب 
�ل�شرعي وبو�شر �لتحقيق يف �لق�شية للوقوف على كافة 

ملب�شاتها .

حزامه ينقذه من ر�شا�شة
جنا �أمريكي باأعجوبة، بعد �أن ��شطدمت ر�شا�شة طائ�شة 
جل�شده.  �خرت�قها  دون  ح��ال  ما   ، �ملعدنية  حز�مه  بعقدة 
�ل�شرطة،  يف  م�شادر  ع��ن  �مريكية  �إع���لم  و�شائل  ونقلت 
�إىل  �أدى  �أم��ام متجر بفيلدلفيا، ما  �إط��لق نار ح�شل  �أن 
باإحدى  �ملتجر،  موظفي  �أحد  رينو�شو،  بيانفينيدو  �إ�شابة 
��شتقرت  ح��ظ��ه،  حل�شن  �أن���ه  غ��ري  �لطائ�شة.  �لر�شا�شات 
ب��ن��ط��ال��ه، ومل ي�شب ه��و باأي  �ل��ر���ش��ا���ش��ة يف ع��ق��دة ح���ز�م 
خد�ض. و�أو�شح رينو�شو، �أنه كان ي�شتعد لنقل �إحدى عربات 
�ل�شارع.  �لنار يف  �إط��لق  �خل��ارج، عند ح�شل  �إىل  �لت�شوق 
و�أ�شاف خرجت، ف�شمعت �شوت طلقات نارية، قبل �أن �أقع 
على �لأر�ض . و�أّكد �أنه مل يعلم فور�ً �أنه �أ�شيب بطلق ناري، 

م�شيفاً مل �أ�شعر باأي �شيء.. وكنت �أتفح�ض ج�شدي .

تقنية حديثة ت�شمح بروؤية الأمل
�أجرى باحثون �أمريكيون �أبحاثاً لروؤية �لأمل، م�شتخدمني تقنية �مل�شح �ل�شوئي �مللون للدماغ، و�أكد فريق �لباحثني 
�أع��رف عدوك  للمري�ض.  �ملنا�شب  �لعقار  وت�شاعد يف معرفة  �لأمل،  م�شببات  �لتعرف على  �إىل  تهدف  �لأبحاث  �أن 
جيد�ً قبل مو�جهته، حكمة قرر �أطباء �أمريكيون تطبيقها، فعو�شاً عن �شرف �لأمل بعقار، �ن�شرف باحثون �إىل 
�إجر�ء �أبحاث متكنهم من روؤية �لأمل م�شتخدمني لذلك تقنية �مل�شح �ل�شوئي �مللون للمخ. وبات قر�ر �لأطباء و�قعاً 
بعد جتارب �أولية قام بها �لفريق �لطبي، �لذي يهدف باأبحاثه �إىل معرفة فعالية �لعقار �لذي ي�شرف للمري�ض، 
وجدو�ه. وقال تور و�غر قائد فريق �لباحثني �لطبي وهو �أ�شتاذ م�شارك يف علم �لنف�ض وعلم �لأع�شاب يف جامعة 
ولية كولور�دو هذه �ل�شورة على �ختلف �ألو�نها تو�شح قوة �لأمل ومن �مللحظ �أن �شدته عالية يف �ملناطق �لتي 
�إذ  تظهر باللون �لأ�شفر بينما يقل يف �ملناطق �لتي تظهر باللون �لأزرق. �لطموحات مل تقف عند �لروؤية فقط، 
�لتجارب ميكننا  و�أ�شاف و�غر من خلل  �مل�شتع�شية.  �لأمل يف �حل��الت  �لبحث عن م�شببات  �لأطباء على  يعكف 
معرفة م�شببات �لآلم �ملزمنة بالإ�شافة �إىل �أنو�ع �أخرى من �لأمل ، موؤكد� �أن �لبحاث جتري يف طريقها مل�شاعدة 
من ل ي�شتطيع و�شف �لأمل ك�شغار �ل�شن و�مل�شابني باخلرف بينما �آمال �لكثريين معلقة على �لنتائج خا�شة و�أن 

