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�نطالق فعاليات معر�ص �أبوظبي 
�لريا�ضي �لدويل 2013 يوم �لثالثاء 9 �أبريل

عربي ودويل

�الأمطار �لغزيرة باالمار�ت �ل�ضمالية تت�ضبب 
يف جريان �الأودية وتعطيل حركة �ل�ضيد

�لفجر �لريا�ضي

�خبار �المار�ت

�الردن يدعو منظمة 
�لهجرة لزيادة م�ضاعد�تها

•• �صنعاء-وام:

اليمن علي �سالح جربان على �سري  اأبني بجنوب  اطلع وكيل حمافظة 
 120 العمل الفني والهند�سي يف م�سروع بناء �سد ح�سان البالغ كلفته 
مليون دولر اأمريكي بتمويل من دولة الإمارات. وحث جربان بح�سور 
مدير ال�سركة ال�سينية املنفذة لل�سد على �سرعة العمل يف امل�سروع احليوي 
الهام الذي �سي�سهم يف حت�سني وتطوير الأرا�سي الزراعية الواقعة على 
الري  ف��دان من خالل توفري مياه  األ��ف  بع�سرين  وادي ح�سان واملقدرة 
ب�سهولة وايجاد بنية حتتية م�ساعدة لالرتقاء بالن�ساط الزراعي ب�سوره 
عامة. واأكد على الأهمية التي ميثلها امل�سروع لأبناء املنطقة من خالل 
تنفيذ الطرق للمناطق املجاورة وت�سييد �سبكة ري حديثة وبناء نه�سة 
حممد  للم�سروع  التنفيذي  املدير  واأو���س��ح  املنطقة.  يف  �ساملة  زراع��ي��ة 
اجلرا�ش اأن م�سروع �سد ح�سان يعد من امل�ساريع الزراعية ال�سرتاتيجية 

م�شت�شفى املفرق يجري عملية جراحية 
للعني با�شتخدام تقنية املنظار لأول مرة

•• اأبوظبي -وام:

�سحة  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  ب��اإدارة  املفرق  م�ست�سفى  اعتمد 
اأول  اإجراء  تقنية املنظار لعالج م�ساكل القنوات الدمعية بالعني حيث مت 
عملية با�ستخدام تقنية املنظار ال�سهر املا�سي يف م�ست�سفى املفرق واثبتت 
النتائج جناح العملية يف تفادي الآثار اجلانبية وامل�ساعفات التي قد ت�سببها 
العملية بالطريقة التقليدية. كما مت بالتعاون مع كل من الطاقم الطبي 
جلراحة العيون والطاقم الطبي جلراحة الأنف والأذن واحلنجرة ا�ستبدال 
العملية  اإج��راء  اأثناء  الدقة  من  قدر  اأكرب  لتحقيق  باملنظار  امليكرو�سكوب 
نظرا لكون جمال الروؤية اأكرب واأو�سح للجراح فيتم تو�سيع جمرى الدموع 
باحلجم املطلوب من خالل الفتحة ال�سطناعية لتكون باملوا�سفات املالئمة 
والدقة العالية. وقال الدكتور خالد بو حليقة ا�ست�ساري جراحة العيون يف 
م�ست�سفى املفرق ان اجراء هذه العملية با�ستخدام املنظار تعد الأوىل من 

نوعها يف امل�ست�سفى.                                         التفا�سيل )�ش2(

�ستتحقق  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  املكا�سب  اأه���م  وم��ن  اأب���ني  ال��ه��ام��ة يف حمافظة 
الفي�سانات  مبياه  التحكم  اإىل  ال�سد  ان�ساء  ويهدف  املحافظة.  ملزارعي 
وتنظيم الري لالرا�سي امل�ستفيدة من وادي ح�سان الذي يبعد نحو 77 
�سد تخزيني  امل�سروع من  �سمال �سرق عدن. وتتاألف مكونات  كيلومرتا 
مع ملحقاته ب�سعة تخزينية 19.5 مليون مرت مكعب ا�سافة اىل اربعة 
حواجز حتويلية واربع قنوات للري والتحكم مع من�ساتها التوزيعية اىل 
وان�ساء طرق  واب��ني وحل��ج  ع��دن  بئر مياه يف مناطق   75 جانب تغذية 
فرعية. وي�سل عدد امل�ستفيدين من امل�سروع بعد ا�ستكماله وت�سغيله اإىل 
اأكرث من 13 الف ن�سمة.. فيما �سرتتفع امل�ساحة املزروعة يف املنطقة من 
5 الف هكتار اىل 10.5 الف هكتار... وت�سل م�ساحة بحرية ال�سد اىل 
2.42 كيلومرت مربع .. واعلى من�سوب لل�سد �سي�سل اىل 137.5 مرت 

فيما يبلغ عر�ش ال�سد عند القمة �ستة امتار وطوله 337 مرتا. 
)التفا�سيل �ش2(

   

بلدية مدينة اأبوظبي تنهي ا�شتعداداتها 
لفتتاح جممع م�شلخ الوثبة احلديث

•• اأبوظبي -وام:

اأنهت بلدية مدينة اأبوظبي التح�سريات وال�ستعدادات لفتتاح جممع 
م�سلخ الوثبة احلديث حيث اأمتت اأعمال الرت�سية على مقاويل اأعمال 
الذبح والت�سغيل وال�سيانة اإ�سافة اإىل اأعمال النظافة ومن املتوقع البدء 
واأكد خليفة  املقبلة.  الأي��ام  ذبائح اجلمهور خالل  وا�ستقبال  بالت�سغيل 
الرميثي مدير اإدارة ال�سحة العامة يف بلدية مدينة اأبوظبي اأن م�سلخ 
واحلداثة  التجهيز  حيث  من  املنطقة  يف  نوعه  من  الأول  يعد  الوثبة 
حيث بلغت تكلفة اإن�سائه 160 مليون درهم وي�ستمل املجمع على مركز 
20 حمال جتاريا و�سوقني لبيع  للت�سوق يحتوي على  جت��اري حديث 
عاملية  ملعايري  وفقا  وقد �سمما  48 حظرية  ي�سمان  الأغنام واجلمال 
معايري  واأعلى  ال�سحية  ال�سروط  اأرق��ى  توفري  على  البلدية  وحر�ست 
الرفق باحليوان فيهما وتوؤمن ملرتادي اأ�سواق املوا�سي ت�سوقا مريحا اإذ 
اإن ال�سوقني مكيفان بالكامل . واأ�ساف الرميثي اأن اإن�ساء جممع م�سلخ 
الوثبة ميثل اإ�سافة نوعية ملجمل اخلدمات املتميزة التي تقدمها بلدية 
�سواء  والتطور  احلداثة  يراعي  مكوناته  بكل  فاملجمع  اأبوظبي  مدينة 
تتم  ال��ذي  ال�سحي  امل�ستوى  اأو  التحتية  والبنية  الإن�ساءات  ناحية  من 
اإىل املحافظة على  اإ�سافة  الذبح وال�سلخ من خالله  اإج��راءات عمليات 
اأرقى  بتقدمي  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ر�سالة  وحتقيق  امل�ستدامة  البيئة 
معايري اخلدمات البلدية. واأ�سار اإىل اأن م�سلخ الوثبة نال جائزة اأف�سل 
2011 من  اأفريقيا لعام  م�سلخ على م�ستوى ال�سرق الأو�سط و�سمال 
حيث التجهيزات واملعدات احلديثة وحظائر بيع احليوانات التي حتقق 
�سل�سلة  من  م�سلخ  ث��اين  يكون  وبذلك  باحليوان  الرفق  معايري  اأعلى 
م�سالخ اأبوظبي التي حت�سد جوائز عاملية بعد امل�سلخ الآيل يف اأبوظبي 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  م�ستوى  على  م�سلخ  اأف�سل  جائزة  ن��ال  ال��ذي 
كافة  خ��الل  ال�سحية  املعايري  اأع��ل��ى  لتطبيقه   2010 ل��ع��ام  اأفريقيا 
مراحل الذبح. وقال اإن م�سلخ الوثبة ي�ساف اإىل �سل�سلة م�سالخ بلدية 

مدينة اأبوظبي.

من امل�ساريع الزراعية اال�سرتاتيجية املهمة 

الإمارات متول �شد ح�شان يف اأبني اليمنية بتكلفة 120 مليون دولر

مقتل 10 اأطفال بغارة للناتو باأفغان�شتان
•• ا�صداباد-ا.ف.ب:

ق���ال م�����س��وؤول��ون حم��ل��ي��ون ان ع�����س��رة اط��ف��ال ق��ت��ل��وا يف 
غ���ارة ج��وي��ة للحلف الط��ل�����س��ي يف ولي���ة ك��ون��ار �سرق 

افغان�ستان.
متحدث  اعطى  بر�ش  فران�ش  وكالة  ا�سئلة  على  وردا 
با�سم حلف �سمال الطل�سي رواية خمتلفة قائال ان ما 
ا�سيبوا بجروح لكن مل  ن�ساء واطفال  ي�سل اىل ع�سر 

يقتلوا يف العملية التي وقعت يف ولية كونار.
وقالت م�سادر خمتلفة لوكالة فران�ش بر�ش ان الق�سف 
وقع فيما كانت معركة قوية جارية بني قوات افغانية 

وامريكية ومتمردين من طالبان.
واو�سح املتحدث املحلي و�سيف اهلل و�سيفي ان ع�سرة 
اطفال وثمانية نا�سطني قتلوا يف الغارة وا�سيبت �ست 

ن�ساء بجروح.
اربعة من  وا�سيب  الق�سف قتل امريكي  وا�ساف قبل 

عنا�سر المن الفغان يف هجوم �سنه متمردون.
عن  بيان  يف  اعلنت  المريكية  امل�سلحة  القوات  وكانت 
بدون  لكن  افغان�ستان  �سرق  يف  ام��ريك��ي  م��دين  مقتل 
اي�ساف  با�سم  الناطق  واك��د  التو�سيحات.  م��ن  امل��زي��د 

لوكالة فران�ش بر�ش انه احلادث نف�سه.

وق����ال م�����س��در اف��غ��اين ك���ان م��ت��واج��دا خ���الل العملية 
"اطلقت النريان فوقنا من عدة منازل يف املنطقة. قتل 
قوة  وردت  ب��ج��روح.  رجالنا  من  ع��دد  وا�سيب  امريكي 

التحالف بالق�سف.
نعلم  نكن  مل  ا�سمه  عن  الك�سف  راف�سا  امل�سدر  وتابع 
ا�ستخدمتهم  ول��ق��د  امل��ن��زل.  يف  واط��ف��ال  ن�ساء  ب��وج��ود 

طالبان كدروع ب�سرية.

الفجر........    04:44            
الظهر.......    12:25  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:44  
الع�صاء......   08:14

مظاهرة م�سرتكة م�سيحية واإ�سالمية تندد بالفتنة مب�سر  )رويرتز(

اثار الدمار جراء ق�سف قوات النظام حلى زملكا يف دم�سق )رويرتز(

بع�ش ال�سحايا الأطفال جراء ق�سف الناتو )ا ف ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

ت�����س��اع��دت ح����دة امل���واج���ه���ات بني 
���س��وري��ا وعنا�سر  ال��ن��ظ��ام يف  ق���وات 
اجلي�ش احلر على جبهات متفرقة، 
عند  عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات  وان��دل��ع��ت 
مداخل خميم الريموك بالعا�سمة 

دم�سق.
اأن  ال��ث��ورة  تن�سيقيات  احت��اد  وذك��ر 
ا�ستهدفت  احل����ر  اجل��ي�����ش  ق�����وات 
رت��ل دب��اب��ات اأث��ن��اء م��روره��ا يف حي 
العبا�سيني بدم�سق، مما اأ�سفر عن 
ت��دم��ري دب��اب��ة واإع��ط��اب اثنتني يف 
لإبعاد  احل��ر  اجلي�ش  من  حماولة 
اأ�سوار  النظام خ��ارج  واآل��ي��ات  ق��وات 

املدينة.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ق���ال جمل�ش 
اإن قوات  ال��ث��ورة يف دم�����س��ق  ق��ي��ادة 
منطقة  ق�سفت  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام 
تعرف  مل  ����س���ام���ة  مب������واد  ج���وب���ر 

طبيعتها على الفور.
�سورا  الإخبارية  �سام  �سبكة  وبثت 
على الإنرتنت تظهر اأ�سخا�سا بدت 
عليهم اأعرا�ش الختناق وال�سداع 

و�سيق �سديد يف حدقة العني. 
�سكلت  ق��د  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ان��ت 
هجمات  يف  ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق  جل����ن����ة 
جرت  كيميائي  ب�سالح  مفرت�سة 
يف موقعني يف �سوريا، لكن اللجنة 
مع  خ��الف��ات  ب�سبب  بعد  ت�سل  مل 
ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ب�����س��اأن اإج����راءات 

مواجهات دامية على جبهات متفرقة   

النظام يق�شف جوبر بالغازات وي�شرب حماه ودرعا بالراجمات

•• القاهرة-)ا ف ب( :

ت���ظ���اه���ر م����ئ����ات م�����ن امل���واط���ن���ني 
وط����الب الأزه������ر، ام�����ش، مبحيط 
ل�سيخ  ت���اأي���ي���داً  الأزه�������ر  م�����س��ي��خ��ة 

اجلامع الدكتور اأحمد الطيب.
واحت�سد ب�سع مئات من املواطنني 
ومنتمني لقوى معار�سة وطالب يف 
امل�سيخة  جامعة الأزهر حول مقر 
القدمية،  بالقاهرة  ا�سة  الدرَّ بحي 
تاأييداً ل�سيخ الأزهر الدكتور اأحمد 
جماعة  حم������اولت  ���س��د  ال��ط��ي��ب 
ال��ن��ي��ل منه،  امل�����س��ل��م��ني  الإخ��������وان 
اأخونة  على  والعمل  به  والإط��اح��ة 

الأزهر.
وك������ان حم���ي���ط م�����س��ي��خ��ة الأزه������ر 
ومناطق بالقاهرة ومبدن م�سرية 
الفائت  اجل���م���ع���ة  ����س���ه���دت  ع������دة 
الأزه����ر  ل�سيخ  م���وؤي���دة  ت��ظ��اه��رات 
�ش له على خلفية  �سد هجوم تعرَّ
اإ�سابة اأكرث من 500 من طالب 
ت�سمم  ب���ح���الت  الأزه�������ر  ج��ام��ع��ة 

غذائي يوم الثنني الفائت.
ال�����س��ع��ي��د ذات����ه دع���ا املجل�ش  ع��ل��ى 
الول  امل�����س��وؤول  للق�ساء،  الع��ل��ى 
م�سر،  يف  ال���ق�������س���اء  �����س����وؤون  ع����ن 
اىل  اهلل  عبد  طلعت  ال��ع��ام  النائب 
ترك من�سبه بعد �سدور حكم من 

بالغاء  القاهرة  ا�ستئناف  حمكمة 
ق������رار ال���رئ���ي�������ش امل�������س���ري حممد 
ال�سابق  العام  النائب  بعزل  مر�سي 

عبد املجيد.
للق�ساء  الع��ل��ى  املجل�ش  ان  غ��ري 
اك��د يف بيان ا�سدره الح��د ان��ه مل 
ب��ع��د ح�����س��م م�����س��األ��ة وجوبية  ي��ت��م 
ال�سادر من حمكمة  تنفيذ احلكم 
ال�ستئناف بالغاء قرار عزل النائب 

العام من�سبه. 
ا�ستباكات  ان����دل����ع����ت  م���ي���دان���ي���ا 
غا�سبني  م�����س��ي��ح��ي��ني  ���س��ب��ان  ب���ني 
الكاتدرائية  خ������ارج  وم�����س��ل��م��ني 
ب�سمال  العبا�سية  بحي  املرق�سية 
القاهرة بعد ت�سييع جثامني اأربعة 

ي��وم��ي اجلمعة  ق��ت��ل��وا  م�����س��ح��ي��ني 
وال�سبت يف ا�ستباكات مع م�سلمني 

خارج العا�سمة.
وق��������ال ����س���اه���د م�����ن روي���������رتز ان 
ال�سبان امل�سيحيني ر�سقوا قوة من 
ال�سرطة �ساهدوا اأفرادها يف �سارع 
مما  باحلجارة  للكاتدرئية  مقابل 

اأدى لفرار اأفراد القوة.
امل�سيحيني  ال�����س��ب��ان  اأن  واأ����س���اف 
ح��ط��م��وا ���س��ت ���س��ي��ارات خ��ا���س��ة يف 
امل�سلمني  ال�سكان  دفع  ال�سارع مما 
لط����الق ق��ن��اب��ل م�����س��ام��ري حملية 

ال�سنع عليهم.
اأي�سا  ت��ب��ادل  اجل��ان��ب��ني  اأن  وت��اب��ع 

الر�سق باحلجارة.

التحقيق.
ويف ريف حماة اأي�سا، قال نا�سطون 
املعار�سة  ك���ت���ائ���ب  اإن  ����س���وري���ون 
�سواريخ  ق��اع��دة  ق�سفت  امل�سلحة 
مركز  وق��ال  النظام.  لقوات  تابعة 
ق����وات  اإن  الإع�����الم�����ي  )������س�����دى( 
غراد  �ساروخ  ا�ستخدمت  املعار�سة 
يف ق�����س��ف��ه��ا ل��ل��ق��اع��دة ال��واق��ع��ة يف 
بلدة �سطحة بريف حماة واأ�سابتها 
ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر. م���ن ج��ه��ة اأخ���رى 

م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ج����ددت قوات 
ال��ن��ظ��ام ق�����س��ف��ه��ا م���ن ال���ل���واء 52 
درعا.  بريف  احل��راك  مدينة  على 
واأف���������ادت ���س��ب��ك��ة ����س���ام ب������اأن ق����وات 
باملدفعية  ا�ستهدفت  احلر  اجلي�ش 
الثقيلة مبًنى لل�سبيحة على طريق 
ال�سد بدرعا، مما اأ�سفر عن �سقوط 
قتلى وجرحى وتدمري جزء كبري 

من املبنى.
اأحد  كان  املبنى  اإن  نا�سطون  وق��ال 

جددت قوات النظام ق�سفها مدينة 
ال�سلمية بريف حماة.

كما ق�سفت قوات النظام براجمات 
ريف  يف  �سلمى  منطقة  ال�سواريخ 

الالذقية. 
وحت���دث���ت ���س��ب��ك��ة ����س���ام ع���ن قتيل 
الق�سف  ج��راء  اجلرحى  وع�سرات 
براجمات  النظام  ل��ق��وات  العنيف 
ال�����س��واري��خ ال���ذي ا���س��ت��ه��دف بلدة 

املليحة يف ريف دم�سق.

ا�ستهداف  يف  ال��ق��ن��ا���س��ة  م��ع��اق��ل 
املدنيني. كما جددت قوات النظام 
ق�سفها حلي الكرك بدرعا، وامتد 
امل�سيفرة  ب��ل��دة  لي�سمل  ال��ق�����س��ف 

بريف املدينة.
�سحيفة  دع�����ت  اآخ������ر  ج���ن���ب  م����ن 
املتحدة  الوليات  بو�ست  وا�سنطن 
ح��ظ��ر جوي  ف��ر���ش  ����س���رورة  اإىل 
مناطق  اإق��ام��ة  واإىل  ���س��وري��ا،  على 
ع���ازل���ة، وق���ال���ت م���ن خ���الل مقال 
�سكوت  الأم��ريك��ي  للكاتب  ن�سرته 
اأثبتت  ال�سابقة  التجارب  اإن  كوبر 
املناطق  و����س���ي���ئ���ات  ف����وائ����د  م�����دى 
العازلة  وت�ساءلت ال�سحيفة ب�ساأن 
الأمريكيني  ال�سا�سة  مدى تخوف 
م�����ن ف����ر�����ش ح����ظ����ر ج�������وي على 
�سوريا، واإذا ما كانوا يخ�سون على 
طياريهم بدعوى اأن نظام الرئي�ش 
ال�سوري ب�سار الأ�سد ميتلك �سبكة 

دفاعية كبرية .
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����س���ارت جم��ل��ة تامي 
و�سالل  الفو�سى  اأ�سمتها  م��ا  اإىل 
الدم املتوا�سل يف �سوريا، وقالت اإن 
الثورة ال�سعبية ال�سورية بداأت على 
�سكل انتفا�سة �سلمية يف مار�ش اآذار 
2011، ولكن نظام الأ�سد قابلها 
بالق�سوة واحلديد والنار.واأ�سافت 
اأن احلرب يف �سوريا جتري ببطء، 
اأك��رث من  اأ�سفرت عن مقتل  واأنها 
�سبعني األفا واعتقال مئات الآلف 

وت�سريد املاليني.

جتدد املظهرات الراف�سة الأخونة االأزهر

�شدامات عقب ت�شييع قتلى العنف الطائفي بالقاهرة   
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ك����ري ي���دع���و ت��رك��ي��ا 
اإ�شرائيل  م��ع  للتطبيع 

•• اأنقرة-وكاالت:

دع����������ا وزي�������������ر اخل�����ارج�����ي�����ة 
ام�ش  كريي  جون  الأمريكي 
تركيا واإ�سرائيل اإىل التطبيع 

الكامل لعالقاتهما.
 يف ح��ني ح��ذر اإي���ران م��ن اأن 
برناجمها  ح���ول  امل��ح��ادث��ات 
النووي لن ت�ستمر اإىل الأبد.             
)�ش11( ت�����ف�����ا������س�����ي�����ل 
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م�شت�شفى املفرق يجري عملية جراحية للعني با�شتخدام تقنية املنظار لأول مرة مكتب الطوارئ ببلدية العني يتلقى 89 بالغا ب�شبب ا�شطراب احلالة اجلوية
الأمطار  عن  الناجتة  املخلفات  �سقوط  ب��الغ  و20  مناطق  ع��دة  يف 
ال��ب��الغ��ات واحل���الت يف حينه  ان��ه مت التعامل م��ع جميع  ..م��وؤك��دا 
بالتن�سيق مع قطاعات واإدارات البلدية و�سركات التاأهيل التابعة لها 
امليدانية يف  الفرق  ت�ستمر  النفايات يف حني  لإدارة  اأبوظبي  ومركز 

اإزالة جميع املخلفات الناجتة عن العا�سفة والأمطار.
وتوقع املكتب ا�ستمرار حالة عدم ال�ستقرار اجلوي اليوم مع فر�سة 
هطول اأمطار على مناطق متفرقة مبدينة العني وا�ستمرار ن�ساط 

الرياح وانخفا�ش الروؤية الأفقية لألف مرت على بع�ش املناطق.
ونوه البيان يف هذا ال�سدد ب�سرورة اللتزام بقوانني ال�سري واملرور 
الرتدد  ب��ع��دم  ال��ع��ني  �سكان مدينة  ..داع��ي��ا  واحل���ذر  لأخ���ذ احليطة 
بالت�سال والإبالغ يف حال وجود اأي حالة طارئة على 993 والذي 

يعمل خدمتهم على مدار ال�ساعة. 

  العني -وام:

89 بالغا  التابع لبلدية مدينة العني نحو   تلقى مكتب الطوارئ 
على اثر العا�سفة الرملية وا�سطراب احلالة اجلوية التي �سهدتها 
مدينة العني اأم�ش. وكانت مدينة العني قد تعر�ست اأم�ش لعا�سفة 
رملية ا�ستمرت حتى العا�سرة م�ساء تراوحت خاللها �سرعة الرياح 
من 25 اإىل 30 عقدة وانخف�ست الروؤية الأفقية اإىل اأقل من األف 
فجر  حتى  والغزيرة  املتو�سطة  الأمطار  هطول  توا�سل  بينما  مرت 

اأم�ش على معظم مناطق مدينة العني.
ال�ستدعاء حلالت  رف��ع ح��الت  ان��ه مت  اأم�����ش  بيان  املكتب يف  وذك��ر 
ال����واردة م��ن اجلمهور يف  امل��ك��امل��ات وال��ب��الغ��ات  ال��ط��وارئ ل�ستقبال 
خمتلف مناطق العني حيث ورد 69 بالغ ركود وجتمع مياه الأمطار 

با�ستخدام املنظار تعد الأوىل من نوعها يف امل�ست�سفى حيث يتم يف املتو�سط اجراء 
عمليتني اإىل ثالث عمليات من هذا النوع اأ�سبوعيا وعادة ما يتعر�ش بعدها املر�سى 
بو  الدكتور  واأو�سح  بالتهابات مو�سع اجلرح.  والإ�سابة  النزيف  مثل  مل�ساعفات 
حليقة اأن املعتاد هو اإجراء عملية تو�سعة القنوات الدمعية باملنظار يف م�ست�سفى يف 
كندا ولكن كانت امل�سكلة عدم توافر هذا النوع من املنظار يف ق�سم جراحة العيون 
يف م�ست�سفى املفرق ولكن بالتعاون مع جراحة الأنف والأذن واحلنجرة ا�ستطعنا 
�سيوفر  الذي  الأمر  الدمعية  القنوات  ان�سداد  املنظار حاليا يف جراحة  ا�ستخدام 
من  يبلغ  ل�ساب  اأجريت  عملية  اول  ان  يذكر  للمر�سى.  المتيازات  من  العديد 
العمر 38 كان يعاين من ان�سداد يف القناة الدمعية ب�سبب �سيق وتراكم الدموع 
يف القنوات الدمعية التي نتجت عن كثافة ن�سبة التليف حول القنوات الدمعية 
وا�ستغرقت العملية �ساعتني وكانت نتائجها مب�سرة حيث ا�ستطاع املري�ش مغادرة 

امل�ست�سفى يف اليوم التايل ومل يتعر�ش لنزيف بعد العملية اأو التهابات.

••  اأبوظبي -وام:

تقنية  �سحة  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  ب��اإدارة  املفرق  م�ست�سفى  اعتمد 
اأول عملية  اإج����راء  ب��ال��ع��ني ح��ي��ث مت  ال��دم��ع��ي��ة  ال��ق��ن��وات  ل��ع��الج م�ساكل  امل��ن��ظ��ار 
با�ستخدام تقنية املنظار ال�سهر املا�سي يف م�ست�سفى املفرق واثبتت النتائج جناح 
العملية يف تفادي الآثار اجلانبية وامل�ساعفات التي قد ت�سببها العملية بالطريقة 
التقليدية. كما مت بالتعاون مع كل من الطاقم الطبي جلراحة العيون والطاقم 
الطبي جلراحة الأنف والأذن واحلنجرة ا�ستبدال امليكرو�سكوب باملنظار لتحقيق 
اأكرب قدر من الدقة اأثناء اإجراء العملية نظرا لكون جمال الروؤية اأكرب واأو�سح 
ل��ل��ج��راح ف��ي��ت��م ت��و���س��ي��ع جم���رى ال���دم���وع ب��احل��ج��م امل��ط��ل��وب م��ن خ���الل الفتحة 
خالد  الدكتور  وق��ال  العالية.  والدقة  املالئمة  باملوا�سفات  لتكون  ال�سطناعية 
العملية  اج��راء هذه  ان  املفرق  العيون يف م�ست�سفى  ا�ست�ساري جراحة  بو حليقة 

حممد بن را�شد يكرم الفائزين بجوائز الدورة ال� 16 لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز

معهد ال�شيخ زايد لتطوير جراحة الطفال بوا�شنطن يفتتح جممع رعاية طب الأمل 

••  دبي -وام:

رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يكرم   
ال��دول��ة رئي�ش جمل�ش ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل غ��دا ال��ث��الث��اء .. 
الفائزين يف جوائز الدورة ال� 16 لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز 
ي�سارك  العاملي.  التجاري  الذي يقام يف مركز دبي  وذلك خالل احلفل 
وم��دي��ري اجلهات  وامل�����س��وؤول��ني  وال����وزراء  ال�سيوخ  م��ن  لفيف  يف احلفل 
الإعالميني  من  غفري  جمع  اإىل  اإ�سافة  ال�سخ�سيات  وكبار  احلكومية 

الختيارية فت�سمل فئة فريق العمل املتميز وت�سم 13 م�ساركا واملبادرة 
الإدارية املتميزة 14 م�ساركا و امل�سروع التقني الفني املتميز 11 م�ساركا 
و امل�سروع احلكومي امل�سرتك املتميز كم�ساركة اختيارية ت�سعة م�ساركني 
املوظف  فئة  التقييمية  ال��دورة  وتت�سمن  املوؤ�س�سي.  التميز  فئات  �سمن 
اإلزامية وفئات املوظف املتميز  25 مر�سحا كم�ساركة  احلكومي املتميز 
التقني  املتميز يف املجال  21 م�ساركا واملوظف  املايل  يف املجال الإداري 
الهند�سي .. 17 م�ساركا واملوظف املتميز يف الوظائف املتخ�س�سة 17 
املوظفة  و  م�ساركا   14  .. امليداين  املجال  يف  املتميز  واملوظف  م�ساركا 

اإمارة  26 جهة حكومية يف  واملهتمني وموظفي حكومة دبي. و�ساركت 
دبي بحوايل 415 تر�سيحا للتناف�ش على جوائز الربنامج الذي يطرح 
هذا العام.. 18 فئة خمتلفة تناف�ست عليها اجلهات احلكومية و�سملت 
الفئات الإلزامية وهي فئات اجلهة احلكومية املتميزة وت�سم 26 جهة 
وفئة اأف�سل جهة يف نتائج ر�سا املتعاملني وت�سمل 21 جهة وفئة اأف�سل 
اأف�سل  وفئة  حكومية  جهة   25 وت�سمل  املوظفني  ر�سا  نتائج  يف  جهة 
تطبيق لنظام التقييم الذاتي وت�سمل 26 جهة واإ�سافة اإىل فئة اجلهة 
احلكومية الأكرث اإلتزاما بالهوية الوطنية وت�سمل 26 جهة. اأما الفئات 

م�ساركا   17  .. اجل��دي��د  امل��ت��م��ي��ز  امل��وظ��ف  و  م�����س��ارك��ا   23  .. امل��ت��م��ي��زة 
اجلندي  وهما  اخلا�ش  التكرمي  فئتي  اإىل  اإ�سافة  اختيارية  كم�ساركة 
املجهول و املوظف املبدع ويبلغ عدد املر�سحني يف هاتني الفئتني 110 
50 مقيما  مر�سحا. �سارك يف فريق التقييم يف هذه الدورة التقييمية 
وحمكما منهم 27 مواطنا ميثلون نخبة من اخلرباء املحليني الذين 
مت اختيارهم بناء على معايري حمددة وهم من حملة املوؤهالت العلمية 
العالية يف جمالت اجلودة ولديهم خربة عملية غنية يف جمال اجلودة 

والتميز وتقييم الأداء املوؤ�س�سي. 

••  اأبوظبي-وام:

زايد لتطوير  ال�سيخ  اأعلن معهد   
جراحة الأطفال يف املركز الوطني 
وا�سنطن  يف  الط������ف������ال  ل����ط����ب 
ع��ن اف��ت��ت��اح��ه مل��ج��م��ع رع��اي��ة طب 
الق�ساء  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  المل 
من  امل���ر����س���ى  ل�����دى  الأمل  ع���ل���ى 
الط��ف��ال م��ن خ���الل م��ع��اجل��ة كل 
متعددة  عالجية  زواي���ا  م��ن  حالة 

ومتخ�س�سة.
وي��ل��ج��اأ جم��م��ع رع��اي��ة ط��ب المل 
جديدة  ع���الج���ي���ة  اأ����س���ال���ي���ب  اىل 
تقنية  خ��الل  م��ن  البيانات  جلمع 
حيث  ن���وع���ه���ا  م����ن  الوىل  ت���ع���د 
لتجمع  الفيديو  األ��ع��اب  ت�ستخدم 
بني الرتفيه عن الطفال وقيا�ش 
ا�ستجابتهم  وم��دى  حالتهم  تقدم 

للعالج.
وي���ع���د جم��م��ع رع���اي���ة ط���ب المل 
ج������زءا م����ن م��ع��ه��د ال�����س��ي��خ زاي����د 
الذي  الأط��ف��ال  ج��راح��ة  لتطوير 
ك���ان ق���د ت��اأ���س�����ش مب��وج��ب املنحة 
يف  اأبوظبي  حكومة  قدمتها  التي 
مليون   150 بقيمة   2009 عام 
املعهد  وي��ه��دف   .. اأم��ري��ك��ي  دولر 
اىل بحث وتطوير اأ�ساليب جديدة 
جلعل جراحة الطفال اأقل تدخال 

دوليا  بهم  �سيقوم خرباء معرتف 
بتطبيق  الأمل  ط����ب  جم�����ال  يف 
م��ا ت��و���س��ل��ت ل��ه الب���ح���اث يف هذا 
املجال مبا�سرة يف حت�سني الرعاية 
با�ستخدام  ل��الأط��ف��ال  ال�����س��ري��ري��ة 
التقييم  و  النتباه  �سرف  طريقة 
ال����ذي بداأ  ال���ع���الج - ال���س��ل��وب  و 

بتحقيق نتائج واعدة.
ال��دك��ت��ورة ج��ول��ي��ا فينكل  وق��ال��ت 
التخدير  لق�سم  امل�ساركة  الرئي�سة 
وطب الأمل وباحثة اأوىل يف معهد 
جراحة  ل��ت��ط��وي��ر  زاي������د  ال�����س��ي��خ 
املركز  ان  ال�سدد  الأطفال يف هذا 
الوطني لطب الطفال ي�سعى اىل 
الطفال  ل��دى  المل  طب  تطوير 
لتح�سني حياتهم وتقليل تكاليفه 
املركز  ان  اىل  ..م�سرية  العالجيه 
ب�����داأ يف حت��ق��ي��ق ذل����ك م���ن خالل 
ت��و���س��ل��ه ل���ن���م���وذج م�������زدوج حيث 
الرعاية  بتطوير  البحاث  ت�ساهم 
ال�����س��ري��ري��ة ب��ي��ن��م��ا ت��دع��م حالت 
ومناذج الرعاية ال�سريرة البحاث 

امل�ستقبلية يف الوقت ذاته.
منهجنا  ب���ا����س���ت���خ���دام  واأ�����س����اف����ت 
العالجي الفريد - �سرف النتباه 
ميكننا   - وال�����ع�����الج  وال���ت���ق���ي���ي���م 
حت�سني نتائج العالج التي يح�سل 
كما   .. كبري  ب�سكل  املر�سى  عليها 

يف  املنهج  ه��ذا  تطبيق  �سي�ساعدنا 
اأن تغري  �ساأنها  التي من  البحاث 
ال�ساليب العالجية يف امل�ستخدمة 
يف جمال طب الطفال يف الوليات 
املدى  على  العامل  وح��ول  املتحدة 
البعيد . ووفقا للبيانات التي قام 
الطفال  ل��ط��ب  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز 
من  واح����د  ا���س��ط��ر  ف��ق��د  بجمعها 
اه��ايل املر�سى  اأرب��ع��ة من  بني كل 
الذين مت عالجهم بامل�ست�سفى اىل 
ترك وظائفهم اأو تخفي�ش �ساعات 
لطفلهم  الرعاية  لتقدمي  عملهم 
ويف   .. الأمل  م����ن  ي���ع���اين  ال������ذي 
ت�سخي�ش  يتم  الأح��ي��ان  من  كثري 
ب�سكل خاطئ وتتم  املر�سى  هوؤلء 
ا�سابتهم  ا�سا�ش  على  معاجلتهم 
مب��ر���ش اآخ����ر .. ف��ف��ي ال��غ��ال��ب ل 

منفرد  كت�سخي�ش  ب��الأمل  يعرتف 
ب���ح���الت مر�سية  ي��ت��م رب��ط��ه  ب���ل 
الت�سخي�ش  وي��������وؤدي   .. اخ������رى 
غري  ال�سحية  والرعاية  اخلاطئ 
زيادة  اىل  املن�سقة  وغ��ري  الفعالة 
التكاليف العالجية لأمل الطفال 

والكبار على حد �سواء.
ريب�ستوك  �ساره  الدكتورة  وقالت 
ال�سريري  ال���ع���الج  ق�����س��م  م���دي���رة 
المل  ط������ب  رع������اي������ة  جم����م����ع  يف 
ال�سيخ  معهد  يف  رئي�سية  وباحثة 
الأطفال  ج��راح��ة  ل��ت��ط��وي��ر  زاي����د 
امل�ستحيل  م��ن  ك��ان  الن  ان��ه حتى 
الأمل  م�ستويات  وم��ت��اب��ع��ة  ق��ي��ا���ش 
املزمن لدى الأطفال ب�سكل دقيق 
الوطني  امل��رك��ز  ان  اىل  ..م�����س��رية 
لطب الط��ف��ال ط��ور حال مبتكرا 

لهذه امل�سكلة عرب تقنية فريدة من 
نوعها �سممت خ�سي�سا لالطفال 
املري�ش  ت��ق��ي��ي��م  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ح��ي��ث 
األعاب  ع��رب  عالجه  يف  وامل�ساعدة 
الفيديو. وي�ستخدم جممع رعاية 
مبتكرة  ا�ساليب  ع��دة  المل  ط��ب 
لقيا�ش تقدم حالة املر�سى احلالية 
وعلى املدى البعيد ت�سمل ..تقنية 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ل��ل��ع��الج عرب 
عالجية  واأدوات  الفيديو  األ��ع��اب 
الكرتونية  واأ����س���ال���ي���ب  ����س���ام���ل���ة 
فالأول  ال��ب��ي��ان��ات  جلمع  م��ت��ط��ورة 
ي�ستطيع  الأط���ف���ال  ط���ب  يف  م���رة 
الأطباء قيا�ش مدى الأمل وتقييم 
ت��ق��دم ح���الت امل��ر���س��ى يف بيئة مت 
جميع  لتلبية  خ�سي�سا  ت�سميمها 

احتياجاتهم. 

واأملا.
وق����ال ال���دك���ت���ور ب��ي��رت ك��ي��م نائب 
ال�سيخ زايد لتطوير  رئي�ش معهد 
جراحة الأطفال يف املركز الوطني 
اإن�����س��اء جممع  ان  الأط��ف��ال  لطب 
اآخر  دليال  يعد  المل  طب  رعاية 
على العالقة الوثيقة التي تربط 
الطفال  ل��ط��ب  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز 
ان  ..م�سريا اىل  الم���ارات  ب��دول��ة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ن�سات  ال���رواب���ط  ه���ذه 
انطالقا من روؤيتنا امل�سرتكة التي 
الطفال  ح��ي��اة  حت�سني  يف  تتمثل 

حول العامل.
واأو������س�����ح ان�����ه وم�����ن خ�����الل هذا 
ال����ت����ع����اون امل�������س���رتك مت���ك���ن���ا من 
نقوم  التي  البحاث  يف  ال�ستمرار 
بها يف معهد ال�سيخ زايد لتطوير 
ج��راح��ة الط���ف���ال وال��ت��و���س��ل اىل 
التقنية  الب����ت����ك����ارات  م����ن  ع�����دد 
جراحة  ج���ع���ل  يف  ت�����س��اه��م  ال���ت���ي 
الط��ف��ال اك��رث دق��ة واق���ل تدخال 
للدعم  تقديره  عن  ..معربا  واأمل��ا 
امل�ستمر الذي يح�سل عليه املعهد 
من دولة الإم��ارات وال��ذي ي�ساعد 

عالجية  حلول  وتطبيق  بحث  يف 
حت�سني  �ساأنها  من  م�سبوقة  غري 
حياة الأطفال يف الوليات املتحدة 
اأنحاء  وج��م��ي��ع  الإم�������ارات  ودول�����ة 

العامل.
الأ�����س����ب����اب  اأح���������د  الأمل  وي�����ع�����د 
الأطفال  ت��دف��ع  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
اىل طلب  ���س��واء  ح��د  على  والكبار 
ل  الآن  ..وح��ت��ى  الطبي  ال��ت��دخ��ل 
يزال الأمل - خا�سة عند الأطفال 
وفهمها  حت��دي��ده��ا  ي�سعب  ح��ال��ة 
الوىل  ول���ل���م���رة  ك���ام���ل���ة.  ب���دق���ة 

وكيل حمافظة اأبني اليمنية يطلع على �شر العمل يف م�شروع �شد ح�شان 

الداخلية تقرتح مبادرة خليجنا واحد ملكافحة املخدرات �شرطة دبي تدعو ال�شائقني اىل 
توخي احلذر جراء تقلبات الطق�س

••  دبي -وام:

واحلذر  احليطة  توخي  اإىل  ال�سائقني  دب��ي  ل�سرطة  العاملة  القيادة  دع��ت   
خالل التغريات التي حتدث يف الطريق نتيجة تغري حالة الطق�ش واللتزام 
بالقواعد وال�سوابط املعمول بها خالل املطر وال�سباب والرياح التي حتمل 
املرورية  احل��وادث  ن�سبة  اأن  وقالت  ال��روؤي��ة.  و�سوح  توؤثر يف  وغبارا  اأتربة 
التي تقع اأثناء ال�سباب اأو يف الأجواء املاطرة تكون خطرية نتيجة لهبوط 
وب�سرعة  باإهمال  القيادة  كانت  اإذا  ال�سائقني خا�سة  لدى  الروؤية  م�ستوى 
كبرية وتهور داعية اىل التاأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ 
بقيادة  البدء  قبل  وعملها  ال�سوئية  الإ�سارات  ونظافة  الإ�ساءة  وم�سابيح 
املركبة وترك م�سافة كافية بني املركبة واملركبة التي ت�سري اأمامه وتخفيف 
ال�سرعة واللتزام بخط ال�سري وعدم تغيري امل�سار اإل يف حالت ال�سرورة 
وعدم ا�ستعمال اإ�سارات الإنذار ال�سوئية - الإ�سارات اجلانبية الأربع - اإل 
يف حالة الوقوف ال�سطراري يف اأية حلظة كوقوف املركبة التي يف الأمام 
م�ستعدا  يكون  اأن  وعليه  جانبية  دوران  فتحة  من  مركبة  دخ��ول  اأو  فجاأة 
اأك��رب. وحذرت  لنف�سه جمال ووقتا  اأن يعطي  لتفادي هذا اخلطر ويجب 
ال�سائقني من اأن ا�ستعمال هذه الإ�سارات اأثناء �سري املركبة يحرم ال�سائق 
من القدرة على ا�ستعمالها يف الطوارئ الق�سوى ومن ا�ستعمالها يف حتديد 
اأثناء  الزجاج  م�ساحات  با�ستعمال  والهتمام  نف�سه  الوقت  يف  �سريه  اجتاه 
ال�سري على الطريق ملنع تراكم املياه احلاجبة للروؤية والتخل�ش من البخار 
الذي يرتاكم على زجاج النوافذ داخل املركبة. و�سجلت اإدارة مركز القيادة 
وال�سيطرة يف الإدارة العامة للعمليات يف �سرطة دبي اليوم 60 حادثا منذ 
ال�ساعة 10 �سباحا اإىل ال�ساعة 1 ظهرا منها حادث بليغ نتيجة تغري حالة 
الطق�ش وعدم التزام ال�سائقني بقواعد القيادة يف ظروف املطر وال�سباب. 

••  �صنعاء-وام:

 اط����ل����ع وك����ي����ل حم���اف���ظ���ة اأب����ني 
بجنوب اليمن علي �سالح جربان 
على �سري العمل الفني والهند�سي 
يف م�سروع بناء �سد ح�سان البالغ 
كلفته 120 مليون دولر اأمريكي 
بتمويل من دولة الإمارات. وحث 
ال�سركة  م��دي��ر  بح�سور  ج���ربان 
ال�سينية املنفذة لل�سد على �سرعة 
الهام  احليوي  امل�سروع  يف  العمل 

يف  �ساملة  زراع��ي��ة  نه�سة  وب��ن��اء 
املنطقة. واأو�سح املدير التنفيذي 
ل��ل��م�����س��روع حم��م��د اجل���را����ش اأن 
م�������س���روع ����س���د ح�������س���ان ي���ع���د من 
امل�ساريع الزراعية ال�سرتاتيجية 
ال��ه��ام��ة يف حم��اف��ظ��ة اأب����ني ومن 
التي  ال���ك���ب���رية  امل���ك���ا����س���ب  اأه�������م 
املحافظة.  مل����زارع����ي  ���س��ت��ت��ح��ق��ق 
التحكم  اإىل  ال�سد  ان�ساء  ويهدف 
الري  وتنظيم  الفي�سانات  مبياه 
وادي  م��ن  امل�ستفيدة  ل��الرا���س��ي 

الذي �سي�سهم يف حت�سني وتطوير 
على  الواقعة  الزراعية  الأرا���س��ي 
بع�سرين  وامل���ق���درة  ح�����س��ان  وادي 
األ������ف ف������دان م����ن خ�����الل توفري 
م���ي���اه ال������ري ب�����س��ه��ول��ة واي���ج���اد 
لالرتقاء  م�����س��اع��دة  حتتية  بنية 
بالن�ساط الزراعي ب�سوره عامة. 
ميثلها  التي  الأهمية  على  واأك��د 
امل�سروع لأبناء املنطقة من خالل 
املجاورة  للمناطق  الطرق  تنفيذ 
حديثة  ري  ����س���ب���ك���ة  وت�������س���ي���ي���د 

ح�������س���ان ال������ذي ي��ب��ع��د ن���ح���و 77 
ك��ي��ل��وم��رتا ���س��م��ال ����س���رق ع���دن. 
وت���ت���األ���ف م��ك��ون��ات امل�������س���روع من 
ب�سعة  ملحقاته  مع  تخزيني  �سد 
مرت  م��ل��ي��ون   19.5 ت��خ��زي��ن��ي��ة 
حواجز  اربعة  اىل  ا�سافة  مكعب 
ق���ن���وات للري  وارب������ع  حت��وي��ل��ي��ة 
التوزيعية  من�ساتها  مع  والتحكم 
مياه  بئر   75 تغذية  جانب  اىل 
واب������ني وحلج  ع�����دن  م���ن���اط���ق  يف 
وي�سل  ف���رع���ي���ة.  ط����رق  وان�������س���اء 

عدد امل�ستفيدين من امل�سروع بعد 
ا�ستكماله وت�سغيله اإىل اأكرث من 
�سرتتفع  فيما  ن�سمة..  ال��ف   13
من  املنطقة  يف  املزروعة  امل�ساحة 
الف   10.5 اىل  ه��ك��ت��ار  الف   5
بحرية  م�ساحة  وت�سل  هكتار... 
ال�سد اىل 2.42 كيلومرت مربع 
�سي�سل  لل�سد  من�سوب  واعلى   ..
يبلغ  ف��ي��م��ا  م���رت   137.5 اىل 
ع��ر���ش ال�����س��د ع��ن��د ال��ق��م��ة �ستة 

امتار وطوله 337 مرتا. 

