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عربي ودويل

بلدية مدينة ابوظبي تعر�ص وظائف فنية 
واإدارية للكوادر الإماراتية يف توظيف 2013

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

مظاهرة ب�صنعاء لإطالق 
معتقلي غونتانامو 

•• اأبوظبي-وا�شنطن-وام-وكاالت:

ب�أ�شد  اخل���رج��ي��ة  وزي���ر  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  اأدان 
العب�رات التفجريات التي وقعت يف مدينة بو�شطن اأم�س الأول واأ�شفرت 
هذه  ���ش��م��وه  م�شتنكرا  الأب���ري����ء..  ال�شح�ي�  م��ن  ال��ع��دي��د  ���ش��ق��وط  ع��ن 
اجلرمية النكراء معرب� عن ت�ش�من دولة الإم�رات العربية املتحدة مع 
الولي�ت املتحدة الأمريكية ووقوفه����� اإىل ج�نبه�� يف مواجهة التطرف 

والإره�ب. 
وق�ل �شموه يف ت�شريح له: اإن دولة الإم�رات اإذ تدين مثل هذه الأعم�ل 
ال��ولي���ت املتحدة  اأم��ن  الإره���ب��ي��ة والإج��رام��ي��ة التي ت�شتهدف زع��زع��ة 
كل  تقف  اأن  اإىل  امللحة  احل���ج��ة  ت��وؤك��د  وا�شتقراره�..ف�إنه�  الأم��ريك��ي��ة 
دول الع�مل يف وجه الإره�ب ومك�فحته واجتث�ثه بكل اأبع�ده مهم� ك�ن 

م�شدره ودوافعه. 
وعرب �شموه يف خت�م ت�شريحه عن خ�ل�س تع�زيه للحكومة الأمريكية 
واأ�شر وذوي ال�شح�ي� ومتني�ته ب�ل�شف�ء الع�جل للجرحى وامل�ش�بني .. 
موؤكدا يف الوقت نف�شه رف�س دولة الإم�رات مثل هذه الأعم�ل الإجرامية 

ال�شنيعة. 
وقد اأعلن ح�كم ولية م�ش�ت�شو�شيت�س الثالث�ء ان قنبلتني انفجرت� يف 
اك��ر من  وج��رح  ا�شخ��س  الثنني عن مقتل ثالثة  ا�شفر  م�  بو�شطن 

اخرى. ن��شفة  عبوة  اي  على  يعر  مل  انه  موؤكدا  اخرين،   170

ويف وا�شنطن تعهد الرئي�س ب�راك اأوب�م� ب�أن الولي�ت املتحدة �شتتعرف 
ب�لبيت  ق�ل م�شوؤول  بينم�  و�شتح��شبهم،  بو�شطن  نفذوا تفجريات  من 
الأبي�س اإن التفجريات التي خلفت ثالثة قتلى وع�شرات اجلرحى �شيتم 

التع�مل معه� كعمل اإره�بي.
هذا  فع�ل  من  بعد  نعرف  مل  تلفزيوني�ة  ت�شريح�ت  يف  اأوب�م����  وق�����ل 
كل  نع��رف  اأن  قب���ل  ال�ش���تنت�ج  يف  اأح���د  يت�ش���رع  األ  ويج��ب  مل�����ذا  اأو 

احلق�ئق. 
اأحد، ف�شوف نتو�شل اإىل حقيقة م�  وا�شتدرك بقوله ولكن ل يخطئن 
حدث و�شنعرف من فعلوا هذا ومل�ذا فعلوه. وكرر ق�ئال �شنك�شف هوية 

من ق�م بهذا العمل و�شنح��شبه.
الكثري  اأن��ه مل يعرف  واأك��د  ب�أنه� هجوم،  التفجريات  اأوب�م�  ومل ي�شف 
عنه�، لكن م�شوؤول يف البيت الأبي�س ق�ل اإن اأي حدث ب�شحن�ت متفجرة 
اإره�بي  وا�شح عمل  ب�شكل  هو  بو�شطن  تفجريات  يبدو يف  كم�  متعددة 

و�شيتم التع�مل معه على هذا الأ�ش��س.
وق�ل امل�شوؤول اإن منفذ الهجوم مل يعرف بعد، ويتعني اأن يحدد حتقيق 
واف م� اإذا ك�نت م� �شم�ه� جم�عة اإره�بية اأجنبية اأو حملية خططت له 

ونفذته. ومل يعتقل اأي م�شتبه به حتى الآن.
بلدية  رئي�س  م��ع  ات�ش�لت  اأوب���م���  اأج���رى  ب�لتفجريات،  اإب��الغ��ه  وف��ور 
بو�شطن توم منينو وح�كم ولية م��ش�ت�شو�شت�س ديف�ل ب�تريك وعر�س 

تقدمي م�ش�عدة احت�دية.

   

اأبوظبي للتعليم ت�شكل جلنة للتحقيق يف احلادث 
فرا�ش مدر�صة خا�صة يعرتف 

باالعتداء على طفلة يف اأبوظبي
•• ابوظبي - الفجر

 7 طفلة  على  ب���لع��ت��داء  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  متهم  �شخ�س  اع���رف 
�شنوات ط�لبة يف ال�شف الث�ين البتدائي ب�إحدى املدار�س اخل��شة يف 
اأبوظبي فيم� متت اإح�لة اأوراق الق�شية اإىل اجله�ت املعنية للتحقيق 
التحري�ت واملب�حث اجلن�ئية يف �شرطة  اإدارة  يف مالب�ش�ته�. وك�نت 
ويعمل  56ع�م�ً  يبلغ  اجلن�شية  هندي  فرا�س  على  قب�شت  اأبوظبي 
مرا�شاًل يف اإحدى املدار�س اخل��شة لالعتداء على الطفلة بعد تلقي 

بالغ من والدته� يفيد بتعر�س ابنته� لالعتداء.
 واأف�دت حتقيق�ت �شرطة اأبوظبي اأن املتهم اعرف ب��شتب�حة ج�شد 
الفرا�شني  ا�شراحة  وح��ده���  دخوله�  ب��شتغالل  ال�شحية  الطفلة 
را�شد  الدكتور  العقيد  وذك��ر  برفقته�.  اأح��د  وج��ود  وع��دم  )املطبخ( 
تقييم  درج��ة  اأن  اجلن�ئية  واملب�حث  التحري�ت  اإدارة  مدير  بور�شيد 
العتداء على الطفلة ح�شب ا�شتم�رة مراكز الدعم الجتم�عي  التي 
اآ�شيوي  �شخ�س  بوجود  واأف���دت  املئة  ال�70 يف  فوق  الإدارة  ت�شلمته� 
اجلن�شية يعمل يف اإحدى املدار�س اخل��شة ق�م ب�لعتداء على طفلة 
يف ال�ش�بعة من العمر م�شيف�ً اأنه مت التن�شيق مع الدعم الجتم�عي 

وفتح بالغ والتحقيق يف احل�دثة .                      )التف��شيل �س9(

عبداهلل بن زايد: الإمارات تدين تفجريات بو�شطن

اأوباما يتعهد مبالحقة منفذي اجلرمية وحما�صبتهم

تنفيذ الإعدام يف 21 �شخ�شا اأدينوا بالإرهاب 

ال�صدر يتهم املالكي بالتهاون يف دماء العراقيني
االحتالل يهدد ب�صن عدوان على غزة 

•• القد�س املحتلة-غزة-وام:

هدد رئي�س اأرك�ن جي�س الحتالل بيني غ�نت�س ب�شن عملية ع�شكرية جديدة 
الفل�شطينية  الف�ش�ئل  اأ�شم�ه خروق�ت  م�  ا�شتمرار  غزة يف ح�ل  يف قط�ع 

لتف�هم�ت وقف اإطالق الن�ر.
وتوقع غ�نت�س خالل مق�بلة مع الإذاعة العربية ام�س اأن تكون التحدي�ت 

امل�شتقبلية يف ال�شفة خمتلفة عم� واجهته اإ�شرائيل يف امل��شي.
منذ  م��رة  لأول  اإ�شرائيل  تواجه  القليمية  التغيريات  ب�شبب  اإن��ه  واأ���ش���ف 
اإىل مواجهة معركة متعددة  واقع� جديدا حيث قد ت�شطر  عقود طويلة 

اجلبه�ت. 
الأق�شى  امل�شجد  اإ�شرائيلي� ام�س ب�ح�ت  120 م�شتوطن�  اىل ذلك اقتحم 
واأف���دت م�ش�در  اأمنية م�شددة.  املحتلة بحرا�شة  القد�س  املب�رك يف مدينة 
املغ�ربة  ب���ب  جهة  م��ن  الأق�����ش��ى  ب���ح���ت  اقتحموا  امل�شتوطنني  اأن  حملية 
بحرا�شة اأمنية من قوات الحتالل وهم يوؤدون �شلوات تلمودية يف املك�ن. 

امل�شتوطنني  دخ���ول  ت�شهل  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�شرطة  اأن  امل�����ش���در  واأ���ش���ف��ت 
لالأق�شى منع� لأي احتك�ك مع امل�شلني وطالب م�ش�طب العلم.

اإن  الفل�شطينيني  الأ���ش��رى  للدف�ع عن  بي�رق  ق���ل مركز  اخ��رى  من جهة 
الأخ�شر  ال�شوء  القمعية اخل��شة  لوحداته  اأعطى  الإ�شرائيلي  الإحتالل 
ال�شتعدادات  ال�شجون تخوف� من  الأ�شرى يف  بق�شوة مع جميع  ب�لتع�مل 
الأ�شرى يف  اأن  ام�س  له  بي�ن  املركز يف  واأ�ش�ف  الفل�شطيني.  الأ�شري  ليوم 
�شجن جلبوع يف اإط�ر التح�شري ليوم الأ�شري �شيعلقون لوحة بعدد الأي�م 
يتبعه�  ال�شجن  اإدارة  لوحة  على  العي�ش�وي  �ش�مر  الأ���ش��ري  اأ�شربه�  التي 
الأ�شرى  اأن  م�شيف�   .. الأربع�ء  اليوم  ال�شجن  يف  �ش�مل  ب�إ�شراب  ال�شروع 
�شري�شلون نه�ية الأ�شبوع ر�ش�ئل احتج�جية للكني�شت ال�شهيوين ومراكز 
ال�شجون  داخ��ل  الأو���ش���ع  اأن  املركز  واأو���ش��ح  اإ�شرائيل.  يف  الإن�ش�ن  حقوق 
ك�رثية  اأو�ش�ع  يعي�شون  ال�شجون  داخل  الأ�شرى  واأن  قريب  ب�نفج�ر  تنذر 
بعد  خ�شو�ش�  ال�شجون  م�شلحة  قبل  م��ن  ب�شعة  ملم�ر�ش�ت  ويتعر�شون 
ا�شت�شه�د الأ�شري مي�شرة اأبو حمدية وتخوف� من احل�لة  ال�شحية احلرجة 

التي يع�نيه� الأ�شري �ش�مر العي�ش�وي امل�شرب عن الطع�م . 

•• بغداد-وكاالت:

ان  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  يف  ر�شمي  م�شدر  اأع��ل��ن 
بتهمة  عراقي�   21 يف  ام�س  نفذت  ب�لعدام  احك�م� 

الره�ب.
وق�ل امل�شدر ط�لب� عدم ك�شف هويته لوك�لة فران�س 
بر�س مت تنفيذ حكم العدام بحق 21 عراقي� مدان� 

بتهمة الره�ب.
واكد امل�شدر النته�ء من تنفيذ الحك�م بحق املدانني 

عند ال�ش�عة 16،00 من ام�س.
م��ن ج���ن��ي��ه ه���ج��م زع��ي��م ال��ت��ي���ر ال�����ش��دري مقتدى 
ال�شدر رئي�س الوزراء نوري امل�لكي واتهمه ب�لن�شغ�ل 
حرم�ت  فيه  تنتهك  وق��ت  يف  النتخ�بية  ب�لدع�ية 
العراقيني ودم�وؤهم ودع�ه اإىل البحث عن امل�شوؤولني 
الأول فقط  اأم�س  اأدت  التي  املتكررة  التفجريات  عن 
اإىل مقتل واإ�ش�بة نحو 300 �شخ�س، وجتددت ام�س 

لتوقع قتلى وجرحى من ال�شرطة واجلي�س.
وط�لب ال�شدر يف بي�ن امل�لكي ب�لإدلء ب�شه�دته �شد 
اإىل  داعي�  التفجريات،  وراء  ال�شبب  اأنهم  يعلم  من 

اإلق�ء القب�س على املق�شرين واملت�شرين وا�شتدع�ء 
ك��ل ج��ه���ت الأم����ن ل��ل��ربمل���ن وجل��ن��ة الأم����ن والدف�ع 

للك�شف عن احلق�ئق.
بدم�ء  ال�شتهت�ر  يعني  ذل��ك  غ��ري  اأن  ال�شدر  وراأى 

العراقيني، بل يعني تع�ون� مع املحتلني والإره�ب.
ودع� ال�شدر رئي�س احلكومة اإىل الإ�شراع يف تن�شيب 
والداخلية  ال���دف����ع  وزارت�����ي  يف  الأم��ن��ي��ني  ال������وزراء 
والأح���زاب  احلكومة  ع��ن  م�شتقلني  يكونوا  اأن  على 
والحتالل، ح�شب البي�ن.. وق�ل اإنه حري ب��ئتالف 
األ يجتمع  امل���ل��ك��ي-  -ال���ذي يتزعمه  ال��ق���ن��ون  دول���ة 
ب�لب�شرة لالحتف�ل والت�شفيق وال�شعب ت�شيل دم�وؤه 

يف الطرق�ت.
وت�أتي هذه الت�شريح�ت بعد يوم دام �شهد فيه العراق 
عدة  يف  م��ل��غ��وم��ة  ب�����ش��ي���رات  ال��ه��ج��م���ت  م���ن  �شل�شلة 
 270 37 واإ�ش�بة  اأ�شفرت عن مقتل  مدن عراقية، 

اآخرين.
21 �شي�رة قد ا�شتعملت  اإن  اأمنيون  وق�ل م�شوؤولون 
بغداد.  ب��ي��ن��ه���  ���ش��ت حم���ف��ظ���ت  يف  ال��ت��ف��ج��ريات  يف 
انتخ�ب�ت جم�ل�س  اأي�م من  قبل  التفجريات  وج�ءت 

الفجر........    04:35            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:49  
الع�صاء......   08:19

امراأة �شورية حتمل طفله� وتخرج من منزله� و�شط دم�ر احدثه الق�شف اجلوي على دير الزور )رويرز(

�شك�ن الم�رات ال�شم�لية خرجوا من من�زلهم عقب �شعورهم ب�لهزة الأر�شية  )الفجر(

امل�ش�ركون يف امل�راثون يهرعون من موقع النفج�ر )رويرز(

•• عوا�شم-وكاالت:

ن��������ش���ف���ة بحي  ع����ب����وة  ان����ف����ج����رت 
الربامكة بقلب الع��شمة ال�شورية 
خملفة ع��ددا م��ن اجل��رح��ى، وفق 
ال��ث��ورة، يف وقت  تن�شيقي�ت  احت���د 
وقعت ا�شتب�ك�ت بني قوات النظ�م 
واجلي�س احلر و�شط ق�شف عنيف 

يف اأحي�ء عدة ب�لع��شمة.
انفج�ر  اإن  ����ش����م  ���ش��ب��ك��ة  وق����ل���ت 
للخبز يف  ف��رن  ق��رب  وق��ع  دم�شق 
����ش����رع ال��ف��ح���م��ة ال���واق���ع يف حي 
الع��شمة دم�شق،  الربامكة و�شط 
ي���أت��ي ذل���ك ب���ل��ت��زام��ن م��ع ق�شف 
حي  له  يتعر�س  ب�ملدفعية  عنيف 
اجلنوبية،  دم�شق  واأح��ي���ء  ج��وب��ر 
وف�����ق امل�������ش���در ن���ف�������ش���ه. وحت����دث 
ا���ش��ت��ب���ك���ت عنيفة  ن������ش��ط��ون ع��ن 
ق���رب ف���رع امل��خ���ب��رات اجل��وي��ة يف 

القدم جنوبي دم�شق.
خميم  النظ�م  ق��وات  ق�شفت  كم� 
الريموك لالجئني الفل�شطينيني 
يف دم�شق يف وقت جرت ا�شتب�ك�ت 
النظ�م  وق��وات  بني اجلي�س احل��ر 

على مداخله. 
اأف�������د ن������ش��ط��ون ب������أن قتلى  ك��م��� 
غ�رات  يف  اأم�س  �شقطوا  وجرحى 
حي  على  النظ�م  ط���ئ��رات  �شنته� 

الق�بون الدم�شقي.
ت��ع��ر���ش��ت مدن  ويف ري���ف دم�����ش��ق 

رف�������ش ت��ر���ص��ي��ح م�����ص��رف 
باك�صتان  يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

•• اإ�شالم اباد-وكاالت:

رف�شت حمكمة النتخ�ب�ت ام�س 
الب�ك�شت�ين  الرئي�س  طعن� قدمه 
ال�ش�بق برويز م�شرف ب�ش�أن رف�س 
ب�جلمعية  ملقعد  تر�شحه  اأوراق 
يف  انتخ�بية  دائ���رة  ع��ن  الوطنية 

الع��شمة اإ�شالم اآب�د. 
ب�ك�شت�نية  اإع��الم  و�ش�ئل  واأف���دت 
رف�شت  النتخ�ب�ت  حمكمة  ب���أن 
�شد  م�شرف  م��ن  امل��ق��دم  الطعن 
قبل  م��ن  ت��ر���ش��ح��ه  اأوراق  رف�����س 
م�أمور الدائرة النتخ�بية، وذلك 
املحكمة  رف�شت  اأن  �شبق  بعدم� 
عن  م�شرف  تر�شح  اأوراق  اأي�����ش��� 

دائرتني اأخريني.
وقبلت حمكمة النتخ�ب�ت اأوراق 
ت���ر����ش���ح م�������ش���رف ع����ن دائ��������رة يف 
�شم�ل  ال�شغرية  �شيرال  مدينة 
الرابطة  اإط�����ر ح���زب  ال��ب��الد، يف 
الذي  ب�ك�شت�ن  لكل  الإ���ش��الم��ي��ة 
اأن�شئ يف املنفى ويدعو اإىل اإنع��س 
وتعزيز  ال��ب���ك�����ش��ت���ين  الق��ت�����ش���د 

قدرات اجلي�س.
ب�ك�شت�نية  علي�  حمكمة  وك���ن��ت 
ا�شتم�ع  جل�شة  ت�أجيل  ق��ررت  قد 
تط�لب  ال����ت����م����������ش�����ت  ب�����������ش������أن 
مبح�كمة م�شرف بتهمة اخلي�نة 
الأرب��ع���ء. وج�ء  اليوم  اإىل جل�شة 
املح�مي  لطلب  ا�شتج�بة  ال��ق��رار 
ب�إت�حة فر�شة  الع�م عرف�ن ق�در 

لإعداد رد مف�شل.

الأ�شد ي�شدر عفوا ي�شمل امل�شلحني واملن�شقني 

معارك وق�صف عنيف على اأحياء يف دم�صق

ال�ش�م  ومع�شمية  واملليحة  ببيال 
ل��ق�����ش��ف عنيف  وزم���ل���ك���� وداري�������� 
ب����مل���دف���ع���ي���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة وراج����م�����ت 
ال�����ش��واري��خ و���ش��ط م��ع���رك عنيفة 
داري���� وحم��ي��ط جممع  يف مدينة 
�ش�م  �شبكة  وف��ق  ب�ملليحة،  ت�ميكو 

والهيئة الع�مة للثورة ال�شورية. 
انهي�ر  اإن  التن�شيق  جل���ن  وق���ل��ت 
منزل يف ببيال جراء الق�شف اأدى 

اإىل مقتل ع�ئلة ك�ملة.

وقع  ال����ب����الد  ����ش���م����يل  ح���ل���ب  ويف 
ا�شتب�ك�ت بني اجلي�س احلر وقوات 

النظ�م يف حميط مط�ر حلب.
اأم� يف حم�س و�شط البالد فق�لت 
الق�شف  اإن  للثورة  الع�مة  الهيئة 
ال���ع���ن���ي���ف ب����مل���دف���ع���ي���ة وراج����م�����ت 
الر�شنت  مدينة  على  ال�����ش��واري��خ 
اأوقع العديد من  بريف املح�فظة 
اجلرحى. وجنوب� يف درع� تعر�شت 
مدينة ب�شرى ال�ش�م وبلدت� خربة 

عنيف  ق�شف  اإىل  ومعربة  غزالة 
ب����مل���دف���ع���ي���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة وراج����م�����ت 
ال�شواريخ و�شط ا�شتب�ك�ت عنيفة 

يف مدينة ب�شرى ال�ش�م.
ال�شوري  الرئي�س  ا�شدر  اىل ذلك 
ب�����ش���ر ال����ش���د ام�����س ق����ن���ون عفو 
ي�����ش��م��ل ال��ف���ري��ن م���ن اجل��ي�����س يف 
مهلة  �شمن  انف�شهم  ت�شليم  ح�ل 
ح�ل  يف  ال�شالح  ومقتني  حم��ددة 

ت�شليم �شالحهم.

األربعاء -  17   أبريل    2013 م  -  7 جمادى اآلخرة   1434  العدد  10769  
Wednesday   17    April     2013  -  Issue No   10769

•• اأبوظبي-عوا�شم-الفجر-وكاالت:

ودول  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم������رات  دول���ة  �شك�ن  �شعر 
دقيقة  وخم�شني  الث�نية  ال�ش�عة  يف  العربية  اخلليج 
اأر���ش��ي��ة م��رك��زه��� احلدود  م��ن بعد ظهر ام�����س ب��ه��زة 
الإيرانية الب�ك�شت�نية. وذكر املركز الوطني لالأر�ش�د 
اجلوية والزلزل يف معلوم�ت اأولية له اأن قوة الهزة 
الزلزل.  لقي��س  ريخر  مبقي��س  درج��ة   7.8 بلغت 

ومل ت�شبب الهزة اأي خ�ش�ئر ب�لإم�رات ودول اخلليج. 
واأ�شيب  الأق�����ل  ع��ل��ى  �شخ�ش�   40 ق��ت��ل  اي�����ران  ويف 

الع�شرات يف ح�شيلة اأولية جراء الزلزال. 
األ��ف مبنى  ويف ب�ك�شت�ن امل��ج���ورة ه��دم ال��زل��زال نحو 
قتلى  واأوق�����ع  احل���دودي���ة،  م�شيخل  ب��ل��دة  يف  وم��ن��زل 
وجرحى، كم� ت�أثرت بلدت� وب�جنكور وتوربت، ومدينة 

كرات�شي التي ت�شققت فيه� املب�ين جراء الزلزال.
 )تف��شيل �س2(

�شكان الإمارات ي�شعرون بالهزة الأر�شية دون خ�شائر

ع�صرات القتلى بزلزال ي�صرب اإيران ودمار يف باك�صتان
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بيان �صحفي من وزارة العدل حول ق�صية املتهمني باالنتماء اإىل التنظيم ال�صري غري امل�صروع الداخلية تبحث م�صروع اإن�صاء مبنى موحد للخدمات املتكاملة
و�شخ�س واحد من جمعية الجتم�عيني بج�نب 6 من املح�مني و5 من 
اأع�ش�ء الني�بة الع�مة. وقد ا�شتمعت املحكمة يف اجلل�شة ال�شب�حية التي 
املتهمني  طلب�ت  اإيل  �شب�ح�  والن�شف  الع��شرة  ال�ش�عة  مت�م  يف  عقدت 
حيث قررت قبول طلب احدى املتهم�ت بت�شليمه� جواز �شفره� لتمكينه� 
من ال�شفر اإىل اخل�رج لتلقي العالج . وقررت املحكمة يف نه�ية اجلل�شة 
على  لالطالع  اجل���ري  اأبريل   30 الثالث�ء  يوم  الق�دمة  جل�شته�  عقد 
مبراجعة  املكلفة  اللجنة  وتق�رير  اللكروين  اجلن�ئي  املخترب  تق�رير 
الدف�ع  ملح�ميي  املحكمة  �شرحت  كم�  للتنظيم  امل�لية  امل��وارد  ح�ش�ب�ت 
�شهود  اإع��الن  اأي�ش�  وق��ررت  و�شوله�  فور  التق�رير  ب�لإطالع على هذه 

النفي للح�شور اأم�م املحكمة. 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت وزارة العدل البي�ن ال�شحفي الت�يل : وا�شلت دائرة اأمن الدولة 
جل�ش�ته�  اله�جري  فالح  الق��شي  برئ��شة  العلي�  الحت�دية  املحكمة  يف 
بعقد  امل�شروع  غري  ال�شري  التنظيم  اإىل  ب�لنتم�ء  املتهمني  ق�شية  يف 
املحكمة  مبقر   2013 ابريل   16 املوافق  الثالث�ء  ام�س  �شب�ح  جل�شة 
يف اأبوظبي. وقد ح�شر اجلل�شة 73 من املتهمني و13 من املتهم�ت كم� 
ح�شره� 133 من اأه�يل املتهمني و 20 من ممثلي و�ش�ئل الإعالم و7 
من اأع�ش�ء منظم�ت املجتمع املدين اأربعة منهم ميثلون جمعية الإم�رات 
والق�نونيني  للحقوقيني  الإم���رات  واثن�ن من جمعية  الإن�ش�ن  حلقوق 

واأكد  وب�أ�شرع وقت ممكن.  اجل��ودة  ب�أعلى م�شتوي�ت  واحد  يف مك�ن 
اخلدم�ت  اأف�شل  تقدمي  على  العلي�  القي�دة  حر�س  الري�شي  اللواء 
الع�ملية  امل��ع���ي��ري  اأع��ل��ى  وف��ق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ومنت�شبي  للجمهور 

وت�شهيل اإجراءات احل�شول عليه�.
مديرية  مدير  احل�رثي  ح�شني  املهند�س  العميد  الجتم�ع  ح�شر   
اإدارة  املال مدير  اأنور  والعقيد  اأبوظبي  �شرطة  والدوري�ت يف  املرور 
تقنية املعلوم�ت والت�ش�لت والعقيد خ�لد مري�س من الإدارة الع�مة 
للعملي�ت املركزية والعقيد برك�ت الكندي رئي�س ق�شم تطوير النظم 
اأبوظبي وعدد من  �شرطة  والت�ش�لت يف  املعلوم�ت  تقنية  اإدارة  يف 

ال�شب�ط اأع�ش�ء اللجنة.

•• اأبوظبي-وام:

خالل  الداخلية  وزارة  يف  املتك�ملة  اخل��دم���ت  م�شروع  جلنة  بحثت 
ليتم  للم�شروع  موحد  مبنى  اإن�ش�ء   2013 لع�م  الث�ين  اجتم�عه� 
ت��وح��ي��د اخل���دم����ت الإل��ك��رون��ي��ة امل��ق��دم��ة م��ن ال�����وزارة للجمهور. 
اللواء  برئ��شة  الداخلية  وزارة  مقر  يف  اجتم�عه�  اللجنة  وعقدت 
اأحمد ن��شر الري�شي مدير ع�م العملي�ت املركزية يف القي�دة الع�مة 
ال�شب�ط  اأح��د  تعيني  ق��ررت  اللجنة..فيم�  رئي�س  اأبوظبي  ل�شرطة 
مديرا للم�شروع ملت�بعة مراحل اإجن�زه يف الوقت املحدد والإ�شراف 
اخلدم�ت  تقدمي  عملية  ي�شهل  مب�  املركز  يف  الأنظمة  توحيد  على 

بح�شور �شيف بن زايد

�صرطة اأبوظبي وكلية الطب جامعة هارفرد توقعان مذكرة تفاهم

موؤ�ص�صة خليفة االإن�صانية و�صرطة اأبوظبي تبحثان التعاون امل�صرتك يف جمال توفري الدعم االن�صاين القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي تكرم جمعية الظفرة التعاونية 
•• اأبوظبي-وام:

بحث �شع�دة حممد ح�جي اخلوري مدير ع�م موؤ�ش�شة خليفة موؤ�ش�شة خليفة 
بن زايد اآل نهي�ن لالأعم�ل الإن�ش�نية والرائد رائد علي املهريي مدير مكتب 
املوؤ�ش�شة  اجتم�عهم� يف مقر  اأبوظبي خالل  ل�شرطة  الت�بع  ال�شح�ي�  �شوؤون 
وتوفري  والكوارث  الزم���ت  اثن�ء  امل�شرك  التع�ون  تعزيز  اأبوظبي..�شبل  يف 
اآلية عمل مكتب  املهريي نبذة عن  الرائد  الإن�ش�ين لل�شح�ي�. وقدم  الدعم 
وبعد  اأثن�ء  ك�ملة  معلوم�ت  توفري  على  يعمل  اأنه  مو�شح�  ال�شح�ي�  �شوؤون 
الأزمة للتعرف اإىل ال�شح�ي� يف احلوادث الكربى والأزم�ت الطبيعية و�شرعة 
حتديد هويتهم لالت�ش�ل بذويهم .. لفت� اإىل اأن اآلية عمل املكتب تركز على 
تلقي البالغ�ت يف ح�ل وقوع احل��وادث والأزم���ت الط�رئة واإج��راء ات�ش�لت 
مع ذوي ال�شح�ي� والرد على ت�ش�وؤلتهم وا�شتف�ش�راتهم. ولفت اإىل اأن املكتب 
ي�شهم يف حتقيق اأهداف جمتمعية خ��شة يف املجتمع املحلي من حيث تقدمي 
الدعم الجتم�عي والنف�شي لأه�يل ال�شح�ي� واملفقودين وامل�ش�بني والن�جني 

وتطرق احلديث اإىل اآلية اأ�شتقط�ب املتطوعني ومراكز الأيواء.

•• اأبوظبي-وام:

وال�شالمة  ال���ط���وارئ  اإدارة  وق��ع��ت 
الع�مة  ل�������الإدارة  ال��ت���ب��ع��ة  ال���ع����م���ة 
القي�دة  يف  امل����رك����زي����ة  ل��ل��ع��م��ل��ي���ت 
وق�شم  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع���م��ة 
ط��ب ال��ك��وارث وال��ط��وارئ يف وحدة 
الطب  ك���ل���ي���ة  يف  ال������ط������وارئ  ط�����ب 
اأم�س  ج���م��ع��ة ه����رف���رد الأم��ريك��ي��ة 
يف  لالإ�شه�م  تف�هم  الول..م���ذك���رة 

واخلدم�ت  امل�لية  ع�م  ب��دران مدير 
يف  املذكرة  وق��ع  اأبوظبي.  �شرطة  يف 
ا�شراحة ال�شب�ط يف مبنى القي�دة 
اللواء  اأب��وظ��ب��ي..  ل�شرطة  ال��ع���م��ة 
اأح���م���د ن������ش��ر ال��ري�����ش��ي م��دي��ر ع�م 
العملي�ت املركزية يف �شرطة اأبوظبي 
. فيم� وقعه� عن كلية الطب ج�معة 
�ش�يتون  غ��رغ��ري  الدكتور  ه���رف��رد 
رئي�س ق�شم طب الكوارث يف الكلية. 
اجل�نبني  م�ش�ركة  املذكرة  تت�شمن 

اأك�دميية  ب���رام���ج  وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��وي��ر 
�شه�دة  �شتمنح  والتي  الطوارئ  طب 
ال��ب��ك���ل��وري��و���س يف ط���ب ال���ط���وارئ 
..وذلك بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س 
الداخلية.  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
ن��شر  ال��ت��وق��ي��ع..ال��ل��واء  ح�شر  كم� 
خلريب�ين النعيمي اأمني ع�م مكتب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن���ئ��ب  �شمو 
داوود  خليل  واللواء  الداخلية  وزير 

امل�شتمر  التطوير  ب��رام��ج  تنفيذ  يف 
وال�شالمة  ال��ط��وارئ  اإدارة  لطواقم 
الع�مة وع��م��وم اأق�����ش���م ال��ط��وارئ يف 
وتنفيذ  وت�أ�شي�س  واملنطقة  ال��دول��ة 
الذي  احل���وادث  م�شت�شفى  خ��دم���ت 
اأب��وظ��ب��ي .  اإم�����رة  اإن�����ش���أوؤه يف  �شيتم 
وت�شلم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
من  ت��ذك���ري��ة  هدية  نهي�ن  اآل  زاي��د 
بح�شور  �ش�يتون  غرغري  الدكتور 
الظ�هري  خ���ل���ف����ن  ع���ل���ي  ال��ع��م��ي��د 

�شرطة  القي�دة يف  �شوؤون  ع�م  مدير 
ال�ش�عدي  �شعود  والعقيد  اأبوظبي 
�شمو  مكتب  �شكرت�رية  اإدارة  مدير 
اإبراهيم  حم��م��د  وامل����ق����دم  ال����وزي����ر 
ال���ط���وارئ  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع����م���ري 
ع�مر  والدكتور  الع�مة  وال�شالمة 
لربن�مج  التنفيذي  امل��دي��ر  ح�شني 
الطوارئ  ط���ب  اأك����دمي���ي���ة  م�����ش��روع 
وال�شالمة  الطوارئ  لإدارة  الت�بعة 

الع�مة واأع�ش�ء جلنة الأك�دميية.

•• الفجر- املنطقة الغربية: 

اأبو  ل�شرطة  الع�مة  القي�دة  كرمت 
التع�ونية  ال��ظ��ف��رة  جمعية  ظ��ب��ي 
على جهوده� وم�ش�هم�ته� املتميزة 
وتع�ونه� الفع�ل واملثمر الذي ك�ن 
اأوا�شر  ال��ط��ي��ب يف دع���م  الأث����ر  ل��ه 
الع�مة  ال���ق���ي����دة  ب����ني  ال�������ش���راك���ة 
الظفرة  وجمعية  اأبوظبي  ل�شرطة 
ال�شكر  ���ش��ه���دة  وت�����ش��ل��م  ال��ت��ع���ون��ي��ة 
وال���ت���ق���دي���ر ال�����ش��ي��د ���ش��ي��ف حممد 
جلمعية  التنفيذي  املدير  اله�ملي 
على  املقدم  من  التع�ونية  الظفرة 
مدير  ن���ئ��ب  ال��درم��ك��ي  على  �شيف 
بح�شور   ، الآل���ي����ت  ت����أج���ري  اإدارة 

ال�ش�م�شي  ي��روان  �شلط�ن  النقيب 
مدير مكتب مدير الإدارة واملالزم 
اأول ع�دل ن��شر ال�شكيلي مدير فرع 

واملالزم  ال�شراتيجي  التخطيط 
ث�ين �ش�لح حممد البلو�شي مدير 

فرع ت�أجري الآلي�ت – ابوظبي . 

املناطق ال�شمالية براأ�س اخليمة الأقوى اهتزازا 

�صكان االإمارات ي�صعرون بهزة اأر�صية مركزها احلدود االإيرانية الباك�صتانية
•• اأبوظبي-الفجر:

�شعر �شك�ن دولة الإم�رات العربية 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ودول  امل��ت��ح��دة 
وخم�شني  ال���ث����ن���ي���ة  ال�������ش����ع���ة  يف 
دق��ي��ق��ة م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ام�����س بهزة 
الإيرانية  احلدود  مركزه�  اأر�شية 
الوطني  املركز  وذكر  الب�ك�شت�نية. 
ل���الأر����ش����د اجل���وي���ة وال�������زلزل يف 
الهزة  ق��وة  اأن  ل��ه  اأول��ي��ة  معلوم�ت 
بلغت 7.8 درجة مبقي��س ريخر 

لقي��س الزلزل.
لر�شد  املحلية  ال�شبكة  ور���ش��دت 
الهزة  دب�����ي  ب���ل���دي���ة  يف  ال���������زلزل 
الأر�����ش����ي����ة ال���ق���وي���ة ب����ل���ق���رب من 
مبنطقة  ال��ب���ك�����ش��ت���ن��ي��ة  احل������دود 
�شي�شت�ن  ب�����ق����ل����ي����م  ���������ش��������راوان 
دبي  ع��ن  تبعد  ال��ت��ي  بلو�شي�شت�ن 
كم  و800  ك����م    675 مب�����ش���ف��ة 
اأب��وظ��ب��ى وم�����ش���ف��ة 590 كم  م��ن 

من راأ�س اخليمة. و�شجلت ال�شبكة 
ال�ش�عة  مت���م  يف  الرئي�شية  ال��ه��زة 
بعد  دقيقة  واأربعني  واأرب��ع  الث�نية 
الظهر ب�لتوقيت املحلى لالم�رات 
ال��ي��وم )اأم�����س( ب��ق��وة ق��دره��� 7.7 
درجة على مقي��س ريخر للزلزل 
مدن  ق�طني  معظم  ب�لهزة  و�شعر 
اخلليج  ����ش����ح���ل  ع���ل���ى  الم����������رات 
العربي من راأ�س اخليمة وال�ش�رقة 
ودبي وابوظبى ومل ت�شبب الهزة اأي 
وانح�شر   .. ب��دول اخلليج  خ�ش�ئر 
ت���أث��ريه��� على ج��ن��وب اإي���ران فقط 
بلو�شي�شت�ن  �شي�شت�ن-  مبنطقة 
وم��ن���ط��ق ب���ك�����ش��ت���ن ال��ق��ري��ب��ة من 

املن�ش�آت بدبي لبعد مواقع حدوثه� 
ك��م��� اأن ج��م��ي��ع م��ن�����ش���آت دب����ي مت 

ت�شميمه� طبق� لكود الزلزل.
وط��م���أن ���ش��ك���ن الم�����رة ع��ل��ى عدم 
الزلزايل  الن�ش�ط  هذا  مثل  ت�أثري 
وبعده  ب���إي��ران  لتمركزه  دب��ي  على 
اأخذ  اأن���ه  اىل  الم�����رة م�شريا  ع��ن 
ك����ود دبي  يف الع���ت���ب����ر يف ح�����ش���ب 
للزلزل هزة بغرب املكران بقوة 3 

ر8 درجة مبقي��س ريخر.

�شرطة اأبوظبي تطمئن 
املواطنني واملقيمني 

الع�مة  ال����ق����ي�����دة  ط���م����أن���ت  وق�����د 

توير.
املناطق ال�شمالية براأ�س 
اخليمة الأقوى اهتزازا 

وقد �شعر ال�شك�ن يف جميع من�طق 
ال�ش�عة  مت�����م  يف  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
اأم�س  دق��ي��ق��ة ظ��ه��ر  ال��ث���ن��ي��ة و47 
اأعقبت  ال��ت��ي  الرت����دادي����ة  ب���ل��ه��زة 
ال��ذي �شرب غرب  القوي  الزلزال 
الذعر  من  ح�لة  وانت�بتهم  اي��ران 
واخل����وف دف��ع��ت��ه��م مل���غ����درة مب�ين 
مواقع اأعم�لهم كم� خرجت الأ�شر 

من بيوته� .
وذك������رت م�������ش����در ال����دف�����ع امل���دين 
به�  �شعر  التي  الأر���ش��ي��ة  ال��ه��زة  ان 

احلدود الإيرانية.
م�شروم  حممد  املهند�س  واأو���ش��ح 
مدير اإدارة امل�ش�حة يف البلدية اأنه 
مت ر�شد الزلزال الرئي�شي بو�شوح 
الزلزال  لهذا  التوابع  ر�شد  وج���ر 
بكل  خ�ش�ئر  اأي  ت�شبب  ل��ن  وال��ت��ي 

مدن الإم�رات.
ويقع هذا الن�ش�ط مبن�طق احلزام 
الزلزايل �شم�ل غرب املكران كن�جت 
العربية  ال�شفيحة  ا�شطدام  ع��ن 
م�شريا  الأورواأ�شيوية  ب�ل�شفيحة 
�شمن  ه���ي  امل��ن���ط��ق  ه���ذه  اأن  اإىل 
اأح��زم��ة ال����زلزل ول��ك��ن م��ث��ل هذه 
ال��ق��وة م��ن ال���زلزل ل��ن ت��وؤث��ر على 

ل�شرطة اأبوظبي اجلمهور الكرمي 
ب�أنه لتوجد اأي ا�ش�ب�ت اأو اأ�شرار 
الأر�شية  ب�لهزة  الإح�ش��س  نتيجة 
ال����ت����ي وق����ع����ت يف اإح��������دى ال�����دول 

املج�ورة.
العملي�ت  غ����رف����ة  اأن  وذك��������رت   
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ت��ل��ق��ت ات�����ش���لت عدد 
مف�ده�  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
من  اأر�شية  ه��زة  بوقوع  ب�شعورهم 
دون اأن يتم الإبالغ عن اأي خ�ش�ئر 
�شرطة  واأعلنت  ب�شرية.  اأو  م�دية 
ب�لتنويه  ���ش��ت��ق��وم  ان���ه����  اب��وظ��ب��ي 
ح�ش�به�  ع���رب  ت����ط����ورات  اأي  ع���ن 
الجتم�عي  التوا�شل  موقع  على 

ومل  ب�شالم  م��رت  بو�شوح  ال�شك�ن 
اأو  اأ���ش��رار ب��ني ال��ن������س  ت�شفر ع��ن 

املمتلك�ت .
املنطقة  يف  ال�������ش���ك����ن  وب���ح�������ش���ب 
راأ������س اخليمة  ال�����ش��م���ل��ي��ة لإم������رة 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن اي����ران وت�����ش��م �شعم 
ك�نت  ال��ه��زة  ف����إن  وغليلة  واجل���ري 
ق��وي��ة اىل درج���ة ان��ه��م ���ش��ع��روا به� 
�شيف  وق������ل  ���ش��ي���رات��ه��م  وه����م يف 
ال�شحي : كنت على اأهبة ال�شتعداد 
لركوب �شي�رتي عندم� �شعرت ب�أن 
ف�أدركت  حت��ت��ي  م��ن  تهتز  الأر�����س 
لزلزال قوي  تتعر�س  املنطقة  ب�أن 
يختلف عم� كن� ن�شعر به يف املرات 

ال�ش�بقة .
اأم� �شعيد ال�شحي ق�ل: نظرا لقرب 
منطقة �شعم من ايران التي ت�شكل 
ت�شتقبل  يجعله�  للزلزل  م�شدرا 
حتى  ال��ه��زات  ك��ل  مب��شرة  ب�شورة 
واإن ك�نت ب�شيطة لكن من املالحظ 
اأن زلزال الأم�س ك�ن قوي� ب�شورة 
واأم�   . النفو�س  يف  ال��رع��ب  اأث����رت 
املن�طق الأخ��رى ك�لتي تقع و�شط 
وجنوب الم�رة فهي مل ت�شلم من 
�شعر  التي  القوية  الأر�شية  الهزة 
به� الن��س واأجربتهم على البتع�د 
ل��ب��ع�����س ال���وق���ت ع���ن امل���ب����ين التي 
ك�نوا يتواجدون فيه� وعن الدوائر 
واجل�مع�ت.  وال�شرك�ت  اخلدمية 
انه  امل�شت�شفي�ت  وذكرت م�ش�در يف 
و�شول  لحتم�ل  ال�شتعداد  جرى 
ب���أ���ش��رار �شحية  اأ���ش��ي��ب��ت  ح�����لت 
مل  انه  بيد  الأر�شية  الهزة  نتيجة 
ت�شجل حوادث من هذا القبيل.    

اأح�س بها اجلميع ل�شيما قائدي ال�شيارات

الهزة مل تفرق بني االأبراج ال�صكنية والفيالت والبيوت العربية
•• دبي – ال�شارقة – حم�شن را�شد 

�شجلت حمط�ت ال�شبكة الوطنية 
الإم�راتية لر�شد الزلزل الت�بعة 
ل���ل���م���رك���ز ال����وط����ن����ي ل����الأر�����ش�����د 

اجل�معة  اإدارة  ق�مت   ، اجل�مع�ت 
بت�أمني  ب���ل�����ش���رق��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
خ���روج ال��ط��الب وال��ط���ل��ب���ت اإىل 
نف�شه�  ال��وت��رية  وع��ل��ى   ، ال�ش�حة 
، فقد  ال�����ش��ك���ن  ب��ه��� جميع  اأح�����س 

الأر�شية  الهزة  وال��زلزل  اجلوية 
بك�فة  الدولة  �شك�ن  و�شعر  اأم�س 
تفرق  ومل  ب�����ل����ه����زة،  اإم�����رات����ه����� 
ال�شكنية  الأب����������راج  ����ش���ك����ن  ب����ني 
والبيوت ال�شعبية والفيالت حتى 

�����ش�����دت ح����ل���ة م����ن اخل������وف بني 
اجل��م��ي��ع ، خ�����ش��و���ش���ً م��ن يقطن 
موؤكدين  ال�����ش���ه��ق��ة،  الأب������راج  يف 
وا�شح،  ب�شكل  ب���ل��ه��زة  ���ش��ع��وره��م 
ح��ي��ث م���ل��ت الأر������س ب��ه��م واهتز 

اعتقد  من�زلهم،حيث  يف  الأث����ث 
يح�ول  م���ن  ه���ن����ك  اأن  ب��ع�����ش��ه��م 
اأنه�  ليكت�شف  النوم،  من  اإيق�ظه 
اه�����ت�����زازات ����ش���دي���دة جن���م���ت عن 
ه��زة وق��ع��ت يف م��ك���ن م���، يف حني 
�ش�حنة  مب�����رور  اآخ�������رون  اع��ت��ق��د 
اهتزازات  اأو  بن�يتهم  قرب  كبرية 
الإن�ش�ءات،ول  اأعم�ل  عن  ن�جتة 
الذين  ال�����ش��ي���رات  ق���ئ��دي  �شيم� 
الطويلة  ال��ط��رق���ت  ع��ل��ى  ك����ن���وا 
من  ه��زات  هن�ك  اأن  يح�شوا  فلم 
اإبالغهم  مت  عندم�  اإل   ، اأ�ش��شه 
م��ن ق��ب��ل ذوي��ه��م واأ���ش��دق���ئ��ه��م ، 
اأبراج  منطقة  �شك�ن  اأ���ش��رع  فيم� 
ب��ح��ريات اجل��م��ريا ب���ل��ن��زول اإىل 
اأمن  رج���ل  ت�أمني  حتت  ال�شوارع 
تلك البن�ي�ت عرب الدرج وبعدم� 

مت اإيق�ف ك�فة امل�ش�عد .
الأه�يل،  اأفع�ل  ردود  تلك  وك�نت 
�شجله�  ال���ت���ي  الأر����ش���ي���ة  ل��ل��ه��زة 
 4 من  وك�نت  لالأر�ش�د  الوطني 
5 درج�ت ح�شب بعد الإم�رة  اإىل 

ع���ن م��رك��ز ال����زل����زال يف اإي������ران ، 
ورغم تطمين�ت بلدية دبي ل�شك�ن 
من�ش�آت  ج��م��ي��ع  ب������أن  الإم����������رات 
الإم��������رات م�����ش��م��م��ة ط��ب��ق��� لكود 
معظمهم  ع��ن��د  اأن  اإل   ، ال����زلزل 

ك�ن اخلوف هو الغ�لب عليهم من 
والتي   ، امل��وؤك��دة  التطمين�ت  تلك 
يوؤكده� واحلمد هلل ب�أنه مل ي�شفر 
عنه� اأي اإ�ش�ب�ت اأو اأ�شرار نتيجة 

الإح�ش��س بهذه الهزة الأر�شية.

ردود فعل الهزة الأر�شية بالأبراج واجلامعات
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افتتاح ور�صة العمل امل�صاحبة ملوؤمتر م�صت�صفيات الغربية الدويل الثاين للتمري�ش
•• املنطقة الغربية - الفجر:

نظمت اإدارة التمري�س يف م�شت�شفي�ت الغربية الت�بعة ل�شركة اأبوظبي 
م�شت�شفي�ت  اإدارة  يف  ي������س  م�شرح  على  �شحة  ال�شحية  للخدم�ت 
امل�ش�حبة للموؤمتر بعنوان  العمل  اأم�س ور�شة  الغربية مبدينة زايد 
الثق�ف�ت وذلك  بيئة متعددة  الفع�لة يف  العالجية  التوا�شل  و�ش�ئل 

على ه�م�س موؤمتر الغربية الدويل الث�ين للتمري�س.
وذكر الدكتور �شالح الأقط�س مدير التمري�س مب�شت�شفي�ت الغربية 
ورئي�س املوؤمتر، اأنه� املرة الأوىل التي تق�م فيه� ور�شة عمل م�ش�حبة 
املوؤمتر  لربن�مج  مكمال  يعترب  الور�شة  برن�مج  اأن  حيث  للموؤمتر 

اأفراد الفريق ال�شحي اأثن�ء عملهم وطرق التع�مل مع هذه التحدي�ت 
و�ش�ئل  اإ���ش��ت��خ��دام  يف  الأ���ش��ت��م��رار  اأهمية  من�ق�شة  على  الركيز  م��ع 

التوا�شل العالجية الفع�لة اأثن�ء مراحل العن�ية ب�ملري�س. 
وع���ن اأه��م��ي��ة ال��ت��وا���ش��ل ال��ع��الج��ي م��ع امل��ر���ش��ى، ف��ق��د ذك���ر الدكتور 
على  اأ�ش��شي  ب�شكل  تعتمد  العالجية  العالقة  نوعية  اأن  الأقط�س 
املر�شى  مع  الفع�ل  التوا�شل  على  ال�شحية  الرع�ية  مقدمي  ق��درة 
تعريفهم  خ��الل  م��ن  املن��شبة  ال���ق���رارات  اإت��خ���ذ  على  وم�ش�عدتهم 
التوا�شل  اأن م�شطلح  وذكر  لهم.  املت�حة  والعالج  الرع�ية  بخي�رات 
العالجي ي�شتمل اأي�ش� على ا�شتخدام ا�شراتيجي�ت حمددة لت�شجيع 
القبول  ب�لطبع  تلقى  والتي  واأفك�ره  م�ش�عره  عن  للتعبري  املري�س 

حتت  اإب��ري��ل  من  ع�شر  والث�من  ع�شر  ال�ش�بع  يومي  �شيعقد  وال��ذي 
�شع�ر بن�ء وتعزيز التميز يف املم�ر�شة التمري�شية ويح��شر يف ور�شة 
العمل جمموعة من املتخ�ش�شني والأك�دمييني يف و�ش�ئل التوا�شل 
على  ال��ور���ش��ة  ب��رن���م��ج  ي�شتمل  حيث  النف�شية  وال�شحة  ال��ع��الج��ي 

حم��شرات نظرية وتطبيق�ت عملية. 
وع��ن اأه���داف ور���ش��ة العمل، ذك��ر ال��دك��ت��ور الأق��ط�����س اأن��ه مت حتديد 
ثالثة اأهداف رئي�شية للور�شة تتمثل ب�لتعريف ب�ملكون�ت الرئي�شية 
لو�ش�ئل التوا�شل العالجية، ثم عر�س لأمثلة عملية لطرق التوا�شل 
العالجية الفع�لة والتي ميكن ا�شتخدامه� مع املر�شى وذويهم من 
قبل اأفراد الفريق ال�شحي اإ�ش�فة ملن�ق�شة للتحدي�ت التي يواجهه� 

امل�ش�عر  تلك  اأخ��ذ  ث��م  ال�شحي،  الفريق  اأف���راد  قبل  م��ن  والح���رام 
والأفك�ر بعني الأعتب�ر عند و�شع خطة العن�ية ب�ملري�س واأ�ش�ف اأنه 
ي�شتخدم يف جم�ل  م�  العالجي كثريا  التوا�شل  اأن م�شطلح  ورغ��م 
اإل  املر�شى،  مع  املب��شر  التمري�س  طواقم  لتع�مل  نظرا  التمري�س 
الفريق  لأف��راد  ك�مل  لت�شمل  املري�س متتد  مع  التوا�شل  اأن عملية 
ال�شحي واأكد على اأن طرق التوا�شل العالجي الف�علة يجب اأن متتد 
الثقة بني  اأج��ل تعزيز  اأ�شرة املري�س وذل��ك من  اأف��راد  اأي�ش�  لت�شمل 
اأفراد الط�قم ال�شحي واأ�شرة املري�س مم� يعزز ب�لت�يل قدرة املري�س 
واأ�شرته على التع�مل مع خي�رات الرع�ية املت�حة ومن ثم م�ش�عدتهم 

يف اإتخ�ذ القرار املن��شب املتعلق بذلك. 

حتقيق ن�شبة 76 % بتوطني الوظائف 

بلدية مدينة ابوظبي تعر�ش وظائف فنية واإدارية للكوادر االإماراتية يف توظيف 2013

تن�صيق خريي واإن�صاين بني موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اخلريية ودار الرب

•• ابوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ع��ر���ش��ت 
التوظيف  فع�لي�ت معر�س  خالل 
كلي�ت  ت��ن��ظ��م��ه  ال�������ذي   2013
الوظ�ئف  ب�قة من  العلي�  التقنية 
ع��ل��ى ال��ب���ح��ث��ني ع��ن ف��ر���س عمل 
امل���واط���ن���ني حملة  م����ن  م��ن������ش��ب��ة 
ال�����ش��ه���دات امل��ت��و���ش��ط��ة وال��ع��ل��ي��� يف 
الهند�شية  التخ�ش�ش�ت  خمتلف 

والدارية.
ودع�������ت ال���ب���ل���دي���ة ال����راغ����ب����ني يف 
اىل  عمله�  ف��ري��ق  اىل  الن�����ش��م���م 
اللكروين  امل��وق��ع  يف  الت�شجيل 
www.adm.gov.ae ، حيث 
املر�شحني  م��ع  ب�لتوا�شل  �شتقوم 
الذين تتط�بق موؤهالتهم العلمية 
والعملية وخرباتهم مع متطلب�ت 
وت�أتي  ع��ن��ه���.  امل��ع��ل��ن  ال��وظ��ي��ف��ة 
م�����ش���رك��ة ال��ب��ل��دي��ة ب���مل��ع��ر���س يف 
اإط�ر م�شوؤوليته� املجتمعية �شمن 
تكوين  اإىل  ت��ه��دف  �ش�ملة  خ��ط��ة 
كوادر مواطنة وتزويده� ب�مله�رات 

للو�شول  ال�شراتيجية  ال��ه��دف 
اىل 95 % مواطنني من اإجم�يل 
خالل  ب�لبلدية  ال��ع���م��ل��ة  ال��ق��وى 

الفرة الق�دمة.
ب��ل��دي��ة مدينة  م�����ش���رك��ة  ان  وق����ل 
اب��وظ��ب��ي يف امل��ع��ر���س ت���أت��ي �شمن 
خطته� اله�دفة اإىل تفعيل برن�مج 
توطني الوظ�ئف ورفع معدلته�، 
اخلربات  على  التعرف  تتيح  كم� 
وا�شتقط�به�  املواطنة  وال��ك��ف���ءات 
وموا�شف�ت وخربات  ملع�يري  وفق� 
البلدية  ب�حتي�ج�ت  تفي  حم��ددة 
ال�شراتيجية  اأه��داف��ه���  وحت��ق��ق 
خليفة  را���ش��د  ودع����  والت�شغيلية. 
ال����رم����ي����ث����ي ال�������ك�������وادر امل����واط����ن����ة 
لعر�س  ال���ف���ر����ش���ة  ل����ش���ت���غ���الل 
امل�ش�ركة  اجل��ه���ت  ع��ل��ى  ك��ف���ءات��ه��� 
بكل  تتع�مل  البلدية  اأن  اىل  لفت�ً 
التي  الطلب�ت  مع  واهتم�م  جدية 
وتقوم  امل��ع��ر���س  خ����الل  ت��ت��ل��ق���ه��� 
بدرا�شته� وفق� للمعطي�ت بغر�س 
التخ�ش�ش�ت  ح�������ش���ب  امل���ق����ب���ل���ة 
ال�شواغر  ع���ل���ى  ب����ن�����ًء  وال����ك����ف�����ءة 

الوظيفي  وال���ش��ت��ق��رار  وامل��ع��رف��ة 
الوطنية  اخل��ط��ة  م��ع  ان�شج�م�   ،
ا�شتقط�ب  اإىل  وال��ه���دف��ة  ل��ل��دول��ة 
فر�س  واإت�حة  الوطنية  الكف�ءات 
اأم�مهم  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال���ت���وظ���ي���ف 
م�ش�ريع  ورف������د  ال���ع���م���ل  ل���ق���ي����دة 
را�����ش����د خليفة  واك������د  ال���ت���ن���م���ي���ة.  
لقط�ع  التنفيذي  املدير  الرميثي 
ب�لإن�بة  وامل�ش�ندة  الدعم  خدم�ت 
حققت  ابوظبي  مدينة  بلدية  ان 
امل������ش��ي��ة تقدم�  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
الوظ�ئف  ت���وط���ني  يف  م��ل��م��و���ش��� 
الفنية  املج�لت  لديه� وخ��شة يف 
والإداري��������������ة وت�����دري�����ب وت����أه���ي���ل 
اخلريجني اجلدد ورع�ية وتنظيم 
والت�أهيلية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
املتخ�ش�شة يف �شتى املج�لت، مم� 
الوظيفية  الفر�س  ب���ب  فتح  اأت���ح 
اأم�������م امل���واط���ن���ني ال��ب���ح��ث��ني عن 
التوطني  ن�شبة  لرتفع  وظ���ئ��ف 
بنه�ية  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  يف 
الربع الأول من الع�م احل�يل اإىل 
%76 واأكد بذل اجلهود لتحقيق 

وح�جت العمل.
وم���ن ج���ن��ب��ه اأك����د حم��م��د خلف�ن 
امل������وارد  ادارة  م���دي���ر  ال���رم���ي���ث���ي 
الب�شرية اأن بلدية مدينة اأبوظبي 
ت��ن��ت��ه��ج ���ش��ي������ش��ة ت��ت��م��ح��ور حول 
الط�ق�ت  تطوير  وحتمية  اأهمية 
مع  يتن��شب  مب�  ال�ش�بة  الوطنية 
حلكومة  الع�مة  ال�شي��شة  اأج��ن��دة 
اأبوظبي الرامية اإىل تطوير قط�ع 
والكف�ءات  ب���مل��ه���رات  يتميز  ع����م 
حتقيق  يف  امل�ش�همة  على  وتعمل 
ال�شراتيجية  احلكومية  الغ�ي�ت 
املح�فظة  على  ب�لت�أكيد  واملتمثلة 

ورفع ن�شبة توطني الوظ�ئف.
فر�س  زي���������دة  اىل  ت�����ش��ع��ى  ك���م���� 
لهم  وامل��ه��ن��ي  الوظيفي  التطوير 
احرافية  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  وت����وف����ري 
م��ن������ش��ب��ة وت���ع���زي���ز ث���ق����ف���ة عمل 
الإبداعية  ال��ق��درة  وتنمي  ت��رع��ى 
وال��ق��ي���دي��ة ل��دى امل��واط��ن��ني ، كم� 
ت�شعى البلدية من �شمن اأهدافه� 
تهدف  ا���ش��رات��ي��ج��ي���ت  تبني  اإىل 
امل����واه����ب  ت���وظ���ي���ف  ت������أم�����ني  اإىل 

يف زي�رة تن�شيقية يف العمل اخلريي 
امل�شت�ش�ر  ���ش��ع���دة  ق�����م  والإن�������ش����ين 
�ش�حب  م�شت�ش�ر  ملحه  بو  اإبراهيم 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مكتوم ح�كم دبي رع�ه اهلل لل�شوؤون 
رئي�س  ن���ئ��ب  والإن�����ش���ن��ي��ة  الثق�فية 
بن  حم��م��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن���ء  جمل�س 
را�شد لالأعم�ل اخلريية والإن�ش�نية 
ب�ملبنى  ال��رب  دار  جمعية  ب��زي���رة   –
ال��رئ��ي�����ش��ي يف ����ش����رع ال�����ش��ي��خ زاي���د 
�شع�دته  ا���ش��ت��ق��ب���ل  يف  وك�����ن  ب���دب���ي، 
خليفة  خلف�ن  �شع�دة  الزي�رة  خالل 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  امل�����زروع�����ي 
جمعية دار الرب، وعبدالق�در الري�س 
الع�م  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، وال���دك���ت���ور حم��م��د علي 
الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ع��ب��ي��ديل 

من وحدات متنوعة واأو�شح اأن دعم 
���ش���ح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح���ك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ل��ل��ع��م��ل اخل����ريي والإن�������ش����ين جعل 
اخلريية  واجل���م���ع���ي����ت  امل��وؤ���ش�����ش���ت 
ع�لية  مرتبة  اإىل  ت�شل  الإم���رات��ي��ة 
املج�ل  يف  وال�����ري������دة  ال��ت��م��ي��ز  م����ن 

اخلريي والإن�ش�ين.
الزي�رة  اأع���ق����ب  م��ل��ح��ه يف  ب��و  وق�����ل 
الزي�رة  اأن  ال��رب  ل��دار  به�  ق���م  التي 
املعلوم�ت  وت��ب���دل  للتعرف  ه��دف��ت 
املوؤ�ش�ش�ت  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ن��ظ��م  ح���ول 
اإي�ش�ل  جم���ل  يف  ب�لدولة  اخلريية 
وا�شتعر�س  مل�شتحقيه�،  امل�ش�عدات 
ال��ل��ق���ء جت�����رب امل��وؤ���ش�����ش��ة يف جم�ل 
وتقدمي  والإن�ش�ين  اخل��ريي  العمل 

بن  علي  وعبداهلل  التنفيذي،  املدير 
زايد الفال�شي ع�شو جمل�س الإدارة 
اأمني ال�شر الع�م رئي�س قط�ع الدعم 
الدبل  اإبراهيم  والدكتور  املوؤ�ش�شي، 
للتطوير  الإدارة  جمل�س  م�شت�ش�ر 
واجل����ودة وال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي وعدد 
وقد  اجل��م��ع��ي��ة،  اإدارات  م����دراء  م��ن 
�شم الوفد املرافق �ش�لح زاهر مدير 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
لالأعم�ل اخلريية والإن�ش�نية، وعم�د 
العالق�ت  م�����ش��وؤول  ���ش��ف��ي���ن  ح�����ش��ن 
الع�مة والإعالم ب�ملوؤ�ش�شة. وقد هن�أ 
ملحه  ب��و  اإب��راه��ي��م  امل�شت�ش�ر  �شع�دة 
رئي�س واأع�ش�ء جمل�س اإدارة جمعية 
مبن��شبة  فيه�  والع�ملني  ال��رب  دار 
انتق�لهم للمبنى اجلديد للجمعية، 
املبنى  عليه  ا�شتمل  مب���  اأ���ش���د  حيث 

للموؤ�ش�شة  املتبعة  والآلية  امل�ش�عدات 
يف ذلك وامل�ش�ريع والأعم�ل اخلريية 
املوؤ�ش�شة يف  به�  وت��ق��وم  ق���م��ت  ال��ت��ي 
خم��ت��ل��ف امل��ن���ط��ق داخ����ل ال���دول���ة اأو 

خ�رجه�.
واأو�شح بو ملحه ب�أن هن�لك ارتب�ط 
من  ومثيالته�  املوؤ�ش�شة  ب��ني  وثيق 
اخلريية  واجل���م���ع���ي����ت  امل��وؤ���ش�����ش���ت 
ب����ل���دول���ة ح��ي��ث ت��ت��وا���ش��ل م���ع هذه 
الإن�ش�ن  اجله�ت يف جم���لت خدمة 
ع���م��ة داخ����ل وخ�����رج ال���دول���ة وذلك 
ان��ط��الق��� م��ن روؤي��ت��ه��� ال��وا���ش��ح��ة يف 

دعم العمل اخلريي والإن�ش�ين.
املزروعي  ومن ج�نبه عر�س خلف�ن 
والإن�ش�ين  اخل��ريي  العمل  م�شرية 
جلمعية دار الرب منذ نحو 35 ع�م�ً 
بكونن� من  ب�أنن� فخورون  ومو�شح�ً 

امل��واط��ن��ة امل���ه��رة وت��ط��وي��ر برامج 
اأف�شل  تدريبية للموظفني واإتب�ع 
املم�ر�ش�ت يف اإدارة املوارد الب�شرية. 
يتيح  امل����ع����ر�����س  ه������ذا  ان  وق���������ل 
اجله�ت  لط��الع  حقيقية  فر�شة 
وال�شرك�ت  واملوؤ�ش�ش�ت  احلكومية 
الب�شرية  ال���ك���وادر  ع��ل��ى  اخل������ش��ة 
امل�شتوي�ت  مب��خ��ت��ل��ف  امل���واط���ن���ة 
ومن  واملوهوبة  املدربة  التعليمية 
هن� ف�إن اهتم�من� ب�مل�ش�ركة يف هذا 
لتكري�س  ا�شتج�بة  ج�ءت  املعر�س 

والق�ئم  املنهجي  التوطني  م��ب��داأ 
للكوادر  ال��ف��ع��ل��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى 
ل��ه��� وتر�شيخ  امل���درو����س  والإع�����داد 
ال����ربام����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ت���ي من 
اأدائه�  مب�شتوى  الرت��ق���ء  �ش�أنه� 
وقدرته� على قي�دة العمل ب�ل�شكل 
وب�ملع�يري املطلوبة والتي تتن��شب 
الكبري  والنمو  التنمية  حجم  مع 

الذي ت�شهد اإم�رة اأبوظبي.
ابوظبي  مدينة  بلدية  ان  وي��ذك��ر 
اط���ل���ق���ت م��ط��ل��ع ال�����ش��ه��ر احل�����يل 

م�ش�ندة  ����ش���رك���ة  م����ع  ب����ل���ت���ع����ون 
وم������رك������ز اب�����وظ�����ب�����ي ل���الأن���ظ���م���ة 
برن�جم�  واملعلوم�ت  اللكرونية 
عملية  لإدارة  ج��دي��داً  اإل��ك��رون��ي���ً 
ربطه  مت  ال��ب��ل��دي��ة  يف  ال��ت��وظ��ي��ف 
للتوطني  اب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م���ع 
، بهدف  ابوظبي  وم��وق��ع وظ���ئ��ف 
ا���ش��ت��ق��ط���ب ال���ك���ف����ءات م���ن داخل 
الدولة من خالل الية الكرونية 
الوظيفة  ط���ل���ب  ب���ت���ق���دمي  ت����ب����داأ 

وتنتهي بتعيني املر�شح .

اأوائل اجلمعي�ت اخلريية يف الدولة 
ال��ت��ي ق���م��ت ب��ج��ه��ود جم��م��وع��ة من 
اإرادتهم  التقت  الذين  الوطن  �شب�ب 

خ���ريي���ة ت�شل  ل��ت���أ���ش��ي�����س ج��م��ع��ي��ة 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  مب�����ش���ه��م���ت 
ولهم  اأج���م���ع  ال���ع����مل  اإىل  اخل���ريي���ة 

جهودهم  على  والعرف�ن  ال�شكر  من� 
يف و�شع اللبن�ت الأوىل لهذا ال�شرح 

اخلريي والإن�ش�ين الكبري.

م�صابقة �صور من الغربية تعلن عن فتح باب الت�صجيل اللجنة الوطنيه للتحقيق باحلوادث البحرية تو�صي بت�صكيل فريق عمل رئي�صي

موا�صالت االإمارات تنظم حما�صرة ملوظفيها حول )ال�صمنة واأثرها على ال�صحة(
جمل�ش وزراء العمل يف دول التعاون يبحث تن�صيق املواقف اخلليجية جتاه عدد من الق�صايا

•• اأبوظبي-وام:

البحرية  ب���حل��وادث  للتحقيق  الوطنية  اللجنة  اأو���ش��ت 
عملية  خطوات  اتخ�ذ  ب�شرورة  الأول  اإجتم�عه�  خ��الل 
عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  خ��الل  م��ن  اللجنة  اأع��م���ل  لتفعيل 
رئي�شي مهمته التعريف ب�للجنة واأعم�له� واأهمية اأن تلقى 
الدعم وامل�ش�نده لإزالة املعوق�ت التي قد تواجه اأعم�له�. 
كم� اتفقت اللجنة خالل اجتم�عه� برئ��شة �شع�دة �ش�مل 
للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  ع���م  مدير  الزع�بي  علي 
ب�لوك�لة رئي�س اللجنة..على تو�شيع اأعم�له� من خالل 
فرق عمل فرعية وفق املن�طق اجلغرافية يف الدولة على 
اأن يعقد الجتم�ع الق�دم خالل 30 يوم� لتو�شيح الآلية 
مثل  اللجنة  عمل  واح��ت��ي���ج���ت  املحققني  لعمل  الفنية 
اإمك�نية اإعط�ء اع�ش�ء اللجنة �شفة امل�أمورية الق�ش�ئية 
واإ�شدار ت�ش�ريح دائمة لدخول موانئ الدولة ف�شال عن 

اأهميته� على امل�شتويني املحلي والدويل بج�نب الأعم�ل 
وواجبه�  ع��م��ل��ه���  ب������أداء  ل��ت��ق��وم  م�شتقبال  ب��ه���  امل��ن��وط��ة 
املدونه  متطلب�ت  مع  يتم��شى  مب�  الأك��م��ل  الوجه  على 
الدولية للتحقيق يف احلوادث البحرية. ح�شر الإجتم�ع 
اأبوظبي..جميع  يف  ال�ش�طئ  روت�ن�  فندق  يف  عقد  ال��ذي 
17 وزارة ودائرة  الذين ميثلون   29 ال�  اللجنة  اأع�ش�ء 
حكومية حملية واحت�دية اإ�ش�فة اإىل اأع�ش�ء اللجنة من 
اأن اللجنة الوطنية  الهيئة الوطنية للموا�شالت. يذكر 
للتحقيق يف احلوادث البحرية مت ت�شكيله� مبوجب قرار 
مع�يل رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للموا�شالت 
رقم 9 ل�شنة 2013 بو�شفه� ال�شلطة البحرية الر�شمية 
ال��دول��ي��ة ومن  ال��ب��ح��ري��ة  الت��ف���ق��ي���ت  امل��خ��ول��ة بتطبيق 
ب�لزيت  البحري  التلوث  ملنع  الدولية  الإتف�قية  �شمنه� 
املنبثقة  البح�ر  يف  الأرواح  ل�شالمة  الدولية  والتف�قية 

 . عنه� مدونة التحقيق ب�حلوادث البحرية 2008 

•• املنطقة الغربية - الفجر:

اأعلنت م�ش�بقة �شور من الغربية يف دورته� الث�لثة ، التي تق�م حتت رع�ية 
عن  ج��شكو،  �شركة  م��ن  بدعم  و  الغربية  ب�ملنطقة  احل���ك��م  ممثل  دي���وان 
الت�شجيل  ،وي�شتمر  الفوتوغرايف  الت�شوير  مب�ش�بقة  الت�شجيل  ب���ب  فتح 
لغ�ية 12 من ال�شهر م�يو الق�دم . وتهدف امل�ش�بقة اإىل تن�شيط وت�شجيع 
،وكم�  ب�شكل خ��س  والغربية  ب�شكل ع�م  الدولة  الفوتوغرايف يف  الت�شوير 
وزي�دة  الأج��داد  وت��راث  الأجي�ل  التوا�شل بني  املزيد من  تعمل على خلق 
والنه�شة  التطور  مع  يتم��شى  مب�  حديثة  بروؤية  وتوثيقه  البيئي  الوعي 
امل�ش�بقة على  ،كم� تعمل  ال�ش�ملة  الفنية  والنه�شة  التكنولوجية احلديثة 
التعريف بحي�ة البدواة وع�دات وتق�ليد املجتمع البدوي واأمن�ط معي�شته 

و�شلوكه واإبراز املقوم�ت ال�شي�حية والبيئية والراثية ب�ملنطقة .
البيئة  الأول  املحور  الأوىل  ،الفئة  فئتني  امل�ش�بقة  فئ�ت وحم���ور  وت�شمن 

البحرية ي�شمل كل م�حتتوية البيئة البحرية من نب�ت�ت ،حيوان�ت،زواحف 
وح�شرات،واملحور الث�ين وهي البيئة الربية وكل حمتوي�ت البيئة الربية 

،واملحور املحور الث�لث املقوم�ت واملع�مل ال�شي�حية ب�ملنطقة .
ت�شوير  على  ع���م   ) و20   14( م���ب��ني  فئة  وه��ي  ال��ث���ين  امل��ح��ور  وي�شمل 
وخمتلف  البحرية  والبيئة  الربية  البيئة  من  ومظ�هر  ال�شي�حية  املع�مل 
ت�شل  كبرية  جوائز  امل�ش�بقة  ور�شدت  به�.  تعي�س  التي  والك�ئن�ت  املع�مل 
الف�ئز ب�ملركز الأول ل 40 األف درهم واملركز الث�ين 30 األف درهم واملركز 
الث�لث 20 األف درهم واملركز الرابع 10 اللف درهم واملركز اخل�م�س 5 
اللف درهم ،على اأن يق�م املعر�س واحلفل اخلت�مي من يوم 5 من �شهر 
يونيو وي�شتمر ليوم 8 من ال�شهر نف�شه . وت�أتي اأهمية م�ش�بقة �شور من 
الغربية اإىل ك�شف مواهب وقدرات امل�شورين واملهتمني واإبداع�تهم الفنية 
من خالل عد�ش�ت الك�مريا وتوظيف و�ش�ئل التكنولوجي� احلديثة التي يف 

خدمة اأحالمهم وطموح�تهم .