�جلميع عا�ض يوماً �لأمل بينما مل ي�شاهده باملعنى �حلريف �أحد.
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تقنية تتيح للمدر�شني
 تتبع ما يقراأه طالبهم

جديدة  تقنية  عن  �لأمريكية   coursesmart �شركة  ك�شفت 
�لكتب  ي��ق��ر�أون  طلبهم  ك��ان  �إذ�  م��ا  معرفة  للمدر�شني  تتيح 
�لتقنية  �أن  �ل�شركة  و�أو�شحت  ل.  �أم  قر�ءتها  منهم  �ملطلوبة 
�إح�����ش��ائ��ي��ات تف�شيلية ح���ول م��ا قام  ب��اإن�����ش��اء  ت��ق��وم  �جل���دي���دة 
�لقر�ءة.  م���دة  �أو  �ل�����ش��ف��ح��ات  ع���دد  ���ش��و�ء  ب��ق��ر�ءت��ه،  �ل��ط��ال��ب 
�إلكرتونية  كتب  يف  �لتقنية  تلك   CourseSmart وق��دم��ت 
تقوم هي باإعد�دها ون�شرها على �لإنرتنت، كما توفرها يف �شكل 
على  �لقائمة  �لإح�شائيات  وتوفر  �لذكية.  للأجهزة  تطبيقات 
 CourseSmart Engagementعليها �أطلق  �لتي  �لتقنية 
مل  �لذين  �لطلب  باأ�شماء  تنبيهات   ،Score Technology
�لطلب  �أكرث  �أ�شماء  �إىل  بالإ�شافة  فرو�شهم،  باإجناز  يهتمو� 
�هتماماً بقر�ءة ما طلب منهم. وت�شري �ل�شركة �إىل �أن مثل تلك 
�لإح�شائيات �شت�شهل على �ملدر�شني �لتنبوؤ بالطلب �لذين قد 
يهبط م�شتو�هم �لدر��شي ب�شبب عدم �هتمامهم بقر�ءة �لكتب 
�لتقنية �جلديدة  �أن  �إجناز فرو�شهم. يذكر  �أو  �ملطلوبة منهم 
تلك ميكن ��شتخد�مها مع �أي كتب �إلكرتونية تفر�شها مدر�شة 
ما �أو معهد �أو جامعة على طلبها، حيث وفرت �ل�شركة �إمكانية 

�إ�شافة تلك �لتقنية لكتب �أي موؤ�ش�شة تعليمية باتفاق م�شبق.

دراجة نارية قابلة للطي
بالأ�شكوتر  �ل�شبه  ق��ري��ب��ة  ن��اري��ة  در�ج����ة  �ب��ت��ك��رت  ج��دي��دة  ���ش��رك��ة 
�أن  دون  حقيبة  يف  ت�شعها  �أن  ميكنك  و�ل��ت��ي  ل��ل��ط��ي،  و�ل��ق��اب��ل��ة   ،
�أ�شكوتر �حلقيبة  �أو ج��ر�ج. ويبلغ �شعر  �إىل ركنها يف م��اأرب  حتتاج 
�أنتجته �شركة موفيو  �لذي   ، �أطلقته عليه موفيو  �لذي  �أو �ل�شم 
 28 لنحو  �لق�شوى  �شرعتها  وت�شل  �إ�شرتليني،  جنيه  �ألفي  نحو 
ثو�ٍن  يف  للطي  �لقابلة  �لنارية  �لدر�جة  وتعمل  �ل�شاعة.  يف  ميًل 
معدودة بالبطاريات �لكهربائية، ول ت�شتخدم �لوقود، وي�شل عمر 
�لبطارية لنحو 22 كيلومرت، كما �أنه متوفر بها مقعد من �جللد 
ميكن  و�لتي  كيلوجر�م،   25 لنحو  �لأ�شكوتر  وزن  وي�شل  �ملريح. 
�شغرية.  ظهر  حقيبة  يف  وو�شعها  �شغريتني  لقطعتني  تق�شيمها 
�أن تجُطرح �لدر�جة �لنارية �جلديدة موفيو يف �لأ�شو�ق  من �ملقرر 
�شليز�ك،  تاما�ض  ت�شريحات  بح�شب  �ملقبل،  �لعام  مطلع  ر�شمياً 
�لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة �شركات �آنرتو . وقال �شليز�ك : موفيو 
در�جة خفيفة �لوزن جد�ً، و�شت�شبح �أف�شل و�شيلة للنقل �لعام يف 

�لعامل، كما �أنها و�شيلة �شفر �شديقة للبيئة ، وفقا للديلي ميل .