••  اأبوظبي -وام:

ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اق��رتح��ت 
املخدرات  ملكافحة  العامة  ب��الإدارة 
ا�سم  م����ب����ادرة حت���م���ل  الحت�����ادي�����ة 
خليجنا واحد يف الجتماع ال�سابع 
والع�سرين ملديري اأجهزة مكافحة 
التعاون  جمل�ش  ب���دول  امل��خ��درات 
ال��ذي عقد  العربية  ل��دول اخلليج 
امل��ن��ورة باململكة  امل��دي��ن��ة  اأخ���ريا يف 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
راأ�ش وفد الدولة لالجتماع العقيد 
مدير  ال�����س��وي��دي  ع��ب��داهلل  �سعيد 
الحتادية  امل��خ��درات  مكافحة  ع��ام 
اأو�سح ان فكرة املبادرة تاأتي  الذي 
املجل�ش  دول  اعتبار  م��ن  انطالقا 
كيانا واحدا وذات م�سري واحد يف 
املخدرات  تهريب  �سبكات  مواجهة 
وحتقيقا لالأهداف الرئي�سية التي 
الأمنية  ال�سرتاتيجية  ت�سمنتها 
ال�ساملة ملجل�ش التعاون اخلليجي 
عرب تعزيز التعاون والتن�سيق بني 
املجل�ش  دول  يف  الأمنية  الأج��ه��زة 
واملخاطر  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة 
م�سادر  اإىل  وال��ت��ع��رف  الإقليمية 
اخلطر التي تواجهها دول املجل�ش 

والت�سدي لها.
ا�ستحداث  ع��ل��ى  امل����ب����ادرة  وت���رك���ز 
ن����ظ����ام ل����الإ�����س����ع����ار ال�����ف�����وري بني 

ب�����دول اخلليج  امل��ك��اف��ح��ة  اأج���ه���زة 
مبنظمات  املتعلقة  املعلومات  ع��ن 
النا�سطة  ب����امل����خ����درات  الجت��������ار 
وت�����س��اف��ر اجل���ه���ود امل�����س��رتك��ة يف 
ال�سريع  وال����ت����ب����ادل  م��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
باملواقع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
امل��ت��ورط��ة يف ترويج  الإل��ك��رتون��ي��ة 
الإنرتنت  ���س��ب��ك��ة  ع���رب  امل����خ����درات 
ال��ق��ائ��م��ني عليها  ع���ن  وال���ت���ح���ري 
م�������س���ت���وى دول  ع����ل����ى  وح���ج���ب���ه���ا 

املجل�ش.
اآليات  اإيجاد  امل��ب��ادرة  تت�سمن  كما 
ف���ع���ال���ة مل���واج���ه���ة امل�������واد امل���خ���درة 
ي���ب���داأ ظهورها  ال��ت��ي  امل�����س��ت��ح��دث��ة 
الكفيلة  الإج���������������راءات  وات�����خ�����اذ 

بتجرميها يف جميع دول املجل�ش.
واأ�������س������اد امل���ج���ت���م���ع���ون ب����امل����ب����ادرة 
درا�سة  باإعداد  واأو�سوا  الإماراتية 
حولها متهيدا لعر�سها على وزراء 
التعاون  جمل�ش  ب���دول  ال��داخ��ل��ي��ة 

اخلليجي.
�سبل  تعزيز  اإىل  الجتماع  ويهدف 
التعاون امل�سرتك بني دول املجل�ش 
يف م���واج���ه���ة اآف�������ة امل������خ������درات يف 
..كما  والوقائي  امليداين  املجالني 
الدرا�سات  نتائج  الج��ت��م��اع  بحث 
اأجهزة  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 
مع  بالتن�سيق  اخلليج  يف  املكافحة 
التعاون  ملجل�ش  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 

�ساركت  امل��ن��ورة  باملدينة  ال��ت��ج��اري 
جهاز  ب���ع���ر����ش  ال����داخ����ل����ي����ة  ف���ي���ه 
القيادة  قبل  من  امل�سمم  ال�سديق 
يعمل  وال��ذي  دبي  ل�سرطة  العامة 
عن  �ساملة  فكرة  وي��ق��دم  باللم�ش 
اأ�سرار املخدرات ويت�سمن مقاطع 
�سخ�سيات  من  وم�سموعة  مرئية 
مرموقة  وريا�سية  واأمنية  دينية 
يف املجتمع تقدم الن�سح واملوعظة 
املخدرات  م��ن  وال��ت��وع��ي��ة  للوقاية 
باإقبال  ال���������وزارة  ج���ن���اح  وح���ظ���ي 

وتفاعل اجلمهور والزوار معه. 

اخلليجي.
للتاأهيل  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  وق�����دم 
جهود  عن  عر�سا  اأبوظبي  ب��اإم��ارة 
امل��رك��ز يف ع��الج وت��اأه��ي��ل املدمنني 
الكوادر  واإع�������داد  امل����خ����درات  ع��ل��ى 
العالج  يف  املتخ�س�سة  ال��وط��ن��ي��ة 
علمية  وب���������س����ه����ادات  وال����ت����اأه����ي����ل 
املجال  ه�����ذا  يف  دول����ي����ا  م��ع��ت��م��دة 
خدمات  على  املجتمعون  ..واأث��ن��ى 

املركز واأو�سوا بال�ستفادة منها.
الجتماع  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  واأق��ي��م 
م��ع��ر���ش ت��وع��وي يف جم��م��ع النور 

النيابة العامة يف اأبوظبي ت�شادق على حكم 
ال�شتئناف برباءة �شابني من الجتار باحل�شي�س

واقعية  غري  �سورة  هناك  اأن  اإىل  ..م�سريا  املتهمون  فيهم 
العامة  النيابة  املتخ�س�سني حول دور  ومغلوطة لدى غري 
باإدانة املتهمني يف  اأنها معنية فقط  يف املجتمع ..معتربين 
حني اأن دورها الواقعي هو التاأكد من �سحة تطبيق القانون 

�سواء اأنتج ذلك اإدانة للمتهمني اأو تربئتهم.
ال�سادر  احلكم  األ��غ��ت  ق��د  اأبوظبي  ا�ستئناف  حمكمة  كانت 
باإعدام ال�سابني وق�ست جمددا برباءتهما من تهمة حيازة 
البتدائي  احلكم  وتاأييد  الجت��ار  بق�سد  احل�سي�ش  خم��در 
فيما ق�سى به من اإدانة املتهمني عن جرمية تعاطي خمدر 
احل�سي�ش و�سجن كل منهما اأربع �سنوات والإبعاد عن الدولة 

عقب تنفيذ العقوبة وم�سادرة املخدر امل�سبوط.

•• اأبوظبي - وام :

 ���س��ادق��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى احل��ك��م الذي 
اأ�سدرته حمكمة ا�ستئناف اأبوظبي والقا�سي برباءة �سابني 
الجت��ار مبخدر  تهمة  والثاين عربي من  اأوروب���ي  اأحدهما 
احل�سي�ش بالإ�سافة اإىل اإدانتهما بالتعاطي واحلكم على كل 
منهما بال�سجن اأربع �سنوات عن هذه التهمة وبالتايل اأ�سبح 
احلكم نهائيا. وكانت املحكمة البتدائية قد اأدانت املتهمني 
بالجتار وحكمت عليهما بالإعدام. واأو�سح م�سدر م�سوؤول 
يف مكتب النائب العام يف اأبوظبي اأن النيابة العامة هي خ�سم 
�سريف وحمايد ومتثل املجتمع بكافة هيئاته واأفراده مبن 
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لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
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خطوط �ضاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ضاعة

وزاره الأ�شغال العامة تبداأ فورا تنفيذ اأوامر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد نحو ت�شمية �شارع الإمارات
نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل ليكون احد اهم و اطول الطرق ال�سرتاتيجيه 
ابتداء  العربي  للخليج  الغربي  لل�ساحل  املحاذيه  الم��ارات  جميع  تربط  التي 
من اماره ابوظبي و حتى اماره را�ش اخليمه م�سكال بذلك ال�سريان احليوي 
للنقل الربي خا�سه بعد ربطه مبنفذ الغويفات احلدودي و�سول مبعرب الداره 
�سمال حيث �سيمثل بعد الإنتهاء من تنفيذ جميع مراحله احد اهم الروابط 
التي تربط الإم��ارات بدول اجل��وار يف جمل�ش التعاون اخلليجي و املتمثلة يف 
اململكه العربيه ال�سعوديه و �سلطنه عمان . و تقدر الكلفه التقديريه ل�ستكمال 
التي  الأوىل  املرحله  �سملت  و   . دره��م  املليار  ن�سف  و  مليار  بحوايل  امل�سروع 
ان�ساء الأج��زاء املمتدة من حدود  ا�سرفت وزاره الأ�سغال العامه على تنفيذها 
زاي��د بطول  ال�سيخ حممد بن  103 على �سارع  املعرب  ال�سارقة و لغاية  اإم��ارة 
48 كلم وذلك ا�ستكمال للطريق الذي ان�ساأته حكومة دبي واملمتد من حدود 
اإمارة اأبو ظبي اإىل حدود اإمارة ال�سارقة بطول 72 كلم . و جاري العمل على 

ا�ستكمال الطريق حتى منطقة الرم�ش باإمارة راأ�ش اخليمة مما يعرف بطريق 
دائري راأ�ش اخليمة و من ثم ربطه بالطريق املوؤدي اىل ميناء �سقر و احلدود 
عام  تو�سعته يف  و  ال��ذي مت��ت �سيانته  و  ال���دارة  �سلطنة عمان عند معرب  م��ع 
2008. و قد مت ت�سميم و تنفيذ �سارع الإمارات وفقا لأعلى املعايري العاملية 
بهدف توفري حركة مرور حرة بكافة الجتاهات با�ستخدام التقاطعات العلوية 
ا�سار  اخل�سو�ش  بهذا  و  بال�ساعة.  كلم   140 ت�سميمية  ب�سرعة  و  النفاق  و 
معايل الوزير اىل ان الوزارة الأ�سغال العامة و بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية 
خلق  و  ال��ط��رق  بع�ش  لتو�سعة  ال��الزم��ة  ال��درا���س��ات  بعمل  ت��ق��وم  للموا�سالت 
لالمارات  املوؤديه  بالطرق  الإم���ارات  ل�سارع  الرابطة  للطرق  جديدة  م�سارات 
�سارع الحت��اد و  ال�سرقي كتطوير و رفع كفاءة طريق الطويني  ال�ساحل  على 
طريق مليحة و طريق ال�سارقة-الذيد بهدف ا�ستكمال اخلطط ال�سرتاتيجية 

للطرق الحتادية و رفع كفاءة منظومة النقل بالدولة . 

••  دبي -وام:

 بناء على الأوامر ال�سامية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل نحو اطالق م�سمى 
�سارع الإمارات على الطريق العابر اي 611 اإ611 فقد وجه معايل الدكتور 
بالبدء  ب��ال��وزارة  املخت�سني  العامه  الأ���س��غ��ال  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل 
فورا باتخاذ الإجراءات الالزمه نحو ا�ستبدال جميع اللوحات الر�ساديه على 
الطرق الإحتادية املوؤدية اىل او املتقاطعة مع �سارع الإمارات و ذلك بالتن�سيق 
اىل  النعيمي  الدكتور عبداهلل  ا�سار معايل  و   . املحلية  مع اجلهات احلكومية 
ان اطالق هذا ال�سم ال�سامي على هذا الطريق احليوي جاء تكري�سا لهميه 
ال�سمو  �ساحب  مبادرات  جلنة  تطويره  و  ا�ستكماله  تبنت  ال��ذي  الطريق  هذا 
اآل  زاي��د  بن  خليفه  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء  الدوله  رئي�ش 

بلدية مدينة اأبوظبي تنهي ا�شتعداداتها لفتتاح جممع م�شلخ الوثبة احلديث

م�شت�شفيات الغربية تنظم املوؤمتر التمري�شي الدويل ال�شنوي الثاين

الوطنية للموؤهالت تختتم اأوىل امللتقيات التعريفية مبعيار املهارات املهنية الوطنية

املوؤ�ش�شة العربية للعلوم والتكنولوجيا تعلن دعمها حلملة )ابتكار عربي( 

••  اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأن���ه���ت   
ال���ت���ح�������س���ريات وال�����س����ت����ع����دادات 
الوثبة  م�����س��ل��خ  جم��م��ع  لف��ت��ت��اح 
احل����دي����ث ح���ي���ث اأمت�������ت اأع����م����ال 
اأعمال  م���ق���اويل  ع��ل��ى  ال��رت���س��ي��ة 
الذبح والت�سغيل وال�سيانة اإ�سافة 
املتوقع  النظافة ومن  اأعمال  اإىل 
بالت�سغيل وا�ستقبال ذبائح  البدء 
املقبلة.  الأي����ام  خ���الل  اجل��م��ه��ور 
واأكد خليفة الرميثي مدير اإدارة 
مدينة  بلدية  يف  العامة  ال�سحة 
يعد  ال��وث��ب��ة  م�سلخ  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
من  املنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول 
حيث  واحل���داث���ة  التجهيز  ح��ي��ث 
بلغت تكلفة اإن�سائه 160 مليون 
درهم وي�ستمل املجمع على مركز 
يحتوي  للت�سوق  ح��دي��ث  جت���اري 
20 حمال جتاريا و�سوقني  على 
ي�سمان  واجل��م��ال  الأغ��ن��ام  لبيع 
���س��م��م��ا وفقا  وق���د  48 ح��ظ��رية 
البلدية  وحر�ست  عاملية  ملعايري 
ع���ل���ى ت����وف����ري اأرق��������ى ال�������س���روط 

••  اأبوظبي -وام: 

اخ����ت����ت����م����ت ال����ه����ي����ئ����ة ال���وط���ن���ي���ة 
الأوىل  املرحلة  ال��ي��وم  للموؤهالت 
التعريفية  امللتقيات  �سل�سلة  م��ن 
الوطنية  املهنية  امل��ه��ارات  مبعيار 
قنوات  ف���ت���ح  ا���س��ت��ه��دف��ت  وال����ت����ي 
يف  املحلية  اجل��ه��ات  م��ع  التوا�سل 

اإمارات الدولة.
على  ال�سوء  الأول  امللتقى  و�سلط 
امل����ه����ارات  م���ع���اي���ري  واأه���م���ي���ة  دور 
اجلهات  من  لكل  الوطنية  املهنية 
احل�����ك�����وم�����ي�����ة وج�������ه�������ات ال���ع���م���ل 

واملوؤ�س�سات التدريبية والأفراد.

ال���ف���رد ب�سكل  ع����ام واأث����ره����ا ع��ل��ى 
املعايري  اأن  اإىل  واأ����س���ار  خ���ا����ش«. 
احلكومية  اجل��ه��ات  تخدم  املهنية 
امل�����س��اه��م��ة يف تطوير  خ���الل  م���ن 
الب�سري  امل�����ال  راأ�������ش  وا���س��ت��ث��م��ار 
اخلدمة  يف  التميز  حتقيق  بهدف 
والأداء ودعم التنمية الجتماعية 
وتنفيذ  وال���ت���ط���ورالق���ت�������س���ادي 
اخلطط التنموية وال�سرتاتيجية 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل دوره����ا ال��ف��ع��ال يف 
عملية التوطني وتنظيم التوظيف 
الختبارات  ت��ط��وي��ر  يف  وك���ذل���ك 

املهنية وتراخي�ش مزاولة املهن.
املهنية  امل���ع���اي���ري  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ع��ل��ى مراحل  امل�����س��ارك��ون  واط���ل���ع 
واآلية ت�سكيل جلان  املعيار  تطوير 
وف�������رق ت���ط���وي���رامل���ع���ي���ار وك���ذل���ك 
لكيفية  تو�سيحي  ح�سورعر�ش 
تعبئة فقرات النموذج الإلكرتوين 

اخلا�ش باملعيار.
واأو�سح خالد العبيديل مدير اإدارة 
وا�سرتاتيجيات  املهنية  امل��وؤه��الت 
الوطنية  الهيئة  يف  ال��ع��م��ل  ���س��وق 
يهدف  امللتقى  هذا  اأن  للموؤهالت 
امل�ساركني من اجلهات  اإطالع  اإىل 
امل��ح��ل��ي��ة يف اإم������ارات ال���دول���ة على 
املهارات  مل��ع��اي��ري  احل���ي���وي  ال�����دور 
الوطنية يف املجتمع ب�سكل  املهنية 

الع���ت���م���اد ع��ل��ى ه����ذه امل��ع��اي��ري يف 
تدريبية  وحقائب  برامج  ت�سميم 
ب�سوق  ومبا�سر  وثيق  ارتباط  لها 
القت�سادية  وال��ق��ط��اع��ات  ال��ع��م��ل 
ناهيك عن دورها يف خدمة الأفراد 
حيث متكنهم من معرفة املهارات 
واملعارف والكفايات املطلوبة لأداء 
توجههم  كما  بكفاءة  معينة  مهنة 
مهارات  م���ن  ي��ح��ت��اج��ون��ه  م���ا  اإىل 
ي�سب  حيث  ل�ستدراكها  ومعارف 
ذل�����ك ك���ل���ه يف حت���ق���ي���ق اأغ����را�����ش 
الوظيفي  والرت������ق������اء  ال���ت���ط���ور 
امل�ستمر  للتعلم  ال��دائ��م  وال��دع��م 
ومتكني الأف��راد من النتقال بني 

حتمية  و���س��رورة  فعالة  اأداة  تعد 
وتاأهيل  تدريب  برامج  لتخطيط 
تو�سيف  واإع��������������داد  امل����وظ����ف����ني 
يف  اأهميتها  على  ع��الوة  الوظائف 
رف���د ���س��وق ال��ع��م��ل ب��ع��م��ال��ة عالية 
ال��ت��اأه��ي��ل واجل����ودة .. م��ن��وه��ا اإىل 
ا�ستخدامات  ح�����ول  احل�������وار  اأن 
الوطنية  املهنية  امل��ه��ارات  معايري 
ات�سع حيث تتعدد وتتنوع جمالت 
بالنفع  ي���ع���ود  مب���ا  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
التعليم  ك��ل م��ن م��وؤ���س�����س��ات  ع��ل��ى 

والتدريب والأفراد.
موؤ�س�سات  اإن  ال��ع��ب��ي��ديل  وذك�����ر 
ميكنها  وال�����ت�����دري�����ب  ال���ت���ع���ل���ي���م 

••  البحرين - وام: 

 اأعلن الدكتور عبد اهلل عبد العزيز 
العربية  امل��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����ش  ال��ن��ج��ار 
ومقرها  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
حلملة  املوؤ�س�سة  دعم  عن  ال�سارقة 
ع��رب��ي��ة ب��ا���س��م اب��ت��ك��ار ع��رب��ي لدعم 
الأعمال  رواد  جمعيات  وت�سجيع 
وامل���ب���ت���ك���ري���ن يف خم��ت��ل��ف ال�����دول 

العربية. 
الدعم  ه�����ذا  �����س����ور  اأن  واو������س�����ح 
امل�سورة  ت��ق��دمي  ب���ني  م���ا  ���س��ت��ت��ن��وع 
ال���ف���ن���ي���ة وت����وف����ري ال����س���ت�������س���ارات 
بتقييم  ال����ق����ي����ام  م�����ع  ال������الزم������ة 
اجلدوى  ذات  البتكارية  الأع��م��ال 
القت�سادية وال�ستثمارية لت�ساعد 
امل�ستثمرين  ل���دى  الأع���م���ال  رواد 
ورج����ال الأع���م���ال و���س��ن��ادي��ق راأ�ش 
امل����ال امل���ب���ادر وامل���خ���اط���ر م���ن اأجل 
حت��وي��ل ه��ذه الأع��م��ال ���س��واء كانت 
نا�سئة  ���س��رك��ات  اأو  اب��ت��ك��اري��ة  اأف��ك��ار 
ل��ي��ت��م دع��م��ه��ا ومت��وي��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى اأن 
تكون هذه الأعمال تلبي احتياجات 
وتقدم  وجم��ت��م��ع��ي��ة  اق���ت�������س���ادي���ة 
منتجات لالأ�سواق املحلية والعربية 
املنتجات مبزايا  بحيث تتمتع هذه 
تناف�سية من حيث ال�سعر واجلودة. 

الدور  اأن  اإل  القطاع  ه��ذا  خلدمة 
اجلمعيات  م����ن  ي��ن��ت��ظ��ر  الأك��������رب 
املدنية والأهلية لتقوم بربط تلك 
اأمام  وت�سهيلها  والربامج  احللقات 
اإىل  واأ���س��ار  وال��ري��ادي��ني.  املبتكرين 
والإبداع  البتكار  ا�ستخراج  برامج 
بالتعاون  امل��وؤ���س�����س��ة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
اجلهات  من  العديد  مع  وال�سراكة 
والإقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
وال���دول���ي���ة م��ن��ه��ا م�����س��اب��ق��ة خطط 
و  العربية  التكنولوجية  الأع��م��ال 
برنامج  و  العربي  الوطن  يف  �سنع 
جترية اإدي�سون لتاأهيل جيل جديد 
م���ن ط��ل��ب��ة امل���دار����ش ع��ل��ى البحث 
والبتكار و م�سابقة املالحة بوا�سطة 
بالتعاون مع  الإقمار ال�سطناعية 
وغريها  الأوروب��ي��ة  الف�ساء  وكالة 
من برامج واأن�سطة برنامج ت�سجيع 
العربية.  امل���ن���ط���ق���ة  يف  الب����ت����ك����ار 
واأ�ساف الدكتور النجار اأن العقول 
العربية عقول منتجة وقادرة على 
اإنتاج املعرفة بدل من  امل�ساهمة يف 
اخلارج  من  التكنولوجيا  ا�سترياد 
وم��رح��ل��ة ال��ت��غ��ي��ري ال��ت��ي م���رت بها 
ال�سنوات  خ���الل  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
ال�سباب  اأن  اأك��دت  الثالث الأخ��رية 
ابتكارية  ط��اق��ات  الأع���م���ال  ورواد 

الدكتور  ذل��ك خ��الل م�ساركة  ج��اء 
اإط�����الق جمعية  ح��ف��ل  ال��ن��ج��ار يف 
اإبتكار يف البحرين لدعم الرياديني 
الذي  الأع��م��ال  رواد  اململكة من  يف 
البحرينية  العا�سمة  ا�ست�سافته 
املوؤ�س�سة  وت���ق���دمي  اأم�������ش  امل��ن��ام��ة 
اأ���س��ام��ة اخلاجة  ل��ل�����س��ي��د  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
البحرين  اب��ت��ك��ار  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش 
العربية  املوؤ�س�سة  رئي�ش  و���س��دد   .
اأهمية  على  والتكنولوجيا  للعلوم 
اإطالق من�سة لتفعيل البتكار وفق 
البتكار  نظم  �سي�ستم  الإيكو  نظم 
البيئة وعمل تراكم اخلربات وبناء 
الزخم يف هذا املجال داعا املخل�سني 
العلمية  التنمية  ب�سوؤون  واملهتمني 
العربية  ال���دول  يف  والتكنولوجية 
ووطنية  حملية  جمعيات  لتاأ�سي�ش 
م�سابهة جلمعية ابتكار للعمل على 
الرياديني  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  مت��ه��ي��د 
والنجاح  ل��الن��ط��الق  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
احلقيقي  امل��ع��رف��ة  اق��ت�����س��اد  ن��ح��و 
اإن  ال��ع��رب��ي��ة. وق����ال  يف م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
تقع  العربية  ال��دول  يف  احلكومات 
للعمل  م��ب��ا���س��رة  م�����س��وؤول��ي��ة  عليها 
الإم����ك����ان����ات لدعم  ت�����س��خ��ري  ع��ل��ى 
خالل  م��ن  وال��ري��ادي��ني  املبتكرين 
املوجهة  ال�����ربام�����ج  م����ن  ح���ل���ق���ات 

ال��ع��امل حاليا  اأن  ال��ع��رب. واو���س��ح 
عمليات  يف  ك���ب���رية  ط���ف���رة  ي�����س��ه��د 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر امل��ع��ت��م��د على 
ل  القطاعات  خمتلف  يف  الب��ت��ك��ار 
مثيل لها ان العديد من الباحثني 
وال����ع����ل����م����اء وامل���ب���ت���ك���ري���ن ال���ع���رب 
هذا  يكن  مل  وان  فيها  ي�ساهمون 
العربية ولكن  الدول  اإنطالقا من 
من الدول التي ا�ستقروا فيها بعد 
الهجرة اإليها. واأكد رئي�ش املوؤ�س�سة 
اأن  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
الرياديني  تواجه  التي  التحديات 
تعلم  يف  م�ساعدتهم  �سيتم  ال��ع��رب 
للتغلب  والعلمية  العملية  ال�سبل 
اإىل  بالو�سول  يتعلق  فيما  عليها 
وتوفري  مب��ن��ت��ج��ات��ه��م  الأ�������س������واق 
القدرات  وب���ن���اء  ال�����الزم  ال��ت��م��وي��ل 
بيانات  ق���واع���د  وع���م���ل  ال��ب�����س��ري��ة 
خ��ا���س��ة ب��امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع��ه��م على 
من  ال�سوق.  يف  امل�ستويات  خمتلف 
اخلاجة  اأ�سامة  ال�سيد  ق��ال  جانبه 
البحرين  اب��ت��ك��ار  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش 
وكانت  ك��ح��ل��م  ب����داأت  اجل��م��ع��ي��ة  اإن 
الإ�سالمية  ال��ع��رب��ي��ة  احل�������س���ارة 
م�������س���درا ل���الإل���ه���ام لإط������الق هذه 
اجل��م��ع��ي��ة ل��دع��م امل��ب��ت��ك��ري��ن ورواد 

الأعمال يف البحرين.

يف  منها  ال�ستفادة  ال�سروري  من 
خا�سة  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
والدرا�سات  وال��واق��ع  اخل���ربة  واأن 
التنمية  اأن  اأك�������دت  الأك����ادمي����ي����ة 
ه��ي اأ���س��ا���ش ال���س��ت��ق��رار والأم����ن يف 
املجتمعات الغربية والعربية. وا�سار 
ال��وق��ت لنتوقف عن  اأن���ه ح��ان  اىل 
دون  باملا�سي فقط  باأجماد  التغني 
باحل�سارة  فالتفاخر  اجلهد  ب��ذل 
العظيمة يفر�ش علينا  الإ�سالمية 
مل�سايرة  والب���داع  والبتكار  العمل 
ثورة جمتمع واقت�ساد املعرفة التي 
الغربية  املجتمعات  فيها  �سبقتنا 
ح�سارتنا  م��ن  تتعلم  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
وتقدمنا مو�سحا �سرورة الهتمام 
املاهر واملتعلم  الب�سري  املال  براأ�ش 
ومت����وي����ل الأف������ك������ار وال����ري����ادي����ني 
القطاع  ���س��رك��ات  م���ع  وال��ت��وا���س��ل 
م��ع جهات  الت�سبيك  ع��رب  اخل��ا���ش 
و�سائل  ع��رب  ال��وع��ي  ون�سر  اأخ���رى 
الإع���الم ب��ني اأو���س��اط ال���راأي العام 
وامل�ساعدة  الدعم  وتقدمي  العربي 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال����ري����ادي����ة واإج��������راء 
الأب����ح����اث وال����درا�����س����ات ال���الزم���ة 
م���ع اجلهات  ال�����س��رك��ات  وت��د���س��ني 
والإقليمية  والأه��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
للرياديني  ال���داع���م���ة  وال���دول���ي���ة 

•• الفجر-املنطقة الغربية:

يومي  الغربية  م�ست�سفيات  تنظم 
وال���ث���ام���ن ع�سر  ع�����س��ر  ال�������س���اب���ع 
م��ن اإب���ري���ل اجل����اري وب��دع��م من 
ال�سحية  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة  ك��ل��ي��ة 
م���وؤمت���ره���ا ال��ت��م��ري�����س��ي ال����دويل 
ال�سيخ  ب��رع��اي��ة  ال��ث��اين  ال�����س��ن��وي 
ح��م��دان ب��ن زاي����د مم��ث��ل احلاكم 
�سعار  وحتت  الغربية،  املنطقة  يف 
ممار�سة  يف  التميز  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء 
قاعة  يف  .وذل���������ك  ال���ت���م���ري�������ش 
للعلوم  فاطمة  بكلية  امل��وؤمت��رات 
�ستعقد  كما  اأبوظبي  يف  ال�سحية 

املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  ع���دي���دة 
وقطر  واأ����س���رتال���ي���ا  الأم���ري���ك���ي���ة 
العربية  واململكة  عمان  و�سلطنة 
واملكتب  والأردن  ال�������س���ع���ودي���ة 
العاملية  ال�سحة  الأقليمي ملنظمة 
يف  ال��واق��ع  املتو�سط  �سرق  ملنطقة 
اإىل ثمانية ع�سر  اإ�سافة  القاهرة 
م�ساركا وخبريا من داخل الدولة 
ميثلون طيفا وا�سعا من املوؤ�س�سات 
جميع  من  والأكادميية  ال�سحية 
اإمارات الدولة.  واأ�ساف الدكتور 
اأن مثل هذه التجمعات  الأقط�ش 
العلمية تهدف ب�سكل جوهري اإىل 
حت�سني اخلدمات التمري�سية يف 

طرق تاأ�سي�ش بيئات ت�سهل حتقيق 
نتائج اإيجابية للمر�سى ومناق�سة 
خالل  م��ن  التميز  حتقيق  ط��رق 
التمري�سية  امل��م��ار���س��ات  تطبيق 
والرباهني  الأدل����ة  على  القائمة 
مع مناق�سة جمموعة من الأمثلة 
الأمر  املطبقة حول هذا  العملية 
اإم������ارة  ب��ع�����ش م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف 
التعليم  دور  اإىل  اإ�سافة  اأبوظبي 
التمري�سي يف بناء وتعزيز التميز 

يف املمار�سة التمري�سية.
املوؤمتر  ه��ذا  اأن  ذك��ره  مم��ا يجدر 
هيئة  م���ن  اإع���ت���م���اده  وال������ذي مت 
اإطار  اأبوظبي ياأتي يف  ال�سحة يف 

م�ست�سفيات  يف  التمري�ش  اإدارة 
ال��غ��رب��ي��ة يف ال�����س��اد���ش ع�����س��ر من 
و�سائل  بعنوان  ور�سة عمل  اإبريل 
ال��ت��وا���س��ل ال��ع��الج��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 
وذلك   ، ال��ث��ق��اف��ات  م��ت��ع��ددة  بيئة 
يف  الغربية  م�ست�سفيات  اإدارة  يف 

مدينة زايد باملنطقة الغربية.
الأقط�ش  ���س��الح  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
مل�ست�سفيات  ال��ت��م��ري�����ش  م���دي���ر 
امل����ن����ط����ق����ة ال�����غ�����رب�����ي�����ة، رئ���ي�������ش 
�سي�سهد  امل����وؤمت����ر  اأن  امل�����وؤمت�����ر، 
وا�سع  طيف  م�ساركة  ال��ع��ام  ه��ذا 
م�����ن الأك������ادمي������ي������ني واخل��������رباء 
املتخ�س�سني يف حقول متري�سية 

املرافق  يف  ال��ت��م��ي��ز  يف  رئ��ي�����س��ي��ة 
ال�سحية. وتتناول حماور املوؤمتر 
الأول  ال���ي���وم  ���س��ت��ن��اق�����ش يف  ال��ت��ي 
الإداري����ة  ال��ق��ي��ادة  اإ�سرتاتيجيات 
التمري�سية التي توؤدي اإىل تعزيز 
التمري�ش  مم��ار���س��ات  يف  التميز 
ومناق�سة  ال�����س��ح��ي��ة  امل���راف���ق  يف 
العناية  من��اذج متنوعة من طرق 
حت�سني  اإىل  الهادفة  التمري�سة 
ال���رع���اي���ة امل���ق���دم���ة اإ����س���اف���ة اإىل 
العلمي  البحث  لأهمية  مناق�سة 
ممار�سات  يف  ال��ت��م��ي��ز  ت��ع��زي��ز  يف 
اليوم  اأم�����ا حم�����اور  ال��ت��م��ري�����ش. 
مناق�سة  اإىل  ف�ستتطرق  ال��ث��اين 

امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة م��ن خالل 
تو�سلت  م��ا  اآخ��ر  ومناق�سة  ط��رح 
املختلفة  ال��ت��م��ري�����ش  ع��ل��وم  اإل��ي��ة 
معريف  ر�سيد  ت�سكيل  عن  ف�سال 
لكل العاملني يف هذا القطاع املهم 

من قطاعات الرعاية ال�سحية. 
اللجنة  اأن  الأق����ط���������ش  وق�������ال   
خم�ش  تلقت  ل��ل��م��وؤمت��ر  العلمية 
اإختيار  ع��م��ل مت  ورق���ة  واأرب���ع���ون 
�سبع وع�سرون ورقة منها لت�سكل 
ج������دول اأع�����م�����ال امل�����وؤمت�����ر ال����ذي 
حما�سرات  جمموعة  �سيت�سمن 
وج��ل�����س��ات ح����واري����ة ق�����س��م��ت اإىل 
خطوطا  ت�����س��ك��ل  حم�����اور  ���س��ب��ع��ة 

ال�سعي احلثيث لإدارة م�ست�سفيات 
اأبوظبي  و�سركة  الغربية  املنطقة 
)�سحة(  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
العاملية  اخل��ربات  من  لالإ�ستفادة 
مهنة  يف  امل����ت����م����ي����زة  وامل����ح����ل����ي����ة 
التطورات  واأن  �سيما  التمري�ش 
القطاع  ي�سهدها  التي  املت�سارعة 
باأحدث  اإمل���ام���ا  تتطلب  ال�����س��ح��ي 
ط����رق ال���رع���اي���ة احل���دي���ث���ة حيث 
تعمل �سركة �سحة على تطبيقها 
مبا  ال�������س���ح���ي���ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا  يف 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  ي�سمن 
وحتقيق اأف�سل النتائج للمر�سى 

واملراجعني على ال�سواء.

قطاعات العمل ب�سهولة.
وت�سعى الهيئة الوطنية للموؤهالت 
اجل���ه���ود الحت���ادي���ة  ت��وح��ي��د  اإىل 
تطوير  اإىل  ال���رام���ي���ة  وامل��ح��ل��ي��ة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  امل��ه��ن��ي��ة  امل���ع���اي���ري 

الوطني وذلك بالتعاون مع جميع 
احلكومي  القطاعني  يف  اجل��ه��ات 
الهيئة  ت�ستعد  ك��م��ا   .. واخل���ا����ش 
الثانية  التعريفية  املرحلة  ل��ب��دء 

لت�سمل باقي اإمارات الدولة. 

وبذلك  باحليوان  الرفق  معايري 
�سل�سلة  م���ن  م�����س��ل��خ  ث���اين  ي��ك��ون 
ال���ت���ي حت�سد  اأب���وظ���ب���ي  م�����س��ال��خ 
جوائز عاملية بعد امل�سلخ الآيل يف 
اأف�سل  جائزة  نال  الذي  اأبوظبي 
ال�سرق  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  م�����س��ل��خ 
الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا لعام 
املعايري  اأعلى  لتطبيقه   2010
ك���اف���ة مراحل  خ����الل  ال�����س��ح��ي��ة 
الوثبة  م�سلخ  اإن  وق���ال  ال��ذب��ح. 
ي�ساف اإىل �سل�سلة م�سالخ بلدية 
ت�سمل  وال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
واأبوظبي  الآيل  اأبوظبي  م�سالخ 
يا�ش  وبني  وال�سهامة  للجمهور 
خدماتها  ت��ق��دم  م���ات���زال  وال���ت���ي 
وال�سركات.  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل��م��ي��زة 
واأ�ساف الرميثي اأنه �سمن خطة 
الرامية  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  اإدارة 
اليدوية  امل�����س��ال��خ  ك���ل  ل��ت��ح��وي��ل 
فقد  ح��دي��ث��ة  اآل���ي���ة  م�����س��ال��خ  اإىل 
م�سروع  تنفيذ  باأعمال  البدء  مت 
ليقدم  احلديث  ال�سهامة  م�سلخ 
منطقة  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور  خ��دم��ات��ه 
املجاورة حيث  واملناطق  ال�سهامة 

مت ت�سميمه وفقا لأعلى املعايري 
ال�سحية والبيئية العاملية. واأ�سار 
يدر�ش  امل�������س���ال���خ  ق�����س��م  اأن  اإىل 
اإمكانية ا�ستخدام الطاقة البديلة 
والنظيفة لت�سغيل جزء كبري من 
النتهاء  امل��ت��وق��ع  وم���ن  م��راف��ق��ه 
والت�سييد  الإن�����س��اء  اأع���م���ال  م��ن 
والتجهيز وو�سعه قيد ال�ستثمار 
الثاين  الن�سف  خالل  والت�سغيل 
م��ن ال��ع��ام 2014 ..اإ���س��اف��ة اإىل 
البدء  ب�����س��دد  امل�����س��ال��خ  ق�����س��م  اأن 
لأعداد  وزي���ادة  تو�سعة  اإن�����س��اء  يف 

واملوا�سي  الأغ���ن���ام  ب��ي��ع  ح��ظ��ائ��ر 
نظرا  ي��ا���ش  بني  م�سلخ  م��وق��ع  يف 
لزدياد الطلب من جتار الأغنام 
واملوا�سي على ا�ستئجار احلظائر. 
الكرمي  اجلمهور  الرميثي  ودع��ا 
املرافق اخلدمية  ارتياد هذه  اإىل 
املتطورة والعاملية ذات املوا�سفات 
اأعلى  احل�����س��اري��ة وال���ت���ي حت��ق��ق 
خدمات  وتقدم  ال�سحية  املعايري 
 .. ب���ي���ئ���ة م���ث���ال���ي���ة  م��ت��ك��ام��ل��ة يف 
املوا�سي  ذبح  حم��ذرا من خطورة 
الأماكن  اأو  امل���زارع  اأو  البيوت  يف 

العامة نظرا لأخطارها ال�سحية 
ع��ل��ى امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني . واأ����س���اف اأن 
والبيطرية  ال�سحية  الإم��ك��ان��ات 
والرقابة امل�ستمرة واحلديثة على 
عمليات الذبح وجتهيز اللحوم يف 
للمجتمع  اأبوظبي حتقق  م�سالخ 
وترتقي  ال�����س��ح��ي��ة  ال�������س���الم���ة 
ال�سحة  م����ع����اي����ري  مب�������س���ت���وى 
اأي  م��ن  املجتمع  وحت��م��ي  العامة 
الذبح  عن  ناجتة  �سحية  اأخطار 
الأماكن  يف  للموا�سي  الع�سوائي 

غري املخ�س�سة لذلك .

الرفق  معايري  واأع��ل��ى  ال�سحية 
ملرتادي  وتوؤمن  فيهما  باحليوان 
اإذ  مريحا  ت�سوقا  املوا�سي  اأ�سواق 
 . بالكامل  مكيفان  ال�سوقني  اإن 
واأ�ساف الرميثي اأن اإن�ساء جممع 
اإ�سافة  مي���ث���ل  ال���وث���ب���ة  م�����س��ل��خ 
املتميزة  اخلدمات  ملجمل  نوعية 
مدينة  ب���ل���دي���ة  ت���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 
مكوناته  بكل  فاملجمع  اأب��وظ��ب��ي 
ي��راع��ي احل��داث��ة وال��ت��ط��ور �سواء 
والبنية  الإن�������س���اءات  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ال�سحي  امل�����س��ت��وى  اأو  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

الذي تتم اإجراءات عمليات الذبح 
اإىل  اإ���س��اف��ة  خ��الل��ه  م��ن  وال�سلخ 
امل�ستدامة  البيئة  على  املحافظة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ر���س��ال��ة  وحت��ق��ي��ق 
اأب��وظ��ب��ي ب��ت��ق��دمي اأرق����ى معايري 
اأن  اإىل  واأ�سار  البلدية.  اخلدمات 
اأف�سل  جائزة  ن��ال  الوثبة  م�سلخ 
ال�سرق  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  م�����س��ل��خ 
الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا لعام 
التجهيزات  ح��ي��ث  م���ن   2011
بيع  وحظائر  احلديثة  وامل��ع��دات 
اأعلى  حت��ق��ق  ال���ت���ي  احل���ي���وان���ات 
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اقت�شادية راأ�س اخليمة وهيئة الإذاعة تتفاهمان على توعية اجلمهور  
تقدمها للجمهور .

و يف هذا ال�سدد، قال اأحمد عبيد الطنيجي: انطالقا 
من رغبة الطرفني يف تعزيز عالقات ال�سراكة والتعاون 
للم�سلحة  حتقيقا  و  التميز  و  الإب�����داع  ع��ل��ى  امل��ح��ف��زة 
العامة تولت الدائرة رعاية الن�سرات القت�سادية التي 
اإذاعة  اإىل  اإ�سافة  راأ���ش اخليمة،  اإذاع��ة  تبث عن طريق 
البث  يومي خالل  ب�سكل  للم�ستهلك  توعوية  اإر���س��ادات 
اأهم  على  ال�سوء  بت�سليط  الدائرة  �ستقوم  كما  املبا�سر، 
الأخبار القت�سادية ال�سادرة من الدائرة و املتعلقة بكل 
املبا�سر،  البث  ب�ساأن القت�ساد من خالل  ما هو جديد 
جمتمعية  م�سوؤولية  من  الدائرة  ت�ست�سعره  ملا  حتقيقاً 

اجتاه املجتمع و العمل على ن�سر املعرفة بني امل�ستهلكني 
و اجلمهور.

تن�سيق  اإىل  ت��ه��دف  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  الطنيجي  اأ���س��اف  و 
اجلهود والعمل مبا يخدم املواطنني، وحتقيق الأهداف 
�سوت  اإي�����س��ال  و  الوطنية  التوعية  ن�سر  يف  امل�سرتكة 
تنفيذا  الت��ف��اق��ي��ة  ج���اءت  ح��ي��ث  املعنيني  اإىل  امل�ستمع 
التن�سيق  اأهمية  اأكدت على  التي  الإم��ارة  لإ�سرتاتيجية 
ب���ني امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة و اإر����س���اء ل��ق��واع��د العمل 
خالل  م��ن  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  حت��م��ل  يف  امل�����س��رتك 
ال�ستفادة  و  الو�سائل  ب�ستى  تثقيفه  و  امل�ستهلك  توعية 

من اإذاعة راأ�ش اخليمة كقناة توا�سل فعالة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر 

– راأ���ش اخليمة مع  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  وقعت 
اأم�ش مذكرة تفاهم لتطوير  راأ���ش اخليمة  اذاع��ة  هيئة 
ال�سراكة بينهما من اأجل تقدمي ر�سالة اعالمية ت�سب 

يف خدمة اجلمهور .
مت التوقيع على املذكرة يف مقر الدائرة حيث وقع اأحمد 
الطنيجي نائب املدير العام لدائرة التنمية القت�سادية 
الذاع���ة ومبوجب  ع��ن هيئة  غ��امن م�سطفى  وحم��م��د 
ذلك �سيتم تقدمي ر�سالة اإعالمية هادفة انطالقا من 
التي  واخل��دم��ات  الأن�سطة  و  ال��دائ��رة  فعاليات  تغطية 

الأمطار الغزيرة بالمارات ال�شمالية تت�شبب يف جريان الأودية وتعطيل حركة ال�شيد

م�شت�شفى خليفة بعجمان ينظم ماراثونًا ريا�شيًا مبنا�شبة يوم ال�شحة العاملي

•• راأ�س اخلية الفجر

اأم��ط��ارا غزيرة م�سحوبة  املا�سية  �ساعة   48 خ��الل  اخليمة  راأ���ش  �سهدت 
بالعوا�سف القوية ت�سببت يف اقتالع الأ�سجار وحتطيم اللوحات العالنية 
الطرق  الأمطار  مياه  مالأت  كما  التجارية  واملحال  الطرق  على  املن�سوبة 

وم�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي الواطئة .
راأ�ش اخليمة حملة ل�سحب جتمعات مياه  اأ�سغال  دائرة  بداأت  ومن جهتها 
متاما  ال�سيد  حركة  وتوقفت  متحركا  �سهريجا   18 بوا�سطة  الأم��ط��ار 
ب�سبب �سوء الأح���وال اجلوية وارت��ف��اع الأم���واج  و�سكا الأه��ايل من ت�سرب 
كميات من املياه من اأ�سقف امل�ساكن القدمية وحذرت �سرطة راأ�ش اخليمة 
الأهايل من ارتياد البحر، والبعد عن الوديان التي ا�ستقبلت كميات كبرية 

من املياه
وقال اأحمد احلمادى مدير دائرة الأ�سغال اأن 18 �سيارة بداأت منذ �ساعات 
وتركزت   ، ال�����س��وارع  يف  املتجمعة  الأم��ط��ار  مياه  �سفط  يف  الأويل  ال�سباح 

وانخفا�ش  الرياح  ه��دوء حركة  بعد  ب��دءا من غد  ال�سيد  اأج��واء  تتح�سن 
م�ستوى املوج، واأ�ساف ، كل رحالت ال�سيد توقفت خالل اليومني املا�سيني 

ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية
اإدارة املرور والدوريات ب�سرطة  ونا�سد العقيد عبداهلل علي منخ�ش مدير 
احليطة  اأخ��ذ  �سرورة  اإىل  الطرق،  وم�ستخدمي  ال�سائقني  اخليمة،  راأ���ش 
واحلذر خالل فرتة التقلبات اجلوية التي ت�سهدها الدولة ب�سكل عام وراأ�ش 
اخليمة على وجه اخل�سو�ش هذه الأيام من هطول اأمطار ورياح �سديدة 
ال�سائق  تفقد  اأن  �ساأنها  من  والتي  بالأتربة،  املحملة  الرملية  والعوا�سف 
ال�سيطرة على املركبة ، مما يوؤدي لوقوع العديد من احل��وادث واملفاجاآت 
على الطرق .   واأو�سح اأن معظم احلوادث التي وقعت خالل فرتة هطول 
الأمطار منذ يوم اأم�ش ولغاية اليوم ب�سيطة نتيجة اإهمال ال�سائقني اأثناء 
القيادة، وعدم قدرة �سائق املركبة على ال�سيطرة عليها اأثناء هطول املطر، 
والتاأين  املتقلبة  اجلوية  الأح���وال  يف  الآمنة  القيادة  �سرورة  على  م�سدداً 
مفاجاآت  مع  للتعامل  ال�سالمة  ب��اإج��راءات  والل��ت��زام  والنتباه،  والرتكيز 

كارفور  حتى  ال��ه��دف  دوار  ب��ني  امل��ح�����س��ورة  املنطقة  يف  الأ���س��غ��ال  عمليات 
الكميات  واأ�ساف  املناطق،  والظيت وغريها من  ومناطق يف خزام وجلفار 
التي مت �سحبها كبرية حيث ا�ستمر �سقوط الأمطار ملدة 4 �ساعات امتدت 

حتي �ساعات ال�سباح الأويل اأم�ش
ويف اليوم الثاين على التوايل �سهدت مناطق الرم�ش وجلفار و�سعم �سقوط 
ال�سنوات  الأك���رث غ���زارة يف  الأول  اأم�����ش  اأم��ط��ار  اأم�����ش بعد  اأم��ط��ار خفيفة 

الأخرية .
ملحوظة  ب�سورة  وتراجعت  اأم�ش  متاما  ال�سيد  حركة  توقفت  ذل��ك  اإيل 
كميات الأ�سماك التي تورد لالأ�سواق وقال ال�سياد حممد عالو اأن الكميات 
قرب  معداتهم  ن�سبوا  �سيادين  تخ�ش  اليوم  �سباح  لالأ�سواق  وردت  التي 
اأن  واأ���س��اف  امل�ستهلكني،  احتياجات  تلبي  ل  قليلة  كميات  وه��ي  ال�ساطئ 
احل�سيلة يف الأوقات العادية قليلة ن�سبيا قيا�سا مبثل هذا الوقت من العام 
اأبريل  التي يعترب �سهر  حيث تراجعت كميات اخلباط والكباب وال�سعري 
اأن  املتوقع  انه من  اخر هو حممد ح�سن  قال �سياد  بينما  مو�سم �سيدها 

الطريق، حمذراً م�ستخدمي الطريق وحمبي الرحالت الربية والبحرية 
املاطرة  الأج���واء  يف  خا�سة  املفاجئة  الطق�ش  تقلبات  يف  الوقوع  مغبة  من 

وهبوب الرياح ب�سرعات عالية يف خمتلف مناطق الدولة . 
  ومن جانبه نا�سد النقيب يو�سف بن يعقوب مدير فرع الإنقاذ البحري 
الأحوال  ن�سرة  متابعة  ب�����س��رورة  البحر  م��رت��ادي  اخليمة،  راأ����ش  ب�سرطة 
اجلوية ب�سفة م�ستمرة ملعرفة حالة الطق�ش ون�سبة ارتفاع م�ستوى البحر 
والأم��واج، م�سدداً على �سرورة توخي احليطة واحل��ذر، ومتابعة الن�سرات 
التيارات  ظ��ه��ور  ع��ن  تعلن  وال��ت��ي  اجل��وي��ة  الأر����س���اد  اإدارة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
البحر  م��رت��ادي  دف��ع  اإىل  ت��وؤدي  التي  العالية  والأم���واج  املفاجئة  البحرية 
اإىل ال�سطدام بال�سخور البحرية والتعر�ش ملختلف احلوادث، خ�سو�سا 
كافة  باأ�سكالها  ال�سباحة  والعميقة، ف�ساًل عن جتنب  البعيدة  الأماكن  يف 
املواطنني  الأخ��وة  داعياً جميع  ملخاطرها على حياتهم،  نظراً  الليل،  اأثناء 
جميع  يف   999 الرقم  على  النجدة  بهاتف  الت�سال  ب�سرورة  واملقيمني، 

احلالت الطارئة، متمنياً للجميع ال�سالمة .