•• املنامة-وام:

التع�ون  جم��ل�����س  دول  يف  ال��ع��م��ل  وزراء  جم��ل�����س  ع��ق��د 
الجتم�ع  امل��شية  قبل  الليلة  العربية  اخلليج  ل��دول 
اخلليجية  امل��واق��ف  تن�شيق  لبحث   45 ال���  التن�شيقي 
جت�ه عدد من املو�شوع�ت املطروحة على جدول اأعم�ل 
ال��ذي ت�شت�شيفه  العربي  العمل  40 ملوؤمتر  ال�  ال��دورة 
22 م��ن �شهر  15 اىل  ال��ف��رة م��ن  اجل���زائ���ر خ���الل 
بن� عن  البحرين  اأن��ب���ء  وك�لة  ونقلت  اجل����ري.  اإب��ري��ل 
العمل يف  �شع�دة جميل بن حممد علي حميدان وزي��ر 
للمجل�س.. احل���ل��ي��ة  ال����دورة  رئي�س  البحرين  مملكة 
وزراء  يعقده�  ال��ت��ي  التن�شيقية  الج��ت��م���ع���ت  اأه��م��ي��ة 
العربية  الفع�لي�ت  املجل�س على ه�م�س  دول  العمل يف 
هذه  تلعبه  ال��ذي  ال��ه���م  ال���دور  اإىل  والدولية..م�شريا 
اخلليجية  والتوجه�ت  املواقف  توحيد  يف  الجتم�ع�ت 
على  املطروحة  واملو�شوع�ت  الق�ش�ي�  جت���ه  امل�شركة 
ب��ن��ود ج���داول اأع��م���ل امل��وؤمت��رات العربية وال��دول��ي��ة .. 
اجل�دة  الرغبة  ترجم  الجتم�ع�ت  ه��ذه  ب���أن  منوه� 
التع�ون  جمل�س  دول  ق���دة  وال�شمو  اجلاللة  لأ�شح�ب 
اأم�م  ت���ربز  ال��ت��ي  امل��وح��دة  امل��واق��ف  تبني  يف  اخلليجي 
الكي�ن اخلليجي ووقوفه �شف� واحدا يف  الع�مل وحدة 
اأي  اأو �شك�وى مت�س  اأو اج���راءات  ق��رارات  اأي��ة  مواجهة 
وزراء  اأك��د  ج�نبهم  من  املجل�س.  دول  من  ع�شو  دول��ة 
وم�ش�ندتهم  التع�ون..دعمهم  جمل�س  دول  يف  العمل 
اخلطوات ك�فة التي تعزز روح الفريق الواحد وترتقي 

ق���درة على  ب�لعمل اجلم�عي للعمل مع� ككتلة واح��دة 
امل�ش�لح  ع���ن  وت���داف���ع  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  امل��ن��ج��زات  ت���ربز  اأن 
اأف�شل.. منوهني ب�جلهود  امل�شركة على نحو  والقيم 
اليج�بية واحلثيثة التي تبذله� مملكة البحرين من 
اأجل تطوير م�شرية العمل اخلليجي امل�شرك وحت�شني 
العمل الذي يتخذ  التنفيذي ملجل�س وزراء  املكتب  اأداء 
دول  دور  تعزيز  اإط����ر  ل��ه. ويف  دائ��م���  املن�مة مقرا  م��ن 
املجل�س  اأي��د  فقد  الدولية..  العمل  منظمة  يف  املجل�س 
تر�شيح مملكة البحرين لع�شوية جمل�س اإدارة منظمة 
من  للفرة  احل��ك��وم���ت  ف��ري��ق  �شمن  ال��دول��ي��ة  العمل 
اخلليجيون  العمل  وزراء  ون�ق�س   .2017-2014
على  املدرجة  املو�شوع�ت  التن�شيقي  اجتم�عهم  خالل 
ج����دول اأع���م����ل م��وؤمت��ر ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ب��غ��ي��ة توحيد 
بنظ�م  يتعلق  فيم�  جت�هه�..خ��شة  اخلليجية  املواقف 
الت�أمني �شد التعطل وم�شروع اتف�قية العمل العربية 
املقرحة ب�ش�أن احلم�ية الجتم�عية للع�ملني ب�لقط�ع 
غري املنظم بج�نب م�شروع تطوير عمل منظمة العمل 
الق�نونيني  اخل��رباء  جلنة  تقرير  عن  ف�شال  العربية 
ب�ش�أن مت�بعة تنفيذ اتف�قي�ت وتو�شي�ت العمل العربية 
العمل  وم�شروع�ت  وبرامج  والإداري���ة  امل�لية  وامل�ش�ئل 
زي�دة  و�شبل  العم�لية  امل��ج���لت  يف  امل�����ش��رك  ال��ع��رب��ي 
فر�س ال�شتف�دة منه� يف تعزيز جت���رب وخ��ربات دول 
ك�فة  والعم�لية  الفنية  امل��ج���لت  يف  ال��ت��ع���ون  جمل�س 
ع�شوية  يف  املجل�س  دول  وف���ود  م�����ش���رك��ة  اإىل  اإ���ش���ف��ة 

اللج�ن التنظيمية والفنية للموؤمتر. 

•• دبي-الفجر:

�شمن فع�لي�ت حملة )�شهر ال�شحة 
ال��ت��ي تنظمه�  امل��ه��ن��ي��ة(  وال�����ش��الم��ة 
اأقيمت  الإم���������������رات،  م����وا�����ش����الت 
واملوظف�ت  ل��ل��م��وظ��ف��ني  حم������ش��رة 
على  ال��ع���م  واأث��ره���  )ال�شمنة  ح��ول 
الثق�فة  ن�����ش��ر  ب���ه���دف  ال�������ش���ح���ة(، 
هذه  اأ���ش��رار  عن  ال�شليمة  ال�شحية 
الظ�هرة وكيفية جتنبه� من خالل 
والغذائية  ال�شحية  املم�ر�ش�ت  اتب�ع 

ال�شليمة.
األ����ق����ى امل���ح��������ش���رة ال����دك����ت����ور علي 
ع�مة  جراحة  اأول  اأخ�ش�ئي  خم��س 
ببي�ن  وا�شتهله�  را���ش��د،  مب�شت�شفى 
التعريف ال�شحيح لل�شمنة واأ�شب�به� 
���ش��وء النمط  ت��ك��م��ن ع�����دة يف  ال��ت��ي 
الن�ش�ط  ق��ل��ة  اأو  امل��ت��ب��ع،  ال���غ���ذائ���ي 
الري��شة،  مم�ر�شة  وع��دم  احل��رك��ي 
اأو لأ�شب�ب وراثية ونف�شية، مو�شح�ً 
خم�طر ال�شمنة والدهون املراكمة 
التي تف�شي اإىل حدوث الكثري من 

الأمرا�س.
املح��شرة  خ����الل  خ��م������س  واأ�����ش�����ر 
ال�شمنة  لقي��س  املثلى  ال��ط��رق  اإىل 
وتقييمه� وت�شخي�س درجة ال�شمنة، 
احل�لة  اأن  ذات����ه  ال��وق��ت  يف  م���وؤك���داً 

زي�دة  يف  ب����رزاً  دوراً  تلعب  النف�شية 
والب�لغني،  الأط����ف�����ل  ع��ن��د  ال�����وزن 
حيث تبلغ ن�شبة ال�شمنة لدى طلبة 
-12 املدار�س يف الدولة �شمن فئة 
بح�شب   ،15% ح����وايل  ���ش��ن��ة   16
جعل  م���  ال��ع���مل��ي��ة،  ال�شحة  منظمة 
الع��شرة  امل��رت��ب��ة  حت��ت��ل  الإم��������رات 
ع�ملي�ً يف مر�س ال�شكري الذي ت�شهم 
ال�شمنة يف انت�ش�ره ب�شكل موؤثر فيم� 

بني ال�شك�ن.
من  ال���ع���دي���د  اأن  امل���ح��������ش���ر  وذك������ر 
الإح�ش�ئي�ت تبني اأن ن�شبة ال�شمنة 
اإىل   30 ب���ني  م����  ت��ب��ل��غ  ال���دول���ة  يف 

ال�شك�ن، كم� تقدر  %40 من عدد 
 ،60% ال��وزن بحوايل  ن�شبة زي���دة 
ال�شمنة  ن�شبة  تبلغ  اأن  املتوقع  ومن 
 44% ال����دول����ة  الإن���������ث يف  ل�����دى 

بحلول 2015م.
وحذر خم��س احل�شور من املخ�طر 
لل�شمنة  الأخ���رى  اجل�نبية  والآث����ر 
املف��شل  ال����ت����ه�����ب  يف  وامل���ت���م���ث���ل���ة 
وال�شطراب�ت  الدم  �شغط  وارتف�ع 
ع��ل��ى �شرورة  م���وؤك���داً  ال��ه��رم��ون��ي��ة، 
ن�شر الوعي والتثقيف ال�شحي بني 
اأعلنت  وق��د  امل��دار���س،  طلبة  اأبن�ئن� 
ال�شمنة  اأن  الع�ملية  ال�شحة  منظمة 

وب�ء ع�ملي وذلك منذ �شنة 1997م، 
ل  امل�شكلة  ه��ذه  م��ن  نتخل�س  ولكي 
والقن�عة  والإ���ش��رار  الإرادة  من  بد 

كمف�تيح كفيلة ب�حلد منه�.
اخ��ت��ي���ر الطرق  واأك���د على ���ش��رورة 
ال�����ش��ل��ي��م��ة لإن��ق������س ال������وزن، وعدم 
واأهمية  �شريع،  ب�شكل  الوزن  فقدان 
والإكث�ر  ال��غ��ذائ��ي  ال�����ش��ل��وك  تغيري 
والفواكه  اخل�������ش���روات  ت���ن����ول  م���ن 
من��شبة  ب��ك��م��ي���ت  للج�شم  امل��ف��ي��دة 
وجتنب تن�ول الوجب�ت ال�شريعة اأو 
التي حتتوي على كمي�ت ع�لية من 

الدهون.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مطعم وكويف �شوب ب�غيت 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1070020 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جت�ري:من/مطعم وكويف �شوب ب�غيت ذ.م.م

BAGUETTE RESTAURANT & COFFEE SHOP LLC

اىل/�شركة ب�غيت خلدم�ت التموين واملط�عم ذ.م.م 
BAGUETTE CATERING SERVICES & RESTAURANTS LLC

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/موؤ�ش�شة �شيف �شلط�ن ال�ش�م�شي لعم�ل 

الك�رب�شتون والب��شكو والبال�شر والط�بوق
رخ�شة رقم:CN 1179010 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 2*4 اىل 1*1
تعديل ا�شم جت�ري:من/موؤ�ش�شة �شيف �شلط�ن ال�ش�م�شي لعم�ل الك�رب�شتون والب��شكو 

والبال�شر والط�بوق
SAIF SULTAN AL SHAMISI CARBON STONE & PASCO PLASTERING & BLOCK

اىل/موؤ�ش�شة �شيف �شلط�ن ال�ش�م�شي لعم�ل الب��شكو 
SAIF SULTAN AL SHAMISI PASCO WORKS

تعديل ن�ش�ط/حذف اعم�ل الط�بوق)4330001(
تعديل ن�ش�ط/حذف اعم�ل التطيني للمب�ين)البال�شر()4330009(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
الظ�غي للحدادة والنج�رة  ال�ش������دة/بدر جمعة  ب�ن  التنمية القت�ش�دية  دائ���رة  تعلن 

امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1117048 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة خمي�س حممد عبد اهلل حممد العري�ين)%100(

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف بدر جمعة �شليع خلف�ن الظ�عني

تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جت�ري:من/بدر جمعة الظ�غي للحدادة والنج�رة امل�شلحة

BADR JUMA AL DHAENI BLACKSMITH & RE-INFORCE CARPENTRY EST

اىل/موؤ�ش�شة البدوان للحدادة والنج�رة امل�شلحة 

AL BDWAN BLACKSMITH & RE-INFORCE CARPENTRY EST

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 

خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
القي��س  اجهزة  لتج�رة  ال�ش������دة/املظلة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتحكم رخ�شة رقم:CN 1337989 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 0.2*1

تعديل ا�شم جت�ري:من/املظلة لتج�رة اجهزة القي��س والتحكم
UMBRELLA INSTRUMENTATION & CONTROL TRADING

اىل/املظلة لالعم�ل الكهرب�ئية 
UMBRELLA ELECTRICAL WORKS ESTABLISHMENT

تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة �شي�نة التمديدات الكهرب�ئية)4329904(
تعديل ن�ش�ط/حذف بيع معدات واجهزة القي��س والتحكم - ب�لتجزئة)4773608(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري  القت�ش�دية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
للمواد  ال�ش������دة/بالنت  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزراعية
رخ�شة رقم:CN 1329781  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة مو�شى حممد عي�شى ح�شني احلم�دي )%100(

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف خزعل حممد عبد اجلب�ر العبيديل

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال 

انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
ال�ش������دة/موؤ�ش�شة قطن�ن  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمق�ولت وال�شي�نة الع�مة
رخ�شة رقم:CN 1067974  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة مرمي عي�شى يو�شف احلو�شني )%100(

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف احمد عو�س عمر ال�شيخ علي هرهره العفيفي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال 

انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
م�ك�س  ال�ش������دة/جرين  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمق�ولت الع�مة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1418373  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة رفعت ط�رق حممود عن�ية اهلل )%24(

تعديل ن�شب ال�شرك�ء
ح�جي وق��س حممود ح�جي حممد �ش�دق من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال 

انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
للتطوير  اخل�يل  الربع  ال�ش������دة/�شركة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شتثم�ر ال�شي�حي ذ.م.م 
رخ�شة رقم:CN 1140415  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ن�شب ال�شرك�ء/را�شد دوري�س احمد �شيف الكتبي من 1% اىل %98
تعديل ن�شب ال�شرك�ء/ا�ش�فة �شنعى را�شد دروي�س احمد �شيف الكتبي %1

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ ا�ش�فة مرمي را�شد دروي�س احمد الكتبي )%1(
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ حذف را�شد دروي�س الكتبي لال�شتثم�ر التج�ري ذ.م.م
RASHED DARWISH AL KETBI COMMERCIAL INVESTMENTS LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري  القت�ش�دية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

الغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  تعلن 
ن�شيم  حمل  التج�ري  ب�ل�شم    CN رقم:1060220 
ب�لغ�ء  ذ.م.م  الن�ش�ئية  املالب�س  وتطريز  خلي�طة  الليل 
طلب تعديل الرخ�شة واع�دة الو�شع كم� ك�ن عليه �ش�بق�

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�شر  ت�ريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�ش�دية  التنمية  دائرة 
هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 
الجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

الغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  تعلن 
الكنز  بوابة  التج�ري  ب�ل�شم    CN رقم:1099759 
تعديل  طلب  ب�لغ�ء  امل�شلحة  واحلدادة  النج�رة  لعم�ل 

الرخ�شة واع�دة الو�شع كم� ك�ن عليه �ش�بق�
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�شر  ت�ريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�ش�دية  التنمية  دائرة 
هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 
الجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اعـــــــالن
بهذا تعلن دائرة التنمية القت�ش�دية - قط�ع ال�شوؤون التج�رية ب�ن 
الرخ�شة التج�رية رقم:CN 1059765-2  ب�ل�شم التج�ري 
خم�بز اخلليفة اللبن�نية - فرع2 ميلكه� ال�شيد/حمد حممد حمد 

يروان الني�دي - ام�رات اجلن�شية
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت الت�لية:

تعديل ال�شم التج�ري اىل/خم�بز زهرة الري�ن
تعديل ال�شكل الق�نوين من فرع اىل موؤ�ش�شة

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال 
ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة 

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

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
ال�ش������دة/مرو  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ب�ن لت�جري ال�شي�رات - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1181692 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من 
املدة  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/التق�ن 

بروفي�شين�شي لدارة العق�رات
رخ�شة رقم:CN 1360630 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من 
املدة  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
ال�ش������دة/فود  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1367481:فيجن  رخ�شة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من 
املدة  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
ال�ش������دة/ي��س  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبية ل�شترياد الث�ث املكتبي
رخ�شة رقم:CN 1136797  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من 
املدة  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
ال�ش������دة/ور�شة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الظبي لعم�ل الملنيوم والزج�ج
رخ�شة رقم:CN 1127372  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من 
املدة  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/�شركة ال�شرح�ل للمق�ولت الع�مة ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1168369 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جت�ري:من/�شركة ال�شرح�ل للمق�ولت الع�مة ذ.م.م
AL SARHAL GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ال�شرح�ل للحجر والرخ�م ذ.م.م 
AL SARHAL STONE & MARBLE LLC

تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة اعم�ل تركيب احلجر )4330002(
تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة ا�شترياد)4610008(

تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة جت�رة احلجر الطبيعي - ب�جلملة)4663008(
تعديل ن�ش�ط/حذف مق�ولت م�ش�ريع املب�ين ب�نواعه� - الفئة اخل�م�شة)4100002.6(

او  الرخ�م  او  الب�ركيه  او  ب�لبالط  الر�شي�ت واجلدران  تغطية  ن�ش�ط/حذف  تعديل 
ال�شرياميك او املوزاييك)4330019(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
للمق�ولت  املن�شورة  لوؤلوؤة  ال�ش������دة/موؤ�ش�شة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الع�مة رخ�شة رقم:CN 1010354 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة �ش�مل حممد را�شد ن��شر املعمري)%50(

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/خ�لد ن��شر علي ن��شر الغيثي من م�لك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شرك�ء/ خ�لد ن��شر علي ن��شر الغيثي من 100% اىل %50

تعديل را�س امل�ل/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل ق�نوين/من موؤ�ش�شه فرديه اىل �شركة ذات م�شوؤوليه حمدوده
تعديل ا�شم جت�ري:من/موؤ�ش�شة لوؤلوؤة املن�شورة للمق�ولت الع�مة

AL MANSOURA PEARL GENERAL CONTRACTING EST
اىل/�شركة لوؤلوؤة �شك�ي للمق�ولت الع�مة ذ.م.م 

LOLOAT SKY GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   
الغاء اعالن �شابق + الغاء الرتخي�س التجاري

الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�ش�دية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1142522  ب�ل�شم التج�ري اخلليج الدولية 
لالجهزة الطبية ذ.م.م ب�لغ�ء طلب تعديل الرخ�شة واع�دة 

الو�شع كم� ك�ن عليه �ش�بق� + الغ�ء الرخ�شة التج�رية
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�شر  ت�ريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�ش�دية  التنمية  دائرة 
هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 
الجراءات  �شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

اإعــــــــــالن
وادي  ال�ش������دة/موؤ�ش�شة  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

طيبة للنقلي�ت الع�مة
رخ�شة رقم:CN 1257543  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة خ�لد عبد اهلل حممد عبيد الظ�هري )%100(

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف عبد اهلل بخيت�ن مفرح علي الحب�بي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال 

انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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حاكم ال�صارقة يوقع اتفاقية ترجمة ون�صر مع دار ييلني ال�صينية
من�شورات الق��شمي مع كربي�ت دور الن�شر الع�ملية لتحقيق 
املعرفية  ال����ش���دارات  ملختلف  وا���ش��ع  ن��ط���ق  على  النت�ش�ر 
واحدة  ال�شينية  ييلني  دار  وتعد  والدب��ي��ة.  والك���دمي��ي��ة 
من اأهم دور الن�شر املخت�شة ب�لرجمة والن�شر يف ال�شني 
اإحدى  ال��ع���مل ب�شكل ع����م وه���ي  ال��ت��ح��دي��د ويف  ع��ل��ى وج���ه 
املت�حة  الأع��م���ل  ع��دد  حيث  من  الن�شر  موؤ�ش�ش�ت  كربي�ت 
ب���ل��رج��م���ت الأجنبية  امل��ب��ي��ع���ت وت��ع��ن��ى  واإج���م����يل ح��ج��م 
الجتم�عية.  والعلوم  والآداب  الأك���دمي��ي��ة  والأط��روح���ت 
الق��شمي  اأحمد  بن  �شلط�ن  ال�شيخ  التف�قية  توقيع  �شهد 
ال�ش�رقة  مركز  رئي�س  ل��الإع��الم  ال�ش�رقة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
رئي�س  الق��شمي  �شلط�ن  بنت  ب��دور  وال�شيخة  الإع��الم��ي 
هيئة ال�ش�رقة لال�شتثم�ر والتطوير �شروق رئي�س جمعية 

•• لندن-وام:

حممد  ب��ن  �شلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  اأب���رم 
اأم�س  يوم  ال�ش�رقة  ح�كم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  الق��شمي 
الول يف جن�ح اإم�رة ال�ش�رقة امل�ش�رك يف الدورة 43 ملعر�س 
لندن الدويل للكت�ب 2013 اتف�قية ترجمة ون�شر مع دار 
�شرد  ك��ت���ب  ون�شر  ترجمة  مبوجبه�  يتم  ال�شينية  ييلني 
ال�شينية  اللغة  اإىل  ال�ش�رقة  ال�شمو ح�كم  ال��ذات ل�ش�حب 
اأغ�شط�س  يف  م��ن��ه  الأوىل  الن�شخة  ت��د���ش��ني  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
ال���ق����دم م��ن ال��ع���م احل�����يل م��ع ان��ط��الق ال�����دورة الق�دمة 
التف�قية  ه��ذه  وت���أت��ي  للكت�ب.  ال��دويل  بكني  من معر�س 
ابرمته�  ق��د  ك���ن��ت  الرجمة  ات��ف���ق���ت  م��ن  �شل�شلة  �شمن 

الن��شرين الم�راتيني وال�شيخ حممد بن مكتوم اآل مكتوم 
ال�شكرتري الأول يف �شف�رة الدولة ب�ململكة املتحدة و�شع�دة 
اململكة  لدى  الدولة  �شفري  املطيوعي  غ�من  الرحمن  عبد 
دائرة  رئي�س  العوي�س  و�شع�دة عبد اهلل بن حممد  املتحدة 
�ش�حب  م�شت�ش�ر  احلميد  عبد  عمرو  وال��دك��ت��ور  الثق�فة 
والإعالم  ال��ع���يل  التعليم  ل�شوؤون  ال�ش�رقة  ح�كم  ال�شمو 
واأحمد بن رك��س الع�مري مدير معر�س ال�ش�رقة الدويل 
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�شرك�ل  ج��شم  وم���روان  للكت�ب 
ال�ش�رقة لال�شتثم�ر والتطوير �شروق واأ�ش�مة �شمرة مدير 
م�شروع  مدير  الكو�س  ورا���ش��د  الإع��الم��ي  ال�ش�رقة  مركز 
ثق�فة بال حدود واأع�ش�ء الوفد الإعالمي املرافق ل�ش�حب 

ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة.

يف حديث لإذاعة وتلفزيون ال�شارقة 

�صلطان القا�صمي يوؤكد اأهمية االإح�صاء يف ترجمته اإىل اأفعال ومبادرات

�صلطان يتفقد جناح ال�صارقة واالأجنحة العربية امل�صاركة يف معر�ش لندن الدويل للكتاب

حاكم ال�صارقة ي�صهد حفل افتتاح معر�ش لندن الدويل للكتاب 

حاكم ال�صارقة يد�صن الن�صخة االجنليزية الثانية والفرن�صية االأوىل من كتاب حديث الذاكرة

•• لندن -وام:

اأكد �ش�حب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلط�ن بن حممد الق��شمي ع�شو 
ال�ش�رقة  ح���ك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اأهمية دور امل�ش�رك�ت اخل�رجية يف 
للعرب  احل�ش�رية  ال�����ش��ورة  اإب���راز 
واإ���ش��ه���م��ه��� يف حتقيق  وامل�����ش��ل��م��ني 

التوا�شل بني خمتلف الثق�ف�ت.
ج�ء ذلك خالل حديث �شموه مع 
اإذاعة وتلفزيون ال�ش�رقة من مقر 
ج��ن���ح م��ع��ر���س ال�����ش���رق��ة ال���دويل 
للكت�ب امل�ش�رك يف فع�لي�ت الدورة 
ال��ث���ل��ث��ة والأرب���ع���ني مل��ع��ر���س لندن 
اأن  ال��دويل للكت�ب . وو�شح �شموه 
لكل  ملتقي�ت  ه��ي  امل��ع���ر���س  ه���ذه 
املثقفني واإىل ج�نب املثقفني فهي 
ملتقي�ت لل�شي��شيني كذلك. وق�ل 
ال�ش�رقة  ح���ك��م  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب 
ال��ت��ظ���ه��رة هن�  لح��ظ��ن��� يف ه����ذه 
من  ال���ك���ث���ري  ه���ن����ك  اأن  ل���ن���دن  يف 
ف�شال  والأج���ن��ب  العرب  ال�شفراء 
الربيط�ين  ال��ث��ق���ف��ة  وزي�����ر  ع���ن 
افتت�ح  حفل  يف  الر�شمي  املتحدث 
حقيقي�  مك�شب�  يعد  مم���  املعر�س 
املع�ر�س  ل��ه��ذه  وم��ك�����ش��ب���  ل��ل��ن�����ش��ر 
املحفل  ه��ذا  يف  تتواجد  وال�ش�رقة 
كونه� رائدة يف مع�ر�س الكت�ب يف 
الع�مل العربي ورائدة يف م�ش�عيه� 

لتطوير قط�ع الرجمة .
للن�شختني  ���ش��م��وه  ت��وق��ي��ع  وح���ول 
والفرن�شية  ال��ث���ن��ي��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة 
ق�ل  الذاكرة  لكت�ب حديث  الأوىل 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب 

اأن  للكثري من الإ���ش���ءات وي��ح���ول 
الط�ئ�س  ب�لت�شرف  يع�جله� لي�س 
ك���ن هن�ك من  واإذا  اإمن��� ب�حلكمة 
ك�ن  الدولة  هذه  بحق  علمه  خط�أ 
اأم�كن  اإىل  ذاه���ب����  ب��ن��ف�����ش��ه  ي���ب����در 
بعيدة لت�شحيح ذلك وهذا ب�لطبع 
ال�شمعة  اليوم  الإم���رات  اأك�شب  م� 
النهج  ه���ذا  ع��ل��ى  وت��رك��ه���  الطيبة 
تف�عله�  اخل�������رج  يف  ل��ه���  ي�����ش��ه��د 
الأح��داث يف  واليومي مع  امل�شتمر 
التطور  م��ع  احل��ي���ة  من�حي  �شتى 
تلك  كل  وال��رق��ي  واملعرفة  والعلم 
الأمور يالحظه� الإن�ش�ن يف دولة 
الإم������رات ول��ك��ن ل ي��ع��رف م��� هي 
كينونته� وم� هو اأ�ش��شه� ف�أ�ش��شه� 
لهذه  الأول  البن�ء  عند  و�شع  ق��د 

الدولة وهلل احلمد . 
اإن اجلزء  ق���ئ��ال  ���ش��م��وه  واأ����ش����ف 
ال��ث���ل��ث م���ن ح��دي��ث ال���ذاك���رة هو 
العطرة  ب�ل�شرية  ال�شل�شلة  خ��ت���م 
زايد  ال�شيخ  ب���إذن اهلل  له  للمغفور 

بن �شلط�ن اآل نهي�ن .
والن�شر  الرجمة  اتف�قية  وح��ول 
مع دار ييلني ال�شينية والتي �شيتم 
مبوجبه� ترجمة ون�شر كت�ب �شرد 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة ق�ل  ال��ل��غ��ة  اإىل  ال�����ذات 
ال�ش�رقة  ح���ك��م  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب 
ب����داأت ال�شني  يف الآون����ة الأخ����رية 
والرخي�س  الع�مل  على  النفت�ح 
للن�شر اخل��س غري احلكومي مم� 
منح الن�شر دورا ف�عال يف اأو�ش�طه� 
الثق�فية والأدبية فك�ن لزام� علين� 
بخطى  ال�����ش��ني  ن��ح��و  ن��خ��ط��و  اأن 
ق�ش�ي�  ال�شني  م��ع  فلدين�  واث��ق��ة 

اأرق�م�  امل�شح  ه��ذا  م��ن  منكم  اأح��د 
اأفع�ل  ان��ت��ظ��روا  واإمن������  ن��ت���ئ��ج  اأو 
وقرارات هن�ك اأمور كثرية ت�شلني 
ف�ج�أتني  ال��ت��ي  الأوىل  ف�مل�ش�هد 
على  للح�شول  املتقدمني  ع��دد  اأن 
و�شل  الب�شرية  امل���وارد  يف  وظ�ئف 
متقدم   6500 ي���ق����رب  م����  اإىل 
هن�ك  اأن  الإح�����ش���ء  يو�شح  بينم� 
يف  ع���م���ل  ع����ن  ب�����ح����ث   16500
ال�����ش���رق��ة وعليه ك���ن ل بد  اإم�����رة 
الع�شرة  ه���م  م���ن  اأت�������ش����ءل  اأن  يل 
ه��ل هم   .. و�شعهم  ه��و  وم���  األف 
م��ت��خ���ذل��ون ع���ط��ل��ون اأم اأن��ه��م من 
اأ�شح�ب البط�لة املقنعة لذا علين� 
الأ�شب�ب  ملعرفة  معهم  ال��ت��وا���ش��ل 
الب�شرية  امل�����وارد  م��ن  طلبن�  وق���د 
ب�حل�لت  ع���ج��ل  ب�شكل  ت��زوي��دن��� 
وحتليله�  درا�شته�  بعد  امل�شتعجلة 
وق��ي������س م���دى ح���ج���ت��ه��� واإج����راء 
مت  وق��د  معه�  التوظيف  مق�بالت 
116 ط��ل��ب��� .  ال��ن��ظ��ر يف  ب���ل��ف��ع��ل 
وا����ش����ف ���ش��م��وه مم��� ل��ف��ت نظري 
اأي�����ش��� ���ش��ورة اأخ����رى وه���ي وجود 
فب�لن�شبة  م��ه��ج��ورة  ام����راأة   364
مل��ج��ت��م��ع الإم��������رة ي��ع��د ه����ذا رقم� 
كبريا نحن ل نفر�س على هوؤلء 
فكل  زوج�تهم  اإىل  العودة  الأزواج 
امل�شوؤول  لكنني  بيته  اأه��ل  م��ع  ح��ر 
ع��ن��ه��ن وع��الج��ي ل��ذل��ك ي��ك��م��ن يف 
توا�شلي املب��شر معهن فلرمب� ك�ن 
اأن ي�شعر  التوا�شل جمدي� يف  هذا 
الزوج ب�حلي�ء اإزاء م� اقرفه من 
ل��ذا ف�إن  اأه��ل بيته  تق�شري يف حق 
الإح�ش�ء  ت�شمنه�  التي  الأ�شئلة 

�شلط�ن بن حممد الق��شمي تكمن 
اأه��م��ي��ة ال��رج��م��ة ل��ه��ذه الكتب يف 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ت���ري��خ دول���ة الإم�����رات 
بن�ة  امل���ت���ح���دة وج����ه����ود  ال���ع���رب���ي���ة 
وق�دة الحت�د يف توطيد كي�ن هذه 
واملوؤ�ش�ش�ت  الإن�ش�ن  وبن�ء  الدولة 
ه���ذه الرجم�ت  ت��ع��زز  ك��م���  ف��ي��ه��� 
ب��واق��ع منطقة  م��ن معرفة الأخ���ر 
به هذه  م��رت  العربي وم���  اخلليج 
ا�شتط�عت  حت��دي���ت  م��ن  املنطقة 
ب���ن����ء واق�����ع مزدهر  م���ن خ��الل��ه��� 

ل�شعوبه� .
ال�����ش��م��و ح�كم  ����ش����ح���ب  وك�������ش���ف 
اجلزء  عن  اللق�ء  خ��الل  ال�ش�رقة 
حديث  الأدبية  رائعته  من  الث�لث 
اأن هذا  الذاكرة م�شريا �شموه اىل 
الزمنية  احلقبة  �شيتن�ول  اجل��زء 
ب���إذن اهلل  املغفور له  ك���ن به�  التي 
نهي�ن  اآل  �شلط�ن  بن  زاي��د  ال�شيخ 
العربية  الإم������رات  ل��دول��ة  رئي�ش� 
اهلل  غفر  بوف�ته  وينتهي  املتحدة 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  وق���ل   . ل��ه 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط����ن  ال����دك����ت����ور 
الق��شمي جزا اهلل املغفور له ب�إذنه 
عن�  الأح�شن  اجل���زاء  زاي��د  ال�شيخ 
وعن الأمتني العربية والإ�شالمية 
العربية  الإم�����������رات  دول������ة  وع�����ن 
امل��ت��ح��دة واأب��ن���ئ��ه��� مل��� ق��دم واأعطى 
وت����رك م���ن اأث������ر ب���ق��ي��ة ط��ي��ب��ة يف 
لالأجي�ل  نرجيه�  ونحن  اأجي�لن� 
 . ���ش���ء اهلل  اإن  ي��رث��ون��ه���  ال��ق���دم��ة 
زايد  لل�شيخ  ك����ن  ���ش��م��وه  واأ����ش����ف 
بعيدة  نظرة  نهي�ن  اآل  �شلط�ن  بن 
فقد ك�ن مت�ش�حم� يف حق الوطن 

العروبة  وث���ن��ي��ه���  الإ����ش���الم  اأول��ه��� 
فعدد امل�شلمني يف ال�شني ي�شل اإىل 
16 مليون م�شلم وهذا  اأك��ر من 
العدد الكبري منهم يجب اأن ي�شل 
اإل��ي��ه��م اإن��ت���ج��ن��� ال��ف��ك��ري والأدب����ي 
غري  وك��ذل��ك  �شحيحة  ب��رج��م��ة 
بدين  والتعريف  منهم  امل�شلمني 

الإ�شالم احلنيف .
���ش���ب��ق��� يف فرة  ���ش��م��وه  واأ�����ش�����ف 
احل��ك��م ال�����ش��ي��وع��ي ل��ل�����ش��ني ك�نت 
الق�ش�ي�  تن��شر  هن�ك  احلكومة 
الق�شية  ���ش��م��ن��ه���  وم���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
فهن�ك غزو  الأن  اأم�  الفل�شطينية 
كبري من ال�شه�ينة ومن اإ�شرائيل 
العرب  ���ش��ورة  ت�شويه  يف  حت��دي��دا 
املوؤ�ش�ش�ت  يف  ال��ت���أث��ري  خ���الل  م��ن 
وعلين�  فيه�  الثق�فة  ت��رع��ى  ال��ت��ي 
وم�شلمني  ع����رب  ك��دب��ل��وم������ش��ي��ني 
منر  ل  اأن  ال�شني  اإىل  ن�شل  حني 
اأن ن�شل  م��رور الكرام ولكن ل بد 
اإل���ي���ه���م م����ن خ�����الل ال���ث���ق����ف���ة ول 
من  بد  ل  اإلين�  للوفود  ننتظرهم 
اأن نح�شن ال�شورة ونعزز العالق�ت 
حيث ك�نت زي�رتن� الأخرية لل�شني 
التوا�شل  خ����ط����وات  م����ن  خ���ط���وة 
�ش�ء  اإن  اأخ���رى  خ��ط��وات  و�شتليه� 
وف�علية  ت����أث���ريا  اأك���ر  ت��ك��ون  اهلل 
ال�����ش��م��و ح�كم  . وت��ط��رق ���ش���ح��ب 
امل�شح  ع����ن  ل���ل���ح���دي���ث  ال�������ش����رق���ة 
اإم�رة  ملواطني  ال�ش�مل  الإح�ش�ئي 
لن  فيه  مب�  امل�شح  ق�ئال  ال�ش�رقة 
يتم ن�شره واإمن� اأجنز يل �شخ�شي� 
بتوفري  امل���������ش����وؤول  ك�����وين  لأق�������وم 
ينتظر  ل  لذلك  للمجتمع  العالج 

•• لندن-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش����ح���ب  ت��ف��ق��د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط����ن  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق������ش��م��ي 
جن�ح  الول  اأم�����س  ال�ش�رقة  ح�كم 
للكت�ب  ال���دويل  ال�ش�رقة  معر�س 
الثق�فة  دائ����رة  ب��ه  ت�����ش���رك  ال����ذي 
معر�س  فع�لي�ت  �شمن  والإع���الم 
 2013 ل��ل��ك��ت���ب  ال������دويل  ل���ن���دن 
الن�شر  دور  م��ن  جمموعة  وي�شم 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ���ت  وال����دوائ����ر 

امل�ش�ركة يف اجلن�ح.
ال�����ش��م��و ح�كم  ����ش����ح���ب  وت����ع����رف 
ب���ن رك��س  اأح���م���د  ال�����ش���رق��ة م���ن 
ال�ش�رقة  معر�س  مدير  الع�مري 

���ش��ع��وب ال���ع����مل داع���ي���� ���ش��م��وه اىل 
����ش���رورة ال���ش��ت��ف���دة م���ن خمتلف 
املعرو�شة  ال��ث��ق���ف��ي��ة  ال���ت���ج����رب 
الحتف�لية  ه����ذه  يف  وامل�������ش����رك���ة 
وي���ع���د م��ع��ر���س لندن  ال���دول���ي���ة. 
املع�ر�س  واأك���ر  اأه��م  اأح��د  للكت�ب 
املتخ�ش�شة يف جم�له على م�شتوى 
ابريل  الأوروب��ي��ة وينظم يف  الق�رة 
م���ن ك���ل ع�����م ي��ق�����ش��ده م���� يق�رب 
الن�شر  دور  ممثلي  م��ن  األ��ف���   23
والوكالء  وامل��ك��ت��ب���ت  وال���رج���م���ة 
�شوؤون  على  وال��ق���ئ��م��ني  الأدب��ي��ني 
املكتب�ت الع�مة وتكنولوجي� الن�شر 
احلديثة من اأكر من 100 دولة 
ح���ول ال���ع����مل. ث��م جت���ول �ش�حب 
�شلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 

والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م���ر  ال�����ش���رق��ة 
الن��شرين  جمعية  رئي�س  ���ش��روق 
حممد  وال�������ش���ي���خ  الم������رات�����ي�����ني 
ال�شكرتري  م��ك��ت��وم  اآل  م��ك��ت��وم  ب��ن 
ب�ململكة  الإم����رات  �شف�رة  الأول يف 
الرحمن  ع��ب��د  و����ش���ع����دة  امل��ت��ح��دة 
الدولة  ���ش��ف��ري  امل��ط��ي��وع��ي  غ�����من 
عبد  و�شع�دة  املتحدة  اململكة  لدى 
رئي�س  ال��ع��وي�����س  حم��م��د  ب���ن  اهلل 
دائرة الثق�فة والدكتور عمرو عبد 
ال�شمو  �ش�حب  م�شت�ش�ر  احلميد 
التعليم  ل�����ش��وؤون  ال�����ش���رق��ة  ح���ك��م 
الع�يل والإعالم واأحمد بن رك��س 
ال�ش�رقة  معر�س  مدير  الع�مري 
ل��ل��ك��ت���ب وم�����روان ج��شم  ال�����دويل 
لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شرك�ل 

ال��������دويل ل���ل���ك���ت����ب ع���ل���ى اه������م م� 
ي���ح���ت���وي���ه اجل�����ن������ح م�����ن ك����ت����ب و 
الق��شمي  ملن�شورات  تعود  دوري����ت 
وا�شدارات دائرة الثق�فة والإعالم 
الم�راتيني  ال��ن������ش��ري��ن  وجمعية 
وم�شروع ثق�فة بال حدود واملجل�س 
ومركز  الي�فعني  لكتب  الإم���رات��ي 
المن�ء  وهيئة  الإعالمي  ال�ش�رقة 

التج�ري وال�شي�حي.
بعدد  اجلن�ح  يف  �شموه  التقى  وقد 
العرب  ال��ن�����ش��ر  دور  اأ���ش��ح���ب  م���ن 
ال�شخ�شي�ت  وب��ع�����س  والأج�����ن����ب 
معهم  تب�دل  والثق�فية  ال�شي��شية 
ال�ش�أن  ح�����ول  احل����دي����ث  اأط��������راف 
توطيد  و���ش��ب��ل  ال������دويل  ال���ث���ق����يف 
خمتلف  ب��ني  الثق�فية  ال��ع��الق���ت 

ب��ن حم��م��د ال��ق������ش��م��ي ب��ني ارج����ء 
الجنحة امل�ش�ركة يف معر�س لندن 
الدويل للكت�ب متوقف� عند اجلن�ح 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  وج���ن����ح  ال�����ش��ي��ن��ي 
اململكة  وج��ن���ح  وال����راث  للثق�فة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة وع�����دد من 
حيث  الأخ���رى  العربية  الأج��ن��ح��ة 
اطلع �شموه على اأحدث انت�ج�تهم 
ال��ف��ك��ري��ة والأدب���ي���ة وج��ه��وده��م يف 
خالل  �شموه  راف��ق  الن�شر.  جم���ل 
ال�����ش���رق��ة وجولته  ت��ف��ق��ده جل��ن���ح 
ال�شيخ �شلط�ن  املعر�س  اأروقة  بني 
بن اأحمد الق��شمي رئي�س موؤ�ش�شة 
ال�����ش���رق��ة ل���الإع���الم رئ��ي�����س مركز 
ال�ش�رقة الإعالمي وال�شيخة بدور 
بنت �شلط�ن الق��شمي رئي�س هيئة 

•• لندن-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش����ح���ب  ���ش��ه��د 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط����ن  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  الق��شمي 
الول  اأم���������س  ال�������ش����رق���ة  ح�����ك����م 
لندن  ملعر�س   43 ال��دورة  افتت�ح 
2013 يف مركز  ال��دويل للكت�ب 
اإي��رل��ز ك���ورت ل��ل��م��وؤمت��رات و�شط 
الع��شمة الربيط�نية لندن حتت 
بعدا  ت�أخذ  الكلم�ت  جلعل  �شع�ر 
. و�شهد الفتت�ح اىل ج�نب  اأكرب 
اأحمد  ب��ن  �شلط�ن  ال�شيخ  �شموه 
الق��شمي رئي�س موؤ�ش�شة ال�ش�رقة 
ال�ش�رقة  م��رك��ز  رئي�س  ل��الإع��الم 

ال��دويل للكت�ب رح��ب فيه�  لندن 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ب�ش�حب 
الق��شمي  حم���م���د  ب����ن  ���ش��ل��ط���ن 
و�شيوف  ل����ه  امل�����راف�����ق  وال�����وف�����د 
ون��شرين  م�ش�ركني  من  املعر�س 
و�شي��شيني  واأدب���������ء  وم��ف��ك��ري��ن 
ف�شال عن ترحيبه ب�ل�شيوف من 
اختريت  كونه�  تركي�  جمهورية 
ل���ت���ك���ون ����ش���ي���ف �����ش����رف ال�������دورة 

احل�لية من املعر�س.
واعتزازه  فخره  عن  ويل�س  وعرب 
مل� ت�شكله مع�ر�س الكتب الدولية 
اأج��واء �شحية  والع�ملية من خلق 
ال��ث��ق���ف���ت وف��ت��ح املج�ل  ل��ت��ب���دل 
اأم�مه� للتح�ور فيم� بينه� موؤكدا 

للكت�ب  ال��دويل  ال�ش�رقة  معر�س 
لندن  معر�س  افتت�ح  حفل  راع��ي 
م�شلط�   2013 للكت�ب  ال���دويل 
ال�شوء على اأهم منجزاته املحلية 
والإقليمية والدولية وم�شتعر�ش� 
اأبرز تطلع�ته امل�شتقبلية. وح�شر 
احلفل يف ق�عة مركز ايرلز كورت 
حيث انعق�د معر�س لندن الدويل 
للكت�ب �شع�دة عبد الرحمن غ�من 
امل��ط��ي��وع��ي ���ش��ف��ري ال���دول���ة لدى 
اهلل  عبد  و�شع�دة  املتحدة  اململكة 
دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  بن 
ال��ث��ق���ف��ة والإع�������الم واأح���م���د بن 
رك������س ال��ع���م��ري م��دي��ر معر�س 
واأ�ش�مة  للكت�ب  ال��دويل  ال�ش�رقة 

بنت  ب���دور  وال�شيخة  الإع���الم���ي 
���ش��ل��ط���ن ال��ق������ش��م��ي رئ��ي�����س هيئة 
والتطوير  لال�شتثم�ر  ال�����ش���رق��ة 
الن��شرين  جمعية  رئي�س  ���ش��روق 
وال�������ش���ي���خ حممد  الم������رات�����ي�����ني 
ال�شكرتري  مكتوم  اآل  مكتوم  ب��ن 
الإم�����رات  دول���ة  ���ش��ف���رة  الأول يف 
�ش�حب  وت���ب��ع  امل��ت��ح��دة.  ب�ململكة 
ال�����ش���رق��ة فقرات  ال�����ش��م��و ح���ك��م 
وف��ع���ل��ي���ت الف��ت��ت���ح خ���الل حفل 
الفط�ر الذي اأقيم بهذه املن��شبة 
ال�ش�رقة  م��ع��ر���س  م���ن  ب��رع���ي��ة 
ا�شتهلت  ح��ي��ث  ل��ل��ك��ت���ب  ال�����دويل 
لل�شيد  ب��ك��ل��م��ة  ال����ف����ق����رات  ت���ل���ك 
معر�س  رئ���ي�������س  وي���ل�������س  دي���ف���ي���د 

تنوع�  ت�شهد  احل�لية  ال���دورة  اأن 
وفع�لي�ته�  ب��راجم��ه���  يف  ك��ب��ريا 
امل�ش�حبة كور�س العمل والندوات 
وامل����ح����������ش����رات وال������زي�������رات بني 
حفل  وتخلل  امل�ش�ركة.  الأجنحة 
لوزير  ف���ك���ري���ة  ن������دوة  الف���ت���ت����ح 
ا�شتعر�س  ال��ربي��ط���ين  ال��ث��ق���ف��ة 
ال��ت��ي تقوم  اأه���م اجل��ه��ود  خالله� 
الرتق�ء  ���ش��ب��ي��ل  يف  ال������وزارة  ب��ه��� 
مب��ف��ه��وم ال��ت��ب���دل ال��ث��ق���يف ودعم 
والعمل  الدولية  الكتب  مع�ر�س 
مع  التع�طي  من��ط  حت�شني  على 
مفهوم الن�شر والرجمة و�شن�عة 
الكت�ب. ويف خت�م احلفل مت عر�س 
فيلم ت�شجيلي ق�شري حول م�شرية 

•• لندن-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش����ح���ب  د����ش���ن 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط����ن  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  الق��شمي 
ح�كم ال�ش�رقة اأم�س الول خالل 
ال�ش�رقة  اإم����رة  ت��واج��ده يف جن�ح 
الدورة  فع�لي�ت  �شمن  امل�����ش���رك 
43 ملعر�س لندن الدويل للكت�ب 
2013 وبح�شور ال�شيخ �شلط�ن 
بن اأحمد الق��شمي رئي�س موؤ�ش�شة 
مركز  رئي�س  ل��الإع��الم  ال�ش�رقة 
وال�شيخة  الإع���الم���ي  ال�����ش���رق��ة 
الق��شمي  ���ش��ل��ط���ن  ب���ن���ت  ب������دور 
لال�شتثم�ر  ال�ش�رقة  هيئة  رئي�س 
جمعية  رئي�س  �شروق  والتطوير 

ك��ت���ب��ه ح��دي��ث ال���ذاك���رة يف جزئه 
مرة  لأول  اأ���ش��در  وال����ذي  الأول 
ب�للغة العربية خالل الدورة 29 
للكت�ب  ال��دويل  ال�ش�رقة  ملعر�س 
ع�م 2010 ويوثق الكت�ب لأوىل 
مراحل قي�م احت�د دولة الم�رات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وب��داي���ت��ه من 
1971 اإىل 1977 فرة مليئة 
ب�لق�ش�ي�  وزاخ������رة  ب�����لأح����داث 
الفرات  اأخ�شب  ومن  احل�ش��شة 

التي ع��شه� احت�د الم�رات.
املتمثل  ال���ع���م���ل  ه�����ذا  وي���ع���ك�������س 
بلغتني  اإ�����ش����داري����ن  ت��رج��م��ة  يف 
خمتلفتني الهتم�م الكبري الذي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب  ي��ول��ي��ه 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط����ن  ال����دك����ت����ور 

الكت�بني. ح�شر  ن�شخ من  اقتن�ء 
الجنليزية  الن�شختني  ت��د���ش��ني 
ك���ت����ب حديث  وال��ف��رن�����ش��ي��ة م���ن 
الذاكرة يف جزئيه الول والث�ين 
ال�شيخ حممد بن مكتوم  كل من 
يف  الأول  ال�����ش��ك��رت��ري  م��ك��ت��وم  اآل 
املتحدة  ب�ململكة  الإم���رات  �شف�رة 
و����ش���ع����دة ع���ب���د ال���رح���م���ن غ�من 
امل��ط��ي��وع��ي ���ش��ف��ري ال���دول���ة لدى 
اهلل  عبد  و�شع�دة  املتحدة  اململكة 
دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  بن 
ال��ث��ق���ف��ة والإع�������الم واأح���م���د بن 
رك������س ال��ع���م��ري م��دي��ر معر�س 
للكت�ب ومروان  الدويل  ال�ش�رقة 
التنفيذي  ال�شرك�ل املدير  ج��شم 
لال�شتثم�ر  ال�������ش����رق���ة  ل��ه��ي��ئ��ة 

الن�شخة  الم���رات��ي��ني  الن��شرين 
الجن��ل��ي��زي��ة م���ن ك��ت���ب��ه حديث 
ال���ذاك���رة يف ج��زئ��ه ال��ث���ين الذي 
����ش���در ب���ل��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة خالل 
الدورة 31 من معر�س ال�ش�رقة 
امل��شي  ال���ع����م  ل��ل��ك��ت���ب  ال������دويل 

.2012
وي���وث���ق ال��ك��ت���ب مل��رح��ل��ة ازده������ر 
والثق�فية  اخل��دم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش���ت 
واللق�ءات  ال�����ش���رق��ة  اإم��������رة  يف 
ومرحلة  ال�شي��شية  اخل���رج��ي��ة 
وال�شعي  وال����ب����ن�����ء  ال���ت���ط���وي���ر 
الدرج�ت  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  للح�شول 

العلمية.
ح�كم  ال�شمو  �ش�حب  د���ش��ن  كم� 
من  الفرن�شية  الن�شخة  ال�ش�رقة 

الق��شمي يف ن�شر الثق�فة العربية 
وم�ش�عي  ب��ه���  الآخ������ر  وت��ع��ري��ف 
التق�رب  لتحقيق  احلثيثة  �شموه 
اأج��م��ع. ج�ء  ال��ع���مل  ب��ني ثق�ف�ت 
التد�شني و�شط ح�شور لفت من 
واهتم�م  الن�شر  دور  م��الك  قبل 
كبري من قبل �شيوف املعر�س و 
زواره من مديري مع�ر�س الكتب 
الع�ملية وكب�ر الن��شرين واملوؤلفني 
الثق�فية.  الأو�ش�ط  املعروفني يف 
بتوقيع جمموعة  �شموه  وتف�شل 
الأم��ري حممد  ل�شمو  الن�شخ  من 
بن نواف بن عبد العزيز ال �شعود 
ال�شريفني  �شفري خ�دم احلرمني 
ل����دى امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ول�����رواد 
امل����ع����ر�����س مم����ن ح����ر�����ش����وا على 

ك���ن��ت ق���د و���ش��ع��ت ب��ع��ن���ي��ة ف�ئقة 
ال�شحيحة  ال���ع���الج����ت  ل��ت��وف��ري 
جمتمع  ق�ش�ي�  لك�فة  وال��ن���ج��ع��ة 

مواطني اإم�رة ال�ش�رقة .
وق�ل �ش�حب ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة 
املواطنني  ال�شك�ن  تعداد  بلغ  لقد 
األ���ف   158 ال�������ش����رق���ة  اإم��������رة  يف 
يحملون  األ��ف���   140 منهم  ن�شمة 
األف�   18 و  ال�ش�رقة  قيد  خال�شة 
م��ن اإم�����رات اأخ���رى وه��ن��� نالحظ 
ولي�شت  ج�ذبة  ال�ش�رقة  اإم����رة  اأن 
ط������ردة وال�������ش���وؤال ال����ذي ي����رد هل 
ي�شمل الإح�ش�ء هوؤلء اأي�ش� ام ل؟ 
اأن هن�ك  اأنني علمت الأن  الإج�بة 
18 األ��ف��� م��ن م��واط��ن��ي الإم�����رات 
الأخ������رى ق���د اأ���ش��ي��ف��وا ع��ل��ى هذا 
الكتف ويف الق�دم من الأي�م �شيكون 
القرارات  لتو�شيح  ح��دي��ث  ه��ن���ك 
التي  امل�ش�هدات  التي �شتتخذ على 

ر�شده� الإح�ش�ء .
بعدد  حديثه  يف  �شموه  وا�شت�شهد 
املنطقة  اأن  اأب���رزه����  الأم��ث��ل��ة  م��ن 

م�  يقطنه�  الإم����رة  من  ال�شرقية 
ي��ق���رب 53 األ���ف م��واط��ن ف��ال بد 
م���ن ع����الج م�����ش���أل��ة ال��ت��وظ��ي��ف يف 
ع�شوائي�  ت��رك  فال  املنطقة  تلك 
حتى ل يع�نون من م�ش�ألة التنقل 
املدن  يف  وظ���ئ��ف��ه��م  اإىل  ال��ي��وم��ي 
الو�شطى  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
تتميز  ال�����ش��ح��راوي��ة  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��� 
ذلك  يعني  ول  ال�شك�ن  ع��دد  بقلة 
بطبيعة احل�ل اأن اأ�شيف له� �شك�ن� 
م���ن اخل�������رج ف��ي�����ش��وه��وا م���� فيه� 
ليزيدوا  عليهم  اأرك��ز  اأن  يجب  بل 
التطوير  نحن  ون��واك��ب  ب�أنف�شهم 
ال��ب��دوي��ة جتد  الأح��ي���ء  فيه� ففي 
اأن الأب والعم واخل�ل هو امل�شوؤول 
اأو  اأي������ة م�����ش���ك��ل ع���ئ��ل��ي��ة  يف ح����ل 
خالفية ف�إذا اأتين� ب�لغريب بينهم 
غرين� منط حي�تهم . وق�ل �شموه 
ي�����ش���ع��دين الإح�������ش����ء ع��ل��ى و�شع 
القوانني التي حت�فظ على طب�ئع 
البيئ�ت  خمتلف  وتق�ليد  وع���دات 
اأن  ال�ش�رقة واإن �ش�ء اهلل  اإم���رة  يف 

اأفع�ل  اإىل  الإح�����ش���ء  ه��ذا  يرجم 
وم���ب����درات وع���الج����ت ل��ك��ث��ري من 
امل�ش�كل والق�ش�ي� ال�ش�ئكة . و�شدد 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب 
�شلط�ن بن حممد الق��شمي ع�شو 
ال�ش�رقة  ح���ك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
الإح�ش�ء  اأن  على  حديثه  خت�م  يف 
الق�ئمة وخدمة مربة  والدرا�ش�ت 
اإل  املب��شر م� هي  وبرن�مج اخلط 
التعرف  يف  ���ش��م��وه  ت�ش�عد  اأدوات 
ع��ل��ى ح����ج����ت ال���ن��������س وق������ل من 
ي��الح��ظ م��داخ��الت��ي ع���رب اخلط 
ن�شح  معظمه�  اأن  ي��ج��د  امل��ب������ش��ر 
واإر�ش�د واأت�شور اأن الآب�ء والأمه�ت 
ال�شتم�ع  ع��ل��ى  اأب��ن���ءه��م  ي��ح��ث��ون 
ا�شتمعوا  ق�ئلني  خم�طبيهم  اإليه� 
اإىل م� يقوله والدن� �شلط�ن ف�لأب 
والبنت  والأب�����ن  وال���زوج���ة  ي�شمع 
ف���ل��ك��الم امل��ب������ش��ر ال���ذي ي���أت��ي من 
وم�  وت�أثري  وق��ع  له  يكون  احل�كم 
ن��ري��د م��ن ذل��ك ���ش��وى ال��ث��واب من 

اهلل . 

والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م���ر  ال�����ش���رق��ة 
�شروق واأ�ش�مة �شمرة مدير مركز 

الكو�س  ال�ش�رقة الإعالمي ورا�شد 
م��دي��ر م�����ش��روع ث��ق���ف��ة ب��ال حدود 

املرافق  الإعالمي  الوفد  واأع�ش�ء 
ل�ش�حب ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة.

ال�ش�رقة  م���رك���ز  م���دي���ر  ����ش���م���رة 
الإع�������الم�������ي واأع�����������ش������ء ال����وف����د 
الإعالمي املرافق ل�ش�حب ال�شمو 

وع��دد من ممثلي  ال�ش�رقة  ح�كم 
العرب  ال���دب���ل���وم��������ش���ي  ال�����ش��ل��ك 
اململكة  لدى  الع�ملني  والأج�نب 

اأ�شح�ب  م����ن  وج����م����ع  امل���ت���ح���دة 
املوؤ�ش�ش�ت  ومم��ث��ل��ي  ال��ن�����ش��ر  دور 

الثق�فية. 

�شمرة  واأ�ش�مة  �شروق  والتطوير 
الإعالمي  ال�ش�رقة  مركز  مدير 

م�شروع  م��دي��ر  ال��ك��و���س  ورا����ش���د 
الوفد  واأع�ش�ء  حدود  بال  ثق�فة 

ل�ش�حب  امل�����راف�����ق  الإع������الم������ي 
ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة. 
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العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/864 عقاري كلي              
ملق�ولت  )ادم���ريال  ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  ارم���دا  عليه/1-   املدعى  اىل 
ارل��ني دتوف   / املدعي  ان  الق���م��ة مب�  �����س.ذ.م.م( جمهول حمل  البن�ء 
وميثله: حممد ح�شن حممد البحر   قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
امل�شددة  التحكيم  ور���ش��وم  فقراته  بك�فة  املحكم  حكم  ببطالن  املط�لبة 
واتع�ب املحكم ور�شوم الدعوى واتع�ب املح�م�ة.   وحددت له� جل�شة يوم 
لذا   ch1.A.1 ب�لق�عة  �س   9:30 ال�ش�عة   2013/4/21 املوافق  الح��د 
ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الدعاوي  العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1377 جتاري كلي              

اىل املدعى عليهم�/1-  موؤ�ش�شة/راك الع�ملية ملق�ولت البن�ء- ل�ش�حبه�/ �شعود حممد 
احمد علي حي�شور ال�شحي 2- �شلط�ن حميد ح�شن ابراهيم اجل�شمي  جمهويل حمل 
ل�ش�حبه�  ال�شق�لت  وت�جري  لتج�رة  العمران  من�ر  موؤ�ش�شة   / املدعي  ان  مب�  الق�مة 
�ش�مل بن هندي احلربي وميثله: حممد ح�شن حممد البحر  قد اق�م عليك الدعوى 
والر�شوم  دره���م(   43740( وق���دره  مببلغ  عليهم�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة  ومو�شوعه� 
وتثبيت  الدعوى  رف��ع  ت�ريخ  من   %9 الق�نونية  والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف 
احلجز التحفظي رقم 2012/236 م�شتعجل وحتى ال�شداد الت�م و�شمول احلكم ب�لنف�ذ 
املعجل بالكف�لة. وحددت له� جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 ال�ش�عة 9:30 �س 
ب�لق�عة ch1.B.8 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/170 جتاري كلي              

اىل املدعى عليه/1-  املزروعي للعق�رات ذ.م.م  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / 
الف�ر�س لت�جري املعدات ���س.ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد البحر قد اق�م عليك 
جت�ري    2012/359 رق��م  التحفظي  احلجز  ملف  ب�شم  املط�لبة  ومو�شوعه�  ال��دع��وى 
درهم(   1309602.96( وق���دره  مببلغ  ومتك�فلني  مت�ش�منني  عليهم�  امل��دع��ي  ب���ل��زام 
والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الت�خريية بواقع 9% واعتب�را من ت�ريخ 
قيد الدعوى وحتى مت�م ال�شداد و�شمول احلكم �شفة النف�ذ املعجل بدون كف�لة. وحددت 
له� جل�شة يوم الثالث�ء املوافق 2013/4/23 ال�ش�عة 9:30 �س ب�لق�عة ch1.B.8 لذا 
ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/982 جتاري كلي              
اىل املدعى عليهم�/1-  اي ان ا�س لجهزة الت�ش�ل والقي��س والتحكم اخل�شم املدخل 
زهرة  �شركة   / املدعي  ان  مب�  الق�مة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  اي�شت  ميدل  بيفوتك   -2
الدعوى  عليك  اق���م  ق��د  البحر  حممد  ح�شن  حممد  وميثله:  )ذ.م.م(  للتكنولوجي� 
ومو�شوعه� الزام املدعي عليهم ب�لت�ش�من والتك�فل جمتمعني  او منفردين ب�ن يوؤدوا 
ال�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %12 بن�شبة  والف�ئدة  دره��م   3.382.769 وق��دره  مبلغ  للمدعية 
وحددت  املح�م�ة.  اتع�ب   ومق�بل  وامل�ش�ريف  ب�لر�شوم  والزامهم  الت�م  ال�شداد  وحتى 
له� جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 ال�ش�عة 9:30 �س ب�لق�عة ch2.E.22 لذا 
ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3 جتاري جزئي              
لل�شق�لت �شوليو�شنز ذ.م.م جمهول حمل  املدعى عليه/1-  كويك فيك�س  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي / الف�ر�س لت�أجري املعدات �س.ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن 
املدعي عليه مببلغ  ال��زام  الدعوى ومو�شوعه�  اق���م عليك  البحر   قد  حممد 
وقدره ) 81000 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الت�خريية 
بواقع 9% اعتب�را من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى مت�م ال�شداد.  وحددت له� جل�شة 
يوم الثالث�ء املوافق 2013/4/23 ال�ش�عة 8:30 �س ب�لق�عة ch2.D.19 لذا 
من  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  او  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل . ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1008 عقاري كلي              
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م    لال�شتثم�ر  فورت�شن  جمموعة  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي / ايجور موت�ش�لوف وميثله: حممد ح�شن حممد البحر  
قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة بف�شخ العقود الثالث بني املدعي 
درهم(   5521624.56( وق���دره  مببلغ  عليهم�  امل��دع��ي  وال���زام  عليهم�  وامل��دع��ي 
والف�ئدة بواقع الق�نونية 9% من ت�ريخ ال�شتحق�ق والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب 
املح�م�ة. وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/25 ال�ش�عة 9:30 �س 
ب�لق�عة ch1.A.1 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م 

على القل .ويف ح�لة  تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/535   عقاري كلي          
اىل املحكوم عليه/1- جمموعة فورت�شن لال�شتثم�ر- ذ.م.م  جمهول حمل الق�مة نعلنكم ب�ن 
املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ 2013/1/31 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ش�لح/ ط�رق 
م�شعود بحكمت املحكمة مبث�بة احل�شوري  بف�شخ عقد البيع املربم بني املدعي واملدعى عليه� 
الوىل املوؤرخ 18 ابريل 2007م اخل��س ب�لوحدة 40 �شي من م�شروع برج الع�مل حمل التداعي 
مع الزام املدعى عليه� الوىل ان ترد له مبلغ مقداره 1.887.434.39 درهم )مليون وثم�من�ئة 
عنه  ق�نونية  وف�ئدة  فل�ش�(  وثالثون  وت�شعة  درهم�   وثالثون  واربعم�ئة  الف�  وثم�نون  و�شبعة 
بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية احل��شلة يف 2012/5/27 وحتى ال�شداد الت�م مب� ل جت�وز 
املبلغ املق�شى به، والر�شوم وامل�شروف�ت ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.   حكم� مبث�بة 
لن�شر هذا العالن  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� 

�شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن� . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/149  ا�ستئناف جتاري  

اىل امل�شت�أنف �شده/1 -�شركة اي ان جي اوتدور الم�رات ذ.م.م ) فرع 
من �شركة نيون الم�رات ذ.م.م( جمهويل  حمل الق�مة مب� ان امل�شت�أنف 
ال�ش�در  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�شت�أنف  ق��د  ذ.م.م  الم�����رات-  ن��ي��ون  /���ش��رك��ة 
ب�لدعوى رقم 2010/508 جت�ري كلي بت�ريخ 2010/6/22 وحددت له� 
جل�شه يوم الربع�ء املوافق 2013/4/24 ال�ش�عة 10.00 �شب�ح� ب�لق�عة 
رقم  ch.2. D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� 

ويف ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي� 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/194  ا�ستئناف مدين  

ذات  �شركة  املتقدمة-  الهند�شة  بن�ء  -م��ق���ولت  ���ش��ده/1  امل�شت�أنف  اىل 
امل�شت�أنف /حممد  ان  الق���م��ة مب���  م�شئولية حم���دودة جم��ه��ول  حم��ل 
احمد حممد ال�شنقيطي وميثله: حممد ح�شن حممد البحر قد ا�شت�أنف 
بت�ريخ  كلي  م��دين  رق��م 2012/222  ب���ل��دع��وى  ال�����ش���در  ال��ق��رار/ احلكم 
2013/2/28 وحددت له� جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/25 ال�ش�عة 
10.00 �شب�ح� ب�لق�عة رقم  ch.2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي� 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1460  ا�ستئناف جتاري  
اىل امل�شت�أنف �شده/1 -�شركة اوميغ� بل�س ذ.م.م  جمهول حمل الق�مة 
مب���� ان امل�����ش��ت���أن��ف /رام�����ي م�����روان اب��واحل�����ش��ن ومي��ث��ل��ه: ي��و���ش��ف احمد 
ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��ي��م   ق��د ا�شت�أنف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ش���در ب�لدعوى 
جل�شه  له�  وح��ددت   2012/11/21 بت�ريخ  كلي  جت���ري   2010/1942 رق��م 
رقم   ب�لق�عة  �شب�ح�   10.00 ال�ش�عة   2013/4/24 امل��واف��ق  الرب��ع���ء  ي��وم 
ch.2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي� 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/221  ا�ستئناف عقاري  
اىل امل�شت�أنف �شده/1 -�ش�ف�ن اجلييت ديب�ك جمهول  حمل الق�مة مب� 
ان امل�شت�أنف /2- ثري� ح�شوين وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرق��س  قد 
كلي  عق�ري   2010/881 رقم  ب�لدعوى  ال�ش�در  احلكم  القرار/  ا�شت�أنف 
 2013/5/9 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شه  له�  وح��ددت   2012/4/8 بت�ريخ 
يقت�شي  وعليه   ch.1.C.11 رق��م  ب�لق�عة  �شب�ح�   10.00 ال�ش�عة 
ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم 

غي�بي� 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/610 تنفيذ  مدين
ك���لي��ل ج���ورج  جمهول  ك���وزي  ���ش��ريي���ن  املنفذ ���ش��ده/1- جيكوب  اىل 
حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ جي تي ا�س جلوب�ل ري�شور�شي�س  
اأق�م  امل��ال  قد  �شريف عبداهلل  اي ليمتد وميثله: حبيب حممد  بي تي 
عليكم�لدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
.  وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل ط�لب  وق��دره )23033( 
ف�ن املحكمة �شتب��شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/979   

 املنذر/  ورثة ن��شر را�شد لوت�ه
املنذر اليه�: عبداهلل حممد �ش�لح دار كوب املرازيقي   جمهول حمل الق�مة-  يخطر 
املنذر املنذر اليه� ب�شرورة �شداد م� ا�شتحق من ايج�ر من ت�ريخ انته�ء العقد بت�ريخ 
2012/12/31 حتى ت�ريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة وت�شليمه� خ�لية من 
خالل  وذل��ك  ب�ملخ�ل�شة  املنذر  تزويد  مع  وامل���ء  الكهرب�ء  فواتري  �شداد  مع  ال�شواغل 
املنذر  بحقه ك�مال بطلب  ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا الن��ذار ويحتفظ  مدة اق�ش�ه� 
املنذر لتخ�ذ  ب�لتعوي�س والعطل وال�شرر عند اي ت�خري وال �شي�شطر  اليه�   املنذر 
ك�فة الج��راءات الق�نونية التي حتفظ له حقوقه وحتميل املنذر اليه� ك�فة الر�شوم 

وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/649  جتاري جزئي
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  انتجراتيد تيكنولوجيز -  ايه  ان  اىل املدعى عليه/ 1- �شي 
�����س.ذ.م.م   قد اق���م الدعوى  امل��دع��ي  / بيك�شيل لالنظمة الرقمية-  الق���م��ة مب� ان 
الف�شل  وقبل   2013/4/8 بت�ريخ  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
بندب خبري ح�ش�بي املخت�س �ش�حب الدور يف اجلدول تكون مهمته بعد مط�لعة اوراق 
الدعوى وم�شتنداته� وم� ع�شى ان يقدمه دونه� بي�ن طبيعة العالقة بني اخل�شوم يف 
�ش�أن مو�شوع الدعوى وبي�ن العم�ل التي ادته� املدعيه للمدعى عليه وحددت ام�نة 
وقدره� 5 الف درهم كلفت املدعية ايداعه� خزينة املحكمةوحددت جل�شة 2013/4/22م 
يف ح�ل عدم �شداد الم�نة وجل�شة 2013/5/27 لخط�ر اخلبري وورود التقرير. وحددت 
له� املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 ال�ش�عة 8.30 �شب�ح� يف الق�عة رقم 

ch1A.1 .
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
        يف الدعوى رقم 2012/537  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- الف� لل�شحن ���س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي  
/ نيكول�س عرموين   قد اق�م الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم ب�ن املحكمة 
حكمت بت�ريخ 2013/1/29 احلكم التمهيدي الت�يل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
يتفق طريف  ب�جلدول  م�مل  ال��دور  الهند�شي- �ش�حب  بندب اخلبري  املو�شوع  يف 
ا�شدار هذا احلكم-  ت�ريخ  ا�شبوع� من  اآخر خالل  اخل�شومة على ت�شمية خبري  
تكون مهمته بعد مط�لعة الوراق وم� ع�شى ان يقدم له من م�شتندات بي�ن طبيعة 
املدعية  كلفت  دره��م  الف  خم�شة  مبلغ  وح���ددت  اخل�شومة.  ط��ريف  ب��ني  العالقة 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  املحكمة  له�  وح���ددت  امل��ح��ك��م��ة.      خزينة  ب�شداده� 

ch2E.22 . 2013/4/25 ال�ش�عة 9.30 �شب�ح� يف الق�عة رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/649   مدين كلي                
اىل املدعى عليهم�/1- �شيال زهري احمد 2- حممد رم�ش�ن غالم 
امل��دع��ي / مليحه حممد  ر���ش��ول جم��ه��ويل حم��ل الق����م���ة مب��� ان 
احمد العم�ين نعلنكم ب�ن املحكمة قررت بجل�شته� املنعقدة  بت�ريخ 
تقرير  ب���ورود  اخط�ركم  اع���اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2013/4/14 يف 
الحد  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�شة  الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري 
 ch2E.21 ب�لق�عة  �شب�ح�   9.30 ال�ش�عة   2013/4/21 امل��واف��ق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1948 ت   جتر - م ر- ت  -اأظ(
ط�لب التنفيذ/ حممد �شعيد حممد ال�شويدي اجلن�شية: الم�رات   املنفذ �شده: 
اعالنه:  املطلوب  اجلن�شية:الم�رات  املن�شوري  �شيف  حممد  خمي�س  عبداهلل 
ب�لن�شر مب�  املن�شوري اجلن�شية:الم�رات عنوانه:  عبداهلل خمي�س حممد �شيف 
رقم  الدعوى  يف  ال�ش�در  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ط�لب  ان 
املوافق  الربع�ء  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  - م ت-- �س-  2012/1225 جت�ري 
الدائرة  ام�م  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/1
الث�نية ب�دارة التنفيذ-ابوظبي الك�ئنة ب�ملقر الرئي�شي �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 316 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

عبداهلل  ه�ش�م ح�شن  عنه/  وكيال  ال�شي�رات  لت�جري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
اجلن�شية:  خليل  موفق  ان�س  عليه:  مدعي  الم�رات  اجلن�شية:  العربي 
فل�شطني مو�شوع الدعوى: مط�لبة م�لية مبلغ 600 درهم  املطلوب اعالنه/ 
اق�م  املدعي  ان  ب�لن�شر حيث  ان�س موفق خليل اجلن�شية: فل�شطني عنوانه: 
 2013/4/23 املوافق  الثالث�ء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الك�ئنة املركز الداري �شخ�شي� 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر 

بت�ريخ  2013/4/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 370 /2013 جت  جز- م ت- ب- اأظ

.ذ.م.م  �س  والكهرب�ئية  امليك�نيكية  لالعم�ل  انرن��شيون�ل  حممد  مدعي/جول 
بوك�لة/ جول حممد جول احمد ب�شفته و�شريك ومدير لل�شركة اجلن�شية: الم�رات   
مدعي عليه: روتري قلف ليمتد ميثله�/ جريت ويت�م اجلن�شية: الم�رات مو�شوع 
ليمتد  قلف  روتري  اعالنه/  املطلوب  درهم   45.109.50 مببلغ  املط�لبة  الدعوى: 
اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�شية:  ويت�م  جريت  ميثله�/ 
موعدا   2013/4/24 املوافق  الربع�ء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الث�لثة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة  �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 174 /2013 مد  جز- م ر- ب- اأظ

وليد  عليه:  مدعي  فل�شطني  اجلن�شية:  عيده  ابو  �شح�ده  علي  مدعي/ن�ئل 
الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  احمد  ال�ش�دق  حممد  العربي  ال�شيد 
حممد  العربي  ال�شيد  وليد  اعالنه/  املطلوب  درهم   1.000 م�لية   مط�لبة 
ال�ش�دق احمد اجلن�شية: م�شر  عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربع�ء املوافق 2013/4/24 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الث�نية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة  بدائرة الق�ش�ء �شخ�شي� او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� 
بت�ريخ   �شدر  القل.  على  اي�م  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 184 /2013 مد  جز- م ر- ب- اأظ

ا�شم�عيل  مدعي/جول حممد جول احمد اجلن�شية: ب�ك�شت�ن مدعي عليه: 
خ�ن بي�نور خ�ن اجلن�شية: ب�ك�شت�ن  مو�شوع الدعوى: مط�لبة م�لية 50000 
درهم املطلوب اعالنه/ ا�شم�عيل خ�ن بي�نور خ�ن اجلن�شية: ب�ك�شت�ن  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر 
الحد املوافق 2013/4/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الث�نية  الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة 
الك�ئنة  بدائرة الق�ش�ء �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 104 /2013 مد  كل- م ر- ب- اأظ

اجلن�شية:  املن�شوري  عبداله�دي  قعيط  حممد  عبداهلل  مدعي/حممد 
الم�رات   مدعي عليه: عبداهلل ابراهيم الفردان واخرون اجلن�شية: الم�رات   
مو�شوع الدعوى: اع�ش�ر املطلوب اعالنه/ خ�لد �ش�مل علي اجلن�شية: م�شر   
عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/1 املوافق  الربع�ء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الث�نية  الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة  ب�حل�شور 
البتدائية - الك�ئنة دائرة الق�ش�ء �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 399 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك اخلليج الول اجلن�شية: الم�رات  مدعي عليه: علي حممد �ش�مل حممد 
ال�ش�عري  اجلن�شية: الم�رات مو�شوع الدعوى: مط�لبة م�لية وقدره 166440درهم 
+الف�ئدة  املطلوب اعالنه/علي حممد �ش�مل حممد ال�ش�عري  اجلن�شية: الم�رات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر  عنوانه: 
الربع�ء املوافق 2013/4/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 
8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة اخل�م�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة املحكمة 
التج�رية مبع�شكر اآل نهي�ن  �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 48 /2013 مد كل- م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  الب�شيوين  عبدالعزيز  �شمري  مدعي/خ�لد 
تعوي�س  الدعوى:  مو�شوع  الم�رات  اجلن�شية:  حممد  عبداهلل  �شيف  خ�لد 
مببلغ 101.000 درهم املطلوب اعالنه/ خ�لد �شيف عبداهلل حممد اجلن�شية: 
الم�رات عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/1 املوافق  الربع�ء  يوم  املحكمة 
مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الث�نية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الك�ئنة دائرة الق�ش�ء   �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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تخريج 8 دورات تدريبية ب�صرطة راأ�ش اخليمة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

�شهد العقيد �ش�مل عبد الرحمن جكة، مدير معهد تدريب �شرطة 
)الولء  وه���ي:  تخ�ش�شية  دورات   8 تخريج  حفل  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
املعرفة  )اإدارة  ودورة  �شب�ط�ً،   13 مب�ش�ركة  الوظيفي(  والنتم�ء 
دورة  26 �شب�ط�ً،  �ش�رك فيه�  والتي  الفكري(  امل�ل  راأ�س  وا�شتثم�ر 
)اإدارة  دورة  منت�شب�ً،   60 21( مب�ش�ركة  الداخلي  الأمن  )عملي�ت 
تب�شيط  دورة)  منت�شب�ت،   10 مب�ش�ركة  الن�ش�ئي(  للعن�شر  الوقت 
دورة  منت�شب�ً،   47 مب�ش�ركة  العمل(  اأ�ش�ليب  وتطوير  الإج���راءات 
ال�ش�بقة  ال��دورات  45 منت�شب�ً، وجميع  الإن�ش�ن( مب�ش�ركة  )حقوق 
من  الفرة  خ��الل  اخليمة  ب��راأ���س  ال�شرطة  تدريب  معهد  نظمهم� 

ال�ش�بع من �شهر ابريل اجل�ري حتى احل�دي ع�شر من ال�شهر نف�شه 
راأ�س  ل�شرطة  الع�مة  القي�دة  حر�س  جكة،  واأك��د      2013 لع�م 
اخليمة بتوجيه�ت اللواء �شمو ال�شيخ ط�لب بن �شقر الق��شمي ق�ئد 
ع�م ال�شرطة، على تطوير كوادره� الب�شرية وفق اخلطة التدريبية، 
املواكبة للتطورات الراهنة، التي جت�ّشد توجيه�ت القي�دة ال�شرطية 

ب�لهتم�م ب�ملنظومة التدريبية، وت�أهيل و�شقل مه�رات ال�شب�ط .
وق�ل اإن هذه الدورات تهدف اإىل اإك�ش�ب امل�ش�ركني املع�رف وامله�رات 
الالزمة، ب�لإ�ش�فة اإىل اإك�ش�ب امل�ش�ركني الكف�ءة واخلربة الالزمة 
لت�أدية اأعم�لهم على اأكمل وجه. ويف خت�م احلفل، ق�م العقيد �ش�مل 
جكة، يرافقه عدد من ال�شب�ط، بتوزيع ال�شه�دات على اخلريجني، 

متمني�ً لهم كل التوفيق والنج�ح يف حي�تهم العملية .