�شرقة همربغر ب�100 األف دولر
يف حادثة غريبة من نوعها يف ولية نيوجري�شي �لأمريكية، متت 
�ألف   100 قيمتها  ت��و�زي  بالهمربغر  مليئة  م��رّبدة  �شرقة حاوية 
�أن  �ل�شرطة،  �إع��لم �مريكية عن م�شادر يف  دولر. ونقلت و�شائل 
3 �آلف كرتونة من فطائر �لهمربغر  حاوية مربدة حتتوي على 
�لتي تو�زي قيمتها 100 �ألف دولر، �شرقت عندما كانت موجودة 
مدينة  يف  جي  �إم  بي  �شركة  مو�قف  �أح��د  يف  مركونة  مقطورة  يف 
ليندن بنيوجري�شي. وكان من �ملفرت�ض �أن يتم �إر�شال �حلاوية �إىل 
هولند�، حيث كانت �شتوّزع �لفطائر �لتي تنقلها، و�لتي حتمل ��شم 
�لعلمة �لتجارية هيلتون ، على فنادق هيلتون �لأجنبية. غري �أن 
كامري�ت �ملر�قبة �أظهرت �أن �شخ�شاً �قتحم �ملوقف و�شرق �ملقطورة 

�لتي حتتوي على حاوية �لهمربغر، وقادها �إىل وجهة جمهولة.
كيت و�ل�ض لدى و�شولها حل�شور �لعر�ض �لأول للفيلم �جلديد )فيلم رعب 5 ( يف ني�شان هوليوود. )رويرتز(

اأرم�شرتونغ يبيع 
منزله ب�3 ماليني

ت��خ��ل��ى ب��ط��ل ���ش��ب��اق��ات �ل���در�ج���ات 
�لأمريكي، لن�ض �أرم�شرتونغ، عن 
�إىل قلبه يف مدينة  �ملحبب  منزله 
�و����ش���نت �لأم���ريك���ي���ة، ب�����ش��ع��ر �أق���ل 
�لذي  �ل�شعر  م��ن  كثرية  مبليني 
و�أف��ادت �شحيفة  �لبد�ية  طلبه يف 
�لأمريكية،  �شتايت�شمان  �أمريكان 
�ل���ع���ق���ار يف و�شط  ب��ع��د ط����رح  �ن����ه 
مليني   10 مقابل  للبيع  �أو���ش��نت 
�شركة  م��وؤ���ش�����ض  ������ش����رت�ه  دولر، 
�لنفط  ����ش��ت��خ��ر�ج  ح��ق��وق  ت�شرتي 
كوهلر،  �آل  يدعى،  و�ملعادن  و�لغاز 
�أخ����ذ ق��ر���ش��اً م��ن �مل�شرف  ب��ع��دم��ا 
يقدر ب� 3 مليني دولر، ما ي�شري 
خف�ض  �ل�����ش��ب��اق��ات  ب��ط��ل  �ن  �إىل 
�ملليني من �شعره. و�أ�شارت �إىل �ن 
�رم�شرتونغ ��شرتى �لعقار يف �لعام 
�نه  با�شمه  �ملتحدث  و�أك��د   ،2004
�أو�شنت  �لبقاء يف  باعه لكنه يعتزم 
�إ�شافية.  �إعطاء تفا�شيل  من دون 
�أجرى  �أر���ش��م��رتون��غ  �ن  �إىل  ي�شار 
طو�ل  ��شتمرت  باملنزل  حت�شينات 
بامتلكه  �فتخر  ولطاملا  �شنتني، 
و�أقام فيه حفلت و�أعماًل خريية. 
وتقدر ثوة �رم�شرتونغ مبا ل يقل 
�لعلم  م��ع  دولر،  م��ل��ي��ون   60 ع��ن 
�نه �أقّر موؤخر�ً بتعاطيه �ملن�ّشطات 
خ���لل م�����ش��ريت��ه �ل��ري��ا���ش��ي��ة �لتي 
دورة  يف  �ن���ت�������ش���ار�ت   7 ت�����ش��ّم��ن��ت 
ف��رن�����ش��ا وك������ان �لإحت��������اد �ل�����دويل 
ل�����ل�����در�ج�����ات �ل����ه����و�ئ����ي����ة �أوق�������ف 
�ألقابه  م��ن  وج�����ّرده  �أرم�����ش��رتون��غ 
�لأمريكية  �لوكالة  عقوبة  موؤيد�ً 