•• عجمان ـ الفجر 

لل�سحة  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
ال�����ذي ي�����س��ادف يف ال�����س��اب��ع من 
���س��ه��ر اب���ري���ل م���ن ك���ل ع����ام نظم 
ال�سيخ خليفة بن زايد  م�ست�سفى 
�سارك  ريا�سياً  ماراثوناً  بعجمان 
ف��ي��ه م��رك��ز م�����س��ريف ال�����س��ح��ي ، 
لل�سكري والأبحاث  را�سد  ومركز 
ب�سرطة  ال������دوري������ات  واإدارة   ،
عجمان  �سباب  وم��رك��ز   ، عجمان 
�ساحة  م���ن  امل����اراث����ون  وان��ط��ل��ق   ،
يف  وان��ت��ه��ى  زاي���د  ال�سيخ  م�سجد 
ال�سيخ خليفة بن زايد  م�ست�سفى 
ترمي  امل�سرية حمد  تقدم  ، حيث 
ال�سام�سي مدير منطقة عجمان 
احلو�سني  واأح������م������د  ال���ط���ب���ي���ة 
والدكتور  امل��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
الفني  امل��دي��ر  يون�ش  عبداملعطي 
والدكتور   ، خ��ل��ي��ف��ة  مل�����س��ت�����س��ف��ى 
الطبي  امل��دي��ر  اأبو�سنينه  ���س��الح 
والأبحاث  لل�سكري  را���س��د  ملركز 

امل�ست�سفى  م��وظ��ف��ي  م���ن  وع����دد 
، وامل���ن���ط���ق���ة ال���ط���ب���ي���ة وامل����راك����ز 
ع����دد من  ج���ان���ب  اإىل  ال�����س��ح��ي��ة 

�سباب مركز �سباب عجمان.
ال�سام�سي  ت���رمي  ح��م��د  واأو����س���ح 
الطبية  ع��ج��م��ان  منطقة  م��دي��ر 
مبنا�سبة  ت����اأت����ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأن 
داأبت  العاملي لل�سحة حيث  اليوم 
من  العديد  تنظيم  على  املنطقة 

الفعاليات بهذه املنا�سبة.
واأ�ساف اأن هذا العام مت الرتكيز 
باعتبارها  امل�����س��ي  ري��ا���س��ة  ع��ل��ى 
الهامة  الريا�سية  الأن�سطة  اأحد 
بهدف جذب اجلمهور وتوعيتهم 
باأهمية الريا�سة ، خا�سة يف ظل 
بني  ال�سكر  مر�ش  انت�سار  تنامي 
، وال�����ذي ترجع  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
العوامل  من  العديد  اإىل  اأ�سبابه 
ممار�سة  ع������دم  اأه����م����ه����ا  ول����ع����ل 
 ، كافية  ب�سورة  البدين  الن�ساط 
والعتماد على الوجبات ال�سريعة 
امل�سبعة  ال�سحية  والوجبات غري 

بالدهون وال�سكريات.
وم�سى مدير طبية عجمان قائال 
مب�ساركة  تتم  الفعالية  ه��ذه  اإن 
ال�سحية  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
�سرطة  بينها  وم���ن  واملجتمعية 
���س��ب��اب عجمان  ع��ج��م��ان وم��رك��ز 

 ، ال�����س��ح��ي��ة  امل����راك����ز  اإىل ج���ان���ب 
م�ست�سفى  يف  امل����ارث����ون  وان��ت��ه��ى 
زاي��د حيث مت  ب��ن  ال�سيخ خليفة 
جتهيز مكان خم�س�ش ل�ستقبال 
م����ن ق�سم  ب���اخل���ل���ف  امل�������س���ارك���ني 
عمل  ومت   ، بامل�ست�سفى  احل��وادث 

للم�ساركني  الالزمة  الفحو�سات 
قيا�ش  يف  فحو�سات  اأهمها  وم��ن 
والك�سف  وال�سغط  ال�سكر  ن�سبة 
ع��ل��ى الأم���را����ش امل��زم��ن��ة ، حيث 
قام مركز م�سريف ال�سحي بعمل 

هذه الفحو�سات.

اأرا�شي عجمان حتتفل مع مراجعيها بيوم ال�شحة العاملي

اللجنة العليا ملبادرات مكتوم بن حممد اآل مكتوم 
للتميز والفكر القانوين ت�شتعد حلفلها اخلتامي

•• عجمان ـ الفجر 

الأرا�سي  دائ��رة  اأطلقت  لل�سحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
والأم������الك يف ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز م�سريف 
ال�����س��ح��ي و م��رك��ز دك��ت��ور ن��ي��وت��ر���س��ن م���ب���ادرة �سحتك 
لإجراء  خا�ساً  جناحاً  ال��دائ��رة  خ�س�ست  حيث   ، تهمنا 
املراجعني متثلت  و  فحو�ش طبية جمانية للموظفني 
يف قيا�ش ن�سبة ال�سكر والكول�سرتول يف الدم وال�سغط 
وموؤ�سر كتلة اجل�سم. و كان حارب العرياين مدير عام 
الفعالية  امل�ساركني يف  اأول  والأم���الك  الأرا���س��ي  دائ��رة 
معطياً بذلك اإ�سارة انطالق املبادرة التي �سهدت جتاوب 

ملحوظ من املراجعني و املوظفني.
وقال العرياين اإن املبادرة جاءت لتج�سد حر�ش واهتمام 
و مراجعيها حيث  �سالمة موظفيها  و  ب�سحة  الدائرة 
اإىل تثقيف  ي��ه��دف  مت و���س��ع برنامج وق��ائ��ي وع��الج��ي 
الطبية  الفحو�سات  اأهمية  املوظفي واملراجعني مبدى 

الدورية.
مبركز  التغذية  اأخ�سائية  الرئي�سي  عائ�سة  قدمت  و 
�سالمة  بعنوان �سحتي يف  ال�سحي حما�سرة  م�سريف 
الغذائية  الحتياجات  اإىل  غذائي تطرقت من خاللها 
على  ال�سوء  �سلطت  كما  امل��ت��وازن  ال��غ��ذاء  موا�سفات  و 

الأخطاء ال�سائعة يف غذاء الأطفال و املراهقني.

••  دبي - وام:

اآل  حممد  ب��ن  مكتوم  مل��ب��ادرات  العليا  اللجنة  ت�ستعد   
مكتوم للتميز والفكر القانوين لإقامة حفلها اخلتامي 
والفكر  للتميز  مكتوم  اآل  حممد  ب��ن  مكتوم  مل��ب��ادرات 
ب��رع��اي��ة وح�����س��ور �سمو ال�سيخ  ت��ق��ام  ال��ق��ان��وين وال��ت��ي 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي رئي�ش 
دبي  حم��اك��م  وبتنظيم  دب��ي  ب��اإم��ارة  الق�سائي  املجل�ش 
اإعالمية من موؤ�س�سة دبي لالإعالم وذلك يوم  ورعاية 
ال�سبت املوافق 20 اأبريل اجلاري يف فندق حياة جراند 
دبي. وتعد هذه املبادرات الأوىل من نوعها على م�ستوى 
املجتمع  ف��ئ��ات  ملختلف  موجهة  وه��ي  الأو���س��ط  ال�سرق 
دولة  يف  القانون  كليات  ولطالب  والق�سائي  القانوين 
الإمارات وتهدف اإىل بناء جيل قانوين متمكن وتطوير 
العاملني يف الأجهزة الق�سائية ولتحفيز ريادة  قدرات 
الأع���م���ال ال��ق��ان��ون��ي��ة م���ن خ���الل اأرب�����ع م���ب���ادرات وهي 
م�سابقة مكتوم بن حممد اآل مكتوم للمحاكمة ال�سورية 
وم�سابقة مكتوم بن حممد اآل مكتوم الطالبية للبحوث 
بن  مكتوم  برنامج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  القانونية  العلمية 
القانونية  الدرا�سية  واملنح  للبعثات  مكتوم  اآل  حممد 

واأكادميية حماكم مركز دبي املايل العاملي.
واأكد الدكتور اأحمد �سعيد بن هزمي مدير عام حماكم 
اآل  دبي رئي�ش اللجنة العليا ملبادرات مكتوم بن حممد 
اأن مبادرات مكتوم بن  القانوين  والفكر  للتميز  مكتوم 
اأ�سبحت  ال��ق��ان��وين  وال��ف��ك��ر  للتميز  مكتوم  اآل  حممد 
من�سة لإطالق العديد من الربامج الرائدة يف املجالت 

ورعاية  باهتمام  حتظى  وال��ت��ي  والق�سائية  القانونية 
مكتوم  اآل  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة 
دبي  ب��اإم��ارة  الق�سائي  املجل�ش  رئي�ش  دب��ي  حاكم  نائب 
وتطوير  قانوين  جيل  بناء  على  �سموه  حلر�ش  وذل��ك 
ريادة  وحتفيز  الق�سائية  بال�سلطة  العاملني  ق���درات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة. و���س��ي��ت�����س��م��ن احل��ف��ل اخلتامي  الأع����م����ال 
مل�سابقة  الثانية  ل��ل��دورة  واخل��ت��ام��ي��ة  ال��ع��ام��ة  اجل���ولت 
لعام  ال�سورية  للمحاكمة  مكتوم  اآل  حممد  بن  مكتوم 
اآل  �سركاء مبادرات مكتوم بن حممد  وتكرمي   2013
مكتوم للتميز والفكر القانوين وتكرمي الدفعة الأوىل 
العاملي  املايل  اأكادميية حماكم مركز دبي  من خريجي 
الفائزين يف م�سابقة مكتوم بن حممد  وكذلك تكرمي 
لعام  القانونية  العلمية  الطالبية  للبحوث  مكتوم  اآل 
امل�ساركة يف م�سابقة مكتوم  2012 وتكرمي اجلامعات 

بن حممد اآل مكتوم للمحاكمة ال�سورية 2013.
حممد  بن  مكتوم  مل�سابقة  العامة  اجل��ولت  و�ستنطلق 
ال�سبت  يوم  �سباح  منذ  ال�سورية  للمحاكمة  مكتوم  اآل 
نف�سه  اليوم  م�ساء  حتى  وتتوا�سل  اجل��اري  اأبريل   20
الم���ارات  م��ن اجل��ام��ع��ات وه��ي جامعة  ع��دد  مب�ساركة 
وج��ام��ع��ة اجل���زي���رة وج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة وج��ام��ع��ة �سان 
جوزيف وجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا واأكادميية 
ال�سالمية  لل�سريعة  مالك  الم��ام  وكلية  دب��ي  �سرطة 
وال��ق��ان��ون واجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف الم����ارات على اأن 
ت��خ��ت��ت��م اجل�����ولت ب��امل��راف��ع��ة اخل��ت��ام��ي��ة خ���الل احلفل 
للتميز  مكتوم  اآل  حممد  بن  مكتوم  مل��ب��ادرات  اخلتامي 

والفكر القانوين.

حملة ل�شبط الأمرا�س املزمنة يف �شرطة راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة - الفجر

طالب  ال�سيخ  اللواء  رعاية  حتت 
ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ق���ائ���د عام 
وجت�سيداً  اخليمة،  راأ����ش  �سرطة 
للقيادة  الإ�سرتاتيجية  للخطة 
تكوين  اإىل  ال����رام����ي����ة  ال���ع���ام���ة 
واحلفاظ  جم��ت��م��ع��ي��ة  ����س���راك���ات 
على املورد الب�سري لنجاح العمل 
العامة  ال��ق��ي��ادة  نظمت  الأم��ن��ي، 
بقاعة  اخل��ي��م��ة  راأ�������ش  ل�����س��رط��ة 

يرتك  اأن  دون  و���س��ل��ي��م  ���س��ح��ي 
الأمرا�ش،  اإىل  توؤدي  �سلبية  اآثار 
مل���ا يف ذل����ك اأه���م���ي���ة م��ب��ا���س��رة يف 
اليوم،  طيلة  العمل  �سري  متابعة 
من  ال��ع��دي��د  املحا�سر  تلقى  كما 
ال���س��ت��ف�����س��ارات وال��ت�����س��اوؤلت من 
بالإجابة  وق���ام  امل��وظ��ف��ني  ج��ان��ب 
قام  كما  وج���ه،  اأك��م��ل  على  عليها 
ال�سحي بفح�ش احل�سور  املركز 
حديث  متطور  جهاز  خ��الل  م��ن 
داخل  امل���واد  ن�سبة  بقيا�ش  ي��ق��وم 

حما�سرة  الإع������الم������ي  امل�����رك�����ز 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ت��وع��وي��ة 
لل�سحة بعنوان ) الغذاء وال�سحة 
العامة ( ملنت�سبي ال�سرطة، حيث 
حممد  الدكتور  املحا�سرة  األقى 
مركز  من  تغذية  اأخ�سائي  رك��وة 

د نيوتر�سن .
  وا�ستعر�ش الدكتور ركوة العديد 
واملتعلقة  ال���ه���ام���ة  امل����ح����اور  م���ن 
بال�سحة  اله����ت����م����ام  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
غذائي  ن���ظ���ام  ب����اإت����ب����اع  ال���ع���ام���ة 

اجل�����س��م ب��ك��ل دق���ة وك��ف��اءة وذلك 
م���ن خ���الل ف��ح�����ش ���س��غ��ط الدم 
ون�سبة  وال����وزن  ال�سكر  وف��ح�����ش 
قام  ك���م���ا  اجل�������س���م،  ال����ده����ون يف 
الن�سائح  باإعطاء  رك��وة  الدكتور 
للموظفني  ال�سحية  والإر�سادات 
املفرطة  ال�سمنة  ح��ول احل��د من 
باعتبارها  عليها  التغلب  وكيفية 
�سبباً يف ارتفاع �سغط الدم ون�سبة 
وت���اأث���ريه���ا على  ال���ك���ول�������س���رتول 
التمرينات  ودور  القلب  وظ��ائ��ف 

م�ستوى  حت�سني  على  الريا�سية 
بالدم  ال���ك���ول�������س���رتول  م���ع���دلت 
واملحافظة  ال��دم  �سغط  وخف�ش 
على الوزن ال�سحي والوقاية من 
ال�سمنة،  ت�سببها  التي  الأمرا�ش 
النظام  ات����ب����اع  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
مراعاة  م���ع  ال�����س��ح��ي  ال���غ���ذائ���ي 
اليومية  اجل�������س���م  اح���ت���ي���اج���ات 
ال��غ��ذائ��ي��ة املهمة  ال��ع��ن��ا���س��ر  م���ن 
الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  ومم��ار���س��ة 

ب�سكل منتظم. 
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طرق دبي ت�شتكمل ال�شوارع الداخلية ملنطقة القوز ال�شكنية الرابعة
رقم  مبنطقة  ه��ك��ت��ارا   225 يغطي  ال���ذي  الثانية  ب��ال��ق��وز 
املزدوجة  3.7 كيلو مرت من الطرق  ال��ذي ي�سمل  و   355
و7 كيلو م��رتات م��ن ال��ط��رق ال��ف��ردي��ة م��ع م��واق��ف طولية 
اإ�سافة اإىل 7 دورات واأعمال اإنارة و�سبكتني لت�سريف اأمطار 
القوز  واأ�سارت بن عدي اىل ان منطقة  ال�سحي.  وال�سرف 
الثالثة تت�سمن اإن�ساء طرق فردية بطول 3.3 كيلو مرت مع 
5.3 كيلو مرت ا�سافة  مواقف طولية وتنفيذ طرق بطول 
اىل اخلدمات اللوج�ستية امل�ساحبة لأعمال امل�سروع موؤكدة 
�سيا�سة تطوير وحت�سني  ج��زءا من  تعترب  امل�ساريع  اأن هذه 
�سبكة الطرق ملواكبة التمدد العمراين وال�سكاين لإمارة دبي 

الذي يعترب اأحد اأهم الأهداف الإ�سرتاتيجية للهيئة . 

م�ستخدمي الطريق من العابرين من خالل �سبط حركة 
املركبات و�سرعتها على ال�سوارع .. ا�سافة اىل تنفيذ اأعمال 
�سرف مياه الأمطار وغريها من اأعمال احلماية للخدمات 
املتوافرة للم�سروع . وقالت املهند�سة ميثاء بن عدي املدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة اإن مبا�سرة تنفيذ 
الطرق يف  اأعمال  واإن   2012 مايو  �سهر  ب��داأت يف  امل�سروع 
منطقة القوز ال�سكنية الرابعة وفرت مع ا�ستكمالها حركة 
الداخلية  ال�سوارع  والن�سيابية يف  بال�سهولة  تت�سم  مرورية 
باملنطقة كافة من حيث دخول وخروج القاطنني من املنطقة 
واإليها . واأو�سحت اأن منطقة القوز بها حاليا عدة م�ساريع 
 911 طريق  م�سروع  فمنها  واح��د  وق��ت  يف  جميعها  تنفذ 

••  دبي -وام:

ا�ستكملت هيئة الطرق واملوا�سالت تنفيذ الطرق الداخلية 
ي��ق��ع يف  م�����س��روع  وه���و  ال��راب��ع��ة  ال�سكنية  ال��ق��وز  يف منطقة 
املنطقة 359 يحده من ال�سمال �سارع الواحة ومن ال�سرق 
ومن  حمدان  بنت  لطيفة  �سارع  اجلنوب  ومن  اخليل  �سارع 
القوز  م�����س��روع منطقة  يتكون  و   . الأ���س��اي��ل  ���س��ارع  ال��غ��رب 
ال�سكنية الرابعة من اإن�ساء �سبكة طرق داخلية بطول 8 كيلو 
مرتات ت�ستمل على طرق داخلية ومواقف موازية بالإ�سافة 
الأر�سية  وال��ع��الم��ات  ال��ط��رق  اإن����ارة  م��ن  اأع��م��ال  �سبكة  اإىل 
والإ�سارات املرورية و�سائل ال�سالمة املرورية ل�سمان �سالمة 

طلبة خميم ربيع وطني يزورون الوطني للوثائق والبحوث 
••  اأبوظبي -وام: 

زار عدد من الطلبة امل�ساركني يف جمموعتي مبدعي وطني و متطوعي وطني يف خميم ربيع وطني 2013 املركز 
الوطنية  والتن�سئة  للوطن  والنتماء  وال��ولء  الهوية  تعزيز  ت�ستهدف  والبحوث يف رحلة علمية  للوثائق  الوطني 

والتاريخية لديهم.
ومت تنظيم الرحلة العلمية بالتن�سيق مع  برنامج وطني الذي يرعى املخيم وذلك بناء على مذكرة التفاهم التي 

وقعت بني املوؤ�س�ستني يف مطلع العام احلايل.
وا�ستمل برنامج الزيارة على جولة يف قاعة ال�سيخ زايد بن �سلطان للتعرف على ما حتتويه من الوثائق التاريخية 

مبختلف اأ�سكالها والكتب النادرة واملقتنيات الرتاثية حول تاريخ الدولة كقيام الحتاد وما حققته من اإجنازات.
التعليمية  الربامج  ق�سم  من  الزعابي  عائ�سة  لل�سيدة  وحما�سرة  الوطن  خريطة  لر�سم  عمل  ور�سة  ت�سمن  كما 
بعنوان  زايد الوالد .. زايد القائد حتدثت فيها عن بع�ش اخل�سال الكرمية للمغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه  .

رئي�س الربملان العربي يوؤكد اأهمية تعزيز التعاون مع الربملان الأوروبي

�شباب الإمارات ي�شاركون يف خميم كفاءات للقيادة تعقده موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب

تكرمي مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات

••  مار�صيليا -وام: 

اأع��م��ال القمة الأوىل  اأم�����ش  ب���داأت 
الأع�ساء  ال��دول  برملانات  لروؤ�ساء 
يف الحتاد من اأجل املتو�سط التي 
ت�ستمر يومني يف مدينة مر�سيليا 
القمة  يف  ي�سارك  فرن�سا.  ج��ن��وب 
ال���ربمل���ان���ي���ة الأوروم���ت���و����س���ط���ي���ة..
اأوروبية  38 دولة  برملانات  روؤ�ساء 
مو�سوع  مل��ن��اق�����س��ة  وم��ت��و���س��ط��ي��ة 
ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��راك��ة امل��ت��و���س��ط��ي��ة . 
واأكد معايل اأحمد حممد اجلروان 
رئي�ش الربملان العربي خالل حفل 
الع�ساء الذي نظمه معايل مارتن 
الأوروب���ي.. الربملان  رئي�ش  �سولز 
ال���ع���رب���ي لدعم  ال����ربمل����ان  ت���وج���ه 
وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون م����ع ال���ربمل���ان 
الأوروبي خلدمة ال�سعبني العربي 

كلية ال�شرطة حتتفل بيوبيلها الف�شي غدا 
••  ابوظبي-وام:

حتتفل اإدارة كلية ال�سرطة بيوبيلها الف�سي غدا الثالثاء يف قاعة الحتاد 
بالكلية مبنا�سبة مرور 25 عاما على تخريج اأول دفعة من طلبتها. وكانت 
اأم�ش برئا�سة العميد عبد الرحمن �سعيد  جلنة الحتفال عقدت اجتماعا 
مقر  يف  اأع�سائها  وح�سور  الع�سكري  التدريب  على  العام  امل�سرف  النقبي 
اجلميع  اإن  النقبي  العميد  وق��ال  الح��ت��ف��ال.  ا���س��ت��ع��دادات  ملناق�سة  الكلية 
�سيبذلون ق�سارى جهدهم لإقامة احتفالية مميزة تليق مبكانة الكلية وما 
حققته خالل م�سريتها املمتدة عرب خم�سة وع�سرين عاما مو�سحا ن كلية 
اأ�سهمت يف بناء �سرطة ع�سرية ذات تخطيط ا�سرتاتيجي علمي  ال�سرطة 
ومنهجي �سليم مواكبا للتطورات واملتغريات املتالحقة التي ي�سهدها عاملنا 
املرا�سم والربوتوكولت  النقبي اجتماع جلنة  العميد  تراأ�ش  املعا�سر. كما 
الع�سكرية ومت خالله اإعداد العمليات والتنظيم للمرا�سم والربوتوكولت 
هذه  ي�سمل  كتيب  اإع���داد  ومناق�سة  الأ�سا�سية  القواعد  لو�سع  الع�سكرية 

اجلوانب ويعمل على تو�سيحها لالأ�سخا�ش واجلهات امل�ستفيدة. 

افتتاح مكتب حجوزات ال�شفر للمخالفني 
يف اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية يف الفجرة

••  الفجرية -وام:

�سرطة  ع��ام  قائد  نائب  الطنيجي  نايع  ب��ن  حممد  العقيد  �سعادة  افتتح   
العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  يف  ال�سفر  ح��ج��وزات  مكتب  اأم�ش  م�ساء  الفجرية 
والإ�سالحية لتقدمي خدمات للنزلء املخالفني لقانون الإقامة يف الدولة 
وكل من ي�سدر بحقه حكم بالأبعاد. وقدم العقيد اأحمد حمدان الزيودي 
املكتب  عمل  اآلية  حول  �سرحا  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  مدير 
�سجل  الطنيجي  واأط��ل��ق   . املبعدين  جت��اه  اتخاذها  يتم  التي  والإج����راءات 
الأحوال الإلكرتوين يف املوؤ�س�سة وقام بجولة تفقدية على الأق�سام �سملت 
غرفة العمليات اطلع خاللها على الأجهزة املزودة بها .. فيما وجه بتاأهيل 
جميع املوظفني العاملني فيها و�سقل مهاراتهم وذلك لأداء عملهم بال�سكل 
ال�سحيح. وزار �سعادته عنرب املوقوفني موؤكدا توفري كل احتياجات النزلء 
التي تواجههم مبا يتوافق مع روؤية وا�سرتاتيجية وزارة  العقبات  وتذليل 
نظام  على  واطلع  والإق��ام��ة  اجلن�سية  زار مبنى خمالفني  كما   . الداخلية 
اأمانات  لفرع  التابع  للنزلء  البنكي  النظام  عمل  اآلية  على  وتعرف  العمل 
النزلء واخلدمات التي يقدمها للنزلء.. فيما وجه �سكره جلميع العاملني 
اإدارة املوؤ�س�سة على اجلهود املبذولة لالرتقاء مبنظومة العمل وخدمة  يف 
النزلء. رافق نائب قائد عام �سرطة الفجرية خالل الزيارة الرائد دكتور 
بالإنابة  العامة  والعالقات  الإع���الم  ق�سم  رئي�ش  احل�ساين  حممد  �سعيد 
واملالزم اإبراهيم علوان رئي�ش ق�سم اخلدمات امل�ساندة يف مكتب نائب القائد 

العام .

••  اأبوظبي -وام:

لتنمية  الإم���ارات  موؤ�س�سة  د�سنت   
للقيادة  ك���ف���اءات  خم��ي��م  ال�����س��ب��اب 
اأحد م�ساريع برنامج كفاءات الذي 
بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  اأطلقته 
التنمية  وزي�����رة  ال��ق��ا���س��م��ي  خ��ال��د 
مار�ش  ���س��ه��ر  ال������دويل  وال���ت���ع���اون 
ال�ستثمار  ملتقى  خ���الل  امل��ا���س��ي 
املوؤ�س�سة  تنظمه  ال���ذي  املجتمعي 
اأ�سابيع  ل��ث��الث��ة  امل��خ��ي��م  ي�ستمر   .
ي��ح�����س��ل ب��ع��ده��ا امل�������س���ارك���ون على 
�سهادات معتمدة من معهد القيادة 
والإدارة الدويل يف اململكة املتحدة. 
ب���رن���ام���ج ك�����ف�����اءات على  وي���ع���م���ل 
ت�سجيع ومتكني ال�سباب الإماراتي 
ل��ل��ع��م��ل يف ال���ق���ط���اع اخل���ا����ش من 
تطوير  ب��رام��ج  يف  امل�ساركة  خ��الل 
ال��ق��ي��ادات وب��رام��ج الإر���س��اد والتي 
التي  واخل���ربات  باملهارات  متدهم 
توؤهلهم للعمل يف القطاع اخلا�ش 

بالدولة.
وين�سوي حتت الربنامج م�سروعان 

لالإح�ساء  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ج��ه��از 
والتي اأو�سحت اأن عدد الإماراتيني 
يبلغ  اخلا�ش  القطاع  يف  العاملني 
اأربعة  اأ�سل  من  �سخ�ش  األ��ف   22
اإىل  اأي�سا  ماليني عامل ..م�سرية 
الإمارات  موؤ�س�سة  مولتها  درا���س��ة 
معظم  اأن  اأظ���ه���رت   2011 ع���ام 
���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش تتعامل 
مع مو�سوع توطني الوظائف على 
ولي�ش  يكتمل  ان  ن�ساب يجب  اأن��ه 
ا�سرتاتيجية  تنمية  اأ���س��ا���ش  ع��ل��ى 
قد  اأن��ه  احلب�سي  واأك���دت  وا�سحة. 
للقيادة  ك��ف��اءات  خميم  اإع����داد  مت 
ال�����س��ب��اب��ي��ة لك���ت�������س���اف ال����ق����درات 
وتنميتها  ال�سباب  ل��دى  القيادية 
من خالل نظرية القيادة وجمالت 
تت�سم  ال���ت���ي  ال��ت��ج��ري��ب��ي  ال��ت��ع��ل��م 
والتحدي  وال���س��ت��م��راي��ة  ب��امل��رون��ة 
وال��ت��ع��ل��م وامل���ت���ع���ة. وي�����س��م��ن هذا 
للم�ساركني  املنهجية  م��ن  ال��ن��وع 
خو�ش النواحي العملية والنظرية 
املرتتبة على القيادة والإدارة على 
ح��د ���س��واء وي��ت��م��ث��ل ال��ه��دف العام 

 2012 ع��ام  ويف  امل�سلحة  للقوات 
اأع����ي����د اإط��������الق امل���وؤ����س�������س���ة حتت 
لتنمية  الإم���ارات  موؤ�س�سة  م�سمى 
متكاملة  وطنية  كمبادرة  ال�سباب 
يف  ال�سباب  ط��اق��ات  يف  لال�ستثمار 
ا�سرتاتيجية  يف  تعتمد  الإم����ارات 
ال�ستثمار  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه��ا 
الج��ت��م��اع��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى حتقيق 
حياة  يف  ودائ�������م  اإي���ج���اب���ي  ت����اأث����ري 
ال�����س��ب��اب م��ن خ���الل ت��ب��ن��ي برامج 
تاأثري  وذات  م�����س��ت��دام��ة  وط��ن��ي��ة 
وا�سع. وتعمل املوؤ�س�سة على تطبيق 
ذلك من خالل ثالثة حماور عمل 
والتمكني  ال��ق��ي��ادة  ه���ي  اأ���س��ا���س��ي��ة 
وذلك من خالل م�ساعدة ال�سباب 
وقدراتهم  م��ه��ارات��ه��م  تنمية  على 
�سوق  ل���ل���دخ���ول يف  ي��وؤه��ل��ه��م  مب���ا 
وذلك  الجتماعي  والدمج  العمل 
من خالل التعرف على التحديات 
بالإ�سافة  ال�����س��ب��اب  ت���واج���ه  ال��ت��ي 
املجتمعية  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�سباب  ت�سجيع  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
حياة  ك����اأ�����س����ل����وب  ال����ت����ط����وع  ع���ل���ى 

كفاءات  م�����س��روع  ه��م��ا  رئ��ي�����س��ي��ان 
للقيادات ال�سابة و م�سروع الإر�ساد 
ويهدفان اإىل اأن يكونا اليد القوية 
املهارات  تطوير  جت��اه  تدفع  التي 
وت�سجيع  ال�سباب  بها  يتمتع  التي 
التناف�سية فيما بينهم مبا يوؤهلهم 
وي�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب بيئة 

العمل يف القطاع اخلا�ش.
الرئي�سة  احلب�سي  م��ي��ث��اء  وق��ال��ت 
موؤ�س�سة  يف  ل��ل��ربام��ج  التنفيذية 
اأن برنامج كفاءات يركز  الإم��ارات 
ال�سباب  تزويد  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
باملهارات الالزمة واإعدادهم بحيث 
م�سارهم  ت��ط��وي��ر  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��ون 
امل��ه��ن��ي يف ق��ط��اع الأع���م���ال ك��م��ا اأن 
م�ساعدة  اإىل  ي���ه���دف  ال���ربن���ام���ج 
ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ف��ه��م ال��ق��ي��م��ة التي 
ي�سيفها القطاع اخلا�ش لقت�ساد 
اعتباره  على  يعينهم  مب��ا  ال��ب��الد 
اأي�سا بعيدا  اأ�سا�سيا  خيارا وظيفيا 
ع����ن اخل�����ي�����ارات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة عن 

التوظف يف القطاع احلكومي.
ن�سره  م��ا  اإىل  احل��ب�����س��ي  واأ����س���ارت 

لربنامج كفاءات للقيادة ال�سبابية 
يف ����س���د ال���ف���ج���وة ب����ني الأو�����س����اط 
العمل من  الأك��ادمي��ي��ة وجم���الت 
القيادية  ال��ك��ف��اءات  تطوير  خ��الل 
وت���ع���زي���ز ال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف�����ش ل���دى 
الأفراد. وي�سمل الربنامج تطوير 
امل��راح��ل اجلامعية يف  ال��ط��ال��ب يف 
جمالت عدة مثل مهارات الت�سال 
للغة  ا����س���ت���خ���دام���ه���م  وت����ط����وي����ر 
مل�سطلحات  وفهمهم  الإجنليزية 
القيادة والإدارة كما ي�سقل املخيم 
من  لديهم  امل�سكالت  حل  مهارات 
باملائة   70 ب����  ت���زوي���ده���م  خ����الل 
التجريبي  ال��ت��ع��ل��م  منهجية  م���ن 
القيادة  ع��رو���ش  م��ن  باملائة  و30 
ال��ن��ظ��ري��ة وب��ال��ت��ايل ���س��م��ان قيام 
امل�ساركني باملهام العملية مدعومة 

بقاعدة نظرية.
يذكر ان موؤ�س�سة الإمارات اأطلقت 
مببادرة   2005 اأب���ري���ل   12 يف 
ال�سيخ  ���س��م��و  اأول  ال���ف���ري���ق  م����ن 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

املدنية  امل�ساركة  على  وحتفيزهم 
م�����ن خ������الل ع������دد م�����ن ال����ربام����ج 
ال��ت��ي ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ف��ه��م قيمة 
ولتحقيق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة.  امل�����س��ارك��ة 
هذه الأه��داف تعمل املوؤ�س�سة على 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  حت���دي���د وف���ه���م 
ال�سباب يف دول��ة الإم���ارات  ت��واج��ه 
اإيجاد الفر�ش  جنبا اإىل جنب مع 
اأنف�سهم  ال�سباب  لتنمية  املالئمة 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل م��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات 
م�ساريع  واإي�����ج�����اد  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
للق�سايا  احللول  تقدم  م�ستدامة 
ينمي  امل���ل���ح���ة مب����ا  الج���ت���م���اع���ي���ة 
وثقتهم  وقدراتهم  مهاراتهم  من 
باأنف�سهم وقدرتهم على تويل اأدوار 

وم�سوؤوليات قيادية.
وت��ع��م��ل م��وؤ���س�����س��ة الإم�������ارات على 
موؤ�س�سات  ب���ني  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز 
واخلا�ش  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
خالل  من  املوؤ�س�سة  متويل  وياأتي 
امل�������س���اه���م���ات امل���ق���دم���ة اإل���ي���ه���ا من 
القطاع  و�سركات  اأبوظبي  حكومة 

اخلا�ش. 

•• اأبوظبي -وام: 

كرم موؤمتر ومعر�ش نظم املعلومات 
دبي..مركز  يف   2013 اجلغرافية 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 
يف  لإ�سهاماته  ت��ق��دي��را  وامل��ع��ل��وم��ات 
املحلية  ال����ق����درات  ت��ط��وي��ر  جم����ال 
اجليومكاين.  امل��ج��ال  يف  والوطنية 
الثامنة  ال���ن�������س���خ���ة  وا����س���ت���ه���دف���ت 
م����ن احل������دث ال�������س���ن���وي م����ن ور�����ش 
املعلومات  ن��ظ��م  وم���ع���ار����ش  ع��م��ل 
النظم  اجل��غ��راف��ي��ة..م�����س��ت��خ��دم��ي 
ي���ط���وره���ا معهد  ال���ت���ي  وامل���ن���ت���ج���ات 
املزود  اإزري  البيئية  النظم  بحوث 
املعلومات  ن��ظ��ام  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��امل��ي 
قواعد  اإدارة  وتطبيقات  اجل��غ��رايف 
كيفية  على  رك���زت  البيانات..فيما 
دولة  يف  امل�ستخدمني  ن�سبة  تو�سيع 
ا�ستخدام  ملجال  واملنطقة  الإم���ارات 
ن���ظ���ام امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة من 
ال�سخ�سية  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأج����ه����زة 
واحلو�سبة  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  اإىل 
الكرمي  ع���ب���د  وق������دم  ال�����س��ح��اب��ي��ة. 
ال�سرتاتيجية  م���دي���ر  ال��رئ��ي�����س��ي 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  وال���ت���خ���ط���ي���ط 

على تكنولوجيا املعلومات يف جمال 
اأبوظبي.  يف  الإلكرتونية  اخلدمات 
ور�سالة  روؤي��ة  الرئي�سي  وا�ستعر�ش 
ب��رن��ام��ج ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة لإم����ارة 
اأبوظبي..املبادرة التي اأطلقت خالل 
تبادل  ت�سهيل  اأج��ل  من   2007 ام 
الهيئات  بني  البيانات اجليومكانية 
م���ن اجلهات  وغ���ريه���ا  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سوء  و���س��ل��ط  الأخ������رى..  امل��ع��ن��ي��ة 
لأبوظبي  ميكن  التي  الفر�ش  على 

لالأنظمة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ب�����دور 
وامل��ع��ل��وم��ات وجناحه  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املكانية  البيانات  برنامج  تنفيذ  يف 
ي��زال جمتمع  ول  اأبوظبي.  لإم���ارة 
ب��رن��ام��ج ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة لإم����ارة 
اأب��وظ��ب��ي امل��ت��ن��ام��ي ب���اط���راد وال���ذي 
55 جهة  اأك����رث م���ن  ي�����س��م ح��ال��ي��ا 
املعلومات  م��ن  حكومية..ي�ستفيد 
واخل���دم���ات امل��ك��ان��ي��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 
يف  وفعالية  ك��ف��اءة  اأك���رث  م�ستويات 

لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات..
العامة  اجل���ل�������س���ة  خ������الل  ع���ر����س���ا 
نظم  وم��ع��ر���ش  مل��وؤمت��ر  الفتتاحية 
 ..2013 اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
اأبوظبي  وا�سرتاتيجية  روؤي��ة  ح��ول 
باحلكومة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال�����س��ام��ل��ة 
الأدوار  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
لالأنظمة  اأب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز  ال��ه��ام��ة 
ب�ساأن  وامل���ع���ل���وم���ات  الإل���ك���رتون���ي���ة 
تطوير وقيادة ودعم التحول القائم 

القيادة  لوحة  عرب  منها  الإ�ستفادة 
التنفيذية املمكنة مكانيا وهي عبارة 
مل��وؤ���س��رات الأداء  ع��ن ح��ل م��ت��ك��ام��ل 
واإ�سدار  مكانيا  املمكنة  الرئي�سية 
درا�سة  بجانب  املتقدمة..  التقارير 
ك��ي��ف مي��ك��ن للوحة  ت��ظ��ه��ر  ح���ال���ة 
ت�����س��ه��م يف  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ق���ي���ادة 
امل�ساريع  م��ت��اب��ع��ة  ع��م��ل��ي��ة  حت�����س��ني 
الأداء على وجه اخل�سو�ش.  واإدارة 
الفعاليات  يف  امل�������س���ارك���ون  واأ�����س����اد 

جمال احلوكمة..فيما عر�ش املركز 
اجلهات  بع�ش  متثل  خريطة   56
البيانات  ب���رن���ام���ج  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
املكانية لإمارة اأبوظبي والذي اأ�سبح 
عن�سرا حيويا لإطار عمل احلكومة 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف الإم������ارة. واأع����رب 
الرئي�سي عن �سعادته بتكرمي املركز 
اجليومكاين  امل��ج��ال  يف  عمله  على 
املتميزة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإح����دى  خ���الل 

ملعهد بحوث النظم البيئية اإزري .

اأخبار ال�شاعة : الإمارات دولة العطاء
••  اأبوظبي -وام: 

دولة  تقدمها  التي  الإمنائية  امل�ساعدات  اأهمية  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  اأكدت 
الإمارات للعديد من الدول املحتاجة مل�ساعدتها يف حتقيق التنمية املتوازنة 
. وحتت عنوان الإم��ارات دولة العطاء قالت اإن امل�ساعدات الإمنائية حتتل 
موقعا متقدما يف تعامل دولة الإمارات العربية املتحدة مع العامل اخلارجي 
ويف موؤ�سر ذي دللة مهمة يف هذا ال�ساأن اأظهرت بيانات حديثة �سادرة ع�ن 
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ل� منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 
تقدم ترتيب دولة الإم��ارات بني الدول الأكرث عطاء على م�ستوى العامل 
موؤ�سر  ل�  وفقا  عامليا  ع�سرة  ال�ساد�سة  املرتبة  لتحتل  املا�سي  العام  خ��الل 
ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية اإىل الدخل القومي الإجمايل . واأكدت الن�سرة 
..اأن  الإ�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  ي�سدرها  التي 
اإل  هو  ما  الكبري  النحو  هذا  على  الإمنائية  بامل�ساعدات  الإم���ارات  اهتمام 
ترجمة لوعيها التام باأن اإدراك اأهداف التنمية العاملية املعروفة بالأهداف 
الإمنائية لالألفية ل يتاأتى اإل بتقدمي م�ساعدات للدول الأقل منوا للتغلب 
هي  ال��دول  تلك  اأن  باعتبار  املزمنة  والتنموية  القت�سادية  اأزماتها  على 
احللقة الأ�سعف يف م�سرية التنمية العاملية وقد يوؤدي تركها مبفردها يف 
مواجهة �سعابها التنموية اإىل ات�ساع اأزماتها ومن ثم ت�سديرها اإىل العامل 
اخلارجي وحتولها اإىل اأزمات عاملية. واأو�سحت اأن برنامج املنح وامل�ساعدات 
الإمنائية الإماراتي يعتمد يف منطلقاته الأ�سا�سية على ال�سمات التي تت�سم 
ل  جزء  هو  الربنامج  هذا  اأن  اعتبار  على  للدولة  اخلارجية  ال�سيا�سة  بها 
يتجزاأ من تلك ال�سيا�سة القائمة يف جوهرها على اأ�سا�ش الحرتام املتبادل 
جليا  يبدو  ذلك  اأن  اإىل  واأ�سارت  ا�ستثناء.  دون  العامل  دول  على  والنفتاح 
الدول  املنح لأك��رب ع��دد ممكن من  من خ��الل حر�ش الدولة على تقدمي 
امل�ستفيدة حيث تو�سح بيانات �سابقة ل� جلنة امل�ساعدات الإمنائية اأن هناك 
اأكرث من 92 دولة من الدول الأقل منوا موزعة على مناطق العامل اأجمع 
ت�سم نحو 900 مليون ن�سمة ت�ستقبل منحا تنموية اإماراتية هذا اإ�سافة 
امل�ساعدات الإماراتية تذهب على �سكل منح  املائة من  95 يف  اأن نحو  اإىل 
ل ترد فيما يعد موؤ�سرا اإىل وعي الدولة باأن جناح امل�ساعدات الإمنائية يف 
اإ�سافية على  اأعباء  اأهدافها يرتبط ب�سكل جوهري بعدم توليدها  حتقيق 
الدول امل�ستفيدة. واأكدت اأخبار ال�ساعة يف ختام مقالها الإفتتاحي حر�ش 
دولة الإمارات على اأن تكون براجمها وم�ساعداتها الإمنائية على قدر كبري 
من التنوع كو�سيلة مل�ساعدة الدول امل�ستفيدة منها والأقل منوا على اإدراك 
الإمنائية  امل�ساعدات  ف��اإن  لذلك  مو�سحة   .. املتوازنة  التنمية  ت�سمى  ما 
راأ�سها  على  تاأتي  لها  ح�سر  ل  جم��الت  اإىل  تذهب  ال��دول��ة  تقدمها  التي 
املزمنة  والأم��را���ش  واجل��وع  والأمية  الفقر  كمحا�سرة  التنموية  الق�سايا 
النقل واملوا�سالت والت�سالت  التحتية والرتقاء بو�سائل  البنى  وتطوير 
وم�سروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة واحلفاظ على البيئة ودعم القطاع 
وما  الطبيعية  ال��ك��وارث  عن  املتولدة  التحديات  مواجهة  بجانب  اخلا�ش 
املنكوبة  ال���دول  ح���دود  �سلبياتها  تتعدى  ق��د  ت��داع��ي��ات  م��ن  عليها  ي��رتت��ب 
لتتحول اإىل اأزمات ذات اأبعاد عاملية كاأزمات الغذاء العاملية واأزمات الطاقة 

والتغري املناخي وغريها.

الروابط  اإىل  ا�ستنادا  والوروب����ي 
ال�سعبني  ت���رب���ط  ال���ت���ى  ال��وث��ي��ق��ة 
واقت�ساديا.  واجتماعيا  تاريخيا 
الربملان  رئ��ي�����ش  م���ع���ايل  وال��ت��ق��ى 

اأحمد  ك��ل م��ن  م��ع��ايل  بينهم  م��ن 
ال�سورى  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ف��ه��م��ي 
خليفة  ول�����د  وحم����م����د  امل�������س���ري 
ال�سعبي  ال��وط��ن��ى  املجل�ش  رئي�ش 

العمل  ع�ساء  هام�ش  على  العربي 
الذي ح�سره روؤ�ساء برملانات دول 
الحتاد من اأجل املتو�سط وروؤ�ساء 
�سخ�سيات  عدة  امل�ساركة..  الوفود 

جعفر  ب��ن  وم�سطفى  اجل��زائ��ري 
رئي�ش املجل�ش التاأ�سي�سي التون�سي 
الثاين  ال���ن���ائ���ب  خ������وري  وط�������ارق 
الأردين  ال��ن��واب  جمل�ش  لرئي�ش 

رئ���ي�������ش جمل�ش  وحم���م���د احل������اج 
ال�������س���ورى امل����وري����ت����اين واأن����دري����ه 
ليند  اأن���ا  موؤ�س�سة  رئي�ش  اأزولى 

املتو�سطية. 