ادارة االح�صاء بتنفيذي عجمان ت�صدر الن�صرة االح�صائية للف�صل الرابع لعام 2012

دار الق�صاء باأم القيوين تطلق حملة قدميكم جديدهم بالتعاون مع خريية ام القيوين

موظفو اقت�صادية راأ�ش اخليمة يتدربون على ا�صتخدام طفايات احلرائق

•• عجمان ـ الفجر 

والبحوث  الإح�����ش���ء  اإدارة  اأ���ش��درت 
تنفيذي  مل��ج��ل�����س  ال��ع���م��ة  ب����لأم����ن���ة 
عجم�ن الن�شخة الرابعة من الن�شرة 
الإح�ش�ئية الف�شلية لإم�رة عجم�ن 
للربع الخري من ع�م 2012 ويقع 
�شفحة   134 يف  الإ������ش�����دار  ه�����ذا 
العديد  وت�شم  الكبري  القطع  م��ن 
مبعلوم�ت  اخل������ش��ة  الأب�������واب  م���ن 

اإح�ش�ئية عن الإم�رة .
رقمي�  م�������ش���درا  ال���ن�������ش���رة  وت���ع���ت���رب 
للمخت�شني  م��ع��ل��وم���ت��ي���  وم��رج��ع��� 
وت��ت�����ش��م��ن جم���م���وع���ة م����ن اأح�����دث 
القت�ش�دية  الإح�����ش���ئ��ي��ة  ال��ب��ي���ن���ت 
والثق�فية  والبيئية  والج��ت��م���ع��ي��ة 
اإم����رة  التنمية يف  واق���ع  ت���ربز  ال��ت��ي 
ي�شتفيد  اأن  مي��ك��ن  وال��ت��ي  ع��ج��م���ن 
الأعم�ل  ورج������ل  ال��ب���ح��ث��ون  م��ن��ه��� 
ب����ن�����ء جمتمع  ع���ل���ى  ي�������ش����ع���د  مب������ 
املتوازنة  التنمية  م��ن  مب��زي��د  ينعم 
ا�شتدامة  اأك��ر  بيئة  على  ويح�فظ 
معلوم�ت  على  اح��ت��وائ��ه  ج���ن��ب  اإىل 

وافية عن اإم�رة عجم�ن. 
�شيف  �شعيد  املهند�س  �شع�دة  واأ���ش���ر 
ال��ع���م للمجل�س  امل��ط��رو���ش��ي الأم���ني 
اأن  اىل  عجم�ن  اإم����رة  يف  التنفيذي 
لروؤية  ترجمة  ي���أت��ي  الإ���ش��دار  ه��ذا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب  وت��ط��ل��ع���ت 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
عجم�ن  ح�����ك����م  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
وت��وج��ي��ه���ت ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م���ر بن 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د اإم������رة 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م���ن 
يف  القت�ش�دية  القط�ع�ت  بتطوير 
الإم�رة مب� يعزز ال�شتقرار والتنمية 
يف ك�فة املج�لت التي تدعم متخذي 

حيث بلغ اجم�يل عدد املواليد خالل 
�شهر اكتوبر ونوفمرب ودي�شمرب من 
مولودا  و921  ال���ف  امل������ش��ي  ال��ع���م 
م��ن��ه��م 167 م��واط��ن��� وم��واط��ن��ة و 
بلغ  بينم�  م��واط��ن��ني  غ��ري   1754
ع��دد امل��وال��ي��د الح��ي���ء خ��الل الربع 
الول من الع�م 1697 مولود فيم� 
الفرة  نف�س  عن  الوفي�ت  ع��دد  بلغ 
23 مواطن� ومواطنة و89 من غري 
املواطنني كم� ا�ش�رت الن�شرة اىل ان 
ع��دد عقود ال��زواج ح�شب ال��زوج عن 
188 عقدا منهم  بلغ  الفرة  نف�س 
مواطنة  81 غري  و  مواطنه   107
ام��� ح���لت ال��ط��الق فقد بلغت 27 
غري  و16  مواطنة   11 منه�  ح�لة 
م��واط��ن��ة . وت��ط��رق��ت ال��ن�����ش��رة اىل 
ال��ت��ج���رة ال��داخ��ل��ي��ة لإم�����رة عجم�ن 
ح���ي���ث ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ع�����دد اإج���م����يل 
ال��ت��ج���رة اجلديدة  غ��رف��ة  ع�����ش��وي��ة 
الرخي�س  ن����وع  ح�����ش��ب  وامل����ج����ددة 
خ������الل ال����رب����ع الخ��������رية م����ن ع����م 
و  الف  خم�شة  بلغ  وال���ذي   2012
�شه�دات  ع���دد  وب��ل��غ  رخ�����ش��ة   889
اإم�������رة عجم�ن  ال���ت���ج����رة يف  امل��ن�����ش���أ 
خالل نف�س الفرة من ع�م 2012 
880 �شه�دة  ال��ف و   25 ي��ع���دل  م��� 
ارتف�ع  اىل  الف�شلية  الن�شرة  وبينت 
ال�شرك�ت  جتديد  مع�مالت  ع��دد  يف 
يف املنطقة احلرة بن�شبة %9 خالل 
ال���ف���رة امل��م��ت��دة ب���ني ال���رب���ع الول 
والربع الخ��رية من الع�م حيث بلغ 
يف  ال�شرك�ت  جتديد  مع�مالت  ع��دد 
الرخ�شة  نوع  احل��رة ح�شب  املنطقة 
لإم���رة عجم�ن خالل الربع الخري 
 600 658 رخ�����ش��ة م��ق���رن��ة  ن��ح��و 
الع�م  م���ن  الول  ال���رب���ع  يف  رخ�����ش��ة 
زي�دة  اىل  الح�ش�ءات  ا�ش�رة  كذلك 

على  امل����رددي����ن  ع����دد  ان  ال��ن�����ش��رة 
زايد يف  ال�شيخ خليفة بن  م�شت�شفى 
ام����رة عجم�ن خ��الل ال��رب��ع الخري 
 96 ن���ح���و  ب���ل���غ   2012 ع������م  م����ن 
عدد  بلغ  فيم�  مري�ش�  و800  ال��ف 
�شي  ام  ج��ي  امل���رددون يف م�شت�شفى 
مري�ش�   967 و  ال���ف   148 ن��ح��و 
التخ�ش�شي  عجم�ن  م�شت�شفى  ويف 
بلغ عدد املرددون 19 الف و165 
مري�ش� . وا�شتعر�شت الن�شرة كذلك 
وال�����ش��الم��ة م�شرية  الأم������ن  ق���ط����ع 
امل�شجلة  امل��رك��ب���ت  جم��م��وع  ان  اىل 
واملجددة ح�شب نوع املركبة يف اإم�رة 
ع��ج��م���ن خ���الل ال��رب��ع الخ���ري لع�م 
الف   11 جمموعه  م���  بلغ   2012
املركب�ت  ع���دد  وان  م��رك��ب��ة  و694 
امل�شجلة جتديد و ت�شجيل لأول مرة 
اإم�رات  ب�قي  اإىل  املحولة  واملركب�ت 
الدولة بلغت 14 الف 547 مركبة 
ال�ش�درة  ال�شوق  رخ�س  بلغت  فيم� 
و136  الف  خ��م�����ش��ة  الإم���������رة  يف 
رخ�شة موزعة على جديدة اول مرة 
وا�شتبدال وجتديد وبدل ف�قد وبدل 

ت�لف وغري ذلك.
بلغ  ال�شي�حة  ل��ق��ط���ع  ب�لن�شبة  ام���� 
خالل  ع��ج��م���ن  م��ت��ح��ف  زوار  ع����دد 
ثم�نية   2012 م��ن  الخ���ري  ال��رب��ع 
وت���ن����ول���ت   . زائ��������را  و250  الف 
حيث  وامل���ء  الكهرب�ء  قط�ع  الن�شرة 
ح�شب  الكهرب�ء  م�شتهلكي  عدد  بلغ 
املنطقة اجلغرافية يف ام�رة عجم�ن 
خ���الل ال��رب��ع الخ����ري م��ن 2012 
م�شتهلك�  و140  ال���ف   264 ن��ح��و 
فيم� بلغ عدد م�شتهلكي املي�ه ح�شب 
املنطقة اجلغرافية عن نف�س الفرة 
الف   266 ن��ح��و  ام�����رة ع��ج��م���ن  يف 

و78 م�شتهلك� .

القرار ورا�شمي ال�شي��ش�ت والب�حثني 
ال���دك���ت���ورة  وق�����ل����ت   . الإم������������رة  يف 
ي��شمني جودي مدير اإدارة الإح�ش�ء 
عجم�ن  تنفيذي  مبجل�س  والبحوث 
اإن ه���ذه ال��ن�����ش��رة ت����أت���ي اإمي����ن���� من 
مواكبة  ب�أهمية  التنفيذي  املجل�س 
التطورات والتغريات املتالحقة التي 
ي�شهده� ع�ملن� املع��شر ومن هن� ك�ن 
ل بد من اإ�شدار ن�شرة دورية ف�شلية 
البي�ن�ت  لتوفري  �شهور  ث��الث��ة  ك��ل 
ب����أول  اأول  ل��ل��ب���ح��ث��ني  الإح�����ش���ئ��ي��ة 
وترية  لت�شريع  ب���دوره  �شيوؤدي  مم��� 
وال�شتف�دة  البي�ن�ت  على  احل�شول 

منه�. 
تغطي  ال��ن�����ش��رة  ه���ذه  اأن  واأ����ش����ف���ت 
اإم������رة عجم�ن  واأن�����ش��ط��ة  ق��ط���ع���ت 
يف ال��رب��ع الخ���ري م��ن ع����م 2012 
واح���ت���وت ع��ل��ى ع�����ش��رة ف�����ش��ول وهي 
والتج�رة  احل���ي���وي���ة  الإح���������ش�����ءات 
الداخلية والتج�رة اخل�رجية والبن�ء 
والأمن  ال�شحة  وقط��ع  والت�شييد 
وامل�ش�عدات  وال�شي�حة  وال�����ش��الم��ة 
الأ�شع�ر  وامل�ء  الكهرب�ء  الجتم�عية 

والأرق�م القي��شية.
احلثيثة  اجل���ه���ود  ج�����ودي  وث��م��ن��ت 
املبذولة من ك�فة الدوائر واملوؤ�ش�ش�ت 
املحلية والحت�دية يف اإم�رة عجم�ن 
وذلك لتع�ونهم مع الإدارة وتزويده� 
ب���مل��ع��ل��وم���ت وال���ب���ي����ن����ت ال���ت���ي ك�ن 
وتنفيذ  اإع���داد  يف  الفع�ل  الأث���ر  له� 

واإ�شدار هذه الن�شرة. 
ت�شمنته�  التي  الح�ش�ئي�ت  وت�شري 
ازدي�د  الرابعة اىل  الف�شلية  الن�شرة 
عدد املواليد الحي�ء يف ام�رة عجم�ن 
 13% ال���زي����دة  ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
ال����رب����ع الول  ب����ني  ال����ف����رة  خ�����الل 
وال��رب��ع الخ���ري م��ن ال��ع���م 2012 

يف عدد مع�مالت ال�شرك�ت اجلديدة 
حيث بلغت ن�شبة الزي�دة %5 خالل 
الفرة الواقعة بني الربع الول من 
وال��رب��ع الخ��ري م��ن ال��ع���م حيث بلغ 
عدد مع�مالت ال�شرك�ت اجلديدة يف 
الرخ�شة  نوع  احل��رة ح�شب  املنطقة 
رخ�شة   253 نحو  عجم�ن  لإم����رة 
الع�م مق�رنة  الربع الخ��رية من  يف 
من  الول  ال��رب��ع  يف  رخ�����ش��ة   240
الن�شرة  وت���ن����ول���ت  ال�����ع������م.   ن��ف�����س 
الف�شلية اي�ش� حجم التج��رة لإم�رة 
عجم�ن خالل الثالث �شهور الخرية 
من ع�م 2012 والتي بلغت ملي�ران 
درهم  الف  و604  مليون  و250 
و�شملت الواردات وال�ش�درات واع�دة 
الت�شدير . وفيم� يتعلق بقط�ع البن�ء 
الإيج�ر  عقود  بلغت  فقد  والت�شييد 
وغري  للمواطنني  امل�شجلة  ال�شكنية 
امل���واط���ن���ني لإم�������رة ع��ج��م���ن خالل 
نف�س الفرة م� جمموعه 14 الف و 
216 عقدا منه� 348 للمواطنني 
املواطنني  لغري  و869  ال��ف  و13 
ارتف�ع يف عدد  اىل  الن�شرة  ،وا�ش�رت 
%13خالل  بن�شبة  ال��ب��ن���ء  رخ�����س 
والخري  الول  ال��رب��ع  ب��ني  ال��ف��رة 
م��ع���م��الت رخ�س  ع���دد  بلغت  ح��ي��ث 
عجم�ن  لإم����رة  ال��ن��وع  ح�شب  البن�ء 
635 رخ�شة  635 رخ�شة مق�رنة 
وت�شمنت  الول  ال�����رب�����ع  خ������الل 
الرخ�س على رخ�س البن�ء للفيالت 
التج�رية  ال�شكنية  واملب�ين  ال�شكنية 
ام�  واحلكومية  ال�شن�عية  وامل��ب���ين 
ف��ي��م��� ي��خ�����س م��ع���م��الت الأرا����ش���ي 
التداول  ح��ج��م  ح�����ش��ب  الأم�����الك  و 
يع�دل  م���  بلغ  فقد  عجم�ن  لإم�����رة 

416 مليون درهم .
او�شحت  ال�����ش��ح��ي  ال��ق��ط���ع  يف  ام���� 

•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

القيوين  ب���أم  الق�ش�ء  دار  اأطلقت 
قدميكم  ح���م���ل���ة  ام���������س  �����ش����ب�����ح 
جديدهم والتي ت�شتمر ثالثة اي�م 
الدكتور  وتق�م حتت رع�ية مع�يل 
ه������دف ب���ن ج���وع����ن ال���ظ����ه���ري ، 
اأم  وزير العدل، ومب�ش�ركة جمعية 
القيوين اخلريية، وتهدف احلملة 
اىل جمع ك�فة الغرا�س واملالب�س 
التي يتم التربع به� وتوزيعه� عن 
طريق جمعية اأم القيوين اخلريية 
اىل من يحت�جونه� ممن يقيمون 

ب�لم�رة. 
احلملة  اإط���الق  فع�لي�ت  وح�شر 
امل�شت�ش�ر الدكتور اإبراهيم عبيد اآل 
ال�شتئن�ف،  حمكمة  رئي�س  علي، 
وامل�شت�ش�ر علي ح�شن الفورة رئي�س 
�ش�لح  ال�شيخ  و  امل��دن��ي��ة،  املحكمة 
املحكمة  رئي�س  الفهد  حممد  ب��ن 
حميد،  جمعه  ورا���ش��د  ال�����ش��رع��ي��ة، 
القيوين،  اأم  بني�بة  الع�م  املح�مي 
عبداحلكم  اأح�����م�����د  وال����ق����������ش����ي 
عبدالن��شر  وال��ق������ش��ي  ���ش��الم��ة، 
من  وع��دد  ال�شحي،  اأح��م��د  حممد 
اأع�ش�ء ال�شلطة الق�ش�ئية وروؤ�ش�ء 
الأق�ش�م، وح�شر من ج�نب جمعية 

ع���ل���ي ح�شن  امل�����ش��ت�����ش���ر  امل���دن���ي���ة، 
وزارة  م�����ش���رك��ة  اأن  ،ع��ل��ى  ال���ف���ورة 
ال�����ع�����دل ب�����لع����م�����ل والأن�������ش���ط���ة 
بهدف  ت�أتي  وتنظيمه�  املجتمعية 
ك�����ش��ر احل����ج���ز ال��ن��ف�����ش��ي م���� بني 
واأو�شح  وامل��ح���ك��م،  املجتمع  اأف���راد 
ت�أتي  وال��ت��ي  الوىل  احل��م��ل��ة  ان��ه��� 
وزير  م��ع���يل  توجيه�ت  على  ب��ن���ء 
العدل ومتمني� ا�شتمراره� بج�نب 
فع�لي�ت جمتمعية اأخرى، كم� اأكد 
حمالت  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
مع  يتم��شى  ال���ذي  الم���ر  ق���دم��ة 
توجه�ت ومتطلب�ت دار الق�ش�ء ب�م 
الدكتور  امل�شت�ش�ر  القيوين. ووجه 

ي��وخ��ه ب����مل���ب����درة وم����� حت��م��ل��ه من 
اه�����داف ن��ب��ي��ل��ة ت��ت��م������ش��ى م���ع قيم 
ب�حرام  ال��ع��دل  وزارة  وت��وج��ه���ت 
وموؤكدا  الن�����ش���ن  وك���رام���ة  ق��ي��م��ة 
اخلريية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  جمعية  ان 
دوم����� ع��ل��ى ات�����ش���ل وت��وا���ش��ل مع 
يتعلق  مب���  وخ������ش��ة  ال��ق�����ش���ء  دار 
بن�ء  املتع�شرين  دي��ون  ت�شديد  من 
على توجيه�ت �شمو ال�شيخ مروان 
ب��ن را���ش��د امل��ع��ال رئ��ي�����س اجلمعية 
اجلمعية  ان  ي��وخ��ه  ب���ن  واأ�����ش�����ف 
امل�������ش����رك���ة مبثل  م����ن  ت���ت���وان���ى  ل 
اجله�ت  مع  �شواء  الفع�لي�ت  ه��ذه 

احلكومية او اخل��شة.    

اأم القيوين �شع�دة خلف�ن عبد اهلل 
، ن�ئب املدير وع��دد من  بن يوخه 

امل�شئولني ب�جلمعية.
الفتت�ح  حفل  فع�لي�ت  وا�شتهلت 
بجولة تعريفية للح�شور قدمته� 
ال�شئون  ق�شم  رئي�شة  �شهيل  ح�شة 
ب�جلمعية،  وال���ب���ح���ث  الداري����������ة 
ن�ش�ط�ت  اأه�����م  خ��الل��ه���  ���ش��رح��ت 
القيوين  اأم  خ���ريي���ة  وم�������ش����ري���ع 
وك���ذل���ك ال�����ش��راك���ت ال��ق���ئ��م��ة مع 
واخل��شة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه�����ت 
وال�شرائح  ال��ف��ئ���ت  اأو���ش��ح��ت  ك��م��� 
واأن�شطة  م�ش�ريع  م��ن  امل�شتهدفة 
املحكمة  رئ��ي�����س  واأك�����د  اجل��م��ع��ي��ة. 

رئي�س  ع��ل��ي،  اآل  ع��ب��ي��د  اإب���راه���ي���م 
حمكمة ال�شتئن�ف، ال�شكر اجلزيل 
مل�ش�ركته�  ال��ق��ي��وي��ن  ام  جل��م��ع��ي��ة 
ب���حل��م��ل��ة الم�����ر ال�����ذي ي�����ش��ب يف 
مواطنني  م����ن  اجل���م���ي���ع  خ���دم���ة 
�شع�دته  اأ�����ش�����د  ك��م���   ، وم��ق��ي��م��ني 
ب���وج���ود ����ش���رك����ت جم��ت��م��ع��ي��ة بني 
وزارة العدل وال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت 
اجله�ت  اهتم�م  على  واك��د  املدنية 
الفع�لي�ت  ه��ذه  مبثل  الق�ش�ئية 
مب� يدعم تعزيز العالقة مع افراد 
املجتمع وخ��شة مب� يتعلق ب�أعم�ل 

اخلري وم�ش�عدات املحت�جني.
بن  خلف�ن  �شع�دة  ا�ش�د  ج�نبه  من 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

وال�شالمة  الأم������ن  ف���ري���ق  ن��ظ��م 
القت�ش�دية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  يف 
تدريبية  دورة  اخل��ي��م��ة  ب����راأ�����س 
مل���ج���م���وع���ة م����ن م���وظ���ف���ي���ه���� عن 
كيفية ا�شتخدام طف�ي�ت احلريق 
ب����أن���واع���ه����، وت��ن��ف��ي��ذ الإخ������الء يف 
وذلك  املختلفة،  الطوارئ  ح���لت 
املدين  الدف�ع  اإدارة  مع  ب�لتع�ون 

يف الإم�رة.
نبيل  اأول  م�����ش���ع��د  ال�����دورة  ق���دم 
اإىل  ال����ك����ن����دي، وت����ط����رق  �����ش�����مل 
وهي:  رئ��ي�����ش��ة  م��وا���ش��ي��ع  خم�شة 
احلريق،  طف�ية  ا�شتخدام  كيفية 
واأ�ش�س  وف���وائ���ده����،  واأن����واع����ه�����، 
تن�ول  ث��م  ال�شحيحة،  الإط���ف����ء 
مو�شوع الإخالء واأنواعه، وكيفية 
املوؤ�ش�ش�ت  يف  واإجن���ح��ه  تطبيقه 
والع�مة،  احل��ك��وم��ي��ة  وامل����راف����ق 
تدريب�  امل�ش�ركون  اأج��رى  واأخ��ريا 

عملي� على اإطف�ء احلرائق.

�صفري الدولة لدى اليابان ورئي�صة رابطة 
ال�صداقة الربملانية يبحثان عالقات التعاون 

•• طوكيو -وام:

ب��ح��ث ���ش��ع���دة ���ش��ع��ي��د ع��ل��ي يو�شف 
النوي�س �شفري الدولة لدى الي�ب�ن 
وال�����ش��ي��دة ي��وري��ك��و ك��وي��ك��ي ع�شوة 
رابطة  رئ��ي�����ش��ة  ال����ن����واب  جم��ل�����س 
ال�����ش��داق��ة ال��ربمل���ن��ي��ة ال��ي���ب���ن��ي��ة - 
التع�ون  تعزيز  ..�شبل  الإم���رات��ي��ة 
وت��ط��وي��ر ال��ع��الق���ت ال��ث��ن���ئ��ي��ة مب� 
ي�شهم يف حتقيق امل�ش�لح امل�شركة 
ن�ق�س  كم�   . ال�شديقني  للبلدين 
ال��ذي عقد  اللق�ء  اجل�نب�ن خ��الل 
يف مقر الربمل�ن الي�ب�ين..عددا من 
امل�شرك.  الإهتم�م  ذات  املوا�شيع 
وهن�أ �شفري الدولة يوريكو كويكي 
متمني�  ال��راب��ط��ة  رئ������ش��ة  لتقلده� 
وجه  والتوفيق..فيم�  النج�ح  له� 
الربمل�ن  لأع�����ش���ء  ال�شكر  �شع�دته 
مه�م  يف  ال���ت���وف���ي���ق  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��� 
عملهم. ح�شر اللق�ء جمموعة من 
اأع�ش�ء الرابطة و اأع�ش�ء الربمل�ن.

اأ���ش��م���ع��ي��ل - رئي�س  اأم���ل  وق���ل��ت 
ف����ري����ق الأم���������ن وال���������ش����الم����ة يف 
اإن الور�شة ت�أتي �شمن  الدائرة - 
ب��رن���م��ج ال��ف��ري��ق ال��ت��دري��ب��ي املعد 
ب�أ�ش�س  ال��دائ��رة  موظفي  لتوعية 
وتدريبهم  وال�������ش���الم���ة  الأم�������ن 

الالزمة  ب�مله�رات  للتحلي  عليه� 
ل��ل��ت��ع���م��ل م���ع ح�����لت ال���ط���وارئ، 
ح��ي��ث ي��ل��ت��ح��ق امل���وظ���ف���ون خالل 
ب�����دورات خم��ت��ل��ف��ة، ت�شمل  ال���ع����م 
الأولية،  الإ�شع�ف�ت  على  التدرب 
وخم�طر  ال�������ش���ي����رات  و����ش���ي����ن���ة 

ال������ط������ري������ق، وغ���������ري ذل���������ك من 
موا�شيع  يف  تثقيفية  حم��شرات 
واملجتمع،  والأ�������ش������رة  ال�����ش��ح��ة 
التي  ال��ف��ع���ل��ي���ت  اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة 
تعنى ب�لأمن وال�شالمة وينظمه� 

الفريق على مدار الع�م.

بلدية عجمان تخالف 41 مقهى لل�صي�صة وتنذر 
8 مقاه وتعيد تعديل اأو�صاع 32 مقهى

مليون درهم م�شاريع خدمية متنوعة يف 2012  25

الرحمة لالأعمال اخلريية تر�صخ جهود الدولة خارجيا

•• عجمان ـ الفجر 

واحلم�ية  ال��رق���ب��ة  اإدارة  اأن�����ذرت 
الراخي�س  ب���ق���ط����ع  ال���ت���ج����ري���ة 
البلدية  ب�����دائ�����رة  الق���ت�������ش����دي���ة 
وال���ت���خ���ط���ي���ط ب���ع���ج���م����ن خ����الل 
اجل��������ري  ال�����ع������م  الأول  ال�����رب�����ع 
 41 وخ���ل��ف��ت  م��ق���ه   8-  2013
ب�شروط  ال��ت��زام��ه��م  ل��ع��دم  م��ق��ه��ى 
وال�شراط�ت  وال�شالمة  ال�شحة 
ال��ت��ي ح��ددت��ه��� ل��ه��م ع��ن��د منحهم 
تعديل  مت  ك���م����  ل���ه����  ت���راخ���ي�������س 
32 مقهى يف عجم�ن بعد  اأو�ش�ع 
يتوافق  مب���  اأو���ش���ع��ه���  �شوبت  اأن 

و�شروط مزاولة املهنة فيه�.
ال�������ش���وي���دي مدير  م����ج���د  وذك������ر 
التج�رية  واحلم�ية  الرق�بة  اإدارة 
ب�لدائرة ب�أن الإدارة بك�فة كوادره� 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

لالأعم�ل  الرحمة  جمعية  قدمت 
ان�ش�نية  م�������ش����ع���دات  اخل����ريي����ة 
امل��شي  ال����ع�����م  خ�����الل  وخ���دم���ي���ة 
درهم  مليون   25 بقيمة   2012
بن�ء612   ت�شمنت  ال��دول��ة  خ���رج 
م�����ش��ج��دا وم���دي���ن���ة ل���الأي���ت����م و8 
لكف�لة  ب�ل�ش�فة  �شحية  ع��ي���دات 

األف يتيم وحفر 235 بئرا .
الطنيجي  ���ش��ع��ي��د  ع���ب���داهلل  وق�����ل 
: ان جهود  ب�لوك�لة  الع�م  الأم��ني 
ال����رح����م����ة ل�����الأع�����م������ل اخل����ريي����ة 
تنطلق من ذات املب�ديء الن�ش�نية 
له  املغفور  اأر�ش�ه�  التي  العظيمة 
�شلط�ن  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب���ذن 
القي�دة  وت��ع��ززت يف ظ��ل  نهي�ن  ال 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�ش�حب  الر�شيدة 
رئي�س  نهي�ن  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ش�حب   - اهلل  حفظه   - ال��دول��ة 
ال  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء ح�كم دبي - رع�ه 
ج��ه��ودا م�شتدامة  –  و�شكلت  اهلل 
مل�ش�عدة  امل����وارد  ح�شد  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
ي�ش�عده�  مب���  املحت�جة  ال�شعوب 
جمتمع�ته�  ب����ن�����ء  اع����������دة  ع���ل���ى 

الدائرة ،م�شيف� ب�أن الدائرة تعمل 
للمق�هي  اإن��������ذارات  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 
امل���خ����ل���ف���ة وت���وج���ه���ه���� ل���الل���ت���زام 
اخل��������ش���ة مبنع  ب�����ل�����ش����راط�����ت 
املق�هي  يف  واحل����واج����ز  ال��ك��ب���ئ��ن 
امل�شتقبلية  ال��ت��ط��ل��ع���ت  ،ب��ح�����ش��ب 
والآم�ن  وال��ه��دوء  الراحة  لتوفري 

لل�شك�ن.
واأه�ب ال�شويدي ب�أ�شح�ب املق�هي 
الدائرة  اللتزام بك�فة ا�شراط�ت 
الأر�شفة  ع��ل��ى  الع����ت����داء  وع�����دم 
الأحي�ء  داخ�����ل  ال�����ش��ك���ن  واإزع��������ج 
الفتت�ح  ف���رات  خ���الل  ال�شكنية 
اأ�شح�به�  امل�ش�ء وط�لب  خ��شة يف 
تعديل  ب�شرورة  اإن��ذاره���  مت  التي 
اأو�ش�عه� وتنفيذ م� طلبته الإدارة 
منهم جتنب� لأية اإغالق م�شتقبلية 

له�.

العديد  ان  مو�شح�  له�  الع�جلة 
م��ن امل���ب����درات اخل��دم��ي��ة ال��ت��ي مت 
تنفيذه� توزعت على من�طق مثل 
 ، اأفغ�ن�شت�ن  ب�ك�شت�ن   ، اندون�شي� 

بنغالدي�س ، يوغندة واأثيوبي�.
وق�ل الطنيجي ان اجلهود تبذل يف 
زجنب�ر  على  تركز  الراهن  الوقت 
امليدانية  ال��درا���ش���ت  ك�شفت  حيث 
الرحمة  جمعية  ب��ه���  ق���م��ت  ال��ت��ي 
الحتي�ج�ت  ان   - م�����وؤخ�����را   –
امللحة لل�شك�ن هن�ك ت�شمل توفري 
اب����ر مل��ي���ه ال�����ش��رب واق����م���ة مب�ين 
مدر�شية ومراكز �شحية وم�ش�جد 
الغذائية  امل��واد  ج�نب  اىل  للعب�دة 
الرحمة  ان  اىل  م�شريا  واملالب�س 
اجلهة  ت���ع���د  ال����ت����ي  الم������رات�����ي�����ة 
اخلريية الوحيدة املهتمة بتقدمي 
زجنب�ر  يف  الغ���ث��ي��ة  امل�����ش���ع��دات 
امل��ه��م��ة عندم�  اخل���ط���وة  ات���خ���ذت 
ب���ر���ش���ل �شحنة من  اأم�����س  ب�����درت 
امل�����ش���ع��دات ال��ف��وري��ة وت��ت���أل��ف من 
للمع�قني  وكرا�شي  الغذائية  املواد 
للبن�ء  وم��ع��دات  كهرب�ئية  واأدوات 
لتنفيذ  ال�شتعدادات  جتري  بينم� 
م�شروع ملي�ه ال�شرب يت�شمن حفر 
لبن�ء  ب���ل���ش���ف��ة  اب�����ر ج��وف��ي��ة   8

م�شجدين .

ال���ع����م���ل���ة ت��ع��م��ل ل���ي���ل ن���ه����ر على 
املق�هي  على  والت�شديد  التفتي�س 
خ��شة تلك املوجود داخل الأحي�ء 
الت�شبب  م��ن  وحتذيره�  ال�شكنية 
واإلزامه�  لل�شك�ن  اإزع����ج����ت  ب����أي 
ب�لإغالق يف الوقت املتفق عليه مع 

والتع�يف من م�ش�عبه� احلي�تية .
الرحمة  ان   : ال��ط��ن��ي��ج��ي  وت����ب���ع   
على  اأ�ش��شية  ب�شورة  تعتمد  التي 
الم�رات  اأبن�ء  من  اخلريين  دع��م 
جنحت يف تر�شيخ مك�نة الم�رات 
الن�ش�نية  الأع�����م������ل  جم������ل  يف 
ب��خ��ط��ى واثقة  خ���رج��ي��� ومت�����ش��ي 
خ��الل ال��ع���م اجل����ري نحو حتقيق 
اأج��ل ذلك  املزيد من العط�ء ومن 
له�  مك�تب  لفتت�ح  موؤخرا  جل���أت 
وط�أة  حت��ت  ت��رزح  التي  املن�طق  يف 
اندون�شي�  مثل  احلي�تية  امل�ش�عب 
التوا�شل مع تلك  وزجنب�ر بهدف 
املجتمع�ت ب�شورة بن�ءة وا�شتك�ش�ف 
الحتي�ج�ت وال�شتج�بة الن�ش�نية 

�صرطة عجمان ت�صبط مروج عملة مزيفة 
بلغت قيمتها 7.290.000 روبية هندية

اأخذ ك�فة الإج��راءات الق�نونية وو�شع اخلطة املن��شبة 
نقدية  اأوراق  وبحوزته  متلب�ش�ً  املتهم  على  القب�س  مت 
عملية  اأث��ن���ء  هندية  روب��ي��ة  م��الي��ني   4 بقيمة  مزيفة 
اأحد  م��ع  دره��م   130.000 وق���دره  مببلغ  ا�شتبداله� 
العثور على مب�لغ  تفتي�س منزله مت  الأ�شخ��س، وبعد 
الفئة،  نف�س  م��ن  املزيفة  النقدية  الأوراق  م��ن  اأخ���رى 
اأخ��رى يف �شي�رته ويف املحل الذي يعمل  وكذلك مب�لغ 
لديه  امل�شبوطة  املزيفة  العملة  قيمة  بلغت  حيث  ب��ه، 

7.290.000روبيه هنديه.
اإل��ي��ه، وتبني  ه��و من�شوب  اع���رف مب���  املتهم  وب�����ش��وؤال 
مت  وعليه  م�شروعة،  غ��ري  ب�شفة  ال��دول��ة  يف  يقيم  اأن���ه 
املتهم  اإح���ل��ة  ثم  الق�نونية  الإج����راءات  ك�فة  ا�شتكم�ل 

وملف الق�شية اإىل الني�بة الع�مة.

•• عجمان ـ الفجر 

مت��ك��ن اأف����راد اإدارة ال��ت��ح��ري���ت وامل��ب���ح��ث اجل��ن���ئ��ي��ة يف 
اإلق�ء القب�س على  القي�دة الع�مة ل�شرطة عجم�ن من 
 7.290.000 ب�  تقدر  مزيفه  عملة  بحوزته  �شخ�س 
روبية هندية يقوم برويجه� ويقيم يف الدولة ب�شورة 

غري م�شروعة.
و�شرح �شع�دة املقدم عبداهلل �شيف املطرو�شي اأن تف��شيل 
الواقعة تعود اإىل ورود معلوم�ت عن تواجد �شخ�س من 
اجلن�شية الآ�شيوية يحمل عمله نقدية مزيفه من فئة 
الفور  وعلى  ترويجه�،  على  يعمل  هندية  روبيه   500
مت ت�شكيل فريق من رج�ل التحري�ت واملب�حث اجلن�ئية 
وبعد  املعلوم�ت،  �شحة  من  للت�أكد  والتحري  للمت�بعة 
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العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 655573 الرخ�شة  رق��م  )�ـــس.ذ.م.م(-  اخليول  ملنتجات  ايكو  ال�شركة:  ا���ش��م 
عنوانه�: م�شتودع رقم 5 ملك زد  كليم- جممع دبي لال�شتثم�ر- بر دب��ي   ال�شكل 
الق�نوين: ذات م�شوؤولية حمدودة رقم القيد ب�ل�شجل التج�ري: 1078239 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�ش�دية بدبي ب�نه قد مت الت��شري يف ال�شجل التج�ري 
لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�ش�در من اجلمعية 
العمومية لل�شرك�ء واملوثق لدى ال�شيد الك�تب العدل حتت رقم )2013/1/63866(  
امل�شفي  اىل  التقدم  مط�لبة  او  اعرا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/4/8( بت�ريخ 
ب��رج اخل���ور ه�تف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك���ئ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�شتندات  ك�فة  معه  م�شطحب�   )04-2223773( ف�ك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ش�دية بدبي ب�نه قد 
مت الت��شري يف ال�شجل التج�ري لديه� بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقي�م بت�شفية  
ايكو ملنتجات اخليول )�س.ذ.م.م( وعنوانه�:  : م�شتودع رقم 5 ملك زد  كليم- 
جممع دبي لال�شتثم�ر- بر دبي وذلك مبوجب القرار ال�ش�در من اجلمعية العمومية 
بت�ريخ   .)2013/1/63866( رقم  حتت  العدل  الك�تب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شرك�ء 
)2013/4/8( وعلى من لديه اي اعرا�س او مط�لبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الك�ئن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور ه�تف : )2226266-
04( ف�ك�س)2223773-04( م�شطحب� معه ك�فة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 315 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/  موزه مب�رك علي غ�من القبي�شي اجلن�شية: الم�رات  مدعي عليه: 
حممد نور علي احمد اجلن�شية: بنغالدي�س  مو�شوع الدعوى: مط�لبة م�لية 
اجلن�شية:  احمد  علي  نور  اعالنه/حممد  املطلوب  درهم   7000 وقدره  مببلغ 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر  عنوانه:  بنغالدي�س 
وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الث�نية  الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت 
ابوظبي البتدائية - الك�ئنة  �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدف�عك و�شورا 

الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 314 /2013   جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ موزه مب�رك علي غ�من القبي�شي اجلن�شية: الم�رات  مدعي عليه: 
حممد   نور علي احمد اجلن�شية: بنغالدي�س  مو�شوع الدعوى: مط�لبة م�لية 
اجلن�شية:  احمد  علي  نور  اعالنه/حممد  املطلوب  درهم   6000 وقدره  مببلغ 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر  عنوانه:  بنغالدي�س 
وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الث�نية  الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت 
ابوظبي البتدائية - الك�ئنة  �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدف�عك و�شورا 

الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 36 /2013   جت جز-ب �س - ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ مراد خ�ن جول ب�د�ش�ه اجلن�شية: ب�ك�شت�ن مدعي عليه: �شركة  العني 
مط�لبة  الدعوى:  مو�شوع  الم�رات    اجلن�شية:  واخرون  للت�أمني  الهلية 
م�لية 15000 درهم املطلوب اعالنه/�شركة  العني الهلية للت�أمني   اجلن�شية: 
الم�رات   عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف 
ي��س  بني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة  ب�حل�شور 
البتدائية - الك�ئنة بني ي��س  �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدف�عك و�شورا 

الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 89 /2013   عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ط�رق م�شطفى الطيبي اجلن�شية: �شوري� مدعي عليه: ويلن�س ج�ردن لتج�رة 
الدوات ال�شحية وميثله� احمد حممد جمعه اجلن�شية: الم�رات مو�شوع الدعوى: 
جمعة  حممد  احمد  مل�لكه�  جروب  انزو  اعالنهم�/1-  املطلوب  عم�لية    م�شتحق�ت 
حميد الهن�ئي اجلن�شية: الم�رات 2-  ويلن�س ج�ردن لتج�رة الدوات ال�شحية وميثله� 
احمد حممد جمعه اجلن�شية: الم�رات عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الوىل ب� حمكمة مبدينة 
حممد بن زايد �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا 
امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. 

�شدر بت�ريخ  2013/4/16
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  �شتنجري لتجارة الألعاب )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 204 ملك ال�شيخ را�شد بن خليفه ال مكتوم- ديرة- هور العنز     
ال�شكل الق�نوين: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 665590  رقم القيد ب�ل�شجل 
التج�ري: 1090021 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت 
الت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2013/3/23 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
2013/3/23 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه 
العنوان: مكتب رقم 446 ملك عبداهلل احمد  بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات 
م�شطحب�ً   04 ف���ك�����س/2511586   04  2511585 ه�تف:  الق�شي�س  فهد-  بن  حممد 
معه ك�فة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 

الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  �شتنجري فا�شون )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 304 ملك ام ام جروب اوف كومبنيز- ديرة- رقة البطني   ال�شكل 
ب�ل�شجل  القيد  رق��م    665526 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  الق�نوين: 
التج�ري: 1090049 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت 
الت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2013/3/21 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
2013/3/21 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه 
العنوان: مكتب رقم 446 ملك عبداهلل احمد  بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات 
م�شطحب�ً   04 ف���ك�����س/2511586   04  2511585 ه�تف:  الق�شي�س  فهد-  بن  حممد 
معه ك�فة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 

الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  بي اف انرتاك�شن للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(.
ال�شكل  الكبري  ال�شوق  ب�لر�شيد-  بخيت  عبيد  علي  ملك   704 رق��م  مكتب  العنوان: 
ب�ل�شجل  القيد  رق��م    564366 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  الق�نوين: 
مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   71470 التج�ري: 
الت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2013/3/24 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
2013/3/24 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه 
العنوان: مكتب رقم 446 ملك عبداهلل احمد  بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات 
م�شطحب�ً   04 ف���ك�����س/2511586   04  2511585 ه�تف:  الق�شي�س  فهد-  بن  حممد 
معه ك�فة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 

الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات
ه�تف:  الق�شي�س  فهد-  بن  حممد  احمد  عبداهلل  ملك   446 رقم  مكتب  العنوان:   
2511585 04 ف�ك�س/2511586 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ش�دية 
لتجارة  �شتنجري  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي 
الألعاب   )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2013/3/23 
واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2013/3/23  وعلى من لديه 
بدبي  الك�ئن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات
ه�تف:  الق�شي�س  فهد-  بن  حممد  احمد  عبداهلل  ملك   446 رقم  مكتب  العنوان:   
2511585 04 ف�ك�س/2511586 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ش�دية 
فا�شون    �شتنجري  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2013/3/21 واملوثق 
ل��دى ك���ت��ب ال��ع��دل حم���ك��م دب��ي ب��ت���ري��خ 2013/3/21  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على  اأو مط�لبة التقدم  اعرا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  ك�فة  معه  م�شطحب�ً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات
ه�تف:  الق�شي�س  فهد-  بن  حممد  احمد  عبداهلل  ملك   446 رقم  مكتب  العنوان:   
2511585 04 ف�ك�س/2511586 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ش�دية 
لت�شفية  بي اف انرتاك�شن  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  ب�أنه قد مت تعيني  بدبي 
بت�ريخ  دب��ي  حم���ك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  العامة)�س.ذ.م.م(  للتجارة 
2013/3/24 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2013/3/24  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحب�ً معه ك�فة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  297/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شت�أنف : فرع ار�شد علي لت�شليح املكيف�ت والدوات الكهرب�ئية والثالج�ت 
اجلن�شية: الم�رات امل�شت�أنف عليه:عبداحلكيم ف�شل احمد اجلن�شية: بنغالدي�س 
مو�شوع ال�شتئن�ف : الغ�ء احلكم امل�شت�أنف املطلوب اعالنه/:عبداحلكيم ف�شل 
ا�شت�أنف  قد  امل�شت�أنف  ان  ب�لن�شر  مب�  العنوان:  بنغالدي�س   احمد اجلن�شية: 
احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2013/141 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره 
ال�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لذا   2013/4/23 املوافق  الثالث�ء  يوم  جل�شة 
9.30 �شب�ح� ام�م الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئن�ف ابوظبي الك�ئنة- �شخ�شي� 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدف�عك و�شوار مل�شتنداتك  

موقع� عليه� قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/73 جتاري جزئي              
اىل املدعى عليه   /1-  موؤ�ش�شة ميهت� انرن��شيون�ل جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي / الدانوب ملواد البن�ء- ذ.م.م- فرع وميثله: علي ا�شم�عيل ابراهيم 
اجلرمن       قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعى عليه� 
مببلغ وقدره )56766.28 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 
الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى مت�م ال�شداد . وحددت له� 
 ch2.D.19 جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/5 ال�ش�عة 8:30 �س ب�لق�عة 
لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل . ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1050 جتاري كلي              

اىل اخل�شم املدخل /1-  منري نور الدين ابو زيد 2- عم�ر حممد عيد اخلوالده 
جمهويل حمل الق�مة مب� ان املدعي / �شركة/ اك�ش� للت�مني اخلليج �س م ب)م( 
ومو�شوعه�  ال��دع��وى  عليك  اق���م  قد  احل��م���دي  عبداهلل  حممد  �شعد  وميثله: 
املط�لبة ب�لزام املدعى عليه� مببلغ وقدره )1551801درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد 
ال�ش�عة 9:30 �س  املوافق 2013/4/23  الثالث�ء  الت�م.  وح��ددت له� جل�شة يوم 
ch1.B.8 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك  ب�لق�عة 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/63 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه /1-  مدينة دبي الري��شية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(  جمهول 
وميثله:  اله��شمي  ال�شق�ف  حممد  عبدالعزيز  في�شل   / املدعي  ان  مب�  الق�مة  حمل 
خ�لد كلندر عبداهلل ح�شني  قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة بف�شخ اتف�قية 
احلجز بني اطراف الدعوى والزام املدعي عليهم�  ب�لت�ش�من والتك�فل مببلغ وقدره 
)510945 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من 
ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد الت�م.  وحددت له� جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/12 
ال�ش�عة 9:30 �س ب�لق�عة ch1.A.1 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� 
وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م 

على القل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/60 عقاري كلي                      
اىل املدعى عليهم� /1-  ذو الفق�ر علي بوت �شفقت علي 2- �شيف ن��شر حممد 
عمري   جمهويل حمل الق�مة مب� ان املدعي / �شفقت علي بوت اهلل ركه وميثله: 
املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى  عليك  اق�م  قد  املطوع  عبدالرحمن ح�شن حممد 
بندب خبري ح�ش�بي مع الزام املدعي عليهم� ب�لر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.    
. وحددت له� جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 ال�ش�عة 9:30 �س ب�لق�عة 
ch1.A.1 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
اي�م على القل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  لديك من مذكرات 

.ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/51 مدين كلي                      
اىل املدعى عليه /1-  م�شطفى عبدالوه�ب حممود ج��شم جمهول حمل الق�مة مب� ان 
املدعي / عبدالوه�ب حممود ج��شم البنية وميثله: مع�شومة ح�شن ن��شر ال�ش�يغ  قد 
اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� احلكم ب�شحة ونف�ذ القرار املوقع من املدعى واملدعي 
عليهم املوؤرخ 2004/6/2 واملتعلق ب�مللكية الفعلية حل�ش�س �شركة احل�ج حممود ج��شم 
اتع�ب  ومق�بل  وامل�ش�ريف  الر�شوم  ك�فة  املدعي  حتمل  مع  علي  جبل  ح  م  �س  واولدة 
املح�م�ة علم� ب�ن القرار غري حمدد القيمة.  . وحددت له� جل�شة يوم الحد املوافق 
او  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  ل��ذا   ch2.E.21 ب�لق�عة  �س   9:30 ال�ش�عة   2013/4/21
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/112 جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1-  هيثم بن حممود بن �شكري القوتلي جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي / �شركة اميك�س ال�شرق الو�شط )���س.م.ب.م( وميثله: حممود حج�ج عزب 
ابوجريدة   قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
)936207.49 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية بواقع %12 
من ت�ريخ ال�شتحق�ق وحتى مت�م ال�شداد مع �شمول احلكم ب�لنف�ذ بالكف�لة.    وحددت 
له� جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/9 ال�ش�عة 9:30 �س ب�لق�عة ch2.E.21 لذا 
ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .)وامرت بتق�شري مدة امل�ش�فة 

اىل ا�شبوع من ت�ريخ الن�شر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/12 عمايل كلي                      
اىل املدعى عليه /1-  �شركة يون�يتد بروجكت�س �شباليز ل�شي�نة املب�ين ذ.م.م    
جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / غ�ش�ن ميخ�ئيل عفي�شة قد اق�م عليك 
درهم(   182.664( وقدره�  عم�لية  مب�شتحق�ت  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى 
يوم  له� جل�شة  وح��ددت  ال�شكوى )2012/111382(.   رقم  وامل�ش�ريف  والر�شوم 
ch1.A.2 لذا ف�نت  الثالث�ء املوافق 2013/4/30 ال�ش�عة 9:30 �س ب�لق�عة 
مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمايل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/556 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1-   ميدلند كلني كري  جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي / �شيمون �ش�ندرا برم�ن قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
املط�لبة مب�شتحق�ت عم�لية وقدره� )21104 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف 
رقم ال�شكوى )2013/133377(.  وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/4/25 ال�ش�عة 8:30 �س مبكتب الق��شي لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور 
او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات 
ف�ن  .ويف ح�لة تخلفك  الق��ل  اي���م على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/434 عقاري كلي                      
اىل املدعى عليه/1-  ار�شتقراط �شت�ر لال�شتثم�ر )�س.ذ.م.م( جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / 
�شيد ندمي ح�شن ر�شوي وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرق��س قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
اول: احلكم بف�شخ التف�ق املربم بني املدعي واملدعى عليه وذلك ك�أثر مرتب على بطالن التف�ق 
ال�شجل  تنظيم  ب�ش�أن  ل�شنة 2008   13 رق��م   13 رق��م  الق�نون  3 من  امل���دة  لن�س  ت�شجيله طبق�  لعدم 
عليه�  املدعى  اخ��الل  على  املرتب  ب�لف�شخ  احلكم  ب�لتن�وب  ث�ني�:  دب��ي  ام���رة  يف  املبدئي  العق�ري 
ب�لتزام�ته التع�قدية. ث�لث�: الزامه برد مبلغ )165253.07 درهم( رابع�: الزامه برد ك�فة ال�شيك�ت 
امل�شلمه اليه وم� ي�شتجد من �شيك�ت يتم �شرفه� حتى ت�ريخ �شدور احلكم خ�م�ش�: يف جميع الحوال 
�ش�د�ش�: احلكم  ال�شتحق�ق.  ت�ريخ  بواقع 12% من  الف�ئدة  ب�داء  املدعى عليه  الزام  ت�شمني احلكم 
ب�لزام املدعى عليه ب�لر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.  . وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/5/2 ال�ش�عة 9:30 �س ب�لق�عة ch1.A.1 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� 

وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/879 احوال نف�س م�سلمني                         

ان  املدعى عليه /1-  احمد �شمري حممد �شيد جمهويل حمل الق�مة مب�  اىل 
املدعي / منى حممد �ش�مي اجلي�ر  وميثله: را�شد عبدالرزاق حممد تهلك  قد 
اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة بنفقة العدة عن ثالث �شهور ونفقة متعة 
عن �شنتني م� مع الزامه مب�شروف�ت الدرا�شية عن اولده عبدالرحمن ومنتة اهلل 
وعمر  وجعله� م�شتمرة وق�بلة للزي�دة �شنوي� والر�شوم وامل�ش�ريف. . وحددت له� 
 ch1.C.14 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/22 ال�ش�عة 8:30 �س ب�لق�عة
او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من  لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل . 
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/5228   عمايل جزئي            
اىل املحكوم عليه/1- �ش�لون ق�شر اجلميالت لل�شيدات  جمهول حمل الق�مة نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بت�ريخ 2013/2/24 يف  املنعقدة  ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� 
درهم   7.716 مبلغ  للمدعى  ي��وؤدى  ب�ن  عليه  املدعى  ب�لزام  العزراوي  فتيحة  ل�ش�لح/ 
)�شبعة الف و�شبعم�ئة و�شته ع�شرة درهم�( والفوائد بواقع 9% من ت�ريخ رفع الدعوى 
يف 2012/12/31 وحتى  ال�شداد الت�م والزمته� بتذكرة عودته ملوطنه او مب� يق�بله� نقدا 
م�مل يكن- عن تنفيذ احلكم- ملتحق� بخدمة رب عمل اآخر والزمت الطرفني ب�ملن��شب 
من امل�ش�ريف واعفت املدعي من ن�شيبه منه� ورف�شت م�عدا ذلك من طلب�ت. حكم� 
مبث�بة احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  ب��شم �ش�حب  هذا الع��الن �شدر 

ح�كم دبي وتلى علن� . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تنظمه الرتبية غدًا حتت �شعار )املجتمع واملدر�شة �شراكة فاعلة(
االعتماد االأكادميي مرجعية علمية حتاكي 4 �صنوات عماًل

•• دبي- الفجر

تنظم وزارة الربية والتعليم غداً، )اخلمي�س(، موؤمتره� الأول لالعتم�د 
املدر�شي، حتت �شع�ر )املجتمع واملدر�شة �شراكة ف�علة(، بهدف قي��س اأثر 
العتم�د يف امليدان الربوي، ومردوده على القي�دات املدر�شية، والهيئ�ت 
التعليمية، والطلبة، واأولي�ء الأمور، واملعنيني ب�ل�ش�أن الربوي.. وذلك 

ك�أحد اأهم مب�درات اإدارة العتم�د املدر�شي ب�لوزارة.
الربية  ل�����وزارة  ب�لن�شبة  ن��وع��ه  م��ن  الأول  وه���و  امل���وؤمت���ر،  ه���ذا  ي���أت��ي 
املدر�شي،  العتم�د  ملراحل  موثقة،  علمية  مرجعية  لُيمثل  والتعليم، 
التي خ��شته� الوزارة، وخطوات تطوره� خالل الأربع �شنوات ال�ش�بقة، 

مب�شتوى الأداء الربوي والتعليمي، وتر�شيخ مف�هيم العمل املوؤ�ش�شي 
تنطلق منه� فرق  التي  الع�ملية  واملع�يري  العلمية،  املنهجية  املبني على 

القي��س والتقييم الت�بعة لإدارة العتم�د املدر�شي.
اأثر  كذلك،  يعر�س  املوؤمتر  اأن  اإىل  املدر�شي،  العتم�د  مديرة  ونوهت 
حمليون  مقيمون  لدين�  فنحن  املحليني،  املقيمني  اأداء  على  العتم�د 
الع�ملية  امل��ع���ي��ري  ك���ف��ة  خ��الل تطبيق  م��ن  امل���دار����س،  بتقييم  ي��ق��وم��ون 
فنيني،  وموجهني  امل��دار���س  م��دي��ري  م��ن  املقيمون  ه���وؤلء  التقييم،  يف 
ل��زي���رات��ه��م امل��ي��دان��ي��ة، وب���ل��ت���يل تغري اأداوؤه����م  اختلفت اأدواره����م وف��ق���ً 
اأ�شبحت  ثم  ومن  للتقييم،  اأخ�شعوه�  التي  املدار�س  على  ترددهم  بعد 
اأوراق  م��ن  جمموعة  امل��وؤمت��ر  وي�شتعر�س  ج��دي��دة.  مم���ر���ش���ت  لديهم 

ومنذ انطالق هذا امل�شروع الأك�دميي، والبدء يف اأعم�ل تقييم املدار�س 
يف الع�م 2009م.

ب���وزارة الربية  امل��در���ش��ي  اإدارة الع��ت��م���د  ن���وال خ���ل��د م��دي��ر  و�شرحت 
املدر�شي  العتم�د  واق��ع  على  الوقوف  اإىل  ي�شعى  املوؤمتر  اأن  والتعليم، 
ب�لن�شبة للمدار�س، والفئ�ت التي �شمله�، خالل هذه ال�شنوات، وتقييم 
املوؤ�ش�شي،  الأداء  يف  حت�شن  من  حققه  وم���  املدر�شية،  البيئة  على  اأث��ره 
ودوره يف حتفيز املدار�س، والع�ملني يف امليدان الربوي، على الو�شول 
اإىل اأف�شل املم�ر�ش�ت.  واأ�ش�فت خ�لد اأنه �شيتم، خالل موؤمتر العتم�د 
اأولي�ء الأمور، والفع�لي�ت املجتمعية،  املدر�شي الأول، الربط بني: دور 
اأج��ل الرتق�ء  امل��در���ش��ي، م��ن  ال��داع��م��ة، وب��ني مه�م العتم�د  واجل��ه���ت 

العمل واملو�شوع�ت املهمة، منه�: عر�س تقدميي عن م�شرية العتم�د 
املدر�شي يف دولة الإم�رات، وجتربة املقيم املحلي، وعر�س جتربة جمل�س 
اأبوظبي للتعليم، وجتربة هيئة املعرفة واملوارد الب�شرية )هيئة الرق�بة 
على املدار�س اخل��شة يف دبي(، وجتربة مع�هد التكنولوجي� التطبيقية، 
يف  واأثره�  املجتمعية  )ال�شراكة  ال�شنغ�فورية  التجربة  عر�س  وكذلك، 
اخلدم�ت  كلية  من  ه��وات،  ت�شني  ج�ن  للربوف�شور  املدر�شي(،  التقييم 
الوطنية يف �شنغ�فورة. واأهمية التقييم املدر�شي، نظرة ع�ملية، يقدمه� 
�شتيف مونبي، رئي�س جمل�س اإدارة مركز املعلمني الربيط�نيني. ف�شاًل 
عن تنظيم 4 ور�س عمل حول اأثر العتم�د املدر�شي على كل من: مدير 

املدر�شة، املعلم، الط�لب، وويل الأمر.

اأبوظبي للتعليم ت�شكل جلنة للتحقيق يف احلادث 

فرا�ش مدر�صة خا�صة يعرتف باالعتداء على طفلة يف اأبوظبي
•• ابوظبي - الفجر

ل�شرطة  م��ت��ه��م  ���ش��خ�����س  اع�����رف 
 7 ب���لع��ت��داء على طفلة  اأب��وظ��ب��ي 
ال�����ش��ف الث�ين  ���ش��ن��وات ط���ل��ب��ة يف 
الب�����ت�����دائ�����ي ب�������إح������دى امل�����دار������س 
اخل������ش��ة يف اأب��وظ��ب��ي يف م��� متت 
اجله�ت  اإىل  الق�شية  اأوراق  اإح�لة 

املعنية للتحقيق يف مالب�ش�ته�.
واملب�حث  التحري�ت  اإدارة  وك���ن��ت 
اجلن�ئية يف �شرطة اأبوظبي قب�شت 
يبلغ  اجلن�شية  هندي  فرا�س  على 
56ع�م�ً ويعمل مرا�شل يف اإحدى 
امل��دار���س اخل������ش��ة ل��الع��ت��داء على 
الطفلة بعد تلقي بالغ من والدته� 

يفيد بتعر�س ابنته� لالعتداء.
اأبوظبي   واأف�دت حتقيق�ت �شرطة 
ج�شد  ب��شتب�حة  اعرف  املتهم  اأن 
ب��شتغالل  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���ط���ف���ل���ة 
دخ�����ول�����ه������ وح������ده������� ا�����ش����راح����ة 
الفرا�شني املطبخ وعدم وجود اأحد 

برفقته� .
را�شد  ال����دك����ت����ور  ال���ع���ق���ي���د  وذك������ر 
التحري�ت  اإدارة  م��دي��ر  ب��ور���ش��ي��د 
واملب�حث اجلن�ئية اأن درجة تقييم 
ال��ط��ف��ل��ة ح�شب  ع���ل���ى  الع�����ت�����داء 
ا�شتم�رة مراكز الدعم الجتم�عي 
التي ت�شلمته� الإدارة فوق ال�70 يف 
املئة واأف�دت بوجود �شخ�س اآ�شيوي 
املدار�س  اإح��دى  اجلن�شية يعمل يف 
اخل��شة ق�م ب�لعتداء على طفلة 
اأنه  العمر م�شيف�ً  ال�ش�بعة من  يف 
مت التن�شيق مع الدعم الجتم�عي 
وفتح بالغ والتحقيق يف احل�دثة .

ال��ق��ب�����س على  ب����أن���ه مت  واأ�����ش�����ف 
املتهم وهو على راأ�س عمله بت�ريخ 
ال��واق��ع��ة اأول م��ن اأم�����س الأح���د يف 

الب�لغني.
 

اأبوظبي للتعليم ت�شكل جلنة 
للتحقيق يف احلادث 

وقد �شكل جمل�س اأبوظبي للتعليم 
احدى  اإىل  ت��وج��ه  ف��ري��ق حت��ق��ي��ق 
امل��در���ش��ة اخل������ش��ة ل��ل��وق��وف على 
م��الب�����ش���ت ح�����دث الع���ت���داء على 
ط����ل���ب���ة داخ�������ل اح�������دى امل����دار�����س 
اخل����������ش����ة ح����ي����ث ق��������م ال���ف���ري���ق 
املدر�شة  اإدارة  اإىل  ب���ل���ش��ت��م���ع 
الذين  الأم������ور  اأول����ي�����ء  وم��ق���ب��ل��ة 
لال�شتف�ش�ر  املدر�شة  على  توافدوا 
ع����ن احل��������دث والط���م���ئ���ن����ن على 
اأولي�ء  املجل�س  وط��م���أن  اولده����م 
المور و اأكد لهم مت�بعته حيثي�ت 
�شيتم  واأن�������ه  ك���ث���ب  ع����ن  احل�����دث����ة 
اطالعهم جميع� على نت�ئج فريق 

التحقيق يف اأقرب وقت.
ب�لتع�ون مع  ويقوم املجل�س ح�لي�ً 
املعنية  وال���دوائ���ر  الج���ه���زة  ب��ق��ي��ة 
بجميع  ال��ت��ح��ق��ي��ق���ت  ل���ش��ت��ي��ف���ء 
على  املجل�س  ي��وؤك��د  كم�  جوانبه� 
الق�نونية  الأط�����ر  ج��م��ي��ع  ت��وف��ري 
حلم�ية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  وال����ل����وائ����ح 
ت�شتمل  ح���ي���ث  ال��ط��ل��ب��ة  اب���ن����ئ���ن���� 
لقط�ع  املنظمة  اجل��دي��دة  اللوائح 
والتي  ب����لإم����رة  اخل������س  التعليم 
اط��ل��ق��ه��� امل��ج��ل�����س م��ن��ذ ف���رة على 
ب��ن��ود ت��ن�����س م��ب������ش��رة ع��ل��ى تكفل 
بتوفري احلم�ية  املدار�س اخل��شة 
الت�مة اجل�شدية واملعنوية للطلبة 
امل�دة  ذل��ك ���ش��راح��ة يف  حيث ج���ء 
الالئحة  م�����ن   )5( اخل����م�������ش���ة 
يف  اخل��شة  للمدار�س  التنظيمية 
اإم�رة اأبوظبي و التي تن�س حرفي� 
عملية  تعد  و  الطلبة  حم�ية  على 

ت�شجيل الط�لب يف املدر�شة موافقة 
القي�م  على  مديره�  م��ن  �شمنية 
بدور ويل الأمر وحتمل تبع�ت هذا 
ال��دور يف الأوق���ت التي يكون فيه� 
مب�  املدر�شة  رع�ية  حتت  الط�لب 
يف ذلك اأوق�ت انتق�ل الط�لب من 
ا�شتخدام  ح�لة  يف  واإليه�  املدر�شة 
توفره�  ال��ت��ي  امل��وا���ش��الت  و�شيلة 
ب��ني الأن�شطة  امل��در���ش��ة والن��ت��ق���ل 

التي تنظمه� املدر�شة. 
و ت��ك��ف��ل امل��در���ش��ة وم��دي��ره��� على 
ال��ط��ل��ب��ة يف عدم  اأح���ق���ي���ة  ال�������دوام 
العنف  اأو  ل��ال���ش��ت��غ��الل  ال��ت��ع��ر���س 
العتداء  اأو  اجل�����ش��دي  الإي����ذاء  اأو 
اأو  لفظية  اإه���ن��ة  اأي���ة  اأو  اجلن�شي 
اإي�����ذاء م��ن اأي  ت��ه��دي��د م��ع��ن��وي اأو 
�شي��شة  ن�شر  امل��در���ش��ة  وع��ل��ى  ن���وع، 
ت��ع��ن��ى ب��ح��م���ي��ة ال��ط��ل��ب��ة م���ن اأي 
العتداءات  ه��ذه  اأ�شك�ل  من  �شكل 
ا�شتبه  م��ن  ك��ل  وع��ل��ى  وتطبيقه� 
من  �شكل  لأي  ط�لب  اأي  بتعر�س 
اأ����ش���ك����ل ه����ذه الع�����ت�����داءات اإب����الغ 
مدير املدر�شة بذلك فوراً ويف ح�ل 
وق���وع اأي م��ن ه���ذه احل�����لت على 
ب�إجراءات  اللتزام  املدر�شة  مدير 
ي�شدره�  ال��ت��ي  ال��ط���ل��ب  ح��م���ي��ة 
املجل�س لهذا الغر�س وعليه اإيق�ف 
العمل  ع��ن  ب���مل��در���ش��ة  م��وظ��ف  اأي 
ب�لعتداء  ات��ه���م��ه  ح���ل��ة  يف  ف����وراً 
مدير  وعلى  الطلبة  م��ن  اأٍي  على 
ب�شورة  امل��ج��ل�����س  اإع�����الم  امل��در���ش��ة 
فورية يف ح�لة وجود اأية انته�ك�ت 
اأن  وعليه  الطلبة  حم�ية  ل�شي��شة 
املجل�س  اإىل  كت�بي�ً  تقريراً  ير�شل 
خ���الل اأرب����ع وع�����ش��ري��ن ���ش���ع��ة من 
من  اأي  ب��وق��وع  ال�شتب�ه  اأو  وق���وع 

هذه النته�ك�ت.