ملكافحة �ملن�شطات يف هذ� �ملجال.

زيت اإكليل اجلبل 
يقّوي الذاكرة

�لباحثني  م��ن  جمموعة  تو�شلت 
�لربيطانيني �إىل �أن ��شتن�شاق زيت 
�لروزماري  �أو  �إكليل �جلبل  ع�شبة 
ي�شاعد �لإن�شان على تذكر �لأ�شياء. 
ووفق تقرير ن�شرته �شحيفة ديلي 
�لأبحاث  ف���اإن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  م��ي��ل 
�لروزماري  زيت  �أن  �أي�شاً  �أظهرت 
�لذ�كرة  وي���ع���زز  �لن���ت���ب���اه،  ي��ح��ف��ز 
باحثون  وق������ال  �لأم��������د.  ط���وي���ل���ة 
مدينة  يف  ن���ورث���م���ربي���ا  ب��ج��ام��ع��ة 
�شل�شلة  �إن  �لربيطانية،  نيوكا�شل 
م����ن �لخ����ت����ب����ار�ت �ل���ت���ي �أج���ري���ت 
�مل�����ش��ت��ق م���ن ع�شبة  �ل���زي���ت  ع��ل��ى 
��شتن�شاقه  �أن  �أظهرت  �لروزماري، 
يزيد من فر�ض م�شاعدة �ل�شخ�ض 
ع��ل��ى ت��ذك��ر �لأ���ش��ي��اء �ل��ت��ي يتعني 
بن�شبة  �مل�شتقبل،  يف  عملها  عليه 
%، مقارنة  و75   60 بني  ت��رت�وح 
بالأ�شخا�ض �لذين مل ي�شتن�شقوه.

�ل�����ش��اد���ش��ة ع�����ش��رة م���ن عمرها  ت��ل��م��ي��ذة دون  ت��ع��ر���ش��ت 
ب��اإح��دى مناطق  �أم����ام معهد ث��ان��وي  ل��لخ��ت��ط��اف م��ن 
حتويل  يتم  �أن  قبل  �لتون�شية  بوزيد  �شيدي  حمافظة 
�أع��و�ن مركز  �أين جنح  �إىل حمافظة �شفاق�ض  وجهتها 
خمتطفيها  �إي��ق��اف  م��ن  خليفة  ب��ن  ع��ل��ي  ببئر  �ل����درك 

�لثنني و�لعثور على �لتلميذة د�خل �ل�شيارة.
وح�����ش��ب م�����ش��در �أم���ن���ي م��ط��ل��ع ف�����اإن ب���لغ���ا ورد على 
مفاده  �ملذكورة  باجلهة  �ل�شرطة  مركز  �أع��و�ن  م�شامع 
منجمية  لوحات  دون  �شاحنة  ي�شتقلن  �شخ�شني  قيام 
ت��ل��م��ي��ذة و�إرك���اب���ه���ا ع��ن��وة وحت���ت �لتهديد  ب��اخ��ت��ط��اف 
ب�شكني يف �لعربة و�لفر�ر بها، ونظر� خلطورة �ملو�شوع 
�أوله �لأع��و�ن �لعناية �للزمة ورّوج��و� يف �حلني  فقد 
برقيتي تفتي�ض �لأوىل يف �شاأن �لتلميذة و�لثانية يف �شاأن 
مبحافظة  نظر�ئهم  مع  بالتن�شيق  قامو�  كما  �ل�شيارة، 