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 142 /2013 عم كل-م ع-ب- اأظ

موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  ال�سودان  اجلن�سية:  حممد  نوري  عثمان  مدعي/عمر 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  التجارية  للتوكيالت   باملر 
عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة باملر للتوكيالت  التجارية اجلن�سية: المارات   
عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد- مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/69 جتاري كلي                    
جا�سم  عبدالرحمن  غ��امن  ميثلها  ذ.م.م-  العقارية  ادمي  �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
يو�سف ال�ساهني الغامن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة ادمي لال�ستثمار 
ال�سيد/ جنيب عبدالعزيز عبداهلل  ال��رثوات- �سركة م�ساهمة كويتية- وميثلها  وادارة 
وميثله: عبداهلل را�سد احمد هالل  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   216.669.506( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  ب��ال��زام  الم��ر 
والتعاب   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/4/14 ال�ساعة 9:30 �ش بالقاعة 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
بان  . )علما  القل  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات  من مذكرات 

املدعى عليها الثانية ا�سليا تقدمت بطلب عار�ش(
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/20 مدين  جزئي           
حمل  جمهول  يو�سف   حممد  يو�سف  طيب  حممد  �سيخ  عليه/1-  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم   ) دره��م   18242.28( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
ال�سداد . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حديقة باك�ستان للمواد 

الغذائية رخ�سة رقم:CN 1067474 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3.12*0.80

تعديل ا�سم جتاري:من/حديقة باك�ستان للمواد الغذائية   
PAKISTAN GARDEN FOODSTUFF

اىل/بقالة حديقة باك�ستان ذ.م.م 
BAQALA PAKISTAN GARDEN LLC

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ش  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
كهرباء  لت�سليح  �سدف  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ومكيفات ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1019845 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�سة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل �سدف لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات   

SADAF AUTO ELECTRICAL & AIR CONDITIONER REPAIRS REPAIRS

اىل/ال�سدف العجيب لتجارة قطع غيار ال�سيارات 
AL SADAF AL AJEEB AUTO SPARE PART TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات )4530003(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح كهرباء ال�سيارات و�سحن البطاريات )4520005(
فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفر�سان للطباعة 

رخ�سة رقم:CN 1050214  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ماجد احمد علي بابكري احل�سرمي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فار�ش حممد عمر عامر مهنا
فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة العروبة 

لتنظيفات املباين وال�سكان ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1042567  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد علي ا�سلم الكثريي )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل علي حممد

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ش  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية العنود 

رخ�سة رقم:CN 1036731  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عامر عمر �سالح عمر )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عامر عمر �سالح عمر
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ش  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ال�سرياميك 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1031787  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عامر عمر �سالح عمر )%51(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عامر عمر �سالح عمر
فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة نظام البناء 
  CN 1161557:العاملي للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

خالد حممد �سعيد يو�سف طنا�ش من 25% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد �سبحي حممود ابو فروخ
فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  للتجارة  ال�س�����ادة/امفور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1047193  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

CENTENA FZCO ا�سافة �سينتينا �ش م ح
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ماريرتونك�ش للتجارة ذ.م.م
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الو�سائل والنماذج التعليمية - بالتجزئة )4761002(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح الجهزة اللكرتونية املنزلية )9521001(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ش  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اليام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1189505:لالجهزة المنية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�ش  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نادي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1015628:ساهني للفيديو رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�ش  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
البلو�سي  حممد  نا�سر  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للحدادة والنجارة امل�سلحة رخ�سة رقم:CN 1158693  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سعود علي م�سعود ال�سام�سي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف نا�سر حممد �سليمان ابراهيم ح�سن البلو�سي

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة نا�سر حممد البلو�سي للحدادة والنجارة امل�سلحة
NASER MOHAMED AL BALOUSHI RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH EST

اىل/موؤ�س�سة ن�سيم حفيت للحدادة والنجارة امل�سلحة
NASEEM HAFEET BLACKSMITH & REINFORCED CARPENTRY EST

فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
�سليمان  حممد  نا�سر  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البلو�سي للنجارة رخ�سة رقم:CN 1155176  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة م�سعود علي م�سعود ال�سام�سي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف نا�سر حممد �سليمان ابراهيم ح�سن البلو�سي
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة نا�سر حممد �سليمان البلو�سي للنجارة
NASER MOHAMED SULAIMAN AL BALOUSHI CARPENTRY EST

اىل/موؤ�س�سة الوردة البي�ساء للنجارة
WHITE ROSE CARPENTRY EST

فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الكوخ

رخ�سة رقم:CN 1118130  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سالون الكوخ
AL KOUKH BARBERSHOP

اىل/حمل الكوخ لت�سليح املكيفات
HUT A/C REPAIR SHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح و�سيانة مكيفات الهواء معدات التربيد وتنقية الهواء )3312007(
تعديل ن�ساط/حذف ق�ش وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(

فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  غنتوت  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية رخ�سة رقم:CN 1058066  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد علي حممد �سادق البلو�سي )%5(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ علي حممد �سادق البلو�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي حممد �سادق البلو�سي من 100% اىل %95

تعديل را�ش املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة غنتوت للمقاولت الكهربائية

GHANTOOT ELECTRICAL CONTRACTING ESTABLISHMENT
اىل/غنتوت للمقاولت الكهربائية ذ.م.م

GHANTOOT ELECTRICAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلليج الدولية 

CN 1142522:لالجهزة الطبية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
عدى من�سور �سلمان الطائي من 29% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالكرمي حمود ح�سن

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ش  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفتاة اجلميلة 

CN 1465502:مل�ستلزمات وادوات التجميل رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
احمد �سعيد خلف علي الكعبي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء
احمد �سعيد خلف علي الكعبي من 100% اىل %0

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ا�سامة حممد طالب ابو �سباب )%100(

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ش  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سماء املدينة لعمال ال�سباغ  

رخ�سة رقم:CN 1165820 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سماء املدينة لعمال ال�سباغ
   SAMA ALMADIN PAINTING WORKS

اىل/الولو لعمال ال�سباغ 
AL LULU PAINTING WORKS

البلديات  دائرة  الغربية  املنطقة  ليوا  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
والزراعة ال�سناعية رقم الر�ش 30 حمل رقم 8 حم�سر جفن اىل املنطقة 

5a الغربية ليوا جفن ق 2 م
فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جا�سم عبدالرحيم لاللب�سة 
والحذية الرجالية رخ�سة رقم:CN 1399595 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 3.80*1
تعديل ا�سم جتاري:من/جا�سم عبدالرحيم لاللب�سة والحذية الرجالية

JASEM ABDUL RAHEEM FOR CLOTHING AND SHOES FOR MEN

اىل/الظفرة لاللب�سة والحذية الرجالية 
ALDHAFRA FOR CLOTHING AND SHOES FOR MEN

فعلى كل من له حق العرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

 اعــــــــــــالن
لل�سقق  املنزل  ال�سادة/  بان  لل�سياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
الفندقية الرخ�سة ال�سياحية رقم TL07539 تقدموا بطلب 
من   %100 عن  النعيمي  علي  عبداهلل  ال�سيد/را�سد  تنازل 
وال�سيد/  %99 بن�سبة  ذ.م.م  القاب�سة  لل�سادة/امل�سار  ح�سته 
ال�سكل  بن�سبة 1% وتعديل  النعيمي  را�سد عبداهلل علي  �سامل 
القانوين لي�سبح �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة. وعلى كل من 
ومراجعة  التقدم  الجراء  هذا  على  العرتا�ش  يف  احلق  له 
الهيئة خالل ا�سبوع ميالدي من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 
فان الهيئة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�ساء 

هذه املده حيث �ست�ستكمل الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�ضياحية

العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   

 اإعـــالن �ضطب قيد
باأن ال�سادة/�سركة تي تي ئي انرتنا�سيونال  تعلن وزارة القت�ساد 
ليمتد - ابوظبي )بريطانية اجلن�سية( قد تقدمت بطلب �سطب 
 )3647( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد 
القانون  لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف  1984م  ل�سنة   )8( رقم  الحتادي 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ش لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  العرتا�ش  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري �ش.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�ضجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة  

 يف التظلم رقم 2012/282 تظلم 2012/4409   اأ عري�ضة م ر- ب- اأظ
فريدة  �سده:  املتظلم  فل�سطني  اجلن�سية:  حممود  ابراهيم  وفاء  املتظلم/   
التظلم:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  واخرون  مرزوق  غالم  عبداحل�سني 
تظلم- حجز حتفظي املطلوب اعالنه: علي ماهر �سوادى اخل�سر اجلن�سية: 
املذكور اعاله وحددت  التظلم  اقام  املتظلم  ان  بالن�سر حيث  العراق عنوانه: 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/8 موعدا لنظر التظلم لذا فانت مكلف 
باحل�سور امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية  الكائنة بدائرة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الق�ساء 
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دبي ت�شت�شيف املنتدى الإقليمي الثاين لطب اجلهاز التنف�شي
••  دبي -وام:

الذي  التنف�سي  اجلهاز  لطب  الثاين  الإقليمي  املنتدى  دبي  ا�ست�سافت 
نظمته �سركة بوهرجنر اإجنلهامي يومي 5 و 6 ابريل احلايل ومتحورت 
على  الرتكيز  مع  التنف�سي  اجلهاز  اأمرا�ش  حول  فيه  النقا�ش  جل�سات 
مر�ش الن�سداد الرئوي املزمن وانت�سار املر�ش وال�سعال املرافق له يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وا�ستهدف املنتدى ن�سر الوعي 
حول اأهمية املعاجلة الدورية ملر�ش الن�سداد الرئوي املزمن ونتائجها 
املفيدة للمر�سى على املدى الطويل حيث يعاين يف الوقت احلايل 13 
مليون �سخ�ش يف املنطقة من مر�ش الن�سداد الرئوي املزمن .. وعلى 
اجلهاز  اأمرا�ش  ا�ست�ساري  هالبني  ديفيد  الدكتور  قام  املنتدى  هام�ش 

من الإ�سابة باملر�ش هي من خالل فح�ش وظائف الرئتني الذي يتوفر 
من  فقط.  الثالثية  الرعاية  مراكز  �سمن  املنطقة  يف  انتقائي  ب�سكل 
جانبه قال الدكتور ب�سام حمبوب ا�ست�ساري ورئي�ش ق�سم الطب الرئوي 
الن�سداد  مر�ش  انت�سار  من  الرغم  على  اأن��ه  دب��ي  يف  را�سد  مب�ست�سفى 
احلياة  نوعية  م��ن  ك��ل  على  للغاية  ال�سلبي  وت��اأث��ريه  امل��زم��ن  ال��رئ��وي 
وعالج  امل��ر���ش  لت�سخي�ش  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اأن  غ��ري  املر�سى  وحيوية 
اأ�سباب ذلك اإىل  الأ�سخا�ش امل�سابني ل تزال حمدودة حيث يعود اأحد 
ت�سخي�ش  دون  املزمن  الرئوي  الن�سداد  بقاء مر�ش  تاأثري  اإدراك  عدم 
حممود  دال��ي��ا  ال��دك��ت��ورة  قالت  ب��دوره��ا  ال�سحية.  الرعاية  قطاع  على 
ان  اإجنلهامي  الطبية لدى بوهرجنر  لل�سوؤون  الإقليمية  املديرة  عمرو 
هذا املر�ش املنت�سر بني املدخنني ب�سكل خا�ش ي�سكل قلقا على ال�سحة 

التنف�سي بالك�سف عن عالجات جديدة اأطلقت موؤخرا لتو�سيع ال�سعب 
الهوائية وعالج مر�ش الن�سداد الرئوي املزمن م�سلطا ال�سوء على اأدلة 
توؤكد فعالية هذه الأدوية على املدى الق�سري ودور العالجات اجلديدة 
الأخرى ملر�ش الن�سداد الرئوي املزمن مبا يف ذلك العالجات امل�سادة 
لاللتهابات والعالجات التي ت�سبط معدل اإفراز املخاط بالإ�سافة اإىل 
تقلي�ش  اإىل  للو�سول  التداخلي  ال�سعبي  للمنظار  احلديثة  التقنيات 
حجم الرئة. كما قامت الدكتورة مرينا رئي�سة ق�سم الأمرا�ش الرئوية 
يف املركز الطبي اجلامعي التابع مل�ست�سفى �سان جورج يف لبنان بت�سليط 
ال�سوء على التحديات التي تواجه الأطباء يف ت�سخي�ش مر�ش الن�سداد 
الرئوي املزمن دون فح�ش وظائف الرئتني مو�سحة انه ل تزال هناك 
للتاأكد  الوحيدة  الطريقة  اأن  حيث  املر�ش  ت�سخي�ش  يف  بالغة  �سعوبة 

العامة نظرا لالنت�سار املتزايد للتدخني يف ال�سرق الأو�سط منوهة باأن 
معدلت الإ�سابة باملر�ش م�ستمرة يف الرتفاع يف �سوء النق�ش الكبري 
يف الت�سخي�ش والعالج حيث اأن اأعباء العالج وال�سيطرة على هذا املر�ش 
الأموال  ت�ستنزف  ما  �سرعان  به  والتحكم  منه  الوقاية  بالإمكان  الذي 
ن�سبة  ارتفاع  ا�ستمر  اإذا  العامة  ال�سحية  الرعاية  ملوؤ�س�سات  املخ�س�سة 
املر�سى غري اخلا�سعني للعالج. و�سهد املنتدى ح�سور اأكرث من 300 
م�سارك من كبار الأخ�سائيني يف اأمرا�ش اجلهاز التنف�سي والأمرا�ش 
الباطنية والعالج التنف�سي بالإ�سافة اإىل متخ�س�سني يف جمال الطب 
واأ�ساتذة جامعيني ميثلون قطاعات الرعاية ال�سحية يف اململكة املتحدة 
وجنوب اأفريقيا واإيطاليا واأملانيا ودول جمل�ش التعاون اخلليجي وم�سر 

ولبنان واملغرب واجلزائر وتون�ش والعراق وليبيا والأردن. 

برعاية حاكم ال�شارقة موؤ�ش�شة القراآن تقيم حفلها ال�شنوي �شباح اخلمي�س لتكرمي الفائزين يف جائزة ال�شارقة للقراآن الكرمي وال�شنة على م�شتوى الدولة

هيئة اآل مكتوم اخلرية وبيت اخلر تتربعان مبليون و850 الف درهم للمر�شى املع�شرين مب�شت�شفيات هيئة ال�شحة بدبي

منطقة اأم القيوين الطبية حتتفل بيوم ال�شحة العاملي
••  اأم القيوين -وام: 

القيوين  اأم  م��ن��ط��ق��ة  ا���س��ت�����س��اف��ت 
وزارة  م��رك��ز  مبقر  اأم�����ش  الطبية 
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 
ف��ع��ال��ي��ات الحتفال  ال��ق��ي��وي��ن  ب���اأم 
العام  ل��ه��ذا  ال��ع��امل��ي  ال�سحة  ب��ي��وم 
املرتفع   ال���دم  ���س��ع��ار  �سغط  حت��ت 
منظمة  اح���ت���ف���الت  م����ع  ت���زام���ن���ا 
الذي  اليوم  بهذا  العاملية  ال�سحة 

يوافق )اليوم( من كل عام.
اأقيم  ال������ذي   � الح���ت���ف���ال  و����س���ه���د 
ال�سيخ را�سد بن  حتت رعاية �سمو 
���س��ع��ود ب��ن را���س��د امل��ع��ال ويل عهد 
جا�سم  حميد  �سعادة   � القيوين  اأم 
للمجل�ش  ال���ع���ام  الم�����ني  خ��ل��ف��ان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���اأم ال��ق��ي��وي��ن وم���دراء 
احلكومية  وال����دوائ����ر  امل��وؤ���س�����س��ات 
من  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل  ب������الإم������ارة 
وعدد  ال�سحة  ب����وزارة  امل�سئولني 
من الطباء ال�ست�ساريني والهيئة 
التمري�سية من املناطق الطبية يف 

الدولة.
التي  الحتفال  فعاليات  وت�سمنت 
والتعزيز  التثقيف  اإدارة  نظمتها 
ال�سيا�سات  �سوؤون  بقطاع  ال�سحي 
ام  منطقة  مع  بالتعاون  ال�سحية 
خمتلفة  فقرات  الطبية  القيوين 
را�سد عبيد  بكلمة  ب��داأت  ومتنوعة 
ال�����س��ح��ي ن��ائ��ب م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة ام 
م�ست�سفى  مدير  الطبية  القيوين 
اإىل  فيها  ا���س��ار  ال��ع��ام  القيوين  ام 

انت�ساره  ون�سبة  وخ��ط��ورت��ه  عليه 
والعامل وعالقة �سغط  الدولة  يف 
ال��ق��ل��ب وعالقة  ب���اأم���را����ش  ال�����دم 
ارتفاع �سغط الدم باأمرا�ش الكلية 
وت�����اأث�����ريه ع��ل��ي��ه��ا وع����ر�����ش طرق 
العالج املتبعة يف ما يخ�ش �سغط 
الدم وكيفية عالج ارتفاع ال�سغط 
العادي  للعالج  ي�ستجيب  ل  ال��ذي 
عند  ال��دم  �سغط  ارتفاع  وخماطر 
اهم  �سرح  اىل  بالإ�سافة  احلوامل 
و اخر التطورات العالجية املتبعة 
يخ�ش  فيما  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف 

ارتفاع �سغط الدم.
القيوين  ام  م��ن��ط��ق��ة  واط���ل���ق���ت 
ال�سحة  ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  حافلة  ال��ع��امل��ي 
ع���ي���ادة متنقلة  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����ي 
ت���ت�������س���م���ن الج������ه������زة وامل������ع������دات 
الفحو�سات  اج��راء  يف  املتخ�س�سة 
الدم  �سغط  قيا�ش  مثل  املختلفة 
وال�سكر ومعدل كتلة اجل�سم جتوب 
ام���ارات ال��دول��ة جت��ري فحو�سات 
عليها  للمرتددين  جمانية  طبية 
بالإ�سافة اىل تقدميها للمعلومات 
من  املختلفة  وال�سحية  الطبية 
خالل احلقائب التوعية والتثقيف 
ت��وزي��ع��ه��ا على  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال�سحي 
امل�����رتددي�����ن ع���ل���ى ال���ع���ي���ادة يف كل 
منطقة. وقام �سعادة حميد جا�سم 
الحتفال  ختام  يف  ال�سحي  ورا�سد 
امل�ساركة  الفراد واجلهات  بتكرمي 

يف الحتفال .

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
ب������ن حممد  �����س����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
حاكم ال�سارقة تقيم موؤ�س�سة القراآن 
ال��ك��رمي وال�����س��ن��ة ب��ال�����س��ارق��ة حفلها 
الذكور  الفائزين  لتكرمي  ال�سنوي 
الكرمي  للقراآن  ال�سارقة  ج��ائ��زة  يف 
وذلك  الدولة  م�ستوى  وال�سنة على 
العا�سرة من �سباح  ال�ساعة  يف متام 
من  الأول  امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ش  ي����وم 
املوافق  1434ه�  الآخ����رة  ج��م��ادى 
احل���ادي ع�سر م��ن اإب��ري��ل اجل���اري ، 

واأ�ساد �سلطان مطر بن دملوك رئي�ش 
�ساحب  ب��رع��اي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  جمل�ش 
�سنويا  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  ال�������س���م���و 
املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  وا����س���ار  ل��ل��ج��ائ��زة 
فتحت باب امل�ساركة يف جائزة القراآن 
املطهرة  ال�سنة  ج��ائ��زة  ويف  ال��ك��رمي 
لكافة  الإن�������اث  اأو  ل���ل���ذك���ور  ����س���واء 
امل�ستويات والأعمار، و�سكلت يف ذلك 
عدداً من اللجان تقوم باأدوار كبرية 
للتعريف بامل�سابقة ودعوة الراغبني 
يف امل�ساركة بها وقد حققت يف ذلك 
خمتلف  يف  للم�ساركة  كبريا  اإق��ب��ال 

للمواطنني  وخ�س�ش  فقط  اأج���زاء 
دون 13 �سنة، فيما خ�س�ش لالإناث 
حفظ  يف  الأول  م�����س��ت��وي��ات،  اأرب���ع���ة 
والعمر  ك����ام����اًل  ال����ك����رمي  ال�����ق�����راآن 
ع�سرين  حفظ  يف  وال��ث��اين  مفتوح، 
جزءاً بحيث لتتجاوز عمرها ثمانية 
الثالث  وال���ف���رع  ع���ام���اً،  وع�����س��ري��ن 
وليتجاوز  اأج����زاء  ع�سرة  حفظ  يف 
والفرع  ع��ام��اً،  ع�سر  ثمانية  عمرها 
حلفظ  للمواطنات  خا�ش  اخلام�ش 
عمرها  ولي��ت��ج��اوز  اأج�����زاء  خم�سة 

�ستة ع�سر عاماً .

ال�سارقة  مبدينة  ق�سرالثقافة  يف 
على اأن تقيم حفل تكرمي الفائزات 
من البنات م�ساء يوم ال�سبت املوافق 
ال��ث��ال��ث ع�����س��ر م���ن ���س��ه��ر اإب���ري���ل يف 

ال�ساعة اخلام�سة ع�سرا.
اأن �سهدت جائزة  وياأتي احلفل بعد 
وال�سنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  ال�����س��ارق��ة 
م�ساركة  ع�سرة  ال�ساد�سة  دورتها  يف 
جمتمعية وطالبية كبرية، ترجمت 
يف قيمها حر�ش �سمو حاكم ال�سارقة 
الإ�سالمية  ال��ه��وي��ة  ت��اأ���س��ي��ل  ع��ل��ى 

والثقافة الدينية .

فئاتها .
وقال اإن جائزة ال�سنة النبوية وزعت 
بينما  ل��ل��ذك��ور  م�ستويات  اأرب��ع��ة  يف 
اأما جائزة  خ�س�ست فئتني لالإناث، 
القراآن الكرمي، فقد وزعت اإىل اأربعة 
كاماًل،  الكرمي  للقراآن  الأول  فروع 
 22 امل�سارك  عمر  ليتجاوز  بحيث 
جزءاً،  ع�سرون  الثاين  والفرع  �سنة 
واأل يتجاوز عمر امل�سارك 17 �سنة، 
بحيث  اأج��زاء  ع�سرة  الثالث  والفرع 
�سنة،   15 امل�سارك  عمر  يتجاوز  ل 
خلم�سة  والأخ���ري  اخلام�ش  وال��ف��رع 

••  دبي -وام:

اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  قدمت   
مليونا  اليوم  اخلري  بيت  وجمعية 
ماليا  ت��ربع��ا  دره����م  ال���ف  و850 
لهيئة ال�سحة بدبي لعالج احلالت 
املر�سية املع�سرة مب�ست�سفيات هيئة 

ال�سحة بدبي.
امل��ه��ن��د���ش عي�سى  ���س��ع��ادة  وت�����س��ل��م 
ال�سحة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  امل��ي��دور 
ب��دب��ي خ���الل احل��ف��ل ال����ذي اقيم 
مببنى الدارة العامة التربع املايل 
مدير  ال�سايغ  م���ريزا  ���س��ع��ادة  م��ن 
م��ك��ت��ب ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 

والفاعلة بني املوؤ�س�سات احلكومية 
خلدمة  اخل����ريي����ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
املر�سى وتوفري احلماية والرعاية 
املعوزين  املر�سى  ال�سحية ملختلف 

يف املجتمع.
وقال �سعادة مريزا ال�سايغ ان هذا 
التربع ياأتي �سمن العمل اخلريي 
 .. الهيئة  به  الذي تقوم  الن�ساين 
ال�سيخ  �سمو  توجيهات  اإىل  لف��ت��ا 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 
امل��ال��ي��ة ودعمه  ح��اك��م دب����ي وزي����ر 
امل�����س��ت��م��ر مل�����س��رية ال��ع��م��ل اخلريي 
م�ستعر�سا الجنازات التي حققتها 
الهيئة يف خدمة املر�سى املع�سرين 

ح�������س���ر ح����ف����ل ال�����ت�����ربع ك�����ل من 
العلماء  ���س��ل��ي��م  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
اهلل  ع��ب��د  وال��دك��ت��ور  امل�ست�سفيات 
اخلياط املدير التنفيذي مل�ست�سفى 
ادارة  م��دي��ر  ل��وت��اه  لطيفة وغ���امن 
املوؤ�س�سي  والت�������س���ال  ال��ت�����س��وي��ق 
و���س��امل ب��ن لح���ج رئ��ي�����ش برنامج 
نائب  ال�����س����د  واح����م����د  م�������س���اع���دة 
وحممد  م�ساعدة  ب��رن��ام��ج  رئي�ش 
ح�سني عبده املدير املايل بجمعية 
ب��ي��ت اخل����ري وع��ل��ي ���س��ال��ح �سعيد 
العالقات العامة مكتب مدير عام 

جمعية بيت اخلري. 

م��ك��ت��وم وع�����س��و جمل�ش  اآل  را���س��د 
اخلريية  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة  ام���ن���اء 
ومن �سعادة �سعيد مبارك املزروعي 
ن���ائ���ب م���دي���ر ع�����ام ج��م��ع��ي��ة بيت 

اخلري.
عي�سى  امل��ه��ن��د���ش  ����س���ع���ادة  واأ�����س����اد 
امل���ي���دور ب��اجل��ه��ود امل�����س��ت��م��رة التي 
تقوم بها هيئة اآل مكتوم اخلريية 
املجال  يف  اخل����ري  ب��ي��ت  وج��م��ع��ي��ة 
اخل������ريي والن���������س����اين ودوره����م����ا 
وم�������س���اع���دة  دع�������م  ال�������ري�������ادي يف 
املر�سى  وخا�سة  املحتاجة  الفئات 
املع�سرين .. موؤكدا اأن هذا التربع 
احلقيقة  ال�����س��راك��ة  يج�سد  امل���ايل 

ومنها  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  مب��خ��ت��ل��ف 
م�ست�سفيات هيئة ال�سحة بدبي.

ول����ف����ت �����س����ع����ادة ����س���ع���ي���د م���ب���ارك 
التعاون  ع���الق���ات  اإىل  امل����زروع����ي 
اجلمعية  ب��ني  القائمة  وال�����س��راك��ة 
ال�����س��ح��ة ب��دب��ي يف جمال  وه��ي��ئ��ة 
والتي  والن�ساين  اخل��ريي  العمل 
اث���م���رت ع���ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة بني 
اجلانبني يف وقت �سابق للم�ساعدة 
يف عالج احلالت املر�سية املع�سرة 
مب�ست�سفيات هيئة ال�سحة بدبي .. 
موؤكدا على ا�ستمرارية هذا التعاون 
خلدمة املر�سى الغري قادرين على 

حتمل التكاليف العالجية.

اأن  اإىل  م���������س����ريا   .. ال�������س���ح���ي���ة 
ال�سحة  ي���وم  م��و���س��وع  تخ�سي�ش 
ال��ع��امل��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام مل��ر���ش �سغط 
املبكر  الفح�ش  اهمية  يوؤكد  ال��دم 
�سلوكية  امن����اط  ات���ب���اع  و����س���رورة 
�سحية مثل اللتزام بنظام غذائي 
���س��ح��ي��ة ومم���ار����س���ة ن�����س��اط بدين 

يومي.
اي�سا  ال����ف����ع����ال����ي����ات  وت�������س���م���ن���ت 
ا����س���ت���ع���را����ش ان�������س���ط���ة وب����رام����ج 
التثقيف ال�سحي يف جمال التوعية 
املختلفة  ب���الأم���را����ش  وال��ت��ع��ري��ف 
منها  الوقاية  وكيفية  وم�سبباتها 

والتعاي�ش مع بع�سها.
فقرات  على  الحتفال  ا�ستمل  كما 

حر�ش وزارة ال�سحة على الرتقاء 
ب�سحة الن�سان يف الفئات العمرية 
م��ن اجلهد  امل��زي��د  وب��ذل  املختلفة 
�ساملة  �سحية  خدمات  تقدمي  يف 
التحديات  وم���واج���ه���ة  وم��ت��م��ي��زة 
التي تفر�ش على املجتمع وامل�ساكل 
ال�سحية املعا�سرة والآثار املرتتبة 

عليها.
ال�سحة  وزارة  �سعي  ال�سحي  واأك��د 
�سمن ا�سرتاتيجيتها على مكافحة 
الم���را����ش واحل��ف��اظ ع��ل��ى �سحة 
الن�سان وذلك من خالل تنفيذها 
والفعاليات  الن�سطة  من  للعديد 
ال�سحي  ال��وع��ي  رف��ع  يف  امل�ساهمة 
احلياة  امن�����اط  ن��ح��و  امل��ج��ت��م��ع  يف 

فنية متنوعة حيث مت القاء ق�سيدة 
الحتفال  م��و���س��وع  ح���ول  �سعرية 
ل��ل�����س��اع��ر الم����ارات����ي حم��م��د عبد 
ال�سعر يف  اهلل الربيكي مدير بيت 
م�سرحي  عر�ش  وتقدمي  ال�سارقة 
مت  وكذلك  املنا�سبة  بهذه  توعوي 
لت�سجيع  وج��وائ��ز  �سحوبات  عمل 
املعلومات  اكت�ساب  على  اجلمهور 

ال�سحية ال�سليمة.
وق������������دم ن����خ����ب����ة م�������ن الط������ب������اء 
م�ست�سفيات  يف  وال���س��ت�����س��اري��ني 
برنامج  الفعاليات  �سمن  ال��دول��ة 
�سحية  حما�سرات  ت�سمن  علمي 
ع����ن ���س��غ��ط ال������دم ح�����ول ارت���ف���اع 
�سغط الدم ومدى اهمية التعرف 

البيئة واملياه تبحث تعزيز التعاون مع موانئ دبي العاملية

البيئة واملياه تنظم ندوة اأ�شلوب املكافحة املتقدم ملر�س احلمى القالعية

زايد العليا تنظم موؤمترا �شحفيا لالإعالن عن ترتيبات اأك�ش�س اأبوظبي 2013 

••  دبي-وام:

ا�ستقبل معايل الدكتور را�سد اأحمد بن فهد وزير البيئة 
واملياه بديوان الوزارة يف دبي اأم�ش �سعادة حممد يو�سف 
املعلم نائب الرئي�ش الأول واملدير العام ملوانئ دبي العاملية 
بح�سور �سعادة عبدالرحيم احلمادي وكيل الوزارة امل�ساعد 
للخدمات امل�ساندة. ومت خالل اللقاء الذي ياأتي تعزيزا 
للجهود القائمة والعالقات الوثيقة بني الوزارة وموانئ 
دبي العاملية بحث تطوير خدمات الوزارة يف موانئ دبي 
مبا يحقق ان�سيابية التجارة وتب�سيط الجراءات وخف�ش 
باملوانئ.  التحية  البنية  وتطوير  اخلدمات  اجن��از  زم��ن 
ال��وزارة ت�سعى وبالتعاون مع خمتلف  اأن  ابن فهد  وقال 
تقدمها  التي  اخلدمات  تطوير  اإىل  واجلهات  املوؤ�س�سات 

للجمهور موؤكدا حر�سها على تقدمي خدمات ذات جودة 
برفع  املرتبطة  ال�سرتاتيجية  لأهدافها  حتقيقا  عالية 
م��ع��دلت الأم����ن والأم�����ن احل��ي��وي وت��ط��وي��ر اخلدمات 
ال���وزارة  تعمل  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  اأه���م  اأح���د  اأن  اإىل  م�سريا 
بالتعاون مع خمتلف ال�سركاء على تنفيذها هو م�سروع 
الدولة.  والبيطري مبنافذ  الزراعي  كفاءة احلجر  رفع 
اللقاء توجه �سعادة حممد يو�سف املعلم نائب  ويف ختام 
بال�سكر  العاملية  دبي  ملوانئ  العام  واملدير  الأول  الرئي�ش 
والتقدير ملعايل وزير البيئة واملياه على التعاون امل�ستمر 
اإقليمي  كمركز  والإم����ارات  دب��ي  مكانة  تعزيز  �سبيل  يف 
جبل  ميناء  مكانة  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  للتجارة  ودويل 
علي الرائدة كبوابة عاملية للتجارة على م�ستوى الدولة 

واملنطقة ب�سكل عام.

•• دبي -وام:

 تبداأ اليوم يف دبي اأعمال الندوة العملية اأ�سلوب املكافحة 
املتقدم ملر�ش احلمى القالعية التي تنظمها وزارة البيئة 
احليوانية  لل�سحة  العاملية  املنظمة  مع  بالتعاون  وامل��ي��اه 
وتقدمي  الوبائية  الأم��را���ش  متابعة  اإىل  تهدف  والتي   ..
وت�سعى  ان��ت�����س��اره��ا.  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  والر�����س����اد  ال��ن�����س��ح 
ال��وزارة من خالل مثل هذه الندوات التي تعنى بالرثوة 
امل�ستجدات يف جمال ال�سحة  اآخر  اإىل مواكبة  احليوانية 
اأهدافها  لتحقيق  الأم��را���ش  وانت�سار  وظهور  احليوانية 
احليوي  الأم���ن  م��ع��دلت  رف��ع  يف  املتمثلة  ال�سرتاتيجية 

وت��ع��زي��ز الأم����ن ال��غ��ذائ��ي يف ال���دول���ة. ك��م��ا ت��ت��اب��ع ال����وزارة 
وخا�سة  احليوانية  ب��الأم��را���ش  يتعلق  م��ا  يف  امل�ستجدات 
العاملية  املنظمة  م��ع  بالتعاون  القالعية  احل��م��ى  م��ر���ش 
والدورات  الجتماعات  يف  وامل�ساركة  احليوانية  لل�سحة 
الدول  خمتلف  يف  تعقد  ال��ت��ي  العمل  وور����ش  التدريبية 
لتدريب الكادر الوطني وتعزيز القدرات الوطنية يف هذا 
املا�سية  الفرتة  خ��الل  و�ساركت  ال���وزارة  ونظمت  املجال. 
ذات  العمل  واملعار�ش وور���ش  امل��وؤمت��رات  يف جمموعة من 
منها  الأم��را���ش  ومكافحة  احليوانية  بال�سحة  العالقة 
رعاية موؤمتر الرعام بالتعاون مع املنظمة العاملية لل�سحة 
احليوانية بجانب رعايتها معر�ش دبي الدويل للخيول . 

••  اأبوظبي -وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  نهيان 
وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  تنظم 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة خ���الل ال���ف���رتة م���ن 16 اإىل 
العاملي  اأبوظبي  موؤمتر  فعاليات  اجل��اري  اأب��ري��ل   18
اأبوظبي  اأك�س�ش  ال�ساد�ش لذوي الحتياجات اخلا�سة  

لتفعيل  جمتمعية  �سراكات  نحو  �سعار  حتت    2013
غد  �سباح  �سحفيا  م��وؤمت��را  املوؤ�س�سة  وتعقد   . الدمج 
الثالثاء بقاعة ال�سينما بنادي �سباط القوات امل�سلحة 
ب��اأب��وظ��ب��ي ي��ح�����س��ره مم��ث��ل ع���ن ���س��م��و راع����ي املوؤمتر 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  الهاملي  فا�سل  حممد  وحممد 
الإدارة الأمني العام للموؤ�س�سة لإعالن ترتيبات تنظيم 
يف  امل�ساركة  الدولية  وال�سخ�سيات  واخل��رباء  املوؤمتر 

حماور جل�ساته. 

هيئة ال�شحة توقع اتفاقية لتعزيز ال�شحة العامة يف اإمارة اأبوظبي
••  اأبوظبي -وام:

الهيئة  ال�������س���ح���ة  ه���ي���ئ���ة  وق����ع����ت   
التنظيمية لقطاع الرعاية ال�سحية 

اأبوظبي مذكرة تفاهم مع  اإم��ارة  يف 
لل�سحة  اأو���س��ط��ي��ة  ال�����س��رق  ال�سبكة 
ت��ع��م��ل يف منطقة  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
ال�سحة  اإدارة  ن���ظ���ام  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
رب���ط وم�ساركة  م��ن خ���الل  ال��ع��ام��ة 
امل����ع����ل����وم����ات واخل�������������ربات وو�����س����ع 
بذلك  اخل���ا����س���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
وتاأ�س�ست  ال�سبكة.  يف  الأع�ساء  بني 
لل�سحة  اأو���س��ط��ي��ة  ال�����س��رق  ال�سبكة 
 2009 ع���ام  يف  ر���س��م��ي��ا  املجتمعية 
امليداين  للتدريب  برامج  اأرب��ع��ة  مع 
مركز  مع  بالتعاون  الأوب��ئ��ة  علم  يف 
منها  وال��وق��اي��ة  الأم��را���ش  مكافحة 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ���س��ي  دي  ���س��ي 
و���س��ب��ك��ة ب��رام��ج ال��ت��دري��ب يف جمال 
تيفينت  العامة  وال�سحة  الوبائيات 
املعرفة  وت���ب���ادل  ال��ت��ع��اون  لت�سهيل 
ال�سحة  ق�����س��اي��ا  ح����ول  واخل�������ربات 
ال��ع��ام��ة. وت�����س��م��ل الت��ف��اق��ي��ة و�سع 
واملعلومات  اخل���ربات  لتبادل  اآل��ي��ات 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال�������س���ح���ة ال���ع���ام���ة بني 
ال�سحة  وحت�����س��ني  ال�سبكة  اأع�����س��اء 

العامة يف الإمارة من خالل تطوير 
العامة  ال�����س��ح��ة  ب���رام���ج  وت���وج���ي���ه 
احلالية وامل�ساريع امل�ستقبلية وو�سع 
ا�سرتاتيجيات وبرامج لإدارة الأوبئة 
اآليات  وال�ستجابة للطوارئ وتقييم 
وتطويرها  العامة  ال�سحة  مراقبة 
وو�سع معايري لال�ستجابة للحالت 
الطارئة والأمرا�ش ال�سارية املعدية 
وب���ن���اء ق�����درات امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 
جم��ال ال���ط���وارىء وو���س��ع الربامج 
املعدية  غ��ري  ب���الأم���را����ش  اخل��ا���س��ة 
ك���ال�������س���ك���ري وال�������س���غ���ط واأم����را�����ش 
القلب وال�سرايني وال�سمنة وغريها 
الأبحاث اخلا�سة يف جمالت  ودعم 
الدكتورة  وق��ال��ت  ال��ع��ام��ة.  ال�سحة 
اأم���ن���ي���ات ال���ه���اج���ري م���دي���رة دائ����رة 
هيئة  يف  وال��ب��ح��وث  العامة  ال�سحة 
التفاقية  ه���ذه  ت��وق��ي��ع  ان  ال�سحة 
الهيئة  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي 
التي تعنى مبراقبة وحتليل الو�سع 
ال�سحي العام لل�سكان يف الإمارة من 
خالل و�سع الأنظمة وتطبيق اأف�سل 

املمار�سات واملعايري العاملية .

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة  

 يف التظلم رقم 2012/282 تظلم 2012/4409   اأ عري�ضة م ر- ب- اأظ
فريدة  �سده:  املتظلم  فل�سطني  اجلن�سية:  حممود  ابراهيم  وفاء  املتظلم/   
التظلم:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  واخرون  مرزوق  غالم  عبداحل�سني 
تظلم- حجز حتفظي املطلوب اعالنه: علي ماهر �سوادى اخل�سر اجلن�سية: 
املذكور اعاله وحددت  التظلم  اقام  املتظلم  ان  بالن�سر حيث  العراق عنوانه: 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/4/8 موعدا لنظر التظلم لذا فانت مكلف 
باحل�سور امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية  الكائنة بدائرة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الق�ساء 
بثالثة  التظلم  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  مل�ستنداتك  و�سورا 

ايام على القل �سدر بتاريخ : 2013/3/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
    اعالن رقم 2013/63 بالن�ضر 

حممد  وميثلها  ال�سحية  والدوات  للتجارة  خور�سيد  موؤ�س�سة   : املدعى 
خور�سيد   املطلوب اعالنه: �سامل عبداهلل �سامل �سطبع العامري العنوان: 
بالن�سر مب��ا ان امل��دع��ي رف��ع امل��ذك��ورة اع���اله وح���دد ي��وم الث��ن��ني املوافق 
2013/4/22 موعدا لنظرها ،لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 12 ظهر، 
امام جلنه ف�ش املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�سوراً منها بعدد اخل�سوم لدى 

ق�سم التح�سري وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم العالن. 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2013/174 جزئي جتاري    
علي  املدعية:  ان  حيث      - لل�سناعات  البكار  فجر  عليه:/�سركة  املدعى  اىل 
املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  عبداللطيف  احمد  ح�سن 
والفائدة  درهم(   32.000( وقدره  مببلغ  مبطالبتك  فيها:  ويعلنك  اعاله 
القانونية 9% وحتى ال�سداد التام بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  لذلك يتق�سى ح�سورك امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة 
والن�سف من يوم 2013/4/8 ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات   ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/915  ا�ضتئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سدهما / 1 -  �سركة ات�ش تي ا�ش تريد ينغ م م ح منطقة حرة 
ح    م  م  ينغ  ا���ش تريد  تي  ات�ش  ل�سركة  وامل��دي��ر  املالك  2- خالد حممود حممد 
جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /موؤ�س�سة ابو �سيدو التجارية وميثله: 
بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  بامدهاف  احمد  عبداهلل ح�سن 
يوم  جل�سه  لها  وح���ددت   2012/7/17 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2011/2027 رق��م 
الثنني املوافق 2013/5/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2.D.16 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/52  ا�ضتئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -  كلية كمربيدج الدولية   جمهول حمل القامة 
علي  وميثله:  ذ.م.م  �ش  والع���الن  للدعاية  /ت�سريي  امل�ستاأنف  ان  مبا 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم 2012/644 جتاري كلي بتاريخ 2013/1/16 وحددت لها جل�سه يوم 
 ch2.D.16 الثنني املوافق 2013/5/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  وع��ل��ي��ه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2010/606  ا�ضتئناف جتاري  
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -   �ساهرخ حممد يو�سف قا�سمي  جمهول حمل 
)�ش.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  الكميت  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
وميثلها مديرها/ من�سور عبا�ش علي قنربي وميثله: �سمرية عبداهلل 
ع��ل��ي ق��رق��ا���ش  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2009/1458 جتاري كلي بتاريخ 2010/7/8 وحددت لها جل�سه يوم الحد 
املوافق 2013/4/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2.E.23 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/21  ا�ضتئناف تنفيذ مدين  
امل�ستاأنف �سدهما/ 1 -  وول��ف ماج ميدفيت اوفينز 2- ديتري ماج  اىل 
ميدفيت ماليت�سيك  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /جوزيف 
كليندين�ست وميثله: يو�سف خليفة احمد بن حماد قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/937 تنفيذ مدين بتاريخ 2013/3/3 
 10.00 ال�ساعة   2013/4/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
�سباحا بالقاعة ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/70 عقاري كلي                    
اىل املدعى عليه /1- رويف ووتر فرونت ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�سروق يو�سف علي املناعي وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد اقام عليك 
ا�ستمارة  وف�سخ  ببطالن  الق�ساء  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
حجز بيع و�سراء الوحدة العقارية املربمة مابني املدعيه واملدعية عليها مببلغ وقدره 
)393524.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من 
تاريخ ال�سداد يف 2009/11/12 نتيجة اخالل املدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها. وحددت 
ch1B.8 لذا  لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/5/1 ال�ساعة 11:00 �ش بالقاعة 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1452 جتاري كلي                    
اند ترافيل كو جمهول حمل القامة  املدعى عليه /1- �سحرا �سريتورز  اىل 
مبا ان املدعي / انور بابادوبول�ش- ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته وكيال عن مالك 
الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  بدر قد  نبيه احمد  فندق ماي فري وميثله: 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ش  خبري  بندب  املطالبة 
ال�ساعة  املوافق 2013/4/28  .  وح��ددت لها جل�سة يوم الحد  واتعاب املحاماة 
ميثلك  م��ن  او  ب��احل�����س��ور  مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا   ch1B.8 ب��ال��ق��اع��ة  ���ش   9:30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1058 عقاري كلي                    
اىل املدعى عليه /1- �سركة تعمري القاب�سة لال�ستثمار ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �سرين حممد عقيل بهرمن  قد اقام عليك الدعوى 
برد  عليها  املدعى  وال��زام  وال�سراء  البيع  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   578750( وق��دره  مبلغ 
القانونية بواقع 10% من تاريخ ا�ستالمها املبلغ اىل حني ال�سداد التام. وحددت 
 ch1A.1 لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/5/6 ال�ساعة 9:30 �ش بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/783 عقاري كلي                    
اىل املدعى عليه /1- فورتيون �سريين املحدودة   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ حممد علي عبدالعزيز وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�ش  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاق املربم بني املدعي واملدعي عليه برد مبلغ 2361070.15 
درهم  امل�ستحق للمدعي بال�سافة للفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والثاين  الول  عليهما  املدعي  وال��زام  التام  ال�سداد  حتى 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/24 ال�ساعة 11:00 �ش 
بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1896 جتاري كلي                    
ه��ادي تهراين   جمهويل  م ح 2- بهداد ح�سن  م  ال�سرق الو�سط  با�سا  املدعى عليهما /1-  اىل 
الناخي  التجاري وميثله: عبداهلل خمي�ش غريب  ابوظبي  بنك  املدعي /  ان  حمل القامة مبا 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  ع��ل��ي   اآل 
)5183256.70درهم( عبارة عن املديونية املرت�سدة بذمة املدعي عليهما حتى تاريخ 2012/9/16 
رفع  تاريخ  حتى  التاريخ  ه��ذا  من   %12 بواقع  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام و�سم ملف احلجز رقم 2012/320 حجز  ال�سداد  الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى حتى 
اىل طلبات  ا�سافة  بتثبيت احلجز  احلكم  وبالنتيجة  ون��ف��اذه   ب�سحة  واحلكم  حتظفي جت��اري 
الواردة يف لئحة الدعوى. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2013/4/11 ال�ساعة 9:30 �ش 
بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/854 مدين كلي                    
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  الرباط  �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
اولدها  نف�سها وب�سفها و�سية على  �سامي عن  بونو  فاديفيلو  باباثي زوجة   / املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  فيجاي    �سامي  بونو  فاديفيلو  ميكال 
املادية  ال���س��رار  ع��ن  تعوي�سا  دره���م(   150000( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ي��وم اخلمي�ش  لها جل�سة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  واملعنوية 
املوافق 2013/4/11 ال�ساعة 9:30 �ش بالقاعة ch2D.18 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
�سيكون مبثابة  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/3 عقاري كلي                    
املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العقارية  الزهراء  �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
عليك  اق��ام  قد  علي    اآل  رم�سان  ح�سن  احمد  وميثله:  �سوليما  ايفانوفنا  اوك�سانا   /
واملدعى  امل��دع��ي��ة  ب��ني  امل��ربم��ان  البيع  ع��ق��دي  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
بال�سافة  للوحدتني  دره��م(  وق��دره )1470082.53  املدعى عليها مببلغ  وال��زام  عليها 
الوحدات  لت�سجيل  عليه  للمدعي  املدعيه  �سددته  ما  قيمة   ) درهم  اىل مبلغ )10000 
ب�سجل املبدئي  مع الفوائد القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2013/4/29 ال�ساعة 11:00 �ش بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/141 احوال نف�ض م�ضلمني                      
امل��ري جمهول  ث��اين  املدعى عليه /1- خالد عتيق �سامل حممد بن  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / زكيه م�ستور   ق��د اق��ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بنفقة عدة ومتعة ونفقة زوجية ونفقة متعة وموؤخر 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.   والر�سوم  ال�سداق 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.13 بالقاعة  �ش   8:30 ال�ساعة   2013/4/17
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم ق�ضايا الأ�ضرة                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2011/103 احوال نف�ض غري م�ضلمني                      
القامة  حمل  جمهول  مونا�سان    كوتي  كوجنو    -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / بندو �سو�سان جوروج فاروجي�ش قد اقام عليك الدعوى 
ل��ل�����س��رر واث���ب���ات ح�����س��ان��ه والر�سوم    ب��ال��ط��الق  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
املوافق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.14 بالقاعة  �ش   8:30 ال�ساعة   2013/4/25
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
حالة  .ويف  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم ق�ضايا الأ�ضرة                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/1711 تنفيذ جتاري
�سعد  حممد   -2 ����ش.ذ.م.م  للمقاولت  ت��وا  ك��ازا  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  التا�سي  ه�سام  حممد 
فينك�ش كونكريت برودكت�ش فرع من وايف ال�سناعية �ش .ذ.م.م وميثله: 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكما  يو�سف احمد عبداهلل عبدالرحيم  قد 
درهم   )47248( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكما  اع��اله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

       يف الدعوى رقم 2011/950  مدين كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �سهاب عبدالرحيم عبدالكرمي الزرعوين جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي  / �سركة عبيد حارب ملقاولت البناء �ش.ذ.م.م- وميثلها ال�سيد/ جمال 
حممد �سعيد احل�سن  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ 2013/3/21 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة ح�سوريا للمدعى عليه 
ال�سلية  ال��دع��وى  يف  الف�سل  وقبل  الول  عليه  للمدعى  احل�سوري  ومبثابة  الثاين 
واملتقابلة بندب اخلبري الهند�سي �ساحب الدور باجلدول مامل يتفق طريف الدعوى 
بهذا احلكم تكون مهمته الطالع  النطق  تاريخ  ا�سبوع من  ت�سمية غريه خالل  على 
على اوراق الدعوى وم�ستنداتها وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت امانة وقدرها10.000 
درهم والزمت املدعية ا�سليا ايداعها خزينة املحكمة. . وحددت الها املحكمة جل�سة يوم 

ch2D.18  الثنني املوافق 2013/4/29 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
ق�ضم الق�ضايا املدنية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
    اعالن بالن�ضر 

لقد تقرر يف الق�سية رقم )2013/833 ( منازعات ايجارية املنظورة امام 
جلنة ف�ش املنازعات اليجارية )اللجنة الثالثة( واملرفوعة من/1- موزة 
غامن  علي  م��ب��ارك  ورث���ة/  وكيلة  ب�سفتها  القبي�سي  غ��امن  علي  م��ب��ارك 
وال�سيانة  للعقارات  وال��ف��رج  الأم��ل   / عليها   املدعى  لإع��الن  القبي�سي- 
العامة- ن�سراً- حل�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2013/4/14 يف ال�ساعة 
منطقة  ال��دف��اع-  �سارع  ابوظبي-  يف  الكائن  اللجنة  مقر  يف  م�ساء   6.00
مع�سكر اآل نهيان- بجانب �سندوق ال��زواج  فيال رقم 2 وذلك على نفقة 

املدعية.