اجل�ري  ال�شهر  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع 
ب���ن��ه ل ي��ع��رف ا���ش��م املجني  م��ق��راً 
التعرف  ي�شتطيع  ول��ك��ن��ه  ع��ل��ي��ه��� 
معرف�ً  م�����ش���ه��دت��ه���  ع��ن��د  اإل��ي��ه��� 
دخوله�  اأث���ن����ء  ع��ل��ي��ه���  ب����لع���ت���داء 
املطبخ  ال����ف����را�����ش����ني  ا�����ش����راح����ة 
التيله  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  مب��ف��رده��� 
اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ب��ه���  ت��ل��ع��ب  ل��ك��ي 
ملعرفة  ج�رية  م�زالت  التحقيق�ت 

مالب�ش�ت احل�دث .
ن������ش��ر خلريب�ين  ال���ل���واء  وع��ل��ق   
ملكتب  ال����ع�����م  الأم��������ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ن�ئب  �شمو 
اللجنة  ورئ��ي�����س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
ب�لوزارة  ال��ط��ف��ل  حل��م���ي��ة  ال��ع��ل��ي��� 
ع��ل��ى احل����دث���ة امل���وؤمل���ة، م��ع��رب���ً عن 
مو�شح�ً  ل��وق��وع��ه  ال�شديد  اأ���ش��ف��ه 
فيه  مت����ت  ال���ت���ي  الإج�����������راءات  اأن 
اإجراءات  دليل  ك�نت متط�بقة مع 
التحقيق يف ق�ش�ي� الأطف�ل والتي 
ت���رك���ز ع���ل���ى ت���وح���ي���د الإج���������راءات 
ال���������ش����رط����ي����ة وت���ط���ب���ي���ق اأف�������ش���ل 

املم�ر�ش�ت ذات ال�شلة. 
اأهمية  ال��ع���م على   و���ش��دد الأم���ني 

اإدارات  م�����ن  ال����رق�����ب����ة  ت���ك���ث���ي���ف 
امل�����دار������س حل���م����ي���ة الأب�����ن������ء من 
الع����ت����داء و وق���ي��ت��ه��م م���ن وق���وع 
م���ث���ل ه������ذه احل�����������وادث الأل���ي���م���ة 
الإم�����رات  جمتمع  على  والغريبة 
ب�لقيم  ال�شديد  بتم�شكه  امل��ع��روف 
ملثل  ال�شديد  ورف�شه  الجتم�عية 
الأخالقية  غ��ري  امل��م���ر���ش���ت  ه���ذه 
مثمن�ً  الأب����ن�����ء  ب��ح��ق  خ�����ش��و���ش���ً 
لالإبالغ  ال�����ش��ح��ي��ة  ذوي  م���ب����درة 
عن الواقعة يف حينه� م� مّكن من 

�شبط املتهم فور ورود البالغ.
اأهمية  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال����ل����واء  واأك������د   
وامل�شتمرة  ال��ل�����ش��ي��ق��ة  امل���راق���ب���ة 
�شواء  الأوق���ت  لالأطف�ل يف جميع 
من خالل اأولي�ء الأمور اأو الإدارات 
�شرورة  اإىل  الأ�شر  داعي�ً  املدر�شية 
ومدار�شهم  اأبن�ئه�  م��ع  التوا�شل 
ومت�بعتهم  توعيتهم  خ���الل  م��ن 
الأول  الأ���ش��رة خ��ط احلم�ية  ك��ون 
املخ�طر  خم��ت��ل��ف  م����ن  لأب���ن����ئ���ن���� 
بهم حيث تعترب  ق��د حت��دق  ال��ت��ي 
درجة ن�شج الأطف�ل واهتم�م�تهم 
عن  مت�م�ً  خمتلفة  واحتي�ج�تهم 

اختتام اأعمال موؤمتر امل�صوؤولية االجتماعية يف ابوظبي
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  ل��دول  الجتم�عية  امل�شوؤولية  موؤمتر  اختتم 
ال��ت��ع���ون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال����ذي رع��ت��ه هيئة 

الهالل الحمر اأعم�له يف اأبوظبي ام�س.
بدول اخلليج  الأحمر  الهالل  املوؤمتر هيئ�ت  واأو�شى 
العربية بعقد موؤمتر على جميع امل�شتوي�ت الإقليمية 
ج�ئزة  ه��ن���ك  ت��ك��ون  اأن  على  دوري  ب�شكل  وال��دول��ي��ة 
املع�يري  تطبق  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش���ت  لأف�����ش��ل  ت�شجيعية 
الدولية للم�شوؤولية الإجتم�عية ون�شر ثق�فة معرفة 

امل�شوؤولية الإجتم�عية.
واأكدت التو�شي�ت اأن امل�شوؤولية الجتم�عية ت�ش�هم يف 
التنمية لتح�شني م�شتوى املعي�شة لك�فة فئ�ت املجتمع 
الإجتم�عية  امل�شوؤولية  ثق�فة  ون�شر  دع��م  اىل  داعية 
من خالل درا�شة املوا�شفة القي��شية الدولية لالأيزو 
ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  وب��رام��ج   26000
امل��ت��ح��دة و  ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ع����ون الق��ت�����ش���دي والأمم 
مب�درة امليث�ق الع�ملي واتف�قي�ت الحت�د الأوربي حول 
امل�شئولية الجتم�عية والإطالع الدائم على املوا�شيع 
الأهداف  وحتديد  وج��دواه���  العالقة  ذات  الأ�ش��شية 

املرجوة والتحقق من اإمك�نية التطبيق.
امل�شتهدفة  الفئ�ت  وت�شنيف  بتحديد  املوؤمتر  واأو�شى 
يف ���ش��وء ال���ع���الق����ت ب���ني امل��وؤ���ش�����ش��ة وامل��ج��ت��م��ع حيث 
قراراته�  ت�أثري  بكيفية  تقر  اأن  املوؤ�ش�ش�ت  على  يتعني 
املجتمع  وتوقع�ت  والبيئة  املجتمع  على  ون�ش�ط�ته� 
الت�أثريات  ه��ذه  حي�ل  امل�����ش��وؤول  ب�لت�شرف  املرتبطة 
وعلى  فيه�  املعنيني  والأط���راف  املوؤ�ش�شة  بني  وكذلك 
الذين  املعنيني  الأط��راف  خمتلف  تعرف  اأن  املوؤ�ش�شة 
ون�ش�ط�ته�  امل��ن�����ش���أة  ب���ق���رارات  م�ش�حلهم  ت��ت���أث��ر  ق��د 
ويتعني  واملجتمع  املعنيني  الأط����راف  ب��ني  اخ���ريا  ث��م 
بني  العالقة  تتفهم  اأن  املوؤ�ش�شة  على  احل�لة  ه��ذه  يف 
املوؤ�ش�شة  عليه�  توؤثر  التي  املعنيني  الأط��راف  م�ش�لح 
م���ن ج��ه��ة وت��وق��ع���ت امل��ج��ت��م��ع م���ن اجل��ه��ة الأخ�����رى. 
احل�يل  للموقف  �ش�مل  بتحليل  التو�شي�ت  وط�لبت 
لختي�ر  الجتم�عية  امل�شئولية  جت���ه  موؤ�ش�شة  لكل 
ومه�م  اأه��داف  بني  التوازن  واإيج�د  املم�ر�ش�ت  اأف�شل 
امل�شئولية الجتم�عية ح�شب املع�يري الدولية واأهداف 
ب�ل�ش�فة اىل عمل  للموؤ�ش�شة  الإ�شراتيجية  اخلطة 
اإ�شراتيجية  يف  ال��ف��ج��وات  اأه��م  ح��ول  مف�شل  تقرير 
املحلي  امل�شتوي  الجتم�عية علي  وامل�شئولية  املوؤ�ش�شة 

و الدويل.
ودعت اىل ح�شر جميع الأن�شطة ذات ال�شلة وحتديد 

الت�أثريات املحتملة للقرارات والن�ش�ط�ت واأخذه� بعني 
العتب�ر خالل مرحلة التخطيط للن�ش�ط�ت اجلديدة 
تدعو  مل�  وفق�  امل�شتمرة  الن�ش�ط�ت  مراجعة  وكذلك 
الت�شورات  بو�شع  التو�شي�ت  وط�لبت  احل�جة.  اليه 
الجتم�عية  امل�شئولية  ب��رام��ج  لتطوير  امل�شتقبلية 
والدويل  الإقليمي  امل�شتوى  على  التطبيق  واإمك�ني�ت 
يف �شوء اخلطة الإ�شراتيجية لدول جمل�س التع�ون 
القي��شية  املوا�شفة  درا���ش��ة  اإط���ر  يف  وذل��ك  اخلليجي 
الدرا�ش�ت  م��ن  وغ��ريه���   26000 ل��الأي��زو  ال��دول��ي��ة 
�شرورة  على  املوؤمتر  تو�شي�ت  و�شددت  العالقة.  ذات 
املوؤ�ش�شية  ال��ت��ن���ف�����ش��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  الب���ت���ك����ر  و  ال��ت��م��ي��ز 
امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  ال��ت��وازن  علي  واملح�فظة 
وحت��م��ل م�����ش��ئ��ول��ي��ة ات���خ����ذ ال����ق����رارات و ب��ن���ء ق�عدة 
مرابطة حملي� وع�ملي� لل�شراكة وامل�ش�همة فى حقل 
البيئة  �شالمة  على  للحف�ظ  الجتم�عية  امل�شوؤولية 
. وك�ن  ال�ش�رة  الأف��ع���ل  ع��واق��ب  م��ن  ال��ك��ون  وحم�ية 
املوؤمتر قد عقد قبل اختت�م اأعم�له ام�س جل�شتي عمل 
الهالل  للموؤمتر وقدمت هيئة  والرابعة  الث�لثة  هم� 
الحمر الم�راتية يف اجلل�شة الث�لثة ورقة عمل اكدت 
اآلي�ت  تفعيل  يف  الجتم�عية  امل�شوؤولية  اأهمية  فيه� 
اإىل  و���ش��ول  املحلية  للمجتمع�ت  امل�شتدامة  التنمية 
حتقيق التوازن الجتم�عي والبيئي وهو م� ي�شهم يف 
وق�لت  الع�مل.  م�شتوى  على  والأم��ن  ال�شلم  ا�شتقرار 
مديرة  النظ�ري  فتحية  قدمته�  التي  الهالل  ورق��ة 
ادارة اليت�م ب�لهالل ان الهالل كهيئة اإن�ش�نية تعمل 
ج�هدة على تفعيل مفهوم امل�شوؤولية الجتم�عية لدى 
ال�شراك�ت  عرب  واخل��س  الع�م  القط�عني  موؤ�ش�ش�ت 
العديد  م��ع  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ين�شجه�  التي  ال��ع��دي��دة 
ن�شر  اإىل  يطمح  ال��ه��الل  لكن   .. املوؤ�ش�ش�ت  ه��ذه  م��ن 
وان  نط�ق  اأو���ش��ع  على  الجتم�عية  امل�شوؤولية  ثق�فة 
املتطلب�ت  تلبي  بحيث  امل�����ش���رك��ة  اآل��ي���ت  تطوير  يتم 
امل��ت��زاي��دة وال��ت��ح��دي���ت ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ه��الل الأحمر 
اأن موؤمتر  ال��ورق��ة  واأك���دت   . ال��دول��ة وخ�رجه�  داخ��ل 
ليكون  املن��شب  وقته  يف  ج���ء  الجتم�عية  امل�شوؤولية 
عون� للمنظم�ت الإن�ش�نية واحلكوم�ت يف دول جمل�س 
ال�شالم  على  للحف�ظ  العربية  اخلليج  لدول  التع�ون 
وحتقيق  والبيئية  الإن�ش�نية  والتنمية  الجتم�عي 
الجتم�عية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اإن  وق���ل��ت  والأم������ن.  الأم���ن 
اهتم�م�ت  ب���ني  ت��ك���م��ل  اح�����داث  اإىل  ي��ه��دف  م��ف��ه��وم 
واإن  الربحية  واأعم�له�  والبيئية  الجتم�عية  ال�شركة 
التي متثل  واملب�درة  التطوع  اأ�ش��ش� من  اأعم�له�  تنبع 

التزام� ق�نوني� واأخالقي� جت�ه املجتمع.

الأمم املتحدة ت�شم كتب الهيئة اإىل مكتبتها العامة

منظمات وهيئات دولية ت�صيد باإ�صدارات الهوية يف جمال البحث العلمي
•• ابوظبي - الفجر

واملنظمة  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأ����ش����دت 
وعدد  اجلن�ئية  لل�شرطة  الدولية 
املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه����ت  م���ن 
واخل�رجية وبع�س ال�شف�رات لدى 
الإم�رات  هيئة  ب�إ�شدارات  الدولة 
العملي  البحث  جم���ل  يف  للهوية 
م���ن���ّوه���ني ب���ح���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة على 
والعملي  البحثي  نت�جه�  م�ش�ركة 

على نط�ق ع�ملي.
ه���ذه اجل��ه���ت يف برقي�ت  وث��م��ّن��ت 
ر���ش��م��ي��ة ت��ل��ق��ت��ه��� ه��ي��ئ��ة الإم�������رات 
دعم  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س  للهوية 
جم��ت��م��ع واق��ت�����ش���د امل��ع��رف��ة على 
والع�مل  الإم������رات  دول���ة  م�شتوى 
العلمية  الأب��ح���ث  ن�شر  من خ��الل 
تعّزز  التي  املتخ�ش�شة  والدار�ش�ت 
ال��رق��م��ي��ة وت�شلط  ال��ه��وي��ة  ث��ق���ف��ة 
امل�شتقبلي  ال������دور  ع��ل��ى  ال�������ش���وء 
لأنظمة الهوية املتقدمة يف تعزيز 
اأم�����ن ال������دول وامل��ج��ت��م��ع���ت ودع���م 
الإلكرونية  احل��ك��وم��ة  م�����ش���ري��ع 
القط�عني  يف  اخل��دم���ت  وت�شهيل 

الع�م واخل��س.
واأكد �شع�دة الدكتور املهند�س علي 
حم��م��د اخل����وري م��دي��ر ع����م هيئة 

ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ي ُن�����ش��رت يف 
عدد من املجالت الدولية املُحّكمة 

خالل الع�م 2012.
ن�شخ  ت��وزي��ع  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  وب������درت 
�شرك�ئه�  على  اجلديد  كت�به�  من 
القط�عني  يف  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني 
م�شتوى  على  واخل��س  احلكومي 
جميع  اإىل  ب����لإ����ش����ف���ة  ال����دول����ة 
والأك�دميية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�������ش���روح 
اإىل عدد  اأه��دت��ه  ال��دول��ة و كم�  يف 
الدولية  وال��ه��ي��ئ���ت  املنظم�ت  م��ن 

وال�شف�رات املعتمدة لدى الدولة.

مكتبة الأمم املتحدة
ريت�ش�رد  ال���دويل  واأع����رب اخل��ب��ري 
لدى  الإق��ل��ي��م��ي  امل�شت�ش�ر  ك��ريب��ي 
احلكومة  اإدارة  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
القت�ش�دية  لل�شوؤون  الإلكرونية 
ملب�درة  تقديره  ع��ن  والجتم�عية 
ب�إهداء  ل��ل��ه��وي��ة  الإم��������رات  ه��ي��ئ��ة 
البحثية  اإ����ش���دارات���ه����  جم��م��وع��ة 
للمنظمة الدولية موؤكداً اأن الأمم 
الإ�شدارات  ه��ذه  �شت�شم  املتحدة 
اإىل مكتبته� الع�مة و�شمن مكتبة 
الأمم املتحدة لل�شوؤون القت�ش�دية 
ج���ن��ب حتميل  اإىل  والج��ت��م���ع��ي��ة 

ن�شخ اإلكرونية من هذه الأبح�ث 
بهدف  الإل��ك��روين  موقعه�  على 
والراغبني  ل��ل��ب���ح��ث��ني  اإت����ح���ت���ه���� 
ب�ل�شتف�دة منه� يف جم�ل تطوير 
الهوية  اأن��ظ��م��ة  م��ف���ه��ي��م  وت��ع��زي��ز 
املتقدمة  وت��ط��ب��ي��ق���ت��ه���  ال���ذك���ي���ة 

وغريه� من املج�لت.
هيئة  اأب����ح�����ث  اإن  ك���ريب���ي  وق�������ل 
م�ش�در  �شت�شكل  للهوية  الإم����رات 
للحكوم�ت  وم����ه����م����ة  مم������ت�������زة 
الهوية  جم�������ل  يف  وال����ب�����ح����ث����ني 
الق�ش�ي�  م��ن  وال��ع��دي��د  ال��رق��م��ي��ة 
تقديره  ع����ن  م���ع���رب����ً  امل���ع��������ش���رة 
ال��ت��ي و�شلت  امل���رم���وق���ة  ل��ل��م��ك���ن��ة 
اإليه� دولة الإم�رات العربية كدولة 
الإقليمي  ال�شعيدين  على  رائ���دة 
احلكوم�ت  م���وؤ����ش���ر  يف  وال�������دويل 

الإلكرونية.
واأ�ش�ف اخلبري الدويل اأن جتربة 
تعترب من  للهوية  الإم����رات  هيئة 
احلكومية  ال��ت��ج���رب  اأف�����ش��ل  ب��ني 
اإىل  ب�لنظر  ال��ع���مل  م�شتوى  على 
البي�ن�ت  ت���وف���ري  يف  م�����ش���ه��م��ت��ه��� 
املفتوحة ملنظومة العمل احلكومي 
ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى امل���ح���ل���ي ل���دول���ة 
م�شروع  م��ن  م�شتفيدة  الإم������رات 

الهوية الرقمية الذي تديره.

الإنرتبول
من ج�نبه ثّمن رون�لد نوبل اأمني 
لل�شرطة  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة  ع�����م 
اجلن�ئية )الإنربول( جهود هيئة 
الإم���رات للهوية يف جم�ل البحث 
ت�شخري  اإىل  وال���ه����دف���ة  ال��ع��م��ل��ي 
تطبيق�ت الهوية خلدمة القت�ش�د 
الإلكرونية  ال���ت���ج����رة  وح���م����ي���ة 

وتوفري البيئة الآمنة له�.
ون����ّوه ن��وب��ل مب���ب����درة ال��ه��ي��ئ��ة اإىل 
اإهداء اأبح�ثه� القّيمة للعديد من 
املوؤ�ش�ش�ت الدولية بهدف توفريه� 
الذي  الأم���ر  واملهتمني  للب�حثني 
الدولية  ل��ل��ج��ه��ود  اإ���ش���ف��ة  ُي�����ش��ّك��ل 
الق�نون  تطبيق  دعم  اإىل  اله�دفة 

وتوفري الأمن يف املجتمع�ت.
واأ���ش���د اأم��ني ع���م الإن��رب��ول بدور 
تطوير  يف  للهوية  الإم����رات  هيئة 
وحت���دي���ث م��ف��ه��وم ال��ه��وي��ة ال���ذي 
م�شتقباًل  كبرية  ف�ئدة  له  �شيكون 
الإجرامية  الأن�شطة  مواجهة  يف 

ع��م��ل��ي���ت تزوير  امل��ن��ظ��م��ة وك�����ش��ف 
الهوية التي ت�شكل حتدي�ً وتهديداً 
على  وال�شتقرار  ل��الأم��ن  مب��شراً 

م�شتوى الع�مل.

�شفارات وموؤ�ش�شات بحثية
م��ن ن���ح��ي��ت��ه��� ث��ّم��ن��ت ال��ع��دي��د من 
الدولة  ل��دى  املعتمدة  ال�����ش��ف���رات 
واجل�مع�ت  البحثية  وامل��وؤ���ش�����ش���ت 
الهيئة  ج��ه��ود  وال��ع���مل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
على  وحر�شه�  والبحثية  العلمية 
والعملي  البحثي  نت�جه�  م�ش�ركة 
اأن هذه  ن��ط���ق ع���مل��ي م��وؤك��دة  على 
العلم�ء  ج���ه���ود  ت���دع���م  امل�����ب������درة 
اأجل  م��ن  واملخت�شني  وال��ب���ح��ث��ني 
تطوير منظوم�ت العمل احلكومي 
والرت�����ق������ء مب�����ش��ت��وى اخل���دم����ت 
يف  للمتع�ملني  املقدمة  احلكومية 

خمتلف دول الع�مل.
للهوية  الإم�����رات  هيئة  وحت��ر���س 
البحث  تطوير  يف  امل�ش�همة  على 
نظراً  ال��دول��ة  يف  وتعزيزه  العلمي 

احلديثة  ال���دول  ب��ن���ء  يف  لأهميته 
مدى  لقي��س  م��وؤ���ش��راً  وب���ع��ت��ب���ره 
تقدم الدول ورقيه� وخ��شة يف ظل 
النظ�م الع�ملي احلديث والقت�ش�د 

املع��شر.
يذكر اأن كت�ب اأفك�ر نقدية ي�شلط 
احلثيثة  اجل����ه����ود  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
الر�شيدة  ال���ق���ي����دة  ت��ب��ذل��ه���  ال��ت��ي 
للدولة لالرتق�ء ب�لأداء احلكومي 
من  الر�شمية  املوؤ�ش�ش�ت  وخدم�ت 
اأجل تطوير وبن�ء الدولة احلديثة 
اإىل جمتمع  والو�شول  والع�شرية 
واقت�ش�د املعرفة كي تغدو الإم�رات 

)الرقم واحد( يف �شتى املي�دين.
اإلكرونية  ن�شخة  الهيئة  واأت�حت 
م�������ن ال������ك������ت�������ب ع�����ل�����ى م���وق���ع���ه���� 
اأع���ل���ن���ت عن  الإل�����ك�����روين و ك��م��� 
ن�����ش��خ جم�نية  ب��ت��وف��ري  ت��رح��ي��ب��ه��� 
وخمتلف  وال���ب����ح���ث���ني  ل���ل���ط���الب 
الدولة  يف  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش���ت 
من  ن�شخ  على  ب�حل�شول  الراغبة 

الكت�ب.

الهيئة  ح��ر���س  للهوية  الإم������رات 
اأوائ����ل اجله�ت  م��ن  ت��ك��ون  اأن  على 
تتبنى  التي  ال��دول��ة  يف  احلكومية 
ك��و���ش��ي��ل��ة لر�شم  ال��ع��م��ل��ي  ال��ب��ح��ث 
وحتقيق  ال�شراتيجية  خططه� 
اإىل ج�نب  املنبثقة عنه�  الأه��داف 
الدولة  تر�شيخ مك�نة  امل�ش�همة يف 
العلمي  امل�شتوى  على  التن�ف�شية 

والبحثي والفكري.
وق�ل الدكتور اخلوري اإن البحوث 
العلمية التي تعّده� هيئة الإم�رات 
العملي  ب���إط���ره���  تتميز  ل��ل��ه��وي��ة 
وط����ب���ع���ه���� ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي وب����أن���ه���� 
بلغة  ال���دول واحل��ك��وم���ت  تخ�طب 

الأطر  ع��ن  بعيداً  املع��شر  ال��ع���مل 
من  وذل��ك  التقليدية  الأك���دمي��ي��ة 
ال���ت���ج���رب���ة احلية  ع���ر����س  خ�����الل 
ل���دول���ة الإم��������رات ع��ل��ى اأك����ر من 
لتغدو  ال����دوؤوب  �شعيه�  يف  �شعيد 
اإط����ر  اأف�����ش��ل دول ال��ع���مل يف  م��ن 

روؤية الإم�رات 2021.
موؤخراً  اأ����ش���درت  ال��ه��ي��ئ��ة  وك����ن���ت 
الرابع  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث��ي  ك��ت���ب��ه��� 
جمموعة  �شّم  ال��ذي  نقدية  اأفك�ر 
م�������ن الأب���������ح����������ث وال�������درا��������ش��������ت 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ف���ك���ري���ة يف جم����لت 
املتقدمة  ال���ه���وي���ة  اأن���ظ���م���ة  اإدارة 
والإدارة  الإل��ك��رون��ي��ة  واحل��ك��وم��ة 

وفد من املدار�ش االأجنبية يف ابوظبي يزور جزيرة دملا باملنطقة الغربيةال�صفارة الهندية تنظم حما�صرة بعنوان )برنامج القوى النووية يف الهند والعامل(
•• املنطقة الغربية-وام:

دمل�  ابوظبي جزيرة  الأجنبية من  امل��دار���س  املعلمني وط��الب  وف��د من  زار 
جب�له�  يف  املتمثلة  الت�ريخية  وامل��ب���ين  الطبيعية  مع�مله�  على  ل��الط��الع 
التج�رة  وح��رك��ة  القدمية  احل�����ش���رات  واأث����ر  امل��ع���دن  م��ن  ب�لكثري  الغنية 

واملن�فع الأخرى التي تعود اىل 7 األف �شنة.
والتي  بداخله  امل��وج��ودة  الأث��ري��ة  القطع  دمل��� على  الوفد يف متحف  واطلع 
األف ع�م  �شبعة  اأك��ر من  التي مرت على اجلزيرة منذ  متثل احل�ش�رات 
م�  بت�شجيل  ال��ط��الب  وق����م  1329هجرية.  الإ���ش��الم��ي  الع�شر  وح��ت��ى 
�ش�هدوه وم� ا�شتمعوا اإليه من �شرح وتدوينه يف مذكراتهم العلمية ب�لكت�بة 
وال�شورة كم�دة علمية لال�شتف�دة منه� يف درا�شتهم العلمية عن ت�ريخ دولة 
اأرج���ء اجلزيرة يف اجلب�ل وال�شهول وا�شتمتع  الإم���رات. وجتول الوفد يف 
ب�أجواء اجلزيرة و�شواطئه� ال�ش�حرة . واأعرب اأع�ش�ء الوفد عن ارتي�حهم 
للمعلوم�ت التي قدمت لهم والتي �شي�شتفيدون منه� يف جم�ل الدرا�شة.. 

معربني عن �شكرهم للق�ئمني على اخلدم�ت يف اجلزيرة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ب�أبوظبي  الهندية  ال�شف�رة  تنظم 
القوى  برن�مج  بعنوان  حم��شرة 
وذلك  وال��ع���مل  الهند  يف  ال��ن��ووي��ة 
ابريل   18 اخل���م���ي�������س  غ����د  ي�����وم 
الهندية  ال�شف�رة  مقر  يف   2013
والن�شف  ال�����ش���ب��ع��ة  يف  ب���أب��وظ��ب��ي 
الدكتور  امل��ح������ش��رة  ي��ل��ق��ي  م�����ش���ء 
العلمي  امل�شت�ش�ر  �شيدامب�رام  اآر. 
الهند واملدير  لدى رئي�س حكومة 
النووية  الأب��ح���ث  لهيئة  ال�ش�بق 
الأ�ش��شية يف الهند وهي م� تعرف 
لعب  وق��د   BARC ب����رك  ب��شم 

يف جل��ن��ة ال��ط���ق��ة ال���ذري���ة خالل 
ومبوجب   1995-1994 الع�م 
الت�شميم  يف  امللمو�شة  م�ش�ركته 
)بوذا  لعملية  ال��ن���ج��ح  وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
اإدارة  ف��ري��ق  ب��ق��ي���دة  ق����م  يبت�شم( 
)�ش�كتي(  لعملية  ال��ذري��ة  الط�قة 

يف الع�م 1998م.
مب�رام  �شيدا  الدكتور  ح�شل  وق��د 
على العديد من اجلوائز والأو�شمة 
الهندية  اع��رف��ت احل��ك��وم��ة  وق��د 
النووية  ال��ت��ج���رب  يف  مب�ش�همته 
الن�جحة من خالل منحه يف الع�م 
ب�دم� �شري، رابع  1975م ج�ئزة 
اأكرب تكرمي مدين يف الهند وج�ئزة 

الدكتور �شيدامب�رام ليكون ع�شوا 
يف جل���ن���ة ال�����ش��خ�����ش��ي���ت ال����ب�����رزة 
جمل�س  اإىل  ت���و����ش���ي����ت  ل���ت���ق���دمي 
الولي�ت  ب�ش�أن  الوك�لة  حم�فظي 

طويلة الأمد والتمويل.
اأك�����م�����ل ال����دك����ت����ور ����ش���ي���دام���ب����رام 
ال���ف���ي���زي����ء  يف  ال����ب����ك�����ل����وري����و�����س 
مع  ال����ف����ي����زي�����ء  يف  وامل����ج�������ش���ت���ري 
يف  كمبيوتر  اأن���ل��وج  يف  التخ�ش�س 
الدكتوراة  واأكمل  مدرا�س  ج�معة 
ب�ملعهد  ال����ن����ووي����ة  ال���ف���ي���زي����ء  يف 
ف�زت  بنجلور  يف  للعلوم  ال��ه��ن��دي 
الرنني  للدكتوراه حول  اأطروحته 
مبيدالية  ال���ن���ووي  امل��غ��ن���ط��ي�����ش��ي 

دورا  ���ش��ي��دام��ب���رام  اآر.  ال���دك���ت���ور 
ال���ن���ووي  ال���ت���ف���ج���ري  اأ����ش��������ش���ي���� يف 
التجريبي يف ع�م 1974 يف موقع 
ب���وخ���ران وق���د ق����م ب��ق��ي���دة فريق 
جت�رب  يف  ال���ذري���ة  ال��ط���ق��ة  ادارة 
وك�ن  ع�م1998  الث�نية  بوخران 
ال�شخ�شي�ت  جل��ن��ة  اأع�����ش���ء  اأح����د 
الذرية  ال��ط���ق��ة  ل��وك���ل��ة  ال���ب����رزة 
ولعب دورا ه�م� يف احل�شول على 
الذرية  ال��وك���ل��ة  جمل�س  م��واف��ق��ة 
على اتف�قية ال�شم�ن�ت التي تاله 
�شلمي  ن��ووي  تع�ون  اتف�قية  اإب��رام 
املتحدة  وال�����ولي������ت  ال���ه���ن���د  ب����ني 
ع�شوا  اأ����ش���ب���ح  وق����د  الم���ريك���ي���ة 

تكرمي  اأك��رب  ث�ين  فيبو�ش�ن  ب�دم� 
ف�إنه  ذل��ك  اإىل  ب�لإ�ش�فة  م��دين.. 
ف���ز ب��ج��وائ��ز ك��ث��رية م��ن قبل عدد 
م��ن اجل���م��ع���ت وامل��ن��ظ��م���ت وخدم 
ك��ع�����ش��و وم���دي���ر ورئ��ي�����س يف عدد 
املعهد  ذل��ك  يف  مب�  اجل�مع�ت  من 
مبدار�س  للتكنولوجي�  ال��ه��ن��دي 
يف  للتكنولوجي�  ال��ه��ن��دي  امل��ع��ه��د 
لأبح�ث  الهندية  والهيئة  بومب�ي 
العملية  الأب��ح���ث  جمل�س   ، امل���واد 
لعلم  ال��دويل  والحت���د  ال�شن�عية 

البلورات.
وجهت   2008 ال���ع����م  م��ط��ل��ع  يف 
وك���ل��ة ال��ط���ق��ة ال��ذري��ة دع���وة اإىل 

اأطروحة  لأف�شل  فور�شر  م�رتن 
الع�م  خ����الل  امل��ع��ه��د  يف  دك����ت����وراه 
على  وح�����ش��ل  1961-1962م 
الدكتوراه يف التعدين وعلوم املواد 

من قبل ثم�ين ج�مع�ت.
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الأمم املتحدة تدين هجمات مقدي�شو 

مطالب بحماية ق�صاة ال�صومال من متمردي ال�صباب
•• نريوبي-نيويورك-وكاالت:

رايت�س  ه���ي���وم����ن  م��ن��ظ��م��ة  ق����ل���ت 
نيويورك  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  ووت�����س 
مقرا له� ام�س ان ق�ش�ة وحم�مي 
يت�شدرون  ال����ذي����ن  ال�������ش���وم����ل 
بح�جة  ال��ق�����ش���ئ��ي��ة  ال����ش���الح����ت 
املرتبطني  املت�شددين  من  حلم�ية 
هجم�ت  �شن  بعد  وذل��ك  ب�لق�عدة 
ب�لقن�بل على حم�كم يف مقدي�شو 
يف  ق��ت��ل��ى  ����ش���ق���وط  اىل  ادى  مم����� 

مطلع ال�شبوع.
املتمردة  ال�����ش��ب���ب  ح��رك��ة  وق��ت��ل��ت 
�شنوات  �شت  منذ  حرب�  ت�شن  التي 
لفر�س تف�شريه� املت�شدد لل�شريعة 
نحو  ال�������ش���وم����ل  يف  ال����ش���الم���ي���ة 
موجة  يف  الحد  يوم  �شخ�ش�   30
واطالق  انتح�رية  تفجريات  م��ن 
وو�شفت  امل��ح���ك��م.  ا�شتهدفت  ن���ر 
الهجم�ت  ووت�س  رايت�س  هيوم�ن 

ب�نه� جرمية حرب.
ال�شوم�لية  احل���ك���وم���ة  وج��ع��ل��ت 
ال�شلطة  ا�������ش������الح  اجل�������دي�������دة 
الق�نون  �شي�دة  وفر�س  الق�ش�ئية 
حملته�  يف  اول����وي�����ت����ه�����  اح�������دى 
ف��شلة  دول���ة  ل��ق��ب  م��ن  للتخل�س 

الذي و�شم البالد.
����ش���ي���ط���رة احل���ك���وم���ة على  ول���ك���ن 
البالد ل يتج�وز املراكز احل�شرية 

الرئي�شية.
مدير  ن�ئبة  ليفكو  لي�شلي  وق�لت 
رايت�س  هيوم�ن  مبنظمة  افريقي� 
ووت�س يف بي�ن ان الركيز احل�يل 

اجرى مق�بلة مع عثم�ن ا�شتهدف 
ع��ن ع��م��د. وق����ل حم��م��د ابراهيم 
الوطني  الحت��������د  ي����راأ�����س  ال������ذي 
لل�شحفيني ال�شوم�ليني ان افراح 
الن�ش�نية.  عن  مدافع�ن  وج��ورود 

لقد ك�ن� يخدم�ن �شح�ي�.
يوم  التي وقعت  الهجم�ت  وخ��الل 
ملغومة  ق��ن��ب��ل��ة  ان��ف��ج��رت  الح����د 
العديد  وفجر  الق��ل  على  واح���دة 
م�����ن امل���ه����ج���م���ني الن���ت���ح����ري���ني 
مبقدي�شو.  حم���ك��م  عند  انف�شهم 
جممع  اي�����ش���  م�شلحون  واق��ت��ح��م 

ع����ل����ى ال�������ش������الح ال���ق�������ش����ئ���ي يف 
ال�شوم�ل ح��شم.

لهذه  احل��������ش���م���ة  الم��������ور  وم������ن 
الق�ش�ة  متتع  �شم�ن  ال�شالح�ت 
واملح�مني ب�حلم�ية املطلوبة لداء 

مه�مهم.
التي  اجل��ه��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ومل حت���دد 
احلم�ية  هذه  توفري  عليه�  يتعني 
ولكن احلكومة ال�شوم�لية تعتمد 
الم��ن على  توفري  ب�شكل كبري يف 

قوات حفظ ال�شالم الفريقية.
ووت�س  راي��ت�����س  ه��ي��وم���ن  وق����ل���ت 

ان م��ن ب��ني م��ن ق��ت��ل��وا حم�ميني 
ام��راة وجهت  ب�رزين ك�ن� ميثالن 
زعمه�  بعد  جن�ئية  ات��ه���م���ت  له� 
اغت�شبوه�.  حكوميني  ج��ن��ودا  ان 
وقوبلت هذه الق�شية ب�دانة دولية 
والغت حمكمة نق�س حكم� ب�دانة 
لول علي عثم�ن يف فرباير �شب�ط 

.
حممد  ك������ن  م���������اذا  ي��ت�����ش��ح  ومل 
حممد افراح رئي�س نق�بة املح�مني 
الكرمي ح�شن  ان عبد  ال�شوم�لية 
ج��ورود وال��ذي مثل اي�ش� �شحفي� 

ال�صني ت�صن هجومًا غري مبا�صر على وا�صنطن 
•• بكني-رويرتز:

�شنت وزارة الدف�ع ال�شينية هجوم� غري مب��شر على الولي�ت 
واملحيط  ا�شي�  منطقة  يف  ال��ت��وت��رات  لزي�دته�  ام�س  املتحدة 
اله�دي من خالل ت�شعيد وجوده� الع�شكري والتح�لف�ت يف 
املنطقة وذلك بعد اي�م من زي�رة جون كريي وزير اخل�رجية 
عليه  اأطلقت  م�  ازاء  بقلق  ال�شني  وت�شعر  لبكني.  المريكي 
الولي�ت املتحدة اع�دة توازن القوى يف الوقت الذي تنهي فيه 
وا�شنطن احلرب يف افغ�ن�شت�ن وجتدد اهتم�مه� مبنطقة ا�شي� 

واملحيط اله�دي.
والفلبني  الي�ب�ن  �شجعت  ال�شي��شة  ه��ذه  ان  ال�شني  وت��ق��ول   
وفيتن�م يف خالف�ت اقليمية ق�ئمة منذ فرة طويلة. وق�لت 

وزارة الدف�ع ال�شينية يف ورقته� البي�ش�ء ال�شنوية ان ال�شني 
ت��واج��ه ت��ه��دي��دات ام��ن��ي��ة م��ت��ع��ددة وم��ع��ق��دة ع��ل��ى ال��رغ��م من 
تهدف  المريكية  ال�شراتيجية  ان  وا�ش�فت  نفوذه�.  تزايد 
ال���وزارة يف  وا�ش�فت  املنطقة.  تغيريات عميقة يف  اج��راء  اىل 
الوثيقة املوؤلفة من 40 �شفحة يف ا�ش�رة وا�شحة اىل الولي�ت 
املتحدة توجد بع�س الدول التي تعزز حت�لف�ته� الع�شكرية يف 
املنطقة وكثريا  الع�شكري يف  تواجده�  وتو�شع  واملحيط  ا�شي� 
م�جتعل الو�شع هن�ك اكر توترا. وق�ل ي�نغ يو جون املتحدث 
ب��شم الوزارة لل�شحفيني ان مثل هذه اخلطوات ل تتفق مع 
وال�شتقرار  ال�شالم  على  احل��ف���ظ  اىل  ت���وؤدي  ول  ال��ت��ط��ورات 
الر�شمية  ال�شعبي  التحرير  ب�ملنطقة. وذهبت �شحيفة جي�س 
اىل مدى اأبعد وق�لت يف تعليق انه يتعني على ال�شني تعزيز 

ان  وق�لت  تقوي�شه�.  على  غربي  ت�شميم  ملواجهة  دف�ع�ته� 
القوى الغربية املع�دية كثفت ا�شراتيجيته� ل�شف�ء الط�بع 
املمكنة  الو�ش�ئل  كل  ووظفت  وتق�شيمه�  ال�شني  على  الغربي 

لحتواء منو بالدن� والتحكم فيه .
ودافع وزير اخل�رجية المريكي جون كريي عن اع�دة توجيه 
ال�شي��شة اخل�رجية المريكية نحو ا�شي� لدى اختت�مه جولة 
النووي  ال��ربن���م��ج  ب�����ش���أن  امل��خ���وف  عليه�  هيمنت  ب�ملنطقة 

الكوري ال�شم�يل. 
وعلى الرغم من ان �شلوك كوري� ال�شم�لية اث�ر غ�شب ال�شني 
مب� يف ذلك اجرائه� ث�لث جتربة نووية يف فرباير �شب�ط فقد 
ردا  للقوة  املتحدة  ال��ولي���ت  ا�شتعرا�س  تعترب  انه�  او�شحت 

على �شلوك بيوجني�جن تطورا مثريا للقلق.

اإعدام ت�صعة حمكومني �صنقًا يف اإيران 
•• طهران-ا ف ب:

ب�لعدام  احك�م�  ان  ف���ر���س  يف  الي��ران��ي��ة  الق�ش�ئية  ال�شلط�ت  اعلنت 
�شنق� نفذت ام�س يف ت�شعة ا�شخ��س ادينوا بجرائم �شطو وقتل وخطف 
من  �شتة  ان  ال�شلط�ت  وا���ش���ف��ت  اي���ران  ج��ن��وب  ال��واق��ع��ة  املح�فظة  يف 

املحكومني اعدموا يف �ش�حة ع�مة والثالثة الآخرين داخل �شجن.
وادين املحكومون الذين مل تن�شر �شوى الحرف الوىل من ا�شم�ئهم 

ب�ل�شطو املتكرر والقتل واخلطف ، كم� ورد يف البي�ن.
امل�شلح  وال�شطو  والغ��ت�����ش���ب  القتل  ج��رائ��م  مرتكبي  اي���ران  وت��ع���ق��ب 
وتهريب املخدرات والزن� ب�لعدام. وهي واحدة من الدول التي ي�شجل 
والولي�ت  ال�����ش��ني  ج���ن��ب  اىل  الع����دام  عملي�ت  م��ن  ع���دد  اك���رب  فيه� 

املتحدة.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

ام�س  ق��دري جميل  ال�شوري  ال���وزراء  رئي�س  ن�ئب  ق���ل 
اإن �شوري� اليوم اأقرب اإىل احلل ال�شي��شي من اأي وقت 
م�شى وق�ل جميل يف حديث لقن�ة رو�شي� اليوم ، نحن 

الآن اأقرب من اأي وقت اإىل احلل ال�شي��شي .
وجدد القول اإنه ل خمرج من الأزم��ة ال�شورية اإّل من 
املع�ر�شة  تعمل  اأن  على �شرورة  م�شدداً  احل��وار،  خالل 
الداخلية واخل���رج��ي��ة م��ن اأج��ل ب��دء احل���وار م��ع وجود 

ممثلني عن النظ�م.
لكن جميل �شّدد على اأن جبهة الن�شرة هي خ�رج نط�ق 
اأجل  التوّحد من  اإىل  ال�شوريني  داعي�ً  ال�شي��شي،  احلل 

اإخراج هذه الظ�هرة من الأرا�شي ال�شورية.
مع�ر�شة  اأو  ال�شلمي  التغيري  ق��وى  ائ��ت��الف  اأن  واأك���د 
املع�ر�شة يف  مع  ر�شمية  ات�ش�لت غري  يجري  الداخل، 
ال��داخ��ل، م�شرياً  امل�شلحني يف  اخل���رج وحتى مع بع�س 

اإىل اأن بع�س اأطراف مع�ر�شة اخل�رج اأ�شبحت مقتنعة 
ب�شرورة احلوار. وراأى جميل اأنه اإذا مت توفري م�شتوى 
ك����ف م��ن ال��ث��ق��ة وال�����ش��م���ن���ت ف��م��ن امل��م��ك��ن اأن يذهب 
م�شلحون ل يريدون اأن يكونوا حلف�ء مع جبهة الن�شرة 
اإىل احلوار. واأ�ش�ر اإىل اأن لربيط�ني� وفرن�ش� دور �شلبي 
املوقف  اأن  ذات��ه  الوقت  يف  م�شيف�ً  املع�ر�شة،  ت�شليح  يف 

الأوروبي ب�شكل ع�م تطّور ليقبل الآن احلل ال�شي��شي.
اأح�دية  م��ب��داأ  ف��ر���س  ي��ح���ول  ال��غ��رب  اإن  وق����ل جميل 

املع�ر�شة، لكن ذلك اأمر مرفو�س.
واأّكد اأن الو�شع القت�ش�دي يف �شوري� �شعب لكن دم�شق 
اإىل  م�شرياً  احل�ش�ر،  يرف�شون  الع�مل  يف  اأ�شدق�ء  له� 
دول جمموعة  هن�ك  واأن  فقط  الغرب  لي�س  الع�مل  اأن 
ح�لي�ً  رو�شي�  جميل  وي��زور  �شوري�  تدعم  التي  بريك�س 
ي�شم  ال��ذي  الداخلية،  ال�شورية  املع�ر�شة  وف��د  �شمن 
علي  الوطنية  امل�ش�حلة  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  اأي�����ش���ً 

حيدر.

•• بريوت-ا ف ب:

واملع�ر�شة  الثورة  لقوى  الوطني  الئتالف  دع��� 
ام�����س احل��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة اىل م��ن��ع ح���زب اهلل 
�شوري�،  داخ��ل  عملي�ت  تنفيذ  من  دم�شق  حليف 
مط�لب� مق�تلي املع�ر�شة ال�شورية ب�شبط النف�س 

وعدم ا�شتهداف من�طق لبن�نية.
وي�أتي هذا املوقف بعد ق�شف مق�تلني مع�ر�شني 
يف منطقة الق�شري و�شط �شوري�، مع�قل للحزب 
اىل  ادى  م���  لبن�ن،  �شرق  يف  الهرمل  منطقة  يف 

مقتل �شخ�شني الحد امل��شي .
ردا  ات��ت  اخل��ط��وة  ان  مع�ر�شون  مق�تلون  وق����ل 
ال��ن��ظ���م ال�شوري  ع��ل��ى ق��ت���ل احل���زب اىل ج���ن��ب 
�شبط  اإىل  اللبن�نية  احل��ك��وم��ة  الئ��ت��الف  ودع���� 
حدوده� والإيق�ف الع�جل، بكل الو�ش�ئل املمكنة، 
اهلل  حلزب  املن�شوبة  الع�شكرية  العملي�ت  جلميع 

، وذلك  ال�شورية  القريبة من احلدود  املواقع  يف 
يف بي�ن ا�شدره ام�س .

وا�ش�ف اآن الأوان للحكومة اللبن�نية التي اتخذت 
غ�س  عن  التوقف  اإىل  ب�لنف�س،  ال��ن���أي  �شي��شية 
مي�ر�شه�  التي  التع�شفية  ال�شي��ش�ت  عن  النظر 

حزب اهلل يف تدخله ب�ل�شوؤون ال�شورية .
الرد  م��ن  ح��ذر  ال���ذي  اللبن�ين  اجلي�س  دع���  كم� 
النف�س والتزام  النريان، اىل �شبط  على م�ش�در 

احلكمة يف الت�شرف .
اللبن�نية  الع��م���ل  ت�شريف  حكومة  واع��ت��م��دت 
التي يحظى حزب اهلل وحلف�وؤه ب�لكرية فيه�، 
ال�شوري  ال��ن��زاع  ح��ي���ل  ب�لنف�س  ال��ن���أي  �شي��شة 
امل�����ش��ت��م��ر م��ن��ذ ع���م��ني، و���ش��ط ان��ق�����ش���م ح����د بني 
موؤيدين لنظ�م الرئي�س ب�ش�ر ال�شد ومع�ر�شني 

له.
�شالح  تهريب  عملي�ت  عن  امنية  تق�رير  وتفيد 

الللبن�نية  احل���دودي���ة  امل��ن���ط��ق  ع��رب  وم�شلحني 
اىل  وال�����ش��رق،  ال�شم�ل  يف  ال�شنية  الغ�لبية  ذات 

املع�ر�شة ال�شورية.
يف املق�بل، تفيد تق�رير اخرى ان حزب اهلل ير�شل 
النظ�مية،  ال��ق��وات  ل��دع��م  ���ش��وري���  اىل  مق�تلني 
و�شط  حم�س  مب��ح���ف��ظ��ة  ال��ق�����ش��ري  يف  �شيم�  ل 

الواقعة مق�بل الهرمل.
�شورية  ق���رى  بق�شف  احل���زب  الئ��ت��الف  وات��ه��م 
وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ب��ع�����ش��ه���، م��� ق��د ي��دف��ع بع�س 
كت�ئب اجلي�س احلر اإىل الرد على ذلك العدوان 
املتكرر . ودع� كت�ئب اجلي�س احلر يف ريف حم�س 
ال��غ��رب��ي اىل ���ش��ب��ط ال��ن��ف�����س واح�����رام احل���دود 
ال�شي�دية للبن�ن، حمذرا من ان اندلع مواجه�ت 
بني الطرفني يعر�س �شك�ن املن�طق احلدود اىل 
�شوت  بتحكيم  جت��ن��ب��ه���  مي��ك��ن  ك��ب��رية  خم���ط��ر 

العقل ووقف اخلروق�ت والعدوان.

االئتالف يطالب بوقف عمليات حزب اهلل يف �صوريا

اإ�صرائيل م�صتعدة 
حلرب مع �صوريا 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اجلي�س  اأرك����������ن  رئ���ي�������س  اأع����ل����ن 
الإ�شرائيلي اجلرنال بيني غ�نت�س 
اأن قواته م�شتعدة لحتم�ل ن�شوب 
حرب مع �شوري� يف اأي حلظة، اإل 
اأن����ه ا���ش��ت��ب��ع��د ه����ذا الح���ت���م����ل يف 
غ�نت�س  وق������ل  ال���ق���ري���ب  ال���وق���ت 
يف م��ق���ب��الت م���ع و���ش���ئ��ل اإع���الم 
التغيريات  ب�شبب  اإن��ه  اإ�شرائيلية 
لأول  اإ�شرائيل  تواجه  الإقليمية 
م����رة م��ن��ذ ع���ق���ود ط��وي��ل��ة واقع� 
ج����دي����دا ح���ي���ث ق����د ت�����ش��ط��ر اإىل 
مواجهة معركة متعددة اجلبه�ت.  
واأكد اأن اجلي�س الإ�شرائيلي ق�در 
ع��ل��ى ���ش��رب امل��ن�����ش���آت ال��ن��ووي��ة يف 
اإيران مبفرده اإذا اتخذ قرارا بهذا 
القدرات  اجل��ي�����س  ول���دى  ال�����ش���أن 
الع�شكرية وعندم� �شيتخذ القرار 

ف�إنه ي�شتطيع اأن ينفذه . 
درا�شة  ت��ت��م  اأن�����ه  اأ�����ش�����ف  ل��ك��ن��ه   
ال��ت��ق��دي��رات ح���ول ن��ت���ئ��ج هجوم 
احل�شب�ن  يف  و���ش��ت��ت��خ��ذ  ك����ه����ذا، 
ل���دى ات���خ����ذ ق����رار ب�����ش���أن هجوم 
وج����ود  اإىل  م�������ش���ريا   ، حم���ت���م���ل 
امل�شتويني  بني  مطولة  م���داولت 
اإ�شرائيل  يف  والع�شكري  ال�شي��شي 
ح���ول ذل���ك. وب�����ش���أن الأو����ش����ع يف 
راأى  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  الأرا������ش�����ي 
يف  ال��ه��دوء  ا���ش��ت��م��رار  اأن  غ�نت�س 
اأن عملية  ي���دل ع��ل��ى  ق��ط���ع غ���زة 
ع��م��ود ال�����ش��ح���ب ال��ع�����ش��ك��ري��ة قد 
ح��ق��ق��ت غ���ي���ت��ه���، وه����ّدد ب���أن��ه يف 
�شواريخ  اإط���الق  ا�شتئن�ف  ح���ل 
اإ���ش��رائ��ي��ل �شت�شن  م��ن غ���زة ف�����إن 

هجوم� �شديدا �شده� .
انتف��شة  ان������دلع  ا���ش��ت��ب��ع��د  ك��م��� 
ال�شفة  يف  ث����ل���ث���ة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
مواجه�ت  وج����ود  رغ���م  ال��غ��رب��ي��ة 
الفل�شطينيني  ب����ني  م���ت���ف���رق���ة 
ال�شفة  يف  الإ�شرائيلية  وال��ق��وات 
ال��غ��رب��ي��ة يف ال�����ش��ه��ور الأخ������رية، 
غري اأنه توقع اأن تكون التحدي�ت 
امل�شتقبلية يف ال�شفة خمتلفة عم� 
اإ�شرائيل يف امل��شي . ويف  واجهته 
م� يتعلق ب�لعالق�ت بني اإ�شرائيل 
الإخوان  �شعود  اأعق�ب  يف  وم�شر 
م�شر،  يف  احل��ك��م  اإىل  امل�����ش��ل��م��ني 
الأمني  التن�شيق  اإن  غ�نت�س  ق���ل 
الدولتني قد حت�ّشن يف عدة  بني 
جوانب واأ�ش�ف اأن م�شر تبذل يف 
الأ�ش�بيع الأخرية جهودا اإيج�بية 
لإع�دة ال�شتقرار اإىل املنطقة، اإل 
اأن امل�شوؤولية ملق�ة يف نه�ية الأمر 

على قي�دة حم��س يف غزة .

•• نيويورك-لندن-وكاالت:

الإغ�ثة  منظم�ت  م��دي��رو  ط�لب 
امل��ت��ح��دة زعم�ء  ل����الأمم  ال��ت���ب��ع��ة 
ال��ت��ح��رك لك�شر  ب�����ش��رع��ة  ال��ع���مل 
اجل����م����ود ال���دب���ل���وم��������ش���ي ال����ذي 
ي��ح��ي��ط ب�����ش��وري��� ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 
اإىل نقطة حتول  الأزم���ة  و���ش��ول 

خطرية.
وك�لت  خم�س  م�شوؤولو  واأ���ش��در 
ب�لو�شع  معنية  اأمم��ي��ة  اإن�ش�نية 
م�����ش��رك��� دعوا  ب��ي���ن���  ���ش��وري���  يف 
ال�شوري  ال�شعب  اإن��ق���ذ  اإىل  ف��ي��ه 
وق�لوا   ، ال��ك���رث��ة  م��ن  وامل��ن��ط��ق��ة 
الأمن  ان��ع��دام  ب�شبب  بي�نهم  يف 
وقيود اأخرى مفرو�شة يف �شوري�، 
اإ�ش�فة اإىل عوائق م�لية، ف�إنن� قد 
اأ�ش�بيع  ن�شطر ورمب� بعد ب�شعة 
م�ش�عدتن�  م��ن  ج���زء  تعليق  اإىل 

الإن�ش�نية .
واأ�ش�ف البي�ن نحن روؤ�ش�ء هيئ�ت 
مع�جلة  مكلفة  املتحدة  الأمم  يف 
ندعو  للم�أ�ش�ة،  الإن�ش�نية  الكلفة 
اإىل  املعنيني  ال�شي��شيني  ال��ق���دة 
حتمل م�شوؤولي�تهم حي�ل ال�شعب 
ا�شتخدام  منهم  نطلب  ال�شوري، 
حل  ل��ف��ر���س  ال�شي��شي  ن��ف��وذه��م 

�شي��شي لهذه الأزمة الرهيبة .
وذكر البي�ن اأنه على مدى ع�مني 

اأكر  عن  �شوري�  يف  ال��ن��زاع  اأ�شفر 
اأكر  األ��ف قتيل واأج���رب   70 م��ن 
على  �شخ�س  ماليني  خم�شة  من 
من  اأكر  بينهم  من�زلهم  مغ�درة 

مليون لجئ.
اأن��ه بعد ك��ل ذل��ك يبدو اأن  وت���ب��ع 
الق�درين  وال��ف��رق���ء  احل��ك��وم���ت 
على و�شع حد للعنف واملج�زر يف 
�شوري� مل يدركوا حتى الآن مت�م� 

الط�بع امللح للو�شع.
ال�ش�لعني  جميع  البي�ن  ون��شد 
يف هذا النزاع العنيف واإىل جميع 
الت�أثري  على  ال��ق���درة  احلكوم�ت 
ومم�ر�شة  جهودهم  تعبئة  فيهم، 
ال�شوري  ال�شعب  لإن��ق���ذ  نفوذهم 

واإنق�ذ املنطقة من الك�رثة.
ال���ب���ي����ن م�������ش���وؤول���ة مكتب  ووق�����ع 
ت��ن�����ش��ي��ق ال�������ش���وؤون الإن�����ش���ن��ي��ة يف 
اآمو�س،  ف���ل��ريي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
لربن�مج  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وامل�����دي�����ر 
كوزان،  اأرت�����ران  الع�ملي  الأغ��ذي��ة 
لالجئني  الأع������ل������ى  وامل����ف����و�����س 
اأن���ط���ون���ي���و  امل����ت����ح����دة  الأمم  يف 
التنفيذي  وامل���دي���ر  غ��وت��ريي�����س، 
ل�شندوق الأمم املتحدة للطفولة 
يوني�شيف اأنطوين ليك، واملديرة 
الع�ملية  ال�شحة  ملنظمة  ال��ع���م��ة 

م�رغريت �ش�ن.
وي���أت��ي ه��ذا ال��ن��داء قبل اأن يديل 

تفوق  الح��ت��ي���ج���ت  اأن  واأو����ش���ح 
التمويل ، م�شيف� اأن وك�لته التي 
بدوام  يعملون  م��وظ��ف���   60 ل��ه��� 
�شعوبة  جتد  قد  �شوري�  يف  ك�مل 
ب�ل�شتمرار يف تقدمي خدم�ته� يف 

ال�شهور الق�دمة.
وق���ل ليك خالف� لأزم���ت اأخرى 
العالمي  اله��ت��م���م  ي��رج��م  مل 
تربع�ت  اإىل  �شوري�  يف  ب�ل�شراع 
كبرية ، م�شريا اإىل اأن ذلك يعود 
يف ج�نب منه اإىل تركيز الإعالم 
املع�ن�ة  ع��ل��ى  ل  ال�����ش��ي������ش��ة  ع��ل��ى 
الإن�ش�نية، وهن�ك اأي�ش� م� ي�شمى 
ب��ك��ل��ل امل����ن���ح���ني، وراأي����ن����� ه����ذا يف 
���ش��راع���ت واأزم������ت م��ن ق��ب��ل بعد 
العنوان  نف�س  الن��س  ي��رى  ف��رة 

يتكرر ثم يعت�دونه.
وزي��ر اخل�رجية  اعلن  من ج�نبه 
اأن  ال����ربي����ط�����ين، ول����ي�����م ه����ي����غ، 
ال�شورية  املع�ر�شة  �شتزود  ب��الده 
من  واقية  ودروع  مدرعة  بعرب�ت 
اإىل فتح حتقيق  ودع�  الر�ش��س، 
اأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  ح����ول  ع���ج��ل 
وحم��شبة  ���ش��وري���  يف  ك��ي��م��ي���ئ��ي��ة 

اجلن�ة.
العموم  جم���ل�������س  ه����ي����غ،  واب�����ل�����غ 
ديلي  )ال��ربمل���ن(، ح�شب �شحيفة 
الثالث�ء،  ام�����س  ال�����ش���درة   ، ميل 
املع�ر�شة  �شتمنح  ب��ري��ط���ن��ي���  اأن 

ب�إف�دتيهم�  واآم���و����س  ج��وت��ريي��ز 
الأم��ن غدا  اجتم�ع جمل�س  اأم���م 
الو�شع  ب��خ�����ش��و���س  اخل��م��ي�����س، 
الإن�ش�ين يف �شوري�، بعد اأن اأعلنت 
امل��شي  الأ���ش��ب��وع  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الغذائية  امل�ش�عدات  �شتوقف  اأنه� 
لنحو 400 األف لجئ �شوري يف 
لبن�ن ال�شهر الق�دم م� مل حت�شل 

على متويل ع�جل جديد.
وق�ل املدير التنفيذي ليوني�شيف 
املوقعني على  واأح��د  ليك  اأنتوين 
الدويل  املجتمع  ت��ردد  اإن  ال��ن��داء 
واأ�ش�ف   ، ك���رث��ة  اإىل  يف�شي  ق��د 
ليك على ه�م�س موؤمتر يف دبلن 
يجب على املجتمع الدويل اإيج�د 
حل �شي��شي لهذا ال�شراع قبل اأن 
متحولة  الب�شرية  امل��ج��زرة  تت�شع 
من اأزمة اإىل ك�رثة، وهو م� توؤول 

اإليه الأمور ب�لفعل .
واأ�ش�ف ليك وهو م�شت�ش�ر �ش�بق 
ل���الأم���ن ال���ق���وم���ي الأم����ريك����ي يف 
مق�بلة مع وك�لة رويرز ل يوجد 
متويل ك���ف ول اهتم�م ك���ف ول 
اإرادة �شي��شية ك�فية، وعدم اإحراز 
ت��ق��دم يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي��ج���د حل 
م�شكلة  اأك��رب  هو  الأهلية  للحرب 
الإن�ش�نية،  الإغ�ثة  جهود  تواجه 
اأث��ر كبري  اأزم��ة التمويل له�  لكن 

اأي�ش� .

ذلك  يف  مب�  عربة،   34 ال�شورية 
5 عرب�ت م�شفحة رب�عية الدفع، 
ال��������دروع  م�����ن  جم���م���وع���ة  و20 

الواقية من الر�ش��س .
اإىل  �شت�شعى  بريط�ني�  اإن  وق����ل 
يفر�شه  ال�������ذي  احل����ظ����ر  ان����ه�����ء 
الأ�شلحة  على  الأوروب���ي  الحت���د 
اإىل �شوري� خالل الجتم�ع الذي 
دول���ه  خ���رج��ي��ة  وزراء  ���ش��ي��ع��ق��ده 
ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل، م��ن اأج����ل ات�حة 
اأم����م ت��زوي��د املتمردين يف  امل��ج���ل 

�شوري� ب�لأ�شلحة .
وا���������ش���������ف وزي�����������ر اخل������رج�����ي�����ة 
الربيط�ين اأنه �شيم�ر�س �شغوط�ً 
اأي�ش�ً على نظرائه الأج�نب خالل 

الجتم�ع الذي �شتعقده جمموعة 
اأ�شدق�ء ال�شعب ال�شوري مبدينة 
ال�شبت  ال���رك���ي���ة  ا����ش�������ط���ن���ب���ول 

املقبل.
اأن حكومة بالده  وفيم� ا�ش�ر اإىل 
ب�ش�أن  نه�ئي  ق���رار  اأي  تتخذ  مل 
�شدد  ال�����ش��وري��ني،  ال��ث��وار  ت�شليح 
ع��ل��ى اأن اجل��م���ع���ت امل��ع��ت��دل��ة يف 
امل��ع���ر���ش��ة ال�����ش��وري��ة ت��ف��ت��ق��ر اإىل 
عليه�  ي��ح�����ش��ل  ال���ت���ي  الأ���ش��ل��ح��ة 
النظ�م ومتطرفو تنظيم الق�عدة 

ب�شهولة.
ت�شعر  ب��ري��ط���ن��ي���  اإن  ه��ي��غ  وق�����ل 
ب��ق��ل��ق م���ت���زاي���د م���ن وج�����ود اأدل����ة 
كيمي�ئية  اأ�شلحة  ا�شتخدام  على 

تكون  اأن  مي��ك��ن  ول  ����ش���وري����  يف 
هذه  مواجهة  يف  �ش�كنة  �شي��شتن� 
ال���ك����رث���ة امل��ت��ن���م��ي��ة، وي���ج���ب اأن 
يواجه ا�شتخدام هذه الأ�شلحة يف 

�شوري� برد دويل جدي.
ع�جل  حت��ق��ي��ق  ف���ت���ح  اإىل  ودع������� 
كيمي�ئية  اأ�شلحة  ا�شتخدام  حول 
اجلن�ة  وحم��������ش���ب���ة  ����ش���وري����،  يف 
ون�شبت ال�شحيفة اإىل م�ش�در يف 
اإن  قوله�  الربيط�نية،  احلكومة 
تريدان  وفرن�ش�  املتحدة  اململكة 
رفع حظر الأ�شلحة اإىل �شوري� من 
قبل الحت�د الأوروب��ي للم�ش�عدة 
يف اقن�ع رو�شي� بوقف ت�شليح نظ�م 

الرئي�س ب�ش�ر الأ�شد.

الأمم املتحدة تدعو لإنقاذ ال�شوريني من كارثة 

بريطانيا تزود املعار�صة ال�صورية بعربات م�صفحة 

دم�صق: نقرتب من احلل ال�صيا�صي 

امل��ح���ك��م. وب��ع��د ف���رة وج��ي��زة من 
ذلك ا�ش�بت �شي�رة ملغومة ق�فلة 

م�ش�عدات تركية قرب املط�ر.
حركة  ه��ج��م���ت  ان  ليفكو  وق���ل��ت 
ال�شب�ب على ق�عة حمكمة وق�فلة 
ال�شته�نة  ت��ث��ب��ت  اغ���ث��ة  مل��وظ��ف��ي 

الك�ملة بحي�ة املدنيني .
قوانني احلرب حتمي كل املدنيني 
الهجم�ت  م���ن  امل���دن���ي���ة  وامل����ب�����ين 
ا�شتثن�ء  لي�شت  امل��ح���ك��م  وق����ع����ت 
ال15  ال����دول  دان���ت  وم���ن جهته� 
الع�ش�ء يف جمل�س المن الدويل 
 34 الع��ت��داءات التي اودت بحي�ة 
واكدت  الح��د،  مدني� يف مقدي�شو 
النتق�ل  دع���م  يف  رغبته�  جم���ددا 

ال�شي��شي يف ال�شوم�ل.
واكدت دول املجل�س يف بي�ن رغبته� 
ال��ذي��ن يهددون  ال��ت��ح��رك ���ش��د  يف 
ال�����ش��الم وال����ش���ت���ق���رار والم�����ن يف 

ال�شوم�ل.
اك��دت جم��ددا ت�شميمه� على  كم� 
يف  وامل�ش�حلة  ال�شالم  عملية  دعم 
ار�ش�ل  ال�شوم�ل مب� يف ذلك عرب 
جديدة  خ��������ش���ة  ���ش��ي������ش��ي��ة  ب��ع��ث��ة 
ل���المم امل��ت��ح��دة ب�����ش��رع��ة اىل هذا 
ال���ب���ل���د. م���ن ج��ه��ت��ه، اك����د الم���ني 
ب�ن كي مون  املتحدة  الع�م لالمم 
التي  ه��ذه العم�ل  ب���ن مثل  ثقته 
ت��ه��ز ت�شميم  ل���ن  ال��غ�����ش��ب  ت��ث��ري 
ال�شالم  اح��الل  على  ال�شوم�ليني 
والم����ن يف ب��ل��ده��م. واك���د جمددا 
التزام المم املتحدة دعم احلكومة 

ال�شوم�لية وموؤ�ش�ش�ته� .



11

عربي ودويل
األربعاء -  17   أبريل    2013 م    -    العـدد   10769

Wednesday   17    April     2013  -  Issue No   10769

خففت حمكمة ال�شتئن�ف الربيط�نية ام�س اأحك�م ال�شجن ال�ش�درة 
يف  اره�بية  هجم�ت  ل�شن  التخطيط  بتهم  ُم��دان��ني  اره�بيني  بحق 

اململكة املتحدة، واق�مة مع�شكر لتدريب اجله�ديني يف ب�ك�شت�ن.
وق�لت هيئة الإذاع��ة الربيط�نية بي بي �شي اإن حمكمة ال�شتئن�ف 
ق�����ش��ت ب������ش��ت��ب��دال ع��ق��وب���ت ال�����ش��ج��ن غ��ري امل���ح���ددة ال�����ش���درة بحق 

الره�بيني املدانيني بعقوب�ت �شجن حمددة.
وا�ش�فت اأن املحكمة اأمرت ب�أن مي�شي حممد �ش�ه ج�ه�ن 29 ع�م�ً 
عقوبة �شجن مدته� 17 ع�م�ً وثم�نية اأ�شهر، وكل من عثم�ن ح�شني 
)22 ع�م�ً( ون�ظم ح�شني 27 ع�م�ً عقوبة �شجن مدته� 16 ع�م�ً.

بحق،  ال�����ش���درة  ال�شجن  عقوبة  بتخفي�س  اأي�����ش���ً  املحكمة  وق�شت 
خميرب رحمن، من خم�س �شنوات اإىل اأربع �شنوات و�شتة اأ�شهر.

رج�ل  ت�شعة  م��ن  مكونة  خلية  م��ن  ج���زءاً  الأرب��ع��ة  امل�شلمون  وك����ن 
اعتقلتهم ال�شرطة الربيط�نية الع�م امل��شي مبوجب ق�نون مك�فحة 
اأم���م املحكمة يف وقت لحق بجرم  الره���ب، واع��رف ثم�نية منهم 
مواد  ح��ي���زة  ب��ج��رم  الت��شع  اأق���ر  فيم�  اره���ب��ي��ة،  لأع��م���ل  التح�شري 

متطرفة.

حّثت ال�شني ام�س الي�ب�ن على وقف انته�ك �شي�دة اأرا�شيه� ونقلت 
وك�لة اأنب�ء ال�شني اجلديدة �شينخوا عن املتحدث ب��شم وزارة الدف�ع 
الأرا�شي  �شي�دة  انته�ك  وق��ف  ال��ي���ب���ن  على  اإن  قوله  ي��وج��ون  ي�نغ 
ال�شينية ، كم� حث طوكيو على اتخ�ذ جهود ملمو�شة من اأجل حل 
امل�ش�ئل املتعلقة ب�جلزر التي يتن�زع عليه� اجل�نب�ن يف بحر ال�شني 
ال�شرقي. وجدد القول اإن اجلزر املعروفة يف ال�شني ب��شم دي�ويوي ، 
فيم� تطلق عليه� الي�ب�ن ا�شم �شنك�كو ، هي جزء ل يتجزاأ من اأرا�شي 
ال�شني منذ القدم ، م�شيف�ُ اأن احلكومة ال�شينية والقوات امل�شّلحة 

ملتزمون وق�درون على حم�ية ال�شي�دة ال�شينية على اجلزر.
وق�ل املتحدث ال�شيني اإن بالده اأّيدت دائم�ً ال�شبل ال�شلمية واحلوار 
اأعلنت يف وقت  اأجل ت�شوية هذا النزاع وك�نت الي�ب�ن  والت�ش�ور من 
الإقليمية قرب اجلزر  مي�هه�  اإىل  دخلت  �شينية  �شفن   3 اإن  �ش�بق 
بيجينغ  بني  العالق�ت  على  خّيم  التوتر  ان  ويذكر   . عليه�  املتن�زع 
وطوكيو ب�شبب اجلزر التي تتن�زع�ن عليه� والتي يعتقد انه� تختزن 
من  ج��زر   3 الي�ب�نية  احلكومة  وو�شعت  ال��غ���ز.  م��ن  كبرية  كمي�ت 
جمموعة اجلزر املتن�زع عليه� مع ال�شني حتت ملكية الدولة، بعد 
من  �شديد  احتج�ج  و�شط  م�لكه�،  من  �شرائه�  عقد  على  التوقيع 
اآ�شي�، فردت ال�شني  اأكرب اقت�ش�دين يف  التوتر بني  اأجج  بيجينغ م� 
املنطقة  ق��رب  بحرية  دوري����ت  ع��دة  بت�شيري  الي�ب�نية  اخلطوة  على 

املحيطة ب�جلزر.

ق�ل تقرير لالمم املتحدة ان زراعة الفيون يف افغ�ن�شت�ن من املتوقع 
ان تزيد للع�م الث�لث على التوايل وان م�شتواه� اعلى مم� ك�نت عليه 
اب�ن حكم حركة ط�لب�ن رغم اجلهود التي تبذله� احلكومة وقوات 

دولية ملك�فحة جت�رة هذا املخدر.
وق�ل التقرير ان ال�شع�ر املرتفعة لالفيون الذي ي�شنع منه الهريون 

ت�شجع املزارعني على زراعة اخل�شخ��س.
وق�ل التقرير الذي حمل عنوان تقييم خطر الفيون يف افغ�ن�شت�ن 
2013 انه من املتوقع ان تتو�شع زراعة اخل�شخ��س لي�س يف املن�طق 
اي�ش� يف من�طق  بل  2012 فح�شب..  فيه� يف  ك�نت موجودة  التي 

جديدة اأو من�طق ك�نت قد توقفت فيه� زراعة اخل�شخ��س.
وتذهب ارب�ح النت�ج املتزايد من الفيون على الرجح اىل املهربني 
ب�ملئة من   90 افغ�ن�شت�ن حوايل  واملتمردين على حد �شواء. وتنتج 
�شد  القت�ل  ا�شع�ل  يف  ال��ع���ئ��دات  وت�ش�عد  لالفيون  الع�ملي  الن��ت���ج 
القوات التي تقوده� الولي�ت املتحدة والتي اط�حت بحركة ط�لب�ن 

ع�م 2001.
امل��ت��ح��دة املعني  واب���ل���غ م����رت���ن راي��ث��ي��ل��وه��وب��ر م��دي��ر م��ك��ت��ب المم 
وهذا  مت�م�  مرتفعة  ال�شع�ر  لت��زال  روي��رز  واجلرمية  ب�ملخدرات 

ح�فز اقت�ش�دي وا�شح للغ�ية.