�شفاق�ض باعتبارها �لوجهة �ملنتظرة للم�شتبه بهما.
وبعد نحو �ل�شاعة من زمن �حلادثة جنح �أعو�ن �لدرك 
من  لل�شاحنة  ن�شبوه  كمني  �إث��ر  خليفة  ب��ن  علي  ببئر 
�لتي  �ملت�شررة  وبرفقتهما  بهما،  �مل�شتبه  على  �لقب�ض 
ب�شماع �أقو�لها �أفادت باأنها تعر�شت لعتد�ء بالفاح�شة، 
ومن �ملنتظر �أن تعر�ض �لتلميذة على �لفح�ض �لطبي 

بامل�شتبه بهما  �لعمومية بالحتفاظ  �لنيابة  �أذنت  فيما 
على ذمة �لأبحاث.

�لعدلية  �ل�شرطة  ف��رق��ة  �أع����و�ن  �أل��ق��ى  �آخ���ر  �شياق  ويف 
مبنطقة �لأمن �لوطني ب�شفاق�ض �ملدينة �لقب�ض على 
�شاب يف �لعقد �لثالث من عمره لل�شتباه يف م�شوؤوليته 
من  �آخ��ري��ن  �شخ�شني  مب�شاركة  تلميذة  �ختطاف  عن 
و�لتخل�ض  و�غت�شابها  ب�شفاق�ض  تربوية  موؤ�ش�شة  �أمام 
منها برتكها يف جهة �شفاف �لبحرية بالأحو�ز �ل�شمالية 

بالعا�شمة تون�ض مبفردها.
وح�����ش��ب م��ا ت��وف��ر م��ن م��ع��ط��ي��ات ف����اإن ت��ل��م��ي��ذة عمرها 
يركبونها  �أ�شخا�ض  بثلثة  فوجئت  �شنة   14 ح��و�يل 
رغم  ويغت�شبوها  وجهتها  ويحولون  �شيارة  يف  بالقوة 
تو�شلتها �إليهم، وبعد �أن ق�شو� وطرهم منها �أركبوها 
�لبحرية  �إىل جهة �شفاف  ونقلوها  �ل�شيارة  جم��دد� يف 
وتركوها  منها  تخل�شو�  �أين  �لعا�شمة  تون�ض  �شو�حي 
�أعو�ن  عليها  ع��رث  �أن  �إىل  �ل�����ش��ارع  يف  هائمة  مبفردها 
�إىل  و��شطحبوها  �لبحرية  ب�شفاف  �ل�شرطة  منطقة 

�ملقر �لأمني �أين مت فتح حم�شر بحث يف �لغر�ض.
�شفاق�ض  مبحافظة  �لأم��ن��ي��ة  �ل�شلط  م��ع  وبالتن�شيق 
�ملدينة  �لعدلية ب�شفاق�ض  �ل�شرطة  �أعو�ن فرقة  متكن 

اختطاف تلميذتني واغت�شابهما وحماولة قتلهما

نيكي ريد تق�ش �شعرها
تخلت �لنجمة �لأمريكية، نيكي ريد، عن �شعرها �لطويل �ملعهود، وخرجت يف طّلة جديدة 

ب�شعر ق�شري غريت لونه �أي�شاً.
و�أفاد موقع بيبول �لأمريكي، �ن ريد، مل تكتف بق�ض جزء كبري من �شعرها �لذي 

خ�شلته  بع�ض  و�شبغت  لونه  غ��ريت  ب��ل  وظ��ه��ره��ا،  كتفيها  على  �ن�شدل  لطاملا 
بالأحمر �لفاحت.

و�أ�شار �إىل �ن �لنجمة مل تظهر �أي ندم على �لتخلي عن �شعرها، بل كانت تتنقل 
من مكان �إىل �آخر مبت�شمة وفخورة ب�شكلها �جلديد.

و�أو�شح �ن �شعر ريد بات ي�شل �إىل حدود ذقنها، بعدما كان يغطي �لق�شم 
�لأكرب من ظهرها.