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

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3500 /2012   عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/مد�سر اقبال زكرياء اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: ابراهيم الرحمي 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الرحمي  ابراهيم  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 117 /2013   عم كل- م ع-ب-اأظ

للمعدات  يورب  عليه:  مدعي  �سوريا  اجلن�سية:  الزريقي  خ�سر  مدعي/ح�سن 
املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  الن�سائية 
حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  الن�سائية  للمعدات  اعالنه/يورب 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/16
مبدينة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  مول  مزيد  زايد  بن  حممد 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/24
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 770 /2013   عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ويل رحمن �سليمان مياه اجلن�سية: بنغالدي�ش مدعي عليه: جالك�سي 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  العاملية 
وال�سيانة  للمقاولت  العاملية  اعالنه/جالك�سي  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة 
موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 830 /2013   عم جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  اجلن�سية:  علي  ا�سحاق  ليت  احمد  مدعي/طارق 
المارات مو�سوع  املركزية اجلن�سية:  املطابخ  �ستيل لرتكيب معدات  كري�ستال 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/كري�ستال �ستيل لرتكيب معدات 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  املركزية  املطابخ 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/3/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 507 /2013   عم جز- م ع-ب-اأظ

دا�ش باغاله كومار اجلن�سية: بنغالدي�ش  مدعي عليه:  �ساندرا  مدعي/هاران 
ور�سة حممد جا�سم للحدادة واخلراطة اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: 
واخلراطة  للحدادة  جا�سم  حممد  اعالنه/ور�سة  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/19
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 141 /2013   عم كل- م ع-ب-اأظ

مدعي/بول دوغال�ش هاجارت اجلن�سية: بريطاين مدعي عليه: الدارة ملعدات 
حقول النفط الدولية ذ.م.م اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/الدارة ملعدات حقول النفط الدولية ذ.م.م اجلن�سية: 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت مكلف  املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر  املحكمة يوم الحد 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/07
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1352 /2010   ت ك- اأظ ب

مدعي/موؤ�س�سة �سيف لل�سفر واخلدمات اجلن�سية: المارات مدعي عليه: هنادي 
حمدد   غري  اجلن�سية:  احمد  ا�سرف  زوجة  احمد  ا�سرف  زوجة  المني  حممد 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية املطلوب اعالنه/هنادي حممد المني زوجة 
ا�سرف احمد زوجة ا�سرف احمد اجلن�سية: غري حمدد عنوانه: بالن�سر)بقرار 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الحالة( 
الربعاء املوافق 2013/4/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 290 /2013   عم جز- م ع-ب-اأظ

الريف  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  اجلن�سية:  عبدالقادر  احمد  مدعي/�سالح 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الوا�سع 
المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الوا�سع  الريف  اعالنه  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�سورا 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2394 /2012   جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  امليكانيكية  لالجهزة  مرتو  مدعي/�سركة 
مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  واخرون  ذ.م.م  للمقاولت  �ساير  �سركة  عليه: 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 107.403 درهم املطلوب اعالنه/احمد �سعبان 
املدعي  ان  بالن�سر حيث  علي حممد احلريري اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/3/31 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• دبي -وام:

ال��ف��ري��ق �ساحي خلفان  اأك���د م��ع��ايل   
دبي على  ل�سرطة  العام  القائد  متيم 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأهمية 
املوؤ�س�سات  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت��وط��ي��د  يف 
الر�سائل  واإي�سال  واملجتمع  الأمنية 
الأمنية التي تهدف اإىل بث ال�ستقرار 

والطماأنينة يف اأفراده.
وقال معاليه اإن �سرطة دبي كانت من 
قامت  التي  الأمنية  املوؤ�س�سات  اأوائ��ل 
التكنولوجيا يف �سلب العمل  باإدخال 
ا�ستخدام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��رط��ي 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي نظرا 
مما  النا�ش  بني  اليوم  و�سولها  لقوة 
الثقافية  املفاهيم  اإر���س��اء  يف  ي�ساهم 

الأمنية يف املجتمعات.
ذل��ك خ��الل م�ساركة معاليه يف  ج��اء 
بال�سيناريو  التخطيط  عمل  ور���س��ة 
الجتماعي  التوا�سل  على  تطبيقات 
امل�ساحبة  ال���ور����ش  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن 
لأف�سل  ال��ت��ا���س��ع  ال�����دويل  للملتقى 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال�����س��رط��ي��ة امل���ق���ام���ة يف 
ف��ن��دق ج��م��ريا ك��ري��ك�����س��اي��د مبنطقة 

اللواء  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور  ال���ق���ره���ود 
القائد  ن��ائ��ب  امل��زي��ن��ة  م��ط��ر  خمي�ش 
الدكتور  وال��ل��واء  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام 
العبيديل  ال��رزاق  القدو�ش عبد  عبد 
مدير الإدارة العامة للجودة ال�ساملة 
وع�����دد م���ن امل�����س��ارك��ني م���ن خمتلف 
بالإ�سافة  بال�سرطة  العامة  الإدارات 
اخلارجية.  ال�����س��رط��ي��ة  اجل��ه��ات  اإىل 
كلية  م��ن  م��ال��ك��اه��ي  وحت���دث كيفني 
ن�ساأة  ع��ن  ال��ور���س��ة  حما�سر  بو�سنت 
وكيف  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 
املجتمع  فئات  كافة  بني  قبول  لق��ت 
واأ�سبحت يف الوقت ذاته متثل حتديا 
النظام  وتطبيق  الأم��ن��ي  لال�ستقرار 
ال�سرطية  امل���وؤ����س�������س���ات  ان  ..وق�������ال 
ا���س��ت��خ��دام هذه  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة جل����اأت 
املواقع لأنها تعد طريقة غري مكلفة 
حلفظ الأمن والنظام العام وت�ساهم 
يف اإح����داث ت��غ��ريات يف ق���درات حفظ 
الأمن والنظام ويف اأدوات حفظ الأمن 
بالإ�سافة  بها  املرتبطة  وال��ق��وان��ني 
الذي  اخل��ط��ر  وطبيعة  ال��ك��ف��اءة  اإىل 

يتعر�ش له رجل الأمن.
مواقع  ال���ور����س���ة  حم��ا���س��ر  واع���ت���رب 

جهاز  مبثابة  الجتماعي  التوا�سل 
ع�����س��ب��ي ل��ك��وك��ب الأر�������ش ح��ي��ث يتم 
ال���ك�������س���ف ع�����ن ن���ب�������س���ات الأن���ظ���م���ة 
اأن  اإىل  ..م���������س����ريا  الج���ت���م���اع���ي���ة 
اأج��ري يف عدد من  ا�ستطالعا للراأي 
الأمريكية  املتحدة  كالوليات  الدول 
اأظهر  واأملانيا  وكندا  املتحدة  واململكة 
ا�ستخدام  ي���وؤي���دون  ب��امل��ائ��ة   75 ان 
ال�������س���رط���ة ل���ل���م���زي���د م����ن ال���ق���ن���وات 
اأن  ب��امل��ائ��ة   20 راأى  بينما  ال��رق��م��ي��ة 
هذه  ت�ستخدم  ال�سرطية  اأج��ه��زت��ه��م 

التقنيات.
وقال ان هناك 11 من املوؤثرات التي 
الأجهزة  ا�ستعمال  م�ستقبل  يف  توؤثر 
ال�سرطية ملواقع التوا�سل الجتماعي 
يف جمال حفظ الأمن والنظام العام 
امل��ج��ت��م��ع واإدارة  ���س��ل��وك  اأه��م��ه��ا ف��ه��م 
ون�سر  والتحذيرات  العامة  العالقات 
اجلرمية  وق������وع  وم���ن���ع  امل���ع���ل���وم���ات 
امل�ستهدفة  املجتمعات  اإىل  والو�سول 
والك�سف  اجل��رمي��ة  وح��ل  والتحقيق 
الأفعال  اأو  الإج��رام��ي��ة  ال��ن��واي��ا  ع��ن 
واحلفاظ  والأزم��ات  الطوارئ  واإدارة 
والتجنيد  الأم��ن  على �سالمة رج��ال 

وال���ف���ح�������ش ال���رق���م���ي وال����ت����اأك����د من 
اأن كل  ال�����س��ل��وك ال�����س��ل��ي��م ..م�����س��ي��ف��ا 
ت������دار عن  اأن  ي���ج���ب  الأب�����ع�����اد  ه�����ذه 
و�سيا�سة  اإ�سرتاتيجية  قوانني  طريق 
م��ت��م��ا���س��ك��ة. وت��ن��اول��ت ور����س���ة العمل 
األي�سا  ف��ي��ه��ا  حت���دث  ال��ت��ي   - الأوىل 
ال�سرعي  ال��ط��ب  معهد  م��ن  دان  ف��ان 
يف هولندا - دور العلم اجلنائي باملواد 
الكيميائية والبيولوجية والإ�سعاعية 
الهجمات  يف  امل�ستخدمة  وال��ن��ووي��ة 
هولندا  يف  ال��ف��ع��ل  وردود  الإره��اب��ي��ة 
..لفتة اإىل اأن معهد الطب ال�سرعي 
التحقيقات  بتطوير  ب��داأ  الهولندي 
اجل���ن���ائ���ي���ة يف الأع�����م�����ال الإره���اب���ي���ة 
الكيميائية  امل��واد  با�ستخدام  املرتكبة 
والنووية  والإ�سعاعية  والبيولوجية 
وذل��������ك ك�������رد ف����ع����ل م�����ن احل���ك���وم���ة 
ال��ه��ول��ن��دي��ة ع��ل��ى ت��زاي��د خ��ط��ر وقوع 
مواد  عنه  ي�سدر  ق��د  اإره��اب��ي  هجوم 
واإ�سعاعية  وب��ي��ول��وج��ي��ة  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ون��ووي��ة. وحت��دث فولكري اوات���ر من 
فرايبورغ  ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب��ي يف  امل��رك��ز 
عن  اأملانيا«-  ال�سرعي  الطب  -معهد 
الدم  لعينات من  دور حتليل مقرتن 

الكانابينويد  مل�����س��ت��خ��دم��ي  وال���ب���ول 
اأ�سل  ع����ن  ل��ل��ك�����س��ف  ال����س���ط���ن���اع���ي 
اأي�ش حم��ددة حيث  ون��واجت  املركبات 
بعد عزلها  املركبات  اأ�سل  مت حتديد 
تقنيات  با�ستخدام  املخدرة  امل��واد  عن 
والتحليل  املختلفة  الطيفي  التحليل 
الطيفي بالرنني املغناطي�سي النووي 
با�ستمرار  ج���دي���دة  م��رك��ب��ات  ودم����ج 
لر�سد رد الفعل املتعدد وهي طريقة 
ب��ا���س��ت��خ��دام مطياف  ال����دم  ل��ت��ح��ل��ي��ل 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ال���رتاديف  الكتلة 
ب��ال�����س��ائ��ل عايل  ك���روم���ات���وج���راف���ي���ا 
تطبيقها  اأي�����س��ا  مي��ك��ن  ح��ي��ث  الأداء 
عينات  ا���س��ت��خ��دام  ط��ري��ق  ع��ن  بنجاح 
م��ن ���س��وائ��ل ال��ف��م وال�����س��ع��ر. ورك���زت 
حتدث  التي   - الثالثة  العمل  ور���س��ة 
معهد  م���ن  زال�����ن  ف����ان  ادوارد  ف��ي��ه��ا 
دور  على   - ال�سرعي  للطب  هولندا 
التحقيق  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ث���ورة 
�ستتمكن  ح��ي��ث  اجل���رمي���ة  م��وق��ع  يف 
الأج�����ه�����زة ال�����س��رط��ي��ة ق���ري���ب���ا وعن 
الإح�سا�ش  م��ن  التكنولوجيا  ط��ري��ق 
والتذوق  وال���س��ت��م��اع  وال���س��ت��ن�����س��اق 
وال��ف��ح�����ش يف واق����ع اف��رتا���س��ي لكل 

الأدلة املوجودة يف م�سرح اجلرمية.
واأ�سار اإىل اأن التجميد مل�سرح اجلرمية 
اأو  البناء  لإع���ادة  كبرية  فر�سا  يوفر 
اختبار الفر�سيات واإفادات ال�سهود بها 
كما �سيكون ذلك مفيدا للغاية لتعليم 
ال�سرعي  ال���ط���ب  ب��اح��ث��ي  وت����دري����ب 
جديدة  وتقنيات  اأ�ساليب  لتجريب 
يف  ودوره  ال�سرعي  ال��ط��ب  جم��ال  يف 
حتقيق التطلعات ال�سرطية. وتطرق 
اململكة املتحدة -  انتوين بينربج من 
عقدت  التي  الرابعة  العمل  ور�سة  يف 
حتت عنوان  برنامج القرتاحات يف 
كيفية  اىل   - املعا�سر  ال�سرطة  جهاز 
الو�سول اإىل نظام اقرتاحات يتنا�سب 

يف  املعا�سرة  ال�سرطية  اخل��دم��ة  م��ع 
ظ���ل م���ا و���س��ل��ت اإل���ي���ه ال��ب�����س��ري��ة من 
تطور على ال�سعد كافة ومنها الثورة 
جمال  يف  وا�ستغاللها  التكنولوجية 
نظام القرتاحات ال�سرطية لتطوير 
التعريف  حديثه  يف  وت��ن��اول  عملها. 
تطوير  يف  ودوره  الق���رتاح  بربنامج 
العمل ال�سرطي واآلية اإجناح برنامج 
الق��رتاح يف اأجهزة ال�سرطة يف حني 
ناق�ست ور�سة العمل اخلام�سة - التي 
جتربة   - بينربخ  ج��ون  فيها  حت��دث 
واأهمية الرتكيز  الفاعلة  الأداء  اإدارة 
على ما هو مهم بالن�سبة للمنظمات 
الإنتاجية  من  درج��ة  اأق�سى  لتوفري 

ملحة  ال��ور���س��ة  ق��دم��ت  ح��ي��ث  والأداء 
والتقنيات  الأدوات  ع�����ن  ع����ام����ة 
مت  والتي  الأداء  اإدارة  يف  امل�ستخدمة 
التفتي�ش  قبل جهاز  ا�ستخدامها من 
التجارب  م���ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���رق���اب���ي 
املتحدة.  امل��م��ل��ك��ة  ف��ع��ال��ي��ة يف  الأك����رث 
وق�����د ����س���ه���دت ور�������ش ال���ع���م���ل اإق���ب���ال 
من  خا�سة  املعنيني  قبل  م��ن  ك��ب��ريا 
العن�سر الن�سائي فيما اأقبل اجلمهور 
املوؤ�س�سات  يف  ال��ن��زلء  منتجات  على 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����س���الح���ي���ة ال���ت���ي مت 
و�سملت  الور�ش  هام�ش  على  عر�سها 
منتجات تراثية اإماراتية مثل ال�سفن 

ال�سراعية واملبخر. 

•• دبي -وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
تنطلق اليوم فعاليات امللتقى الدويل التا�سع لأف�سل التطبيقات ال�سرطية يف 
فندق جمريا كريك �سايد بدبي حتت �سعار ع�سر �سنوات من ا�ستقطاب اأف�سل 
ل�سرطة  العام  القائد  الفريق �ساحي خلفان متيم  املمار�سات بح�سور معايل 
دبي و�سعادة اللواء خمي�ش مطر املزينة نائب القائد العام ل�سرطة دبي رئي�ش 
يف  ال�سباط  وكبار  العامة  الإدارات  ومديري  للملتقى  املنظمة  العليا  اللجنة 
�سرطة دبي ووفود الدول امل�ساركة والإعالميني. و�سهد معايل الفريق �ساحي 
التا�سع  امللتقى  تقام على هام�ش  التي  العمل  افتتاح ور�ش  اليوم  خلفان متيم 
ال�ساملة  للجودة  العامة  الإدارة  تنظمه  ال��ذي  ال�سرطية  التطبيقات  لأف�سل 
بالذكر  وخ�ش  امللتقى  اأعمال  يف  بامل�ساركني  معاليه  ورح��ب  دب��ي..  �سرطة  يف 
مديريات  مبمثلي  رح��ب  كما  امللتقى..  ه��ذا  فعاليات  يف  م��رة  لأول  امل�ساركني 
الأمن  النخبة من رج��ال  �سعادته بوجود هذه  الدولة معربا عن  ال�سرطة يف 
والإن�����س��اف وحماية  ال��ع��دل  ال��ذي��ن وه��ب��وا ج��ل وقتهم وحياتهم خلدمة قيم 
والجتماعي.  القت�سادي  للتطور  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  احلقوق واحلريات 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبتوجيهات  دب��ي  مدينة  اإن  معاليه  وق��ال 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
حر�ست على اأن تكون مدينة عاملية ت�سعى اإىل الرقم واحد يف �ستى جمالت 
احلياة ويف اإطار من التناف�سية امل�سروعة والتوا�سل املنتظم مع املدن الفاعلة 
دائرة  اأن نكون  اإىل  دب��ي نتطلع  ال��ع��امل.. وا�ساف معاليه  نحن يف �سرطة  يف 
التوجه انطالقا من تخ�س�سنا الأمني وكذلك  فاعلة لتلبية مقت�سيات هذا 
حتقيق روؤيتنا يف اأن نكون اأحد اأجهزة ال�سرطة الرائدة يف العامل م�سريا اىل 
ان امللتقى ا�سبح على مدى عقد من الزمان منا�سبة دورية تلتقي فيه العقول 
الأمنية املتخ�س�سة وتلتقي فيه التطبيقات ال�سرطية املتميزة التي ت�سهم يف 
زيادة املهارات واخلربات املختلف ل �سيما اإذا كانت هذه التطبيقات ناجتة عن 
ال�سرطية  اأف�سل الأجهزة  اأمنية لأجهزة �سرطية هي بال �سك من  ممار�سات 
التقدم  وم��ع  العامل  اأن  دب��ي  ل�سرطة  العام  القائد  واأو���س��ح معايل  ال��ع��امل.  يف 
التقني والإلكرتوين والتطور يف جمال الت�سالت والف�ساء املفتوح اجته نحو 
املزيد من النفتاح عاما بعد عام حتى بات قرية �سغرية يلتقي فيها كل �سيء 

بكل �سيء وينتقل من كل مكان اإىل كل مكان بدءا من الب�سر وال�سلع ومرورا 
بالثقافات والعادات وانتهاء باجلرمية املنظمة مما يزيد من الأعباء الأمنية 
على كاهل الأجهزة ال�سرطية يف اأي بقعة من العامل الأمر الذي يفر�ش علينا 
وب�سكل ملح اأن نلتزم بالعمل امل�سرتك لإيجاد البدائل واحللول املنا�سبة التي 
وق��ال معاليه  ال�سرطية.  دوائ��رن��ا  الأمنية يف  وتطوير اجلهود  دع��م  ت�سهم يف 
ان �سرطة دبي متكنت خالل �سنوات طوال من تر�سيخ ثقافة التبادل املعريف 
امل�سرتكة..  واأهدافنا  روؤان��ا  �سويا  لنحقق  الآخر  وامل�ساركة مع  الأفكار  وتبادل 
الآخرين.. كما  ون�ستفيد من جتارب  نعمم جتاربنا  اأن  ول جند غ�سا�سة يف 
اأننا نوؤمن باأن النجاح مقرون بامل�ساركة واجلهد اجلماعي.. فمع هذا الف�ساء 
قادر  اأن��ه  الآن  بعد  اأن يدعي  العامل  �سرطي يف  اأي جهاز  ي�ستطيع  لن  املفتوح 
على اأداء مهامه مبفرده على الوجه الأكمل بعيدا عن التعاون الدويل الثنائي 
العدل  اأج��ل قيم  ان��ه من  واجلماعي مع الأج��ه��زة الأخ���رى. وا���س��اف معاليه 
اأج���ل تر�سيخ القيم  اأج���ل حماية احل��ق��وق واحل��ري��ات وم��ن  والإن�����س��اف وم��ن 
دعونا  العامل  باأمن  العابثني  وجه  يف  الوقوف  اأج��ل  ومن  ال�سامية  الإن�سانية 
نلزم اأنف�سنا باأن نكون اأكرث تعاونا واأكرث ات�سال واأكرث تعلما. من جانبه قال 
اللواء املزينة رئي�ش اللجنة العليا املنظمة للملتقى اإن امللتقى التا�سع لأف�سل 
التطبيقات ال�سرطية الذي تنظمه الإدارة العامة للجودة ال�ساملة يوؤرخ مرور 
ع�سر �سنوات على انطالقته الأوىل عام 2003 وي�سطر تطوره عاما بعد عام 
اأ�سبح ملتقى عامليا يواكب البعد العاملي ل�سرطة دبي التي مل تتفرد يف  حتى 
تنظيم امللتقى وح�سب بل يف تقدمي جتارب منوذجية تتناول الق�سايا الكبرية 
التي تعاملت معها خالل م�سريتها الأمنية وا�ستطاعت ك�سف غمو�سها و�سبط 
مرتكبيها بحرفية فائقة �سهد لها العامل. وا�ساف انه يف كل عام ت�سيف �سرطة 
دبي جديدا �سمن �سعيها لتحقيق اأهداف امللتقى وجتديد ثقافة تبادل املعرفة 
وت�سجيع احلوار والنقا�ش �سمن بيئة عمل تناف�سية بني الأجهزة واملوؤ�س�سات 
ال�سرطية واإبراز وتكرمي اأف�سل املمار�سات والتطبيقات املتميزة لفتا اىل انه 
خالل الع�سر �سنوات املا�سية ا�ستقطب امللتقى 254 جتربة قدمتها 69 جهة 
العاملية  بامل�ستجدات  اهتماما خا�سا  دبي  �سرطة  اأولت  العام  .. وهذا  خارجية 
واجلرائم  الإره��اب  حول  وتطبيقات  م�ساركات  ا�ستقطاب  خالل  من  الأمنية 
التوا�سل  و�سائل  على  تركيزها  م��ع  اللكرتونية  واجل��رائ��م  املقلقة  املنظمة 
يبحث  التا�سع  امللتقى  ان  واو�سح  والدولية.  املحلية  وتطوراتها  الجتماعي 
اإىل  بالإ�سافة  الأح��داث وتداعياتها  الأطفال وم�ساكل  العنف �سد  يف ظاهرة 
تطبيقات مرورية وجنائية واأخرى متعلقة باملخدرات واملختربات تتوزع على 
حماور امللتقى املتمثلة باملحور املروري وحمور اجلرائم املنظمة وحمور تاأمني 
الفعاليات واحلماية وحمور التوا�سل الجتماعي وحمور التقنيات احلديثة 
وحمور حقوق الطفل واملحاور الإداري��ة احلديثة يف جمال اجلودة والتميز.. 
كما �سيتم على هام�ش امللتقى عقد عدد من ور�ش العمل ذات ال�سلة باملجال 
المني والإداري. واأو�سح اللواء املزينة رئي�ش اللجنة العليا املنظمة للملتقى 
�سيجما   6 م��رك��ز  اإن�����س��اء  ع��ن  فيه  يعلن  امللتقى  يتخلل  �سحفيا  م��وؤمت��را  اأن 
للتح�سني امل�ستمر الذي يعد الأول من نوعه على ال�سعيد العربي والإقليمي.. 
وذلك لدعم الأهداف الإ�سرتاتيجية التي و�سعتها القيادة العامة ل�سرطة دبي 
عرب خطط وموؤ�سرات اأداء وا�سحة يتم ربطها عموديا باأهدافها الإ�سرتاجتية. 
من  وك��ل  دب��ي  �سرطة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رات  خم�ش  توقيع  امللتقى  و�سي�سهد 
واملنظمة  الربيطانية  املوا�سالت  و�سرطة  ال�سرتالية  الفيدرالية  ال�سرطة 
هارينجتون  ومعهد  املتخ�س�سة  الفرق  �سباط  وجمعية  للجودة  ال�سرتالية 
للتدريب �سيك�ش �سيجما ... و�سيقدم امللتقى هذا العام جوائز لأف�سل تغطية 
الدكتور عبد  اللواء  قال  العربية والجنليزية. من جانبه  باللغتني  �سحفية 
القدو�ش عبد الرزاق العبيديل مدير الإدارة العامة للجودة ال�ساملة ب�سرطة 
ا�ستقطاب  يف  املتخ�س�سة  العاملية  امللتقيات  اب��رز  م��ن  اأ�سبح  امللتقى  اإن  دب��ي 

التطبيقات ال�سرطية املتميزة وهذا ما يج�سده �سعار امللتقى ع�سر �سنوات من 
وور�ش  تطبيقات وجت��ارب  راكمه عرب م�سريته من  وما  املمار�سات  ا�ستقطاب 
بيانات  قاعدة  واإيجاد  املعارف  وتبادل  التعاون  تعزيز  يف  نوعيا  �ساهمت  عمل 
ت�ساعد على امتالك البنية املعرفية العميقة لالأجهزة الأمنية على امل�ستوى 
اأن امللتقى هذا العام ي�سمل جمموعة  الإقليمي. واأو�سح اللواء عبد القدو�ش 
متنوعة من الور�ش والتجارب املحلية والدولية حيث ت�سارك وزارة الداخلية 
اأ�سلحة  مل�ستودع  مطورة  فكرة  حول  احلديثة  التقنيات  حمور  �سمن  بتجربة 
ت�سارك  حني  يف  علي  حممد  خمي�ش  اأول  امل�ساعد  يقدمها  متحرك  وذخ��رية 
امل��روري بتجربة حول تقليل عدد الوفيات الناجتة  �سرطة دبي �سمن املحور 
با�ستخدام   - لعبورهم  املخ�س�سة  الأماكن غري  امل�ساة للطريق من  عن عبور 
يعر�ش  بينما  البناي  جمال  امل��ق��دم  يعر�سها   - ال�سدا�سية  �سيجما  منهجية 
جتربة �سرطة دبي مع كامريات املراقبة العميد عمر ال�سام�سي �سمن حمور 
تاأمني الفعاليات واحلماية.. ويف حمور الأدلة اجلنائية يقدم كل من العقيد 
الك�سف عن مركبات  ال�سميطي والدكتور فوؤاد تربح جتربة بخ�سو�ش  خالد 
القنبيات امل�سنعة يف عينات التعاطي - ال�سق العلمي والقانوين - بينما يقدم 
العقيد الدكتور حممد عبد اهلل املر جتربة �سرطة دبي يف معاجلة التوقفات 

العمالية. 
وعلى ال�سعيد الدويل ت�ستعر�ش ال�سرطة الوطنية الهولندية جتربة بعنوان 
بيرت  يقدمها  ل��الأط��ف��ال  اجلن�سية  وال�سياحة  الإب��اح��ي  الت�سوير  مكافحة 
اإذ تقدم ال�سيدة �سيلك  اأملانيا بزخم يف هذا امللتقى  ريجيندرز يف حني ت�سارك 
اإيلزر من وزارة العدل جتربة بعنوان  الر�سد الإلكرتوين كاأداة لإعادة التاأهيل 
ومنع اجلرمية  .. وتقدم ال�سيدة دانييال ونكلر جتربة بعنوان مفاهيم ناجحة 
اأملانيا يف جمال  العدل يف  األيات حتقيق  فيها  الأح��داث تبحث  ملكافحة جنوح 
مكافحة جنوح الأحداث من خالل التعاون من اجلهات ال�سرطية ذات ال�سلة. 
اأما املكتب الحتادي لل�سرطة اجلنائية الأملانية فيقدم جمموعة متنوعة من 
التجارب ي�ستهلها بيرت �سيهر بتجربة عنوانها  حتديات جمع املعلومات وحتليل 
البيانات ال�سخمة . وحتت عنوان التحالف �سد ال�سبكات الإجرامية - التعاون 
مع القطاعات اخلا�سة يف ال�سوؤون الأمنية تقدم مارتينا كي�سو عر�سا يف�سي 
وتعر�ش  اجلنائية.  لل�سرطة  الأمل��اين  الحت��ادي  للمكتب  الأ�سا�سية  املهام  اإىل 
جتربة هيك برون البحث ال�سرطي وتطبيق املمار�سات - مثال على اجلرائم 
املنظمة واجلرائم القت�سادية اأهمية البحث ال�سرطي من خالل تطبيق عملي 
لتجربة املكتب. وتتميز م�ساركة اململكة املتحدة يف هذا امللتقى بتنوع اجلهات 
امل�ساركة وتباين جتاربها ف�سرطة املوا�سالت الربيطانية ت�سارك بعدة جتارب 
يبداأها اآندرو تروتر رئي�ش �سرطة النقل الربيطانية ورئي�ش رابطة جمموعة 
�سباط ال�سرطة ال�ست�سارية لو�سائل الت�سال بتجربة عن ظاهرة الإرهاب.. 
جتربة  يقدم  ال��ذي  هولندز  جون  عرب  مرتوبوليتان  لندن  �سرطة  وت�سارك 
الرقابي  التفتي�ش  ويقدم جهاز   .. امل��رور  اجلنائي يف حركة  التحقيق  بعنوان 
التفتي�ش يف  ب��اول جتربة بعنوان  م��ارك  امللتقى  امللكة وميثله يف هذا  جلاللة 
امل�سلحة العامة .. وت�سارك كلية ال�سرطة بتجربة حول التوا�سل الجتماعي 
يقدمها نيك كني. وت�سارك �سرطة هوجن كوجن يف هذا امللتقى بتجربة حول 
حقوق الطفل الأحداث والعنف �سد الأطفال تقدمها يني تاجن �سوك ت�سون 
وتعر�ش ال�سرطة الوطنية الرتكية جتربة بعنوان اأن�سطة ال�سالمة املرورية يف 
تركيا عرب خطة عملية يقدمها الدكتور فاحت فور�سافا�ش. و�ستقدم الرابطة 
اخلا�سة لل�سرطة الوطنية يف الوليات املتحدة الأمريكية جتربة حول حتليل 
�سوات يف جمال اإنفاذ القانون يقدمها جون غاجني.. وت�سارك �سرطة �سنغافورة 
ت�سارك  ح��ني  يف  منغ  ت�ساي  ل��وي  يقدمها  ال�سرطي  ال��ت��دري��ب  ع��ن  بتجربة 
التكنولوجية  اجلرائم  عمليات  عن  بتجربة  ال�سرتالية  الفيدرالية  ال�سرطة 
يعر�سها غلني مكوين.. كما ت�سارك بتجربة عن اجلرائم اخلطرية واملنظمة 

فيمثلها  ك��امي��ن  ج��زي��رة  �سرطة  اأم���ا  امل��ح��ق��ق��ني..  كبري  ري��ب��ون  م��ات  يقدمها 
يف  والع�سابات  الأ�سلحة  جرائم  ح��ول  جتربتها  ويعر�ش  بينز  ديفد  الدكتور 
منطقة الكاريبي. وبدات اليوم �سمن فعاليات امللتقى عدة ور�ش عمل ا�ستهلها 
املركز الطبي يف جامعة فرايبورغ معهد الطب ال�سرعي يف اأملانيا بور�سة حول 
حتليل الدم والبول للك�سف عن الكانابينويد ال�سطناعي عن طريق ال �سى ام 
ا�ش ام ا�ش ا�ستنادا على ر�سد ال�سوق وتقييمه امل�ستمر لأمناط التمثيل الغذائي 
وقدمها الدكتور فولكر اأوارتر. ويبحث معهد هولندا للطب ال�سرعي �سمن 
الكيميائية والبيولوجية  باملواد  العلم اجلنائي  اندرو فو�ش يف  ور�سة يقدمها 
يف  الفعل  وردود  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  يف  امل�ستخدمة  وال��ن��ووي��ة  والإ�سعاعية 
 2003 ع��ام  يف  ب��داأ  الهولندي  ال�سرعي  الطب  معهد  اأن  فيها  يبني  هولندا 
املواد  با�ستخدام  املرتكبة  الإرهابية  الأعمال  التحقيقات اجلنائية يف  بتطوير 
الكيميائية والبيولوجية والإ�سعاعية والنووية وذلك كرد فعل من احلكومة 
كيميائية  م��واد  عنه  ي�سدر  قد  اإرهابي  وق��وع هجوم  لتزايد خطر  الهولندية 
هولندا  معهد  م��ن  زال��ني  ف��ان  ادوارد  وق��دم  ون��ووي��ة.  واإ�سعاعية  وبيولوجية 
اجلرمية  موقع  يف  للتحقيق  هولندا/  هايج  مكتب  جتربة  ال�سرعي  للطب 
فعما  تكنولوجية  ث��ورة  اأعتاب  على  اجلرمية  موقع  يف  التحقيق  ان  مو�سحا 
والتذوق  وال�ستماع  وال�ستن�ساق  الإح�سا�ش  على  قادرين  ن�سبح  �سوف  قريب 
والفح�ش يف واقع افرتا�سي لكل الأدلة املوجودة يف م�سرح اجلرمية لفتا اىل 
اأو اختبار  البناء  التجميد مل�سرح اجلرمية يوفر فر�سا كبرية لإع��ادة  ان هذا 
وتدريب  تعليم  جدا  املفيد  من  �سيكون  وكذلك  ال�سهود  اإف��ادات  و  الفر�سيات 
التحويل  مثل  ج��دي��دة  وتقنيات  اأ�ساليب  لتجريب  ال�سرعي  ال��ط��ب  باحثي 
وامل�ساعدة يف  مل�سرح اجلرمية  الفرتا�سية  واملحاكاة  مل�سرح اجلرمية  الرقمي 
التعليم والتدريب. وي�سارك انتونى دينتال من اململكة املتحدة مركز الأفكار 
ور�سة  �سمن  املعا�سر  ال�سرطة  ج��ه��از  يف  الق��رتاح��ات  بربنامج  ال��ربي��ط��اين 
اإىل نظام اقرتاحات يتنا�سب  يلقي فيها نظرة عن كثب على كيفية الو�سول 
مع اخلدمة ال�سرطية املعا�سرة.. كما ي�سارك جون بينربج بور�سة حول اإدارة 
كيفن  بو�سنت  كلية  الأمريكية ميثل  املتحدة  الوليات  ومن  الفعالة...  الأداء 
ملكاهي �سمن ور�سة خمت�سة يف التخطيط بال�سيناريو يف حني ي�سارك مركز 
املرجعية  امل��ق��ارن��ات  يف  تريد  منهج  ح��ول  بور�سة  نيوزلندا  يف  التميز  اأب��ح��اث 

يقدمها الدكتور روبن مان. 

•• اأبوظبي -وام:

ح�سل مركز الإح�ساء باأبوظبي على جائزة التميز الدولية 
اأف�سل  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  ا�ستخدام  يف 
خ��ارط��ة ط��ري��ق لنظم امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة ل��ه��ذا العام 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  موؤمتر  فعاليات  �سمن  وذل��ك 
مل�ستخدمي برجميات اإيزري ج�ش وورك�ش13 بدبي الذي 
نظمته �سركة جي�ستك املمثل الر�سمي لعدد من ال�سركات 
املتخ�س�سة يف اأنظمة املعلومات اجلغرافية الأ�سبوع املا�سي 
. وت��ع��د اجل��ائ��زة اإح���دى اأرف���ع اجل��وائ��ز ال��دول��ي��ة مبنطقة 
املعلومات  اأفريقيا يف جمال نظم  الأو�سط و�سمال  ال�سرق 

اجلغرافية وتخ�س�ش للجهات التي متيز عملها بالبتكار 
والريادة يف ال�ستفادة من هذه التقنية ويعد مركز الإح�ساء 
اأول جهة حكومية معتمدة يف تاريخ املوؤمتر لتقدمي ور�سة 
هذا  يف  خربتها  خاللها  من  للم�ساركني  تنقل  فنية  عمل 
نظم  دع��م  يف  املمار�سات  اأف�سل  عنوان  حتت  وذل��ك  املجال 
برناجما  املركز  عر�ش  حيث  الإح�سائية  املكانية  البيانات 
اجلزء  وه��و  لالإح�ساء  املكاين  بالتحليل  يخت�ش  متقدما 
اجلغرايف من البيانات الإح�سائي وقد لقت هذه الور�سة 
املقدمة من خرباء نظم املعلومات اجلغرافية باملركز جناحا 
وقبول لدى احلا�سرين. وقال �سعادة بطي اأحمد القبي�سي 
وهذا  اجلائزة  هذه  نهدي  اإننا  الح�ساء  مركز  عام  مدير 

زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  العاملي  التميز 
اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل واىل الفريق اأول �سمو 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واىل �سمو ال�سيخ هزاع بن 
زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني نائب رئي�ش املجل�ش 
التنفيذي..ونوؤكد حر�ش املركز على ا�ستثمار دعم �سموهم 
اأهلتنا  ال��ت��ي  حكمتهم  ث��م��ار  على  حمافظني  ال��الحم��دود 
العامل  يف  الإح�ساء  مراكز  اأف�سل  �سمن  متقدمة  مكانة 
املخل�ش.  والعمل  التميز  موا�سلة  على  العهد  جمددين 
احلا�سلة  املتميزة  جتربته  ي�سع  املركز  اأن  القبي�سي  واكد 
الإح�سائية يف  العاملية وجميع خرباته  اجلائزة  على هذه 

خدمة كافة اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية واخلا�سة 
النهو�ش  املركز على  الفائدة حر�سا من  للتعاون وتعميم 
بدوره املنوط به يف دعم خطط وا�سرتاتيجيات التنمية يف 
كافة القطاعات م�سيدا بفريق العمل امل�سرف على امل�سروع 
يف املركز ومثمنا ما قاموا به من اإجناز ي�ساف اإىل �سجل 
املركز وتطوره وي�سمن ال�سرعة يف الإجناز ويرفع م�ستوى 
ال�ساملة  التغطية  ���س��م��ان  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ب��ي��ان��ات  دق���ة 
املعلوماتية  امل��وارد  وف��ق  اجلغرافية  الناحية  من  ل��الإم��ارة 
اأن توقيع مذكرة التفاهم  املتاحة. واأو�سح مركزالح�ساء 
بني جمتمع اأبوظبي للبيانات املكانية ومعهد بحوث النظم 
البيئية اإيزري/ قد �ساهم ب�سكل وا�سح يف دعم روؤية مركز 

الإح�ساء لتطوير تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف 
الفعالني يف  الأع�ساء  اأحد  املركز  الإح�ساء و جعل  جمال 
جمتمع اأبوظبي للبيانات املكانية. �سارك يف فعاليات املوؤمتر 
اأبوظبي خلدمات  اأي��ام كل من �سركة  ا�ستمر ثالثة  ال��ذي 
الإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي  ومركز  ال�سحي  ال�سرف 
وامل��ع��ل��وم��ات وه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي وه��ي��ئ��ة البيئة 
اأبوظبي ومركز الإح�ساء اأبوظبي اإىل جانب هيئة الطرق 
ال�سارقة  ومركز  اخليمة  راأ���ش  وبلدية  بدبي  واملوا�سالت 
لنظم املعلومات اجلغرافية وبلدية اأبوظبي و�سركة بيانات 

للخدمات امل�ساحية اإىل جانب ح�سور وا�سع.

مركز الإح�شاء يح�شل على جائزة التميز الدولية يف نظم املعلومات اجلغرافية

�شاحي خلفان ي�شهد بدء ور�س عمل ملتقى اأف�شل التطبيقات ال�شرطية 

فعاليات امللتقى الدويل التا�شع لأف�شل التطبيقات ال�شرطية تنطلق اليوم بدبي

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 290 /2013   عم جز- م ع-ب-اأظ

الريف  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش  اجلن�سية:  عبدالقادر  احمد  مدعي/�سالح 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الوا�سع 
المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الوا�سع  الريف  اعالنه  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�سورا 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 113 /2013 مد جز-م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  اجلناحي  �سعيد  حممد  طالب  مدعي/عادل 
مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ال�سارجي  را�سد  عبدالعزيز 
ال�سارجي  را�سد  اعالنه/عبدالعزيز  املطلوب  درهم    75.000 مببلغ  مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات   اجلن�سية: 
الدعوى،  لنظر  2013/4/14 موعدا  املوافق  الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد  او  �سخ�سيا  الق�ساء  دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1244 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- نا�سر يو�سف حممد ح�سن جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )3707.80 درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
. وح��ددت لها  ال�سداد  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
 ch2.D.17 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/11 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- احمد دروي�ش مبارك �سامل  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )12586.49 درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
. وح��ددت لها  ال�سداد  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
 ch2.D.17 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/26 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- جاليا زا�ساد يا�سني   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )21410.59 درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
. وح��ددت لها  ال�سداد  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
 ch2.D.17 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2394 /2012   جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  امليكانيكية  لالجهزة  مرتو  مدعي/�سركة 
مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  واخرون  ذ.م.م  للمقاولت  �ساير  �سركة  عليه: 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 107.403 درهم املطلوب اعالنه/احمد �سعبان 
املدعي  ان  بالن�سر حيث  علي حممد احلريري اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/3/31 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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بعد توقيع ال�سودان وامل�ساواة اتفاق �سالم 

انطالق موؤمتر دارفور يف الدوحة ودعوة لإجناحه 
 •• الدوحة-وكاالت:

املوؤمتر  ام�������ش  ب���ال���دوح���ة  ان��ط��ل��ق 
ال��دويل للمانحني لإع��ادة الإعمار 
دارف��������ور  اإق����ل����ي����م  وال���ت���ن���م���ي���ة يف 
الدعم  ت��ع��ب��ئ��ة  ب��ه��دف  ال�������س���وداين 
املايل لحتياجات التنمية بالإقليم، 
اجلهود  ل��ت��ك��ث��ي��ف  دع������وات  و����س���ط 
لإجن���اح امل��وؤمت��ر ال��ذي ينعقد بعد 
توقيع احلكومة ال�سودانية وحركة 
العدل وامل�ساواة املتمردة يف دارفور 
اتفاقا لل�سالم بالعا�سمة القطرية 

اأم�ش الأول.
وي�����س��ع��ى م��ن��ظ��م��و امل����وؤمت����ر ال���ذي 
اإىل دعم  ينعقد على مدى يومني 
ال���س��ت��ق��رار ب��الإق��ل��ي��م ع���رب و�سع 
لالإنعا�ش  امل�����دى  ط��وي��ل��ة  اأ����س�������ش 
وال��ت��ن��م��ي��ة، وه���ي امل�����س��وؤول��ي��ة التي 
يتقا�سمها كل من املجتمع الدويل 
غري  واملنظمات  ال�سودان  وحكومة 
الدولية  وال�����س��ن��ادي��ق  احل��ك��وم��ي��ة 
اإحلاحا  الأك��رث  احلاجيات  لتوفري 

املتفق عليها.
ي�سارك  الأه����داف،  تلك  ولتحقيق 
ال�سودان  ح��ك��وم��ة  ع���ن  مم��ث��ل��ون 
واآخ��������رون مي��ث��ل��ون امل���ان���ح���ني من 
غري  واملنظمات  ال���دويل،  املجتمع 
احلكومية، وال�سناديق واملوؤ�س�سات 
بنوك  م��ن  لعدد  اإ�سافة  ال��دول��ي��ة، 

التنمية.
اإن�ساء  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ون  و���س��ي��ت��ف��ق 
ال�سناديق  لإدارة  اآل���ي���ات  وب���ن���اء 

يتم على اأ�سا�سها تقييم احتياجات 
الفرتة  خ��الل  والتنمية  الإن��ع��ا���ش 

ما بني 2013 و2019. 
اإطار  الإ�سرتاتيجية  تت�سمن  كما 
يتناول  امل��ت��وق��ع��ة،  ل��ل��ن��ت��ائ��ج  ع��م��ل 
املوارد املالية والدعم الالزم لتلبية 
والتنمية  الإن���ع���ا����ش  اح���ت���ي���اج���ات 

بالإقليم ال�سوداين.
وقدرت ال�سلطة الإقليمية لدارفور 
التنموية  الح����ت����ي����اج����ات  ت���ل���ك 
واخل������دم������ي������ة ل����الإق����ل����ي����م خ����الل 
ال�سنوات ال�ست املقبلة مببلغ 7.2 
مليارات دولر، �سيتم طرحها على 
موؤمتر املانحني بعد درا�سات قامت 
بها احلكومة ال�سودانية وال�سركاء 
التنموية  لالحتياجات  الدوليون 
الوقت  يف  ل����دارف����ور،  واخل���دم���ي���ة 
ال������ذي ال���ت���زم���ت ف���ي���ه اخل���رط���وم 

بتقدمي مبلغ 2.6 مليار دولر. 
بعد  انطلق  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
توقيع احلكومة ال�سودانية وحركة 
العدل وامل�ساواة ال�سودانية املتمردة 
بعا�سمة  لل�سالم  اتفاقا  ب��دارف��ور 
قطر �سمن وثيقة الدوحة لل�سالم 

يف دارفور.
الوفد  رئي�ش  ووق��ع عن اخلرطوم 
التفاو�سي اأمني ح�سن عمر، وعن 
قائدها  وامل�������س���اواة  ال���ع���دل  ح��رك��ة 
عثمان  علي  بح�سور  ب�سر  حممد 
للرئي�ش  الأول  النائب  حممد طه 
الب�سري  ح�����س��ن  ع��م��ر  ال�������س���وداين 
ورئي�ش الوزراء وزير خارجية قطر 

ال�سيخ حمد بن جا�سم بن جرب اآل 
ثاين. وياأتي اتفاق الدوحة تتويجا 
مل��ف��او���س��ات ط��وي��ل��ة ج���رت برعاية 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ش جمل�ش 
ال����وزراء  ل�����س��وؤون جمل�ش  ال���دول���ة 
ال��ق��ط��ري اأح��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل اآل 
حممود. ومبوجبه ت�سارك احلركة 
يف خم��ت��ل��ف م�����س��ت��وي��ات احل��ك��م يف 
الدوحة  وث��ي��ق��ة  �سمن  ال�����س��ودان، 
ت�سكلت  ال���ت���ي  ب����دارف����ور  ل��ل�����س��الم 
النتقالية  ال�����س��ل��ط��ة  مبقت�ساها 
واملنخرطة  ل���الإق���ل���ي���م  احل���ال���ي���ة 

باحلكومة ال�سودانية.
وق���د ت��رك��ت وث��ي��ق��ة ال��دوح��ة التي 
وق����ع����ت ق����ب����ل ن����ح����و ع����ام����ني بني 
التحرير  وح�����رك�����ة  اخل������رط������وم 
لتن�سم  مفتوحا  الباب  وال��ع��دال��ة، 

اإليها كل احلركات امل�سلحة.
وخالل كلمته، قال ال�سيخ حمد بن 
جا�سم بن جرب اآل ثاين اإن ان�سمام 
العدل وامل�ساوة اإىل التفاق اإ�سافة 
حقيقة لل�سالم، وموؤ�سر على حكمة 
قادة احلركة و�سجاعتهم لتخفيف 
الإقليم، معتربا  �سكان  املعاناة عن 
اأن مرحلة  على  موؤ�سر  التفاق  اأن 

احلرب قد انتهت .