عوا�شم

لندن

فيينا

بكني

م�صروع الإ�صالح قوانني الهجرة يف اأمريكا
•• وا�شنطن-ا ف ب:

ال�شبوع  ه��ذا  الكبريين  المريكيني  احلزبني  من  برمل�نيني  جمموعة  تك�شف 
اولوية  ي�شكل  املتحدة  الولي�ت  يف  الهجرة  قوانني  ل�شالح  ت�ريخي�  م�شروع� 
او�ش�ع  ت�شريع  اىل  �شيوؤدي  عليه  الت�شويت  ح���ل  ويف  اوب���م���،  ب����راك  للرئي�س 
ام�س  �شب�ح  ا�ش��ش�  مرتقب�  ك�ن  ال��ذي  ال�شح�يف  واملوؤمتر  ال�شخ��س.  ماليني 
ارجئ اثر وقوع انفج�رات بو�شطن )م��ش�ت�شو�شت�س، �شم�ل �شرق( الثنني لكن 
وثيقة تت�شمن تف��شيل امل�شروع و�شلت اىل وك�لة فران�س بر�س . وهذا ال�شالح 
11،5 م��ل��ي��ون م��ه���ج��ر غ��ري ���ش��رع��ي غ�لبيتهم من  ي��خ��رج م��ن ال��ظ��ل ح���واىل 
املك�شيكيني يقيمون ويعملون يف البالد. و�شيح�شلون على و�شع �شرعي موقت، 
وت�شريع او�ش�عهم بحكم المر الواقع و�شيتمكنون من العمل والقي�دة وال�شفر 
لفرة  انق�ش�م�  يثري  ك���ن  على مو�شوع  امل��ف���ج��ىء  ال��ت��واف��ق  وه��ذا  ح��ري��ة.  بكل 
طويلة لدى الطبقة ال�شي��شية المريكية يوؤكد رغبة اجلمهوريني يف ا�شتدراك 
اهم�لهم للن�خبني املتحدرين من دول امريك� الالتينية والذين �شوتوا بن�شبة 
لقن�ع  لكن   .2012 ع�م  الرئ��شية  النتخ�ب�ت  يف  اوب�م�  لب�راك  ب�ملئة   71
املح�فظني املرددين ب�لعفو عن هوؤلء الذين يعتربونهم من مرتكبي اجلنح، 
اعدت املجموعة ال�شغرية التي تخو�س املف�و�ش�ت اجراءات واعدة لفر�س المن 
على احلدود مع املك�شيك التي ي�شهل اخراقه� والب�لغ طوله� ثالثة الف كلم. 
وهم يريدون جتنب �شين�ريو الع�م 1986 حني وافق الرئي�س ال�ش�بق رون�لد 
ريغ�ن على ت�شريع او�ش�ع 2،7 مليون �شخ�س. ورغم ح�شن النواي� وب�شبب عدم 
هذه  لكن  ال�شرعيني.  امله�جرين غري  تدفق  يتوقف  ك�فية، مل  امك�ن�ت  وج��ود 
املرة يفر�س الربمل�نيون �شروط�: فهم يط�لبون ب�ن توقف احلكومة 90 ب�ملئة 
على  م��رور  اك��رب حركة  ت�شهد  التي  املن�طق  ال�شرعيني يف  امله�جرين غري  من 
احلدود. و�شر�شد ميزانية بقيمة 4،5 ملي�ر دولر لن�شب �شي�ج مزدوج بح�شب 

الم�كن و�شراء تكنولوجي� مراقبة بينه� ط�ئرات بدون طي�ر.

وا�شنطن توؤكد اأهمية بقاء ال�شلطة الفل�شطينية 

اإ�صرائيل تت�صلح باالإرهاب للتنكيل باالأ�صرى 

مظاهرة ب�صنعاء الإطالق معتقلي غونتانامو 
وق���ل��ت امل��ف��و���ش��ة ال��ع��ل��ي��� حلقوق 
املتحدة،  ل��الأمم  الت�بعة  الإن�ش�ن 
ن�يف بيالي، يف بي�ن، يوم اجلمعة 
اإب��ق���ء ع��دد كبري من  امل������ش��ي، اإن 
ال�������ش���ج���ن����ء يف الع���ت���ق����ل لأج����ل 
العتق�ل  ي��������������وازي  غ��ري حم���دود 
التع�ّشفي ويعترب انته�ك�ً للقوانني 

الدولية .
واأ�ش�فت اأن� حمبطة ب�شكل خ��س 
)الأمريكية(  احلكومة  ك��ون  من 
غوانت�ن�مو  اإق��ف���ل  يف  تنجح  مل 

ب�لرغم من تعهداته� املتكررة .

•• �شنعاء-يو بي اأي:

تظ�هر املئ�ت من اأه�يل املعتقلني 
غوانت�ن�مو  �شجن  يف  اليمنيني 
وق�����ع����دة ب������غ�����رام، ام���������س، اأم������م 
ب�شنع�ء  الأم���ريك���ي���ة  ال�������ش���ف����رة 

للمط�لبة ب�لإفراج عن اأبن�ئهم.
اأم��ن��ي��ة م�شددة  اإج�����راءات  وو���ش��ط 
البوابة  ق��ب���ل��ة  الأه��������يل  جت��م��ع 
ال�شم�لية لل�شف�رة يف حي �شعوان 

�شرق �شنع�ء.
ودع���� امل��ت��ظ���ه��رون ال��ذي��ن ارتدوا 
ل����ب����������س امل���ع���ت���ق���ل���ني، ال���رئ���ي�������س 
الأم��ريك��ي ب����راك اأوب���م���، للوف�ء 
بوعده ب�إغالق �شجن غوانت�ن�مو 
والفراج  ب���غ��رام،  ق�عدة  و�شجن 
 90 الب�لغ عددهم  املعتقلني  عن 

�شجين�ً.
الرحمن  ع��ب��د  امل���ح����م���ي  و����ش���ّل���م 
ب��رم���ن م��ن منظمة ه���ود  ر�ش�لة 
احتج�ج اإىل مندوب من ال�شف�رة 
الأمريكية ب�شنع�ء وق�ل الأه�يل 
يف ر�ش�لتهم التي ح�شلت يون�يتد 
ن�شخة  على  اإن��رن������ش��ون���ل  ب��ر���س 
اإن�����ه ل��ل��ع���م ال���ث����ين ع�شر  م��ن��ه���، 
املعتقالت  اأ���ش��رى  مع�ن�ة  ت�شتمر 
غوانت�ن�مو  يف  الأم���ريك���ي���������������ة 
اأن������ه من  ، واأ�����ش�����ف����ت  وب������غ�����رام 
ال�شي��شة  ه����ذه  ا���ش��ت��م��رار  ال���ع����ر 
املتحدة  ال��ولي���ت  تنتهجه�  التي 
الأم����ريك����ي����ة ل��ل��ت��ن��ك��ي��ل ب���ه���ولء 

جمل�ش االأمن يبحث ن�صر قوات يف مايل 
•• نيويورك-رويرتز:

يدر�س جمل�س المن الت�بع لالمم املتحدة م�شروع قرار للموافقة على 
ت�شكيل قوة حلفظ ال�شالم ت�بعة للمنظمة الدولية تت�ألف من 12600 
فرد يف م�يل ابتداء من اأول يوليو متوز �شيكون مبقدوره� اأن تطلب من 
املت�شددين  تهديدات  ملواجهة  احل�جة  عند  امل�ش�ندة  الفرن�شية  ال��ق��وات 

ال�شالميني.
ومن املقرر اأن يلتقي خرباء من الدول اخلم�س ع�شرة الع�ش�ء يف جمل�س 
المن ملن�ق�شة م�شروع القرار الذي �ش�غته فرن�ش� وح�شلت رويرز على 
والقوات  ال�شالم  حفظ  ق��وات  بتفوي�س  امل�شروع  ويق�شي  منه.  ن�شخة 
وحتقيق  املدنيني  حلم�ية  ال�شرورية  الو�ش�ئل  كل  ا�شتخدام  الفرن�شية 
ا�شتقرار املدن الرئي�شية ول�شيم� يف �شم�ل م�يل. وي�أمل جمل�س المن 
تبني م�شروع القرار الذي قد يتم تعديله خالل املف�و�ش�ت بنه�ية اأبريل 
ان  ا�شمه  ين�شر  األ  ط�لب�  املتحدة  المم  يف  رفيع  م�شوؤول  وق���ل  ني�ش�ن. 
العملية �شتكون رابع اأكرب عملية حلفظ ال�شالم تقوم به� المم املتحدة 

و�شتبلغ تك�ليفه� 800 مليون دولر �شنوي�.
وك�نت فرن�ش� قد بداأت مب�ش�عدة نحو 2000 جندي من ت�ش�د هجوم� 
ع�شكري� يف ين�ير ك�نون الث�ين لطرد املق�تلني ال�شالميني الذين خطفوا 
متردا ملتمردي الطوارق يف م�يل وا�شتولوا على ثلثي هذه الدولة الواقعة 

يف غرب افريقي�.
ان  وتعتزم  جندي   4000 م��ن  املوؤلفة  مفرزته�  �شحب  فرن�ش�  وب���داأت 
اأنه�  الحد  يوم  ت�ش�د  وق�لت  الع�م.  بنه�ية  األف جندي فح�شب  ت�شتبقي 
طرد  يف  الفرن�شيني  �ش�عدت  ان  بعد  م���يل  م��ن  قواته�  اأي�ش�  �شت�شحب 

املق�تلني ال�شالميني من �شم�ل م�يل.
القوات  ا�شمه  ين�شر  األ  ط�لب�  الم��ن  جمل�س  يف  رفيع  دبلوم��شي  وق���ل 
الفرن�شية �شتكون ج�هزة لتقدمي الدعم لقوات حفظ ال�شالم. فال يجوز 

ان تطلب من قوات حفظ ال�شالم النخراط يف مك�فحة الره�ب.
ويقرح م�شروع قرار جمل�س المن اأن تتويل قوة ت�بعة لالمم املتحدة 
قوة  م��ن  يوليو مت��وز  اأول  م��ن  اب��ت��داء  الم���ور  مق�ليد  ال�����ش��الم  حلفظ 
افريقية ت�ش�نده� املنظمة الدولية يف م�يل وك�نت قد اأر�شلت اىل هن�ك 

لتحل حمل القوات الفرن�شية.

واأو�شحت   . الأب����ري�����ء  الأ����ش���رى 
الأ�شرى  غ���ل��ب��ي��ة  ب�����أن  ال��ر���ش���ل��ة 
يدخلون  غ��وان��ت���ن���م��و  ���ش��ج��ن  يف 
الأ�شبوع الت��شع من اإ�شرابهم عن 
ا�شتمرار  على  احتج�ج�ً  الطع�م 
ال�شيئة  املع�ملة  وعلى  اعتق�لهم، 
والتي  املعتقالت  يلقونه� يف  التي 
لكرامة  اإه����ن�����������ة  ع���ل���ى  ت���ن���ط���وي 

الإن�ش�ن ومقّد�ش�ته .
املعتقلني  اأه���يل  ر�ش�لة  وخل�شت 
ال�شف�رة  مندوب  اإىل  �شلمت  التي 
القول  اإىل  ب�شنع�ء  الأم��ريك��ي��ة 

تغلق،  اأن  املعتقالت  لهذه  اآن  لقد 
تعرف  اأن  ال�����ش��ي������ش��ة  ول����ه����ذه 
غري  ع��ل��ى  ت��ن��ب��ن��ي  ح��ي��ث  بف�شله� 

اأ�ش��س من حق اأو عدالة .
�شجني  يف  معتقاًل   40 ويوا�شل 
عن  اإ�شراب�ً  وب�غرام  غوانت�ن�مو 
ال��ط��ع���م ل��الأ���ش��ب��وع ال��ث���ل��ث على 
�شجنهم  على  احتج�ج�ً  ال��ت��وايل 
لأجل غري م�شمى، وفقد بع�شهم 
الكثري من وزنه اإىل درجة دفعت 
على  اإجب�رهم  اىل  ال�شجن  اإدارة 

تن�ول مواد غذائية �ش�ئلة.

الكويت تقدم 68 مليون دوالر لالأونروا واليوني�صيف مل�صاعدة املت�صررين يف �صوريا
دولة الكويت خالل املوؤمتر الدويل للم�نحني الذي ا�شت�ش�فته الكويت يوم 
30 من �شهر ين�ير امل��شي..اأن توا�شل الكويت دعمه� الإن�ش�ين وال�شي��شي 
لل�شعب ال�شوري ولن تردد اأو تت�أخر يف موا�شلة هذا الدعم. واأعرب عن 
ال�شوريني يف  الإن�ش�نية عن  املع�ن�ة  املب�لغ يف تخفيف  ت�شهم هذه  اأن  اأمله 
الداخل واخل�رج والذين مع الأ�شف اأغلبهم من الن�ش�ء والأطف�ل وال�شيوخ. 
ومن ي�شلم ال�شفري العتيبي اليوم �شيكني اآخرين اإىل برن�مج الأمم املتحدة 
يف  التربع�ت  جمموع  لي�شل  الإن�ش�نية  ال�شوؤون  تن�شيق  ومكتب  الإمن�ئي 
 220 اإىل  ي�شل  ال��ذي  املبلغ  بقية  دولر..اأم������  مليون   80 اإىل  نيويورك 
مليون دولر ف�شيتم توزيع ال�شيك�ت على املفو�شية العلي� ل�شوؤون الالجئني 
وبرن�مج  الع�ملية  ال�شحة  ومنظمة  الأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  واللجنة 

الأغذية الع�ملي ومنظم�ت اأخرى. 

•• نيويورك-وام:

قدمت دولة الكويت اأم�س الول دعم� م�لي� قيمته 53 مليون دولر ملنظمة 
دول  يف  والالجئني  �شوري�  داخ��ل  ال�شوريني  الأطف�ل  مل�ش�عدة  اليوني�شيف 
الفل�شطينيني  الالجئني  مل�ش�عدة  ل��الأون��روا  دولر  مليون  و15  اجل���وار 
على حتمل م� يواجهونه من مع�ن�ة يف �شوري�. وقدم ال�شفري من�شور عي�د 
العتيبي املندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم املتحدة �شيك� بقيمة 53 
لليوني�شيف و�شيك�  التنفيذي  الرئي�س  ن�ئبة  اإىل يوك� برانت  مليون دولر 
اآخر بقيمة 15 مليون� لريت�ش�رد رايت مدير مكتب الأونروا يف نيويورك. 
ي�أتي  ال��دع��م  اإن  كون�  الكويتية  الأن��ب���ء  لوك�لة  ت�شريح  يف  �شع�دته  وق���ل 
اأمري  ال�شب�ح  اجل�بر  الأحمد  �شب�ح  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  لتعهد  تنفيذا 

ثمانية قتلى بهجمات متفرقة يف العراق 

النظر لق�شيتهم  وذلك بدل من 
والإف��راج عنهم مقدمة لتحريك 
م���ع اجل�نب  امل���ف����و����ش����ت  ع��ج��ل��ة 

الفل�شطيني.
للحكومة  ال�����ت�����ربي�����رات  وع�������ن 
املزية  ل���الأو����ش����ع  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
لالأ�شرى ووف�ة بع�شهم ب�شجونه�، 
ارت���أت ويف  اأن احلكومة  اإىل  اأ�ش�ر 
ل��ل�����ش��الم، ت�شليل  ن��واي���ه���  غ��ي���ب 
بفزاعة  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  امل��ج��ت��م��ع 
ب�لتهديدات  ل���ت���ل���ّوح  الإره����������ب 
ب��ه من  الأم��ن��ي��ة لتربير م��� تقوم 
الأ�شرى  حل��ق��وق  و���ش��ل��ب  ت��ن��ك��ي��ل 
وموا�شلة احتج�زهم، دون وجود 
ين�ه�شه� حتى على م�شتوى  من 
يلتزم  ال������ذي  ال�������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
الإره����ب،  م�شطلح  اإزاء  ال�شمت 
خ�شو�ش� اأن اأمريك� التي ت�شيطر 
تعتمد  غ��وان��ت���ن���م��و  معتقل  على 

النهج ذاته .
اأ����ش����د البيت  اأخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
الأب�����ي�����������س ب����رئ����ي���������س ال�����������وزراء 
�شالم  امل�����ش��ت��ق��ي��ل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
ب�ل�شريك  اإي������ه  وا���ش��ف���ً  ف��ي������س 
ال��������دويل،  امل���ج���ت���م���ع  ال�����ق�����وي يف 
بق�ء  هو  املهم  ان  على  �شدد  لكنه 
ولي�س  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 

�شخ�ش�ً واحداً.
البيت  ب��������ش���م  امل���ت���ح���دث  و����ش���ئ���ل 

•• القد�س املحتلة-وا�شنطن-وكاالات:

يف  الإ�شرائيلية  املوؤ�ش�شة  مت����دت 
الفل�شطينيني  الأ�شرى  ا�شتهداف 
واأ�شهرت  ب�شجونه�،  املحتجزين 
���ش��الح الإره�����ب يف وج��ه املجتمع 
للحركة  قمعه�  لتربير  ال���دويل 
�شلط�ت  ت�����ردد  ومل  الأ������ش�����رية، 
اأ�ش�ليب  ا���ش��ت��ع��م���ل  يف  ال�����ش��ج��ون 
التعذيب ب�ملوت البطيء يف م�شعى 
م��ن��ه��� حل�����ش��م م���ع���رك���ة الأم����ع�����ء 
ب�ل�شجون  تتف�عل  التي  اخل�وية 
وت�شعل احلراك ال�شعبي ب�ل�شفة 

الغربية وقط�ع غزة.
تب�دل  ���ش��ف��ق��ة  ع��م��ل��ي��ة  و���ش��ك��ل��ت 
الأ��������ش�������رى ال������وف�������ء ل������الأح������رار 
املق�ومة  ح���رك���ة  اأب��رم��ت��ه���  ال���ت���ي 
الإ������ش�����الم�����ي�����ة )ح�����م������������س( مع 
بو�ش�طة  الإ�شرائيلية  احلكومة 
م�شرية منت�شف اأكتوبر-ت�شرين 
عن  غي�به�  رغ���م   2011 الأول 
توافق  اأبيب، جوهر  بتل  الأجندة 
ب�إ�شرائيل  ال����ع�����م  ال���������راأي  ب����ني 
اعتم�د  على  احل�كمة  واملوؤ�ش�شة 
الأ�شرى  م���ن  الن���ت���ق����م  ���ش��ي������ش��ة 
حققته  ال������ذي  الإجن���������ز  ل�����ش��ل��ب 

حم��س ب�ل�شفقة.
واأف�����رج�����ت ����ش���ل���ط����ت الح����ت����الل 
مب�����وج�����ب ت����ل����ك ال�������ش���ف���ق���ة عن 

من  واأ������ش�����رية  اأ�����ش����ريا   1027
حترير  م��ق���ب��ل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
جلع�د  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  اجل����ن����دي 
املق�ومة  اأ���ش��رت��ه  ال����ذي  ���ش���ل��ي��ط 
ع�شكرية  علمية  يف  الفل�شطينية 

يف يونيو-حزيران 2006.
وعزا الن�ئب ب�لكني�شت عن احلزب 
ال�شيوعي الإ�شرائيلي دوف حنني 
اأجندة  عن  الأ�شرى  ق�شية  غي�ب 
ال������راأي ال���ع����م الإ����ش���رائ���ي���ل���ي اإىل 
تعتمده� حكومة  التي  ال�شي��ش�ت 
الأ�شرى  بحق  نتني�هو  بني�مني 
وت�شويرهم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ك�أعداء اأي�ديهم ملطخة ب�لدم�ء، 
املواطنني  ع��ق��ول  يف  وال��ر���ش��ي��خ 
وي�شكلون  اإره���ب��ي��ون  الأ���ش��رى  اأن 
ت���ه���دي���دا وخ����ط����را ع���ل���ى الأم�����ن 

القومي لإ�شرائيل.
الأ�����ش����رى غري  ق�����ش��ي��ة  اأن  واأك�����د 
املواطن  وع���ق���ل  ف��ك��ر  يف  ق���ئ��م��ة 
حقيقة  يجهل  ال��ذي  الإ�شرائيلي 
معلوم�ت  ول�����دي�����ه  امل����ل����ف  ه������ذا 
احلكومة  واأن  خ�شو�ش�  م�شّوهة، 
اخل�شو�س  وج����ه  ع��ل��ى  احل���ل��ي��ة 
ا�شتغلت ملف اأ�شر اجلندي �ش�ليط 
للتحري�س  ال�����ذرائ�����ع  وخ���ل���ق���ت 
ع��ل��ى الأ����ش���رى والن���ت���ق����م منهم 
ال�شعبي  ال��ت�����ش���م��ن  وت�������ش���وي���ر 
انتف��شة،  ل�شتع�ل  ب��داي��ة  معهم 

الطريق  ع���ل���ى  ال����ه����ج����وم  ووق�������ع 
عند  ال����ط�����رم����ي����ة  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي 
تغ(،   07،00( �شب�ح�  ال��ع������ش��رة 
م�ش�در  وحت��دث��ت  للم�شدر  وف��ق��� 
الط�رمية  م�شت�شفيي  يف  ط��ب��ي��ة 

وائل  ال�شرطة  يف  الرائد  قتل  لقد 
ل�شقة  ع��ب��وة  ان��ف��ج���ر  يف  البي�تي 
املوؤدي  الطريق  على  �شي�رته  على 
�شليم�ن  ن�حية  ب���جت���ه  عمله  اىل 
من  ال���������ش����رق  اىل  ال����واق����ع����ة  ب����ك 
�ش�بط  والبي�تي  تكريت.  مدينة 
ا���ش��ت��خ��ب���رات م�����ش��وؤول ع��ن ن�حية 
الواقعة يف حم�فظة  �شليم�ن بيك 
�شالح الدين، وفق� للم�شدر. واكد 
تلقي  ال��ط��وز  م�شت�شفى  يف  طبيب 
ال��ب��ي���ت��ي ويف ق�ش�ء  ال���رائ���د  ج��ث��ة 
ال�شلوعية )90 كلم �شم�ل بغداد( 
ق�ل �ش�بط برتبة نقيب يف اجلي�س 
ثالثة  وا����ش���ي���ب  ق��ت��ل  ج��ن��دي���  ان 
اخرين بجروح جراء انفج�ر عبوة 
منطقة  يف  دوري��ت��ه��م  ���ش��د  ن��شفة 
ال�شرق  اىل  ال��واق��ع��ة  البو�شليبي 
من ال�شلوعية. بدوره، اكد م�شدر 
جثة  تلقي  بلد  م�شت�شفى  يف  طبي 
ث��الث��ة اخرين  ج��ن��دي وم��ع���جل��ة 

ا�شيبوا ب�لنفج�ر.

•• بغداد-ا ف ب:

قتل ثم�نية ا�شخ��س بينهم �ش�بط 
 25 ح���واىل  وا���ش��ي��ب  ال�شرطة  يف 
اخرين بجروح يف هجم�ت متفرقة 
بينه� انفج�ر �شي�رتني مفخختني، 
اف����دت  ح�شبم�  ال���ع���راق،  يف  ام�����س 
ام����ن����ي����ة وط����ب����ي����ة ففي  م���������ش�����در 
العزيزية )70 كلم جنوب بغداد( 
ق�������ل ����ش����ب���ط ب���رت���ب���ة م����ق����دم يف 
ال�شرطة، ان اربعة ا�شخ��س قتلوا 
وا���ش��ي��ب 15 اخ���ري���ن ب���ج���روح يف 
وا�ش�ف  مفخخة  ���ش��ي���رة  ان��ف��ج���ر 
 11،30 وقع حواىل  النفج�ر  ان 
�شن�عي  ح���ي  يف  ت����غ(   08،30(
لن�حية  ال�شم�يل  املدخل  عند  يقع 
يف  طبي  م�شدر  واك���د   . العزيزية 
جثث  تلقي  ال��ع��زي��زي��ة  م�شت�شفى 
ارب���ع���ة ا���ش��خ������س وم���ع����جل���ة 15 

اخرين ا�شيبوا يف النفج�ر.
كلم   45( الط�رمية  منطقة  ويف 

�شم�ل بغداد( ق�ل م�شدر يف وزارة 
وا�شيب  قتل  �شخ�ش�  ان  الداخلية 
ال�شرطة  من  ثالثة  بينهم  خم�شة 
�شي�رة  ب�نفج�ر  هجوم  يف  ب��ج��روح 
لل�شرطة   ا�شتهدف دورية  مفخخة 

وال��ك���ظ��م��ي��ة ���ش��م���ل ب����غ����داد، عن 
ومع�جلة  قتيلني  جثتي  ت�شلمه� 
من  خم�شة  بينهم  جرحى  ثم�نية 
ويف  الهجوم.  يف  ا�شيبوا  ال�شرطة 
هجوم اخ��ر، يف احللة )100 كلم 
برتبة  �ش�بط  ق���ل  ب��غ��داد(  جنوب 
قتل  جندي�  ان  ال�شرطة،  يف  رائ���د 
اث��ن���ن م��ن رف���ق��ه بجروح  وا�شيب 
جراء انفج�ر عبوة ن��شفة ا�شتهدف 
دوريتهم يف منطقة جرف ال�شخر 
من  الغربي  ال�شم�ل  اىل  الواقعة 
احل����ل����ة. واك�������د م�������ش���در ط���ب���ي يف 
من  ال��ق��ري��ب  امل�����ش��ي��ب،  م�شت�شفى 
جندي  جثة  تلقي  ال�شخر،  ج��رف 
ا�شيبوا  اخ�����ران  اث���ن����ن  وم��ع���جل��ة 
تكريت  ويف  الن�����ف�����ج������ر.  ج�������راء 
ق�ل  ب���غ���داد(  ���ش��م���ل  ك��ل��م   160(
ال�شرطة  يف  عقيد  ب��رت��ب��ة  ���ش���ب��ط 

تعليقه  ك���رين عن  الأبي�س ج���ي 
يف  ف���أج���ب  في��س،  ا�شتق�لة  على 
انن� نعرف  اأق��ول  اأن  اأود  البداية 
يلعبه كل من  ال��ذي  املهم  ب�لدور 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممود  ال��رئ��ي�����س 
ال�����وزراء في��س،  ع��ب������س ورئ��ي�����س 
فيم�  ج���ه���وده���م����  ن���ق���در  ون���ح���ن 
نعمل نحن وغرين� على دعم قي�م 
وق�بلة  م�شتقلة  فل�شطينية  دول��ة 

للحي�ة .
ان رئي�س  واأ�ش�ف ك�رين فهمن�.. 
بت�شريف  �شيقوم  في��س  ال��وزراء 
الأعم�ل اأقله موؤقت�ً، واأود ان اأقول 
املجتمع  يف  ق��وي���ً  �شريك�ً  ك���ن  ان��ه 
النمو  تعزيز  يف  وق���ئ��داً  ال���دويل 

القت�ش�دي وبن�ء الدولة وتوفري 
اأمن ال�شعب الفل�شطيني، وننتظر 
من كل الق�دة الفل�شطينيني دعم 

هذه اجلهود .
ب�شدة  ن��ق��در  فيم�  ان��ه  ت���ب��ع  لكنه 
في��س،  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  ع���م���ل 
ال�شلطة  ان  نتذكر  اأن  املهم  فمن 
الفل�شطينية ب�قية، ومن املهم اأن 
بتطلع�ت  يتعلق  الأم��ر  ان  نتذكر 
ولي�س  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال�������ش���ع���ب 

ب�شخ�س واحد .
اأك����رب  امل�������ش����ئ���ل  ه������ذه  ان  وق��������ل 
م�������ن �����ش����خ���������س واح�����������د ون����ح����ن 
م���ل���ت���زم���ون ب����مل�������ش���ي ق�����دم������ً يف 
ب�ل�شفة  امل��وؤ���ش�����ش���ت  ب��ن���ء  ج��ه��ود 

الق�����دة  م��ع  والعم������ل  ال��غ��رب��ي��ة 
يف  والإ�شرائيليني  الفل�شطينيني 
ب�ل�شالم  الل��ت��زام  تن�شيط  اإع����دة 
امل��شي  ال�شبت  قبل  عب��س،  وك���ن 
بت�شيري  وكلفه  في��س،  ا�شتق�لة 
حكومة  ت�شكيل  حل��ني  الأع���م����ل 

جديدة.
تواترت  م��ت��زاي��دة  اأن���ب����ء  وك����ن���ت 
ع��ن ع���زم ف��ي������س ال���ش��ت��ق���ل��ة اإثر 
الرئي�س  م���ع  احل������دة  اخل���الف����ت 
اإىل  و���ش��ل��ت  وال��ت��ي  الفل�شطيني 
قبل  عندم�  اأ�ش�بيع  قبل  ذروت��ه��� 
في��س ا�شتق�لة وزير امل�لية نبيل 
للرئي�س  ال���رج���وع  دون  ق�����ش��ي�����س 

عب��س.

ال�صجن 15 عامًا ل�صابط م�صري بتهمة القتل
•• القاهرة-يو بي اأي:

ق�شت حمكمة جن�ي�ت الأ�شكندرية، ب�ل�شجن ملدة 15 ع�م�ً، وب�لغرامة 10 اآلف جنيه، على ال�ش�بط 
�شيد بالل. وحكمت حمكمة اجلن�ي�ت مبح�فظة  ال�شلفي،  الدين  بقتل رجل  لإدانته  الكني�شي  اأ�ش�مة 
الدولة  اأم��ن  جه�ز  يف  ال�ش�بط  الكني�شي  اأ�ش�مة  على  ام�س  عقدته�  جل�شة  يف  ال�ش�حلية،  الأ�شكندرية 
املنحل ب�ل�شجن ملدة 15 ع�م�ً وبغرامة 10 اآلف جنيه حوايل 1500 دولر لإدانته يف قتل رجل الدين 
ال�شلفي، �شيد بالل. وق�ل م�شدر حقوقي ب�لأ�شكندرية ليون�يتد بر�س انرن��شون�ل، اإن ح�لة من الهرج 
�ش�دت ق�عة املح�كمة بعد �شدور احُلكم حيث اأعرب اأه�يل واأ�شدق�ء �شيد بالل عن ر�ش�هم حي�ل ذلك. 
اأق���رب ال�ش�بط. وتعود وق�ئع الق�شية حينم� داهمت جمموعة من عن��شر الأمن بفرع  فيم� رف�شه 
واقت�دته  بالل  �شيد  ال�شلفي  ال�ش�ب  منزل  الأ�شكندرية،  مبح�فظة  املنحل  الدولة  اأم��ن  مب�حث  جه�ز 
اإىل مقر اجله�ز للتحقيق معه بتهمة ال�شلوع يف تفجري كني�شة القدي�شني ليلة راأ�س ال�شنة امليالدية 

التعذيب. نتيجة  ق�شى  بالل  اأن  د  وتردَّ واجلرحى،  القتلى  ع�شرات  �شحيته�  راح  والتي   2011

بانهيار  قتياًل   16
منجم يف غانا

•• اكرا-ا ف ب:

16 ع�مال  ع��ل��ى  ي��ق��ل  م���� ل  ق��ت��ل 
غ���ري ���ش��رع��ي يف ان��ه��ي���ر م��ن��ج��م يف 
ي�شتخرج  منطقة  وه��ي  غ�ن�  و�شط 
البالد  الذهب يف  انت�ج  منه� ن�شف 
ع��ل��ى م��� اع��ل��ن��ت ال�����ش��رط��ة . و�شرح 
�ش�بط ال�شرطة ولي�م اوتو لفران�س 
ب��ر���س ع���روا ع��ل��ى 16 ج��ث��ة ، بعد 
احل�����دث ال����ذي وق���ع الث��ن��ني قرب 
ان  اوتو  واف�د  كييكييويري.  مدينة 
يك�شف عن  ال��ذي مل  املنجم  م�شغل 
هويته ك�ن توقف عن العمل يف هذه 
اخ���رية لغالق  م��رة  وع����د  املنطقة 
ان  امل�شغل  واكت�شف  نه�ئي�.  املنجم 
ك�نوا  املحليني  ال�شك�ن  من  الكثري 
ي�شتغلون املنجم ب�شكل غري م�شروع، 

ورف�شوا مغ�درة املوقع.
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العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 30 /2013 جت جز- ب �س -ب- اأظ

عبداهلل  ال�شيد  عنه  وكيال  )�س.م.ع(  املركزية  للخدم�ت  الوثبة  /�شركة  مدعي 
حممد ابو عيده اجلن�شية الم�رات   مدعي عليه: حممد احمد حممد ال�شعيدي 
قيمة  بدفع  مط�لبة  دعوى  الدعوى:  مو�شوع  الم�رات  اجلن�شية:  واخرون 
املخ�لف�ت وبدل حجز بقيمة 13200 درهم املطلوب اعالنه/ حممد احمد حممد 
الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�شية:  ال�شعيدي 
لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الوىل ب� 
حمكمة بني ي��س البتدائية - الك�ئنة بني ي��س   �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليه�  موقع�  امل�شتنداتك  و�شورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 417 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي /حنيف ليت عبدول رحيم اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: ه�رون 
الدعوى:  مو�شوع  الم�رات   اجلن�شية:  والتربيد  التكييف  لعم�ل  �شمد 
م�شتحق�ت عم�لية املطلوب اعالنه/  ه�رون �شمد لعم�ل التكييف والتربيد 
املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الث�لثة  الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لذا 
حمكمة ابوظبي   البتدائية - الك�ئنة املحكمة العم�لية �شخ�شي� او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� 
بت�ريخ   �شدر  القل.  على  اي�م  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/3/24
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 377 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

بنغالدي�س    اجلن�شية:  الدين  قمر  حممد  ال�شالم  �شيف  /حممد  مدعي 
مدعي عليه: تب�ين للمق�ولت وال�شي�نة الع�مة اجلن�شية: الم�رات  مو�شوع 
وال�شي�نة  للمق�ولت  اعالنه/تب�ين  املطلوب  عم�لية  م�شتحق�ت  الدعوى: 
الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�شية:  الع�مة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الث�لثة 
ب� حمكمة ابوظبي   البتدائية - الك�ئنة املحكمة العم�لية �شخ�شي� او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� 
بت�ريخ   �شدر  القل.  على  اي�م  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/2
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 32 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  بنغالدي�س  مدعي  اجلن�شية:  الب�شر  ابو  مي�ه  را�شيد  مدعي /حممد 
الدعوى:  مو�شوع  الم�رات  اجلن�شية:  الع�مة  للمق�ولت  الربيع  �شم� 
م�شتحق�ت عم�لية املطلوب اعالنه/  �شم� الربيع للمق�ولت الع�مة اجلن�شية: 
الم�رات  عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/21 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي   
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شي�  العم�لية  املحكمة  الك�ئنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/7
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/55 مدين جزئي                        
اىل املدعى عليه /1-  حمدان �ش�مل حممد اله�ملي جمهول حمل الق�مة مب� ان 
املدعي / �شركة الم�رات لالت�ش�لت املتك�ملة )�س م ع ( وميثله: حممود حج�ج 
عزب ابوجريدة   قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )16041.13 درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 
الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ ال�شتحق�ق وحتى مت�م ال�شداد  . وحددت له� 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/4/29 ال�ش�عة 8:30 �س ب�لق�عة
لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/44 مدين جزئي                        

ان  مب�  الق���م��ة  حمل  جمهول  يعقوب  �شليم�ن  يعقوب    -1/ عليه  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة الم�رات لالت�ش�لت املتك�ملة )�س م ع ( وميثله: حممود حج�ج 
املتن�زع  ب�لزام  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى  عليك  اق���م  قد  ابوجريدة    عزب 
ب�ن يوؤدي للمتن�زع مبلغ وقدره )4411.52  درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف  �شده 
واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ ال�شتحق�ق وحتى مت�م 
ال�شداد. . وحددت له� جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/21 ال�ش�عة 8:30 �س 
ب�لق�عة ch1.A.1 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/469   جتاري كلي            

اىل املدعي عليه  /1- �شركة ب�ركو للتج�رة الع�مة ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي 
ام ا�س تي �شي ليمتد وميثله: علي عبداهلل م�جد ال�ش�م�شي  نعلنكم ب�ن املحكمة  /�شركة 
املذكورة اعاله ل�ش�لح/ �شركة  الدعوى  بت�ريخ 2012/12/18 يف  املنعقدة  حكمت بجل�شته� 
ام ا�س تي �شي ليمتد- ب�لزام املدعى عليه� ) �شركة ب�ركو للتج�رة الع�مة ذ.م.م( ب�ن توؤدي 
وثالثم�ئة  مليونني  دولر(   2.346.092.00( مبلغ  ب�لهند(  ليمتد  �شي  ا�س  ام   ( للمدعية 
�شتة واربعون الف واثن�ن وت�شعون دولر امريكي او م� يع�دله ب�لدرهم الم�راتي( والف�ئدة 
ال�شداد والزمت  الق�ش�ئية يف 2012/3/8 وحتى مت�م  املط�لبة  ت�ريخ  �شنوي� من  بواقع %9 
املدعى عليه� ب�مل�ش�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.   حكم� مبث�بة احل�شوري 
الع��الن �شدر  لن�شر هذا  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� 

ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن� . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/128 تنفيذ عقاري
التنفيذ/  ابو ه���دي   جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب  املنفذ �شده/1- م�شعود ح�شني  اىل 
ب�حلكم  نعلنكم  جمعه.   عي�شيى  حممد  عبدالرحمن  وميثله:  ع  م  �س  للتمويل  ام��الك  �شركة 
�شندا  ب�عتب�ره   2013/1/6 بت�ريخ  الح��د  يوم  كلي  عق�ري   2012/915 رقم  الدعوى  يف  ال�ش�در 
تنفيذي� وذلك : 1- بف�شخ اتف�قية الج�رة املو�شوفة ب�لذمة املربمة بني املدعية واملدعي عليه 
وملحق�ته مع �شطب ا�شم املدعى عليه ب�شفته م�شت�أجر ب�شند امللكية ال�ش�در من دائرة الرا�شي 
والمالك بدبي بت�ريخ 2012/6/7 للعق�ر حمل التداعي. 2- �شطب العب�رة الواردة بهذا ال�شند 
املنتهي  الج���رة  لعقد  طبق�  ب�لتملك  املنتهية  الج���رة  ترتيب�ت  اىل  العق�ر  ملكية  تخ�شع  ب�نه 
ب�شداد مبلغ وقدره )948343.28 درهم(  ب�لزامكم  الدائرة. 3-  املودع لدى  ب�لتملك وملحق�ته 
وت�شليمه اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن. وعليه 
ف�ن املحكمة �شتب��شر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3086 ت   عمل - م ع- ت  -اأظ(
ط�لب التنفيذ/ جكري� ليت عبدالرب هولدير اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده: 
اعالنه:  املطلوب  الم�رات  اجلن�شية:  ذ.م.م  لالن�ش�ءات  اليط�لية  الم�راتية 
ب�لن�شر مب�  الم�راتية اليط�لية لالن�ش�ءات ذ.م.م اجلن�شية: الم�رات عنوانه: 
رقم  الدعوى  يف  ال�ش�در  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ط�لب  ان 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1907
الدائرة  ام�م  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/9
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شي�  العم�لية  ب�ملحكمة  الك�ئنة  التنفيذ-   ب�دارة  الث�نية 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2653 ت   عمل - م ع- ت  -اأظ(
ط�لب التنفيذ/ ب�ل�س �ش�ركري ب��ش�ن �ش�ركري اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده: 
موؤ�ش�شة �شقر الفرات لعم�ل البالط والبال�شر اجلن�شية: الم�رات  املطلوب 
الم�رات     والبال�شر اجلن�شية:  البالط  الفرات لعم�ل  اعالنه: موؤ�ش�شة �شقر 
عنوانه: ب�لن�شر مب� ان ط�لب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�ش�در 
يف الدعوى رقم 2012/502 عم�يل- م ع- �س- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني 
ام�م  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق 
او بوا�شطة  العم�لية �شخ�شي�  الك�ئنة ب�ملحكمة  التنفيذ-   ب�دارة  الدائرة الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 358 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

حمد  �شلط�ن  عبداهلل  ق�نون�/  ميثله  ال�شي�رات  لت�جري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
�شلط�ن حمد العري�ين/ام�رات اجلن�شية ووكيال عنه/ه�ش�م ح�شن عبداهلل اجلن�شية: 
الم�رات مدعي عليه: �شري واىل �ش�ه وايل خ�ن اجلن�شية: ب�ك�شت�ن مو�شوع الدعوى: 
اجلن�شية:  خ�ن  وايل  �ش�ه  واىل  �شري  اعالنه/  املطلوب  درهم   5075 م�لية  مط�لبة 
ب�ك�شت�ن عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الثالث�ء املوافق 2013/4/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور 
ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الك�ئنة املركز 
و�شورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شي�  الداري 
امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. 

�شدر بت�ريخ  2013/4/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 389 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك اخلليج الول اجلن�شية: الم�رات  مدعي عليه: �شلط�ن علي �ش�لح بن 
علي احلو�شني اجلن�شية : الم�رات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق 172.225.71 ف�ئدة 
ق�نونية 12% �شحة احلجز التحفظي  املطلوب اعالنه/�شلط�ن علي �ش�لح بن علي 
احلو�شني اجلن�شية: الم�رات  عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/4/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعاله وحددت املحكمة يوم الربع�ء 
ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة اخل�م�شة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الك�ئنة املحكمة التج�رية مبع�شكر اآل نهي�ن  �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/307م

اىل املدعي عليه: ري��س احمد �شروار الدين- ب�ك�شت�ن  العنوان: ب�لن�شر 
نعلمك انه بت�ريخ 2013/4/15م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة ب�لرقم اعاله ل�ش�لح/ موؤ�ش�شة غنتوت لت�أجري ال�شي�رات حكمت 
ب�ن  عليه  املدعى  ب�لزام  جت�رية:  م�دة  يف  احل�شوري-  مبث�بة  املحكمة 
يوؤدي للمدعي مبلغ 12.500 درهم ) فقط اثني ع�شرة الف وخم�شم�ئة 
درهم( وامل�ش�ريف .  . حكم� ق�بال لال�شتئن�ف خالل 30 يوم� اعتب�را 
امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة  الت�يل لت�شلمك هذا  اليوم  من 

   2013/4/16
القا�سي/د. ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/367م

اىل املدعي عليه: و�شيم زهري كت�به- �شوري    العنوان: ب�لن�شر نعلمك انه 
بت�ريخ 2013/4/15م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
ب�لرقم اعاله ل�ش�لح/ موؤ�ش�شة غنتوت لت�أجري ال�شي�رات حكمت املحكمة 
يوؤدي  ب�ن  عليه  املدعى  ب�لزام  جت�رية:  م�دة  يف  احل�شوري-  مبث�بة 
للمدعي مبلغ 16.000 درهم ) فقط �شتة ع�شرة الف درهم  ( وامل�ش�ريف 
الت�يل  اليوم  من  اعتب�را  يوم�   30 خالل  لال�شتئن�ف  ق�بال  حكم�   .   .

لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/4/15   
القا�سي/د. ا�سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     

 اعالن  احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/127م العني اىل 
املدعي عليه: جمدي احمد اب� زيد/�شوري�   العنوان: ب�لن�شر نعلمك انه 
بت�ريخ 2013/3/27م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
حكمت  ال�شي�رات   لت�جري  الطالل  موؤ�ش�شة  ل�ش�لح/  اعاله  ب�لرقم 
املحكمة مبث�بة احل�شوري- ب�لزام املدعى عيه ب�ن ي�شدد للمدعى مبلغ 
وقدره 7.810 درهم )�شبعة الف وثم�من�ئة وع�شرة درهم�( كم� الزمته 
اعتب�را  يوم�   30 خالل  لال�شتئن�ف  ق�بال  حكم�  الدعوى.  مب�ش�ريف 
امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة  الت�يل لت�شلمك هذا  اليوم  من 

   2013/3/31
القا�سي/ال�سفيع خاطر النيل 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت /�شكينه علي عبداهلل احلو�شني/  ام�راتية 
اجلن�شية  اىل حمكمة ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيق�ت 
اعرا�س  لديه  فمن  )منى(   اىل  ا�شمه�  تغيري  بطلب 
يتقدم به اىل الق�شم املذكور ب�ملحكمة خالل 15 يوم� من 

ت�ريخ ن�شر العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/811 )تنفيذ جتاري (

م�سل�سل عام 2012/5478
اىل املنفذ �شده/ موؤ�ش�شة جمموعة �شراتو�س الع�ملية لدارة املوؤ�ش�ش�ت عنوانه : ب�لن�شر  قد 
�شدر �شدك من حمكمة ابوظبي البتدائية حكم رقم 2011/1751 ل�ش�لح/لي�س بالن الم�رات 
لدارة ال�ش�طيل وق�شى حكم املحكمة ب�لزام املدعى عيه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 304.849 
الدعوى يف  رفع  ت�ريخ  �شنوي� من   %5 بواقع  به  املحكوم  املبلغ  ت�خريية على  ف�ئدة  دره��م مع 
ب�مل�ش�ريف  عليه�  املدعى  والزمت  الدين  ا�شل  ال�شداد مب� ل يج�وز  2011/9/18 وحتى مت�م 
ومبلغ م�ئتي درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  ومب� ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
يوم�  بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر  القي�م  لذا عليك  املحدد لذلك،  الر�شم  ودفع  املذكور 
من ت�ريخ ن�شر هذا العالن. كم� نخطرك ب�نه حتديد جل�شة 2013/4/28 حل�شورك ب�دارة 
يف  ف�شتتخذ  احل�شور  عن  تخلفك  ح�لة  ويف  التنفيذ،  يف  للنظر  �س   )8.30( ال�ش�عة  التنفيذ 

حقك الجراءات الق�نونية املن��شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بت�ريخ 2013/3/11
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/8 )تنفيذ جتاري (

م�سل�سل عام 2012/136
قد  ب�لن�شر    : عنوانه  ال�شن�تي   علي  ع��ب��داهلل  �ش�مل  عبداملطلب  ���ش��ده/  املنفذ  اىل 
ل�ش�لح/م�شرف  البتدائية حكم رقم 2011/847  ابوظبي  �شدر �شدك من حمكمة 
الهالل  حكمت املحكمة ب�لزام املدعى عليه ان يوؤدي للم�شرف املدعي مبلغ� وقدره 
م�عدا  ورف�شت  حم�م�ة  اتع�ب  دره��م  وم�ئتي  وامل�ش�ريف  دره��م(   1.965.255.88(
املذكور ودفع  ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم  ذلك من طلب�ت.    ومب� 
يوم� من  بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر  القي�م  لذا عليك  لذلك،  املحدد  الر�شم 
حل�شورك   2013/5/22 جل�شة  حتديد  ب�نه  نخطرك  كم�  الع��الن.  هذا  ن�شر  ت�ريخ 
ب�دارة التنفيذ ال�ش�عة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف ح�لة تخلفك عن احل�شور 
ف�شتتخذ يف حقك الجراءات الق�نونية املن��شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بت�ريخ 

2013/4/10
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/104    
البيع  ال�شيد /عم�د حممد احمد احمد م�شري اجلن�شية يرغب يف  ب�ن   ليكن معلوم� للجميع 
حممود  عم�د  ال��ث���ين/  الطرف  اىل  وذل��ك   %100 الب�لغة  ح�شته  يف  ح�شة   )%50( عن  والتن�زل 
عبدالفت�ح العدل- م�شري اجلن�شية ويرغب يف البيع والتن�زل ) 50%( ح�شة اىل الطرف الث�لث 
ال�شيد/ حممد حممود عبدالفت�ح العدل- م�شري اجلن�شية يف/ �ش�لون م�شر للحالقة( رخ�شة 
رقم )523851( حيث مت تغيري ال�شكل الق�نوين لل�شركة من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدم�ت اىل 
�شراكة اعم�ل بوكيل خدم�ت. .وعمال لن�س امل�دة )16( فقره 3 من الق�نون الحت�دي رقم )22( 
ل�شنة 1991م يف �ش�ن الك�تب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق 
على الجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حي�ل ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الك�تب العدل املذكور لتب�ع الجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/289  

 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- عجم�ن:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  الم�����رات   اجلن�شية:  امل��رزوق��ي  ع��ب��داهلل  �شقر  ع��ب��داهلل 
ال��ت��ج���ري )ور�ــشــة التقان  ال���ش��م  :ت���ن����زل يف  يت�شمن  ال��ت��وق��ي��ع يف حم���رر 
للحدادة ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجم�ن حتت رقم امللف 
ال�شيد:عبدالعزيز  بعجم�ن  وال�شن�عة  التج�رة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )19191(
�شقر عبداهلل املرزوقي اجلن�شية: الم�رات    ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب 
العدل بعجم�ن �شيقوم ب�لت�شديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ش�ء 

ا�شبوعني من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1007 عمايل كلي              
رادي�شون   ( التج�ري  ال�شم  )ذ.م.م(  ن�ي�شك  �شركة    -1/ املدخل  اخل�شم  اىل 
ب��ل��و(  جمهويل حم��ل الق���م��ة مب��� ان امل��دع��ي / ب�تريك ك��ودي��ن وميثله: هبه 
املط�لبة  ومو�شوعه�  ال��دع��وى  عليك  اق����م  ق��د  اه��ل��ي  ب���ق��ر  حممد  غ��ل��وم  علي 
واتع�ب  وامل�ش�ريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   494835( وق��دره���  عم�لية  مب�شتحق�ت 
املح�م�ة.   وحددت له� جل�شة يوم الربع�ء املوافق 2013/4/24 ال�ش�عة 9:30 �س 
ب�لق�عة ch1.A.2 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م 

على القل .  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/228 جتاري كلي              

اللهي  ن��ور  ا�شد  حجت   -2 ����س.ذ.م.م  الع�مة-  للتج�رة  الع�ملية  مق�شد    -1/ عليهم  املدعي  اىل 
ديب� 3- حممد ا�شد نور الهي ديب�  جمهويل حمل الق�مة مب� ان املدعي / بنك �ش�درات ايران 
املط�لبة  ومو�شوعه�  ال��دع��وى  عليك  اق����م  ق��د  الق��شم  حممد  اح��م��د  حممد  ابرهيم  وميثله: 
مبلغ  للمدعي  ي����وؤدوا  ب���ن  بينهم  فيم�  والت�ش�من  ب�لتك�فل   )3  ،2  ،1( عليهم  امل��دع��ي  ب���ل��زام 
وقدره )21.073.796.66 درهم( وب�لتك�فل والت�ش�من مع املدعى عليهم� )4، 5( يف حدود مبلغ 
)700.000 درهم( من اجم�يل املبلغ امللزم به املدعى عليه )1، 2، 3( والف�ئدة التف�قية 15% من 
ت�ريخ ال�شتحق�ق احل��شل يف 2012/11/27 وحتى مت�م ال�شداد والزامهم ب�لر�شوم وامل�ش�ر يف 
�س   9:30 ال�ش�عة   2013/4/29 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  له�  .وح��ددت  املح�م�ة  اتع�ب  ومق�بل 
ب�لق�عة ch2.E.21 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .)وامرت بتق�شري مدة 

امل�ش�فة اىل ا�شبوع من ت�ريخ الن�شر(.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�شديق�ت- خورفك�ن:ال�شيد/

على  الت�شديق  وطلب�  الم���رات  اجلن�شية:  الدب�ين  حممد  را�شد  حممد  را�شد 
التوقيع على حمرر يت�شمن )تن�زل( يف ح�شته الب�لغة 100% يف ال�شم التج�ري 
القت�ش�دية يف مدينة  التنمية  دائ��رة  واملرخ�س من  دانة اخلور(    )مغ�شلة 
دائرة  يف   2009/8/25 بت�ريخ  ال�ش�در   601484 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفك�ن- 
التنمية القت�ش�دية خورفك�ن. اىل ال�شيد / حممد عبدالرحيم حممد يو�شف 
احمد بني حم�د اجلن�شية: الم�رات  ليكن معلوم� للجميع ب�ن الك�تب العدل يف 
مدينة خورفك�ن �شيقوم ب�لت�شديق على توقيع�ت ذوي ال�ش�ن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ش�ء ا�شبوعني من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 398 /2013 جت  جز- م ت-ب-اأظ

مدعي  عم�ن  �شلطنة  اجلن�شية:  احلجري  حمد  بن  �ش�مل  بن  /حمد  مدعي 
عليه: ور�شة بور ت�شودان ميثله�/ حممد ال�شوداين اجلن�شية: الم�رات مو�شوع 
الدعوى: مط�لبة ب�رجع� مولد كهرب�ئي او بديل عنه او قيمته املطلوب اعالنه/

عنوانه:  الم�رات  اجلن�شية:  ال�شوداين  حممد  ميثله�/  ت�شودان  بور  ور�شة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر 
اخلمي�س املوافق 2013/4/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الث�لثة  الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة 
الك�ئنة �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا 
امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على 

القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/10
قلم املحكمةالتجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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بلجيكا تعتقل م�صوؤولني عن جتنيد مقاتلني يف �صوريا بكني تتهم اأمريكا باإثارة التوترات يف اآ�صيا 
•• بكني-وكاالت:

اتهمت ال�شني الولي�ت املتحدة وحلف�ءه� �شمني� 
يف  ال��ت��وت��رات  لإث�����رة  التح�لف�ت  ب��شتغالل  ام�����س 
الدف�ع عن  موؤكدة  اله�دئ،  واملحيط  اآ�شي�  منطقة 

نف�شه� اأم�م التهديدات لأمنه�.
وق�ل تقرير لوزارة الدف�ع ال�شينية بعنوان الكت�ب 
الأبي�س حول اأن�شطة القوات امل�شلحة ال�شينية اإن 
ال�شني م� زالت تواجه حتدي�ت وتهديدات متعددة 
ومعقدة لأمنه�، و�شط اإ�ش�رات على تزايد ال�شيطرة 
اإ�ش�رة  ويف    . اجل��دي��د  وال��ت��دخ��ل  ال��ق��وة  و�شي��ش�ت 

الولي�ت املتحدة فق�ل اإنه� تثري ا�شطراب�ت ب�ش�أن 
ال�شني  يف  واملعروفة  عليه�  املتن�زع  �شينك�كو  جزر 
ال�شعبي  التحرير  جي�س  اأن  وذك��ر  دي���وي��و.  ب��شم 
���ش��ي�����ش��رع وترية  ع�����ش��ك��ري  م��ل��ي��ون   2.3 وق���وام���ه 
حملية  مع�رك  ك�شب  على  قدرته  ويعزز  حتديثه 
تكنولوجي�  على  بن�ء  متقدمة  اأنظمة  م�شتخدم� 
هذه  ك���ن��ت  اإذا  عم�  ���ش��وؤال  على  وردا   . امل��ع��ل��وم���ت 
املالحظة تتحدث عن الولي�ت املتحدة رد املتحدث 
يوجون  ي�نغ  العقيد  ال�شينية  الدف�ع  وزارة  ب��شم 
يخدم  ل  الع�شكرية  التح�لف�ت  بع�س  تعزيز  ب���أن 

ال�شالم وال�شتقرار الإقليميني.

الكت�ب  تقرير  اأف���د  املتحدة  الولي�ت  اإىل  وا�شحة 
بع�س  ت��وج��د  �شفحة   40 م��ن  امل���وؤل���ف  الأب��ي�����س 
اآ�شي�  يف  الع�شكرية  حت�لف�ته�  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال���دول 
يف  الع�شكري  تواجده�  وتو�شع  ال��ه���دئ،  واملحيط 
املنطقة وكثريا م� جتعل الو�شع هن�ك اأكر توترا. 
املتحدة  ال��ولي���ت  ي��ذك��ر  اأن  -دون  التقرير  وق����ل 
اإن ت��ط��ور ال��ق��وى الكربى  ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د- 
بقوة  تطورا  واأك��ر  ع�شكرية جديدة  تكنولوجي�ت 
ل�شم�ن ا�شتمرار التفوق الإ�شراتيجي يف املن�ف�شة 
والف�ش�ء  اخل���رج��ي  الف�ش�ء  جم���لت  يف  الدولية 
الإل����ك����روين. وت��ط��رق ال��ت��ق��ري��ر ل��ل��ي���ب���ن حليفة 

•• بروك�شل-ا ف ب:

ق�مت ال�شرطة البلجيكية �شب�ح ام�س بع�شرات من عملي�ت 
مق�تلني  جتنيده�  يف  ي�شتبه  ا�شالمية  او�ش�ط  يف  املداهمة 
من اجل �شوري�، واوقفت عددا من ال�شخ��س بح�شب الني�بة 

الع�مة الفدرالية البلجيكية.
الفدرالية فران�س بر�س جرت  الني�بة  ب��شم  واف�د متحدث   
)�شم�ل(  ان��ت��ورب  يف  ا�ش��شي  ب�شكل  مداهمة  عملية   46
الني�بة  تقدم  ان  ويتوقع  بروك�شل.  �ش�حية  يف  وفيلفوردي 
التف��شيل يف موؤمتر �شح�يف يف ال�ش�عة 15.00 )13،00 
ت غ(.  واكد ح�شول توقيف�ت من دون حتديد عدده� م�شريا 

جم�عة  ان�شطة  يف  م�ش�ركتهم  يف  ي�شتبه  املوقوفني  ان  اىل 
ال�ش�بق  املتحدث  بلق��شم  ف��وؤاد  املوقوفني  . من بني  اره�بية 
اىل  �شعت  مت�شددة  جمموعة  وهي  لبلجيك�  ال�شريعة  ب��شم 
حل  ع��ن  واع��ل��ن��ت  بلجيك�  يف  ال���ش��الم��ي��ة  ال�شريعة  تطبيق 
نف�شه� طوع� يف ت�شرين الول-اكتوبر، على م� اف�دت الني�بة 
الث�ين- ت�شرين  يف  ادي��ن  ال��ذي  بلق��شم  وف���وؤاد  الفدرالية. 
بحق  والتمييز  والعنف  الكراهية  على  ب�لتحري�س  نوفمرب 
غري امل�شلمني ك�ن قيد الق�مة اجلربية وي�شع �شوار ر�شد 

الكروين.
 كم� ا�شتجوبت ال�شرطة رجال يع�لج يف امل�شت�شفى يف بروك�شل 

ل�ش�بته يف �شوري� بح�شب و�ش�ئل العالم البلجيكية. 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلن م�شوؤولون بريط�نيون، ام�س 
اأن م�راثون لندن، �شيم�شي قدم�ً 
ني�ش�ن-  21 يف  امل��ق��رر  مب��وع��ده 
مراجعة  ب���ع���د  احل��������يل  اب�����ري�����ل 
الأم��ن��ي��ة، على خلفية  الإج����راءات 
التفجريين اللذين ط�ل م�راثون 

بو�شطن.
الربيط�ين  ال��دول��ة  وزي���ر  واأب��ل��غ 
ل�شوؤون الري��شة، هيو روبرت�شون، 
بهيئة  ال��راب��ع��ة  الإذاع���ي���ة  املحطة 
الإذاع���������ة ال���ربي���ط����ن���ي���ة )ب�����ي بي 
�شي(، اأنه واثق مت�م�ً ب�أن م�راثون 
مراجعة  بعد  اآم��ن���ً  �شيكون  لندن 
الإجراءات الأمنية على تفجريات 

بو�شطن املروعة .
واحدة  ه��ذه  اإن  روبرت�شون  وق���ل 
م���ن احل�������لت ال���ت���ي ت���ك���ون فيه� 
الت�ش�من  لإظ��ه���ر  و�شيلة  اأف�شل 
م����ع ب���و����ش���ط���ن امل�������ش���ي ق����دم�����ً يف 

م�راثون لندن .
املنددة  الفعل  ردود  وت��وال��ت  ه��ذا 
بو�شطن  م����دي����ن����ة  ب���ت���ف���ج���ريي 
ثالثة  خلف�  ال��ل��ذي��ن  الأم��ريك��ي��ة 
وقت  وع�شرات اجلرحى، يف  قتلى 
ال�شعودي  الثق�يف  امللحق  فيه  اأكد 
اأن م� ن�شر عن  ب�لولي�ت املتحدة 
النفج�رين  يف  ���ش��ع��ودي  ت����ورط 
تكهن�ت ل اأ�ش��س له� من ال�شحة.

لالأمم  ال���ع����م  الأم�����ني  اأدان  ف��ق��د 
الهجوم  م����ون  ك���ي  ب�����ن  امل���ت���ح���دة 
م�راثون  ���ش��ه��ده  ال����ذي  ال���دام���ي 
بو�شطن، وو�شفه ب�أنه عمل اأحمق 

يف يوم احتف�ل ب�ملدينة.
اأكر  ك�����ن  ال��ع��ن��ف  اإن  ب�����ن  وق�����ل 
ي�شتهر  ح��دث  يف  لوقوعه  ترويع� 

بجمعه بني اأن��س من �شتى اأنح�ء 
الع�مل. 

الأوروبي  الحت���د  اأدان  من جهته 
امل�شوؤولني  اإن  ق�ئاًل  التفجريات، 
وق�ل  للعدالة  �شيخ�شعون  عنه� 
الأوروبي  الإحت����د  جمل�س  رئي�س 
ف�����ن روم���ب���وي يف بي�ن  ه���ريم����ن 
التي  امل�����روع�����ة  الأف������ع�������ل  اأدي��������ن 
بعمق  واآ���ش��ف  بو�شطن  يف  ن��ّف��ذت 
م�شيف�ً   ، ب��ري��ئ��ة  اأرواح  ل�شقوط 
الأفع�ل  ه���ذه  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ني  اأن 

ال�شنيعة �شيخ�شعون للعدالة .
واأعرب عن دعم الحت�د الأوروبي 
وال�شلط�ت  ل��ل�����ش��ع��ب  ال����ك�����م����ل 

الأمريكية.
الرئي�س  اأع����������رب  ج�����ن����ب����ه  م�����ن 
عن  ه��ولن��د  ف��ران�����ش��وا  الفرن�شي 

الأمنية  ال��دوري���ت  بتعزيز  الأم��ن 
دون ت�أخري يف كل اأنح�ء البالد.

اإن الوزير  ال��وزارة يف بي�ن  وق�لت 
اليقظة  اإىل  املواطنني  ك��ل  يدعو 
اإزاء احتم�ل وجود طرود م�شبوهة 
اأو ح��ق���ئ��ب م���روك���ة، ول��ك��ن دون 

ال�شت�شالم للهلع . 
اليط�يل  ال���وزراء  رئي�س  واأع���رب 
امل�شتقيل، م�ريو مونتي، عن اإدانته 
بو�شطنوا�شف�ً  لتفجريات  القوية 

اإي�ه� بعمل عنف جب�ن .
الرو�شي،  ال��رئ��ي�����س  ن���دد  ح��ني  يف 
ب�لتفجريات  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري 
مك�فحة  ب����أن  قن�عته  ع��ن  م��ع��رب���ً 
ن�شط�ً  تن�شيق�ً  تتطلب  الإره�����ب 
م�شرياً  ال���دويل،  املجتمع  جل��ه��ود 
للم�ش�عدة  م�شتعدة  بالده  اأن  اىل 

ت�������ش����م���ن ف���رن�������ش���� ال����ك�����م����ل مع 
الأمريكيني  وال�شعب  ال�شلط�ت 

بعد تفجريات بو�شطن.
ت�أثره  ب��ي���ن  يف  ه���ولن���د  واأب������دى 
التي  الن����ف����ج�����رات  ب��ع��د  ال���ب����ل���غ 
�شربت مدينة بو�شطن. وت�بع اأنه 
يقدم  امل�أ�ش�وية،  الظروف  هذه  يف 
ت��ع���زي��ه لع�ئالت  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
فرن�ش�  ت�ش�من  ويبدي  ال�شح�ي� 
وال�شعب  ال�����ش��ل��ط���ت  م��ع  ال��ك���م��ل 

الأمريكيني.
وزارة  اأك����������دت  اآخ��������ر  ب����ي�����ن  ويف 
لوا�شنطن  الفرن�شية  اخل���رج��ي��ة 
التعبئة الك�ملة لدبلوم��شييه� يف 

الولي�ت املتحدة.
الداخلية  وزي���ر  اأم���ر  ال�����ش��ي���ق،  يف 
ال��ف��رن�����ش��ي م���ن��وي��ل ف���ل�����س قوات 

ب�لتحقيق الذي جتريه ال�شلط�ت 
الأمريكية يف هذا ال�ش�أن.

ال��ي���ب���ن على  ���ش��ددت  م��ن ج�نبه� 
����ش���رورة اإدان������ة امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
وقع�  اللذين  التفجريين  ملنفذي 
الأمريكية  ب��و���ش��ط��ن  م��دي��ن��ة  يف 
عمال  ك���ن  ح�شل  م���  اأن  ثبت  اإذا 
تت�بع  اأن��ه���  اإىل  م�شرية  اإره���ب��ي���، 

التحقيق�ت عن كثب.
الي�ب�ين  اخل���رج��ي��ة  وزي����ر  وذك����ر 
احلكومة  اأن  ك��ي�����ش��ي��دا  ف���وم���ي���و 
حتقيق  كثب  ع��ن  تت�بع  الي�ب�نية 
تفجريي  يف  امل���ت���ح���دة  ال����ولي�����ت 

بو�شطن.
ك����م����� اع����ت����رب وزي��������ر اخل�����رج����ي����ة 
اأن املخ�وف  ك���ر  ب��وب  الأ���ش��رايل 
مدينة  ت���ف���ج���ريا  ي���ك���ون  اأن  م����ن 
اإره�بي�  بو�شطن الأمريكية عمال 
ت��ع��د اأم�����را م�����ش��روع���، م���وؤك���دا اأن 
العمل ج�ر للت�أكد من عدم مقتل 

اأو اإ�ش�بة اأي مواطن اأ�شرايل.
ك�ن  اأن�����ه  ت��ب��ني  اإذا  اأن�����ه  واع���ت���رب 
�شربة اإره���ب��ي��ة، ف��ال ب��د اأن���ه ك�ن 
اأثن�ء  وق��ع��ت  لأن��ه���  ل��ه���  خمطط� 
و�شدد  كبري.  ودويل  وطني  حدث 
على اأن ح�شول التفجريات خالل 
منفذيه�  اأن  اإىل  ي�شري  م���رث��ون 
اإره�بيون، لكن ل بد من النتظ�ر 
للت�أكد. وعرب الوزير عن تع�طف 
ب������الده م����ع ال�������ش���ع���ب الأم����ريك����ي 

وحكومته.
اأك�����د امللحق  اأخ������رى  ن���ح��ي��ة  م���ن 
الولي�ت  يف  ال�����ش��ع��ودي  ال��ث��ق���يف 
املتحدة حممد العي�شى اأن م� ن�شر 
عن تورط �شعودي يف النفج�رين 
بو�شطن  وق��ع��� مب��دي��ن��ة  ال��ل��ذي��ن 
تكهن�ت ل اأ�ش��س له� من ال�شحة.

وفاة رئي�ش اجلزائر 
االأ�صبق علي كايف 

•• اجلزائر-وكاالت:

غيب املوت ام�س الرئي�س اجلزائري 
الأ�شبق علي ك�يف، الذي حكم البالد 
عن  امل������ش��ي،  ال��ق��رن  ت�شعيني�ت  يف 
عمر ين�هز 85 ع�م�. وق�لت الإذاعة 
اجلزائرية اإن رئي�س املجل�س الأعلى 
للدولة الأ�شبق علي ك�يف تويف ، دون 
اأن تعطي تف��شيل حول مك�ن وزم�ن 
اإن  م�����ش���در مطلعة  وق���ل��ت  وف���ت��ه. 
ك�يف نقل اإىل م�شت�شفى لعني النعجة 
الع�شكري بعد تعر�شه لأزمة �شحية. 
ويعد ك�يف من قي�ديي ثورة اجلزائر 
ت��ق��ل��د من�شب  ح��ي��ث  ال��ت��ح��ري��ري��ة، 
عقيد يف جي�س التحرير الوطني يف 
ثم  ال�شتقالل،  بعد  الث�نية  الولية 
ت��وىل من�شب �شفري يف ع��دة دول ل 
ك����يف يف  وع���ني  ال��ع��رب��ي��ة منه�  �شيم� 
الأعلى  املجل�س  يف  ع�شوا   1992
اإلغ�ء  للدولة الذي حكم البالد بعد 
النتخ�ب�ت الت�شريعية التي ف�زت يف 
الإ�شالمية  اجلبهة  الأوىل  دورت��ه��� 
لالإنق�ذ، وا�شتق�لة الرئي�س ال�ش�ذيل 
اغ���ت���ي����ل رئي�س  ب���ن ج���دي���د. وب���ع���د 
امل��ج��ل�����س حم��م��د ب��و���ش��ي���ف يف 29 
ك�يف  ع��ني   ،1992 ح��زي��ران  يونيو 
14 يوليو متوز  رئي�ش� للمجل�س يف 
اإىل اأن عني رئي�س للدولة يف �شخ�س 
ك�نون  ين�ير   30 يف  زروال  الي�مني 

الث�ين 1994.

ال�صي�صل متنح اإقامة 
ل�صهر زين العابدين

•• فكتوريا-ا ف ب:

اأعلنت ال�شي�شل ام�س منح ت�شريح 
ع�����م واح�����د ل�شخر  مل����دة  اق����م���ة 
التون�شي  الرئي�س  �شهر  امل�طري 
امل��خ��ل��وع زي���ن ال��ع���ب��دي��ن ب��ن علي 

ولع�ئلته.
بوزارة  ال��ه��ج��رة  م�شلحة  وق���ل��ت 
ان��ه مت  ب��ي���ن  ال�شي�شل يف  داخ��ل��ي��ة 
وع���ئ��ل��ت��ه ت�شريح  امل����ط���ري  م��ن��ح 
ال�شي�شل  يف  ���ش��ه��را  ب12  اق���م��ة 
ال�����ق�����وان�����ني  ل  ط����ب����ق�����  وذل�����������ك 
واملع�هدات الدولية ولي�س بعنوان 
يوجد  ال��ذي ل  ال�شي��شي  اللجوء 
قوانني  يف  خ����������س  ت���ع���ري���ف  ل����ه 

البالد.

حتطم مروحية اأمريكية 
قرب احلدود الكورية

•• �شيول-ا ف ب:

حتطمت طوافة ع�شكرية امريكية 
ت�ش�رك  ه����وك  ب����الك  ط�����راز  م���ن 
كوري�  يف  الع�شكرية  امل���ن����ورات  يف 
اجلنوبية ام�س ق��رب احل��دود بني 
الكوريتني بدون ان ت�شجل ا�ش�ب�ت، 

على م� اف�د م�شدر ر�شمي.
وق�ل م�شوؤول يف اجلي�س المريكي 
من  جند  ن�قلة  وه��ي  املروحية  ان 
طراز �شي ات�س53- تقل ط�قم� من 
ثالثة افراد و13 جندي� ق�مت ب 
هبوط �شعب يف منطقة �شيولوون 
وك�نت  ال�شم�لية  لكوري�  املح�ذية 
اجلنوبية  الكورية  يونه�ب  وك�لة 
او�شحت يف وقت �ش�بق انه� طوافة 
تكتيكية من ط��راز بالك هوك يو 

ات�س60-.
ا�ش�ب�ت  ع��ن  احل�����دث  ي�شفر  ومل 
ي��خ��ي��م توتر  ي����ت���ي يف وق����ت  وه����و 
الكورية  اجل��زي��رة  �شبه  يف  �شديد 
املتحدة  المم  اق�������رت  ان  م���ن���ذ 
العقوب�ت  م��ن  ج��دي��دة  جم��م��وع��ة 
قي�مه�  بعد  ال�شم�لية  كوري�  على 
 12 ث����ل���ث���ة يف  ن����ووي����ة  ب���ت���ج���رب���ة 

�شب�ط-فرباير.