دارف�����ور. وق���د ج���رى حت��دي��د تلك 
الحتياجات خالل عملية ت�ساورية، 
املعنية  الأط�������راف  ف��ي��ه��ا  ���س��ارك��ت 
خ�����الل ال����ف����رتة م����ن اأغ�����س��ط�����ش-
الثاين  اأك��ت��وب��ر-ت�����س��ري��ن  اإىل  اآب 
2012 يف دارفور، ومت تلخي�سها 
دارفور  اإ�سرتاتيجية  يف  واإدراج��ه��ا 
لالإنعا�ش واإعادة الإعمار والتنمية 
التي �سيتم عر�سها خالل املوؤمتر.

الإ�سرتاتيجية  ه����ذه  وت��ت�����س��م��ن 
حتليال للو�سعية احلالية بالإقليم، 

�سفافية  ل�سمان  التن�سيق  وهياكل 
وفقا  امل��وارد  وا�ستخدام  تخ�سي�ش 
لأولويات مت حتديدها، اإىل جانب 
ور�سد  ملتابعة  اآل��ي��ة  على  الت��ف��اق 
الإنعا�ش  ب��ربام��ج  امل��ح��رز  ال��ت��ق��دم 
عليها،  املتفق  التنمية  واأول���وي���ات 
تنفيذ  م��راق��ب��ة  �سي�سمن  م��ا  وه��و 

امل�ساريع.
ويت�سمن الربنامج العام للموؤمتر 
تعالج  الأ�سا�سية  املحاور  من  عددا 
الإعمار  ملو�سوع  خمتلفة  ج��وان��ب 

بينها  م���ن  ب���الإق���ل���ي���م،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
وامل�ساحلة  وال���ع���دال���ة  احل��وك��م��ة 
التعايف  و   ، الإع����م����ار  اإع�������ادة  و   ،
ع���ن و�سع  ف�����س��ال   ، الق���ت�������س���ادي 
املالية  وال�����س��وؤون  للحوكمة  خطة 

ملرحلة ما بعد املوؤمتر.
و����س���ي���ج���د خم���ت���ل���ف امل���ت���دخ���ل���ني 
للتباحث  فر�سة  املذكورة  باملحاور 
م���ع ���س��رك��ائ��ه��م يف ال��ت��ن��م��ي��ة حول 
القت�سادي  الإن��ع��ا���ش  اح��ت��ي��اج��ات 
يف  الفقر  على  والق�ساء  والتنمية 

تفاقهم معاناة املراأة ال�شومالية يف خميمات بو�شا�شو�شونيا و�شينغ يتقدمان املعركة النتخابية بالهند
•• نيودلهي-ا ف ب:

اعلن م�سوؤول كبري يف حزب املوؤمتر ان �سونيا 
الهندية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال����س���رة  غ��ان��دي وري��ث��ة 
ال��������وزراء م���امن���وه���ان �سينغ  وك���ذل���ك رئ��ي�����ش 
ه���ذا احل����زب احل���اك���م اىل معركة  ���س��ي��ق��ودان 

النتخابات العامة يف العام 2014.
حزب  ت��رتاأ���ش  ال��ت��ي  غ��ان��دي  �سونيا  و�ستحل 
42 عاما  امل��وؤمت��ر بذلك حم��ل جنلها راه���ول 
نائب رئي�ش احلزب الذي يتحفظ جدا حيال 

فكرة خو�ش املعركة بنف�سه.

امل���وؤمت���ر مر�سحا  يف امل��ق��اب��ل ل���ن ي��ق��دم ح���زب 
ملن�سب رئا�سة الوزراء.

و�سرح المني العام حلزب املوؤمتر ديغفيجاي 
و�س���كلنا  ف��زن�����������������ا  ان  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون  �س����ينغون 
رئي�ش  �سيكون  م����ن  حينئذ  �سنقرر  احلكومة 

الوزراء .
وقال راهول غاندي اخلمي�ش ان فكرة ان يكون 

مر�سحا ملن�سب رئا�سة الوزراء غري واردة .
واكد رئي�ش احلكومة احلايل مامنوهان �سينغ 
80 عاما انه ل ي�ستبعد كما ل يوؤكد امكانية 

بقائه يف من�سبه.

•• قف�صة-ا ف ب:

امل�سيل  ال��غ��از  م�ستخدمة  التون�سية  ال�سرطة  ف��رق��ت 
برئي�ش  للتنديد  جتمعوا  متظاهرين،  ام�ش  للدموع 
بانهم  و�سفوا  ال�سب�سي  قائد  الباجي  ال�سبق  ال��وزراء 
بح�سب  احل��اك��م،  ال�سالمي  النه�سة  حل��زب  موؤيدين 

مرا�سل وكالة فران�ش بر�ش.
املعار�ش  اليميني  الليربايل  تون�ش  نداء  حزب  ويعقد 
جنوب  قف�سة  يف  اج��ت��م��اع��ا  ال�سب�سي  ق��ائ��د  ب��زع��ام��ة 
 86( ال�سب�سي  قائد  �سد  املتظاهرون  وهتف  ال��ب��الد 
الوزارية  املنا�سب  من  العديد  توىل  كان  ال��ذي  عاما( 
-1956( بورقيبة  احلبيب  ع��ه��دي  يف  وال�سيا�سية 

1987( وزين العابدين بن علي )2011-1987(. 
ويتعر�ش حزب قائد ال�سب�سي الذي تتهمه العديد من 
القوى ال�سيا�سية التون�سية وبينها النه�سة، بانه جتمع 
ل��ك��وادر ن��ظ��ام اب��ن علي امل��خ��ل��وع، لن��ت��ق��ادات وهجمات 
، بح�سب  ق��وات الم��ن  ال�سلطة دون ان تتدخل  ان�سار 

احلزب املعار�ش.
وكان مئات من ال�سخا�ش هاجموا نهاية كانون الول-
يف  ال�سب�سي  ق��ائ��د  حل��زب  اجتماعا   2012 دي�سمرب 
جربة )جنوب �سرق(. وقال احلزب ومعار�سون اآخرون 
رابطة  وجمعية  النه�سة  ان�����س��ار  م��ن  امل��ه��اج��م��ني  ان 
واتهموما  ال�سرطة  ب��رتاخ��ي  ون����ددوا  ال��ث��ورة  حماية 

بخدمة احلزب احلاكم.

•• براغ-وكاالت:
اأبناء اجلالية ال�سورية يف جمهورية الت�سيك،  ي�ستغرب 
موقف البالد الذي مييل اإىل اجلمود وتف�سيل النظام 
والتغري هناك، يف  الثورة  دع��م  دم�سق، على  احل��ايل يف 
حني هناك جملة اأ�سباب حتدث عنها بو�سوح املطلعون 

على املواقف املحلية والدولية .
الأوروب��ي عن احلزب  بالحتاد  الربملانية  الكتلة  رئي�ش 
ب��احل��زب الت�سيكي  ال��ظ��ل  ال�����س��ي��وع��ي ووزي����ر خ��ارج��ي��ة 
جممل  من  جمموعة  اأن  يرى  ران�سدورف  ميلو�سالف 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ت�سغط على امل��وق��ف يف ب���الده، يف 
الأ���س��د، ويف مقدمتها  ب�سار  دع��م وتف�سيل نظام  اجت��اه 
والرو�سية  الأمل��ان��ي��ة  الإ�سرائيلية  الت�سيكية  العالقات 

اأي�سا.
وي�سيف ران�سدورف، اأن العالقات املميزة بني براغ وتل 
اأبيب تدفع نحو عدم دعم اأي عمل ع�سكري خارجي غري 

ويفتح  اإ�سرائيل،  اأم��ن  يهدد  قد  مما  النتائج  حم�سوب 
عليها،  ال�سيطرة  ي�سعب  احتمالت  على  املنطقة  كامل 
للمخاطرة  الإ�سرائيلية  ال��رغ��ب��ة  ع��دم  م��ن  وان��ط��الق��ا 
اإىل طاولة احلوار للخروج بحل  يتم تف�سيل اجللو�ش 
ير�سي جميع الأطراف لإنهاء الأزمة املتفاقمة هناك. 

اإن  قال  ديديت�سك  يرجي  الت�سيكي  الكتاب  نادي  رئي�ش 
مع  املميزة  العالقات  �سفو  تعكري  ب�سدد  لي�ست  ب��الده 
مو�سكو، خا�سة القت�سادية املت�سارعة يف الإيجابية بني 
ال�سورية،  املعار�سة  مع  الوقوف  ح�ساب  على  البلدين، 
عرب  الع�سكري  وال��ت��دخ��ل  الت�سليح  يف  مطالبها  ودع��م 

حلف �سمال الأطل�سي اأو غريه.
على  ال�سيطرة  رو�سيا حتاول  اأن  اإىل  ديديت�سك  ويلفت 
املثال  �سبيل  البالد عرب تقدمي مناق�سات مغرية على 
ق��دم��ت ع��ر���س��ا مم��ي��زا م��ق��ارن��ة مب��ا ق��دم��ه الأمريكان 
لتحديث وتو�سيع كربى املحطات النووية جنوب البالد 

تيملني .

•• بودغوريت�صا-ا ف ب:

ام�������ش الدلء  ال��ن��اخ��ب��ون يف م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو  ب�����داأ 
لفيليب  خ���ل���ف���ا  رئ���ي�������ش  لخ���ت���ي���ار  ب���ا����س���وات���ه���م 
حظا،  الوف���ر  امل��ر���س��ح  ي��ب��دو  ال���ذي  فويانوفيت�ش 
�ست�سمح له بتعزيز �سلطة حزبه الذي يعد بتح�سني 
اىل  ب�سرعة  البالد  بان�سمام  القت�سادي  الو�سع 
مع  فويانوفيت�ش  ويتناف�ش  الوروب����ي.  الحت���اد 
الذي  ليكيت�ش  م��ي��ودراغ  ال�سابق  اخلارجية  وزي��ر 
خالفاتها  جت�����اوزت  ان  ب��ع��د  امل��ع��ار���س��ة  ر���س��ح��ت��ه 

ووح�����دت ق���واه���ا خ��ل��ف م��ر���س��ح واح�����د. ورجحت 
ا���س��ت��ط��الع��ات ال�����راأي ف���وز ف��وي��ان��وف��ي��ت�����ش الذي 
�سنوات، ب55  تر�سح لولية ثالية مدتها خم�ش 
الذي  فويانوفيت�ش  ووع��د  ال���س��وات.  م��ن  باملئة 
ال�سرتاكي  ال��دمي��وق��راط��ي  احل���زب  اىل  ينتمي 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اك��رب  م��ن  مقرب  حليف 
ال�سالحات  بت�سريع  الناخبني  مونتينيغرو،  يف 
ال�سيا�سية، لتتمكن البالد من الن�سمام ب�سرعة 
الوروب���ي.  والحت���اد  الطل�سي  �سمال  حلف  اىل 
اليوغو�سالفية  اجلمهورية  مونتينيغرو  وكانت 

ن�سمة،  الف   680 ت�سم  التي  ال�سغرية  ال�سابقة 
بداأت مفاو�سات الن�سمام اىل الحتاد الوروبي 
وعد  ج��ه��ت��ه،  م���ن   .2012 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف 
املنظمة  واجل��رمي��ة  ال��ف�����س��اد  مبكافحة  ليكيت�ش 
الن�سمام  وج��ه  يف  عقبة  اك��رب  ي�سكالن  اللذين 
اىل الحتاد الوروبي ووا�سل الو�سع القت�سادي 
تراجعه يف هذا البلد الذي يبلغ متو�سط الجور 
البطالة  تطال  بينما  ي��ورو   480 فيه  ال�سهرية 
ع�سرين باملئة من �سكانه. اما الدين العام فيبلغ 

الداخلي. الناجت  اجمايل  من  باملئة   51

انتخابات مونتينيغرو ترجح فوز فويانوفيت�س 

تفريق تظاهرة مناه�شة حلزب ال�شب�شي بتون�س 

اأ�شباب جمود براغ جتاه الثورة ال�شورية 

•• وا�صنطن-حلب-وكاالت:

بالنقد  اأم��ريك��ي��ة  �سحف  ت��ن��اول��ت 
ودعا  �سوريا،  والتحليل احلرب يف 
بع�سها اإىل �سرورة فر�ش منطقة 
ح���ظ���ر ج�����وي يف ال�����ب�����الد، وذل����ك 
اأخالقيا  م��ط��ل��ب��ا  ب��ات��ت  ب��و���س��ف��ه��ا 
اإىل  اأخرى  واإ�سرتاتيجيا. واأ�سارت 
يف  املتدفق  ال��دم  وح��م��ام  الفو�سى 
�سوريا، وقالت اإن وا�سنطن تواجه 
�سغوطات ب�ساأن خيارات ع�سكرية.

وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة  دع�����ت  ف���ق���د 
ب���و����س���ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة اإىل 
���س��رورة ف��ر���ش ح��ظ��ر ج���وي على 
�سوريا، واإىل اإقامة مناطق عازلة، 
وق��ال��ت م��ن خ���الل م��ق��ال ن�سرته 
ل��ل��ك��ات��ب الأم���ريك���ي ���س��ك��وت كوبر 
اأثبتت مدى  ال�سابقة  التجارب  اإن 
العازلة  امل��ن��اط��ق  و���س��ي��ئ��ات  ف��وائ��د 
ك��ت��ل��ك ال��ت��ي ج����رت يف ال���ع���راق اأو 

البلقان.
مدى  ب�ساأن  ال�سحيفة  وت�ساءلت 
من  الأم��ريك��ي��ني  ال�سا�سة  تخوف 
فر�ش حظر جوي على �سوريا، واإذا 
طياريهم  على  يخ�سون  ك��ان��وا  م��ا 
بدعوى اأن نظام الرئي�ش ال�سوري 
دفاعية  �سبكة  الأ�سد ميتلك  ب�سار 
كبرية اأو اأنهم يخ�سون النزلق يف 

امل�ستنقع ال�سوري.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����س���ارت جم��ل��ة تامي 
و�سالل  الفو�سى  اأ�سمتها  م��ا  اإىل 
وقالت  �سوريا،  يف  املتوا�سل  ال��دم 
ال�سورية بداأت  ال�سعبية  الثورة  اإن 
ع��ل��ى ���س��ك��ل ان��ت��ف��ا���س��ة ���س��ل��م��ي��ة يف 
نظام  ولكن   ،2011 اآذار  م��ار���ش 
واحلديد  بالق�سوة  قابلها  الأ���س��د 
وال���ن���ار. واأ����س���اف���ت اأن احل����رب يف 
�سوريا جتري ببطء، واأنها اأ�سفرت 

األفا  �سبعني  م��ن  اأك���رث  مقتل  ع��ن 
وت�سريد  الآلف  م��ئ��ات  واع��ت��ق��ال 
ال�سنتني  م�������دار  ع���ل���ى  امل����الي����ني 
ا�ستمرار  اإىل  م�سرية  املا�سيتني، 
قوات الأ�سد بق�سف املدن والبلدات 
الأ�سلحة  اأن��واع  ال�سورية مبختلف 

اجلوية وال�ساروخية والثقيلة.
�سرتيت  وول  ���س��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
املتحدة  ال����ولي����ات  اإن  ج����ورن����ال 
حمتملة  ع�سكرية  خيارات  تبحث 
البيت  اأن  م�����س��ي��ف��ة  ����س���وري���ا،  يف 
الأب��ي�����ش ي���واج���ه ���س��غ��وط��ات من 
ب�����س��اأن �سرورة  رئ��ي�����س��ي��ني  ح��ل��ف��اء 

ت�سليح الثوار ال�سوريني.
اخليارات  ب��ني  م��ن  اأن  واأو���س��ح��ت 
تدمري  الأم����ريك����ي����ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
ط���ائ���رات ال��ن��ظ��ام ال�������س���وري على 

اإىل وجود  اأخ��رى  واأ�سار من جهة 
األ���ف معتقل يف  ي��ق��ارب مائتي  م��ا 
وحتدث  ال�سوري،  النظام  �سجون 
عن عمليات تعذيب تطول ع�سرات 

الآلف من الن�ساء املعتقالت.
من جهته حذر الأ�سد مما و�سفه 
تق�سيم  ح��ال  يف  الدومينو  بتاأثري 
اإن  وقال  �سقوط نظامه،  اأو  بالده 
�سيوؤدي  بالده  يف  الأو�ساع  تدهور 
اإىل عدم ال�ستقرار يف دول اجلوار 

ل�سنوات ورمبا عقود طويلة .
اىل ذلك، يوؤكد مقاتلون معار�سون 
للنظام ال�����س��وري ع��رب واك����راد يف 
ح��ي ال�����س��ي��خ م��ق�����س��ود يف ح��ل��ب يف 
جنبا  يقاتلون  انهم  �سوريا  �سمال 
اىل جنب �سد جي�ش ب�سار ال�سد، 
لكن على الر�ش تبدو المور اكرث 

بطاريات  وا����س���ت���خ���دام  الأر���������ش، 
����س���واري���خ ب���ات���ري���وت امل��ن��ت�����س��رة يف 
اأج����ل ح��م��اي��ة �سمايل  ت��رك��ي��ا م���ن 
التي  �سكود  ���س��واري��خ  �سد  �سوريا 
اأن  اإىل  ُي�����س��ار  ال���ن���ظ���ام.  ي��ط��ل��ق��ه��ا 
لقوى  ال��وط��ن��ي  الئ��ت��الف  رئي�ش 
معاذ  ال�سورية  واملعار�سة  ال��ث��ورة 
اخلطيب حذر من اأن هناك خطراً 
اأن  ال�سام، كما  يهدد بتفكيك بالد 
اجتمع  ال�سوري  الوطني  املجل�ش 
اإ�سطنبول  يف  امل��ا���س��ي  اخل��م��ي�����ش 
املوؤقتة  احلكومة  ت�سكيل  ملناق�سة 

برئا�سة غ�سان هيتو.
ه��ن��اك خطراً  اأن  اخل��ط��ي��ب  واأك����د 
ال�����س��ام. ودعا  ب��الد  بتفكيك  ي��ه��دد 
هناك  اأن  اجل��م��ي��ع  ي���ع���َي  اأن  اإىل 
البالد.  ه����ذه  ل��ت��دم��ري  خم��ط��ط��اً 

تعقيدا، فعامل الثقة مفقود غالبا 
بني الطرفني. عند مدخل احلي، 
ال�سوري  اجلي�ش  يف  ق��ي��ادي  يقول 
و�ساح  اىل  م�سريا  احمد  ابو  احلر 
بالوان  واخ�����س��ر  واح���م���ر  ا���س��ف��ر 
العلم الكردي و�سعه حول رقبته، 
ان���ا اح��م��ل ع��ل��م اخ��وت��ن��ا الك�����راد، 
علما انني عربي . ويقول ان جلان 
حلزب  التابعة  ال�سعبية  احلماية 
الكردي  ال��دمي��وق��راط��ي  الحت����اد 
الكراد  غري  حتى  املقاتلني  زودت 
اخلطوط  يف  وه�����م  ب����ال����ذخ����رية، 

الوىل يف املعركة �سد النظام .
الدميوقراطي هو  وحزب الحتاد 
العمال  ح��زب  من  ال�سوري  الفرع 
املحظور  ال���رتك���ي  ال��ك��رد���س��ت��اين 
زعيمه  ت��ع��ت��ق��ل  ال���ت���ي  ت���رك���ي���ا  يف 
بداية  وم���ن���ذ  اوج������الن.  ع���ب���داهلل 
اكرث  قبل  �سوريا  يف  ال�سطرابات 
م��ن �سنتني، ح���اول الك���راد )10 
يف املئة من ال�سكان( املوجودون يف 
ال�سمال خ�سو�سا، ابقاء مناطقهم 
م���ن���اأى ع���ن احل�����رب. يف �سيف  يف 
2012، ان�سحب اجلي�ش ال�سوري 
من دون معارك من مناطق كردية 
يف حم��اف��ظ��ة احل�����س��ك��ة، م���ا جعل 
الكراد  يتهمون  املعار�سني  بع�ش 
نا�سطون  يقول  بينما  ب��ال��ت��واط��وؤ، 
ال��ن��ظ��ام اق���دم على ذلك  اك���راد ان 
مقاتلي  ب�����ني  ت������وت������رات  لث���������ارة 

املعار�سة العرب والكراد.
وانعك�ست هذه ال�سكوك على الفور 
العني  را�������ش  م���دي���ن���ة  يف  م����ع����ارك 
احلدودية مع تركيا بني مقاتلني 
ع���رب م��ع��ار���س��ني واآخ���ري���ن اكراد 
وانتهت  ا���س��ه��ر  ث���الث���ة  ا���س��ت��م��رت 
معار�سة  �سخ�سيات  من  بو�ساطة 
على را�سها امل�سيحي مي�سيل كيلو.

اأكراد وعرب �سوريون يجمعهم مقاتلة النظام 

دعوة حلظر جوي و�شغوط خليار ع�شكري يف �شوريا 

•• بو�صا�صو-وكاالت:

تعي�ش املراأة ال�سومالية يف خميمات النزوح يف مدينة بو�سا�سو ال�ساحلية 
ب�سرق ال�سومال حالة اإن�سانية معقدة، تفاقمها الظروف املعي�سية ال�سعبة 
التي تواجهها املراأة عموماً داخل املخيمات. وبح�سب منظمة نا�سطات من 
 25 اإىل  ي�سل  ال�سوماليات  النازحات  ع��دد  ف��اإن   ، ال�سومالية  امل��راأة  اأج��ل 
األف امراأة من اأ�سل 120 األف نازح موزعني على 36 خميما منت�سراً يف 

اأطراف مدينة بو�سا�سو. 
خميمات  داخ��ل  الإن�سانية  املعاناة  من  �سنوفا  ال�سومالية  امل���راأة  وت��واج��ه 
ب�سورة  منت�سرة  والتعديات  التغذية  و�سوء  فاجلهل  بو�سا�سو،  يف  النزوح 
متزايدة فيها، مما جعل حياة املراأة داخل املخيم كابو�سا ل يطاق. عائ�سة 
يواجهن  الالئي  النازحات  اإح��دى  وهي  اأطفال،  ل�سبعة  واأم  اأرملة  حممد، 

حالت اإن�سانية حرجة داخل خميمات بو�سا�سو. تقول عائ�سة اإنها نزحت 
من مدينة بيداو بجنوب ال�سومال، وقد حطت رحالها يف مدينة بو�سا�سو 
على  الأ�سرة  م�سوؤولية  واأ�سبحت  �سنتني،  قبل  زوجها  وت��ويف  �سنوات،  قبل 
عي�ش  لقمة  ع��ل  احل�سول  اأج��ل  م��ن  القمامة  نقل  يف  تعمل  وه��ي  عاتقها، 
لأولدها واأ�سافت بعد وفاة زوجي مل يكن اأمامي خيار �سوى العمل يف مهن 

قا�سية، حتى ل ميوت اأولدي جوعاً .
وتقول �سباح كل يوم اأذهب اإىل �سوق بو�سا�سو لأحمل على ظهري اأكيا�سا 
نقل  اأج��ل  من  البيوت  داخ��ل  متجولًة  النهار  ط��وال  واأع��م��ل  القمامة،  من 
قمامة املنازل اإىل خارج املدينة . وتتابع نقل القمامة متعب جداً ول يدر 
تكفي  اليوم  دولري��ن يف  يعادل  ما  على  اأح�سل فقط  كبرية،  مبالغ  عليك 
العالج  واأواج��ه معاناة حقيقية يف توفري  الأطعمة لأولدي،  ل�سراء بع�ش 

عندما مير�ش اأحد من اأولدي .

�شجل بوتني احلقوقي يخيم 
على زيارته الأوروبية

•• مو�صكو-رويرتز:

يبداأ الرئي�ش الرو�سي فالدميري بوتني ام�ش جولة ت�سمل املانيا وهولندا 
الغربي  القلق  تزايد  ي��وؤدي  اوروب��ا وقد  ملو�سكو يف  �سريكني جتاريني  اكرب 
ب�ساأن �سجل بوتني يف جمال حقوق الن�سان والدميقراطية اىل ا�ستقباله 
ولت�سويق  الطاقة  على  احل�سول  اجل  من  رو�سيا  الدولتان  وحتتاج  بفتور 
القحوان  وزه��ور  الفولك�سفاجن  ال�سيارات  بني  ت��رتاوح  التي  �سادراتهما 
والغاز  النفط  مينحه  ال��ذي  النفوذ  ازاء  بارتياح  ت�سعر  ل  كالهما  ولكن 
ملو�سكو وا�سلوب معاملة بوتني للمعار�سني والنا�سطني خالل فرتة رئا�سته 
اجلديدة. وادت موجة من التفتي�ش احلكومي على املنظمات الهلية التي 
متول من اخلارج يف رو�سيا ومن بينها معهدان بحثيان املانيا اىل حتذيرات 
من برلني وانتقاد من الحت��اد الوروب��ي . ومن املرجح ان ت��وؤدي عمليات 
التفتي�ش تلك بال�سافة اىل انتقاد رو�سيا لربنامج النقاذ املايل لقرب�ش 
�سوريا  الهلية يف  ب�ساأن احلرب  امل�ستمرة  املانيا واخلالفات  ن�سقته  وال��ذي 
اىل تقوي�ش الر�سائل املتفائلة خالل جولة تهدف ا�سا�سا لبحث العالقات 
التجارية. ومن املقرر ان يح�سر بوتني الذي بداأ ثالث فرتة رئا�سة له مدتها 
�ست �سنوات يف مايو ايار معر�سا جتاريا �سناعيا يف هانوفر مع امل�ست�سارة 

الملانية اجنيال مريكل ثم يتوجه بعد ذلك اىل ام�سرتدام بهولندا.
املئة  يف  و40  النفطية  احتياجاتها  من  املئة  يف   30 على  املانيا  وحت�سل 
من احتياجاتها من الغاز من رو�سيا مما يجعلها واحدة من اكرب م�سرتي 
الطاقة من �سركة جازبروم لت�سدير الغاز والتي ت�سيطر عليها احلكومة 

ال�ستثمارات  قيمة  وتبلغ  ارو���س��ي��ة. 
30 مليار  ن��ح��و  رو���س��ي��ا  المل��ان��ي��ة يف 
�سغوطا  تواجه  مريكل  ولكن  دولر. 
لنتقاد بوتني ب�ساأن عمليات مراقبة 
وخطوات  احلكومية  غري  اجلمعيات 
اخرى يقول معار�سو الكرملني انها 
ورف�ش  املعار�سة.  ا�سكات  اىل  تهدف 
الذاع���ة  هيئة  م��ع  مقابلة  يف  ب��وت��ني 
والتلفزيون الملانية ايه ار دي انتقاد 
الهلية  اجلمعيات  مراقبة  عمليات 
وقال انها لن توؤثر على زيارته مرددا 
الغربية  ل��ل��م��خ��اوف  امل��ت��ك��رر  رف�����س��ه 

ب�ساأن �سيا�ساته الداخلية.
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افاد مرا�سل وكالة فران�ش بر�ش ان مناورات ع�سكرية فرن�سية عاجية 
ا�ستعدادا  ابيدجان،  �سمال  كلم اىل   200 بعد  لومي، على  جرت يف 
القوة  يف  لوج�ستية،  كتيبة  العاج،  �ساحل  من  جنديا   235 مل�ساركة 

الفريقية املنت�سرة يف مايل.
وغانية  �سنغالية  كتيبة  اىل  امل��وؤن  نقل  العاجيون  اجلنود  و�سيتوىل 
�سديقة كان جنودها قد تعر�سوا لهجوم من قبل جهاديني عملت 

القوة الفرن�سية على الق�ساء عليهم.
باكايوكو يف  العاجي اجلرنال �سومايال  اركان اجلي�ش  رئي�ش  وقال 
نهاية املناورات جنودنا م�ستعدون متاما وهم تاأقلموا مع اجلو الذي 

ينتظرهم .
ومن ناحيته، قال الوزير العاجي املكلف �سوؤون الدفاع بول كويف كويف 
ان الكتيبة اللوج�ستية العاجية �ستغادر قريبا جدا ولكنه مل يو�سح 
تاريخ مغادرتها. وخ�سع اجلنود العاجيون اي�سا لتدريب من اجلي�ش 

الفرن�سي ملدة �سهرين.

الداخلية  لوزير  العفو  يانوكوفيت�ش  فيكتور  اوكرانيا  رئي�ش  منح 
يوليا  ال�سابقة  ال��وزراء  رئي�سة  من  املقرب  لوت�سينكو  ي��وري  ال�سابق 
الرئي�ش  ديوان  ام�ش. وقال  الرئا�سة  اعلنت  تيمو�سينكو، بح�سب ما 
العفو  مينح  مر�سوما  يانوكوفيت�ش  فيكتور  الرئي�ش  وق��ع  بيان  يف 
ال�����س��اب��ق يوري  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  بينهم  ل�ستة حم��ك��وم��ني  ال��رئ��ا���س��ي 

لوت�سينكو ووزير البيئة ال�سابق جورجي فيليبت�سوك .
وقالت الرئا�سة ان هذا املر�سوم يندرج يف اطار مرونة قررتها احلكومة 
الوكرانية بهدف جعل الت�سريع اكرث ان�سانية وخف�ش عدد املعتقلني 
. وجاء ن�سر املر�سوم بعد ايام قليلة من قرار حمكمة التمييز البقاء 
على احلكم بال�سجن اربع �سنوات على لوت�سينكو الذي اودع ال�سجن 

منذ توقيفه يف كانون الول دي�سمرب 2010.
تقدمت  متكررة  طلبات  اىل  ي�ستجيب  عنه  بالعفو  الرئي�ش  وق��رار 
بها حكومات غربية وخ�سو�سا ملبعوثني خا�سني لالحتاد الوروبي 
اىل اوكرانيا هما الرئي�ش البولندي ال�سبق الك�سندر كوا�سنيف�سكي 

ورئي�ش الربملان الوروبي ال�سابق بات كوك�ش.
عقوبة  مت�سي  التي  تيمو�سينكو  يوليا  بحق  �سدرت  التي  والحكام 
بال�سجن �سبع �سنوات بتهمة جتاوز ال�سلطة، ويوري لوت�سينكو، كانت 
مو�سع انتقاد حاد من الغرب الذي ندد مبا و�سفه بالعدالة النتقائية 

وهي وراء ازمة يف العالقة بني اوكرانيا والحتاد الوروبي.
الذين  املحبو�سة  املعار�سة  زعيمة  ا�سم  اىل  الرئا�سة  بيان  ي�سري  ول 
ال�سجن قبل فرتة  ت��غ��ادر  ان  املتوقع  غ��ري  م��ن  ان��ه  م��راق��ب��ون  يقول 
طويلة. وكانت تيمو�سينكو تولت رئا�سة الوزراء يف 2005 ثم نهاية 
2007 حتى بداية 2010 وهو العام الذي هزمت فيه يف انتخابات 
الرئا�سة امام فيكتور يانوكوفيت�ش. ومت ايداع املعار�سة ال�سجن ثم 

ادينت يف 2011.

املتحدة  والوليات  اجلنوبية  كوريا  ان  جنوبي  ك��وري  م�سوؤول  اعلن 
منت�سف  يعقد  ان  ي��ف��رت���ش  ك���ان  مهما  ع�سكريا  اج��ت��م��اع��ا  ارج���اأت���ا 
ني�سان-ابريل يف وا�سنطن بطلب من �سيول ب�سبب اجواء التوتر يف 

�سبه اجلزيرة الكورية.
وك���ان رئي�ش ارك���ان اجل��ي��و���ش الم��ريك��ي��ة اجل���رنال م��ارت��ن دمب�سي 
�سيناق�سان  �سونغ-جو  ج��ون��غ  اجل���رنال  اجلنوبي  ال��ك��وري  ون��ظ��ريه 
ال�سيا�سة امل�سرتكة يف مواجهة كوريا ال�سمالية وق�سايا اخرى خالل 

حمادثاتهما ال�سنوية يف 16 ني�سان-ابريل.
فران�ش  لوكالة  اجلنوبية  الكورية  الرك��ان  هيئة  با�سم  ناطق  وق��ال 
بر�ش ان قرار تاأجيل الجتماع اتخذ ب�سبب الو�سع احلايل اخلا�ش 

لدفاعنا الوطني .
الكورية اجلنوبية يونهاب ان كوريا اجلنوبية  وذكرت وكالة النباء 
غياب  يف  �سمايل  ك��وري  ا�ستفزازي  عمل  ح��دوث  احتمال  م��ن  قلقة 

رئي�ش الركان عن البالد.

عوا�صم

�بيدجان

�ضيول

كييف

بكني تطلب من كوريا ال�شمالية حماية �شفارتها 
•• بكني-ا ف ب:

اعلنت ال�سني ام�ش انها طلبت من كوريا ال�سمالية �سمان امن دبلوما�سييها 
بعد ان اكدت بيونغ يانغ انها عاجزة عن توفري امن ال�سفارات اعتبارا من 
با�سم وزارة  املتحدث  ن��زاع. وق��ال  ابريل يف حال ن�سوب  العا�سر من ني�سان 
اخلارجية هونغ يل يف بيان ن�سر على موقع الوزارة اللكرتوين ان احلكومة 
الدبلوما�سيني  ام��ن  �سمان  ال�سمالية  ك��وري��ا  م��ن  فعال  طلبت  ال�سينية 
ال�سينيني يف كوريا ال�سمالية، تطبيقا لتفاقية فيينا والقانون والعراف 
الدولية. وا�ساف ان ال�سفارة ال�سينية تعمل كاملعتاد. وعرب وزير ال�سوؤون 
اخلارجية ال�سيني وان يي يف ات�سال هاتفي مع المني العام لالمم املتحدة 
�سبه اجلزيرة  املت�ساعدة يف  التوترات  ازاء  الكبري  قلقه  م��ون عن  كي  ب��ان 
الكورية. وقال بح�سب بيان اننا نعار�ش اي عمل واي ت�سريح ا�ستفزازي من 

اي طرف يف هذه املنطقة ولن ن�سمح با�سطرابات عند ابواب ال�سني .
ال�سني  ت�سعى لدى  املتحدة  الوليات  ان  تاميز  نيويورك  وذك��رت �سحيفة 
لل�سغط على النظام ال�سيوعي الكوري ال�سمايل حتت طائلة تعزيز الوجود 
ذا  الوحيد  بكني احلليف  وتعد  املبا�سر.  ب�سكل كبري يف جوارها  المريكي 
ال�سمالية  كوريا  وكانت  وممولها.  التجاري  و�سريكها  يانغ  لبيونغ  ال��وزن 
وهددت  ال�سرقي  �ساحلها  على  امل��دى  متو�سط  ثانيا  �ساروخا  ن�سبت  التي 
ب�سن �سربات حتى نووية على اهداف امريكية، حذرت اجلمعة من انه لن 
يانغ  بيونغ  العا�سمة  الدبلوما�سية يف  البعثات  امن  بامكانها �سمان  يكون 
واملحت معظم احلكومات  اجل��اري.  ني�سان-ابريل  العا�سر من  اعتبارا من 
الجنبية اىل انها ل تنوي �سحب موظفيها يف الوقت احلا�سر مبا يف ذلك 
�سبع دول من الحتاد الوروبي ممثلة يف كوريا ال�سمالية )املانيا، بريطانيا، 
ال�سويد، بولندا، رومانيا، جمهورية ت�سيكيا وبلغاريا(. كما ان المم املتحدة 
املتحدة يف  با�سم المم  املتحدث  اج��الء. وق��ال  باي عملية  القيام  ل تنوي 
نيويورك مارتن ن�سريكي ان موظفي املنظمة الدولية يف كوريا ال�سمالية 

يبقون ملتزمني بعملهم الن�ساين والمنائي يف �سائر ارجاء البالد .

اأطفال فل�سطني ي�سدون الرحال لالأق�سى 

الفل�شطينيون يحفرون قبورًا لالأ�شرى املر�شى 

الأردن يدعو منظمة الهجرة لزيادة م�شاعدتها 
والقومي  الن�����س��اين  م��وق��ف��ه  م��ن 

واحرتاما لاللتزامات الدولية .
واعاد جودة التاأكيد يف ت�سريحاته 
ال����ت����ي اوردت������ه������ا وك�����ال�����ة الن����ب����اء 
من  الردن  م��وق��ف  على  الردن��ي��ة 
الزم���ة ال�����س��وري��ة ال��داع��ي ليجاد 
ح���ل ���س��ل��م��ي ي��ن��ه��ي ال��ع��ن��ف واراق����ة 
جديدة  تقديرات  وا���س��ارت  الدماء 
امل��ت��ح��دة اجل��م��ع��ة اىل ان  ل����المم 
ع������دد ال���الج���ئ���ني ال�������س���وري���ني يف 
 1،2 اىل  ي�سل  ان  مي��ك��ن  الردن 
العام  نهاية  بحلول  مليون لجىء 

احلايل.

اإ�سطنبول التي ت�سمل تل اأبيب ورام 
اهلل، قالت املتحدثة با�سم اخلارجية 
ي��اأم��ل قبل  ك���ريي  اإن  الأم��ريك��ي��ة 
ميكن  م���ا  ي����رى  اأن  يف  ����س���يء  ك���ل 
املفاو�سات  ل���س��ت��ئ��ن��اف  ب��ه  ال��ق��ي��ام 
املجمدة  الفل�سطينية  الإ�سرائيلية 
املتحدثة  وذك�����رت   .2010 م��ن��ذ 
اأن كريي الذي يعرف جيدا القادة 
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني منذ 
ال�سووؤن  ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س��ا  ك����ان  اأن 
ياأتي  ال�سيوخ،  مبجل�ش  اخلارجية 
طريف  اإىل  لال�ستماع  جديدة  م��رة 
الوزير  اأن  اإىل  واأ����س���ارت  ال���ن���زاع. 
���س��ي��ق��ول ب��و���س��وح اإن����ه ي��ج��ب على 
طاولة  اإىل  ال�����ع�����ودة  ال���ط���رف���ني 
املفاو�سات واأن ت�سويات وت�سحيات 
يجب اأن تقبل من الطرفني. ُي�سار 
اإىل اأن طائرة �سالح اجلو التي كان 
متنها  على  يكون كريي  اأن  مقررا 
واجهت م�ساكل فنية بعد اأن �سعد 
هو وزوجته واأفراد من فريق عمله 

اإليها.

•• عمان-ا ف ب:

ا�ستقبل وزير التخطيط والتعاون 
�سيف  اب��راه��ي��م  الردين  ال�����دويل 
مدير  �سونغ  وليام  عمان  يف  ام�ش 
عام املنظمة الدولية للهجرة التي 
تتخذ من جنيف مقرا لها وبحث 
الدعم  م�����س��اع��ف��ة  ام��ك��ان��ي��ة  م��ع��ه 
للمملكة  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ق��دم��ه  ال����ذي 
تتحمله  ال����ذي  ال���ع���بء  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
ج������راء ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا لك�����رث من 
ح�سبما  �سوري،  لجئ  الف   478

افاد م�سدر ر�سمي اردين.
وق������ال ب���ي���ان ح���ك���وم���ي ان�����ه جرى 
الق�سايا  ب���ح���ث  ال���ل���ق���اء  خ������الل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��وف��ري ال���دع���م ال����الزم 
ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء ال��ك��ب��ري ال���ذي 
جراء  الردن��ي��ة  احلكومة  تتحمله 
ومتزايدة  كبرية  اأع��داد  ا�ست�سافة 
م�������ن ال�����الج�����ئ�����ني ال�����������س�����وري�����ني، 
وامكانية م�ساعفة عمليات الدعم 
التي تقدمها املنظمة الآن، خا�سة 
للقوات امل�سلحة الردنية والجهزة 
نق�ل  يف  الخ���������������������������رى  الم����ن����ي����ة 
احلدود  من  ال�سوريني  الالجئني 
ال�ستقبال  م��راك��ز  اىل  الردن���ي���ة 
يف  ال����الج����ئ����ني  خم����ي����م����ات  واىل 
جتهيز  اإىل  ب���ال����س���اف���ة  الردن، 
الدعم  وتقدمي  ال�ستقبال  مراكز 

لالجئني فور و�سولهم .
الردين  ال��وزي��ر  ع��ن  البيان  ونقل 
قوله ان ا�ست�سافة اكرث من 478 

•• اأنقرة-وكاالت:

الأمريكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ب����داأ 
ج���ون ك���ريي زي����ارة ل��رتك��ي��ا ام�ش 
ي���ج���ري خ��الل��ه��ا م��ب��اح��ث��ات حول 
اأبيب  وت��ل  اأن��ق��رة  تطبيع ع��الق��ات 
على وجه ال�سرعة، واإبقاء احلدود 
اأمام  مفتوحة  �سوريا  مع  الرتكية 
الالجئني، وحت�سني العالقات مع 

العراق.
اإ�سطنبول  اإىل  ك��ريي  و���س��ل  وق��د 
اأ���س��ب��وع��ني م���ن تو�سط  ب��ع��د ن��ح��و 
الرئي�ش الأمريكي باراك اأوباما يف 
حتقيق تقارب بني تركيا واإ�سرائيل 
اللتني تدهورت عالقاتهما ب�سبب 
قتل ت�سعة اأتراك بهجوم للبحرية 
اأ�سطول  �سفن  على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
اإىل  متجهة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  احل��ري��ة 

غزة عام 2010.
ونقلت رويرتز عن م�سوؤول اأمريكي 
رفيع اأن كريي �سي�سجع تركيا على 
على  اإ�سرائيل  م��ع  اتفاقها  تنفيذ 

نهاية القذايف كابو�س 
لنظام كوريا ال�شمالية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تناولت معظم ال�سحف الأمريكية بالنقد والتحليل الأزمة املتفاقمة يف �سبه 
اجلزيرة الكورية، وقال بع�سها اإن اغتيال القذايف ي�سكل كابو�سا يطارد نظام 
بيونغ يانغ، وبالتايل مينعه من التخلي عن النووي، وقالت اأخرى اإن اإيران 
اغتيال  اإن  تامي  جملة  قالت  فقد  النووية.  الأ�سلحة  امتالك  على  م�سممة 
الرئي�ش الليبي الراحل معمر القذايف ي�سكل كابو�سا لكوريا ال�سمالية واإن نهاية 
الرئي�ش العراقي الراحل �سدام ح�سني متثل ق�سة حتذيرية لنظام الزعيم 
برناجمه  عن  تخلى  القذايف  اأن  مو�سحة  اأون،  جونغ  كيم  ال�سمايل  الكوري 
الإعدام  ع��ن طريق  ���س��دام  نهاية  اأن  ت��امي  واأ���س��اف��ت  راأ���س��ه.  ال��ن��ووي فخ�سر 
اأي�سا هاج�سا لبيونغ يانغ، ومو�سحة من خالل مقال ن�سرته للكاتب  ت�سكل 
الأمريكي روبرت باير وهو اأحد كبار امل�سوؤولني ال�سابقني باملخابرات املركزية 
الأمريكية )�سي اآي اأيه( اأن كيم يعي�ش باخليال كوالده وجده، فهو يعتقد اأن 
اأن  اأذكياء، وم�سيفة  ال�سمالية لديها جي�ش ل يقهر ولديها جرنالت  كوريا 
كيم يرى يف بالده قوة عظمى واأنها بحاجة لرت�سانة نووية. من جانبها قالت 
وا�سنطن تاميز اإن كوريا ال�سمالية قد جتري جتربة �ساروخية نووية جديدة، 
كيم،  اأطلقها  التي  املتالحقة  التهديدات  الوجه، يف ظل  م��اء  اإط��ار حفظ  يف 
املتحدة، بعد  الوليات  املواجهة مع  اإذا ما قرر الرتاجع والتخلي عن  وذلك 
اأمريكية متعددة  اأن هدد بق�سف كوريا اجلنوبية واليابان وقواعد ع�سكرية 
يف اآ�سيا واأهداف داخل الوليات املتحدة نف�سها. ويف ال�سياق، اأ�سارت �سحيفة 
اأن  اإىل  مونيتور  �ساين�ش  كري�ستيان 
الزعيم الكوبي ال�سابق فيدل كا�سرتو 
حذر حليفه الزعيم الكوري ال�سمايل 
من احلرب النووية، وا�سفا الت�سعيد 
اأخطر  باأنه  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف 
�سحيفة  قالت  جانبها  من   . املخاطر 
بافتتاحيتها  ت��امي��ز  اأجن��ل��و���ش  ل��و���ش 
�سل�سلة  مع  بحكمة  يتفاعل  اأوباما  اإن 
الكورية  وال���س��ت��ف��زازات  ال��ت��ه��دي��دات 
ت�سكله  ال��ذي  العداء  ولكن  ال�سمالية، 
بالن�سبة  باخلري  يب�سر  ل  يانغ  بيونغ 
يف  ال��ن��ووي  الت�سلح  انت�سار  من  للحد 

�سبه اجلزيرة الكورية.

لغاية الن على  �سوري  الف لجئ 
ارا����س���ي امل��م��ل��ك��ة ل��ه الث����ر الكبري 
واخلدمات  القطاعات  ك��اف��ة  على 
املقدمة من قبل احلكومة ، موؤكدا 
الدولية  اجل��ه��ود  تن�سيق  ���س��رورة 
لتوفري  املتحدة  المم  ومنظمات 
لتحمل  للمملكة  املنا�سب  ال��دع��م 
ا�ست�سافة  يف  ال���س��ت��م��رار  اع���ب���اء 

ال�سوريني .
م����ن ج���ان���ب���ه، ا�����س����اد ����س���ون���غ ب����دور 
ا�ستقبال  يف  ال����ف����اع����ل  الردن 
وا�ستمرار  ال�����س��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
ت��ق��دمي ال���دع���م وامل�����س��اع��دة ل��ه��م ، 

ل��ل��ت��ح��دي��ات التي  ت��ف��ه��م��ه  م��ب��دي��ا 
املرتتبة  والع���ب���اء  الردن  ت��واج��ه 
ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م  وم�����ن جانب  ع���ل���ى 
اخ��ر، اكد وزي��ر اخلارجية و�سوؤون 
جودة  ن��ا���س��ر  الردين  امل��غ��رتب��ني 
برملانيا  وف�����دا  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  خ����الل 
ب��رئ��ا���س��ة ع�����س��و جمل�ش  اوروب����ي����ا 
دوريو  جو�سيت  الفرن�سي  العيان 
من  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى  الردن  ان 
مير  التي  القت�سادية  التحديات 
با�ستقبال  م�����س��ت��م��ر  ان����ه  اإل  ب��ه��ا، 
ال��الج��ئ��ني ال�����س��وري��ني ول���ن يقوم 
انطالقا  امامهم  ح���دوده  ب��اغ��الق 

عالقاتها  وتطبيع  ال�سرعة،  وج��ه 
ب�سكل كامل لل�سماح بزيادة التعاون 

بني البلدين.
اأي�سا  ك����ريي  ي��ث��ري  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
خالل  وال��ع��راق  �سوريا  يف  الو�سع 
حمادثاته مع رئي�ش الوزراء رجب 
ووزي����ر خارجيته  اأردوغ������ان  ط��ي��ب 
اإ�سطنبول،  يف  اأوغ��ل��و  داود  اأح��م��د 
جولة  م���ن  الأوىل  امل��ح��ط��ة  وه����ي 

بال�سرق  اأي�������ام  ع�������س���رة  ت�����س��ت��غ��رق 
الأو�سط واأوروبا واآ�سيا.

م�سوؤول  ق����ال  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
لل�سحفيني  رف�����ي�����ع  اأم�������ريك�������ي 
م���ع ك����ريي اإن ر���س��ال��ة ال���وزي���ر يف 
اأهمية  تاأكيد  �ستت�سمن  اإ�سطنبول 
اإب�����ق�����اء احل��������دود م���ف���ت���وح���ة اأم�����ام 

ال�سوريني الفارين من العنف.
بعد  الثانية  باملحطة  يتعلق  وفيما 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يعانون  مر�سى  فل�سطينيني  اأ���س��رى  ع��ائ��الت  جل���اأت 
ال�سجون  يف  امل������وت  وي����ه����دده����م  ال���ط���ب���ي  الإه�����م�����ال 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل ح��ف��ر ق��رب رم����زي ل��ه��م اأم����ام مقر 
اأمهاتهم  وطالبت  اهلل،  رام  يف  الفل�سطينية  الرئا�سة 
ال���ع���امل ب��ال��ت��دخ��ل ل����الإف����راج ع��ن��ه��م اأح����ي����اء ح��ت��ى ل 

ي�ستقبلنهم يف توابيت.
وهي  ابنها  تندب  التاج  الأ�سري حممد  وال��دة  وراح��ت 
ا�ست�سهاد  تنم منذ  اإن��ه��ا مل  وق��ال��ت  ال��ق��رب،  اإىل  تنظر 
الأ�سري مي�سرة اأبو حمدية الذي كان يعاين من مر�ش 
عنه  الإف����راج  الح��ت��الل  �سلطات  ورف�ست  ال�سرطان 

للعالج اإىل اأن تويف �سباح الثالثاء املا�سي.
بحفر  فل�سطينيني  وحم��رري��ن  اأ���س��رى  اأ���س��ق��اء  وق���ام 
�ساحة  يف  منهم  امل��ر���س��ى  ���س��ور  عليه  ون�سبوا  ال��ق��رب 
عرفت موؤخرا ب�ساحة الأمم، حيث تن�سب اأعالم كافة 
بفل�سطني  اعرتفت  التي  والأجنبية  العربية  ال��دول 

دولة مراقب بالأمم املتحدة.
وتقول اأ�سرة التاج اإنه مل يعد يتنف�ش ب�سورة طبيعية 
منذ �سبعة �سهور على الأقل، ول ي�ستطيع حمادثتهم 
كافة  الح��ت��الل  �سلطات  رف�ست  كما  ال��زي��ارة،  خ��الل 
الل��ت��م��ا���س��ات ال��ت��ي ت��ق��دم بها حم��ام��وه ل��الإف��راج عنه 

ب�سبب خطورة و�سعه ال�سحي.
يذكر  حيث  �سنة،   15 بال�سجن  حكما  التاج  وي��واج��ه 
تقرير لوزارة �سوؤون الأ�سرى الفل�سطينية اأن �سلطات 
 ،2005 ع��ام  منذ  ال�سحية  حالته  اأهملت  ال�سجون 

يف  خطرية  باأمرا�ش  اأ�سيب  اأن  اإىل  حالته  فاقم  مما 
ما�سة  بحاجة  وه��و  اختناق،  نوبات  اإىل  اأدت  الرئتني 
لزراعة رئة. وحملت الوزارة اأطباء ال�سجون امل�سوؤولية 
اأدوي��ة وم�سكنات دون  اأعطوه  اإنهم  عن حياته، وقالت 
كما  �سحته.  ت��ده��ور  اإىل  اأدى  مم��ا  حالته  ت�سخي�ش 
اأن��ه ترك مع �سجناء مدخنني يف نف�ش  ذك��رت والدته 

الغرفة فرتة طويلة.
والأه��ايل �سور  الن�سطاء  الرمزي حمل  القرب  واأم��ام 
الأ����س���رى خ��ال��د ���س��اوي�����ش وم��ن�����س��ور م��وق��دة وريا�ش 
والأ�سري  رداد،  ومعت�سم  ال��ع��ري��دي  و���س��ام��ي  ال��ع��م��ور 
يف  وجميعهم  العي�ساوي،  �سامر  الطعام  عن  امل�سرب 
ج��دا، وحت��ذر موؤ�س�سات حقوقية  حالة �سحية �سعبة 

ب�سكل �سبه يومي من موتهم.
تتوقع  العائلة  اإن  رداد  معت�سم  الأ���س��ري  �سقيق  وق��ال 
يعاين من مر�ش  اأي��ة حلظة، حيث  يف  ا�ست�سهاده  نباأ 
���س��رط��ان الأم���ع���اء وع��ل��ى م����دار ���س��ن��وات مل ي��ق��دم له 
العالج  وب��ات يخ�سع موؤخرا جلرعات  ال��الزم  العالج 

الكيميائي.
الداخل  اأط��ف��ال  م��ن  الآلف  ك�سر  اخ���رى،  ناحية  م��ن 
الفل�سطيني وعائالتهم احل�سار الذي فر�سته �سلطات 
الحتالل الإ�سرائيلي على امل�سجد الأق�سى، وتوافدوا 
ع�سر  احل��ادي  الأق�سى  طفل  مهرجان  فعاليات  على 

الذي نظمته احلركة الإ�سالمية ام�ش الأول.
امل�����س��ج��د ح�����س��ودا م��ن الأطفال  واح��ت�����س��ن��ت ���س��اح��ات 
اأكرث  بعد  الأق�سى  اإىل  ال��رح��ال  �سدوا  ممن  والفتية 
من �سهر قامت خالله قوات الحتالل بفر�ش ح�سار 

وت�����س��دي��د اأم���ن���ي ع��ل��ى امل�����س��ج��د وم��ن��ع��ت م���ن ه���م دون 
اخلم�سني عاما من ال�سالة فيه.

التي  القدمية  البلدة  اأ���س��واق  لتدب يف  وع��ادت احلياة 
���س��ه��دت ح��رك��ة جت��اري��ة ن�سطة، وع��ا���ش الأط���ف���ال مع 
وال�سياحة  ال��ت�����س��وق  م��ن  ت�ساهى  ل  حل��ظ��ات  ذوي��ه��م 
واحل�سارة  ال��ت��اري��خ  ذك��ري��ات  م��ن  وم�ساهد  الدينية 
ال��ع��رب��ي��ة والإ����س���الم���ي���ة ال���ت���ي ب��ق��ي��ت ����س���ام���دة رغم 

خمططات الحتالل لطم�سها.
ويف الزقاق حيث الطريق اإىل �ساحة الرباق والأق�سى 
الأطفال  ت�ساوؤلت  وترية  ازدادت  العربية،  واملقد�سات 
اليهودية  اجل���م���اع���ات  وج�����ود  ودللت  م���ع���اين  ع���ن 
امل�سهد  تعقيدات  ورغ���م  امل��ك��ان.  الح��ت��الل يف  وق���وات 

بلوحة  وتزينت  بالأمل،  مفعمة  املحتلة  القد�ش  بدت 
الداخل  ع���ائ���الت  م���ن  الآلف  ع�����س��رات  م���ن  ب�����س��ري��ة 
واأطفالهم، قدموا للرباط والتعبري عن  الفل�سطيني 
خالل  م��ن  ومقد�ساتها  للقد�ش  وحبهم  م�ساعرهم 
ال��ف��ن وال��ر���س��م وال�سعر وال��غ��ن��اء وامل�����س��رح. وع���اد اإىل 
تتعر�ش  ما  حيال  واإرث��ه��ا  ثقافتها  من  بع�ش  املدينة 
ل��ه م��ن ت��ه��وي��د وا���س��ت��ي��ط��ان وت��ط��ه��ري ع��رق��ي و�سرب 
�سلطات الحتالل  لتجارتها واقت�سادها عرب ت�سييق 
على اأ�سواقها والبلدة القدمية التي حتولت اإىل ثكنة 
ع�سكرية دائمة لتوفري احلماية للمجموعات اليهودية 
عن  ال�سخرة  وق��ب��ة  الأق�����س��ى  وح��ج��ب  وامل�ستوطنني 

امل�سلني.

ا�شرائيل تقرر اعتقال بع�س النا�شطني ردا على الهجمات الإلكرتونية
جمهول����ة  اأ�س��������ماء  وحت�ت  بالعال��������م  النا�س������طني 
املواق�����ع  ع��ل��ى  اإل��ك��رتون�����ي  ه��ج��������������������وم  ���س��ن  نيته�����م 
�س�������ن  ح��ي��ث  ابري������ل  م��ن  ال�����س��اب��ع  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
املواق�������ع  م���ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى  ه��ج��وم�����ا  ال��ق��را���س��ن��ة 
رد  ال�����������������ذي  ال��وق��ت  يف  الإ�س�����رائيلية  واحل�����س��������������اب��ات 
القرا�سن����ة الإ�سرائيليون باخت����راق مواقع اإلكرتوني�ة 

فل�س����طينية وحماولتة اإعطابها.
اإ���س��رائ��ي��ل خدمات  اأن���ه يف ح���ال قطعت  وق���ال ���س��ي��دم 
�سوف  فل�سطني  يف  الإن���رتن���ت  �سبكة  ف���اإن  الإن���رتن���ت 
تتاأثر ..كا�سفا اأنه حتى اللحظة متت مهاجمة مواقع 

مهمة لكنها غري ح�سا�سة اإلكرتونيا.

••  غزة -وام:
 قال م�ست�سار الرئي�ش الفل�سطيني ل�سوؤون الت�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات �سربي �سيدم اأم�ش ان اإ�سرائيل 
قررت الرد على الهجمات الإلكرتونية التي تتعر�ش 

لها باعتقال بع�ش النا�سطني الفل�سطينيني.
واأكد �سيدم يف ت�سريحات له اأنه ل يوجد موؤ�سر لعالقة 
الإ�سرائيلية  امل��واق��ع  واخ����رتاق  ال��ه��اك��رز  ب���  فل�سطني 
وف�ساء  الإلكرتوين  الف�ساء  يف  معركة  اأنها  ..موؤكدا 

الإنرتنت املفتوح للجميع.
وب���ني اأن���ه خ���الل الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ن�سر ال��ع��دي��د من 

كري يف اأنقرة حلثها على التقارب مع اإ�شرائيل 

معلمو اإيرلندا يقاطعون اإ�شرائيل لعن�شريتها
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�سادقت منظمة املعلمني يف ايرلندا، يوم اخلمي�ش املا�سي، على اإقرتاح يدعو لفر�ش املقاطعة على ا�سرائيل، وفقاً ملا ذكرته �سحيفة معاريف 
ال�سرائيلية يف عددها ال�سادر �سباح ام�ش الحد نقاًل عن و�سائل اعالم بريطانية. وا�سارت معاريف اىل منظمة املعلمني  TUI  التي ت�سم 
يف �سفوفها 14الف معّلم ومعلمة، قررت باجتماعها ال�سنوي باأغلبية �ساحقة )لدى الت�سويت(، مقاطعة ا�سرائيل. وجاء يف قرار املقاطعة 
املنظمة  واع�ساء  املعلمني  القرار  دعا  كما  ال�سرائيلية،  ايرلندا، مع نظرياتها  التعليمية يف  املوؤ�س�سات  العالقات بني  انه يجب قطع جميع 
اإنهاء عملهم مع ال�سرائيليني، والتوقف عن اي تعاون م�سرتك يف املجالني الثقايف والكادميي مع ا�سرائيل، مبا يف ذلك التوقف عن  اىل 
اآخر يف جمال البحاث الكادميية . وت�سمن القرار اي�سا، بنداً يدعو الطار الم ملنظمة املعلمني  تبادل املعلومات، والطالب او اي تعاون 
اليرلنديني وهو موؤمتر املنظمات املهنية ، بتعزيز حمالته لفر�ش املقاطعة، والمتناع عن اإ�ستثمار اي ميزانيات يف دولة الف�سل العن�سري 
)ا�سرائيل(، اىل ان تقوم ا�سرائيل بو�سع حد للح�سار غري القانوين على قطاع غزة، ووقف احتاللها غري ال�سرعي لل�سفة الغربية، وان تقوم 
بتطبيق قواعد القانون الدويل، وقرارات منظمة المم املتحدة بهذا ال�ساأن . وت�سري ال�سحف اىل انه مع اإتخاذ هذا القرار ت�سبح منظمة 

املعلمني اليرلندية، هي املنظمة الوىل يف دول الحتاد الوروبي، الذي تعلن عن املقاطعة الكادميية ال�ساملة لإ�سرائيل.

معت�شمو الأنبار يرف�شون التفاو�س 
•• بغداد-وكاالت:

مع  للتفاو�ش  ميثلها  وف��د  اأي  ت�سكيلها  التن�سيقية  الأن��ب��ار  اعت�سام  جل��ان  نفت 
النواب عن حمافظتي  اأع�ساء يف جمل�ش  اأعلن عنه  ما  احلكومة الحتادية، وهو 
الأنبار و�سالح الدين. وقال ع�سو اللجنة الإعالمية لتظاهرات الأنبار عبيد ح�سني 
بعد  وتف�سيال  جملة  مرفو�سا  اأ�سبح  العراقية  احلكومة  مع  التفاو�ش  اإن  �سعيد 
اإجماع املوجودين يف �ساحة العز والكرامة، لأن احلكومة اإىل هذه اللحظة مل تعط 
بادرة ح�سنة يف تنفيذ مطالب املتظاهرين، واإمنا اأمعنت يف القتل واإعدام ال�سجناء 
باأنها ل تريد  اأفعالها  اأن احلكومة بعثت ر�سالة وا�سحة من خالل  . وذكر �سعيد 
التفاو�ش مع املتظاهرين، ولي�ست لديها نية يف اإنهاء العت�سامات، واأنها تريد اأن 
جتعل من هذا العت�سام اعت�ساما متوا�سال دون حتقيق اأي مطلب للمتظاهرين. 
�سيء، م�سرياً  اأي  تفعل  اأن  ت�ستطيع  ل  ت�سكلها احلكومة  التي  اللجان  اأن  واأو�سح 
اىل اأن الربملان جامد يف تنفيذ مطالب املتظاهرين ب�سبب هيمنة احلكومة عليه، 
واتهام من يطالب بحقوق املتظاهرين باملادة 4 اإرهاب، التي اأ�سبحت �سماعة ملنع 
اأي ع�سو داخل الربملان من الدعوة لتنفيذ مطالب املتظاهرين . من جهته قال 
ع�سو القائمة العراقية النائب عن حمافظة �سالح الدين مط�سر ال�سامرائي اإن 
ملطالبهم،  لال�ستجابة  الأخ��رية  الفر�سة  العراقية  احلكومة  منحوا  املتظاهرين 
وت�سحيح م�سار العملية ال�سيا�سية التي دخلت يف النفق املظلم، بعد ع�سر �سنوات 
حولت العراق من دولة ي�سار لها بالبنان اإىل دولة حمطمة. وقال ال�سامرائي اإن 
على احلكومة العراقية ال�ستجابة اأول للطلبات التي تقول اإنها د�ستورية وقانونية 
اأزم��ة املظاهرات، ومن ثم الدخول يف مناق�سات  اإب��داء ح�سن النية حلل  اأج��ل  من 
مو�سعة حول املطالب الأخرى. وراأى اأن ف�سل التفاو�ش مع احلكومة �سيوؤدي اإىل 

تراجع الأ�سوات املنادية ب�سلمية التظاهرات.
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العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/699 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه /1- طوارق خلدمات ا�ستيقاف و�سف ال�سيارات جمهول حمل 
عليك  اق��ام  قد  ح�سني  مكبول  ح�سني  باد�ساه  حممد   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
درهم(   8.934( وق��دره��ا    عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2.000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة  من   %9 بواقع 
اخلمي�ش  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    .)2013/127157( ال�سكوى  رق��م  بالكفالة. 
املوافق 2013/4/18 ال�ساعة 8:30 �ش مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/1081 عمايل جزئي                      
اىل امل��دع��ى عليه /1- مقهى ل اك�����س��ريا  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي / احمد علي �سرقاوي حممد قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها   )38628 درهم( والر�سوم وامل�ساريف   
املوافق  الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال�سكوى )2013/138835(.   رق��م 
2013/4/14 ال�ساعة 8:30 �ش مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/8 تظلم مدين                      
اىل املتظلم �سده /1- بولو �سي�سي    جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم/بن 
م�سوؤولية حم��دودة وميثله: خالد  ذات  �سراكة  اي��ه(  ا�ش  )بي  وم�ساركوه  �سبيب 
حممد �سعيد بوج�سيم   قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم 
من القرار ال�سادر يف احلجز التحفظي 2013/2  مدين والر�سوم  وامل�ساريف. 
ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة  املوافق 2013/4/16  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
ch1B.6 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 رئي�ض الق�ضم                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8    
   مذكرة تبليغ مدعى عليهما بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2012/7 الدائرة الكلية املدنية والعمالية والدارية الثانية
اىل املدعى عليهما: 1- فاطمة عاي�ش ح�سن 2- حممد فالح ح�سن  حيث ان املدعية: �سركة وادي 
المارات لالن�ساءات. قد اقامت عليكما لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة رقمها اعاله يطالب 
بان  بالت�سامن  املدعى عليهما  الزام  التقرير 2-  املدعى عليهما بورود  فيها بالتي: 1- اعالن 
يوؤديا للمدعية مبلغ 9.000.000 درهم �ساملة التعوي�ش عن ف�سخ التعاقد وعن كافة ال�سرار 
املادية والدبية وعن الك�سب الفائت.3- الزام املدعى عليهما الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2010/2/25 وحتى ال�سداد لجبار املدعيني علي 
�سرعة ال�سداد. لذلك يقت�سي ح�سوركما امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية املدنية والعمالية 
الثانية(  القاعة رقم )137( يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2013/4/24 للرد 
على الدعوى وتقدمي مالديكما من بينات، ويف حالة تخلفكما عن احل�سور يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكما.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/239 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- ل جويل لت�سميم الزياء جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  باندو خان  قد  التنفيذ/ �سم�سيد احمد  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7113( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�سافة اىل مبلغ 72 درهم 
البتدائية.   ال��دع��وى  ر���س��وم   دره��م   360 ومبلغ  املحكمة  ر���س��وم خلزينة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/2622 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- الزهراء للمقاولت �ش.ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
اأقام  مبا ان طالب التنفيذ/ ال�سيد فتوح �سيد احمد خليفة �سعد    قد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )36582( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�سافة 
اىل مبلغ 2197 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1191 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �سعيد علي را�سد العلي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3761.91 درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت  ال�سداد.  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 ch2.D.17 جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1179 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �سامل جابر عبداهلل �سامل عبدان ال�سام�سي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم   ) دره��م   11245.88( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�ساعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  �ش 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1089 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- فهد ابراهيم حممد علي ال�سيقل   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع 
القانونية  والفائدة  دره��م(  وق��دره )9.938.08  للمتنازع مبلغ  ي��وؤدي  بان  �سده 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع 
املوافق 2013/4/16  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة.  وح��ددت  اتعاب  ومقابل 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �ش   8:30 ال�ساعة 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1061 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �سعيد يو�سف �سامل حممد الزعابي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   ) دره��م   36231.62( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�ساعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/169 جتاري  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- دي��دار العلم خ��ان   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة 
اقام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  م وميثله: حممود حجاج  م ب  ���ش  الو���س��ط  ال�سرق  اميك�ش 
 14378.23( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
لها  وح��ددت  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى متام 
لذا   ch2.D.19 بالقاعة  ال�ساعة 8:30 �ش  املوافق 2013/4/24  الربعاء  يوم  جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1144 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- را�سد مطر عبداهلل عابد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   ) دره��م   3463.35( وق��دره  مببلغ  عليه 
 . ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/7 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- حممد عاي�ش مطر خليفة الكتبي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   ) دره��م   11828.24( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�سداد . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . .
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1180 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- عو�سه عايد علي املزروعي   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة 
ي��وؤدي للمتنازع  بان   املتنازع �سده  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد 
مبلغ وقدره )10.709.618 درهم ( والفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/15 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- حممد رم�سان حممد رم�سان  جمهول حمل القامة مبا 
حممود  وميثله:  املتكاملة)�ش.م.ع(  لالت�سالت  الم���ارات  �سركة   / املدعي  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم   ) دره���م   3251.26( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�سداد . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1143 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- مبارك �سامل علي عبداهلل املنهايل   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم   ) دره���م   6026.15( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�ساعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
         اعالن احلكم يف الدعوى 

رقم 2013/14 مدين جزئي- بني يا�ض
العنوان:  باك�ستاين  روخان-  جول  حاجي  اهلل  حافظ  عليه:  املحكوم  اىل 
بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/4/2م قد حكمت عليك  هذه املحكمة 
باك�ستان  جان-  امر  جان  �سرم  ل�سالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
باأدائه  عليه  املدعى  بالزام  ح�سوري:  ومبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
الف ومائة وثمانية  للمدعي مبلغا ماليا وقدره 15.128 درهم خم�سة ع�سر 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  امل�ساريف.  وحتميله  درهم  وع�سرون 

املوافق 2013/4/3م.
امل�ضت�ضار/ عبدالله املثنى

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة بني يا�ض

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
         اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 233 /2013   جت  جز- م ت-ب-اأظ

مدعي/ورثة يحيى خنفور ال�سيباين ب�سفتهم وكيل خدمات الرخ�سة /الربان لتجارة 
اجلن�سية:  ال�سيباين  يحيى  حمفوظ  وميثلهم/  والكهربائية  اللكرتونية  الجهزة 
المارات  مدعي عليه: اخرت ال�سالم �سالح احمد  ب�سفته  مالك للرخ�سة/ الربان 
لتجارة الجهزة اللكرتونية والكهربائية اجلن�سية: بنغالدي�ش  مو�سوع الدعوى: 
مالك  ب�سفته   احمد   �سالح  ال�سالم  اخرت  اعالنه/  املطلوب  خدمات  وكيل  ف�سخ 
بنغالدي�ش   اجلن�سية:  والكهربائية  اللكرتونية  الجهزة  لتجارة  الربان  للرخ�سة/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
الربعاء املوافق 2013/4/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ  2013/4/7

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 83 /2013   جت  جز- م ت-ب-اأظ

عليه:  مدعي  م�سر  اجلن�سية:  ال�سيفي  عبداحلميد  امني  مدعي/عبده 
مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  والنهار  الليل  �سركة 
الليل  �سركة  اعالنه/  املطلوب  درهم    5000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى: 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  والنهار 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
         اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 318 /2013   جت  جز- م ت-ب-اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  القبي�سي  غامن  علي  مبارك  مدعي/موزه 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  الهند  اجلن�سية:  فاليياجنال  الدين  تاج 
الهند    فاليياجنال اجلن�سية:  الدين  اعالنه/تاج  املطلوب  درهم  مببلغ 8000 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/17 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
البتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
         اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 126 /2013   جت  جز- م ت-ب-اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  القبي�سي  غامن  علي  مبارك  مدعي/موزه 
مالية    مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  بنغالدي�ش  اجلن�سية:  �ساه  �سليم  حممد 
9000 درهم املطلوب اعالنه/حممد �سليم �ساه اجلن�سية: بنغالدي�ش  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 76 /2013   جت جز- م ت-ب-اأظ

باك�ستان مدعي عليه: فا�سل عو�ش  مدعي/راهي�ستان خري حممد اجلن�سية: 
درهم     4400 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  ايران  اجلن�سية:  بور  جعفر 
بالن�سر   ايران   عنوانه:  املطلوب اعالنه/  فا�سل عو�ش جعفر بور اجلن�سية: 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�ساعة  املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�سكر 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �سدر بتاريخ  2013/3/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 18 /2013   جت جز- ب  �ض-ب-اأظ

اهلل  نبي  خان  عبداللطيف  وميثلها  والطابوق  للبال�سرت  خان  مدعي/عبدالطيف 
العامة  وال�سيانة  للمقاولت  ا�سكندرون  لواء  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية: 
وميثلها عدنان اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ وقدرها 11100 
درهم  املطلوب اعالنه/ لواء ا�سكندرون للمقاولت وال�سيانة العامة وميثلها عدنان 
بالن�سر  ال�سطب  من  الدعوى  بتجديد   بالن�سر)للعلم  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التمهيدي(   باحلكم  للعلم 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/8 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
البتدائية  يا�ش  بني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  باحل�سور 
- الكائنة بني يا�ش   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/4/2

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/210م

بالن�سر  العنوان:  /المارات   مرهون  تي�سري  م�سبح  وفاء  عليه:  املدعي  اىل 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/3/28م  بتاريخ  انه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ حممد ه�سام خليل �سارب /فل�سطيني حكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري وفقا لحكام ال�سريعة ال�سالمية الغراء والقانون. 
والبالغ  الدعوى  �سند  ال�سيك  قيمة  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام 
قدرها ع�سرة الف درهم والزمتها مب�ساريف الدعوى. حكما قابال لال�ستئناف 
خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي 

وختم املحكمة 2013/3/31   
القا�ضي/حممد كامل اجلندي

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء(
      حمكمة العني البتدائية
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•• طوكيو-رويرتز:

ام�ش  تيبكو  الكهربائية  للطاقة  طوكيو  �سركة  ذك��رت 
اخر  �سهريج  م��ن  ي��ب��دو  م��ا  على  ت�سرب  امل�سع  امل���اء  ان 
للتخزين حتت الر�ش يف حمطة فوكو�سيما داييت�سي 

النووية املتوقفة.
الخري  الت�سرب  حجم  اأن  يعتقد  ان��ه  ال�سركة  وق��ال��ت 
حم����دود. وك��ان��ت ال�����س��رك��ة اع��ل��ن��ت ان 120 ط��ن��ا من 
تخزين  ت�سرب من �سهريج  قد  يكون  رمب��ا  امل�سع  امل��اء 

قريب.
للماء حول  امل�سادة  الل��واح  اأغلفة من  وج��رى تركيب 
�سهاريج التخزين ال�سبعة باملحطة بغر�ش منع ت�سرب 

املاء امل�سع اىل الرتبة. و�سبق ان واجهت ال�سركة �سل�سلة 
من امل�ساكل تتعلق بالت�سرب واأنظمة التربيد باملحطة.

وقالت ال�سركة يوم اجلمعة املا�سي انها فقدت القدرة 
املفاعالت  اأح���د  يف  امل�سع  ال��وق��ود  ق�سبان  ت��ربي��د  على 
���س��اع��ات يف ث��اين عطل م��ن نوعه  مل��دة ث��الث  باملحطة 

باملحطة خالل ثالثة ا�سابيع.
11 مار�ش اذار  وكان الزلزال الذي �سهدته اليابان يف 
من عام 2011 بقوة ت�سع درجات قد ت�سبب يف امواج 
 15 اىل  ارتفاعها  و�سل  ت�سونامي  عاتية  بحرية  م��د 
مرتا اجتاحت حمطة فوكو�سيما داييت�سي النووية مما 
احدث �سل�سلة من العطال جنم عنها بدء ان�سهار قلب 

املفاعالت باملحطة.

•• �صيرتال-ا ف ب:

ام�ش  م�سرف  برويز  ال�سابق  الباك�ستاين  الرئي�ش  منح 
ح��ق ال��رت���س��ح ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة يف دائ����رة �سيرتال 
فر�سه  حيث  ال��ب��الد  �سمال  الواقعة  ال�سغرية  املدينة 
ان��ق��الب��ا ع�سكريا  ق��اد  ال���ذي  وع���اد م�سرف  اك��رب  للفوز 
ا�ستقالته  1999 حتى  ال�سلطة يف خريف  اىل  او�سله 
يف �سيف 2008، اىل باك�ستان يف 24 اآذار مار�ش بعد 

اربع �سنوات ام�ساها يف املنفى .
وينوي م�سرف خو�ش النتخابات الت�سريعية املقررة يف 
�سيرتال،  منها  دوائر  اربع  يف  والرت�سح  مايو  ايار   11

وهو ما ي�سمح به القانون الباك�ستاين.
وافاد مرا�سل وكالة فران�ش بر�ش ان موظفني مكلفني 
وقال  ال���دائ���رة  ه���ذه  يف  تر�سحه  �سجلوا  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
وه��و غري حمكوم  �سليمة.  وثائقه  خ��ان  املوظف جمال 

عليه حاليا ول ميكننا رف�ش تر�سحه .
م�سرف  بح��ق  توقيف  مذكرات  ظرفيا  جمد  الباك�ستاين  الق�ساء  وك��ان 

على عالقة مبقتل الزعي�������م النف�سال�����ي لولي�����ة بلو�س�ستان امل�سطربة 
املعار�سة  وزع��ي��م��ة   2006 يف  ب��وغ��ت�����ي  اك��ب�����������������ر  ال���ب���الد  غ����رب  ج��ن��وب 
ق�س��اة  وبطرد   2007 يف  بوت��������و  بنازير  الباك�ستانية 
ال��ع��ام ذات����ه. وم���ع ذل���ك اعلنت  ب�سكل غ��ري ق��ان��وين يف 
الثنني  ا�ستماع  جل�سة  تنظيم  اجلمعة  العليا  املحكمة 
باك�ستاين  حم��ام  بها  تقدم  �سكوى  ب�سان  مقرر  هو  كما 
الد�ستور من  بتهمة خيانة  ي�سعى اىل مقا�ساة م�سرف 
وبالتوازي   .2007 يف  ال��ط��وارىء  حالة  فر�سه  خالل 
مع ذلك مت رف�ش تر�سحه لالنتخابات الت�س������ريعية يف 
دائ�����رة كا�س������ور الريفية يف ولية البنجاب بعد ان تقدم 

حمام������ون بدع������اوى �سد م�سرف.
بكرات�سي حيث ندد ممثل  ذات��ه يف معقله  الم��ر  وتكرر 
حلزب م�سرف رابطة عموم م�سلمي باك�ستان مبا و�سفه 
ل�سخ�ش  الباك�ستاين  النظام  ويتيح   . املنحاز  بالقرار 
واحد التقدم يف عدة دوائر يف اقرتاع واحد. ومل توؤثر 
حيث  اب��اد  ا���س��الم  يف  م�سرف  تر�سح  على  الن  حتى  كا�سور  يف  ال�سكوى 

يتوقع �سدور قرار .

•• باري�س-ا ف ب:

ان  دميان�ش  دو  لوجورنال  �سحيفة  ام�ش  ن�سرته  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  ك�سف 
بعد  ح��ك��وم��ي  ت��ع��دي��ل  اج����راء  ت��وؤي��د  الفرن�سيني  غ��ال��ب��ي��ة 
امليزانية  وزي��ر  ق�سية  احدثته  ال��ذي  ال�سيا�سي  ال��زل��زال 

جريوم كاهوزاك.
ويوؤيد �ستون باملئة من الفرن�سيني اجراء التعديل، بينهم 
التعديل و31  انه ل بد من اجراء هذا  باملئة يرون   29

باملئة يرون انه من الف�سل اجراءه.
ويعار�ش اربعون باملئة اجراء تعديل حكومي.

موؤيدي  م��ن  ال��ك��ربى  الن�سبة  �سجلت  احل���ال،  وبطبيعة 
اجل  م��ن  الحت���اد  ان�سار  �سفوف  يف  احلكومي  التعديل 
حركة �سعبية اليميني 78 باملئة وحزب اليمني املتطرف 

اجلبهة الوطنية 85 باملئة.
وبني ان�سار احلزب ال�سرتاكي احلاكم، يريد 42 باملئة ان 

يقوم الرئي�ش فرن�سوا هولند بتعديل فريقة احلكومي، مقابل 58 باملئة 
يعار�سون ذلك.

وراأى �سبعون باملئة من الذين �سملهم ال�ستطالع ان انعكا�ش هذه الق�سية 
�ستة  مقابل  �سلبية،  الفرن�سيني  ال�سيا�سيني  �سورة  على 
باملئة يعتربونه ايجابيا و24 باملئة يعتقدون ان ل تاأثري 

لها.
ال��وزراء جان مارك  انها �سلبية لرئي�ش  باملئة   62 وق��ال 
باملئة  و31  ذل��ك  عك�ش  راأوا  باملئة   7 مقابل  اآي���رول���ت، 

توقعوا ال يكون لها تاأثري.
الرئي�ش  �سورة  على  �سلبي  تاأثريها  ان  باملئة   55 وق��ال 
ب��امل��ئ��ة وج����دوا ان تاأثريها   9 ف��رن�����س��وا ه��ولن��د، م��ق��اب��ل 

ايجابي و36 باملئة قالوا ان ل تاأثري لها.
ال��راب��ع واخل��ام�����ش من  واج����ري ال���س��ت��ط��الع هاتفيا يف 
ال�سعب  ميثلون  ا�سخا�ش   1006 و�سمل  ابريل  ني�سان 

الفرن�سي وتتجاوز اعمارهم ال18 عاما.

 •• كراكا�س-وكاالت:

من  م����ادورو  نيكول�ش  بالوكالة  الفنزويلي  رئي�ش  ح���ّذر 
ح��ل��ول ال��ل��ع��ن��ة ع��ل��ى ك���ل م���ن ي�����س��وت ���س��ده يف انتخابات 
فنزويال، متهما يف الآن ذاته �سفريين اأمريكيني �سابقني 
التي  الرئا�سية  النتخابات  قبل  لغتياله  موؤامرة  بتدبري 
له  كلمة  ف��ف��ي  احل����ايل.  اإب��ري��ل-ن��ي�����س��ان   14 يف  �ستجرى 
بولية الأمازون قال مادورو الذي اختاره الرئي�ش الراحل 
ه��وغ��و �سافيز ق��ب��ل وف��ات��ه يف اخل��ام�����ش م��ن م���ار����ش-اآذار 
�سده  ال�سعب  �سخ�ش من  اأي  ت�سويت  اإن  ليخلفه  املا�سي 
لعنة  عليه  و�ستحل  نف�سه،  �سد  ت�سويته  مبثابه  �سيكون 
ماكارابانا. وكان ي�سري اإىل معركة ماكارابانا التي دارت يف 
القرن ال�ساد�ش ع�سر، وذبح عندها املقاتلون ال�ستعماريون 
و�سّبه  هندي.  اأ�سل  من  املنحدرة  املحلية  القوات  الإ�سبان 
وائتالف  كابريل�ش  اإنريك  النتخابات  مادورو مناف�سه يف 
فوز  اأن  كلمته  خ��الل  وب��نّي  الإ���س��ب��ان.  باملحتلني  املعار�سة 
والتعليم  ال�سحة  خ�سخ�سة  اإىل  �سيقودهم  الربجوازيني 

واأخ��ذ الأرا���س��ي من الهنود . كما وّج��ه م��ادورو يف خطاب 
ب��ث��ه ال��ت��ل��ف��زي��ون احل��ك��وم��ي يف ت��ي يف اأ���س��اب��ع الت��ه��ام اإىل 
اليمني ال�سلفادوري معتربا اأنه �سارك يف موؤامرة لغتياله 
اإنهم  اإن  املهمة. وقال  اإر�ساله قتلة ماأجورين لتنفيذ  عرب 
ك�سب  ي�ستطيعون  ل  اأنهم  يعرفون  لأنهم  قتلي  ي��ري��دون 
اأن ال�سفريين الأمريكيني  انتخابات حرة ونزيهة م�سيفا 
يف فنزويال ومنظمة الدول الأمريكية على التوايل روجر 
ال�سلفادوري هم من  اليمني  وكذلك  ري�ش  واأوت��و  نورييغا 
اأر�سلوا قتلة ماأجورين لغتياله. ُيذكر اأن حملة انتخابات 
الرئا�سة كانت قد انطلقت الثالثاء املا�سي، ويعترب مادورو 
مبوا�سلة  متعهدا  �سافيز  القائد  اب��ن  نف�سه  عاما(   50(
ب�سعبية بني  التي حتظى  للثورة ال�سرتاكية  �سافيز  روؤي��ة 
اإنريك كابريل�ش  اأما املر�سح املحافظ  القطاعات الفقرية. 
اإن البالد بحاجة لبداية جديدة بعد  )40 عاما( فيقول 
14 عاما من ا�سرتاكية �سافيز املت�سددة وتعهد بتويل اإدارة 
ا�سرتاكية  �سيا�سات  مع  احل��رة  ال�سوق  اقت�ساديات  تنتهج 

قوية على غرار الربازيل.

وا�شنطن توؤجل اختبار �شاروخ بال�شتي بلر: ليبيا �شّكلت تهديدًا اأكرب من العراق 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

اعلن م�سوؤول يف وزارة الدفاع المريكية البنتاغون تاأجيل جتربة �ساروخ بال�ستي عابر للقارات كانت 
مقررة ال�سبوع املقبل يف كاليفورنيا يف اجواء من التوتر حول امل�ساألة النووية مع كوريا ال�سمالية.

واو�سح هذا امل�سدر لوكالة فران�ش بر�ش ان وزير الدفاع ت�ساك هيغل قرر تاأجيل جتربة مينيومتان 
3 وهو �ساروخ بال�ستي عابر للقارات ويحمل روؤو�سا نووية، من قاعدة فاندنبريغ اجلوية حتى ال�سهر 
نريد  وا�ساف   . ال�سمالية  الزم��ة اجلارية مع كوريا  تاأجيج  اىل  بانها تهدف  تف�سر  املقبل لنها قد 
جتنب اي تف�سري خاطئ او تالعب واكد هيغل نقوم باختبار �سواريخنا البال�ستية العابرة للقارات 
من اجل �سمان تر�سانة اآمنة وقادرة وفعالة . وكانت كوريا ال�سمالية ن�سبت �ساروخا ثانيا متو�سط 
املدى على �ساحلها ال�سرقي ما يثري خماوف من عملية اطالق و�سيكة. وافادت معلومات ان ال�ساروخ 
هو مو�سودان الذي مل يتم اختباره ويعتقد ان مداه يبلغ ثالثة اآلف كيلومرت وميكن زيادته اذا كانت 

حمولة ال�ساروخ اخف وزنا.

•• لندن-يو بي اأي:

حتقيق  جل��ن��ة  عليها  ح�سلت  ���س��ري��ة  اأدل����ة  ك�سفت 
الوزراء  رئي�ش  اأن  ال��ع��راق،  ح��رب  ح��ول  بريطانية 
الربيطاين الأ�سبق، طوين بلري، �سّلم باأن ليبيا كانت 
ت�سكل تهديداً اأخطر من العراق قبل غزوه بقيادة 
وق��ال��ت �سحيفة   .2003 ع��ام  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
اندبندانت اأون �سندي ام�ش اإن الأدلة التي ح�سل 
ال�ستخبارات  اأجهزة  من  ت�سيلكوت  حتقيق  عليها 
باأن  اب��الغ��ه  ج��رى  بلري  اأن  اظ��ه��رت  الربيطانية، 
العراق كان ميتلك كمية تافهة من اأ�سلحة الدمار 

�سد  �ستوجهها  التي  احل���ادة  لالنتقادات  كاأ�سا�ش 
ب��ل��ري ح��ني ت�����س��در ت��ق��ري��ره��ا خ���الل ال��ع��ام احلايل 
حول نتائج التحقيق الذي اجرته. ونقلت عن اأحد 
الأدلة اأن بلري ادرك وفهم باأن ليبيا مّثلت تهديداً 
ذريعة  ا�ستخدام  ب��اأن  علم  على  ك��ان  واأن���ه  حقيقياً 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل �سد �سدام ح�سني لن تكون 
معقولة ، ا�ستناداً اإىل حمادثة م�سجلة له يف مقره 
ل��ن��دن قبل ي��وم من  ال��ق��ري��ب م��ن  ال��ري��ف��ي ت�سيكر 
نهاية  عطلة  لق�ساء  املتحدة  الوليات  اإىل  توجهه 
الأ�سبوع مع الرئي�ش المريكي ال�سابق جورج بو�ش 

يف اخلام�ش من ني�سان ابريل 2002 .

اأكرب بكثري  ال�سامل، واأن ليبيا كانت متثل تهديداً 
ا�ستخبارات  �سباط  اأن  وا���س��اف��ت   . امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
غرّي  بلري  اأن  التحقيق  للجنة  ك�سفوا  بريطانيني 
واجرائه  املتحدة  الوليات  بزيارة  قيامه  بعد  راأي��ه 
حم���ادث���ات م��ع ال��رئ��ي�����ش الم���ريك���ي وق��ت��ه��ا جورج 
بو�ش يف ني�سان ابريل 2002، واأمر ادارته يف وقت 
لحق باعداد ملف عن اأ�سلحة الدمار ال�سامل لدى 
نظام �سدام ح�سني ل�ستخدامها يف تربير ا�سراك 
بريطانيا يف غزو العراق. وا�سارت ال�سحيفة اإىل اأن 
هذه الأدلة وغريها من الأدلة ال�سرية التي جرى 
الأخرية  �ست�ستخدمها  بها  ت�سيلكوت  جلنة  تزويد 

ت�شرب جديد يف حمطة فوكو�شيما 

مادورو: اللعنة �شتحل على من ي�شوت �شدي 

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأعلنت وزارة الداخلية امل�سرية، اأن 
جنود  و5  �سرطة  واأم���ني  �سابطاً 
�سهدتها  ا���س��ت��ب��اك��ات  يف  اأُ���س��ي��ب��وا 
الكربى  املحلة  وم��دي��ن��ة  ال��ق��اه��رة 

اأم�ش الأول.
ب��ي��ان �سحايف  ال�����وزارة، يف  وق��ال��ت 
اأ������س�����درت�����ه ام���������ش الأح�����������د، عرب 
موقع  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحتها 
)في�سبوك(،  الجتماعي  التوا�سل 
التى  ل�����الأح�����داث  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اإن������ه 
واملحلة  القاهرة  مدينتي  �سهدتها 
الكربى اأم�ش، والتي ا�ستمرت حتى 
العنا�سر  بع�ش  ف��اإن  ال��ي��وم،  فجر 
الرئي�سية  الأب��واب  اقتحام  حاولت 
بو�سط  ال��ع��ايل  الق�ساء  دار  ملبنى 
القاهرة، وديوان ق�سم �سرطة ثان 
واإل���ق���اء زجاجات  امل��ح��ل��ة،  ���س��رط��ة 
النارية  والأل������ع������اب  امل����ول����وت����وف 
وال�سماريخ )األعاب نارية( قبلهما، 
اخلرطو�ش  الأ���س��ل��ح��ة  وا���س��ت��خ��دام 

جتاه القوات .
بنوافذ  ن�سبت  اأن حرائق  واأ�سافت 
ال���ع���ايل، ومت  ال��ق�����س��اء  م��ب��ن��ى دار 
���س��رط��ة ثان  اإت����الف واج��ه��ة ق�سم 
القوات  تقوم  اأن  املحلة وذلك قبل 
العنا�سر  ت���ل���ك  م����ع  ب���ال���ت���ع���ام���ل 
على  وال�������س���ي���ط���رة  وت���ف���ري���ق���ه���م 

النريان .
املواجهات  اأن  اإىل  ال���وزارة  وتابعت 

•• يناجوا-وكاالت:

�ستة  واُ���س��ي��ب  �سخ�سا   11 ُق��ت��ل 
اآخرون يف هجوم على قرية بولية 
اآداماوا �سمال �سرق نيجرييا اأم�ش 
رجال  12 من  ُفقد  بينما   ، الأول 
بدلتا  مل�سلحني  كمني  يف  ال�سرطة 
ب��ال��ن��ف��ط جنوب  ال��غ��ن��ي��ة  ال��ن��ي��ج��ر 
البالد. وقالت ال�سرطة اإن اأ�سخا�سا 
ُي�ستبه باأنهم مت�سددون ا�سالميون 
ه���م ال���ذي���ن ن���ف���ذوا ال��ه��ج��وم �سد 
ق���ري���ة م����ادوب����ي ال���ت���ي ي���وج���د بها 
اآدام���اوا.  ولي��ة  حاكم  نائب  منزل 
م�سلحني  اإن  ال�����س��ل��ط��ات  وق���ال���ت 
ق������ارب تابع  ن����ف����ذوا ك��م��ي��ن��ا ����س���د 
واأطلقوا  النيجر،  بدلتا  لل�سرطة 
اأ�سفر عن  ال��ذي  الأم��ر  النار  عليه 
ال�سرطة.  رج���ال  م��ن   12 ف��ق��دان 
الهجوم يجيء عقب  باأن  واأ�سافت 
ب��ي��ان ُزع���م اأن ح��رك��ة حت��ري��ر دلتا 
بالدلتا،  امل�سلحة  )ميند(  النيجر 
امل�سلحة  الرئي�سية  احل��رك��ة  وه��ي 
ه��ن��اك، ق��د اأ���س��درت��ه وه����ددت فيه 
احلكم  ب�سبب  عملياتها  با�ستئناف 
بال�سجن على القائد املفرت�ش لها 

هرني اأوكاه بجنوب اأفريقيا.
كنغ�سلي  ال�����س��رط��ة  مفت�ش  ون��ف��ى 
اأومريي وجود عالقة بني تهديدات 
ميند والهجوم على القارب، وقال: 
يبدو اأنه مرتبط بنزاع بني م�سلح 
الهجوم  اأن  �سابق وع�سابته. وذكر 
بولية  بامل�ستنقعات  ج��رى  ال���ذي 
بايل�سا مت خالل مرافقة ال�سرطة 

اأمناء  اأح����د  اإ���س��اب��ة  اأ���س��ف��رت ع���ن 
جمندين  وث������الث������ة  ال���������س����رط����ة 
خرطو�ش؛  ب��ط��ل��ق��ات  ب���ال���ق���اه���رة 
حيث مت نقلهم للم�ست�سفى لتلقى 
العالج، واإ�سابة �سابط وجمندين 
حدوث  عن  الغربية  حمافظة  فى 
الأ�سجار  بع�ش  واح���رتاق  تلفيات 
ب��اجل��زي��رة ال��و���س��ط��ى ب�����س��ارع 23 
من  ع��دد  واإت����الف  باملحلة،  يوليو 
لفتات الإعالنات واأعمدة الإنارة.