ت�شديد الإجراءات الأمنية حول ماراثون لندن 

املجتمع الدويل يدين ب�صدة تفجريي بو�صطن

احتجاجات يف فنزويال على فوز مادورو
•• كراكا�س-ا ف ب:

نزل اللف من ان�ش�ر املع�ر�شة يف فنزويال اىل �شوارع كراك��س احتج�ج� 
خ�شمه  احتج  انتخ�ب�ت  بعد  ب�لرئ��شة  م���دورو  نيكول�س  فوز  اع��الن  على 

هرنيكي ك�بريلي�س على نت�ئجه�.
وبدعوة من ك�بريلي�س الذي يط�لب ب�ع�دة تعداد جممل ال�شوات، تظ�هر 
الع��شمة، فك�ن بع�شهم يقرع على قدور  العديد من احي�ء  املع�ر�شون يف 

والبع�س الخر ي�شعل اط�رات او ي�شرم الن�ر يف م�شتوعب�ت للنف�ي�ت.
وق�لت �شلم� اورخويال ربة املنزل ال�شتينية لوك�لة فران�س بر�س نحن هن� 
تزوير  تزوير  املتظ�هرون  وهتف  النتيجة،  زوروا  ال�شوات،  �شرقوا  لنهم 

ملوحني ب�لعالم الفنزويلية.
وا�شتخدمت ال�شرطة يف بع�س املواقع من الع��شمة الغ�زات امل�شيلة للدموع 

لتفريق احل�شود، بح�شب م� اف�د مرا�شل وك�لة فران�س بر�س.
النتخ�بية  للجنة  املحلية  امل��راك��ز  ام���م  جديدة  لتظ�ه�ت  ال��دع��وات  وازاء 

الوطنية، رد م�دورو بحزم داعي� اىل التعبئة يف جميع انح�ء البالد .
واعلن من ق�شر مريافلور�س الرئ��شي ادعو ال�شعب اىل ان يك�فح ب�شالم 

وا�شف� مطلب زعيم املع�ر�شة ب�نه نزوة بورجوازي .
ال�شي��شي للرئي�س الراحل  واعلن ر�شمي� فوز م�دورو )50 ع�م�( الوريث 
هوغو ت�ش�فيز ب%50،75 من ال�شوات مق�بل %48،97 لك�بريلي�س 
5 اي�ر- يف النتخ�ب�ت التي جرت بعد وف�ة الزعيم ال�ش�بق ال�شراكي يف 

م�يو اثر ا�ش�بته ب�ل�شرط�ن.
وتعهد م�دورو الذي اعلن رئي�ش� بعد الظهر مبوا�شلة ارثه ب�لك�مل، دف�ع� 
الهيئة  مقر  يف  ر�شمي  حفل  خ��الل  ال�شتقالل  ع��ن  ودف���ع���  ال��ف��ق��راء  ع��ن 
النتخ�بية يف كراك��س. وهتف احل�شور لدين� رئي�س و ت�ش�فيز حي، الكف�ح 

م�شتمر .
ا�شتخدام  اىل  املع�ر�شة  لوثين�  تيبي�ش�ي  النتخ�بية  اللجنة  رئي�شة  ودعت 
الطريق الق�نونية م�شت�شهدة ب�ملن�ف�شة املحتدمة بني جورج بو�س واآل غور 
يف النتخ�ب�ت الرئ��شية المريكية ع�م 2000 والتي ح�شمت ام�م املحكمة 

العلي�.
ودع� ك�بريلي�س ح�كم ولية مرياندا )�شم�ل( ان�ش�ره اىل عدم الوقوع يف 

فخ العنف وا�شف� الرئي�س املنتخب ب�نه غري �شرعي .
غري ان املع�شكر احلكومي اعترب ان تظ�هرات املع�ر�شة هي انقالب مقنع.

•• نيودلهي-يو بي اأي:

ق��ت��ل 9 م��ت��م��ردي��ن م����وي���ني، ام�����س يف ا���ش��ت��ب���ك���ت مع 
الهند وذكرت  قوات الأمن بولية، ت�ش�تي�شغ�ر، و�شط 
اأن ال�شتب�ك�ت وقعت يف منطقة  قن�ة نيودلهي تي يف 
اإر�ش�ل  مت  وق��د  وبيج�بور،  �شوكم�،  بني  احل��دود  على 

مروحية للم�ش�عدة ب�إجالء اجلثث. و�ش�درت القوات 
15 قطعة �شالح، فيم� ل  الأمنية خالل ال�شتب�ك�ت 

تزال تقوم بعملي�ت مت�شيط يف املنطقة.
الهندي  ال�شيوعي  الت�بعون للحزب  امل�ويون  ويط�لب 
وفر�س  الأرا�شي  والفقراء  املزارعني  مبنح  املحظور، 

العمل.

مقتل 9 متمردين ماويني يف الهند 

 ميزان االإنفاق الع�صكري العاملي يتغري
•• وا�شنطن-وكاالت:

ون�شرت  بو�شطن،  تفجريي  غري  اأخ��رى  بق�ش�ي�  الأمريكية  ال�شحف  اهتمت 
عن التقرير ال�شنوي للمعهد الدويل لأبح�ث ال�شالم ب�أ�شتكهومل حول الإنف�ق 
الع�شكري ال�شنوي ب�لع�مل، واملخ�وف من فتح جبهة �شورية اأخرى مع اإ�شرائيل 
طهران  بتزويد  ب�أمل�ني�  اإي���راين  يديره  متطورة  تقني�ت  م�شنع  ا�شتب�ه  وع��ن 
ببع�س منتج�ته. ذكرت لو�س اأجنلو�س ت�ميز اأن الإنف�ق الع�شكري الأمريكي 
انخف�س هذا الع�م بن�شبة 6 %، كم� انخف�س اإنف�ق غرب وو�شط اأوروب� بن�شبة 
%1.6 مق�رنة ب�لع�م امل��شي، فيم� ارتفع يف الفرة نف�شه� بن�شبة 16 % يف 
رو�شي� و8 % يف ال�شني، و8 % ب�ل�شرق الأو�شط، و8 % ب�شم�ل اأفريقي� و4 
% ب�أمريك� الالتينية، و3 % ب�آ�شي� ومنطقة الب��شيفيك. ونقلت ال�شحيفة 
هذا  يف  تغيريا  اأن  امل��ذك��ورة،  الأرق����م  على  تعليق�  اأ�شتكهومل،  ملعهد  بي�ن  عن 
الإنف�ق رمب� يكون بداية لنقلة يف ميزانه من الدول الغربية الغنية اإىل الدول 
الن�ه�شة والن�مية وكتبت وا�شنطن بو�شت عن اإغالق م�شنع لألي�ف الكربون 
تزويد  مبح�ولة  وا�شتب�هه  امل��شي  ال�شهر  اإي��ران��ي��ون  وي��دي��ره  ميلكه  ب�أمل�ني� 
اليورانيوم.  املركزية لتخ�شيب  اأجهزة الطرد  اإيران مبواد �شرورية لت�شنيع 
ومل تقل ال�شحيفة اإن ال�شلط�ت وجهت اته�م� ب�لفعل ل�ش�حب امل�شنع، لكنه� 
اأوردت معلوم�ت ترجح اأن هذا امل�شنع ك�ن يتع�ون مع اإيران بتزويده� مبعدات 
اإغالقه ب�شبب الإفال�س. ون�شرت  حتت�جه� يف برن�جمه� النووي، وذلك قبل 
نيويورك ت�ميز مق�ل يحذر من اأن جبهة جديدة بني �شوري� واإ�شرائيل �شُتفتخ 
واأن اإ�شرائيل �شت�شطر للتدخل لإق�مة منطقة ع�زلة داخل الأرا�شي ال�شورية 
واأ�ش�رت ال�شحيفة اإىل اأن قوات الأ�شد التي تعر�شت لل�شغط يف جبه�ت اأخرى، 
للمجموع�ت  اإي�ه�  ت�ركة  الإ�شرائيلية  اجلبهة  من  قواته�  من  كثريا  �شحبت 

املتطرفة مثل جبهة الن�شرة.

ال�صجن الأمريكيني ل�صلتهما بحركة ال�صباب
•• نيوجريزي-رويرتز:

ق�شت حمكمة احت�دية امريكية على رجلني من نيوجريزي ب�ل�شجن 22 
ع�م� و20 ع�م� لدانتهم� بتهمة الت�مر لالن�شم�م اىل حركة ال�شب�ب ذات 
العي�شى  حممد  واعتقل  امل�شلمني.  غري  على  حرب  ل�شن  ب�لق�عدة  ال�شلة 
يف   2010 ع�م  حزيران  يونيو  يف  ع�م�   27 املونتي  وك�رلو�س  ع�م�   23
اىل  ال�شفر  ي��ح���ولن  وهم�  نيويورك  ال��دويل يف  كنيدي  اف.  ج��ون  مط�ر 
م�شر وق�ل الدع�ء ان املتهمني �ش�فرا اىل الردن ع�م 2007 ل�شتك�ش�ف 
مبن�ورات  وق�م�  ال���دولرات  الف  وادخ��را  احلركة  اىل  الن�شم�م  امك�نية 
للروؤية  م��ع��دات  على  وح�شال  ط��الء  ب��ن���دق  ب��شتخدام  تكتيكية  تدريبية 
اىل  جوا  لل�شفر  تذكرتني  ا�شري�  انهم�  الدع���ء  وذك��ر  و�شك�كني.  الليلية 
م�شر بق�شد التوجه من هن�ك اىل ال�شوم�ل لالن�شم�م اىل حركة ال�شب�ب. 
وتعترب الولي�ت املتحدة المريكية حركة ال�شب�ب حركة اره�بية واأ�ش�ف 
اأف.ب���ي.اي ح�شل على معلوم�ت  التحقيق�ت الحت���دي  الدع���ء ان مكتب 
2006 وان �شرطة نيويورك �شجلت حم�دث�تهم� واأقر  عن الرجلني ع�م 
الثن�ن ب�أنهم� ت�مرا من اأجل قتل ا�شخ��س خ�رج الولي�ت املتحدة ل�ش�لح 

حركة ال�شب�ب.

جرد يك�صف ثراء وزراء فرن�صيني 
•• باري�س-وكاالت:

ك�شفت ق�ئمة جرد ملمتلك�ت الوزراء الفرن�شيني وجود ثم�نية وزراء ميلكون 
�شربة  يوجه  مم���  الفرن�شية،  ال�شراكية  احلكومة  يف  ب�ملاليني  ث���روات 
على  يعي�س  وزاري  لفريق  هولند  فران�شوا  الرئي�س  كونه�  التي  لل�شورة 
الق�ئمة -التي ج�ءت �شمن �شعي هولند لتهدئة  رواتب متدنية. وتظهر 
غ�شب ال�ش�رع على خلفية ف�شيحة تهرب �شريبي لوزير اخلزانة جريوم 
ل��وران ف�بيو�س ووزيرة  اأن وزي��ر اخل�رجية  اإثره�-  ا�شتق�ل  ال��ذي  ك���وزاك 

امل�شنني واملعتمدين على الغري مي�شيل ديلوين اأكر الوزراء ثراء.
فقد اأ�ش�رت الأرق�م اإىل اأن ف�بيو�س ميلك 6.5 ماليني يورو اليورو يع�دل 
يورو  ماليني   5.4 اإىل  ت�شل  ديلوين  ث��روة  اأن  حني  يف   ، دولر   1.31
غ�لبيته� عق�رية. واأظهرت الق�ئمة التي ن�شرته� احلكومة على الإنرنت 
اأن رئي�س ال��وزراء ج�ن م�رك لديه 1.5 مليون يورو، يف حني ميلك وزير 
و  ي��ورو  تورين مليون  م���ري �شول  ال�شحة  ووزي��رة  �ش�بني  العمل مي�ش�ل 
1.4 مليون يورو ب�لرتيب. وك�شف الوزراء احل�ش�ب�ت امل�شرفية و�شندات 
و�شي�رات،  فنية  ومقتني�ت  وجم��وه��رات  وممتلك�ت  نقدية  ومب�لغ  م�لية 
والطالع  احلكومة  موقع  زي���رة  الإن��رن��ت  �شبكة  ملت�شفحي  ميكن  بحيث 
على احل�ش�ب�ت امل�شرفية وممتلك�ت جميع اأع�ش�ء احلكومة، يف خطوة مل 

ت�شهده� فرن�ش� من قبل.
وتعر�س الرئي�س الفرن�شي ل�شغوط من اأجل اتخ�ذ موقف �ش�رم بعد اته�م 
ك�وزاك ب�لتهرب ال�شريبي اإثر افت�ش�ح اأمر ح�ش�ب له يف م�شرف �شوي�شري، 
الأمر الذي ت�شبب يف تقوي�س فكرة اجلمهورية املث�لية والأخالقية التي 
واأث�ر  امل��شي،  الع�م  للرئ��شة  النتخ�بية  حملته  يف  هولند  به�  تعهد  ك�ن 

ت�ش�وؤلت حول قدرته على اإ�شدار الأحك�م و�شط مواجهة اأزمة اقت�ش�دية.
ورحب رئي�س منظمة ال�شف�فية الدولية ملك�فحة الف�ش�د يف فرن�ش� دانييل 
لوبيج بك�شف الوزراء عن ممتلك�تهم اليوم، م�شريا اإىل اأن مك�فحة التهرب 

ال�شريبي ل نه�ية له�، ق�ئال فعلتم يف اأ�شبوع اأكر مم� مت يف 20 ع�م� .

تفجريا بو�صطن يت�صدران ال�صحف االأمريكية 
•• وا�شنطن-وكاالت:

ك�ن املو�شوع الط�غي ب�ل�شحف الأمريكية ام�س وكم� هو متوقع تفجريي 
بو�شطن، اإذ تن�ولته خمتلف ال�شحف يف تق�ريره� ومق�لته� وافتت�حي�ته�. 
 100 من  واأك��ر  طفل  بينهم  قتلى  ثالثة  ال�شح�ي�  اأن  جميعه�  واأوردت 
�شهود  من  ا�شتقته�  دقيقة  بتف��شيل  ج��رى  م�  ال�شحف  وو�شفت  جريح. 
ال��ع��ي���ن وم�����ش��وؤويل الأم���ن وغ��ريه��م واأه���م م��� ج���ء يف ه��ذه التف��شيل اأن 
التفجريين حدث� بعد �ش�عتني ون�شف ال�ش�عة من و�شول اأول املت�ش�بقني 
اأو منفذي التفجريين اخت�را الوقت الذي  اأن منفذ  اأي  اإىل خط النه�ية، 
ي�شل فيه اأكرب عدد من املت�ش�بقني اإىل منطقة خط النه�ية ب�لإ�ش�فة اإىل 
 27 ح��وايل  ال�شب�ق  يف  امل�ش�ركني  ع��دد  واأن  املتفرجني  من  الغفري  اجلمع 
األف�. وق�لت نيويورك ت�ميز اإن م� حدث لي�س اأمرا ع�شوائي�، بل عمل اآخر 
مدّبر لقتل وتخويف الأمريكيني الأبري�ء، ل ل�شبب بخالف اأنهم جتمعوا 
يف منطقة �شعيفة الأمن يف يوم مل يكن ذهن اأي اأحد يذهب اإىل احتم�ل 
حدوث عمل اإره�بي وق�لت اأي�ش� لن يكون مبقدور اأي عمل اإره�بي تخريب 

هذا التقليد الذي ينتمي للت�ريخ الأمريكي.
ذكرى  لإحي�ء  �شنوية  اأمريكية  فع�لية  بو�شطن  م�راثون  اأن  املعروف  من 
من  ع���داوؤون  فيه�  ي�ش�رك   1897 ع���م  الأمريكية  للثورة  الأوىل  املع�رك 
جميع اأنح�ء الع�مل. م� يلفت النتب�ه يف تغطية ال�شحف الأمريكية لهذا 
افتت�حيته�  كر�شت  والنت�ش�ر  النفوذ  وا�شعة  بو�شت  وا�شنطن  اأن  احل��دث 
ب�لتوقع�ت  يت�شل  فيم�  النت�ئج  اإىل  القفز  من  للتحذير  مطول  وتقريرا 

حول اجلن�ة اأو اجل�ين.
وق�لت اإن ردود الفعل الأولية من ال�شرق الأو�شط اإيج�بية ومتع�طفة مع 
ال�شعب الأمريكي وتتمنى األ يكون اجل�ين م�شلم�. وحكت ال�شحيفة عن 
تغريدة من امراأة ليبية على ح�ش�به� يف خدمة توير تقول اأمتنى األ يكون 
 100 اأكر من  اآخ��رون  اإر�ش�له�  اأع�د  ، واأن تغريدته� هذه  اجل�ين م�شلم� 

مرة.
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العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/851 عقاري كلي                
اىل املدعى عليه /1-  �شركة اللوؤلوؤة العق�رية �س.ذ.م.م  جمهول حمل الق�مة 
ال��دع��وى ومو�شوعه�  عليك  اق���م  ق��د  �شليم مرت�شى  / ح�شني  امل��دع��ي  ان  مب��� 
املط�لبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)193908 درهم( والف�ئدة بواقع الق�نونية 12% من ت�ريخ ال�شتحق�ق والر�شوم 
وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة . وحددت له� جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/19 
ال�ش�عة 11:00 �س ب�لق�عة ch1.B.8 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 
اي�م على القل . ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �شيكون مبث�بة  اجلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/40 جتاري جزئي                  

اىل املدعى عليه /1-  الطيب�ت للهواتف املتحركة �س .ذ.م.م- وميثله� مديره� جريونغ 
يل   جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / �شوجنبني �ش� وميثله: عبدالرحمن ن�شيب 
ب�ثب�ت  ب�حلكم  املط�لبة  ومو�شوعه�  الدعوى  عليك  اق���م  قد  ن�شيب  بن  عبدالرحمن 
�شراكة املدعي يف �شركة الطيب�ت للهواتف املتحركة ���س.ذ.م.م- والتي حتمل الرخ�شة 
رقم 503796 بن�شبة 28% بقيمة )150000 يوان �شيني( مب� يع�دل ب�لدرهم الم�راتي 
ا�شمه يف الرخ�شة التج�رية  ب���دراج  )84929 ( وال��زام الدائر ة القت�ش�دية ب�م�رة دبي 
له�  وحددت  املح�م�ة.  واتع�ب  وامل�ش�ريف  والر�شوم  املذكورة  ب�لن�شبة  ك�شريك  لل�شركة 
لذا   ch1.A.1 ب�لق�عة  ���س   8:30 ال�ش�عة   2013/5/6 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة 
ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/372 جتاري كلي                  

جمهول  الرئي�شي(  )الفرع  بردبي  ال�شالمي  دبي  بنك    -1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل الق�مة مب� ان املدعي / البح�ر املتحدة للخدم�ت البحرية- وميثله�/ بدر 
جعفر يو�شف حممد الن�ش�ري وميثله: علي ابراهيم حممد احلم�دي  قد اق�م 
عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )346500 
درهم( والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية 12% من ت�ريخ 
ال�شتحق�ق وحتى ال�شداد الت�م ب�عتب�ره الدين دين جت�ري  وحددت له� جل�شة 
لذا   ch2.E.21 ب�لق�عة  �س   9:30 ال�ش�عة   2013/5/6 املوافق  الثنني  ي��وم 
من  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  او  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/261 عقاري كلي                  

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه /1-  اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط���ر م���ل��ك م��وؤ���ش�����ش��ة ع���ق����رات احمد 
للتمويل  ام��الك  �شركة   / املدعي  ان  مب�  الق���م��ة  حمل  جمهول  العط�ر   عبدالرحيم 
)�س م ع ( وميثله: عمر ال�شيخ �شيد احمد ال�شيخ  قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� 
املط�لبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخل��س ب�لوحدة ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي 3 - 2 
بي- 1410( والزام املدعى عليه ب�ع�دة مبلغ وقدره )552.776 درهم( والزامه بدفع مبلغ 
وقدره )1.020.851.76 درهم( على �شبيل التعوي�س والر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب 
املح�م�ة. وحددت له� جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/21 ال�ش�عة 11:00 �س ب�لق�عة 
ch1.B.8 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/257 عقاري كلي                  
اىل املدعى عليه /1-  احمد عبدالرحيم العط�ر م�لك موؤ�ش�شة عق�رات احمد عبدالرحيم 
العط�ر جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / �شركة امالك للتمويل )�س م ع ( وميثله: 
عمر ال�شيخ �شيد احمد ال�شيخ  قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة بف�شخ عقد 
ت��ي  - 2203(  ا���س  ت��ي- كي 1 -  ال  ال�شكنية رق��م )ج��ي  البيع وال�شراء اخل��س ب�لوحدة 
الك�ئنة بربج )برج في�شت� دل لجو يف ابراج بحرية جمريا- دبي( والزام املدعى عليه ب�ع�دة 
مبلغ وقدره )153.373.00 درهم( للمدعية والزامه بدفع مبلغ )497.713.18 (درهم على 
�شبيل التعوي�س.   وحددت له� جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/21 ال�ش�عة 11:00 �س 
ب�لق�عة ch1.B.8 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/258 عقاري كلي                  

اىل املدعى عليه /1-  احمد عبدالرحيم العط�ر م�لك موؤ�ش�شة عق�رات احمد عبدالرحيم 
العط�ر جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / �شركة امالك للتمويل )�س م ع ( وميثله: 
عبدالرحمن حممد عي�شى جمعة قد اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ف�شخ عقد 
ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي 3 -2 بي-2613(الك�ئنة  البيع وال�شراء اخل��س ب�لوحدة 
بربج والزام املدعى عليه ب�ع�دة مبلغ وقدره )528.108.00 درهم( للمدعية ميثل اجم�يل 
م� مت �شداده للمدعى عليه الزامه بدفع مبلغ وقدره )1.271.732.25 درهم( على �شبيل 
التعوي�س. وحددت له� جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/21 ال�ش�عة 9:30 �س ب�لق�عة 
ch1.A.1 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/91 جتاري جزئي                    

 -3 ���ش��رور  اح��م��د حممد   -2 وك��ه��رم���ن  امل��دع��ى عليهم  /1-  موؤ�ش�شة عنرب  اىل 
كهرم�ن  فيلن�س   / املدعي  ان  الق�مة مب�  جم�ل ح�شني عنرب   جمهويل حمل 
للتج�رة الع�مة وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد اق�م عليك الدعوى 
ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )28000 درهم( والر�شوم 
ال�شداد  وحتى  ال�شتحق�ق  ت�ريخ  من   %18 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف 
. وح��ددت له� جل�شة يوم الحد  املعجل بالكف�لة.   ب�لنف�ذ  الت�م و�شمول احلكم 
مكلف  ف�نت  ل��ذا   ch2.D.19 ب�لق�عة  �س   8:30 ال�ش�عة   2013/5/5 امل��واف��ق 
ب���حل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق���ن��ون��ي��� وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��� ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/661 تنفيذ عقاري
اي�شت كو�شت ذ.م.م  جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب  ان��د  دي��راج  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
م�جد  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  ومي��ث��ل��ه:  ح���رة  منطقة  ليمتد-  ان��رن������ش��ي��ون���ل  ���ش��ي  ك��ي��ه  التنفيذ/ 
الربع�ء  يوم  كلي  عق�ري   2012/533 رقم  الدعوى  يف  ال�ش�در  ب�حلكم  نعلنكم  ال�ش�م�شي  
املوؤرخة  البيع  اتف�قية  بف�شخ   -1  : وذل���ك  تنفيذي�  �شندا  ب�عتب�ره   2012/6/27 بت�ريخ 
2008/4/20 املربمة بني ال�شركة املدعية وال�شركة املدعي عليه�. 2-ب�لزامكم ب�شداد مبلغ 
وقدره )183110 درهم( والف�ئدة الق�نونية عنه بواقع 5% من ت�ريخ املط�لبة احل��شلة يف 
2012/5/24 وحتى ال�شداد الت�م مب� ل يتج�وز املبلغ املق�شي به  وت�شليمه اىل ط�لب التنفيذ 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من ت�ريخ ن�شر هذا العالن. وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ 

ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/122 )جتاري  كلي ( بوا�سطة الن�سر
بن�ء على طلب حمكمة عجم�ن الحت�ية البتدائية اىل املدعى عليه/ �شت�ر جيج� 
ا�شت�بلي�شمنت ليمتد - اق�م املدعي/ �ش�زي� كو�ش�ر/عنوانه/دبي -مكتب املجموعة 
 044477044 ب��رج  خليفة ت:  زاي��د- منطقة  ال�شيخ  �ش�رع  دب��ي-  بر  الق�نونية- 
الدعوى برقم 2013/122 -جت�ري كلي عجم�ن - ومو�شوعه� ف�شخ اتف�قية بيع 
و�شراء الوحدة العق�رية املربمة م�بني الطرفني والزام املدعى عليه� بدفع مبلغ 
الحت�دية  عجم�ن  حمكمة  ام���م  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  دره��م   166549 وق��دره 
البتدائية �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ش�عة 11.00 املوافق يوم 
15 من �شهر م�يو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/4/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/981   

 املنذر/  ورثة ن��شر را�شد لوت�ه
املنذر اليه�: ن��شر عبدالرحمن علي احلمر    جمهول حمل الق�مة-  يخطر 
املنذر املنذر اليه� ب�شرورة �شداد م� ا�شتحق من ايج�ر من ت�ريخ انته�ء العقد 
املوؤجرة  ال��ع��ني  واخ����الء  الفعلي  الخ����الء  ت���ري��خ  ح��ت��ى   2012/12/31 ب��ت���ري��خ 
وت�شليمه� خ�لية من ال�شواغل مع �شداد فواتري الكهرب�ء وامل�ء مع تزويد املنذر 
ب�ملخ�ل�شة وذلك خالل مدة اق�ش�ه� ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا النذار ويحتفظ 
اي  وال�شرر عند  والعطل  ب�لتعوي�س  اليه�   املنذر  املنذر  بحقه ك�مال بطلب 
ت�خري وال �شي�شطر املنذر لتخ�ذ ك�فة الج��راءات الق�نونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليه� ك�فة الر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/983   

 املنذر/  ورثة ن��شر را�شد لوت�ه
املنذر اليه�: علي عبدالرحيم ق��شم جعفري   جمهول حمل الق�مة-  يخطر 
املنذر املنذر اليه� ب�شرورة �شداد م� ا�شتحق من ايج�ر من ت�ريخ انته�ء العقد 
املوؤجرة  ال��ع��ني  واخ����الء  الفعلي  الخ����الء  ت���ري��خ  ح��ت��ى   2012/12/31 ب��ت���ري��خ 
وت�شليمه� خ�لية من ال�شواغل مع �شداد فواتري الكهرب�ء وامل�ء مع تزويد املنذر 
ب�ملخ�ل�شة وذلك خالل مدة اق�ش�ه� ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا النذار ويحتفظ 
اي  وال�شرر عند  والعطل  ب�لتعوي�س  اليه�   املنذر  املنذر  بحقه ك�مال بطلب 
ت�خري وال �شي�شطر املنذر لتخ�ذ ك�فة الج��راءات الق�نونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليه� ك�فة الر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/982   

 املنذر/  ورثة ن��شر را�شد لوت�ه
املنذر اليه�: علي عبدالرحيم ق��شم جعفري  املرزوقي  جمهول حمل الق�مة-  
يخطر املنذر املنذر اليه� ب�شرورة �شداد م� ا�شتحق من ايج�ر من ت�ريخ انته�ء 
العقد بت�ريخ 2012/12/31 حتى ت�ريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة 
وت�شليمه� خ�لية من ال�شواغل مع �شداد فواتري الكهرب�ء وامل�ء مع تزويد املنذر 
ب�ملخ�ل�شة وذلك خالل مدة اق�ش�ه� ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا النذار ويحتفظ 
اي  وال�شرر عند  والعطل  ب�لتعوي�س  اليه�   املنذر  املنذر  بحقه ك�مال بطلب 
ت�خري وال �شي�شطر املنذر لتخ�ذ ك�فة الج��راءات الق�نونية التي حتفظ له 

حقوقه وحتميل املنذر اليه� ك�فة الر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/980   

 املنذر/  ورثة ن��شر را�شد لوت�ه
املنذر اليه�: بوط�لب حممد بوط�لب حمزة بوط�لب اله��شمي جمهول حمل الق�مة-  
يخطر املنذر املنذر اليه� ب�شرورة �شداد م� ا�شتحق من ايج�ر من ت�ريخ انته�ء العقد 
وت�شليمه�  امل��وؤج��رة  العني  واخ��الء  الفعلي  الخ��الء  ت�ريخ  حتى   2012/12/31 بت�ريخ 
خ�لية من ال�شواغل مع �شداد فواتري الكهرب�ء وامل�ء مع تزويد املنذر ب�ملخ�ل�شة وذلك 
املنذر  بحقه ك�مال  ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا الن��ذار ويحتفظ  خالل مدة اق�ش�ه� 
املنذر  �شي�شطر  وال  ت�خري  اي  عند  وال�شرر  والعطل  ب�لتعوي�س  اليه�   املنذر  بطلب 
ك�فة  اليه�  املنذر  له حقوقه وحتميل  التي حتفظ  الق�نونية  الج��راءات  ك�فة  لتخ�ذ 

الر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/984   

 املنذر/  ورثة ن��شر را�شد لوت�ه
املنذر اليه�: علي عبدالرحيم ق��شم جعفري املرزوقي  جمهول حمل الق�مة-  يخطر 
املنذر املنذر اليه� ب�شرورة �شداد م� ا�شتحق من ايج�ر من ت�ريخ انته�ء العقد بت�ريخ 
2012/12/31 حتى ت�ريخ الخالء الفعلي واخالء العني املوؤجرة وت�شليمه� خ�لية من 
خالل  وذل��ك  ب�ملخ�ل�شة  املنذر  تزويد  مع  وامل���ء  الكهرب�ء  فواتري  �شداد  مع  ال�شواغل 
املنذر  بحقه ك�مال بطلب  ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا الن��ذار ويحتفظ  مدة اق�ش�ه� 
املنذر لتخ�ذ  ب�لتعوي�س والعطل وال�شرر عند اي ت�خري وال �شي�شطر  اليه�   املنذر 
ك�فة الج��راءات الق�نونية التي حتفظ له حقوقه وحتميل املنذر اليه� ك�فة الر�شوم 

وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2012/978   

 املنذرة/  �شركة اخلطوط الر�شية ملق�ولت الطرق ح�لي� العالم�ت الر�شية 
لل�شي�نة الع�مة �ش�بق�  املنذر اليه: �شركة ب�ري�س للنقل الربى الع�م جمهول 
حمل الق�مة-  تنذر املنذره املنذر اليه� مبوجب هذا النذار ب�شداد ك�مل مبلغ 
املديونية املتبقي عليكم ل�ش�لح املنذرة وقدره )97.513 الف درهم ( خالل )7( 
الجراءات  ك�فة  اتخ�ذ  يتم  وال���ش��وف  الن��ذار  ه��ذا  ا�شتالمكم  ت�ريخ  اي���م من 
الق�نونية الالزمة لألزامكم ب�شداد املبلغ مع الف�ئدة الق�نونية وكذا التعوي�س 
املن��شب عن ال�شرار التى حلقت ب�ملنذر وكذلك حتميلكم الر�شوم وامل�ش�ريف 

ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10769 بتاريخ 2013/4/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1839 جتاري كلي              

اىل اخل�شم املدخل /1-  �شركة �ش�رة الثالثي )ذ.م.م( 2- عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق 
الفهيم- ام�راتي اجلن�شية- ب�شفته �شريك� بن�شبة 20% يف �شركة �ش�رة القليمية )ذ.م.م( 
وب�شفته  �شريك� بن�شبة 23.8% يف �شركة �ش�رة الثالثي الم�رات )ذ.م.م(  جمهويل حمل 
الق�مة مب� ان املدعي تق�بال / ب�ري�س غ�لريي وميثله: علي ا�شم�عيل اجلرمن    قد 
اق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعى عليه� مببلغ وقدره )31985112 
ت�ريخ  الق�نونية 12% م��ن  وال��ف���ئ��دة  امل��ح���م���ة  وات��ع���ب  وامل�����ش���ري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
�س   9:30 ال�ش�عة   2013/5/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  له�  وح���ددت   . ال�شتحق�ق 
ب�لق�عة ch1.C.15 لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 

م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اي�م على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 892 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  �شوك�ت  ح�شني  /اب�دوت  مدعي 
مطعم نوبل وخدم�ت التموين ذ.م.م اجلن�شية: الم�رات   مو�شوع الدعوى: 
ذ.م.م  التموين  وخدم�ت  نوبل  اعالنه/مطعم  املطلوب  عم�لية  م�شتحق�ت 
املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  ب�لن�شر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الوىل  الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة املحكمة العم�لية �شخ�شي� او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� 
بت�ريخ   �شدر  القل.  على  اي�م  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3347 /2012 عم جز- م ع-ب-اأظ

الدين حممد موج�ميل ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س      مدعي /حممد كوثر 
الم�رات      اجلن�شية:  وال�شراميك  البال�شر  لعم�ل  م�ت�رو  عليه:  مدعي 
لعم�ل  م�ت�رو  اعالنه/  املطلوب  عم�لية  م�شتحق�ت  الدعوى:  مو�شوع 
ن�شرا  ب�لن�شر)لالعالن  عنوانه:  الم�رات  اجلن�شية:  وال�شراميك  البال�شر 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بنتيجة 
ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/21 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الث�لثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شي�  العم�لية  املحكمة  الك�ئنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/3/24
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 672 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي /خليل نور ال�شالم رحيمه اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شون�بور 
للمق�ولت وال�شي�نة الع�مة اجلن�شية: الم�رات مو�شوع الدعوى: م�شتحق�ت 
اجلن�شية:  الع�مة  وال�شي�نة  للمق�ولت  �شون�بور  اعالنه/  املطلوب  عم�لية 
الم�رات  عنوانه: ب�لن�شر)اعالن املدعى عليه� بعري�شة الدعوى ن�شرا( حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اق�م الدعوى  املدعي  ان 
2013/4/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 
ام�م الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة املحكمة  �شب�ح�ً 
بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شي�  العم�لية 
و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/08
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 504 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي /عدن�ن ا�شرف ا�شرف كم�ل اجلن�شية: ب�ك�شت�ن مدعي عليه: ربوت اند 
رميوت للتنظيف�ت الع�مة اجلن�شية: الم�رات  مو�شوع الدعوى: م�شتحق�ت 
اجلن�شية:  الع�مة  للتنظيف�ت  رميوت  اند  ربوت  اعالنه/   املطلوب  عم�لية 
الم�رات عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الث�نية ب� حمكمة ابوظبي   
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شي�  العم�لية  املحكمة  الك�ئنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدف�عك و�شورا امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/3/27
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3519 /2012 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي /حممد �شالح الدين حممد عظم اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  الم�رات  اجلن�شية:  الع�مة  للمق�ولت  الخ�شر  ال�شفق 
م�شتحق�ت عم�لية املطلوب اعالنه/ال�شفق الخ�شر للمق�ولت الع�مة اجلن�شية: 
الم�رات عنوانه: ب�لن�شر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  الربع�ء  يوم  املحكمة 
الث�لثة ب� حمكمة ابوظبي    الدائرة  ام�م  ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً  مكلف ب�حل�شور 
البتدائية - الك�ئنة املحكمة العم�لية �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليه�  موقع�  امل�شتنداتك  و�شورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1573 /2012 جت  جز- م ت-ب-اأظ

ابي عبود  �ش�رل جورج  ال�شيد  البن�ء ذ.م.م ميثله�  ملواد  املتك�مل  مدعي /�شركة 
مو�شوع  الهند   اجلن�شية:  م�تيو  برن�س  عليه:  مدعي  الم�رات   اجلن�شية: 
الدعوى: مط�لبة مببلغ وقدره 36.074 درهم    املطلوب اعالنه/برن�س م�تيو 
اجلن�شية: الهند  عنوانه: ب�لن�شر) ب�شدور احلكم التمهيدي( حيث ان املدعي 
املوافق 2013/4/29  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  الدعوى  اق�م 
ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
التج�رية  املحكمة  الك�ئنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
و�شورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شي� 
امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على 

القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/3
قلم املحكمةالتجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 491 /2012 عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي /ن�ت�لي� كورين� اجلن�شية: اوكراني�  مدعي عليه: بر�شتيج جت لت�أجري 
عم�لية   م�شتحق�ت  الدعوى:  مو�شوع  الم�رات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الط�ئرات 
الم�رات   اجلن�شية:  ذ.م.م  الط�ئرات  لت�أجري  جت  اعالنه/بر�شتيج  املطلوب 
عنوانه: ب�لن�شر  حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/5/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور 
ال�ش�عة 8.30 �شب�ح�ً ام�م الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة 
مبدينة حممد بن زايد �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�شتنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى  بدف�عك و�شورا 

بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/14
قلم املحكمة العمالية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 64 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

الهند  مدعي عليه: موؤ�ش�شة جرين  مدعي /ب�لي كونه� عبداهلل كوت�ي�ي اجلن�شية: 
الم�رات  اجلن�شية:  �ش�دي  عوف  او  بهجت  احمد  مل�لكه�/  التج�رية  للو�ش�طة  وي 
وي  جرين  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم   2000 م�لية  مط�لبة  الدعوى:  مو�شوع 
او عوف �ش�دي اجلن�شية: الم�رات  عنوانه:  التج�رية مل�لكه�/ احمد بهجت  للو�ش�طة 
ب�لن�شر)اع�دة اعالن املدعى عليه� ب�لدعوى وب�لت�شحيح يف ال�شم الول من ) موؤ�ش�شة 
قرين وي للو�ش�طة التج�رية ( اىل موؤ�ش�شة جرين وي للو�ش�طة التج�رية(  حيث ان 
املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالث�ء املوافق 2013/4/23 
الدائرة  ام�م  �شب�ح�ً   8.30 ال�ش�عة  ب�حل�شور  مكلف  ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة بدائرة الق�ش�ء �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليه�  موقع�  امل�شتنداتك  و�شورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر بت�ريخ  2013/4/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأكد مع�يل ال�شيخ نهي�ن بن مب�رك اآل 
نهي�ن وزير الثق�فة وال�شب�ب وتنمية 
اأبوظبي  اأهمية موؤمتر  املجتمع، على 
الذي  امل���راأة،  لري��شة  الث�ين  ال��دويل 
يق�م برع�ية كرمية من �شمو الوالدة 
الرئي�س  ال�شيخة ف�طمة بنت مب�رك 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى 
رئي�س  الع�م  الن�ش�ئي  الحت���د  رئي�شة 
والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
ف��ي��ه نخبة  وي�����ش���رك  الإم��������رات«،  »اأم 
يف  واملتخ�ش�شني  املفكرين  كب�ر  م��ن 
واإقليمي�ً  حملي�ً  الري��شية  ال�شوؤون 

ودولي�ً.
املوؤمتر  ه���ذا  اأن  اإىل  م��ع���ل��ي��ه  واأ����ش����ر 
توليه  ال��ذي  الكبري  الهتم�م  يج�شد 
م�  بكل  الإم������رات«  »اأم  ال��وال��دة  �شمو 
يهم املراأة من رع�ية ل�شوؤونه� وتعزيز 
اأ����ش��������ش���ي يف دفع  ك�����ش��ري��ك  مل��ك���ن��ت��ه��� 
دولتن�  التنمية احل�ش�رية يف  م�شرية 
حت��ت ق��ي���دة ���ش���ح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
يحر�س  ح��ي��ث  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
املن��شبة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ���ش��م��وه 
التي متكن امل��راأة من العمل والإبداع 
وفق  ب��ه  والنهو�س  املجتمع  وخ��دم��ة 
للمراأة  ت��ك��ف��ل  ح�����ش���ري��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
املجتمع  بثوابت  الل��ت��زام  الإم���رات��ي��ة 
وقيمه وتق�ليده الأ�شيلة، ويف الوقت 
ح��دي��ث يف جم�لت  بكل  ت���أخ��ذ  نف�شه 

العلم واحل�ش�رة.
ت��ق��دي��ر املجتمع  واأك����د م��ع���ل��ي��ه ع��ل��ى 
للرع�ية الكبرية التي يوليه� الفريق 
ب���ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اأول 
ن�ئب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي���ن  اآل 

الق�ئد الأعلى للقوات امل�شلحة مل�شرية 
امل����راأة وح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى متكينه� 
يف  ر�ش�لته�  واأداء  بدوره�  القي�م  من 
هذا  انعق�د  اأن  اإىل  م�شرياً  املجتمع، 
اأبوظبي،  الث�نية يف  املوؤمتر يف دورت��ه 
اإمن� يج�شد الإ�شه�م احل�ش�ري الذي 
ال�شيخة  ال��وال��دة  �شمو  دائ��م���ً  تقدمه 
ب��ن��ت م��ب���رك »اأم الإم�������رات«  ف���ط��م��ة 
حفظه� اهلل وجزاه� كل اخلري، على م� 
تقدمه من اأف�ش�ل واإ�شه�م�ت كثرية. 
وق�ل مع�ليه: اإن هذا املوؤمتر اإمن� هو 
�ش�حبة  اهتم�م  ع��ن  حقيقي،  تعبري 

الري��شة  ب��دور  الإم�����رات،  اأم  ال�شمو، 
يف اإعداد اأبن�ء وبن�ت الوطن، ملواجهة 
متطلب�ت هذا الع�شر، بل وعن روؤيته� 
املتك�ملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأن  يف  احل��ك��ي��م��ة 
لالإن�ش�ن، روح�ً وذهن�ً وبدن�ً، اإمن� هي 
ال�شخ�شية،  ل�شقل  الأك��ي��د،  الطريق 
واإع������داد اإن�����ش���ن م���ت���وازن، ق�����در على 
الوطنية،  التنمية  حركة  يف  امل�ش�ركة 
بعزم وت�شميم. وت�بع مع�ليه، ق�ئال: 
كم� اأن رع�ية �شمو »اأم الإم�رات«، لهذا 
يج�شد كذلك حر�شه�  اإمن���  امل��وؤمت��ر، 
الأب����ع�����د املهمة  اأح�����د  ال���ك���ب���ري، ع��ل��ى 

الإم�رات،  دول��ة  يف  الب�شرية  للتنمية 
وه�����و اإت������ح�����ة ك����ف���ة ال���ف���ر����س اأم������م 
الأن�شطة  جميع  يف  للم�ش�ركة  امل���راأة، 
ال�شخ�شية،  ب��ن���ء  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  ال��ت��ي 
فريق،  �شمن  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وت��ع��وده��� 
ب�لنتم�ء  لديه�،  الإح�ش��س  وت��دع��م 
والقومية،  ال��وط��ن��ي��ة  الأه������داف  اإىل 
مب��� ي��ع��زز ال��ه��وي��ة والن��ت��م���ء، ويوؤكد 
اأج��م��ع، كم�  ال��ع���مل  ب��ني دول  مك�نتن� 
الربية  ب���أن  دائ��م���ً  توجه  �شموه�  اأن 
ال��ري������ش��ي��ة وال��رب��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، هم� 
الري��شة  لأن  واح���دة،  لعملة  وجه�ن 

متثل فر�ش�ً للتعلم، يف اأف�شل اأ�شك�له، 
الرجل  ال���ف���رد -  ل����دى  ت���وؤك���د  ح��ي��ث 
مب�دئ   - ����ش���واء  ح���د  ع��ل��ى  امل������راأة  اأو 
وتعلمه  امل�شوؤولية،  وحتمل  ال��ق��ي���دة، 
ال��ت��ن���ف�����س ال�������ش���ري���ف، وت����درب����ه على 
وتعوده  والتحمل،  واحلكمة  ال�شرب 
والري��شة  اجل���م����ع���ي،  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
تعتمد على مبداأ مهم، هو اأن حتقيق 
الهدف، يتطلب بذل اجلهد، والعمل 
ال���دائ���م، وكله�  اجل������د، وال���ش��ت��ع��داد 
�شف�ت مهمة تعني على الفوز، وتدفع 

اإىل النج�ح.
واختتم مع�يل ال�شيخ نهي�ن بن مب�رك 
وال�شب�ب  ال��ث��ق���ف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي���ن  اآل 
اهلل  نحمد  ق���ئ��ال:  املجتمع،  وتنمية 
كثرياً اأن اأبن�ء وبن�ت الوطن، يعلمون 
�شمو  متثله  م�  ويقدرون  جيداً،  ذلك 
�شخ�شية  من  الإم����رات«،  »اأم  الوالدة 
رائ�����دة ع��ل��ى ك����ف���ة امل�����ش��ت��وي���ت، وهم 
دائم�ً، على قدر امل�شوؤولية، وعلى قدر 
والإجن����ز،  الأداء  يف  �شموه�  توقع�ت 
وه����ذا اأم����ر ي��ب�����ش��ر مب�����ش��ت��ق��ب��ل زاه����ر، 
وي���دع���و اإىل ال��ث��ق��ة والط��م��ئ��ن���ن، يف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���واع���د وال��ع��ظ��ي��م، الذي 
ي��ن��ت��ظ��ر اإم����رات���ن���� احل��ب��ي��ب��ة، يف ظل 
ال�شمو  ل�����ش���ح��ب  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي���دة 
ال���وال���د ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي���ن، رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 

ورع�ه.

حــمــالت تــرويــجــيــة واإعــالنــيــة 
مكثفة

ابوظبي  ال��ع������ش��م��ة  ����ش���وارع  ت��زي��ن��ت 
والرويجية  الإع��الن��ي��ة  ب���حل��م��الت 

مل����وؤمت����ر اب���وظ���ب���ي ال��������دويل ال���ث����ين 
اأعم�له  وال��ذي تنطلق  امل��راأة  لري��شة 
�شهر  م����ن  وال���ع�������ش���ري���ن  احل��������دي  يف 
»ري��شة  �شع�ر  حت��ت  اجل����ري،  اب��ري��ل 
برع�ية   ،» ع�ملية  ب�جن�زات   .. ن�ش�ئية 
ف�طمة  ال�شيخة  �شمو  الإم�����رات«  »اأم 
الن�ش�ئي  الحت���د  رئي�شة  مب�رك  بنت 
ملوؤ�ش�شة  الأع�����ل�����ى  ال���رئ���ي�������س  ال����ع�����م 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة، ودعم 
ف�طمة  ال�شيخة  من  مب��شر  واهتم�م 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  بنت 
بنت  ف�طمة  اأك���دمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
مب�رك للري��شة الن�ش�ئية. وتوا�شلت 
والإعالنية  ال��روي��ج��ي��ة  احل���م���الت 
ل��ل��م��وؤمت��ر واأه����داف����ه، وف����ق اخلطط 
اللجنة  حددته  الذي  الزمني  وامل�ش�ر 
التنظيمية  وال��ل��ج���ن  العلي�  املنظمة 
املنبثقة عنه�،لتعريف واإطالع �شرائح 
يف  للموؤمتر  ال��ب���رز  ب���ل��دور  املجتمع 
ال��ري������ش��ي��ة وتقدمي  ال��ث��ق���ف��ة  ن�����ش��ر 
ل���دف���ع عجلة  ال��ف���ع��ل��ة  الإ����ش���ه����م����ت 
ري��شة  وال��ت��ق��دم مب�����ش��رية  ال��ت��ن��م��ي��ة 

املراأة نحو اآف�ق متقدمة ومتميزة .
التي  الإعالنية  اللوح�ت  وا�شرعت 
الع��شمة  وج�شور  ���ش��وارع  به�  غ�شت 
وجميع  اجلم�هري  اهتم�م   ، ابوظبي 
العن�شر  ل���ش��ي��م���  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��رائ��ح 
املح�ور  جوهر  يعترب  ال��ذي  الن�شوي 
ب�شورة  �شتن�ق�س  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
يق�م  ال��ذي  الث�ين  املوؤمتر  يف  معمقة 
بتنظيم اك�دميية ف�طمة بنت مب�رك 
ل��ل��ري������ش��ة ال��ن�����ش���ئ��ي��ة ب���ل��ت��ع���ون مع 

جمل�س ابوظبي الري��شي .

وفرته�  ال���ت���ي  احل�����ف����الت  وت���ل���ون���ت 
ح�فلة   20 بلغت  والتي  النقل  دائ��رة 
للرويج الدع�ئي يف ابوظبي والعني 
املوؤمتر  ب�شع�رات   ، الغربية  واملنطقة 
ان��ط��ل��ق��ت احلمالت  ذل���ك  اىل ج���ن��ب 
الإع���الم���ي���ة يف ال�����ش��ح���ف��ة والإذاع�����ة 
ذلك  اىل  ب����لإ����ش����ف���ة  وال���ت���ل���ف���زي���ون 
www.( تد�شني املوقع اللكروين
uaesportsforwomen.
اأدق  وي�������ش���م  ي���ح���ت���وي  ال�������ذي   )ae
واأهدافه  ب�ملوؤمتر  املعنية  التف��شيل 
النق��شية  جل�ش�ته  وجميع  وحم���وره 
ال��زم��ن��ي على  ب��رن���جم��ه  اىل ج���ن��ب 
مدى يومني بهدف التعريف ب�أهمية 
امل���راأة  امل��وؤمت��ر ودوره يف دع���م م��ك���ن��ة 

والعربية  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  الإم�����رات����ي����ة 
اأهمية  على  وال��ت���أك��ي��د  املجتمع�ت  يف 
مم�ر�شته� لالأن�شطة الري��شية وعك�س 
اجلوانب  حت�����ش��ني  يف  ال��ري������ش��ة  دور 
املراأة،  حلي�ة  والجتم�عية  النف�شية 
كو�شيلة  الري��شة  ا�شتخدام  واأهمية 
للتغري  ف�علة  واأداة  للتعبري  مث�لية 
للحي�ة  اأ�شلوب�  وجعله�  الأف�شل  نحو 
اىل ج�نب الت�أكيد على دور اجلمعي�ت 
الن�ش�ئية لت�شجيع مم�ر�شة الن�ش�ط�ت 
ومنتظمة،  وا�شعة  ب�شورة  الري��شية 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى زي��������دة ال����وع����ي لدى 
الإعالم  و���ش���ئ��ل  دور  وعك�س  الن�ش�ء 
جميع  يف  امل�ش�ركة  على  لت�شجيعهن 

املن��شب�ت والفع�لي�ت الري��شية .

اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلط�ن  ال�شيخ  اأع��ل��ن 
يف   ، وال�شطرجن  للثق�فة  العني  ن���دي  رئي�س  نهي�ن 
اأم�س مبدينة  اأول من  م�ش�ء  موؤمتر �شح�يف عقده 
مهرج�ن  م��ن  الأوىل  الن�شخة  تد�شني  ع��ن   ، العني 
متوحد  البيت  مهرج�ن   ، الر�شيدة  للقي�دة  ال��ولء 
اأب���ري���ل حتى  ل��ل�����ش��ط��رجن خ����الل ال���ف���رة م���ن 20 
املهرج�ن  ويت�شمن  املقبل  م���ي��و  �شهر  م��ن  ال��ث���ين 
خ��م�����س ف��ع���ل��ي���ت اأ���ش������ش��ي��ة واأن�����ش��ط��ة م�����ش���ح��ب��ة . 
تت�شمن الفع�لي�ت الرئي�شية تنظيم ثالث بطولت 
ثم  والكال�شيكي  والدين�ميكي  اخل�طف  لل�شطرجن 
بوجل�ر  ���ش��وزان  ال��ع���مل  لبطلة  اإ�شتعرا�شية  م��ب���راة 
اأم�   ، وهي مع�شوبة العينني وحم��شرة �شطرجنية 
كربى  �شعرية  م��ب���رزة  فت�شمل  امل�ش�حبة  الأن�شطة 

وتدوين ر�ش�ئل الولء للقي�دة الر�شيدة.

الع�مري  ن��شر  الدكتور  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ح�شر 
الأمني الع�م امل�ش�عد لن�دي �شطرجن العني واملهند�س 
ط�رق الط�هر رئي�س اجله�ز الفني مدير املهرج�ن 

وق�ل ال�شيخ �شلط�ن يف كلمته : ي�شرفن� وي�شعدن� اأن 
نعلن يف ن�دي العني للثق�فة وال�شطرجن عن تنظيم 
للقي�دة  ولًء  لل�شطرجن  متوحد  البيت  م��ه��رج���ن 
احلكيمة والر�شيدة للوطن يف ظل القي�دة احلكيمة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  ل�شيدي 
نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل  ، و �شيدي �ش�حب 
عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س 
للجميع  اأبوظبي متمنني  التنفيذي لإم�رة  املجل�س 
املن�شودة  الأه�������داف  وحت��ق��ي��ق  وال���ن���ج����ح  ال��ت��وف��ي��ق 
ي��دمي الأم���ن والأم�ن  اأن  امل��وىل ع��ز وج��ل  و�ش�ئلني 

على بالدن� احلبيبة واأن يكون البيت دائم�ً متوحدا.
و حت���دث ال��دك��ت��ور ن������ش��ر ال��ع���م��ري م��و���ش��ح��� اأن 
�شعرية  مب�رزة  تت�شمن  �شوف  امل�ش�حبة  الأن�شطة 
م��ن ع��دد م��ن ك��ب���ر ���ش��ع��راء الإم������رات يتن�ف�شون يف 
الر�شيدة  للقي�دة  وال��ط���ع��ة  ال���ولء  ق�ش�ئد  اإل��ق���ء 
ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح���ب  واإجن�������زات  ج��ه��ود  و���ش��رد 
اأجل رقي ورفعة الوطن ثم يتم تدوين ر�ش�ئل  من 
الولء من الأ�شرة الري��شية وال�شطرجنية للقي�دة 

احلكيمة.
من ن�حيته اأو�شح املهند�س ط�رق الط�هر ، اللوائح 
ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ب��ط��ولت ال���ث���الث ون���ظ����م ال���وق���ت لكل 
الوقت يف بطولة  اأن يكون نظ�م  بطولة حيث تقرر 
ال�شطرجن اخل�طف هو ثالث دق�ئق لكل لعب مع 
الوقت  نظ�م  يكون  بينم�  نقلة  لكل  ث�نيتني  اإ�ش�فة 

يف ال�����ش��ط��رجن ال�����ش��ري��ع 20 دق��ي��ق��ة ل��ك��ل لع���ب مع 
الوقت  ويكون نظ�م  نقلة  لكل  ث��واين  اإ�ش�فة خم�س 
يف الكال�شيكي هو 90 دقيقة لكل لعب مع اإ�ش�فة 
اأن  وتقرر   . في�شر  نظ�م  نقلةح�شب  لكل  ث�نية   30
تق�م بطولتي ال�شطرجن اخل�طف وال�شريع يف العني 
يف  الكال�شيكي  ال�شطرجن  بطولة  تق�م  بينم�  م��ول 

مقر ن�دي العني للثق�فة وال�شطرجن. 
�شوزان بوجل�ر  الع�مل  زي�رة بطلة  اأن  الط�هر  واأكد 
اإىل الدولة هي الأوىل من نوعه� لبطلة الع�مل اإىل 
الع�مل  بطلة  رحبت  وق��د  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
على  ال�شديد  حر�شه�  عن  واأع��رب��ت  ال��دع��وة  بتلبية 
احل�����ش��ور مل�����ش���ه��دة دول���ة الإم�������رات ب��ع��دم��� �شمعت 
عنه� الكثري واأبهره� م� �ش�هدته عن الإم�رات عرب 
�شبكة املعلوم�ت الدولية  الإنرنت  وم� عرفته عن 

اإهتم�م ودعم القي�دة الر�شيدة لري��شة ال�شطرجن يف 
العينني  مع�شوبة  بوجل�ر  تلعب  و�شوف   ، الإم����رات 
تلقي  ثم  املنطقة  يف  الأوىل  ال�شتعرا�شية  مب�راته� 
حم��شرة �شطرجنية عن رحلته� ال�شطرجنية حتى 
اأ�شبحت بطلة الع�مل مع تقدمي ن�ش�ئح �شطرجنية 

وال�شطرجن  للثق�فة  العني  ن���دي  ولعب�ت  لالعبي 
اإىل  الأ�شئلة  توجيه  ال��ن���دي  لالعب�ت  تت�ح  و���ش��وف 
بطلة الع�مل والتعرف منه� على اأبرز خطط اللعب 
وكيفية الإعداد للبطولت الكربى من اأجل حتقيق 

الألق�ب والإجن�زات يف جم�ل ري��شة ال�شطرجن .

نه�ئي بطولة  ت�أهل فريق� قلعة اجل�هلي واخلبي�شي اىل 
تق�م  التي  القدم  كرة  ل�شب�عي�ت  ال�شكنية  لالأحي�ء  العني 
الري��شي  اب��وظ��ب��ي  ���ش��م��ن خ��ط��ط جم��ل�����س  م��ن���ف�����ش���ت��ه��� 
وب�لتع�ون مع �شرك�ئه ن�دي العني وبلدية العني، لتفعيل 
لدى  ال��ري������ش��ي  ال��ت��وا���ش��ل  وتنمية  املجتمعية  ال��ري������ش��ة 
البطولت  اأحي�ء  على  الكبري  واحلر�س  ال�شب�ب،  �شريحة 
دوره����� يف دعم  وت��ع��زي��ز  ال�شكنية  ال��ق��ط���ع���ت  ال��ك��روي��ة يف 
�شرائح  خمتلف  ع��ن��د  ال��ري������ش��ي��ة  ال��ث��ق���ف��ة  ن�شر  م�����ش���ع��ي 

املجتمع.
حديقة  ملعب  على  نه�ئي  الن�شف  دور  مب�ري�ت  واأقيمت 
الفوز  م��ن حتقيق  اخلبي�شي  ف��ري��ق  ، حيث جن��ح  ال���وادي 
على �شع�ب ال�شخر بهدفني لهدف ، �شجلهم� حممد ع�دل 
، فيم� ج�ء هدف فريق �شع�ب الوحيد عن  وهيثم مب�رك 
طريق عمر جمعة ، وب�لنتيجة ذاته� ا�شتط�ع قلعة اجل�هلي 
اأحرز  اليحر،  ا�شود  املب�راة والفوز على  من الظفر بنق�ط 

ل�شود  �شجل  بينم�   ، اهلل  عبد  وه���الل  علي  حمد  للف�ئز 
اليحر امين ب�بكر . 

الن�شخة  ملن�ف�ش�ت  النه�ئية  امل��ب���راة  تق�م  ان  امل��وؤم��ل  وم��ن 
لن�دي  الر�شمية  امل��ب���ري���ت  اإح���دى  قبل  للبطولة  الث�نية 
ب�لقط�رة،  حممد  ب��ن  طحنون  ملعب  على  وذل���ك  ال��ع��ني 
تكرمي� وحتفيزا للفريقني لو�شولهم� اىل نه�ئي البطولة، 
حيث يجري التن�شيق من قبل اللجنة املنظمة ون�دي العني 
لتحديد املوعد املن��شب للمواجهة النه�ئية ب�شورة تالئم 
اجلميع ومتهد لنه�ئي مميز مب�شتوى احلدث الجتم�عي، 

الذي �ش�رك فيه 800 لعب� ميثلون 42 فريق�.
البطولة  ك���أ���س  على  �شيح�شل  البطل  ال��ف��ري��ق  ب���ن  علم� 
 ، دره��م  األ��ف  �شتون   )60،000  ( ق��دره���  وج���ئ��زة م�لية 
وين�ل الث�ين على ج�ئزة م�لية ) 50،000( خم�شون الف 
اأف�شل لعب  لكل من  التقديرية  ، بج�نب اجلوائز  درهم 

واأف�شل ح�ر�س وهداف البطولة.

تد�شينه�  ع��ن  ل��الإب��ح���ر  عم�ن  اأعلنت 
ج���ئ��زة الإج�����دة يف الإب��ح���ر واملقدمة 
من �شركة النه�شة للخدم�ت تكرمي� 
البح�رة  يحققه�  ال��ت��ي  ل���الإجن����زات 
�شتق�م  ع��م���ن  �شلطنة  يف  املُ���ج���ي���دون 
ترع�ه�  التي  اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع  فع�لية 
رول������ز روي�س  م����ن  ك����ل  ب�����لإ�����ش����راك 
وال���ط���ريان ال��ع��م���ين وم�����ش��ق��ط ديلي 
الثالث�ء  ي��وم  الع�م  لهذا  جيم  وتكنو 
14 م�يو يف فندق ق�شر الب�شت�ن حيث 
�شيتم توزيع جوائز ت�شع فئ�ت للذكور 

والإن�ث على حد �شواء. 
الرئي�س  ق�������ل  ال�������ش���ي����ق  ه������ذا  ويف 
ديفيد  ل���الإب���ح����ر  ل��ع��م���ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تفخر  ل���الإب���ح����ر  ع��م���ن  اأن  ج���راه����م 
ب��ت��د���ش��ني ه�����ذه ج�����ئ����زة الإج����������دة يف 
النه�شة  �شركة  م��ن  املقدمة  الإب��ح���ر 
اجل�ئزة  ه���ذه  ت��ع��ط��ى  اإذ  ل��ل��خ��دم���ت، 
لالإج�دة  وت��ق��دي��را  ب�لتفوق  اع��راف��� 
وت�شليط� لل�شوء على اجلوانب القوة 

الإيج�بية للري��شة. 
ع���رب تقديرن�  اإن���ن����  ي��ق��ول ج���راه����م: 
الإبح�ر  حقول  جميع  يف  للمتفوقني 
ال�شراعي، �شنعزز ثق�فة الإج�دة التي 
ن�شعى دائم� لغر�شه� وبلوغه�، اإن مثل 
�ش�أنه�  من  الت�شجيعية  الفع�لية  هذه 
العم�نية  للمواهب  ح���ف��زا  ت�شكل  اأن 
احل����ل���ي���ة وامل�����ش��ت��ق��ب��ي��ل��ة يف الإب���ح����ر 

ال�شراعي .
الفع�لية  ه���ذه  ت��ق��دم  ك��م���  وي�����ش��ي��ف: 
اأن�شطتن�  ورع��������ة  ول�����ش��رك���ئ��ن���  ل���ن���� 
الذي  ال��دور  لإظ��ه���ر  مث�لية  م�ش�حة 
التنموية  واخل��ط��ط  الري��شة  تلعبه 
الإ�شه�م يف منو  املمنهجة لالإج�دة يف 

�شب�بن� وحتقيق طموح�تهم .
توزيعه�  �شيتم  التي  اجل��وائ��ز  تنق�شم 
فئ�ت وهي:  ت�شع  اإىل  الفع�لية  خالل 
للتفوق  ال��ع��م���ين  ال���ط���ريان  ج����ئ���زة 
فئة   ( امل���ت�������ش����ب���ق���ني  ف����ري����ق  ل��ع�����ش��و 
لع�شوة  ال��ت��ف��وق  وج����ئ���زة  ال����ذك����ور(، 
ف���ري���ق امل��ت�����ش���ب��ق��ني ) ف��ئ��ة الإن�������ث(، 
وج����ئ���زة ت��ك��ن��و ج��ي��م ل��ل��ت��ف��وق لفريق 
ورولز  وج���ئ��زة  ال����دويل،  املت�ش�بقني 
روي�س ملدرب التنمية لهذا الع�م )فئة 
الذكور(، وج�ئزة مدربة التنمية لهذا 
اأف�شل  الإن�����ث(، وج���ئ��زة  ال��ع���م )فئة 
وج�ئزة  احل���يل،  للع�م  ن��شئني  فريق 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي واأم����� اجل��وائ��ز الأكر 
النه�شة  �شركة  ج���ئ��زة  فهي  ح�شوة 
للخدم�ت لبح�ر الع�م ) لفئة الذكور 
للخدم�ت  النه�شة  �شركة  وج�ئزة   ،)

لبح�رة الع�م ) فئة الإن�ث(. 
�شتيفن  ق���ل  الإحتف�لية  ه��ذه  وح��ول 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  توم��س  اآر 
املتخ�ش�شة  ل���ل���خ���دم����ت  ال��ن��ه�����ش��ة 
هذه  اأن  وال����غ�����ز  ال���ن���ف���ط  جم������ل  يف 
واملدربني  ال��ب��ح���رة  �شتكرم  الفع�لية 
نف�شه  الوقت  يف  و�شت�شلط  املتفوقني 
الإبح�ر  ري������ش��ة  تنمية  على  ال�����ش��وء 
جديدة  كري��شة  وتطوره�  ال�شراعي 

يف ال�شلطنة. 
وق����ل ���ش��ت��ي��ف��ن:  ك��داع��م��ني فخورين 
البداية،  منذ  لالإبح�ر  عم�ن  مل�شرية 
مل نحظ فقط مبت�بعة تطور ري��شة 
الربح�ر ال�شراعي يف ال�شلطنة كري��شة 
جديدة لآلف من اأبن�ء عم�ن وبن�ته� 
مه�رات  تك�شبهم  اأنه�  كيف  ت�بعن�  بل 
اجلم�عي،  ك���ل��ع��م��ل  م��ه��م��ة  ح��ي���ت��ي��ة 

من  والعديد  والقي�دة،  والإن�شب�ط، 
امل��ه���رات املهمة الأخ���رى. ه��ذه بع�س 
به�  نوؤمن  التي  ال�شرورية  اجل��وان��ب 
الف�ئزين  �شتحدد  اأنه�  نعتقد  والتي 
ب��ج���ئ��زة الإج�����دة يف الإب��ح���ر املقدمة 

من �شركة النه�شة للخدم�ت .
ب��رام��ج ع��م���ن لالإبح�ر  وق���د مت��ك��ن��ت 
املبتكرة يف اإت�حة فر�شة جتربة الإبح�ر 
لأكر من 10.000 �ش�ب� و�ش�بة عم�نية 
كم�  ال�شلطنة،  م��ن���ط��ق  خمتلف  م��ن 
اأوجدت عم�ن لالإبح�ر م�ش�را وا�شح� 
لتقييم الأداء لتحقيق الإج�دة يف هذه 
الري��شة جلميع بح�رته� من خمتلف 
اأ�شهم  الأع���م����ر وال��ف��ئ���ت وال����ذي ق��د 
ق�درين  جم��ي��دي��ن  ب���ح����رة  اإي���ج����د  يف 
يف  الإجن�����زات  وحتقيق  املن�ف�شة  على 
والذين  الدولية  م�ش�رك�تهم  خمتلف 
ميدالية  ي��ح��ق��ق��وا  اأن  يف  ي��ط��م��ح��ون 

اأوملبية ب��شم ال�شلطنة. 
امل�ش�رك�ت  ع��ل��ى  الأم���ث���ل���ة  ب���ني  وم����ن 
اأج�د فيه� بح�رة عم�ن لالإبح�ر  التي 
الأول  امل��رك��زي��ن  ع��ل��ى  ح�شولهم  ه��و 
والث�ين يف �شل�شلة �شب�ق�ت الإك�شرمي 
لع�م 2012، واملركز الث�لث يف البطولة 
الآ���ش��ي��وي��ة ل��الإب��ح���ر ال�����ش��راع��ي، ويف 
هوبي16،  ل���ق���وارب  م���ل��ي��زي���  ب��ط��ول��ة 
واملركز الث�ين يف بطولة دول جمل�س 
وبطولة  لل�شراع،  اخلليجي  التع�ون 
يف  والأول  الليزر،  ل��ق��وارب  البحرين 
بطولة ك�أ�س �شنغ�فورة لقوارب الليزر، 
وامل��رك��ز ال��راب��ع يف ال��ط��واف الفرن�شي 
ميد  م�ش�بقة  يف  وال���ث����ين  ف����وال،  األ 

ري�س لقوارب اأم 34 بفرن�ش�. 
العم�نيون  ال��ب��ح���رة  جميع  وي��ح��ظ��ى 

�شنوات  ثم�ن  بدء من عمر  الن��شئون 
ال���دخ���ول  ب��ف��ر���ش��ة  ���ش��ن��ة  ل���غ����ي���ة 19 
عرب  وذل����ك  الأداء  ت��ق��ومي  ل��ربن���م��ج 
املجتمعي  الإب���ح����ر  جت��رب��ة  ب��رن���م��ج 
لالإبح�ر  تنظمه عم�ن  والذي  املفتوح 
يف مدار�شه� الثالث يف بندر الرو�شة 
ب�مل�شنعة  ال����ري����������ش����ي����ة  وامل�����دي�����ن�����ة 

ومدر�شته� ب�ملوج م�شقط. 
ويلتحق حوايل 5% من هوؤلء البح�رة 
الإبح�ر  م���دار����س  ب���ن����دي  ال��ن������ش��ئ��ني 
للن�ش�ئني حيث يتدربون على الإبح�ر 
ومن  اأك��رب،  تن�ف�شي  ومب�شتوى  اأك��ر 
ثم يتم اختي�ر املهوبني منهم لدخول 
اأع�ش�ء  ل��ي�����ش��ب��ح��وا  ت��ن��م��وي��ة  ب���رام���ج 
ي�شجع  ال���ت���ي  امل��ت�����ش���ب��ق��ني  اأن���دي���ة  يف 
يف  واملن�ف�شة  امل�ش�ركة  على  بح�رته� 
امل��ت��ن���ف�����ش��ني منهم  ع��م��ل��ي���ت اخ��ت��ي���ر 
الذين  الن��شئني  لفريق  لالإن�شم�م 
امل�ش�بق�ت  خم��ت��ل��ف  يف  ي��ت��ن���ف�����ش��ون 
تطمح  وال���ذي  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 
عم�ن لالإبح�ر لأن يتمكنوا من حجز 
مك�نهم بني الن�شف الأول من ق�ئمة 
اأوملبي�د  يف  امل�����ش���رك��ني  م��ن  املتفوقني 
تطمح  ك��م���   .2018 ع�����م  ال�����ش��ب���ب 
يتمكن  اأن  بعد  فيم�  ل��الإب��ح���ر  ع��م���ن 

اأوملبية  ميدالية  حتقيق  من  بح�رته� 
يف اأوملبي�د ع�م 2024. 

الرئي�س  ج����راه�����م  دي���ف���ي���د  وي����ق����ول 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ع��م���ن ل���الإب���ح����ر اأن�����ه يف 
اأه���داف عم�ن  ال��ذي تعد فيه  ال��وق��ت 
ف��ي��م��� يتعلق  ل��الإب��ح���ر وط��م��وح���ت��ه��� 
بربن�مج تعليم الإبح�ر الوطني بعيدة 
�شنوات  تتطلب ع�شر  والتي قد  املدى 
الكر  حتقيق  مت  فقد  ثم�ره�،  جلني 
لالإبح�ر  ع��م���ن  وتفخر  الآن.  لغ�ية 
بتحقيقه� ن�شبة تعمني تبلغ 95% يف 
مدار�شه� لالإبح�ر والتي ي�شرك فيه� 
�شواء. وقد  والإن���ث على حد  الذكور 
الذي  الن�ش�ئي  الإبح�ر  برن�مج  قطع 
اأكتوبر من  اأطلقته عم�ن لالإبح�ر يف 
2011 وط��� ط��وي��ال يف تدريب  ع���م 
الفتي�ت العم�ني�ت على الإبح�ر ومتكن 
 20 ت�أهيل  من  الآن  لغ�ية  الربن�مج 
بح�رة كمدرب�ت لالإبح�ر يف مدار�شه� 
املزيد  لفتت�ح  تنوي  وال��ت��ي  املختلفة 
منه� يف كل من �شور و�شح�ر وخ�شب 
و�شاللة بحلول ع�م 2016، وتطمح 
عم�ن لالإبح�ر لإت�حة فر�شة جتربة 
يف  و�ش�بة  �ش�ب�   70.000 ل  الإبح�ر 

عم�ن بحلول 2020. 

اأبوظبي تتزين باحلمالت الإعالنية للموؤمتر العاملي الثاين لريا�شة املراأة 

نهيان بن مبارك : املوؤمتر تعبري حقيقي عن اهتمام اأم االإمارات بدور الريا�صة يف اإعداد اأبناء وبنات الوطن

تاأكيد الولء للقيادة الر�شيدة

�صط���رن���ج الع���ني ينظ����م مهرج����ان البي�����ت متوح������د

قلعة اجلاهلي واخلبي�صي اإىل نهائي بطولة العني لالأحياء ال�صكنية 

عمان لالإبحار تد�صن جائزة �صنوية لالإجادة يف االإبحار 

اأكد ن�دي الذيد الثق�يف الري��شي اكتم�ل ا�شتعدادته 
لط���الق ب��ط��ول��ة ال��رم���ي��ة ال��ه��وائ��ي��ة الأومل��ب��ي��ة يف 
ن�شخته� ال�ش�بعة والتي من املقرر اإطالقه� يومي 
الع�شرين  الت��شع ع�شر وحتى  وال�شبت يف  اجلمعة 

من �شهر اإبريل اجل�ري ب�ش�لة الرم�ية.
وت��ع��د ال��ب��ط��ول��ة واح�����دة م���ن اأه����م ال���ب���ط���ولت يف 
املو�شم احل�يل والتي ي�شرف عليه� احت�د الم�رات 
اأربعة فئ�ت هي فئ�ت  للرم�ية نظرا مل� ت�شمه من 

الرج�ل وال�شيدات والن��شئني والن��شئ�ت للم�شد�س 
والبندقية.

ومن املتوقع اأن ي�ش�رك يف البطولة اأكر من 60 
رامي� بج�نب ح�شور رم�ة ال�شرطة خ��شة اأن هذه 
ال��ب��ط��ول��ة ت���أت��ي ق��ب��ل ان��ط��الق��ة ب��ط��ول��ة ال�شرطة 

الأوملبية ب�لعني نه�ية ال�شهر اجل�ري. 
وتق�م م�ش�بقة البندقية الهوائية 10 مر للرج�ل 
اجلمعة  غد  بعد  والن��شئ�ت  والن��شئني  وال�شيدات 

10 مر  اأن تق�م من�ف�ش�ت امل�شد�س الهوائي  على 
ل��ل��رج���ل وال�����ش��ي��دات وال��ن������ش��ئ��ني وال��ن������ش��ئ���ت يوم 

ال�شبت.
نومه  بن  علي  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ويراأ�س 
الكتبي امل�شرف الع�م على واأكد اأن الت�شجيل �شيكون 
مت�ح� خ��شة بعد اأن جهت الدعوة اإىل الأندية على 
وقد  امل�شلحة  والقوات  وال�شرطة  الدولة  م�شتوى 
ق�نون  تطبيق  مقدمته�  يف  ���ش��روط  ع��دة  و�شعت 

�شتق�م  التي  البطولة  على  للعبة  ال��دويل  الحت���د 
بنظ�م الفردي وهو م� دفع اللجنة لل�شم�ح للرم�ة 
للت�شجيل يف اأكر من م�ش�بقة ب�لإ�ش�فة اإىل اأنه� 

فتحت ب�ب الت�شجيل لكل اجلن�شي�ت.
لأ�شح�ب  جوائز  ر�شد  الذيد  ن���دي  اأن  اإىل  واأ�ش�ر 
حفل  اإق���م��ة  �شيتم  حيث  الأوىل،  الثالثة  امل��راك��ز 
عقب  فيه  اجل��وائ��ز  توزيع  ويتم  للبطولة  خت�مي 

انته�ء املن�ف�ش�ت م�ش�ء ال�شبت.

نادي الذيد يعلن عن اإطالق بطولة الرماية الهوائية االأوملبية 
ال�صابعة يف التا�صع ع�صر من اأبريل اجلاري
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اىل /فيليب روبرت وليم ا�شكندر م�شريف/ �شوداين 
نظرا جله�لة عنوانك ف�نن� نخطرك ن�شرا للوف�ء خالل )5( اي�م مبلغ 
بيلدكو(   ( البن�ء  مل��واد  الوطنية  ابوظبي  �شركة  اىل  )971.700دره����م( 
وهو ر�شيد �شيك�تكم املرجتعة رقم : )00585(ت�ريخ 2010/1/25 ورقم 
 2010/6/1 ت���ري��خ   )  203827( ورق���م   2010/3/25 ت���ري��خ   )005859(
وال  الوطني  ابوظبي  بنك  على  بيلدكو(  ل�ش�لح/)  منكم  امل�شحوبة 
وامل�ش�ريف  الفوائد  وحتميلكم  ق�ش�ء  منكم  املبلغ  هذا  حت�شيل  �شيتم 

ك�فة.

املخطر
  الوكيل القانوين عن )بيلدكو( هادف و�سركاوؤه

اخطار عديل بالوفاء
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يف الدعوى رقم 2012/1492 جتاري كلي
املدعى عليه/ فدرال للتج�رة الع�مة، عب��س علي رم�ش�ن �شب�ر- برات اهلل رم�ش�ن 
ان  مب�  اخل�رجية-  والتج�رة  لال�شتثم�ر  العربي  امل�شرف  م��ن:  املق�مة  ابراهيمي- 
هن�ك دعوى مق�مة �شدكم مبحكمة  دبي البتدائية حتت رقم 2013/25707 جت�ري 
كلي وحيث انه مت ندبن� خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله ف�نن� وعمال ب�حك�م ق�نون 
الثب�ت ل�شنة  1992م بخ�شو�س اعم�ل اخلربة ام�م املح�كم- ندعوكم حل�شور اجتم�ع 
خربة او من ميثلكم ق�نون� والذي �شيعقد يف مقر مكتبن� على العنوان املو�شح ادن�ه 
وذلك يوم الثالث�ء املوافق 2013/4/23 يف مت�م ال�ش�عة 10.30 �شب�ح� ويرجى منكم 

اح�ش�ر ك�فة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند ح�شوركم لالجتم�ع  
دبي- مركز حمر عني- مدخل رقم 8 الط�بق الرابع

ه�تف: 2527888-04 ف�ك�س : 04-2698876
  اخلبري امل�سريف: حممد �سعيد ال�سريف

اعالن اجتماع خربة
العدد  10769 بتاريخ   2013/4/17     

يف الدعوى رقم 2012/566 جتاري كلي
يعلن اخلبري احل�ش�بي/ حممد علي اخل�شر عن بدء اعم�ل اخلربة املح��شبية 
مب��وج��ب احل��ك��م ال��ت��م��ه��ي��دي ال�����ش���در ع��ن حم��ك��م��ة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بت�ريخ 
املدعى  كل من  ويعلن  كلي  2012/566 جت���ري  رقم  الدعوى  2013/2/17 يف 
الث�نية/�شيفلد  عليه�  املدعى  وك��ذا  ح  م  �س  للعق�رات  �شيفلد  الوىل/  عيه� 
انف�شتمنت ليمتد مبوعد عقد اجتم�ع خربة على ان يكون بحوزتهم� ك�فة م� 
لديهم من م�شتندات فيم� يخ�س مو�شوع الدعوى وذلك يوم الثالث�ء املوافق 
الك�ئن  اخلبري  مكتب  مبقر  �شب�ح�  الع��شرة  ال�ش�عة  مت���م  يف   2013/4/23
مبنطقة ديرة- �ش�رع بور�شعيد- خلف البنك العربي- بن�ية جمموعة �شلط�ن 

لال�شتثم�ر- الدور الرابع 402
حممول 050/6313708 ف�ك�س 06-5543101

اخلبري/ حممدعلي اخل�سر

اعالن اجتماع خربة
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  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 195 /2013 جت  جز- م ت- ب- اأظ

حممد  م�شعود  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  احلق  نور  مدعي/كبري 
درهم     5000 مببلغ  م�لية  مط�لبة  الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س   اجلن�شية: 
املطلوب اعالنه/ م�شعود حممد اجلن�شية: بنغالدي�س عنوانه: ب�لن�شر حيث 
ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/4/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�شور ال�ش�عة 8.30 
�شب�ح�ً ام�م الدائرة الث�نية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة  �شخ�شي� 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقع� عليه� قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة اي�م على القل. �شدر 

بت�ريخ  2013/4/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ حم���م���د 
ع�������������ب�������������دالح�������������د حم�����م�����د 
بنجالدي�س  ع���ب���دال���ك���رمي- 
رقم      �شفره  ج���واز  اجلن�شية- 
�����ش�����در   )0242937(
ب��ن��ج��الدي�����س.م��ن يجده  م���ن 
رقم      بتليفون  الت�ش�ل  عليه 

 050/8406896

فقدان جواز �سفرت
فاليوث�م  امل����دع����و/  ف���ق���د  
ه����ن����دي   - م��������رمي�������وث�������و 
اجلن�شية   -     جواز �شفره 
      )5648612( رق��������م     
�ش�در من الهند.من يجده 
عليه الت�ش�ل بتليفون رقم     

 050/8406896

فقــدان جـــواز �سفر
ف���ق���د  امل�����دع�����و/ اح���م���د ف���ت���ح ال���رح���م���ن احمد 
ال�شيخ   - ال�����ش��ودان اجل��ن�����ش��ي��ة-     ج���واز �شفره 
الم��������رات. م���ن  ����ش����در   )0833642( رق����م 

م�����ن ي����ج����ده ع���ل���ي���ه الت���������ش�����ل ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م     
 050/3930111

فقدان جواز �سفرت
امل�����دع�����وة/ عف�ف  ف����ق����دت  
ف���وؤاد ف��ره��ود  - فل�شطيني 
اجلن�شية-     جواز �شفره� 
       )247379( رق�������������م     
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش����ل 

 050/5117429

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد عب��س 
ب�ك�شت�ين  ا���ش��ل��م-  حم��م��د 
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم  
)1014371(      �ش�در 
يجده  ب���ك�����ش��ت���ن.م��ن  م���ن 
عليه الت�ش�ل بتليفون رقم     

 055/7805653

فقدان جواز �سفرت
كوم�ر  �شوه�ج  امل��دع��و/  فقد  
داى-  ازي�������دك�������وم��������ر  داى 
بنجالدي�س اجلن�شية-   -جواز 
      )905792( رق����م   ���ش��ف��ره 
بنجالدي�س.من  م���ن  ����ش����در 
يجده عليه الت�ش�ل بتليفون 
رقم     050/4479957 

فقدان جواز �سفرت
احمد  ازاد  امل�����دع�����و/  ف���ق���د  
بنجالدي�س   - اح��م��د-   ف���ئ��ز 
اجل��ن�����ش��ي��ة-   -ج�����واز �شفره 
رقم  )238043(      �ش�در 
ب��ن��ج��الدي�����س.م��ن يجده  م���ن 
رقم      بتليفون  الت�ش�ل  عليه 

 050/4479957
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  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/2213 كلي جتاري ال�سارقة  
ال�شي�رات-ذ.م.م  غي�ر  قطع  لتج�رة  الرم�ل  عليه:1/�شم�س  املدعى  اىل 
اأق�م عليكم لدى  حيث ان املدعي: ال�شركة التج�رية املركزية ذ.م.م قد 
احلكم  ب�شدور  فيه�  ويعلمكم  اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه 
ال�ش�عة  مت�م  يف  املحكمة  هذه  ام�م  ح�شورك  يقت�شي  لذا  التمهيدي 
الدعوى  على  لالج�بة  وذلك   2013/4/23 يوم  من  والن�شف  الث�منة 
عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك  ح�ل  ويف  بي�ن�ت  من  لديك  م�  وتقدمي 
ار�ش�ل وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�ن املحكمة �شتب��شر نظر الدعوى 

يف غي�بك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2012/999 ابتدائي( املنظورة ام�م جلنة 
ف�س املن�زع�ت اليج�رية واملرفوعة على املدعى عليه�/ موؤ�ش�شة 
ركن امل�شرف لدارة العق�رات وال�شي�نة الع�مة، اعالنه� ن�شرا وقد 
املوافق 2013/4/21 يف  الح��د  ي��وم  الدعوى جلل�شة  لنظر  حت��دد 
مت�م ال�ش�عة 6.00 م�ش�ًء مبقر اللجنة الك�ئن مبع�شكر اآل نهي�ن 

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

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

   
يعلن ادارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

  
بت�ريخ: 2012/5/10م  املودعة حتت رقم : 173445 

ب��شم :موؤ�ش�شة ا�شطنبول لتج�رة الدوات الكهرب�ئية
وعنوانه: ال�ش�رقة- �س ب 150076 ه�تف 06531314 الم�رات العربيةاملتحدة

 وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
املي�ه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخ�ر  وتوليد  والتدفئة  لالن�رة  اجهزة 

ولالغرا�س ال�شحية وا�شواء ال�شقف والري�ت وم�ش�بيح �شينية.
 الواقعة ب�لفئة: 11

و�ش���ف العالمة : ر�شم م�شب�ح به حرف )R( بلون ا�شفر ج�نب امل�شب�ح كلمة
 ROMA LUCE 

ال�شراط�ت: عدم املط�لبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة    )ROMA( مبعزل عن العالمة 
لعتب�ره� ا�شم منطقة جغرافية.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د 
، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الربعاء  17  الربعاء 2013 العدد 10769
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اإعــــــــــالن
الرباحة  ال�ش������دة/خمبز  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1039211  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة يعقوب حممد عبد اهلل حممد احلم�دي)%51( 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف ح�شن عبد اهلل بيت�ي املرزوقي
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال 

انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية

م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مركز ال�شيدة الوىل للتجميل

رخ�شة رقم:CN 1142833 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة علي�ء حممد احمد عبد اهلل اليحي�ئي)%100(

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف ن��شر حممد �شعيد الكعبي
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 1.5*6 اىل 1*1

تعديل ا�شم جت�ري:من/مركز ال�شيدة الوىل للتجميل
MISS ONE BEAUTY CENTER

اىل/ه�رموين �ش�لون اند �شب� لل�شيدات 
HARMONY SALON & SPAFOR LADIES

تعديل ن�ش�ط/حذف نق�س احلن�ء)9602202(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
لت�شليح  ال�ش������دة/اريوب  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1488399:الط�رات  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة حممد �ش�مل حممد �ش�يف الع�مري )%100(

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف فهد حممد ع��شف حممد

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال 

انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
الع�مة  للمق�ولت  ح�شني  ال�ش������دة/ط�لب  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وادارة العق�رات ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1198405 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 1*3 اىل 3*1

تعديل ا�شم جت�ري:من/ط�لب ح�شني للمق�ولت الع�مة وادارة العق�رات ذ.م.م

TALIB HUSSAIN GENERAL CONTRACTING & REALESTATE LLC

اىل/العديد لدارة العق�رات ذ.م.م 

AL ADEED REALESTATE LLC

تعديل ن�ش�ط/حذف مق�ولت م�ش�ريع املب�ين ب�نواعه�)4100002(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 

خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/القو�س البي�س للمق�ولت وال�شي�نة 

الع�مة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1140352 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ن�شب ال�شرك�ء/اني�س انتوين ك�ريدان ف�ركي من 20% اىل %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف �شيب��شتي�ن كوتيك�ت ف�ركى
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف رون كوتيك�ت ف�ركى

تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 50*30 اىل 1*1
تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شن�عية م 13  - ق 17 - مكتب  6 - امل�لك:عتيق 
حممد خلف�ن املزروعي اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�شن�عية اجلديدة 

c/9 ار�س رقم 162 حمل رقم
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية

م غ 
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اإعــــــــــالن
لالملنيوم  املرج�ن  ال�ش������دة/حمل  ب�ن  القت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واللح�م  رخ�شة رقم:CN 1080298 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة العالن / اجم�يل من م�ش�حة 01*01 اىل 1*2.40

تعديل ا�شم جت�ري:من/حمل املرج�ن لالملنيوم واللح�م
AL MARJAN ALUMINIUM & WELDING SHOP

اىل/حمل املرج�ن للح�م 
AL MARJAN WELDING SHOP

تعديل ن�ش�ط/حذف ور�شة لركيب الملنيوم والزج�ج )2592006(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ش�دية خالل ا�شبوع من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   

 اإعـــالن �سطب قيد
لالن�ش�ءات  غ�ب  ال�ش�دة/�شركة  ب�أن  القت�ش�د  وزارة  تعلن 
)تركية  ابوظبي    - امل�ش�همة  اخل�رجية  والتج�رة  ال�شتثم�ر 
يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�شية( 
ال�شرك�ت  اإم�رة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )2689( يف �شجل 
رقم  الحت�دي  الق�نون  لحك�م  وتنفيذا  ب�لوزارة.  الجنبية 
و  وتعديالتة  التج�رية  ال�شرك�ت  �ش�أن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �ش�أن اعتم�د دليل 
اجراءات الرخي�س لفروع ومك�تب املن�ش�آت املوؤ�ش�شة ب�خل�رج 
احلق  ا�شح�ب  ال�ش�دة  من  يرجى   . ب�لدولة  احلرة  واملن�طق 
الوزارة يف ميع�د  يف العرا�س ان يتقدموا ب�عرا�شهم اىل 
الت�يل: وزارة  العنوان  الن�شر على  ت�ريخ  ل يتج�وز �شهر من 

القت�ش�د اإدارة الت�شجيل التج�ري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10769 بتاريخ 2013/4/17   
م�شفي  واملح��شبة    للتدقيق  اجلريودي  مكتب  يعلن 
الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  ق�نوين  
ع�دية املنعقدة يف ت�ريخ 2013/3/21املوثق لدى ك�تب 
العدل يف دبي بحل وت�شفية ال�شم�ل الغربي للمق�ولت 

والنقلي�ت الع�مة_ ذ م م 
اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
ف�ك�س   042389721 رقم  ه�تف  املعني  امل�شفى  مكتب 
بن�ية  �شرق   العنز  هور  42077دبي  ب  042389722�س 
امل�شتندات  204واح�ش�ر  رقم  مكتب    2 ط�بق  ال�شع�يل 
ت�ريخ  45يوم من  اأق�ش�ه�  وذلك خالل مدة  الثبوتية 

ن�شر هذا الإعالن

اإعـــالن ت�سـفية

املو�شوع: انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
الثانية ملجل�س ادارة م�شرح زايد للمواهب وال�شباب

يدعو جمل�س ادارة م�شرح زايد للمواهب وال�شب�ب لأع�ش�ئه واملنت�شبني 
املوافق  الث�ين يوم الربع�ء  الع�دية  حل�شور اجتم�ع اجلمعية العمومي 
1/م�يو/2013 يف مت�م ال�ش�عة ال�ش�بعة والن�شف م�ش�ءاً مبقر جمعية 

ابوظبي للفنون ال�شعبية وامل�شرح والك�ئن خلف حمطة الب��ش�ت ملن�ق�شة 
جدول اعم�ل الت�يل:

املنتهية  ال�شنه  يف  اعم�له  عن  الدارة  جمل�س  تقرير  على  املوافقة   -1

2012/12/31 وبرامج الن�ش�ط وخطة عمل اجلمعية لع�م 2013.

2- من�ق�شة احل�ش�ب اخلت�مي لل�شنة امل�لية املنتهية يف 2012/12/31

3- اعتم�د م�شروع امليزانية لع�م 2013

4- اختي�ر مدقق احل�ش�ب�ت وحتديد مك�ف�أته

5- اعتم�د حم�شر اجتم�ع اجلمعية العمومية ال�ش�بق

6- انتخ�ب جمل�س الدارة

7- م� ي�شتجد من اعم�ل

جمل�س ادارة م�شرح زايد للمواهب وال�شباب

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/افن�ن لال�شت�ش�رات واخلدم�ت الدارية
K W KAWASHI:بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية

بت�ريخ:2012/3/22 م املودعة حتت رقم: 170915 
ب��ش��م:فخر الدين ابراهيم الهندي .

ث���ين - دي��رة - البطني - الم����رات العربية املتحدة -  ث���ين ال  وعنوانه:حمل رق��م 5 ملك عبد اهلل عيالن 
�س.ب:1299 . 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع/اخلدم�ت /املنتج�ت :
 ، ، الم�ش�ط وال�شفنج  او املطالة به�  املنزلية ال�شغرية)غري امل�شنوعة من مع�دن نفي�شة  الدوات والوعية 
الفر�س ال�شن�ن)عدا فر�س التلوين( ، املواد التي ت�شتعمل يف �شن�عة الفر�س ، الدوات واللت التي ت�شتخدم 
يف التنظيف ، )ال�شلك الدقيق امل�شتعمل يف التنظيف( ، امل�شنوعة الزج�جية وال�شيني والفخ�ر)غري الواردة 

�شمن فئ�ت اخرى( .
الواق�عة ب�لفئة:21 

و�شف العالمة:وهي عب�رة عن كلمة KAWASHI مكتوبة ب�حلروف الالتينية الكبرية ب�للون ال�شود 
وحتته� خط ب�للون الر�ش��شي وعلى اليمني هالل كبري مميز ال�شكل ب�للون ال�شود الداكن والر�ش��شي وعلى 

خلفية وجهة اللون ال�شود الداكن مكتوب احلرفني KW ب�للون البي�س ح�شب ال�شكل املبني اعاله .  
ال�ش��راط�ت:  . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:2012/10/31 م املودعة حتت رقم: 181328 
ب��ش��م:الطفل ال�شعيد للهواتف املتحركة .

وعنوانه:ابوظبي - م�شفح التج�رية - �س.ب:108718 - ه�تف:025523398 . 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع/اخلدم�ت /املنتج�ت :

خدم�ت جتميع ت�شكيلة من الب�ش�ئع ل�ش�لح الغري وذلك لتمكني ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�شرائه� عند 
احل�جة)ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( .

الواق�عة ب�لفئة:9 
و�شف العالمة:العالمة عب�رة عن h more حرف H على �شكل �شخ�س رافع يديه اىل العلى ويف من�شف 
MORE ب�للغة الالتينية  ال�شكل من العلى يوجد دائرة لت�شكل را�س ال�شخ�س وعلى ميني ال�شكل كلمة 

ب�للون ال�شود وعلى ج�نب كلمة MORE �شهم�ن متجه�ن اىل اليمني وال�شكل على خلفية بي�ش�ء .  
ال�ش��راط�ت:  . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:2012/10/31 م املودعة حتت رقم: 181327 
ب��ش��م:الطفل ال�شعيد للهواتف املتحركة .

وعنوانه:ابوظبي - م�شفح التج�رية - �س.ب:108718 - ه�تف:025523398 . 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع/اخلدم�ت /املنتج�ت :

لوح�ت اعالنية .
الواق�عة ب�لفئة:35 

و�شف العالمة:العالمة عب�رة عن حرف H ب�للون الحمر على �شكل �شخ�س وا�شفل ال�شكل الطفل ال�شعيد 
 MOBILE �وا�شفله HAPPY BABY ا�شفله� للهواتف املتحركة وا�شفله� خط عري�س وا�شفل اخلط
PHONE ب�للون الحمر على ي�ش�ر ال�شكل م�شتطيل كبري ب�للون الحمر وداخل امل�شتطيل من ال�شفل 
خط  ا�شفلهم�  البي�س  ب�للون   HAPPY BABY ي�ش�ره�  على  البي�س  ب�للون  ال�شعيد  الطفل  كت�بة 
ب�للون البي�س وا�شفل خط للهواتف املتحركة وعلى ي�ش�ره� MOBILE PHONE ب�للون البي�س .  

ال�ش��راط�ت:  . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769
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لعب  �ش�لغ�دو  مي�شيل  ال�شب�ين  النجم  يعقد 
الأربع�ء  اليوم  حم��شرتني  �ش�بق�  مدريد  ري���ل 
)17 اأبريل( بن�دي الن�شر ال�ش�عة 11 �شب�ح� 
م�ش�ء،   5:30 ال�ش�عة  العربي  ال�شب�ب  ون����دي 
التعلم  لربن�مج  الأوىل  املرحلة  خت�م  يف  وذل��ك 
وت���ب����دل امل��ع��ل��وم���ت ل��الع��ب��ني امل��ح��رف��ني بدبي 
اإط�ر  يف  الري��شي  دب��ي  جمل�س  ينظمه  ال��ذي   ،

الحراف  وثق�فة  مفهوم  اإر���ش���ء  على  حر�شه 
خالل  من  املحرفني  الالعبني  لدى  ال�شحيح 
الطالع على التج�رب الن�جحة لالعبني متيزوا 
الري��شي  ب�لنج�ح  ال��ك��روي��ة  م�شريتهم  خ��الل 
والجتم�عي وك�نوا قدوة لالآخرين يف املجتمع.

وك�ن �ش�لغ�دو قد اأق�م حم��شرات تثقيفية حول 
م��ف���ه��ي��م الح�����راف يف اأن���دي���ة: ال��و���ش��ل، بدي 

الثق�يف الري��شي والأهلي، قدم خالله� خال�شة 
مع  الع�ملية  الكرة  مالعب  يف  املراكمة  خرباته 
ن�����دي ري�����ل م��دري��د ال���ش��ب���ين ال����ذي ت���وج معه 
وبالكبرين  م��رت��ني  اأوروب�����  اأب��ط���ل  دوري  بلقب 
وك�نت فر�شة  اختتم م�شريته  الجنليزي حيث 
اللعب يف مك�ن  اأ�ش�ليب  فريدة له للتعرف على 
خ�رج بالده، فيم� ك�ن عن�شرا ب�رزا مع منتخب 

بالده يف البطولت الق�رية والع�ملية.
جن�ح  عوامل  على  الركيز  املح��شرات  يف  ويتم 
الالعب  امتالك  واأهمية  املحرفني،  الالعبني 
الأندية  ك��ربى  للعب  وال��و���ش��ول  ال��ف��وز  لطموح 
داخلو  اللتزام  اإىل ج�نب  الع�ملي،  ال�شعيد  على 
خ�رج املالعب واأن يتحول الالعب املحرف اإىل 

قدوة يحتذي به� الالعبون الن��شئون.

مي�صي���ل �صال�غ����ادو ي�صتع���ر�ش ثقاف����ة االحت������راف يف 
الن�ص�����ر وال�صب���اب الي����وم 

توج الق�رب ال�شي�د 10 مل�لكه النوخذة حممد احمد 
عبداهلل الرميثي وبقي�دة ابنه النوخذة احمد بطال 
ل�شب�ق القوارب املحلية 22 قدم� )اجلولة الرابعة 
 )2013-2012 دبي  بطولة  اخلت�مية من  وقبل 
ال�شيخ م�جد  اأقيم برع�ية كرمية من �شمو  وال��ذي 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س هيئة دبي  ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د 
للثق�فة والفنون رئي�س ن�دي دبي الدويل للري��ش�ت 
البحري  دب���ي  م��ه��رج���ن  ف��ع���ل��ي���ت  ال��ب��ح��ري��ة �شمن 
والفنون  للثق�فة  دب��ي  هيئة  تنظمه  ال��ذي  الراثي 
ب�لتع�ون مع ن�دي دبي الدويل للري��ش�ت البحرية 
ويهدف مهرج�ن  املقبل.  ال�شبت  يوم  وي�شتمر حتى 
دب���ي ال���راث���ي ال��ب��ح��ري اإىل ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ال���دور 
الن�شيج  اإث��راء  البحري يف  القط�ع  لعبه  الذي  اله�م 
مع  ب�لتزامن  ل��دب��ي،  العريق  والجتم�عي  الثق�يف 
الغني  ب���ل��راث  اجل��م��ه��ور  ���ش��رائ��ح  خمتلف  تعريف 
الأن�شطة  م��ن  �شل�شلة  ع��رب  املدينة  ب��ه  تتمتع  ال��ذي 
الراث  على  ال�شوء  وت�شليط  ال��ه���دف��ة  وامل���ب����درات 
املتحدة،  العربية  الإم����رات  لدولة  العريق  البحري 
م���ن خ����الل ���ش��ل�����ش��ل��ة ال�����ش��ب���ق���ت ال��ب��ح��ري��ة والتي 
وقوارب  قدم�  و22   43 ال�شراعية  القوارب  ت�شمل 
العديد  اإىل  ب�لإ�ش�فة  قدم�   30 املحلية  التجديف 
موقع  يف  املميزة  والراثية  الثق�فية  الأن�شطة  من 
الق�رب  وا�شتط�ع   .2 �شقيم  اأم  يف  الراثية  القرية 
اخ��ت��ب���ر خالل  اأ���ش��ع��ب  ي��ج��ت���ز  اأن   )10 )ال�����ش��ي���د 
اجلمريا  �شواطئ  من  انطلق  ال��ذي  ال�شب�ق  مراحل 
ب�جت�ه منطقة القرية الراثية يف اأم �شقيم 2 و�شط 
60 حممال ج���ءت ملن�ف�شة على  اأك��ر من  م�ش�ركة 
لقب اجلولة الرابعة وقبل اخلت�مية من بطولة دبي 
قراءة  الق�رب  ط�قم  اأح�شن  حيث   2013-2012
امل�ش�ر  لي�أخذ  ال��ري���ح  �شرع�ت  وت��دين  البحر  ح�لة 
اإيل خط  اأول وقبل اجلميع  اأو�شله  وال��ذي  املن��شب 
من  بعن�ية  املنظمة  اللجنة  اخت�رته  ال��ذي  النه�ية 
اجل اأن يكون من��شب� للجمهور والذي ت�بع احلدث 
�ش�حب  واح��ت���ج  وي�شر.  ب�شهولة  ال�ش�حل  على  من 
للو�شول  كبري  اإيل جمهود  ال�شب�ق  يف  الأول  املركز 
اخل�يور  م��ه���رات  ط�قمه  ا�شتخدم  حيث  هدفه  اإيل 
عدة مرات من اجل توجيه الق�رب اإيل خط النه�ية 

ب�قي  فعله  م���  ب�لطبع  وه���ذا  ب���ل��ن���م��و���س  وال��ظ��ف��ر 
امل�ش�ركني واللذين ا�شتخدموا تلك امله�رة من اجل 
ب�أم�ن  النه�ية  اإيل خ��ط  وال��و���ش��ول  احل��ل��ول  اإي��ج���د 

�شواءا من خالل م�ش�ر قرب ال�ش�حل اأو الع�يل.
وجنح الق�رب �شمردل 1 مل�لكه �شمو ال�شيخ م�جد بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم وبقي�دة النوخذة �شلط�ن 
اكرب  ليكون  الث�ين  املركز  ان��ت��زاع  من  ح���رب  �شعيد 
الرابحني يف هذه اجلولة حيث عزز موقعه يف �شدارة 
الرتيب الع�م لبطولة دبي 2012-2013 ج�مع� 
29 نقطة ليقرب كثريا من املح�فظة على اجن�زه 

كبطل ل�شب�ق�ت هذه الفئة يف املو�شم امل��شي. 
اأم�س  م��ن  اأول  ي��وم  �شب�ق  يف  الث�لث  امل��رك��ز  واح��ت��ل 
ال��ق���رب زل����زال 77 مل���ل��ك��ه ال��ن��وخ��ذة ع��م��ر عبداهلل 
الرابع  امل��رك��ز  �ش�حب  على  تقدم  وال���ذي  امل��رزوق��ي 
الق�رب وايف 96 مل�لكه النوخذة خلف بطي الغ�شي�س 
فيم� حل يف املركز اخل�م�س الق�رب اللية 87 مل�لكه 
احمد عبيد ال�شويدي وبقي�دة النوخذة خليفة ع�بد 
املري. ويف ب�قي املراكز احتل املركز ال�ش�د�س الق�رب 
النوخذة  وبقي�دة  الط�ير  مطر  مل�لكه   47 القف�ي 
جمعة املهريي وج�ء يف املركز ال�ش�بع الق�رب �شليط 

69 بقي�دة النوخذة حممد املحريبي واحتل املركز 
حممد  النوخذة  مل�لكه   2 الو�شف  ال��ق���رب  الث�من 
 58 حمد الغ�شي�س ون�ل املركز الت��شع الق�رب دانة 
املركز  احتل  بينم�  احل��م���دي  ج�بر  النوخذة  مل�لكه 
ال��ع������ش��ر ال��ق���رب ال��زع��ي��م 8 مل���ل��ك��ه ال��ن��وخ��ذة عبيد 

جمعة الأحب�ب.

متابعة اإدارية
قدم�   22 املحلية  ال�شراعية  ال��ق��وارب  �شب�ق  وت�بع 
دبي  )مهرج�ن  من  الأوىل  ال���دورة  فع�لي�ت  �شمن 
ال��ب��ح��ري ال���راث���ي( ك��ال م��ن ���ش��ع���دة �شعيد حممد 
ح�����رب ال��ف��الح��ي ن���ئ��ب رئ��ي�����س ن�����دي دب���ي ال���دويل 
حممد  اح��م��د  ال��ل��واء  و���ش��ع���دة  البحرية  للري��ش�ت 
ج�نب  واىل  ال��ن���دي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ث���ين  ب��ن 
ع�شوي جمل�س الإدارة علي جمعة بن غليطة املدير 
م�شرف  العي�يل  �شهيل  وحممد  ب�لوك�لة  التنفيذي 

ع�م ال�شب�ق�ت الراثية.

اليوم قدما   22
فع�لي�ت  �شمن  البحرية  ال�شب�ق�ت  اليوم  وتتوا�شل 

الراثي  البحري  دبي  الأوىل من مهرج�ن  ال��دورة 
يف �شواطئ اجلمريا ب�إق�مة �شب�ق القوارب ال�شراعية 
املحلية 22 قدم� )اجلولة اخل�م�شة واخلت�مية من 
ي�شل  م���  مب�ش�ركة   )2013-2012 دب��ي  بطولة 

اإىل 70 حممال.
 70 م�ش�ركة  ال��ي��وم  �شب�ق  ي�شهد  اأن  املنتظر  وم��ن 
مت�م  يف  ك�ملعت�د  الن��ط��الق��ة  �شتكون  حيث  حممال 
ال�ش�عة الرابعة والن�شف ع�شرا حيث طلبت اللجنة 
التواجد عند  امل�ش�ركني �شرورة  املنظمة من جميع 
وال�شطف�ف  ال��راب��ع��ة  يف  ال��ب��داي��ة  ع���وام����ت  خ���ط 

بطريقة �شحيحة قبل بدء ال�شب�ق.

ثمن جهود راعي احلدث
ب��ن ث�����ين: امل��ه��رج���ن ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف مبوروثن� 

البحري العريق
وج���ه ���ش��ع���دة ال��ل��واء اح��م��د حم��م��د ب��ن ث����ين رئي�س 
جمل�س اإدارة ن�دي دبي الدويل للري��ش�ت البحرية 
ال�شكر اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ م�جد بن حممد بن 
والفنون  للثق�فة  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
البحرية  ل��ل��ري������ش���ت  ال�����دويل  دب����ي  ن������دي  رئ��ي�����س 

ع��ل��ى دع��م��ه ورع���ي��ت��ه ال��ك��ب��رية ملختلف الأح����داث 
الدورة  اإط��الق  ومنه�  الرائعة  الوطنية  ومب�درته 
الأوىل من مهرج�ن دبي البحري الراثي والذي 
تنظمه هيئة دبي للثق�فة والفنون )دبي للثق�فة( 
عدد  اإق�مة  خ��الل  من  تنظيمه  يف  الن�دي  وي�شهم 
وم�ش�بقة  البحرية  ال�شب�ق�ت  مثل  الفع�لي�ت  من 

تف�شيل ال�شراع.
وق�ل اأن اإق�مة مهرج�ن كبري بهذا احلجم من �ش�نه 
اأن يحقق الكثري من الأهداف ال�ش�مية والنبيلة يف 
والتعريف  العريق  ب�مل��شي  الأجي�ل احل�لية  ربط 
ارتبط  وال���ذي  ل�شعبن�  احل�ش�ري  ب���مل��وروث  اأك��ر 
واخلري  ال��رزق  �شكل م�شدر  وال��ذي  البحر  بحي�ة 
ال��وف��ري لأه��ل��ن��� يف امل������ش��ي ك��م��� ان���ه ي���ربز اجلهود 
الوطنية.  الهوية  لتعزيز  امل�شئولني  من  احلثيثة 
وامل�ش�ركة من  الإق��ب���ل  ث���ين مب�شتوي  ب��ن  واأ���ش���د 
قبل ع�ش�ق الري��ش�ت البحرية وحمبي ال�شب�ق�ت 
الراثية واللذين اأ�شهموا يف النج�ح الوا�شح الذي 
حتقق لل�شب�ق�ت منذ انطالقته يوم ال�شبت ب�إق�مة 
�شهد  وال����ذي  ق��دم���   43 املحلية  ال���ق���وارب  ���ش��ب���ق 
النج�ح من  وا�شتمر هذا  وقي��شية  م�ش�ركة كبرية 

 22 املحلية  ال��ق��وارب  �شب�قي  يف  امل�����ش���رك��ة  خ��الل 
قدم�   30 املحلية  التجديف  ق��وارب  واأي�ش�  قدم� 
هذا الأمر اأن دل اإمن� يدل على مدي احلر�س من 
خمتلف �شرائح املجتمع على التف�عل مع مثل هذه 

الأفك�ر واملب�درات الرائدة.
اللجنة  لعبته  ال��ذي  املهم  ال��دور  اإيل  ون��وه كذلك 
ال��ت��ن��وع يف  اع��ت��م���د  للفع�لي�ت يف  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��� 
جن�ح�  للمهرج�ن  �شمن  ال��ذي  الأم��ر  الفع�لي�ت 
اأه��ل اخلربة  ت��واج��د وح�شور  م��ن خ��الل  عري�ش� 
الغو�س  ال��ب��ح��ري��ة وه�����واة  وال��ت��م��ر���س يف احل���ي����ة 
واحلرف اليدوية التي تتعلق ب�لبحر الأمر الذي 
الأذواق  لكل  الفر�س  ووف���ر  رح��ب���  متنف�ش�  جعله 
الكبري  الجتم�عي  امللتقي  هذا  م� حتب يف  لتجد 

والذي يق�م للمرة الأوىل.
كم� ابدي ارتي�حه الكبري من الإقب�ل الذي وجدته 
فع�لي�ت القرية الراثية عند منطقة اأم �شقيم 2 
والتي �شدت �شريحة كبرية من زوار الدولة ب�عتب�ر 
امل��ن���ط��ق ازدح����م���� بحركة  اأك����ر  امل��ن��ط��ق��ة م��ن  اأن 
العرب  ب��رج  فندق  احل�ش�ري  املعلم  ق��رب  ال�شي�ح 
وفندق جمريا بيت�س وهذا الأمر ي�شمن التعريف 
الك�مل مبوروث�ت احل�ش�ري وم� تزخر به دولتن� 

من ثق�ف�ت وح�ش�رة عريقة ارتبطت ب�لبحر.
الدويل  دب���ي  ن����دي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  واخ��ت��ت��م 
اإىل  ال�شكر  موجه�  حديثه  البحرية  للري��ش�ت 
للمهرج�ن  املنظمة  اللجنة  مع  املتع�ونة  اجله�ت 
الري��شية  الثق�فية  الراثية  التظ�هرة  اإجن���ح  يف 
ال��ب��ح��ري��ة وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف ح��ك��وم��ة دبي 
وقي�دة  دبي  ل�شرطة  الع�مة  القي�دة  مقدمته�  ويف 
دبي  وموؤ�ش�شة  ال��راب��ع(  )ال�شرب  ال�شواحل  حر�س 
ل���الإع���الم وق��ن���ة دب���ي ال��ري������ش��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 

خلدم�ت الإ�شع�ف.

ل�  الث�لثة  الن�شخة  بلقب  ال�شب�ين  ف�لن�شي�  توج 
بطولة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم الدولية لكرة القدم لل�شب�ب بعد فوزه 
النه�ئية  امل��ب���راة  يف   1-4 بنتيجة  الن�شر  على 
اأول  اأقيمت على ملعب حميد الط�ير ليلة  التي 
من اأم�س الول )15 اأبريل(، فيم� اأحرز منتخب 
امليدالية  للمحرفني  اليط�يل  ال��دوري  لعبي 
الربونزية بعد تفوقه على الأهلي بنتيجة 1-2 

يف املب�راة التي اأقيمت على نف�س امللعب.
اأمني  ال�شريف  د.اأحمد  النه�ئية  املب�راة  وح�شر 
ب��ن غليطة  م���روان  الري��شي،  دب��ي  ع���م جمل�س 
رئي�س جمل�س اإدارة ن�دي الن�شر، علي عمر مدير 
اإدارة املوؤ�ش�ش�ت الري��شية ب�ملجل�س، زفني جوران 
ومدراء  الن�شر  لن�دي  الفني  امل�شت�ش�ر  اأريك�شون 
الع�ملني يف  م��ن  وع���دد  امل�����ش���رك��ة  ال��ف��رق  بعث�ت 
ال���ق���ط����ع ال���ري��������ش���ي ورج�������ل الإع��������الم. ورغ���م 
اإن  اإل  وف�لن�شي�،  الن�شر  بني  املتك�فئة  البداية 
الفريق ال�شب�ين ا�شتغل تراجع اأداء العميد ملدة 
اأه��داف متت�لية  اأح��رز فيه� ثالثة  خم�س دق�ئق 

ع��رب ق���ئ��ده اأوغ��و���ش��ت��ني دال���غ����دو ع��ن��د الدقيقة 
الربت  وفي�شنتي   24 غوميز  وف��رين���ن��دو   22
مبكرا  الأم���ور  ح�شم  يف  �ش�همت   ،  27 غ�ر�شي� 
رغم حم�ولت الن�شر املتكررة للعودة اإىل اأجواء 
حينم�   80 الدقيقة  حتى  ت���أخ��رت  التي  اللق�ء 

ا�شتغل  ف�لن�شي�  لكن  الف�رق،  �شعيد  خلف  قل�س 
التع�دل  ع��ن  ال��ب���ح��ث��ني  الن�شر  لع��ب��ي  ان��دف���ع 
م�شتغال  الرابع  الهدف  م�رتينز  ديفيد  لي�شجل 

هجمة مرتدة عند الدقيقة 84 .
بتوزيع  ك��ب���ر احل�����ش��ور  ق�����م  ال��ل��ق���ء  ويف خ��ت���م 

على  احل��شلة  الفرق  على  والكوؤو�س  امليدالي�ت 
اأف�شل لعبي  تكرمي  اإىل ج�نب  الأوىل،  املراكز 
البطولة: حيث ن�ل خليل ن�شيب لعب الأهلي 
اأه��داف، فيم�   5 ج�ئزة هداف البطولة بر�شيد 
ن�ل ن�ت�شو جيل من ف�لن�شي� ج�ئزة اأف�شل لعب 
الن�شر  م��ن  عي�شى  اإب��راه��ي��م  وت���وج  البطولة  يف 
كم�  البطولة.  يف  مرمى  ح�ر�س  اأف�شل  بج�ئزة 
مت ت��ك��رمي امل��وؤ���ش�����ش���ت ال��راع��ي��ة ل��ل��ح��دث، وهي: 
كي�  �شركة  الق�ب�شة،  ب�حل�ش�  �شيف  جمموعة 
ل��ل�����ش��ي���رات، ف��ن��دق روت���ن��� ري��ح���ن ال��غ��ري��ر، وان 
دي�����زان اأن����د م���رك��ي��ت��ي��ن��غ ال�����ش��ري��ك ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ، 
���ش���ع���ت B360 ، ط���ريان الإم������رات، ق��ن���ة دبي 
مول  دب��ي  دب��ي،  ومي�ه  كهرب�ء  هيئة  الري��شية، 

وفندق كونكورد الإم�رات.
خطة  من  انطالق�  البطولة  ه��ذه  اإق�مة  وت�أتي 
ويف   ،2015-2011 ال��ري������ش��ي  دب���ي  جمل�س 
ال�شب�ب  قط�ع�ت  لدعم  املتوا�شلة  جهوده  اإط���ر 
الأ�ش��شي  ال���راف���د  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال�شنية  وال��ف��ئ���ت 
الفئ�ت  اأنه�  كم�  الوطنية،  واملنتخب�ت  لالأندية 

كبرية  اإجن������زات  منتخب�تن�  فيه�  حققت  ال��ت��ي 
الطريق  مهد  مم���  امل��شية  الأع����وام  م���دار  على 
 21 خليجي  بك�أ�س  للفوز  الأول  املنتخب  اأم����م 
احل�لية  الن�شخة  و�شهدت  اجل���ري،  الع�م  مطلع 
م�ش�ركة 8 اأندية حملية ودولية، وهي: الن�شر، 
الأهلي، ال�شب�ب، الو�شل، دبي الثق�يف الري��شي، 
ال�شب�ين  ف�لن�شي�  الرجنتيني،  جونيورز  بوك� 
ومنتخب لعبي الدوري اليط�يل للمحرفني.

وتعد هذه البطولة متنف�ش� وفر�شة فريدة من 

الع�ملية،  ال��ف��رق  اأق���وى  ملواجهة  لأنديتن�  نوعه� 
الفنية ويوؤهله�  مب� ي�ش�هم بتطوير م�شتوي�ته� 
جيدة،  ب��شتعدادات  املحلية  املن�ف�ش�ت  خلو�س 
�شهدت�  ق��د  امل������ش��ي��ت��ني  الن�شختني  ك���ن��ت  ح��ي��ث 
م�ش�ركة فرق عربية وع�ملية، وهي: ب�ري�س �ش�ن 
جريم�ن الفرن�شي، فريدر برمين المل�ين، لن�س 
الجن���ل���ي���زي، اجلهراء  ب��ريم��ن��غ��ه���م  ال��ف��رن�����ش��ي، 
لعبي  ومنتخب  لف�لن�شي�  ب�لإ�ش�فة  الكويتي 

الدوري اليط�يل.

لكرة  والن��شئ�ت  الفتي�ت  دوري  مب�ري�ت  ا�شت�أنفت 
ثالثة  من  اأك��ر  دام  توقف  بعد  جديد،  من  القدم 
اأ���ش���ب��ي��ع ، وذل����ك ان��ط��الق��� م��ن ح��ر���س جل��ن��ة كرة 
الري��شي  ابوظبي  ملجل�س  الت�بعة  لل�شيدات  القدم 
وتهيئة  للبطولة  النج�ح  ل��وازم  جميع  توفري  على 
امتح�ن�ت  وم���راع����ة  للط�لب�ت  املن��شبة  امل��ن���خ���ت 

وعطلة الف�شل الدرا�شي الث�ين.
وع�دت عجلة دوري الفتي�ت والن��شئ�ت اىل الدوران 
مبب�ري�ت اجلولة اخل�م�شة ، حيث �شهدت مواجه�ت 
ال��ف��ت��ي���ت حت��ت 14 ���ش��ن��ة، ف���وز ف���رق م��رك��ز تدريب 
ال�����ش���رق��ة-ال�����ش��رق��ي��ة ع��ل��ى م��رك��ز ت��دري��ب الفجرية 
بهدف دون رد ، واأم القيوين على ال�ش�رقة بهدفني 
م��ن حتقيق  را���س اخليمة  ، كم� جن��ح فريق  لهدف 
عجم�ن  مركز  على  نظيفة  بثالثية  مميز  انت�ش�ر 
ب��ني فريقي مركز  الي��ج���ب��ي  ال��ت��ع���دل  ���ش���د  فيم�   ،
اب��وظ��ب��ي ون�����دي اب��وظ��ب��ي ال��ري������ش��ي ب��ه��دف��ني لكل 
تدريب  مركز  فريق  م��ب���راة  انتهت  حني  يف  منهم�، 

دبي والن�دي الأهلي بفوز الول بثالثية نظيفة .
 16 حتت  الن��شئ�ت  دوري  مب�ري�ت  نت�ئج  واأ�شفرت 
�شنة عن فوز فريق مركز تدريب ال�ش�رقة على مركز 
ومتكن  نظيفة،  بثالثية  ال�ش�رقة-ال�شرقية  تدريب 

فريق مركز تدريب را�س اخليمة من ت�شجيل الفوز 
على مركز تدريب عجم�ن بهدفني نظيفني ، بينم� 
اأحرز ن�دي ابوظبي الري��شي فوزا كبريا على فريق 
مركز تدريب ابوظبي ب�أربعة اأهداف مق�بل هدفني 

، فيم� جنح فريق مركز تدريب دبي من الفوز على 
 ، رد  دون  اأه���داف  ب�أربعة  القيوين  ام  تدريب  مركز 
الفجرية  تدريب  مركز  بفوز  املواجه�ت  واختتمت 

بثالثية نظيفة يف مرمى الن�دي الأهلي .

ال�شراع احلديث  فريق  �ش�رك خم�شة من لعبي 
ب��ن���دي احل��م��ري��ة ال��ث��ق���يف ال��ري������ش��ي يف مع�شكر 
والذي  ال��وط��ن��ي  للمنتخب  وال��ت���أه��ي��ل  ال��ت��دري��ب 
اق�مه احت�د الم�رات لل�شراع والتجديف احلديث 

ب�جلزيرة ال�شم�لية يف ن�دي الراث الم�راتي .
وه�����ذا ي��ع��د امل��ع�����ش��ك��ر حم��ط��ة حت�����ش��ريي��ة ه�مة 
لوملبية  الالعبني  ت�هل  بط�قة  علي  للح�شول 

ال�شب�ب التي �شتق�م يف ال�شني 2014.
ومثل الن�دي كال من عبد اهلل نوح الرئي�شي واحمد 
املهري وابراهيم  ال�ش�م�شي و�شعيد جمع�ن  ث�ين 
�شيف اهلل الرف�عي يف �شنف الوبتيمي�شت وعبد 
فيم�   BYTE �شنف  يف  الرئي�شي  ن��وح  العزيز 
ملدرب  الوبتيمي�شت  �شنف  ت��دري��ب  مهمة  اأوك���ل 
تن�شيق  مع  احمد ترييكي  �شمري  ن���دي احلمرية 

املدير فرق املنتخب طالل الزايدي.
وركز املعك�شر على منح الالعبني برن�مج مكثف 
اجل�نب  من  الالعبني  ي�شتفيد  بحيث  ومدرو�س 
ال���ب���دين وال��ف��ن��ي وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي م���ع اق����م���ة درو����س 
ن��ظ��ري��ة يف ���ش��رح اق��ت��ن������س ال��ن��ق���ط ل��ك��ل لعب 

وت�شحيحه�.
اإدارة ن�دي احلمرية اأن لعبو الن�دي لن  واأك��دت 
يق�شروا يف ت�أهيل قدراتهم ورفع لي�قتهم لتمثيل 

لحت�د  ال�شكر  موجهني  املح�فل  ك�فة  يف  الدولة 
الم�رات على توا�شله الدائم مع الن�دي.

برعاية ماجد بن حممد

)ال�صي���اد 10( يقتن���ش لق���ب �صب���اق ال�صراعي�����ة 22 ق���دم��������ًا
)�شمردل 1( يحل و�شيفًا وينفرد ب�شدارة الرتتيب العام

فعاليات مهرجان دبي البحري الرتاثي تتوا�شل اليوم باجلمريا

فالن�شيا الإ�شباين بطال لدولية حمدان بن حممد لكرة القدم لل�شباب

الن�صر يحرز املركز الثاين والطليان يتوجون بالربونز على ح�صاب االأهلي

خم�صة من العبي نادي احلمرية لل�صراع احلديث يف مع�صكر املنتخب بجزيرة ال�صمالية ا�صتئناف مباريات دوري الفتيات والنا�صئات الكروي من جديد



18 األربعاء -  17   أبريل    2013 م    -    العـدد   10769
Wednesday   17    April     2013  -  Issue No   10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  26   /  12   /  2010 م املودعة حتت رقم : 151019  
ب��ش��م: هريفو بي تي واي ليمتيد

وعنوانه: 54 �ش�رع ه�لدان بيوم�ري�س فيكتوري� 3193، ا�شرالي�
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املي�ه املعدنية والغ�زية؛ مي�ه ال�شرب واملي�ه املنكهة، امل�شروب�ت ن�ق�شة التوتر، امل�شروب�ت التواترية وامل�شروب�ت 
مفرطة التوتر؛ م�شروب�ت الط�قة وامل�شروب�ت الري��شية؛ م�شروب�ت وع�ش�ئر الفواكه ؛ ال�شرب�ت واملركزات 

وامل�ش�حيق لتح�شري امل�شروب�ت.
الواق�عة ب�لفئة: 32

و�شف العالمة: كلمة "AEROTONIC  "  ب�أحرف لتينية.
ال�ش��راط�ت:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  24   /  7   /  2011 م املودعة حتت رقم : 160286  
ت�ريخ الأولوية: 27/  1  / 2011 م

ب��ش��م: هيمب�س ك�يف جي اإم بي اإت�س اند كو. كي جي 
وعنوانه: ريبرنجن 30، 38106 براون�شويج، امل�ني�

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
والك�ك�و  وال�ش�ي  القهوة  اإع��داد  اأجهزة  ال��ن،  حم�م�س  القهوة،  تر�شيح  اأجهزة  القهوة،   ) اأب�ريق   ( راووق���ت 
ت�شخني  و/اأو  مل��زج  الذاتية  اخلدمة  اأجهزة  11؛  الفئة  يف  منه�  ال��وارد  ال�شيكولته  على  الق�ئمة  وامل�شروب�ت 
للم�شروب�ت  وب�لتحديد  �ش�ئل،  �شكل  على  التي  الف�خرة  والأطعمة  الغذائية  وامل���واد  وامل�شروب�ت  الع�ش�ئر 
اأجهزة اخلدمة  و/اأو  القهوة  راووق���ت  اأ�ش��ش� من  وتتكون  القهوة،  وال�شورب�ت؛ جمموع�ت حت�شري  ال�ش�خنة 
�ش�ئل،  �شكل  على  التي  الف�خرة  والأطعمة  الغذائية  وامل��واد  وامل�شروب�ت  الع�ش�ئر  ت�شخني  و/اأو  ملزج  الذاتية 

وب�لتحديد للم�شروب�ت ال�ش�خنة وال�شورب�ت.
الواق�عة ب�لفئة: 11

و�شف العالمة: كلمة " Allegretto"  ب�أحرف لتينية.
ال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  27   /  3   /  2012 م املودعة حتت رقم : 171140  
ب��ش��م: دي اإن اأو اإنرن��شيون�ل اأيه اإ�س اأيه

وعنوانه: �شت�ندن 1، اأكري بريج، اإن-0250 اأو�شلو، الرنويج
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

ت�أجري معدات احلفر؛ حفر الآب�ر؛ تركيب و�شي�نة من�ش�ت وخطوط اأن�بيب النفط.
الواق�عة ب�لفئة: 37

و�شف العالمة: �شكل ي�شبه املربع اجلزء العلوي ب�للون الأحمر ويف الو�شط ب�للون الأبي�س بداخله حروف 
الأحمر. ب�للون  املربع  من  ال�شفلي  اجلزء  ويف  الأزرق  وب�للون  لتينية  ب�أحرف   DNO

ال�ش��راط�ت:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  19   /  4   /  2012 م املودعة حتت رقم : 172240  
ب��ش��م: ب�رلوورلد ليمتد

وعنوانه: ب�رلو ب�رك، ك�ثرين �شريت، �ش�ندتون، ج�وتنج، جمهورية جنوب اأفريقي�.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

الورق والورق املقوى واملنتج�ت امل�شنوعة من هذه املواد وغري الواردة يف فئ�ت اأخرى؛ املطبوع�ت، الكتيب�ت، 
الأ�شرطة والبط�ق�ت من الورق لت�شجيل برامج احل��شوب؛ قرط��شية الكمبيوتر؛ مواد التوجيه والتدري�س 
اأخ��رى(؛ وملحق�ت ومكون�ت وتركيب�ت  فئ�ت  ال��واردة يف  البال�شتيكية )غري  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  )عدا 

ولوازم وقطع غي�ر املنتج�ت املذكورة والتي تقع يف الفئة 16.
الواق�عة ب�لفئة: 16

و�شف العالمة: كلمة " BARLOWORLD "  ب�أحرف لتينية.
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�ً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى  ال�ش��راط�ت: 

القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  26   /  12   /  2010 م املودعة حتت رقم : 151020  
ب��ش��م: هريفو بي تي واي ليمتيد

وعنوانه: 54 �ش�رع ه�لدان بيوم�ري�س فيكتوري� 3193، ا�شرالي�
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املي�ه املعدنية والغ�زية؛ مي�ه ال�شرب واملي�ه املنكهة، امل�شروب�ت ن�ق�شة التوتر، امل�شروب�ت التواترية وامل�شروب�ت 
مفرطة التوتر؛ م�شروب�ت الط�قة وامل�شروب�ت الري��شية؛ م�شروب�ت وع�ش�ئر الفواكه ؛ ال�شرب�ت واملركزات 

وامل�ش�حيق لتح�شري امل�شروب�ت.
الواق�عة ب�لفئة: 32

و�شف العالمة: كلمة "1ABOVE  "  ب�أحرف لتينية.
ال�ش��راط�ت:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  26   /  2   /  2012 م املودعة حتت رقم : 169810  
ت�ريخ الأولوية: 11/  11  / 2011 م

ب��ش��م: مريك�س ري�شري�س، اإل اإل �شي
وعنوانه: 1717 وي�شت كولين�س اأفينيو، اأوراجن، ك�ليفورني� 92867، الولي�ت املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
والأجهزة  ب�لب�شرة  للعن�ية  للميكروب�ت  املُطهرة  املنتج�ت  الأ�شن�ن،  واأدوات  الطبية  الأدوات  تنظيف  حم�ليل 
الذي ل يحت�ج  ال�ش�ئل، اجليل  ال�ش�بون  ال�ش�ئلة،  التنظيف اجلراحية  وب�لتحديد، م�شتح�شرات  والأ�شطح، 

لل�شطف ب�مل�ء، غ�شول الب�شرة واملن�ديل املُعَقمة التي ل حتت�ج اإىل ال�شطف ب�مل�ء بعد ا�شتعم�له�.
الواق�عة ب�لفئة: 3

و�شف العالمة: كلمة " METREX"  ب�أحرف لتينية.
ال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  14   /  9   /  2011 م املودعة حتت رقم : 162468  
ب��ش��م: ت�لي�س اإي-�شكيوريتي ليمتيد

اململكة  اإك�س،  2اإن   15 تي  كيه  واي��ربي��دج،  اأدلي�شتون،  ب���رك،  بيزني�س  ب��ورن  ذا  رود،  دا���ش��وود لجن   2 وعنوانه: 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
البي�ن�ت  ت�شفري  م�ّشرع�ت  امل�ّشرع�ت،  فيه�  مب�  ب�حل��شوب  امللحقة  الأج��ه��زة  وب�لتحديد  احل��شوب،  اأج���زاء 
حلم�ية البي�ن�ت وبرامج احل��شوب، وت�شمل ب�لتحديد برامج احل��شوب امل�شفرة و نظم الت�شغيل للت�شفري وفك 

الت�شفري والتوقيع والتحقق من التوقيع�ت الرقمية لال�شتخدام يف الأجهزة املذكورة اأعاله.
الواق�عة ب�لفئة: 9

و�شف العالمة: كلمة " PAYSHIELD "  ب�أحرف لتينية.
ال�ش��راط�ت:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
 بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  27   /  3   /  2012 م املودعة حتت رقم : 171141  
ب��ش��م: دي اإن اأو اإنرن��شيون�ل اأيه اإ�س اأيه

وعنوانه: �شت�ندن 1، اأكري بريج، اإن-0250 اأو�شلو، الرنويج
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اإنت�ج النفط والغ�ز.
الواق�عة ب�لفئة: 40

و�شف العالمة: �شكل ي�شبه املربع اجلزء العلوي ب�للون الأحمر ويف الو�شط ب�للون الأبي�س بداخله حروف 
الأحمر. ب�للون  املربع  من  ال�شفلي  اجلزء  ويف  الأزرق  وب�للون  لتينية  ب�أحرف   DNO

ال�ش��راط�ت:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  19   /  4   /  2012 م املودعة حتت رقم : 172241  
ب��ش��م: ب�رلوورلد ليمتد

وعنوانه: ب�رلو ب�رك، ك�ثرين �شريت، �ش�ندتون، ج�وتنج، جمهورية جنوب اأفريقي�.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

خدم�ت الدع�ية والإعالن، اإدارة الأعم�ل، تقدمي املعلوم�ت والبحوث يف جم�ل الأعم�ل، امله�م املكتبية، وك�لت 
ودرا�ش�ت  بحوث  الأع��م���ل،  تقييم  الإقت�ش�دي،  التنبوؤ  خدم�ت  التقييم،  خدم�ت  الت�شنيف،  خدم�ت  الأن��ب���ء، 
الت�شويقية؛  العالق�ت  ال�شت�ش�رية من خالل  وتقدمي اخلدم�ت  ال�شت�ش�رات  ال��راأي،  ا�شتطالع�ت  الت�شويق، 
التج�رية،  املع�ر�س  وعقد  والتنظيم  والرويج  التقدميية  والعرو�س  الرتيب�ت  ب�إجراء  املتعلقة  اخلدم�ت 
العرو�س، الأ�شواق، اإق�مة املع�ر�س واملع�ر�س الكبرية والعرو�س لالأغرا�س التج�رية والإعالنية؛ العالق�ت 
ب�شكل  املنتج�ت  تلك  و�شراء  للعمالء م�ش�هدة  يتيح  الغري مم�  ل�ش�لح  املنتج�ت  ت�شكيلة من  الع�مة؛ جتميع 

مالئم يف حمالت البيع ب�لتجزئة اأو اجلملة، ا�شت�ش�رات الأعم�ل املتعلقة بحقوق الإمتي�ز.
الواق�عة ب�لفئة: 35 

و�شف العالمة: كلمة " BARLOWORLD "  ب�أحرف لتينية.
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�ً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى  ال�ش��راط�ت: 

القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  الهبة للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  24   /  3   /  2011 م املودعة حتت رقم : 154821  
ب��ش��م: موهوك ك�ربت دي�شربيو�شن، اإنك.

وعنوانه: 160 �ش�وث اإند�شري�ل بولف�رد، ك�لهون، جي اإيه 30701، الولي�ت املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

ال�شج�د والُب�شط واحُل�شر.
الواق�عة ب�لفئة: 27

و�شف العالمة: كلمة "SMARTSTRAND"  ب�أحرف لتينية.
ال�ش��راط�ت:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  26   /  2   /  2012 م املودعة حتت رقم : 169811  
ب��ش��م: كني هنج اإند�شري اإ�س دي اإن. بي اإت�س دي. 

وعنوانه: لوت 64/1863، ج�لن كوليج، 43300 �شريي كيمبنج�ن، �شيالجنور، م�ليزي�
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

مدافئ الغ�ز، مواقد الغ�ز، اأفران الغ�ز
الواق�عة ب�لفئة: 11

و�شف العالمة: كلمة "Zenne"  ب�أحرف لتينية.
ال�ش��راط�ت:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
 بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  27   /  11   /  2011 م املودعة حتت رقم : 165752  
ب��ش��م: انرن��شيون�ل بروليم تكنولوجي كونفرن�س ليمتد

وعنوانه: 29/اإف، وينج اأون �شنر، 111 كونوت رود �شنرال، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

ن�شر  الربوية،  امل��واد  ن�شر  ب�لأعم�ل؛  اخل��شة  املوؤمترات  املع�ر�س  اإق�مة  امل��وؤمت��رات،  واإق�مة  تنظيم  خدم�ت 
الكتب التعليمية، ن�شر املطبوع�ت التعليمية، ن�شر املواد الربوية التعليمية، ن�شر الن�شو�س الربوية، ن�شر 
املع�ر�س  خدم�ت  تربوية،  لأغ��را���س  املع�ر�س  خدم�ت  الإن��رن��ت؛  �شبكة  عرب  الإلكرونية  واملجالت  الكتب 
املع�ر�س  اإق�مة   ، تربوية،  لأغرا�س  املع�ر�س  تنظيم  ثق�فية،  لأغرا�س  املع�ر�س  تنظيم  ترفيهية،  لأغرا�س 
خدم�ت  تعليمية؛  اأو  ثق�فية  لأغرا�س  املع�ر�س  تنظيم  تعليمية،  لأغرا�س  املع�ر�س  اإق�مة  ثق�فية،  لأغرا�س 

احللق�ت الدرا�شية عرب الإنرنت.
الواق�عة ب�لفئة: 41

 International Petroleum Technology Conference " و�شف العالمة: الكلم�ت
لتينية.  " ب�أحرف 

وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�ً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى  ال�ش��راط�ت: 
القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :2012/3/27 م املودعة حتت رقم : 171142  
ب��ش��م: دي اإن اأو اإنرن��شيون�ل اأيه اإ�س اأيه

وعنوانه: �شت�ندن 1، اأكري بريج، اإن-0250 اأو�شلو، الرنويج
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

وتوزيع  وجت����رة  �شن�عة  جم���ل  يف  التقنية  امل�ش�ريع  ودرا���ش��ة  وحتليل  والتقنية  الفنية  ال�شت�ش�رات  تقدمي 
والغ�ز؛  النفط  واإنت�ج  التنقيب  )امل�شوح(؛  الهند�شية  الأعم�ل  وم�شتق�ته�؛  والكيم�وية  البرولية  املنتج�ت 
اجليولوجية  البحوث  وب�لتحديد  وال��غ���ز،  النفط  واإن��ت���ج  والتنقيب  الكهرب�ئية  ب�لط�قة  املتعلقة  اخلدم�ت 
الآب�ر وتطوير احلقول  النفط اخل�م ومراقبة  واجليوفيزي�ئية واجليوكيمي�ئية لال�شتك�ش�ف والتنقيب عن 
ودرا�شة وم�شح حقول النفط واملع�دن وكل اأنواع التح�ليل املخربية املتعلقة بهذه الأنواع من الأن�شطة؛ بحث 

وتطوير العملي�ت اجلديدة.
الواق�عة ب�لفئة: 42

و�شف العالمة: �شكل ي�شبه املربع اجلزء العلوي ب�للون الأحمر ويف الو�شط ب�للون الأبي�س بداخله حروف 
الأحمر. ب�للون  املربع  من  ال�شفلي  اجلزء  ويف  الأزرق  وب�للون  لتينية  ب�أحرف   DNO

ال�ش��راط�ت:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  19   /  4   /  2012 م املودعة حتت رقم : 172242  
ب��ش��م: ب�رلوورلد ليمتد

وعنوانه: ب�رلو ب�رك، ك�ثرين �شريت، �ش�ندتون، ج�وتنج، جمهورية جنوب اأفريقي�.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

الئتم�ن،  خدم�ت  امل�لية،  اخلدم�ت  العق�رية؛  ال�شوؤون  النقدية؛  ال�شوؤون  امل�لية؛  ال�شوؤون  الت�أمني،  خدم�ت 
ال�شراء،  والت�أجري مع خي�ر  الت�أجري  امل�لية، خدم�ت  املع�مالت  امل�لية،  ال�شم�ن�ت  الئتم�ن،  خدم�ت بط�ق�ت 
الت�أمني؛  امل�لية والعق�رية وتق�رير  التق�رير  اإعداد  لب�ئعي اجلملة؛  ب�لأجل ومتويل عملي�ت الئتم�ن  البيع 

خدم�ت اخلزينة؛ ت�أجري العق�رات؛ خدم�ت التمويل املتعلقة بحقوق المتي�ز.
الواق�عة ب�لفئة: 36

و�شف العالمة: كلمة " BARLOWORLD "  ب�أحرف لتينية.
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�ً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى  ال�ش��راط�ت: 

القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  27   /  3   /  2011 م املودعة حتت رقم : 154903  
ت�ريخ الأولوية: 28/ 9    /2010 م
ب��ش��م: هريفو بي تي واي ليمتيد

وعنوانه: 54 �ش�رع ه�لدان بيوم�ري�س فيكتوري� 3193، ا�شرالي�
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املي�ه املعدنية والغ�زية؛ مي�ه ال�شرب واملي�ه املنكهة، امل�شروب�ت ن�ق�شة التوتر، امل�شروب�ت التواترية وامل�شروب�ت 
مفرطة التوتر؛ م�شروب�ت الط�قة وامل�شروب�ت الري��شية؛ م�شروب�ت وع�ش�ئر الفواكه ؛ ال�شرب�ت واملركزات 

وامل�ش�حيق لتح�شري امل�شروب�ت.
الواق�عة ب�لفئة: 32

و�شف العالمة: �شكل عبوة يتكون من الر�شوم الت�لية من اليمني اإىل ال�شم�ل: منظر ع�م مع الغط�ء وحتته 
الغط�ء وحتته  الالتينية منظر علوي مع  ب�للغة   PERSPECTIVE VIEW LID ON جملة 
 TOP ب�للغة الالتينية منظر علوي من دون الغط�ء وحتته جملة TOP VIEW LID ON جملة
 PERSPECTIVE ب�للغة الالتينية منظر ع�م من دون الغط�ء وحتته جملة VIEW LID OFF
 SIDE VIEW  الالتينية منظر ج�نبي بدون الغط�ء وحتته جملة ب�للغة   VIEW LID OFF

الالتينية. ب�للغة   LIDE OFF
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�ً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى  ال�ش��راط�ت: 

القت�ش�د، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  15   /  3   /  2012 م املودعة حتت رقم : 170624  
ب��ش��م: اآر ايه كو�شميتك�س بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 192/1 جراه�م �شريت، بورت ميلبورن يف اآي �شي 3207، اأ�شرالي� 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

العني؛  العني، ظالل  اأقالم  العني،  امل�شكرة، خطوط  العني،  التجميل؛ م�كي�ج  التجميل وم�شتح�شرات  مواد 
ال�ش�بون؛ الزيوت الطي�رة؛ زيوت لأغرا�س التجميل؛ زيوت التدليك؛ الزيوت العطرية؛ م�شتح�شرات العن�ية 
الب�شرة؛  وم�ش�حيق  واأقنعة  ومنظف�ت  وبل�شم  )جيل(  وه��الم  وغ�شول  كرمي�ت  والبل�شم؛  ال�ش�مبو  ب�ل�شعر؛ 
الغ�شول لأغرا�س التجميل؛ كرمي�ت وهالم وبل�شم وغ�شول احلالقة؛ الكرمي�ت التجميلية لتنظيف الب�شرة؛ 

الكرمي�ت املرطبة للب�شرة؛ غ�شول تق�شري اجل�شم والوجه؛ العطور.
الواق�عة ب�لفئة: 3

و�شف العالمة: كلمة " EYE " و كلمة "OF  " وكلمة " HORUS "  ب�أحرف لتينية.
ال�ش��راط�ت:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  الهبة للملكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : 168202      بت�ريخ :  22   /  1   /  2012 م
ب��ش��م: دور اأكتنجي�شل�ش�فت 

وعنوانه: ك�رل – بينز – �شرا�شي 34، 74321 بيتجهيم – بي�شينجن، اأمل�ني�
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

اأجهزة التدفئة وتوليد البخ�ر والتربيد والتجفيف والتهوية واأغرا�س توريد املي�ه؛ اأجهزة واآلت تنقية الهواء؛ اأجهزة واآلت 
التكييف؛ وب�لتحديد التربيد، التدفئة، الرطيب، التجفيف و/اأو تنقية تي�رات الهواء، تثبيت�ت تنقية الهواء من امللوث�ت، 
الغب�ر، اجل�شيم�ت الذوابة و/اأو اجل�شيم�ت الأخرى من تي�رات الهواء؛ اأجهزة اإع�دة توليد احلرارة؛ اأجهزة وتثبيت�ت تنقية 
الغ�ز؛ اأجهزة تنقية الغ�ز على �شكل حمولت احلفز اخلزفية واأقرا�س الع�شل امل�شنوعة من اخلزف؛ اأجهزة امت�ش��س وغ�شيل 
المت�ش��س  عن��شر  على  حتتوي  التي  الغ�ز  تنقية  اأجهزة  التنقيط؛  اأجهزة  وب�لتحديد  البال�شتيك،  من  امل�شنوعة  الغ�ز 
امل�شنوعة من م�دة الزيوليت، الكربون�ت املن�شطة، الأمالح و/اأو هالم ال�شيليك�؛ اأجهزة حتويل ال�شوائل اإىل رذاذ، وب�لتحديد 
لمت�ش��س الغ�زات ال�ش�رة؛ اأجهزة وتثبيت�ت التجفيف؛ مب�دلت حرارية لي�شت اأجزاء من الآلت؛ مركم�ت حرارية؛ اأجهزة 
التخزين احلراري التي حتتوي على كتل تخزين احلرارة امل�شنوعة من ال�شرياميك، الأمالح، ال�شخور امل�شحوقة وخالئط 
املع�دن؛ املراوح ) لتكييف الهواء (؛ املر�شح�ت التي هي جزء من التثبيت�ت ال�شن�عية، وب�لتحديد اأقرا�س الع�شل امل�شنوعة 
بعد الحراق؛  تثبيت�ت م�  وب�لتحديد  تثبيت�ت احلرق احل��راري،  الهواء؛  تر�شيح  تثبيت�ت  ال�شرياميك؛  اأو  البال�شتيك  من 
مواقد الغ�ز؛ غرف الحراق؛ مداخن نف�ي�ت الغ�ز؛ اأجهزة وتثبيت�ت التجفيف؛ جمفف�ت الهواء؛ اأجهزة وتثبيت�ت لتجفيف 
و/اأو ت�شلب الطالء على �شطح الأج�ش�م بوا�شطة الهواء ال�ش�خن؛ �شن�بري خلطوط الأن�بيب؛ قطع غي�ر الأجهزة والتثبيت�ت 

والآلت املذكورة �ش�بق�.-الواق�عة ب�لفئة: 11
و�شف العالمة: كلمة "ECOPURE"  ب�أحرف لتينية.

ال�ش��راط�ت: فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  19   /  4   /  2012 م املودعة حتت رقم : 172239  
ب��ش��م: ب�رلوورلد ليمتد

وعنوانه: ب�رلو ب�رك، ك�ثرين �شريت، �ش�ندتون، ج�وتنج، جمهورية جنوب اأفريقي�.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

وعن��شر  الآلية  الق�رن�ت  ال��ربي��ة(؛  للمركب�ت  منه�  ك���ن  م�  )ع��دا  واملك�ئن  املحرك�ت  الآل��ي��ة؛  والعدد  الآلت 
نقل احلركة )عدا م� ك�ن منه� للمركب�ت الربية(؛ املعدات الزراعية )عدا م� يدار ب�ليد (؛ الآلت واملعدات 
اآلت احلفر؛ ُلقم احلفر؛ روؤو���س احلفر؛ مولدات الكهرب�ء؛ حمط�ت توليد  ال��راب؛  اآلت جرف  الزراعية؛ 

الط�قة؛ وملحق�ت وقطع وجتهيزات ولوازم وقطع غي�ر املنتج�ت املذكورة التي تقع يف الفئة 7.
الواق�عة ب�لفئة: 7

و�شف العالمة: كلمة " BARLOWORLD "  ب�أحرف لتينية.
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�ً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى  ال�ش��راط�ت: 

القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  19   /  4   /  2012 م املودعة حتت رقم : 172243  
ب��ش��م: ب�رلوورلد ليمتد

وعنوانه: ب�رلو ب�رك، ك�ثرين �شريت، �ش�ندتون، ج�وتنج، جمهورية جنوب اأفريقي�.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

البحري؛ جمع وتعبئة وتغليف وتوحيد وحتميل وتفريغ وخزن  النقل  ال��ربي،  النقل  النقل اجل��وي،  النقل، 
ال�شحن  الت�بعة خلدم�ت  و/اأو  املرتبطة  الأخرى  والتخلي�س وجميع اخلدم�ت  وال�شحن  والت�شليم  وتخزين 
النقل؛  و�ش�ئل  معلوم�ت  ال�شحن؛  وك���لت  وال��ت��وزي��ع؛  الت�شليم  خدم�ت  ال�شريع؛  الربيد  خدم�ت  والنقل؛ 

خدم�ت ت�أجري وتخزين املركب�ت وال�شفن واحل�وي�ت والط�ئرات؛ خدم�ت اإدارة اأ�ش�طيل النقل.
الواق�عة ب�لفئة: 39

و�شف العالمة: كلمة " BARLOWORLD "  ب�أحرف لتينية.
وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  لإدارة  مكتوب�ً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى  ال�ش��راط�ت: 

القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ :  19   /  11   /  2012 م املودعة حتت رقم : 182161  
ب��ش��م: كليب�شو فين�ن�شي�س اإ�س اإيه اإ�س

وعنوانه: 1 رو م�جنت�، 68100 موله�و�س، فرن�ش�
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

الأ�شقف الغري معدنية امل�شنوعة من اأقم�شة من الن�شيج واملطلية مبواد �شن�عية وم�شدودة على اإط�ر.
الواق�عة ب�لفئة: 19

و�شف العالمة: كلمة " CLIPSO"  ب�أحرف لتينية. 
ال�ش��راط�ت:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د ، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769
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•• العني - الفجر:
حت��ت رع���ي��ة �شمو ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي���ن بن 
اأمن�ء  جمل�س  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د 
نهي�ن  اآل  �شلط�ن  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة 
رئي�س  والإن�ش�نية  اخلريية  لالأعم�ل 
ال��ري������ش��ي تنطلق  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
ر���ش��م��ي���ً يف ال��ث���م��ن��ة م��ن ���ش��ب���ح اليوم 
للفرو�شية  ال���ع���ني  ب���ن����دي  الأرب����ع�����ء 
بطولة  من�ف�ش�ت  واجلولف  والرم�ية 
ك�أ�س الع�مل لرم�ية الأطب�ق مب�ش�ركة 
36 دول��ة يف هذه  91 رام��ي���ً ميثلون 
امل�����ش���ب��ق��ة ع����الوة ع��ل��ى 17 رام���ي����ً ام 
الأ�ش��شيني  الرم�ة غري  ا�س وهم  كيو 
الت�أهل  الذين ي�ش�ركون لتحقيق رقم 
الأوملبي. كم� ت�ش�رك يف رم�ية الراب 
48 رامية وذلك من بني 353 رامي�ً 
50 دولة بينهم ت�شع  ورامية ميثلون 
و�شلطنة  الإم�������رات  ه��ي  ع��رب��ي��ة  دول 
والكويت  وق���ط���ر  وال��ب��ح��ري��ن  ع���م����ن 
وم�����ش��ر و����ش���وري���� ول���ب���ن����ن وامل���غ���رب. 
ومبن��شبة انطالق املن�ف�ش�ت الر�شمية 

وجه اللواء اأحمد ن��شر الري�شي رئي�س 
رحب  كلمة  للرم�ية  الإم�����رات  احت���د 
فيه� بجميع امل�ش�ركني يف بطولة ك�أ�س 
الع�مل للرم�ية على الأطب�ق 2013 
اإىل ح��ر���س دول����ة الإم������رات  م�����ش��رياً 
العربية املتحدة على اأن تويل اهتم�م�ً 
ك�فة  ودع��م  الري��شة  لتطوير  كبرياً 
الأح����������داث ال���ع����مل���ي���ة وامل���ح���ل���ي���ة منذ 
امل�شركة  اأه��داف��ن���  لتحقيق  ال��ب��داي��ة 
يف  مميز  ري������ش��ي  جمتمع  تطوير  يف 
جم�ل الرم�ية معرب�ً عن ثقته الت�مة 
احل�لية  ال��ع���مل  ك���أ���س  ب��ط��ول��ة  اأن  يف 
خالل  م���ن  ع��ظ��ي��م���ً  جن����ح����ً  �شتحقق 
املثمر  امل�����ش��رك��ة وال���ت���ع����ون  اجل���ه���ود 
للرم�ية  الإم����رات  احت���د  والبن�ء بني 
واللجنة املنظمة للبطولة . كم� وجه 
اأوليج�ريو ف��شكيز ران� رئي�س الحت�د 
اأعرب  مم�ثلة  كلمة  للرم�ية  ال��دويل 
فيه� عن �شع�دة اأ�شرة الحت�د الدويل 
بتواجد هذه الكوكية من رم�ة الع�مل 
اأر�����س دول����ة الإم�������رات العربية  ع��ل��ى 
عن  وع��رب   . ب�جلميع  مرحب�ً  املتحدة 

اإىل احت����د  ���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره  ع��م��ي��ق 
الإم�رات للرم�ية لإ�شت�ش�فة البطولة 
للفرو�شية  العني  ن���دي  مي�دين  على 
اأثبت  وال������ذي  واجل���ول���ف  وال���رم����ي���ة 
والأف�شل  الأن�شب  املك�ن  اأن��ه  م��وؤخ��راً 
ك�أ�س  ن��ه���ئ��ي  ب��ط��ول��ة  ا�شت�ش�فة  ب��ع��د 
.واأعرب   2011 ع�م  للرم�ية  الع�مل 
عن  للرم�ية  ال���دويل  الحت����د  رئي�س 
ثقته يف اأن جميع امل�ش�ركني واملدربني 
وامل�شوؤولني �شيحظون بظروف ممت�زة 
ن���ت����ئ���ج جيدة  مت��ك��ن��ه��م م����ن حت��ق��ي��ق 
متمني�ً  ن��زي��ه��ة  م��ن���ف�����ش���ت  وخ���و����س 
النج�ح�ت  حتقيق  امل�ش�ركني  جلميع 
يف الأي���م املقبلة ، ووج��ه حتية خ��شة 
الذين  الإع������الم واجل���م���ه���ور  ل���رج����ل 
اأق���وى  مب�����ش���ه��دة  ي�شتمتعون  ���ش��وف 
اأن اجلميع �شيعودون  املب�ري�ت موؤكداً 
ذكري�ت  ي��ح��م��ل��ون  وه���م  ب��الده��م  اإىل 
رائعة عن كرم ال�شي�فة من اأ�شدق�ئن� 

يف احت�د الإم�رات للرم�ية .
ومن ج�نبه اأكد حممد را�شد الن��شري 
اأنه  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

ال�����ذي حققته  ال��ك��ب��ري  ال���ن���ج����ح  ب��ع��د 
للرم�ية  ال��ع���مل  ك���أ���س  نه�ئي  بطولة 
على الأطب�ق 2011 اأ�شبحت مدينة 
العني على ا�شتعداد لإ�شت�ش�فة بطولة 
الأطب�ق  على  للرم�ية  ال��ع���مل  ك���أ���س 
2013 ولأول مرة يف دولة الإم�رات 
امل��ت��ح��دة .واأ�����ش�����ف : نحن  ال��ع��رب��ي��ة 
واأمتن�نن�  �شع�دتن�  عن  نعرب  ب��دورن��� 
الرائع  احل��دث  ه��ذا  لتنظيم  وفخرن� 
للرم�ية  ال���دويل  احت���د  م��ع  ب�لتع�ون 
ل��ل��رم���ي��ة وحتدون�  واحت�����د الإم������رات 
ف��ر���ش��ة ا�ش�فية  ���ش��ن��ق��دم  اأن��ن���  ال��ث��ق��ة 
واختب�ر  والتطور  للتقدم  للم�ش�ركني 
قدراتهم  اأف�����ش��ل  لإب������راز  م��ه���رات��ه��م 
وم��واه��ب��ه��م .ووج����ه ال��ن������ش��ري ني�بة 
والتقدير  ال�شكر  املنظمة  اللجنة  عن 
اإىل الحت�د الدويل للرم�ية ملنح دولة 
جمدداً  الأ�شت�ش�فة  �شرف  الإم�����رات 
معرب�ً عن ثقته يف اأن هذا احلدث لن 
ي�ش�عد فقط يف حت�شني كف�ءة ومتيز 
يف  �شي�ش�هم  واإمن���  وح�شب  الالعبني 
اإلتق�ء فرق من عدة بلدان على اأر�س 

الإم������رات وم��� يتبع ذل��ك م��ن تف�عل 
ري��شي خالق .

رم�ية  ال���ي���وم يف  م��ن���ف�����ش���ت  وجت����ري 
الأط��ب���ق من احلفرة  ال��راب  والتي 
جمرن  بن  حمد  من  كل  فيه�  ميثلن� 
ووليد  ال���ع���ري����ين  وظ����ه���ر  ال���ك���ن���دي 
احلم�دي  ي��ح��ي��ى  واأح���م���د  ال���ع���ري����ين 
واأح���م���د ب���ن جم����رن، ول��ع��ل ح��م��د بن 
جم��رن يعد الأك��ر خ��ربة بني رم�تن� 
بن  واأح���م���د  ال��ع��ري���ين  ظ���ه��ر  اأن  اإل 
جمرن ووليد العري�ين واأحمد يحيى 
اأو  ت��ن��ق�����ش��ه��م اخل������ربة  احل����م�����دي ل 
املي�دين  الأر���س   تلعب  احلم��س وقد 
م��ع اأ���ش��ح���ب��ه��� وي��وف��ق رم���ت��ن��� .وك�ن 
رم���ت��ن��� ق���د ظ���ه���روا ب�����ش��ور ط��ي��ب��ة يف 
وال�����ذي يعتربه  ال��ر���ش��م��ي  ال���ت���دري���ب 
ال���ك���ث���ريون م����ن ال����رم�����ة والأج����ه����زة 
لرم�يتهم  وم�������راآة  ب����روف����ة   ال��ف��ن��ي��ة 
واأن  �شيم�  اخل��م��ي�����س  غ����داً  ث��م  ال��ي��وم 
اأن  ال��رم��ي اجل��دي��د ين�س على  ن��ظ���م 
���ش��وف يدخلون  امل��ت���أه��ل��ون  ال��الع��ب��ني 
�شفر  ور�شيدهم  النه�ئي  قبل  ال��دور 

م��ن ال��ن��ق���ط كم� ه��و احل����ل اأي�����ش��� يف 
اأن م� ح�شدوه من  اأي  الدور النه�ئي 
نق�ط يف الدور التمهيدي لن يفيدهم 
���ش��وى يف ال��ت���أه��ل ف��ق��ط ول��ذل��ك ف�ن 
مت�ش�وية  �شبه  ت��ك��ون  ت��ك���د  احل��ظ��وظ 
ب��ني امل��ت���أه��ل��ني م��ن ال��ق��دام��ى واجلدد 
وال���ه���دوء  وال���رك���ي���ز  ال��ث��ب���ت  اأن  اإل 
كفة  يرجح  وتطويعه  ال�شالح  وح�لة 
ع��دد م��ن ال��رم���ة دون غ��ريه��م .ومن 
اأبرز الرم�ة املر�شحون للمن�ف�شة على 

الذهبية  الثالث  البطولة  ميدالي�ت 
الإيط�يل  ه��م  وال��ربون��زي��ة  والف�شية 
ف�لريو جرازيني �ش�حب ذهبية ك�أ�س 
بري�ن  والأم��ري��ك��ي  ب�ملك�شيك  ال��ع���مل 
يف  الف�شية  ب�مليدالية  الف�ئز  ب�روو�س 
م��شيمو  والأي���ط����يل  البطولة  نف�س 
الربونزية  امليدالية  �ش�حب  فربيزي 
داميوند  م�يكل  ال�شهري  والأ���ش��رايل 
وال���ه���ن���دي اأن������ريود ���ش��ن��غ والإي���ط����يل 

دانييل ري�شك� وغريهم .

املوؤ�ش�ش�ت  م��ن  ع���دد  احل���دث  وي��دع��م 
والهيئ�ت وال�شرك�ت من بينه� جمل�س 
اأبوظبي الري��شي ال�شريك احلكومي 
الداعم ودائرة النقل الراعي الرئي�شي 
وب����ن����ك الحت����������د ال����وط����ن����ي ال����راع����ي 
ال��ب��الت��ي��ن��ي وب��������وادي م�����ول ال���راع���ي 
الن�قل  لل�شي�رات  وال�شرقية  الذهبي 
الراعي  ليفينج  واأوا���ش��ي�����س  الر�شمي 
والعطالت  لل�شفر  والأم�ن  الإعالمي 

ب�لإ�ش�فة اىل كوك�كول.

يف  والإث�����رة  ال�شرعة  ع�ش�ق  �شيكون 
الإم�����رات ي��وم اجلمعة ال��ق���دم )19 
موعد  على   )2013 اأبريل-ني�ش�ن 
م����ع ����ش���ب����ق����ت ���ش���خ��ن��ة وم����ث����رية يف 
اجلولة الأخرية من بطولة اإن. جي. 
موتور�شيتي  وب��ط��ول��ة  را���ش��ي��ن��غ  ك��ي��ه 
، حيث  الن�رية  ل��ل��دراج���ت  الإم�����رات 
مظلة  حت��ت  البطولت�ن  ه���ت���ن  تق�م 
ب��ط��ول��ة الإم��������رات ال��وط��ن��ي��ة . ومع 
ال�������ش���ت����ر ع���ل���ى ع������م ح�فل  اإ������ش�����دال 
ب����ل�������ش���ب����ق����ت ال���ره���ي���ب���ة وامل����ث����رية، 
الأبط�ل  هوية  عن  النق�ب  �شيك�شف 
ال��ذي��ن ب��ذل��وا ج��ه��وداً ج��ب���رة للفوز 

ب�للقب. 

اإن.  مناف�شات واأحداث �شباقات 
جي. كيه را�شينغ 

بطولة  م��ن  الأوىل  الفئة  ح�ش�ب  يف 
ل��ن يواجه   ، را���ش��ي��ن��غ  ك��ي��ه  اإن. ج���ي. 
ب�ب�نتوني�س  ك��و���ش��ت������س  امل��ت�����ش��در 
فريق  م��ن  �شي�ت  ال�شي�رة  م��نت  على 
تذكر  خ���ط���ورة  اأي  ب��روك��ي��م  غ��ل��ف 
الرتيب.  �شلم  اأعلى  على مركزه يف 
ج��م��ي��ع اجلم�هري  ت��رك��ي��ز  و���ش��ي��ك��ون 
واحل�شور  والإع��الم��ي��ني  امل��ت��واف��دة 
الفئة  ���ش��ي��دور يف  م����  ع��ل��ى  م��ن�����ش��ب��� 
عنيف�ً  ���ش��راع���ً  ت�شهد  ال��ت��ي  الأوىل 
اأنيف��س  األيك�ش�ندرو�س  املت�شدر  بني 
والذي  كليو  رينو  ال�شي�رة  على منت 
نقطة،   224 ج��ع��ب��ت��ه  يف  ي���ح���م���ل 
منت  على  م��ط��ران  رم���زي  وو�شيفه 
ال�شي�رة رينو كليو ، حيث يف�شل بني 
الثن�ئي جمرد نقطة يتيمة، و�شتكون 
امل��ن���ف�����ش���ت ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل هي 

الف�شل بني الطرفني.
من جهة اأخرى، بداأ روبي�س �ش�ن�كي 
املو�شم  ال�����ش��ي���رة ه���ون���دا  ع��ل��ى م���نت 
م����ث�����يل، ح���ي���ث ح���ق���ق �شتة  ب�����ش��ك��ل 

�شب�ق�ت، لكن  �شتة  اأول  اإنت�ش�رات يف 
نتيجة  ال�شب�ق  اإك��م���ل  م��ن  حرم�نه 
 5 يف  ميك�نيكية  وم�ش�كل  خم�لف�ت 
الرغم  ترتيبه على  اأثر على  جولت 
م����ن حت��ق��ي��ق��ه ث���الث���ة اإن���ت�������ش����رات. 
الث�لث موؤقت�ً  املركز  �ش�ن�كي  ويحتل 
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نقطة عن املت�شدر، لكّنه ي�شع عينه 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ن��ق���ط م�����ش���ع��ف��ة من 
اأجل الإقراب اأكر من اللقب، حيث 
عن  للحدث  املنظمة  اللجنة  ك�شفت 
امل�ش�عفة يف  ال��ن��ق���ط  م��ب��داأ  اإع��ت��م���د 

اجلولة النه�ئية والف��شلة. 
اأنيف��س  األ��ي��ك�����ش���ن��درو���س  وي��ب�����ش��ط 
كليو  ك�أ�س  من�ف�ش�ت  على  �شيطرته 
اأي�ش�، لكّنه يواجه مط�ردة بال هوادة 
م��ن غ��رمي��ه ال���ل���دود م���ط���ران، حيث 
تف�شل بني الثن�ئي �شت نق�ط فقط، 
م��ل��ت��ه��ب��ة عندم�  الإث��������رة  و���ش��ت��ك��ون 
م��ن������ش��ب��ة، فمن  اأك�����ر  ي��ل��ت��ق��ي���ن يف 
�شيكون الأوفر حظ�ً للفوز ب�للقبني؟ 

م��ولن على منت  يقف جون�ث�ن  لن 
اإن��ت��ي��غ��را مكتوف  ه���ون���دا  ال�����ش��ي���رة 
و�شيكون  الأوىل  ال��ف��ئ��ة  يف  الأي�����دي 
اأمث�ل  اأّن  كم�  ال��ن��ه���ي��ة،  يف  كلمة  ل��ه 
موري�شون  ووي���ل���ي  ���ش��ي��م��ون��ت  غ��ي��وم 
كليو  ك�أ�س  بلقب  الظفر  �شيح�ولون 

رغم اآم�لهم ال�شعيفة.
ف�ندرب�ل  ���ش��ب��ن�����ش��ر  ف���ري���ق  وك�����ش��ف 
را�شينغ عن نيته ب�مل�ش�ركة يف اجلولة 
النه�ئية من املو�شم ب�شي�رتني، الأوىل 
ه��ي ���ش��ي���رة ه��ون��دا ال��ع���ئ��دة لفريق 
بطولة  يف  �ش�ركت  وال��ت��ي  ه���ل��ف��وردز 
مدير  بقي�دة  ك���رز  تورينغ  بريط�ني� 
و�شي�رة  ف���ن��درب���ل،  �شبن�شر  الفريق 
التي ف�زت  120. دي  اإم. دبليو  بي. 
الأخرية،  �ش�عة   24 دنلوب  ببطولة 
�ش�م  امليك�نيكيني  كبري  بقي�دة  وذلك 

نورث. 
اإنطالق احل��دث، ق�ل نورث:  وقبيل 
ور�س  يف  ق�شيته�  ع��دة  ���ش��ن��وات  بعد 
العمل ومرائيب ال�شي�رات واأن� اأعتني 

ف�ندرب�ل  �شبن�شر  ف��ري��ق  ب�����ش��ي���رات 
الفر�شة  ح�نت  اأّن��ه  اأعتقد   ، را�شينغ 
لع�مل  وح��ب��ي  �شغفي  ع��ن  اأع����رب  ك��ي 
ال�����ش��ي���رات وال�����ش��رع��ة والإث�������رة واأن 
اأحقق حلمي الذي يراودين مذ كنت 
حلبة  على  �شي�رة  اأق���ود  ب����أن  �شغريا 

�شب�ق. 

الإمـــارات  موتور�شيتي  بطولة 
للدراجات النارية 

ب���ع���د �����ش����راع ط����وي����ل وع���ن���ي���ف بني 
ال�شت�ر  ي�����ش��دل  ال�����ش��دارة،  اأ���ش��ح���ب 
موتور�شيتي  بطولة  من�ف�ش�ت  على 
، حيث  الن�رية  ل��ل��دراج���ت  الإم�����رات 
�شراع�ً  ال��ن��ه���ئ��ي��ة  اجل���ول���ة  ت�����ش��ه��د 
حممود  اللقب  ح�مل  ب��ني  حمتدم�ً 
راج�  �شورية  ال��ل��دود  ومن�ف�شه  تنري 
ح�مل لقب ك�أ�س روكي ، للك�شف عن 

هوية البطل. 
اجلولت  يف  املن�ف�شة  �شخونة  ورغ��م 
 600 اأّن الفئة  اإل  12 الأخ��رية،  ال� 

�شي. �شي ف�شلت يف اأن تك�شف لن� عن 
مالمح اأو هوية البطل، م� ميثل خري 
دل��ي��ل ع��ل��ى ق���وة ال��ب��ط��ول��ة وجن�حه� 
و�شدة املن�ف�شة يف �شب�ق�ته�. وتختلف 
البطولة هذا الع�م عن الع�م امل��شي، 
من�ف�شة  اأي  ت��ن��ري  ي��واج��ه  مل  ح��ي��ث 
املو�شم  هذا  كثريا  ع�نى  لكّنه  تذكر، 
يف �شوء م�ش�ركة نخبة من ال�ش�ئقني 
التي هزت عر�شه  والوجوه اجلديدة 
اأن ت�شحب الب�ش�ط من حتت  وك�دت 
الكبرية  خ���ربت���ه  اأّن  ب��ي��د  ق���دم���ي���ه، 
ال�����ش��رع��ة والإث�������رة منحته  يف ع����مل 
حتى  ي��زال  ول  غ��ريه،  على  اأف�شلية 
اللقب  على  املن�ف�شة  دائ��رة  يف  اليوم 
ويف مركز ال�شدارة بف�رق 14 نقطة 
املت�ألقة  ب��داي��ت��ه  ورغ�����م  راج������.  ع���ن 
ي���م���ه��� حمقق�ً  ال��دراج��ة  على م��نت 
تعر�س  متت�لية،  اإن��ت�����ش���رات  ث��الث��ة 
الإنتك��ش�ت  من  ملوجة  راج���  �شورية 
الإبتع�د يف �شدارة  التي حرمته من 
ال�ش�ب  ال�������ش����ئ���ق  ل���ك���ن  ال����رت����ي����ب، 

خيبة  ن�شي�ن  اإىل  ي�شعى  وال��ط��م��وح 
اجلولت امل��شية والفوز ب�للقب.

نيكول�س  روب  املت�ش�بق  ي��ت���أخ��ر  ول 
دايتون�  تراميف  ال��دراج��ة  على منت 
عن الركب بكثري، وذلك بف�شل ت�ألقه 
موؤخراً بتحقيقه اإنت�ش�رات مهمة يف 
اجل��ولت الأخ��رية. بينم� ي�شعى جو 
دوك�تي  الدراجة  منت  على  اأوك�شلي 
املت�شدرين  اأك��ر من  الإق���راب  اإىل 
بعد امل�شتوى الرائع الذي ظهر به يف 

الآونة الأخرية.
ن�جي  عمر  املت�ش�بق  م�شتوى  ومتيز 
على منت الدراجة ك�وا�ش�كي ب�لثب�ت 
مع ت�شجيله لنق�ط يف ك�فة اجلولت 
املركز  يف  ي��ب��ت��ع��د  ح���ي���ث  امل��������ش���ي���ة، 
ال���راب���ع ع���ن امل��ت�����ش��در ب���ف����رق 109 
ف���وزه  اإىل حت��ق��ي��ق  ن���ق����ط وي�����ش��ع��ى 
ل��ف��ت عمر  ك��م���  ال��ب��ط��ول��ة.  الأول يف 
ك�وا�ش�كي  الدراجة  منت  على  ن�جي 
على  �ش�فيك��س  اإي��رك������س  ومن�ف�شه 
منت الدراجة ي�م�ه� الأنظ�ر اإليهم� 

الذي قدم�ه يف  الرائع  امل�شتوى  بعد 
اجلولت ال�ش�بقة.

الثالثي  ب����ني  امل��ن���ف�����ش��ة  وت�����ش��ت��ع��ل 
الدراجة  م��نت  على  هينديز  ك��ول��ني 
بولنيتز  ف��ون  ودومينيك  ك�وا�ش�كي 
���ش��وزوك��ي ونيل  ال��دراج��ة  على م��نت 
ك�وا�ش�كي  الدراجة  على منت  ه�وك 
لل�ش�ئقني  ك���أ���س روك���ي  ل��ق��ب  ع��ل��ى   ،
بولنيتز  ف���ون  ال�����ش���ع��دي��ن. ومي��ل��ك 
عن  نقطة   20 بر�شيد  الأف�����ش��ل��ي��ة 
بينم�  ه��ي��ن��دي��ز،  امل���ط����ردي���ن  اأق������رب 
نقطة عن   31 ب��ف���رق  ه���وك  يبتعد 
املت�شدر.  من جهته، �شّرح ريت�ش�رد 
ب��ري���س، م��دي��ر ن����دي دب���ي اأوت�����ودروم 
ل��ري������ش��ة ال�������ش���ي����رات: م���رة اأخ����رى، 
الن�رية  ال��دراج���ت  �شب�ق�ت  �شتوفر 
ج����رع����ة اإ����ش����ف���ي���ة م����ن الإث�����������رة يف 
جمري�ت البطولة من حيث �شخونة 
املن�ف�شة واإرتف�ع عدد امل�ش�ركني. واإّن 
الأب���ط����ل يف اجلولة  ه��وي��ة  حت��دي��د 
الأخ������رية م���ن ال��ب��ط��ول��ة م���� ه���و اإل 

خري ت�أكيد على قوة املن�ف�شة ومه�رة 
ال�ش�ئقني. وكمح�يد، اأمتنى للجميع 
النه�ئية،  اجل���ول���ة  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ك���ل 
والإث�رة  ب�ملتعة  ح�فلة  �شتكون  لأّنه� 
وال���ن���دي���ة.  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف ح��ل��ب��ة دبي 
اأوت������ودروم ي���وم اجل��م��ع��ة ���ش��ب���ق��ني يف 
ح�ش�ب بطولة موتور�شيتي للدراج�ت 
الن�رية و�شب�قني يف ح�ش�ب اإن. جي. 
من�ف�ش�ت  بينه�  م��ن   ، را���ش��ي��ن��غ  ك��ي��ه 
الإم�رات لل�شي�رات الري��شية املعدلة 
ع���ن جولة  ف�����ش��اًل   ، ك��ل��ي��و  ك����أ����س  و 
�شب�ق يف حتدي مع الزمن هي �شب�ق 
اإك�شرمي �شوبر لب الذي يق�م لأول 

مرة على اأر�س حلبة دبي اأوتودروم.
لع�ش�ق  ال���دخ���ول جم����ين  و���ش��ي��ك��ون 
ال�����ش��رع��ة والإث�������رة ح��ت��ى ال�����ش���ع��ة 5 
م�ش�ًء، مع اإمك�نية اجللو�س يف املن�شة 
مرائيب  اإىل  وال���دخ���ول  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال�������ش���ي����رات والإق����������راب اأك������ر من 
والدراج�ت.  وال�����ش��ي���رات  ال�ش�ئقني 
و����ش���ت���ك���ون امل����رط����ب�����ت م�����وج�����ودة يف 

منطقة توقف ال�شي�رات.
دخ���ول قدره  ر���ش��م  اإح��ت�����ش���ب  و�شيتم 
م�ش�ًء،   6 ال�����ش���ع��ة  ب��ع��د  دره��م���   40
حيث �شيكون ع�ش�ق ال�شرعة والإث�رة 
ع��ل��ى م��وع��د م��ع ن�����ش���ط���ت مهرج�ن 
 The( �ش�ي�س  ذا  ال�شي�رات  ري��شة 
بعرو�س  �شيحفل  ال��ذي   ،)Chase
�شب�ق�ت  م����ث����ل،  ومم���ت���ع���ة  م����ث����رية 
الت�ش�رع و�شب�ق�ت التفحيط وعرو�س 
الدراج�ت  على  اخل��ط��رية  احل��رك���ت 
الري��شية وعرو�س تعديل ال�شي�رات 
وم�ش�بقة عرو�س التفحيط بوا�شطة 
الفرق  وع����رو�����س  ال��ت��ح��ك��م  اأج����ه����زة 
الأنظمة  وم�������ش����ب���ق����ت  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
ال�شوتية يف ال�شي�رات وعرو�س الدي 
وامل�شروب�ت  الأطعمة  و�شتكون  ج��ي، 

متوفرة.
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اإبريل  �شهر  19 من  يوم  البحرين  ت�شت�شيف مملكة 
البحرين الكربى  1 ج�ئزة  الفورمول  اجل�ري �شب�ق 
الع�مل  ب��ط��ول��ة  ج����ولت  راب����ع  ي��ع��د  ..ال������ذي   2013
ل�شب�ق�ت الفورمول1 لهذا املو�شم. وذكرت وك�لة اأنب�ء 
ت�شت�شيف  الدولية  البحرين  حلبة  اأن  بن�  البحرين 
اإبريل   21 حتى  ت�شتمر  التي  الفع�لي�ت  �شمن  اأي�ش� 
عددا من ال�شب�ق�ت امل�ش�حبة وهي اجلولة الث�نية من 
ال�شتعرا�شية  واجلولة   2 بي  اجل��ي  �شب�ق�ت  بطولة 

م��ن بطولة ف��ورم��ول ال�����ش��رق الأو����ش���ط. وب����ت �شب�ق 
من  �شنوات  ت�شع  نحو  بعد  الكربى  البحرين  ج�ئزة 
ا�شت�ش�فة اململكة هذا ال�شب�ق لأول مرة يف ع�م 2004 
..حمطة ب�رزة يع�شقه� حمبو ري��شة الفورمول واحد 
البطولة  امل�شرفني على هذه  الع�مل ف�شال عن  حول 
الري��شية الع�ملية والفرق الكربى امل�ش�ركة فيه� وهو 
روزن�مة  على  البحرين  �شب�ق  واأهمية  موقع  ع��زز  م� 

بطولة الع�مل.

يف  ال��ب��رويل  ب�ملعهد  الري��شي  ب�ملجمع  ال��ي��وم  ت�شت�أنف 
اأب��وظ��ب��ي ب��ط��ول��ة اجل����ئ���زة ال��ك��ربى ال��ري������ش��ي��ة ل�شركة 
�شرك�ته�  وجمموعة  اأدن���وك  الوطنية  ظبي  اأب��و  ب��رول 
لع�م 2013 التي تنظمه� جلنة ن�ش�ط ن�دي الكورني�س 
ال�شويدي  ن��شر  اهلل  عبد  رع���ي��ة  حت��ت  اأدن����وك  ب�شركة 
متوحد  البيت  �شع�ر  حت��ت  اأدن����وك  ل�شركة  ال��ع���م  امل��دي��ر 
جم�عية  ري��شية  م�ش�بق�ت  اأرب��ع  على  البطولة  وت�شتمل 
وهي خم��شي�ت كرة القدم الكرة الط�ئرة كرة ال�شلة وكرة 
الفتت�حية  اجلولة  بعد  انطالقته�  تتجدد  والتي  اليد 

املثرية التي �شمت العديد من جنوم الأندية الع�ملني.
ب�مللعب  زادك��و  وتبداأ جولة غدا بلق�ء �شركة فريتيل مع 

ادج�ز  م��ع  اأدن����وك  ال��ث���ين  امللعب  ويلتقي يف  واح���د  رق��م 
الفوز  له�  �شبق  التي  الوطنية  واحلفر  بروج  الث�لثة  ويف 
ب�للقب وتختتم اجلولة ب�مللعب رقم 4 يف نف�س التوقيت 
بلق�ء �شركة ادن�تكو اجن�شكو مع املعهد البرويل .. وك�نت 
جولة اأم�س الأول الث�نية ا�شتكم�ل للجولة الفتت�حية قد 
�شهدت فوز فريق �شركة اأدنوك للتوزيع علي فريق زادكو 
اجن�شكو  ادن�تكو  �شركة  وتع�دلت  بنت�ئج   4-12 بنتيجة 

مع احل�شن للغ�ز 8-8.
واأك����د �شعيد ب��ن ���ش��ي��ف ب��ن ب��ط��ي ال��ق��م��زي م��دي��ر دائرة 
الكورني�س  ن���دي  ن�ش�ط  جلنة  رئي�س  الإداري����ة  ال�����ش��وؤون 
�شع�ر  حتت  اإق�مته�  املقرر  الع�م  هذا  البطولة  جديد  اأن 

وتعزيز  الإم���رات��ي��ة  الهوية  تعزيز  يهدف  متوحد  البيت 
الفريق  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  الكبري  املعني  ذل��ك  الن��ت��م���ء  روح 
اأبو  اآل نهي�ن ويل عهد  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�شلحة من هن� حر�س 
بلقبه� كل  يفوز  التي  البطولة  امل�ش�ركة يف  اجلميع على 
يف  الإم������رات  دول���ة  لنج�ح�ت  موا�شلة  فيه�  ���ش���رك  م��ن 
خمتلف املج�لت حتت مظلة القي�دة الر�شيدة التي تهتم 

بك�فة القط�ع�ت.
من ج�نبه اآخر اأكد حممد �شند القبي�شي ق�ئد فريق اأدكو 
بعد  البطولة  لقب  علي  للمح�فظة  ج���ه��زه  فرقهم  اأن 

البداية املب�شرة لفرق ال�شركة املن�ف�شة . 

البحرين ت�صت�صيف  رابع جوالت 
بطولة العامل للفورموال واحد

ا�صتئناف بطولة اأدنوك وجمموعة �صركاتها الريا�صية 

بح�شور وفود مثلت 26 دولة ا�شيوية مم� يعد اأكرب 
جتمع ا�شيوي يف لعبه بن�ء الج�ش�م ال�شيوية افتتح 
الحت�د  رئي�س  ال خليفة  را�شد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ 
العمومية  اأعم�ل اجلمعية  الج�ش�م  لبن�ء  ال�شيوي 
ب�لع��شمة  الج�������ش����م  ل��ب��ن���ء  ال����ش���ي���وي  ل���الحت����د 
البحرينية املن�مه ، ويف ا�ش�رة قوية لتم��شك الدول 
ال�شيوية بوجد احت�د له� يقع حتت مظله الحت�د 
الدويل للعبه والذي ح�شر رئي�شه الدكتور رف�ئيل 
���ش���ن��ت��وجن��� وم�����ش���ع��ده ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��دك��ت��ور ع�دل 
ت��ل��ك اجل��م��ع��ي��ة و���ش���رك��� يف اجلل�شة  ف��ه��ي��م اع���م����ل 
مميزه  العربية  ال��دول  م�ش�ركه  وك�نت  الفتت�حية 
يف  و���ش���رك  ح�شره�  وال��ت��ي  الفتت�حية  اجلل�شة  يف 
اعم�له� ارحمه غ�من الرميحي ) قطر ( من�ر هيكل 
عبد  ال�شيخ   ) اليمن   ( ال��ذي��ب��ه  حممد   ، )���ش��وري���( 
، وعبد الكرمي حممد �شعيد )  ال�شرقي  بن حممد 

الم�رات ( حممد ا�شكن�ين ) الكويت ( د. نزية عبد 
 ) الردن   ( ال�شواربه  يو�شف   ) فل�شطني   ( الرحيم 
حيدر الدخيل ) العراق ( د. �ش�مل البحري ) عم�ن ( 

،�شلط�ن ح�شني الغ�من ) البحرين (. 
وك�نت مق�بله الأمري �شلم�ن بن حمد بن خليفة ويل 
عهد البحرين ن�ئب رئي�س الوزراء لكل من الدكتور 
وال�شيخ  فهيم  ع�جل  وال��دك��ت��ور  �ش�نتوجن�  رف�ئيل 
عبد اهلل بن را�شد ال خليفة يف اليوم ال�ش�بق لأعم�ل 
اجلمعية العمومية اثره� الطيب علي الجتم�ع�ت 
البحرين  مم��ل��ك��ه  اه���ت���م����م  م�����دي  ع��ك�����ش��ت  ح���ي���ث 
علي  ال�شيوي  التجمع  بهذا  وترحيبه�   ، ب�لري��شة 
اأر�س البحرين . وك�نت اجلل�شة الفتت�حية قد بداأت 
برحيب من ال�شيخ عبد اهلل ب�لوفود ال�شيوية التي 
ت�ش�رك يف اعم�ل اجلمعية العمومية ، وان املن�مه قد 
فتحت لهم ذراعه� ، متمني� ان يثمر اجتم�ع العمل 

علي احداث نه�شة حقيقيه للعبه ، وموا�شلة م� مت 
اجن�زه يف ال�شنوات الربع امل��شية من عمر املجل�س 
امل��شي ، مقدم� التحية لكل اع�ش�ء املجل�س ال�ش�بق 
والذين �ش�هموا وبجهد وفري فيم� مت من اعم�ل ، 
ومتمني� للمجل�س اجلديد بعد انتخ�به موا�شله م� 
لعبه  و�شع  ايل  ت�شعي  ك�نت  وكله�   ، اعم�ل  من  مت 
وقد  الع�ملي  اله��ت��م���م  ب���وؤره  يف  ال�شيوية  الج�����ش���م 
ا�شيوية  دول  عده  ا�شت�ش�فة  فيم�  جلي�  ذلك  حتقق 

لبطولت الع�مل يف ال�شنوات اخلم�س امل��شية .
العمومية  اجلمعية  لأع�ش�ء  حديثه  رف�ئيل  وب���داأ 
معربا عن �شع�دته الب�لغه بوجود يف ار�س البحرين 
يلم�س  ب���أن��ه  �شع�دته  مبعث  وان   ، الث�نية  وللمرة   ،
علي اأر�س الواقع اأن�شطه حقيقة وملمو�شة ، وتطور 
، وان هن�ك ب�لفعل اجن���زات قد مت  حقيقي� للعبه 
للبطولت  ال��دول��ي��ة  الج��ن��دة  م�شتعر�ش�   ، وحت��ق��ق 

علي  للعبه  ال����دويل  الحت�����د  ينظمه�  ���ش��وف  ال��ت��ي 
امتداد ع�م 2013 ، م�شريا ايل اأن الحت�د الدويل 
بطولة   1400 من  اك��ر  وتق�م  دول��ه   188 ي�شم 
التحية  ، مقدم�  ، هي بطولت مميزه  الع�مل  حول 
لكل احت�د ا�شيوي اجنزه يف الفرة مل��شية ، ومتوقف� 
عند بطولة الع�مل التي ف�ز بتنظيمه� املغربي نه�ية 
هذا الع�م ، وموؤكدا ب�أنه �شعيد بهذا التنظيم وعلي 
كبريا  جن���ح���  ت�شهد  ���ش��وف  البطولة  ان  م��ن  يقني 
لتنظم املغرب لقطر والبحرين والأردن م�شر وهي 
الدول العربية التي ق�مت من قبل يف تنظيم بطولة 
. وق���م رف�ئيل خالل تن�وله لأه��م الحداث  الع�مل 
ال��ت��ي ���ش��وف ت��ق���م ع���م 2013 ال��ب��ط��ولت اخل��شة 
ب�ل�شب�ب والتي يوليه� الحت�د الدويل اهمية كربي 
علي اعتب�ر انهم ابط�ل امل�شتقبل ان الح�د الدويل 
لبن�ء الج�ش�م هو الحت�د الوحيد املعرف به ك�فة 

املح�فل الع�ملية ، �ش�كرا لل�شيخ عبد اهلل ال�شت�ش�فة 
واحلف�وة الب�لغه واجلهود الكبرية املبذولة يف ا�شي� ، 
و�شكر الدكتور ع�دل فهيم علي جهوده يف التح�شري 
للجمعية. ب��دوره ق���ل د. ع���دل فهيم ب���أن م� �شهده 
بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  رئ��شة  حتت  ال�شيوي  الحت���د 
را�شد ل�شيء رائع وعظيم ، وان وجود كوادر واأ�شم�ء 
ب���رزه يف ع�مل بن�ء الج�ش�م يف ال��دول العربية مثل 
اح�ش�ن  ايل  بعودته�  رح��ب  ال��ت��ي  والإم������رات  قطر 

الدول  ال��ك��وي��ت ويف خم��ت��ل��ف  ال����دويل ويف  الحت�����د 
ال��ع��رب��ي��ة ق��د ���ش���ه��م يف اح����داث ت��ل��ك ال��ط��ف��رة التي 
انتقلت بدوره� ايل ب�قي الدول ال�شيوية ، وم�شريا 
تلك  اعم�ل  امل�ش�ركه يف  ال��دول  ع��دد  ان و�شول  ايل 
جمعية  ح�شر  ال��ذي  ب�لعدد  م��ق��داره   26 اجلمعية 
ي��وؤك��د ومب��� ل يدع  12 دول���ة  2009 وك����ن  الهند 
الطريق  ي�شري يف  الحت����د  ه��ذا  ب����أن  لل�شك  جم���ل 

ال�شحيح .

مقابله ويل عهد البحرين لرئي�س الحتاد الدويل لالأج�شام اأعطت عمومية اآ�شيا دفعه قوية

ال�صيخ عبد اهلل بن را�صد اآل خليفة : اأمامنا الكثري من االإجنازات تنتظرنا يف الفرتة القادمة
رفائيل �شانانتوجنا: �شنوا�شل حربنا على املن�شطات حتى نق�شى عليها.. وهناك 1400 بطولة تقام كل عام

فهيم : من 12 دولة عام 2009 اإىل 26 دولة يف عمومية هذا العام .. هذا هو الإجناز



ال�ص����جن لكه���ل 
ح���اول اغت�ص���اب عج���وز..! 

نظرت اإحدى الدوائر اجلن�حية مبحكمة ال�شتئن�ف بتون�س يف جرمية 
والعتداء  بعجوز  جن�شي�  التحر�س  اإىل  عمد  كهل  فيه�  تورط  اأخالقية 

عليه� ب�لعنف ال�شديد. 
وج�ء يف ملف الق�شية اأّن امل�شنون فيه توجه اإىل اإحدى احل�ن�ت وتن�ول 
بع�س امل�شروب�ت الكحولية ثم ع�د يف �ش�عة مت�أخرة من الليل اإىل مقر 
�شكن�ه ويف الطريق تراءى له اأن يت�شلل اإىل منزل عجوز تقيم مبفرده� 

بغية النيل منه�.
ن�ئمة  العجوز  الداخل فوجد  اإىل  والولوج  ت�شور احل�ئط  جنح فعال يف 
مذعورة  ف��شتيقظت  مالم�شته�  يف  و���ش��رع  منه�  ف���ق��رب  مبخدعه� 
وح�ولت طلب النجدة غري اأنه و�شع يده على فمه� ملنعه� من ال�شراخ ثم 
�شرع يف جتريده� من مالب�شه� غري اأنه� ا�شتب�شلت رغم عجزه� يف الدف�ع 
عن نف�شه�. حينه� توىل العتداء عليه� بق�شيب حديدي على م�شتوى 
فخذه� ف�أغمي عليه� من فرط الأمل ف�أدرك خطورة م� اأقدم عليه وغ�در 

املك�ن م�شرع� حتى ل يتفطن له اأحد.
بقيت املت�شررة على ح�لته� تلك اإىل اأن مت التفطن له� �شب�ح� فتم نقله� 
ال�شحية  ح�لته�  وا�شتدعت  ال��الزم��ة  الإ�شع�ف�ت  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل 
ك�شر يف فخذه�  له� يف  ت�شببت  الإ�ش�بة  لأن  لعملية جراحية  اإخ�ش�عه� 
ا���ش��ت��ق��رت ح�لته�  اأن  اإىل  امل��رك��زة  الطبية  ال��ع��ن���ي��ة  ب��ه��� حت��ت  واح��ت��ف��ظ 

ال�شحية ..
ب�شكوى  تقدمت  ث��م  اأ�شهر   3 مدته�  راح��ة  الطبي  الإط����ر  منحه�  وق��د 
تتبع  له ط�لبة  تعر�شت  م�  تف��شيل  ذكرت �شمنه�  الأمنية  ال�شلط  اإىل 

امل�شنون فيه الذي اأدلت ب�أو�ش�فه بك�مل الدقة.
وعلى �ش���وء هذه ال�ش�����ك�ية مت تكثي���ف التحري�ت واأمك�����ن ح�شر ال�ش���بهة 
يف املته����م الذي ب�لتح���ري معت����ه اأنكر يف البداي����ة م� ن�ش����ب اإلي����ه غي����ر 
اأ�شدح  وهلتة  اأول  منذ  عليه  تعرفتت  التي  ب�ملت�شررة  مبك�فحت����ه  ان��ه 
اإىل  عمد  وب���أن��ه  عليه�  الع��ت��داء  مبح�ولته  واع���رف  ك�ملة  ب�حلقيقة 
تعنيفه� عندم� ت�شدت له وبرر جرميته بح�لة ال�شكر املطبق التي ك�ن 

عليه�.
امل�ش�ريف  وحمل  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  ب�شجنه  املف�و�شة  بعد  املحكمة  وق�شت 

الق�نونية على املحكوم عليه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأوزبورن و�صارون لن يتطلقا 
ب��ع��د ت�����وارد الأخ����ب�����ر ح����ول عي�س 
�ش�رون  ال��ربي��ط���ن��ي��ني،  ال��ن��ج��م��ني 
منف�شلة،  ح��ي���ة  اأوزب�����ورن،  واأوزي 
اأّك����د جن��م ال����روك ن��ه وزوج��ت��ه لن 
اإع����الن  يف  اأوزي  ي��ت��ط��ل��ق���..وق���ل 
التوا�شل  م��وق��ع  يف  �شفحته  على 
ام�س،  )ف��ي�����ش��ب��وك(،  الج��ت��م���ع��ي 
ال�شنة  ون�����ش��ف  ال�شنة  خ���الل  اإن���ه 
الكحول  اأع�����ق����ر  ك��ن��ت  امل��������ش���ي���ة، 
واأت��ن���ول امل��خ��درات.. كنت يف مك�ن 
اأك��ر من  م��ع  مظلم، وكنت وغ���داً 
اأح�����ب، ع���ئ��ل��ت��ي..غ��ري اأن����ه اأع����رب 
الكحول  ت��ن���ول  لعدم  �شع�دته  ع��ن 
واأّكد  ي��وم���ً.   44 امل��خ��درات منذ  اأو 
م�شرياً  يتطلق�ن،  لن  و�ش�رون  اأنه 
�شخ�ش�ً  ي��ك��ون  اأن  ي��ح���ول  اأن���ه  اإىل 
اأعتذر  اأن  اأود  اأف�������ش���ل..واأ����ش����ف 
واأ�شدق�ئي،  واأ���ش��رت��ي،  ل�����ش���رون، 
�شلوكي  عن  الفرقة،  يف  وزم��الئ��ي 
امل���ج���ن���ون خ�����الل ت���ل���ك ال����ف����رة..
..وك�نت  جمهوري  من  اأعتذر  كم� 
ذكرت  الربيط�نية  �شن  �شحيفة 
يرام  م���  على  ت�شري  ل  الأم����ور  اأن 

بني الثن�ئي .

اأرادت الطالق فات�صلت بالطوارئ 
لتبلغه�  ال�شرطة،  يف  الطوارئ  بق�شم  اأمريكية  ات�شلت 
عن��شره  من  وطلبت  زوجه�،  من  الطالق  تريد  ب�أنه� 

احل�شور لإجب�ره على مغ�درة املنزل.
�شرطة  ع��ن  الأم��ريك��ي��ة،  ت���مي��ز  اإي���ري  ونقلت �شحيفة 
ات�شلت  ج����ريارد  م��دي��ن��ة  م��ن  ام�����راأة  اأن  بن�شيلف�ني�، 
اإىل  ال�شرطة احل�شور  عن��شر  ب�لطوارئ، وطلبت من 
رغبته�  ب�شبب  م��غ���درت��ه،  على  زوج��ه���  واإج��ب���ر  منزله� 

ب�لطالق منه..
وت�أكدوا من عدم  املنزل،  اإىل  ال�شرطة  عن��شر  وح�شر 

وقوع اأية جرمية.
اأم� املراأة، فقد وجهت اإليه� تهمة ارتك�ب �شلوك خم�لف 

للنظ�م والآداب الع�مة.

�صباب اليوم اأكرب من اأعمارهم
الأي�شية جليل  ال�شحة  تدهور  اأن  اأمل�نية  درا�شة  اأك��دت 
من  ع���م���ً  ب�15  ���ش��ن���ً  اأك����رب  احل�����يل جتعلهم  ال�����ش��ب���ب 

اأه�ليهم واأ�شالفهم، عندم� ك�نوا يف العمر نف�شه.
وق����ل ك���ت��ب ال��درا���ش��ة، ج��ريب��ن ه��ول�����ش��ي��غ، م��ن املعهد 
درا�شة  وال��ب��ي��ئ��ة، يف  ال��ع���م��ة  لل�شحة  الأمل�����ين  ال��وط��ن��ي 
الأوروبية  املجلة  عن  نقاًل  ال�شروق  �شحيفة  ن�شرته� 
ال�شب�ب  جيل  �شحة  اإن  القلب:  اأم��را���س  م��ن  للوق�ية 

اجلديد اأ�شواأ بكثري من اأ�شالفهم .
ال�شمنة  انت�ش�����ر  اأن  الدرا�ش������ة  يف  هول�شيغ  واأو�ش�������ح 
م�ش��ب�ه  الأرب��ع�����������������ني  �ش����ن  يف  وال���رج����ل  ال��ن�����ش���ء  ل���دى 
لنت�ش�ره� يف اجلي�����ل الأكب����ر �ش����������ن�ً يف �ش�����ن اخل�م�ش����ة 

واخلم�ش��ني .
ال�شب�ب  الأي�شية جليل  اأن ال�شحة  اأن هذا يعني  واأك��د 
اأن  م��ع��ت��رباً  ع���م���ً،  ب�15  �ش��������ن�ً  اأك���رب  جتعله  اجل��دي��د 
احلف�ظ  اإىل  احل�جة  على  ال�شوء  ت�شلِّط  النت�ئج  هذه 
الن�ش�ط  على  الت�شجيع  خالل  من  �ش����������ليم،  وزن  على 
الأجي�ل  ب��ني  خ��شة  املت��������وازن،  والغ����ذاء  اجل�شدي، 

الأ�شغر �شن�ً .
وق�����م ب���ح��ث��ون اأمل������ن ب��درا���ش��ة ع��ل��ى 6 اآلف را����ش���د يف 
ال��ع�����ش��ري��ن، وال��ث��الث��ني، والأرب���ع���ني، واخل��م�����ش��ني، من 
العمر وعلى مدى 25 ع�م�ً، وجدوا اأن اجليل الأ�شغر 
�شن�ً �شحته اأ�شواأ، ويع�ين من جمموعة من الأمرا�س، 

من بينه� ارتف�ع �شغط الدم وال�شمنة.

اأغل�ى �ص��قة يف العال���م
تقع هذه ال�شقة يف برج Tour Odeon ال�شكني لل�شقق 
الف�خرة الواقعة على �شواطئ مدينة مون�كو الفرن�شية 
305 مليون دولر وت�شم ال�شقة  ب�  والتي تقدر قيمته� 
مدخاًل ولوبي� خ��ش�ً به� واأي�ش�ً م�شبح� خ�رجي� وداخلي� 
الت�شميم  و�شيكون  به�  خ��ش�  �شحي�  ومعهدا   Spaو

.Alberto Pint الداخلي من قبل امل�شمم

همهمات القردة ت�صبه حديث الب�صر
عندم� ي�شمع �شخ�س م� اأ�شوات� اأ�شبه ب�أن��س يتحدثون يف مرتفع�ت اأثيوبي� فلي�س من الالزم اأنه �ش�دف يف طريقه اأه�يل خرجوا 
للنزهة. ميكن اأن تكون تلك اأ�شوات لنوع من القردة على درجة من الرتق�ء جتعله اأقرب اإىل الن�ش�ن يف حديثه، وفق� لدرا�شة 
ن�شرت يف جملة ك�رنت بيولوجي . وق�ل موؤلف الدرا�شة ثوري بريغم�ن، وهو ع�مل اأحي�ء يف ج�معة مي�شغ�ن يف الولي�ت املتحدة، 
اإن الأ�شوات التي ت�شبه الكالم ت�أتي من �شوت ن�جت عن حركة ال�شف�فيف لقرد يعرف ب�أبو قالدة. ويعي�س قرد اأبو قالدة وثيق 
ال�شلة بقردة الب�بون فقط يف املروج اجلبلية املرتفعة يف اإثيوبي� ويتميز بوجود رقعة من اجللد حمراء اللون على �شدره وهو 
م� اك�شبه لقب قرد الب�بون ذو القلب الن�زف . واأثن�ء درا�شته للقردة قبل عدة �شنوات، ق�ل بريجم�ن: اأجد نف�شي يف كثري من 
الأحي�ن اأظل األتفت حويل لأرى من يتحدث اإيل، اأن اأكت�شف اأنه جمرد قرد اأبو قالدة . واأ�ش�رت مالحظ�ت عن كثب اأن اأ�شوات 
قرد اأبو قالدة والتي يطلق عليه� الذبذبة ، جتمع م� بني الأنني وم�شم�شة ال�شف�فيف. وذكر بريغم�ن اأن اإيق�ع الذبذب�ت، م� 
بني 6 و 9 هريتز، ت�ش�هي اإىل حد بعيد ذبذب�ت كالم الب�شر، كم� اأن تكرار �شوت حركة ال�شف�ه ب�شكل دوري مت�ش�به للغ�ية مع 
اأ�شوات  اأن هذه الأ�شوات تعترب غري ع�دية لأن  الفجوات بني مق�طع الكالم يف العديد من اللغ�ت الب�شرية. وكتب بريغم�ن 
القردة ع�دة م� حتدث دون حتريك ال�شفتني والفك والل�ش�ن وهو م� ينتج عنه �شوت مطرد يفتقر اإىل التموج�ت احل�دثة يف لغة 
خط�ب الإن�ش�ن . وق�ل اإن حركة ال�شف�ه، التي ي�شتخدمه� ذكور القردة ب�شكل اأ�ش��شي للتوا�شل مع الإن�ث، ميكن منطقي� ربطه� 

ب�خلطوة التطورية نحو لغة الإن�ش�ن. ي�ش�ر اإىل اأن هذه القردة اجتم�عية للغ�ية اذ تف�شل العي�س يف جم�ع�ت.
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طالب ي�صمم اأ�صغر كامريا 
ال�شغر،  يف  متن�هية  عد�شة  ذات  ك�مريا  اأمريكي  ط�لب  �شمم 
اأن حجمه� ال�شغري مل مينع من احتوائه� على موا�شف�ت  اإل 

وتقني�ت تكنولوجية ب�رزة.
وق����د ���ش��م��م ال���ط����ل���ب، غ��ري��غ دا������س، وال���ب����ل���غ م���ن ال��ع��م��ر 25 
وب�رتف�ع  �شنتميرات  اأرب��ع��ة  يتج�وز  ل  بطول  الك�مريا  �شنة، 
تتميز  ت�شوير  اآل��ة  لبتك�ر  �شغفه  دفعه  اأن  بعد  �شنتيمرين، 
بخفته� ودقته� يف الوقت ذاته الذي تكون فيه �شغرية احلجم 

و�شهلة النقل.
اأطلق  التي  ال�شغرية  الك�مريا  ف���إن  التقني،  ال�شعيد  على  اأم��� 
الت�شوير  بتقني�ت  م����زودة   ،Little Cyclops ا���ش��م  عليه� 
امل�شتمر اأو م� يعرف ب� Timelapse، واإمك�نية ت�شجيل مق�طع 
فيديو ف�ئقة الدقة اأو م� يعرف HD، وتبلغ فيه دقة الك�مريا 

12 ميغ�بيك�شل.

يحب�ش ابنته حتى املوت
جرمية  م�شر،  يف  ال��ع��دوة  ملركز  الت�بعة  برم�ش�  قرية  �شهدت 
ابنته  وق���م بحب�س   ، الب���وة  م��ن م�ش�عر  اب  ب�شعة حيث جت��رد 
اىل  الذه�ب  لرف�شه�  عنه�  وال�شراب  الطع�م  ومنع  وتوثيقه� 
 ، للم�شت�شفى  اجلثة  نقل  مت   ، بينهم�  خالف�ت  لوجود  زوجه� 

وحترر حم�شر ب�لواقعة ، وب��شرت الني�بة التحقيق .
تلقى اللواء احمد �شليم�ن مدير امن املني� ، اإخط�راً من م�أمور 
داخل  �شنة   18 اإله�م  ب�لعثور على جثة   ، العدوة  �شرطة  مركز 

منزل والده� ، بقرية برم�ش� الت�بعة لدائرة املركز .
ك�شفت التحري�ت الولية ل�شب�ط البحث اجلن�ئى وجود �شبهة 
جن�ئية وراء احل�دث ، واأن والد الفت�ة اأرغمه� ، على الزواج من 
ابن عمه� خالل �شهر يوليو امل��شى، وبعد �شهرين من الزواج 
حرر الأب حم�شر �شرطة يفيد غي�ب ابنته، ثم ع�دت البنة اإىل 
والده�  فقرر  زوجه�،  مع  ال�شتمرار  رف�شت  ولكنه�   ، اأ�شرته� 
مع�قبته�، وقيده� ب�ل�شال�شل احلديدية، وحب�شه� داخل اإحدى 
غرف املنزل ، ومنع عنه� الطع�م وال�شراب حتى لفظت اأنف��شه� 

الأخرية.

للعلك���ة فوائ���د �صحّي��ة 
عديدة  �شحّية  ف��وائ��د  ال��ل��ب���ن  اأو  العلكة  ل���  اأن  الأط��ب���ء  ي��وؤك��د 
لتخفي�س  و�شيلة  تعترب  ح��ي��ث  ال�����ش��ك��ر،  م��ن  اخل���ل��ي��ة  خ������ش��ة 
ت�ش�عد  اأن��ه���  كم�  ال�شهية.  لقطع  ا�شتخدامه�  وميكن  ال���وزن، 
اإىل  ب�لإ�ش�فة  الطع�م،  بق�ي�  من  والفم  الأ�شن�ن  تنظيف  على 
دوره� يف تن�شيط الدم�غ وتقوية الذاكرة فم�شغ العلكة ين�ّشط 
اإىل الدم�غ، وذل��ك ي�ش�عد  ال��دم  ال��دورة الدموية ويزيد تدفق 
على تن�شيطه. كم� اأن فوائد العلكة متتد لت�ش�عد على التخل�س 
ال�شغط  اأعرا�س  والقلق ومن  ب�لتوتر  ال�شعور  التقليل من  اأو 
فُين�شح  الك�فيني،  بفوائد  �شبيهة  فوائد  اأي�ش�ً  وله�  النف�شي. 
بتن�وله� قبل مم�ر�شة الري��شة لتن�شيط حركة اجل�شم. وتعترب 
العلكة اأو اللب�ن من اأكر الع�دات انت�ش�را، حيث يتن�وله� الكب�ر 
لكن   ، اجتم�عي�  ذات دللت غري مقبولة  تكون  وقد  وال�شغ�ر 

اأ�شبح ل�شتخدامه� عذر ب�شبب فوائده� ال�شحية الكثرية.

املمثلة برن�ديت بيرز خالل ح�شوره� حفل املعهد الوطني للرق�س ع�م 2013 بعنوان )من ال�شهل الحتف�ل( يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

اأبل ت�صتعد الإطالق اآيفون 5 اإ�ش 
الأمريكية  اأب�����ل  ���ش��رك��ة  ت�����ش��ت��ع��د 
لإطالق ه�تف اآيفون املقبل، الذي 
ي��ت��وق��ع اأن ي��ح��م��ل ا���ش��م اآي���ف���ون 5 
اأ�����س، وذل����ك ب��ع��دم��� اأك����دت �شركة 
اأنه�  ام�����س  ال��ت���ي��وان��ي��ة  فوك�شكون 
ع�مل  اآلف  ع�����ش��رة  ن��ح��و  وظ��ف��ت 
اخل��س  التجميع  ق�شم  يف  جديد 
ت�شنغت�شو  م��دي��ن��ة  يف  مب�����ش��ن��ع��ه��� 
م�ش�نع  اأك������رب  وه�����و  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
هواتف  بت�شنيع  املعنية  ال�شركة 
ن�شرته  ت��ق��ري��ر  وح�����ش��ب  اآي����ف����ون. 
جورن�ل  ���ش��ري��ت  وول  ���ش��ح��ي��ف��ة 
ف����إن ت��وظ��ي��ف ه����وؤلء ال��ع��م���ل بداأ 
منذ نه�ية م�ر�س اآذار امل��شي، وقد 
التنفيذيني  امل�����ش��وؤول��ني  اأح���د  اأك���د 
امل��ط��ل��ع��ني ع���ل���ى ه�����ذا ال�������ش����أن اأن 
ال����زي�����دة يف ع����دد امل���وظ���ف���ني اإمن���� 
ج���������ءت خ�����ش��ي�����ش��� ل���ل���ت����أك���د من 
امل�����ش��ن��ع لإن����ت�����ج ه�تف  ج����ه���زي���ة 
امل�شوؤول،  واأ���ش���ف  ال��ق���دم.  اآي��ف��ون 
ح�شب ال�شحيفة، اأن ال�شركة ك�نت 
يف الفرة الأخرية م�شغولة جدا يف 
كبرية  كمية  اإنت�ج  يف  ال�شروع  اأم��ر 
م���ن ه���ت��ف اآي���ف���ون ال���ق����دم. وق�ل 
فوك�شكون  ب��شم  الر�شمي  الن�طق 
اإن م�شنع ال�شركة هذا هو الوحيد 
ال���ذي ق���م ب��زي���دة ال��ق��وى الع�ملة 
املوا�شم  خ��الل  الإن��ت���ج  لزي�دة  فيه 
ال���ت���ي ي���زي���د ف��ي��ه��� ال���ط���ل���ب على 
ال���ه���وات���ف ال��ت��ي ي�����ش��ن��ع��ه���. جتدر 
ك�نت  اأب���ل  �شركة  اأن  اإىل  الإ����ش����رة 
ت��ط��ل��ق ه��وات��ف��ه��� يف ف�شل  ���ش���ب��ق��� 
هذا  تغري  اأن  لبث  م�  ثم  ال�شيف، 
و  اإ�س   4 اآيفون  الو�شع مع ه�تفي 
اآيفون 5 اللذين اأطلق� بداية ف�شل 

اخلريف.

م�صرية نحو العاملية 
بت�صميماتها للحلي الن�صائية

طويال  م�����ش��وارا  فهمي  ع���زة  قطعت 
بداأته متدربة على ت�شميم و�شي�غة 
احللي قبل 40 ع�م� اىل اأن اأ�شبحت 
مت�جر  اأك����رب  يف  ت��ب���ع  ت�شميم�ته� 
احللي يف م�شر. متزج عزة فهمي يف 
ت�شميم�ته� بني التقليدي واحلديث 
وب�تت امل�شممة من اأ�شهر ال�شخ�شي�ت 
امل�شرية يف جم�ل العم�ل التج�رية. 
اأن  بعد  �شركته�  فهمي  ع��زة  اأ�ش�شت 
ل��ل��ف��ن��ون اجلميلة  درا���ش��ت��ه���  اأك��م��ل��ت 
ب���ت يعمل لديه�  اأن  1969 اىل  ع���م 
يف الوقت الراهن م� يزيد على 200 
حلي�  وي��ن��ت��ج��ون  ي�شممون  �شخ�س 
من  ت�شميم�ته�  م�شتوح�ة  ن�ش�ئية 
وامل�شيحي  الفرعوين  الفني  ال��راث 
وال����ش���الم���ي. يف اأح����د م��ت���ج��ر عزة 
فهمي بو�شط الق�هرة زينت اجلدران 
ب��ل��وح���ت فنية ب���خل��ط ال��ع��رب��ي فوق 

قطع من الث�ث الع�شري.

اإن�����ش���ن م��� قبل ال��ت���ري��خ ك���ن ي��ع���ين م��ن اأمرا�س  حتى 
رجل  جثة  على  اأجريت  درا���ش���ت  وج��دت  فقد  الأ�شن�ن. 
اجلليد وهي اأقدم جثة ب�شرية اأوتزي حيث يعود عمره� 
 ،1991 الأل��ب ع���م  5000 ع���م واكت�شفت يف جب�ل  اإىل 

اأنه� ك�نت تع�ين من ت�شو�س الأ�شن�ن والته�ب اللثة.
وب�لإ�ش�فة اإىل ذلك وجد ك�شر يف اأحد اأ�شن�نه الأم�مية 
نتيجة حل�دث على م� يفر�س، ح�شبم� وجد ب�حثون يف 
مركز الطب التطوري تطور الإن�ش�ن يف ج�معة زيورخ.

ق���د هذه  ال���ذي  ري��وه��ل��ي،  ف��ران��ك  ووف��ق��� للربوفي�شور 
الدرا�شة، ف�إن جثة اأوتزي تظهر ب�شكل مده�س العديد 
نط�ق  على  تنت�شر  ت��زال  ل  التي  الأ���ش��ن���ن  م�ش�كل  م��ن 

وا�شع يف ع�شرن� هذا.
ورغ��م اأن��ه مت��ت درا���ش��ة اأوت���زي ب�شكل وا���ش��ع على مدى 
ال�شنوات الع�شرين امل��شية، مل تلق الأ�شن�ن اإل اهتم�م� 
قليال ن�شبي�، وذلك حتى اآخر عملية فح�س له�. وتظهر 
ب�����ش���ن الع�دات  ال��ن��ت���ئ��ج م��ع��ل��وم���ت م��ث��رية ل��اله��ت��م���م 
ولتطور  احل��دي��ث  احل��ج��ري  الع�شر  لإن�ش�ن  الغذائية 
اأم���را����س الأ����ش���ن����ن. وق�����ل روج����ر ���ش���ي��ل��ر ال����ذي يعمل 
ك�ن  م�  دائم�  التطوري  الطب  مركز  يف  اأ�شن�ن  طبيب 
اأظهر  كم�  جدا،  �ش�ئع�  مر�ش�  الأ�شن�ن  دع�م�ت  فقدان 

مومي�وات  ودرا�شة  احلجري  الع�شر  جم�جم  اكت�ش�ف 
م�شرية. وت�شمح لن� اأوتزي ب�أخذ فكرة خ��شة متعمقة 
عن هذه املرحلة املبكرة لهذا املر�س . ويف حني اأنه من 
غري املرجح اأن يكون اأوتزي قد نظف اأ�شن�نه قط، ف�إنه 
من  ن��وع  اإىل  اأدت  الق��شية  حميته  تكون  اأن  املمكن  من 

التنظيف الذاتي، ح�شبم� يعتقد اخلرباء. 
اجله�ز  ب���أم��را���س  اأي�ش�  اللثة  الته�ب  مر�س  ويرتبط 
اأوت���زي ك�ن  اأن  ال���دوري، حيث اأظ��ه��رت درا���ش���ت �ش�بقة 
ت�شو�س  وي���دل  ال�����ش��راي��ني.  م��ر���س ت�شلب  م��ن  ي��ع���ن��ى 
اأوتزي ك�ن يتبع نظ�م� غذائي� يعتمد  اأن  الأ�شن�ن على 
على الأطعمة الن�شوية مثل اخلبز واحلبوب التي ك�نت 
احلديث  احل��ج��ري  الع�شر  يف  متزايد  ب�شكل  ت�شتهلك 
حيث بداأت الزراعة يف الظهور يف ذلك الوقت. ي�ش�ر اإىل 
اأق��دم مومي�ء رطبة تكون فيه� اخلالي�  اأوت��زي هي  اأن 
حمتفظة بدرجة رطوبة ت�شمح للعلم�ء ب�إجراء فحو�س 
مف�شلة يف الع�مل. وقد اكت�شفت اجلثة يف وادي اأوتزال 
واإي��ط���ل��ي��� يف  النم�ش�  ب��ني  احل���دود  على  الأل���ب  بجب�ل 
اأنه م�ت نتيجة جلرح ن�جم  1991، حيث يعتقد  الع�م 
عن اإ�ش�بته ب�شهم يف الظهر يف حوايل �شنة 3300 قبل 

امليالد.

اإن�صان الع�صر احلجري احتاج لطبيب اأ�صنان 

ال�صكريات ت�صعف الذاكرة 
ك�شفت درا�شة حديثة اأجراه� علم�ء اأمريكيون من ج�معة ك�ليفورني� اأن تن�ول ال�شكري�ت بكرة 

ميكن اأن يت�شبب يف اإ�شع�ف الذاكرة ويوؤثر على القدرة على الركيز. وق�م العلم�ء بدرا�شة ت�أثري 
�شكر الفركتوز على الفئران، وهو �شكر يحلي اأكر ب� 3 مرات من �شكر الق�شب، ويوجد بكرة 
يف امل�شروب�ت الغ�زية والأطعمة اجل�هزة اأو امل�شنعة ب��شم �شراب الذرة. وو�شع العلم�ء الفئران 
اأوًل يف طرق به� عالم�ت مميزة، حتى تتمكن من تذكر طريقه�، وبعد 6 اأ�ش�بيع من اخ�ش�عهم 
لنظ�م غذائي يعتمد على ال�شكري�ت، مل ت�شتطع الفئران تذكر طريقه� ب�شهولة وك�نت اأبط�أ من 
الفئران التي مل تخ�شع لنظ�م غذائي يعتمد على ال�شكري�ت، ووجد العلم�ء اأن هن�ك م�شكلة 
يف الإ�ش�رات املخية خلالي� اأدمغة الفئران بعد �شتة اأ�ش�بيع من تن�ول الفركتوز، مم� ي�شبب له� 

ت�شوي�ش�ً وعدم القدر على تذكر الأحداث. ومب� اأن كيمي�ء اأدمغة الفئران مم�ثلة لدم�غ الب�شر، 
على  ويوؤثر  ال��ذاك��رة  ي�شعف  اأن  ميكن  طويلة  لفرة  ال�شكري�ت  تن�ول  ف���إن 

الركيز. ويعتقد العلم�ء، اأن تن�ول الفركتوز بكرة ي�شعف قدرة هرمون 
تخزين  كيفية  بتحديد  يقوم  اإن��ه  حيث  بعمله،  القي�م  على  الإن�شولني 

اخلالي� لل�شكري�ت والط�قة الالزمة لت�شتطيع العمل واإنت�ج الأفك�ر.