القاهرة،  غ���رب  )ج��ن��وب  وال��ف��ي��وم 
باإ�سقاط  �سهدت تظاهرات تطالب 
النظام، حتولت بع�سها اإىل اأعمال 
عنف اأ�سفرت عن ع�سرات امل�سابني 

بينهم عنا�سر �سرطة.
اأع����رب الكاتب  اأخ�����رى،  م��ن ج��ه��ة 
ح�سنني  حممد  واملفكر،  ال�سحايف 
اأف�سل  مب�ستقبل  ثقته  عن  هيكل، 
من  ال��رغ��م  على  امل�����س��ري  لل�سعب 

امل�ساعب التي تواجهه حالياً.

اإت��خ��اذ كافة  اأن���ه مت  اإىل  واأ����س���ارت 
حيال  ال���ق���ان���ون���ي���ة  الإج��������������راءات 
الواقعتني وتكثف الأجهزة الأمنية 
و�سبط  لتحديد  ج��ه��وده��ا  ح��ال��ي��اً 

العنا�سر امل�ساركة يف الأحداث.
ك������ان������ت ال������ق������اه������رة وحم����اف����ظ����ة 
ال�����س��اح��ل��ي��ة، ومدن  الأ���س��ك��ن��دري��ة 
ال���زق���ازي���ق )مركز  اأب����رزه����ا  ع����دة 
واملحلة  ال�������س���رق���ي���ة(،  حم���اف���ظ���ة 
الغربية(،  )مب��ح��اف��ظ��ة  ال���ك���ربى 

قبل  م��ن  املحتجز  ال�سابق  امل�سلح 
ال�سلطات و�ُسمح له بح�سور جنازة 

والدته.
قد  كان  ال�سابق  امل�سلح  اأن  واأو�سح 
احلكومي  العفو  قبول  على  واف��ق 
ي��وم اجلمعة  2009 وط��ل��ب  ع��ام 
مرافقته  ال�����س��رط��ة  م��ن  امل��ن�����س��رم 
وال����دت����ه، ويبدو  حل�����س��ور ج���ن���ازة 
الهجوم نظرا  يتوقع هذا  كان  اأن��ه 
توزيعه  ب���ع���دم  ����س���ده  لن���ت���ق���ادات 
العفو  مبوجب  مالية  م�ستحقات 

بعدالة على اأفراد الع�سابة.
واأ���س��اف اأوم����ريي ب���اأن ث��الث��ة من 

بالعا�سمة النيجريية اأبوجا.
اأوك����اه ه��و ق��ائ��د حركة  اإن  وُي��ق��ال 
وه��ي مظلة  النيجر،  دل��ت��ا  حت��ري��ر 
حتارب  التي  املجموعات  من  لعدد 
عدالة  اأك�������رث  ت����وزي����ع  اأج�������ل  م����ن 
الدولة  بنيجرييا  النفط  لعائدات 

الأكرث اإنتاجا للنفط باأفريقيا.
وعقب موافقة غالبية قادة احلركة 
عام  احل��ك��وم��ة  عر�سته  عفو  على 
بعد  يت�سح  ومل  تفككت   ،2009
الذي  البيان  وراء  يقف  ال��ذي  من 
وهددت  الأربعاء  احلركة  اأ�سدرته 

فيه با�ستئناف هجماتها. 

�سائق  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال�����س��رط��ة 
اإن��ق��اذه��م، وم���ن املبكر  ال��ق��ارب مت 
القول اإن رجال ال�سرطة قد ُقتلوا. 
النزاعات  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  ُي�سار 
اأفراد  واآخ��ر بني  تتفجر بني حني 
ال�سابقة  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ع�������س���اب���ات 

وزعمائها بدلتا النيجر.
اأفريقيا  ب��ج��ن��وب  حمكمة  وك��ان��ت 
اأوكاه الذي يتمتع  قد حكمت على 
بال�سجن  ه���ن���اك  دائ���م���ة  ب���اإق���ام���ة 
املا�سي  م��ار���ش-اآذار  يف  عاما   24
تفجري  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  اإدان������ت������ه  ع���ق���ب 
ال�ستقالل  بيوم  بالقنابل  م��زدوج 

مقت�سبة  ك��ل��م��ة  يف  ه��ي��ك��ل،  وق����ال 
األقاها خالل افتتاح موؤمتر عقده 
املعار�ش،  امل�سري  ال�سعبي  التيار 
حتت عنوان )امل�ستقبل القت�سادي 
الجتماعي مل�سر(، اإن هناك تاريخاً 
يطمئن  امل�������س���ري  ال�����س��ع��ب  ل����دى 
ي�ستحقه..  مل��ا  بلهفة  امل��ت�����س��وق��ني 
حتى  مفتوحاً  زال  م��ا  وامل�ستقبل 
واإن كانت الت�ساري�ش اأمامه �سعبة 

.
ا�سمه  واأ�ساف هيكل، الذي ارتبط 
جمال  ال��راح��ل  امل�سري  بالرئي�ش 
ال��ن��ا���س��ر، ومل���ع جن��م��ه كاأبرز  ع��ب��د 
منت�سف  م���ن���ذ  ع����رب����ي  ����س���ح���ايف 
املا�سي،  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�سينات 
امل��وؤمت��ر يب�سر  ب��اأن  اإن��ن��ي على علم 
قابل  م�ستقبل  اإىل  وي�سري  ب��اأم��ان 
ل��ل��وع��د وق���اب���ل ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، فذلك 
اأم��ة عا�ست ول  اأك��رث ما حتتاج له 
حتركها  ثورية  حالة  تعي�ش  ت��زال 

طموحات بغري حدود .
ال����ذي ينظمه  امل���وؤمت���ر،  وي��ن��اق�����ش 
امل�������س���ري، الذي  ال�����س��ع��ب��ي  ال��ت��ي��ار 
قومية  وق��������وى  اأح�������زاب�������اً  مي���ث���ل 
ال�سيا�سي  ب���رئ���ا����س���ة  ون���ا����س���ري���ة 
ح���م���دي���ن ����س���ب���اح���ي، ج���م���ل���ة من 
الأو�ساع  بواقع  املرتبطة  الق�سايا 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة على 
وامل�سكالت  امل�سرية حالياً  ال�ساحة 
ومقرتحات  وروؤى  تعانيها  ال��ت��ي 

حللها.

هيكل: اأثق مب�ستقبل اأف�سل لل�سعب امل�سري 

اإ�شابة عدد من عنا�شر اأمن يف ا�شتباكات القاهرة

مقتل 11 مدنيًا وفقدان 12 �شرطيًا بنيجريا  باك�شتان ت�شمح مل�شرف الرت�شح لالنتخابات

معظم الفرن�شيني يوؤيدون تعدياًل وزاريًا

الربازيل حتقق يف 
ق�شية ف�شاد للول 

•• برازيليا-ا ف ب:

ف����ت����ح����ت ال��������ربازي��������ل حت���ق���ي���ق���ا يف 
معلومات ت�سري اىل تورط الرئي�ش 
يف  �سيلفا  دا  ل��ول  اينا�سيو  ال�سابق 
ي��وؤث��ر على  ق��د  م��ا  ف�����س��اد،  ف�سيحة 
وامرت  ال�سيا�سي.  وم�ستقبله  ارث��ه 
يف  حت���ق���ي���ق  ب���ف���ت���ح  ال�����ع�����دل  وزارة 
�سركة  معلومات عن عمولة دفعتها 
الت�����س��ال ب��رت��غ��ال ت��ي��ل��ي��ك��وم حلزب 
وقال  ل��ول.  العمال احلاكم يف عهد 
فالرييو  م��ارك��و���ش  الع���م���ال  رج���ل 
الرئي�ش  ان  ����س���وزا  دي  ف��رن��ان��د���ش 
ال�سابق ووزير املالية ال�سابق انكونيو 
بالوت�سي تفاو�سا ب�ساأن عمولة تبلغ 
�سبعة ماليني دولر يف 2005 مع 
لتحويلها  برتغالية  ���س��رك��ة  رئ��ي�����ش 
اىل ح�����س��اب يف م���ك���او.  وح��ك��م على 
 40 بال�سجن  ���س��وزا  دي  فرناند�ش 
���س��ن��ة ال���ع���ام امل���ا����س���ي ب��ع��دم��ا ادي���ن 
مالية  �سيولة  امن  برنامج  بتنظيم 
املحكمة  واختتمت  احلاكم.  للحزب 
الول-دي�سمرب  ك���ان���ون  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
املا�سي املحاكمات يف واحدة من اكرب 
الربازيل،  يف  الف�ساد  ق�سايا  واو�سع 
ادين فيها 25 من ا�سل 38 متهما 
بينهم عدد من كبار اع�ساء احلزب 
توؤثر  ان  الف�سيحة  وك��ادت  احلاكم. 
 2006 اع��ادة انتخاب لول يف  على 
البالغ  الي�ساري  الزعيم  ب��رئ  لكن 
67 عاما بعدما اكد انه  من العمر 
ب��ه��ذا الربنامج  ع��ل��م  ع��ل��ى  ي��ك��ن  مل 

واعيد انتخاب لول .
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العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/789   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  على ر�سا مهدايف- دمناركي اجلن�سية- )جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
وثالثة  وثالثمائة  )مليون  دره��م��ا(   1.343.696.39( وق���دره  مبلغا  والبالغة  امل��ن��ذر 
واربعون الفا و�ستمائة و�ستة وت�سعون درهما وت�سعة وثالثون فل�سا( مقابل الت�سهيالت 
امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر 
منا�سبة للزامك  يراها  التي  القانونية  الج��راءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال 
بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات وبدل اتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/794   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

- )جم��ه��ول حمل  باك�ستاين اجلن�سية  اق��ب��ال-  احمد حممد  تو�سيف    : ال��ي��ه   امل��ن��ذر 
القامة( ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم 
ل�سالح املنذر والبالغة مبلغا وقدره )3.558.563.84 درهما( )ثالثة ماليني وخم�سمائة 
الفا وخم�سمائة وثالثة و�ستون درهما واربعة وثمان فل�سا( مقابل  وثمانية وخم�سون 
املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من  التى ح�سلت عليها من  امل�سرفية  الت�سهيالت 
تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة 
وامل�سروفات  الر�سوم  كافة  حتميلك  مع  بذمتك  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  للزامك 

وبدل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/798   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  غالب ح�سني مزمل- بنغايل اجلن�سية-  )جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
واربعة  و�سبعمائة  )مليونان  دره��م��ا(   2.744.040.68( وق��دره  مبلغا  والبالغة  املنذر 
واربعون الفا واربعون درهما وثمانية و�ستون فل�سا( مقابل الت�سهيالت امل�سرفية التى 
ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر وال �سي�سطر 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة للزامك بت�سوية املديونية 
مع  املحاماة  اتعاب  وب��دل  وامل�سروفات  الر�سوم  كافة  حتميلك  مع  بذمتك  املرت�سدة 

حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/803   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  وافى عدنان ابو اخلري - �سوري اجلن�سية  )جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
املنذر والبالغة مبلغا وقدره )535.006.61 درهما( )خم�سمائة وخم�سة وثالثون الفا 
التى ح�سلت عليها  امل�سرفية  الت�سهيالت  فل�سا(  مقابل  و�ستون  وواح��د  دراه��م  و�ستة 
من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ 
املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  منا�سبة للزامك  يراها  التي  القانونية  الج��راءات  كافة 
كافة  املحاماة مع حفظ  اتعاب  وبدل  وامل�سروفات  الر�سوم  كافة  بذمتك مع حتميلك 

حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/791   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليها  :  كاترين هوليتزر - املانية  - )جمهول حمل القامة(
بذمتكم  امل��رت���س��دة  املديونية  ل�سداد  ف���وراً   امل��ب��ادرة  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وثالثمائة  )مليونان  درهما(   2.328.372.61( وق��دره  مبلغا  والبالغة  املنذر  ل�سالح 
وثمانية وع�سرون الفا وثالثمائة واثنان و�سبعون درهما وواحد و�ستون فل�سا  ( مقابل 
الت�سهيالت امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من 
تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة 
للزامك بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات 

وبدل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/796   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :فيكا�ش كاكواين مري�سومال- هندي اجلن�سية )جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
املنذر والبالغة مبلغا وقدره )2.107.128.43 درهما( )مليون ومائة و�سبعة الف ومائة 
التى  امل�سرفية  الت�سهيالت  مقابل  فل�سا(  واربعون  وثالثة  درهما  وع�سرون  وثمانية 
ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر وال �سي�سطر 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة للزامك بت�سوية املديونية 
مع  املحاماة  اتعاب  وب��دل  وامل�سروفات  الر�سوم  كافة  حتميلك  مع  بذمتك  املرت�سدة 

حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/801   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  احمد �سوجا- كندي اجلن�سية )جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
وخم�سة  وثمامنائة  )مليونان  درهما(   2.805.640.45( وق��دره  مبلغا  والبالغة  املنذر 
الت�سهيالت  مقابل   ) فل�سا  وارب��ع��ون  وخم�سة  دره��م��ا  وارب��ع��ون  و�ستمائة  دره��م  الف 
امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر 
منا�سبة للزامك  يراها  التي  القانونية  الج��راءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال 
بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات وبدل اتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/805   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  جاوتام كونزورو كونزورو - �سنغافوري اجلن�سية- )جمهول حمل القامة( 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
املنذر والبالغة مبلغا وقدره )1.361.908.43 درهما( )مليون وثالثمائة وواحد و�ستون 
امل�سرفية  الت�سهيالت  مقابل   ) فل�سا  واربعون  وثالثة  دراه��م  وثمانية  وت�سعمائة  الفا 
ال��ت��ى ح�سلت عليها م��ن امل��ن��ذر وذل���ك يف خ��الل ث��الث��ني ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ الن�سر وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة للزامك بت�سوية 
املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات وبدل اتعاب املحاماة 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/790   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  رك�سانا ادم ح�سام- اجلن�سية: جنوب افريقيا- )جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
وثمانون  و�ستة  )اربعة ماليني  درهما(   4.086.973.58( وقدره  مبلغا  والبالغة  املنذر 
الفا وت�سعمائة وثالثة و�سبعون درهما وثمانية وخم�سون فل�سا(   مقابل الت�سهيالت 
امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر 
منا�سبة للزامك  يراها  التي  القانونية  الج��راءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال 
بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات وبدل اتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/795   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  جعفر حممود مولبا�سي- دومينيكا اجلن�سية  )جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
الفا  وثمانون  وخم�سة  )مليون  درهما(   1.085.049.84( وق��دره  مبلغا  والبالغة  املنذر 
التى  امل�سرفية  الت�سهيالت  مقابل  فل�سا(  وثمانون  وارب��ع��ة   دره��م��ا  وارب��ع��ون  وت�سعة 
ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر وال �سي�سطر 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة للزامك بت�سوية املديونية 
مع  املحاماة  اتعاب  وب��دل  وامل�سروفات  الر�سوم  كافة  حتميلك  مع  بذمتك  املرت�سدة 

حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/800   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

اجلن�سية )جمهول حمل  بريطاين  ايرا�سمو�ش-  :  فريدينايد جريهادر  اليه   املنذر 
املرت�سدة  املديونية  ل�سداد  ف���وراً   امل��ب��ادرة  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر  الق��ام��ة( 
بذمتكم ل�سالح املنذر والبالغة مبلغا وقدره )822.832.99 درهما( )ثمامنائة واثنان 
مقابل  فل�سا(  وت�سعون  وت�سعة  دره��م��ا  وث��الث��ون  واث��ن��ان  وث��م��امن��ائ��ة  ال��ف��ا  وع�����س��رون 
الت�سهيالت امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من 
تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة 
للزامك بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات 

وبدل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/804   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه:�سيخ عاطف ريا�ش �سيخ احمد ريا�ش-باك�ستاين اجلن�سية )جمهول حمل 
القامة( ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم 
ل�سالح املنذر والبالغة مبلغا وقدره )3.892.689.25 درهما( )ثالثة ماليني وثمامنائة 
واثنان وت�سعون الفا و�ستمائة وت�سعة وثمانون درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا( مقابل 
الت�سهيالت امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من 
تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة 
للزامك بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات 

وبدل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/793   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي
املنذر اليها  :  ثوجن وان لم-امريكي اجلن�سية  )جمهول حمل القامة(

بذمتكم  امل��رت���س��دة  املديونية  ل�سداد  ف���وراً   امل��ب��ادرة  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وثالثمائة  )مليونان  درهما(   2.366.093.42( وق��دره  مبلغا  والبالغة  املنذر  ل�سالح 
الت�سهيالت  الفا وثالثة وت�سعون درهما واثنان واربعون فل�سا ( مقابل  و�ستة و�ستون 
امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر 
منا�سبة للزامك  يراها  التي  القانونية  الج��راءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال 
بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات وبدل اتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/797   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  ماثيو جون ويليمني- ا�سرت ايل  اجلن�سية-)جمهول حمل القامة(
بذمتكم  امل��رت���س��دة  املديونية  ل�سداد  ف���وراً   امل��ب��ادرة  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ل�سالح املنذر والبالغة مبلغا وقدره )1.937.151.84 درهما( )مليون وت�سعمائة و�سبة 
وثالثون الفا ومائة وواحد وخم�سون درهما واربعة وثمانون فل�ساً(   مقابل الت�سهيالت 
امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر 
منا�سبة للزامك  يراها  التي  القانونية  الج��راءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال 
بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات وبدل اتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/802   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  ابي عالء الدين احلاطوم- �سوري اجلن�سية    )جمهول حمل القامة(
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة املبادرة فوراً  ل�سداد املديونية املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
وخم�سة  واربعمائة  )مليون  دره��م��ا(   2.445.482.35  ( وق��دره  مبلغا  والبالغة  املنذر 
فل�سا( مقابل  وث��الث��ون  دره��م��ا  وخم�سة  وث��م��ان��ون  واث��ن��ان   واربعمائة  الفا  وارب��ع��ون 
الت�سهيالت امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من 
تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة 
للزامك بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات 

وبدل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/806   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

املنذر اليه  :  عدنان نريوخ- بريطاين اجلن�سية  )جمهول حمل القامة(
بذمتكم  امل��رت���س��دة  املديونية  ل�سداد  ف���وراً   امل��ب��ادرة  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
و�سبعمائة  )مليون  دره��م��ا(   1.728.818.23( وق���دره  مبلغا  والبالغة  امل��ن��ذر  ل�سالح 
وثمانية وع�سرون الفا وثمامنائة وثمانية ع�سر درهما وثالثة وع�سرون فل�سا ( مقابل 
الت�سهيالت امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من 
تاريخ الن�سر وال �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي يراها منا�سبة 
للزامك بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات 

وبدل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  انذار عديل بالن�ضر

   رقم 2013/807   
املنذرة: بنك ابوظبي التجاري/ بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ش  الناخي

اجلن�سية   )جم��ه��ول حمل  اردين  امل�سلح-  عبدال�سالم  �سائد حممد    : ال��ي��ه   امل��ن��ذر 
املرت�سدة  املديونية  ل�سداد  ف���وراً   امل��ب��ادرة  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر  الق��ام��ة( 
بذمتكم ل�سالح املنذر والبالغة مبلغا وقدره )1.792.150.83 درهما( )مليون و�سبعمائة 
واثنان وت�سعون الفا ومائة وخم�سون درهما وثالثة وثمانون فل�ساً( مقابل الت�سهيالت 
امل�سرفية التى ح�سلت عليها من املنذر وذلك يف خالل ثالثني يوما من تاريخ الن�سر 
منا�سبة للزامك  يراها  التي  القانونية  الج��راءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال 
بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتك مع حتميلك كافة الر�سوم وامل�سروفات وبدل اتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر من اي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 73 /2013   مد كل- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  الكهربائية  للمعدات  م�سندم  مدعي/�سركة 
جن�سيتها  اخلليج  �سيمل  �سركة  ملالكتها  بنما/  اجنبية-  فرع  ابوظبي  �سيمل  �سركة 
بنما اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة وقدرها 245095 درهم  املطلوب 
اخلليج  �سيمل  �سركة  ملالكتها  بنما/  اجنبية-  فرع  ابوظبي  �سيمل  اعالنه/�سركة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  عنوانه:  المارات    اجلن�سية:  بنما  جن�سيتها 
لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الق�ساء  بدائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/3/28 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/302 احوال نف�ض م�ضلمني                      
اىل املدعى عليه /1- علي ا�سماعيل غفار ها�سمي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ماند انا عبدالرزاق جليل زاده قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ال�سداق  وم��وؤخ��ر  �سامله  اولد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�سرر  بالطالق  املطالبة 
وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة واجرة حا�سنة  واجرة خادمة واثبات ح�سانة 
وا�ستخراج خال�سة القيد والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
مكلف  فانت  لذا   ch1C.13 بالقاعة  �ش   8:30 ال�ساعة   2013/4/10 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�ضم ق�ضايا الأ�ضرة                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/4977 عمايل جزئي                          
اىل املدعى عليه /1- يونيكورن لل�سياحة �ش.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / ازهر تب�سم حممد اقبال اقبال   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23979 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم 
ال�سكوى )2012/132130(. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/4/10 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ش   8:30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�سيكون مبثابة  الق��ل .ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  اجلل�سة بثالثة 

ح�سوري. 
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1046 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- خالد عمر �سامل خمي�ش حممد حيدره جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )7721.17 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1058 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- فاطمة حممد عبدالرحيم �سعيد يا�سني  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة)�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )4783.94 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2013/4/17 ال�ساعة 8:30 �ش بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
            اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 45 /2013   عم جز- م ع-ب-اأظ

�سليولوز  عليه:  مدعي  بنغالدي�ش   اجلن�سية:  احلق  حمبوب  مدعي/مانيك 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  اعالنه/�سليولوز  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  املوافق 2013/4/9 موعدا لنظر  الثالثاء 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�سورا 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 
قلم املحكمة                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
الإعالناتكم يف جريدة     حمكمة ابوظبي البتدائية

الفجر 
يرجى االت�سال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• العني – الفجر :
ت�سوير حممد معني :

ال�ساد�سة  الن�سخة  اأم�ش  من  اأول  م�ساء  انطلقت 
لل�سباب  ال��ق��دم  لكرة  الدولية  العني  بطولة  م��ن 
اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  برعاية   ،2013
وهيئة  العني  ن��ادي  لرئي�ش  الأول  النائب  نهيان 
بينفيكا  ال�سكتلندي،  �سيلتك  مب�ساركة  ال�سرف، 
الربتغايل، اإنرت ميالن الإيطايل، كا�سيوا ري�سول 

الياباين، دينامو زغرب الكرواتي ونادي العني .
وجاء حفل الفتتاح مب�سطاً واأنيقاً، تخللته فقرات 
متنوعة ومت خاللها الك�سف عن ال�سعار اجلديد 
البطولة  مدير  �سليمان  خليفة  واألقى  للبطولة، 
ك��ل��م��ة رح���ب خ��الل��ه��ا ب��احل�����س��ور، ق��ب��ل الإع����الن 
لدولية  ال�ساد�سة  الن�سخة  افتتاح  ع��ن  الر�سمي 
اأبوظبي  جمل�ش  ممثل  الفتتاح  وح�سر  العني.  
ال�سوؤون  اإدارة  مدير  الها�سمي  طالل  الريا�سي، 

الفنية يف جمل�ش اأبوظبي الريا�سي.
ال�سلك  اأع�ساء  الفتتاح عدد من  �سهد حفل  كما 
دميو�سكي،  اآدم  تقدمهم  ب��ال��دول��ة  الدبلوما�سي 
ال�����س��ف��ري ال��ب��ول��ن��دي ب���ال���دول���ة، وحم���م���د ح�سن 
و  ب��ال��دول��ة،  ال�����س��ودان��ي��ة  ال�سفار  قن�سل  بع�سوم، 

كابو�ش ديبا�ش قن�سل �سفارة اأنغول.
من  ك��ل  اإىل  ت��ق��دي��ره  ع��ن  �سليمان  خليفة  وع��رب 
ح���ر����ش ع��ل��ى احل�������س���ور ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف اإجن����اح 
البطولة، واأ�ساف اأن اأهمية احل�سور اجلماهريي 
لإظهار  ال�سغط  حتت  الالعبني  و�سع  يف  تتمثل 
اأمر مطلوب، لذلك ناأمل  اأف�سل ما لديهم، وهو 

اأجل  م��ن  للجماهري  اجل��ي��د  احل�����س��ور  يف  دائ��م��اً 
امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف املرجوة من تنظيم 

مثل تلك الفعاليات الدولية .
وام����ت����دح خ��ل��ي��ف��ة ���س��ل��ي��م��ان ع���م���ل ج��م��ي��ع جلان 
حتظى  التي  الأوىل  امل��رة  اأن��ه��ا  م��وؤك��داً  البطولة، 
فيها ال��دول��ي��ة ب��رع��اي��ة ج��ي��دة ح��ي��ث جت���اوز عدد 
اأنها  اعتقادي  ويف   ،13 الرقم  الراعية  ال�سركات 

خطوة مهمة �ست�سهم كثرياً يف جناح البطولة.
امل�ستوى  ق���ال:  للبطولة  الفني  امل�ستوى  وح���ول 
الفني يتطور يف كل ن�سخة، وحتدثنا عن اأهداف 
اأكرث من منا�سبة، والتي نتطلع من  البطولة يف 
لعبينا  واح��ت��ك��اك  الفنية،  املكا�سب  اإىل  خاللها 

وال���س��ت��ف��ادة منها، ويف  ك��روي��ة متعددة  مب��دار���ش 
م��ب��اراة ال��ع��ني واإن����رت م��ي��الن ���س��اه��دن��ا اأك���رث من 
لعب متميز يف �سفوف الفريق الإيطايل، واأمتنى 
اأن ن�ستفيد من الحتكاك بهم، ولو كنا نبحث عن 
اللقب خلاطبنا الأندية با�ستقدام فئات �سنية اأقل 

من اأعمار لعبي العني .
�سكري  اأك�����رر  اأن  اخل���ت���ام  يف  ي��ف��وت��ن��ي  ل  وق�����ال: 
وتقديري لل�سركات الراعية، وعلى راأ�سها جمل�ش 
اإىل  ال�سرتاتيجي،  ال�سريك  الريا�سي  اأبوظبي 
لل�سفر  الأم����ان  الرقمية،  للحلول  خ��الن  ج��ان��ب 
وال�سياحة، فندق هيلتون العني، جامعة الإمارات، 
ثراء كابيتال، خفايف العني، فندق دانات العني، 
توام  م�ست�سفى  للتمور،  الفوعة  النور،  م�ست�سفى 

ومياه العني .

جناح الفت 
اإدارة  مدير  الها�سمي  ط��الل  امتدح  جانبه  وم��ن 
الريا�سي،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ش  يف  الفنية  ال�����س��وؤون 
النجاح  اأن  موؤكداً  الدولية،  العني  بطولة  تنظيم 
ظ��ل رف��ي��ق��اً ل��دول��ي��ة ال��ع��ني ال��ت��ي حت��ظ��ى برعاية 

كرمية من �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان.
وامتدح الها�سمي اإطالق اللجنة املنظمة للبطولة 
اأن  املوقع الر�سمي اخلا�ش بدولية العني، موؤكداً 
يف  مفاجئتنا  على  حتر�ش  ما  دائ��م��اً  العني  اإدارة 
كل ن�سخة مببادرات رائدة ومتميز، ففي الن�سخة 
يحوي  ال����ذي  الأول  ال��ك��ت��ي��ب  اأ�����س����درت  امل��ا���س��ي 
امل�ساركة،  ال��ف��رق  جميع  ع��ن  الكافية  امل��ع��ل��وم��ات 
وي��ر���س��د ت��اري��خ ال��ب��ط��ول��ة، وا���س��ت��م��رت يف اإ�سدار 

دائماً  الر�سمي، وهكذا  املوقع  اإط��الق  الكتيب مع 
يكون النجاح. 

ركالت الرتجيح ترجح كفة العني 
فاز فريق العني على اإنرت ميالن الإيطايل بركالت 
اأن انتهى  4-1، بعد  اجلزاء الرتجيحية بنتيجة 
الإيجابي  بالتعادل  املواجهة  من  الأ�سلي  الزمن 
م��ب��اراة الفتتاحية  ف��ري��ق، وذل���ك يف  ب��ه��دف لكل 
العني  ببطولة  الأوىل  املجموعة  مباريات  �سمن 
واملقررة  لل�سباب2013،  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��دول��ي��ة 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن ال5 وح��ت��ى ال15 م��ن �سهر 
اأبريل اجل��اري على ملعب خليفة بن زايد بنادي 

العني.
لكل  بهدف  انتهى  ق��د  الأول  اللعب  �سوط  وك��ان 
اإن��رت ميالن عن طريق لعبه  تقدم  فريق حيث 
اأودينزي روبريتو 17 ، قبل اأن يعادل لعب العني 

املتاألق عادل جمال النتيجة لفريقه 45 .
واأه����در لع��ب��و الإن���رت اأول ث��الث رك���الت ترجيح 
على مرمى البنف�سج ، يف حني جنح العيناوية يف 
اإ�سابة املرمى الإيطايل بثالثة اأهداف من اأ�سل 

اأربع ركالت. 
نقطتني  اأول  ر�سيده  يف  العني  ي�سع  وبالنتيجة 
والنقطة  الأ���س��ل��ي  ال��وق��ت  يف  تعادله  م��ن  الأوىل 
بركالت  الإن���رت  على  تغلبه  اإث���ر  ك�سبها  الثانية 

الرتجيح لي�سبح يف املركز الأول باملجموعة، اأما 
الفريق الإيطايل فو�سع قدمه على املركز الثاين 
بنقطة واحدة ح�سل عليها اإثر تعادله يف الوقت 

الأ�سلي من املباراة.
برئا�سة  للبطولة  الفنية  اللجنة  اختيار  ووق���ع 
العني  ن���ادي  اأك��ادمي��ي��ة  م�سرف  ع��ب��داهلل،  ع�سام 
لكرة القدم، وع�سوية عامر عبدالوهاب، م�سرف 
���س��رور، امل�سرف  ب��ال��ن��ادي، وه�سام  ح��را���ش امل��رم��ى 
ال��ف��ن��ي مل��در���س��ة ال��ك��رة، ع��ل��ى لع���ب اإن���رت ميالن 
باملباراة قيا�ساً  كاأف�سل لعب  جيوردانو فالرييو 

بدوره الالفت يف املواجهة. 

بهديف  بينفكا  على  يتفوق  زغــرب  ديامنو 
�سيهار وماركو

الكرواتي  الثانية جنح دينامو زغرب  املباراة  ويف 
فاز  عندما  ال��ربت��غ��ايل،  بينفيكا  عقبة  جت��اوز  يف 
عليه 2-1، �سمن مباريات اجلولة الأوىل لفرق 
قد  الأول  اللعب  �سوط  وك��ان  الثانية  املجموعة 
انتهى بتقدم دينامو بهدف دون رد هديف الفريق 
 65 ال��ف��ري  21 وم��ارك��و  ال��ك��روات��ي دي��ن��و �سبهار 
اأحرز هدف بينفيكا الوحيد الالعب روين  بينما 

دو�ش �سانتو�ش 88 . 
املجموعة  دينامو زغرب �سدارة  يت�سدر  وبالفوز 
ر�سيد  يبقى  بينما  ن��ق��اط،   3 ب��ر���س��ي��د  ال��ث��ان��ي��ة 
ال��ف��ري��ق ال��ربت��غ��ايل خ���اٍل م��ن ال��ن��ق��اط يف املركز 

الأخري. 
اوليفريا  كيفن  ال��ربت��غ��ايل  الفريق  لع��ب  وت���وج 

بلقب اأف�سل لعب يف املباراة. 

اأبوظبي  مدار�ش  من  اإماراتيات  طالبات   6 ت�سارك 
اجل��و جيت�سو  ال��ع��امل لالأطفال يف  ك��اأ���ش  يف بطولة 
وذلك للمرة الأوىل، والتي ت�ستهل مناف�سات بطولة 
تقام  التي  جيت�سو،  اجل��و  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  �سمو  اأول  ال��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  زاي���د 
 10 ال��ف��رتة م��ن  ل��ل��ق��وات امل�سلحة، خ���الل  الأع��ل��ى 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  احل����ايل مب��رك��ز  اأب���ري���ل   13 اإىل 
الأول  اليوم  ال�سغار يف  مناف�سات  وتقام  للمعار�ش، 
م��ن ال��ب��ط��ول��ة. وت�����س��ه��د ال��ب��ط��ول��ة م�����س��ارك��ة 600 
طفل من 28 مدر�سة يف الإم��ارات، اإىل جانب 50 
طفاًل مت��ت دعوتهم م��ن ح��ول ال��ع��امل، ب��واق��ع 10 
م��ن ال��ربازي��ل وذات ال��ع��دد م��ن ال��ربت��غ��ال واأمريكا 
واليابان وال�سني. وتلقت الطالبات ال�ست التدريب 
وال��رع��اي��ة م��ن خ��الل م��ب��ادرة م��در���س��ي��ة، ويتطلعن 
الإماراتية  ال��ع��امل،  بطلة  خ��ط��ى  ع��ل��ى  ال�����س��ري  اإىل 
اأمام نخبة  �سم�سة ح�سن، والتي �ستدافع عن لقبها 
اأبوظبي العاملية  من الالعبات امل�ساركات يف بطولة 
واح��دة من  �سم�سة  ت��زال  ول  ملحرتيف اجلوجيت�سو، 
اإجن���ازات  ال��الت��ي حققن  القليالت  ال��الع��ب��ات  ب��ني 

عاملية يف اجلوجيت�سو على �سعيد املنطقة.
رئي�ش  الها�سمي،  املنعم  عبد  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
الفتيات  تابعنا  جيت�سو:  اجل��و  احت��اد  اإدارة  جمل�ش 
اأث���ن���اء ت��دري��ب��ه��ن ا���س��ت��ع��داداً ل��ب��ط��ول��ة ك��اأ���ش العامل 
بريا�سة  ك��ب��ري  ب�����س��غ��ف  ي��ت��م��ت��ع��ن  اأن���ه���ن  ووج����دن����ا 

اجلوجيت�سو واأظهرن مهارات واعدة فيها. 
�سم�سة ح�سن وغريها من جنماتنا  واأ�ساف: متثل 
يف اللعبة قدوة رائعة لهوؤلء الفتيات، ويظهر جناح 
�سم�سة وبقية جنمات الإمارات يف اللعبة اأنه باإمكان 
وحتدياتها،  جيت�سو  اجل���و  يف  الن���خ���راط  اجل��م��ي��ع 
اأو ن�ساء، وبدوره فاإن احتاد اجلو  �سواء كانوا رجاًل 

جيت�سو ملتزم متاماً جتاه تطوير الريا�سة يف دولة 
الفر�ش وتوفري  اإتاحة  الإم��ارات، وذلك من خالل 
مهاراتهم  لخ��ت��ب��ار  والأولد  للفتيات  الإم��ك��ان��ات 
ب��ارزاً يف تخريج  البدنية والذهنية، مما يلعب دوراً 

جيل جديد من الالعبني املوهوبني. 
العاملية  اأبوظبي  لبطولة  ال���س��ت��ع��دادات  اآخ��ر  وع��ن 
ملحرتيف اجلو جيت�سو، اأكد الها�سمي اأن ال�ستعدادات 
تعمل على  اللجان  كل  واأن  و���س��اق،  ق��دم  ت�سري على 
مدار ال�ساعة، ا�ستعداداً ل�ستقبال الوفود من حول 
ال��ع��امل، و���س��ي��وف الحت����اد ال��ذي��ن اأك����دوا قدومهم 
مل�ساهدة احل��دث، ووع��د رئي�ش احت��اد اجل��و جيت�سو 
احتفاًل  ال��وج��وه،  خمتلف  م��ن  ا�ستثنائية  بن�سخة 
ح�سورها  اأك����دت  ال��ت��ي  للبطولة  اخل��ام�����ش  ب��ال��ع��ام 

وعززت من مكانة اأبوظبي كعا�سمة عاملية للعبة. 
فقط،  الب�ساط  على  يكون  ل��ن  احل��دث  اأن  اأ���س��اف: 
املناف�سات من خالل  اإىل خارج �سالة  واإمنا �سيمتد 
ع��رو���ش ح��ي��ة وت��ف��اع��ل ج��م��اه��ريي ي��ت��ي��ح للجميع 
الأب���ط���ال من  وال��ت��ق��اء  ف��ع��ال��ي��ات حقيقية  اخ��ت��ب��ار 
ال�سحوبات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل،  وح���ول  الإم�����ارات 
يتيحها  التي  الريا�سية  الفعاليات  وكذا  واجلوائز، 

معر�ش اأبوظبي الريا�سي الدويل. 
املوؤ�سرات  اأن:  م��وؤك��داً  الها�سمي  عبداملنعم  واختتم 
اأع������داد  ل��ل��غ��اي��ة م����ن خ�����الل  اإي���ج���اب���ي���ة  ح���ت���ى الآن 
امل�ساركني والتي جتاوزت العام املا�سي، ل �سيما على 
�سعيد حتدي ال�سغار الذين ميثلون قاعدة اللعبة، 
و���س��ج��ل��وا ه���ذا ال��ع��ام ث��الث��ة اأ���س��ع��اف امل�����س��ارك��ني يف 
البطولة ال�سابقة، وهو اأمر ي�سب يف �سالح اللعبة، 
ويوؤكد جناح ا�سرتاتيجيات الحتاد يف اإيجاد روافد 

ملد املنتخبات باملواهب يف امل�ستقبل باإذن اهلل. 
ن�ساأة  عن  احلديث  معر�ش  ويف  اأخ���رى،  ناحية  من 
ق��ال��ت �سم�سة ح�سن:  ال��ن��ج��م��ات،  ج��ي��ل ج��دي��د م��ن 

ل�سك اأن م�ساركة الفتيات الإماراتيات للمرة الأوىل 
يف بطولة عاملية جترى على اأر�سهّن خطوة هامة يف 
ريا�سة اجلوجيت�سو، كونها تفتح لنجمات امل�ستقبل 
قدراتهن  وحتدي  مهاراتهن  لتطوير  جديدة  اآفاقاً 
اأمام نخبة الالعبات من دول العامل، كما اأن لذلك 
اأه��م��ي��ة ت��ت��ج��اوز ل��ع��ب��ة اجل���و ج��ي��ت�����س��و، ف��ه��ي اإ�سارة 
التمتع  يف  الراغبات  الفتيات  ت�سجيع  على  جديدة 
بحياة �سحية مليئة بالن�ساط، وفر�سة كنت اأمتنى 
اأن  واآم��ل  ال�سن،  تلك  اأتيحت يل عندما كنت يف  لو 
املن�سمون  بالتجربة فيما يح�سل  الفتيات  ت�ستمتع 
�سفوف  اإىل  وال���الع���ب���ات  ال���الع���ب���ني  م���ن  اجل�����دد 

الريا�سة على الدعم الالزم. 
ب��ه ريا�سة  ت��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  واأك����دت �سم�سة على 
اجلو جيت�سو يف بناء اأجيال متكاملة بدنياً و�سحياً 
وذهنياً، م�سيدة بالدور الكبري الذي يقوم به احتاد 
اإىل  اللعبة  وب��دخ��ول  ال�سدد،  ه��ذا  اجل��و جيت�سو يف 
مراكز  خ��الل  من  كذلك  القاعدة  وات�ساع  امل��دار���ش 
التدريب، م�سرية اإىل اأن اأمنيتها التي تاأجلت بداأت 
تراها اليوم من خالل هذا اجليل املحظوظ بالكثري 
من الدعم، والكثري من العمل، الذي ي�سب يف اجتاه 

توفري عوامل التفوق والإبداع اأمام اأبنائه.
وقالت اليازية خلفان ال�سهياري البالغة من العمر 
13 من مدر�سة الريف، والتي بداأت مبمار�سة اجلو 
جيت�سو: اأتطلع اإىل امل�ساركة يف البطولة اأمام لعبني 
من جميع اأنحاء العامل، فذلك ميثل حتقيق حلمي 

باملناف�سة على ال�ساحة العاملية ومتثيل بالدي. 
اأ�سافت: ت�سهد الريا�سة انت�ساراً م�ستمراً يف املنطقة 
والعامل، و�ست�سبح اأكرث �سعبية مع ان�سمام الفتيات 
اإىل �سفوف امل�ساركني بالبطولت، واأملنا اأن ننجح 
بنا  وت��دف��ع  معنوياتنا  تنع�ش  ميداليات  حتقيق  يف 

اأكرث على طريق البطولة. 

ا���س��ت��ق��ب��ل ن����ادي احل��م��ري��ة ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي يف 
احل�سن  دب��ا  ن��ادي  م��ن  وف��دا  الريا�سية  �سالته 
الجتماعي  اللقاء  لربنامج  اإط��الق��ه  بعد  وذل��ك 
وال���ذي ي��ه��دف اإىل دع���وة ك��اف��ة الن��دي��ة واملراكز 
ال�سارقة  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  ون������ادي  ال�����س��ب��اب��ي��ة 
ومرافقها  ال����ن����ادي  خ���دم���ات  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 

الريا�سية وبراجمها الثقافية املتكاملة .
وت���اأت���ي امل���ب���ادرة يف ���س��ي��اق ال��ع��م��ل ب����روؤى جمل�ش 
لل�سباب  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة 
والريا�سة لالهتمام بال�سباب وتنمية روح التعاون 
قدرات  لتنمية  ال��ف��راغ  اأوق���ات  و�سغل  والتوا�سل 
الإبداع والبتكار وا�ستغالل الطاقات وفق برنامج 

الريا�سية  الثقافية  الأن���دي���ة  ل�ستقبال  زم��ن��ي 
واملراكز املتخ�س�سة للفئات اخلا�سة بال�سارقة يف 

فعاليات وبرنامج اللقاء الجتماعي.
اإدارة  ال�سام�سي ع�سو جمل�ش  واأ�سار را�سد غامن 
العام  امل�سرف  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي 
على برنامج اللقاء الجتماعي اأن الربنامج ي�سكل 
رافدا من روافد التوا�سل مع الندية الريا�سية 
من خالل تبادل الزيارات واإتاحة ال�ستفادة من 
�سالت النادي التي اأن�ساأها �ساحب ال�سمو حاكم 
جمل�ش  اأن  واأك���د  الريا�سيني  خل��دم��ة  ال�����س��ارق��ة 
اإدارة نادي احلمرية برئا�سة ثاين عبيد ال�سام�سي 
ا�ستفادة  لتحقيق  المكانات  كافة  بت�سخري  وجه 

الوفود من برامج النادي الريا�سية والرتفيهية 
جديدة  ب��روح  تقدميها  �سيتم  وال��ت��ي  والثقافية 

وع�سرية .
دبا  ن���ادي  اأن  اإىل  ال�سام�سي  غ��امن  را���س��د  ول��ف��ت 
عليه  اأ�سرفت  متكامل  لربنامج  خ�سع  احل�سن 
وهدفت  النادي  يف  واملجتمعية  الثقافية  اللجنة 
من خالل ما قدمه من فعاليات مميزة وم�سوقة 
املعارف  وت��ب��ادل  ال��ت��وا���س��ل  مفاهيم  تعميق  اإىل 
وال���ت���ج���ارب ب���ني ال�����س��ب��اب وال��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية 
امل�ساركني من  ال��وط��ن والن��ت��م��اء يف نفو�ش  ح��ب 
الثقايف والجتماعي  التوا�سل والحتكاك  خالل 

والريا�سي .

برعاية هزاع بن زايد 

بداية مثرة لدولية ال�شباب والعني يتغلب على ميالن بركالت الرتجيح 

الأول مرة يف بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلو جيت�سو

6 فتيات اإماراتيات يظهرن على ب�شاط املناف�شة يف كاأ�س العامل
-عبداملنعم الها�سمي: احتاد اللعبة ملتزم بتطويرها واإتاحة الفر�س وتوفري االإمكانات للفتيات واالأوالد
-�سم�سة ح�سن: اآفاق جديدة لبنت االإمارات لتطوير مهاراتها واختبار قدراتها

ميكن اجلهات الزائرة من اال�ستفادة من �ساالته وبراجمه املختلفة

نادي احلمرية يطلق برنامج اللقاء الجتماع با�شت�شافة نادي دبا احل�شن

خليفة  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل 
البحرية  للريا�سات  الدويل  اأبوظبي  نادي  اإدارة  جمل�ش 
املقبل  اجلمعة  باأبوظبي  الأم���واج  كا�سر  مياه  ت�ست�سيف 
ال�سريعة  اخل�سبية  للقوارب  الإم����ارات  �سباق  مناف�سات 

ال�سواحيف.
ومن املتوقع اأن يتجاوز عدد امل�ساركني يف اجلولة اخلتامية 
من ال�سباق ع�سرين قاربا من خمتلف اأنحاء دول اخلليج.� 
اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية  ينظم ال�سباق نادي 

خالل  للنادي  الريا�سي  للن�ساط  ناجحة  ا�ستمرارية  يف 
عام  الرميثي م�ساعد مدير  �سامل  واأك��د  احل��ايل.  املو�سم 
تقرر  وال���ذي  ال�سباق  م�سار  و�سع  عملية  انتهاء  ال��ن��ادي 
من  معني  بعدد  اأبوظبي  كورني�ش  امتداد  على  يكون  اأن 
تاأتي لكي تكون  ه��ذه اجلولة  اأن  اإىل  .. م�سريا  ال���دورات 
ختاما ل�سباقات اخل�سبية لهذا املو�سم بعد التنظيم املميز 

والناجح لهذه ال�سباقات يف املوا�سم املا�سية.
واأ�سار الرميثي اإىل اأن احلفاظ على هوية وطابع بطولت 
القوارب اخل�سبية املحلي هو الهدف الأ�سمى الذي يتطلع 

البطولت  النوعية من  دوما عرب هذه  لتحقيقه  النادي 
.. لفتا اإىل اأنه ل يزال القانون الأهم يف هذه البطولت 
اأب��ن��اء دول  م�ستمرا م��ن ن��اح��ي��ة اق��ت�����س��ار امل�����س��ارك��ة ع��ل��ى 
جمل�ش التعاون لكي نحافظ على الطابع الأ�سيل لهذه 
البطولة والتي انطلقت منذ ت�سعينات القرن املا�سي ول 

تزال م�ستمرة حتى يومنا هذا.
لت�سمل  امل�ساركني  دائ��رة  ات�ساع  اإىل  واأع��رب عن تطلعاته 
حاليا  امل�ساركني  غالبية  واأن  خا�سة  جميعا  اخلليج  دول 

من دول الإمارات وقطر والكويت.

من ناحية اأخرى بداأ ق�سم ال�سباقات يف النادي يف اإعداد 
باب  فتح  املقبل عرب  ال�سباق  وامل�ساركة يف  الت�سجيل  اآلية 
الت�سجيل مبكرا حيث مت اإ�سدار الن�سخة النهائية جلدول 
تكون  لكي  الأح����داث  جميع  دم��ج  ومت  ال�سباق  واأح����داث 

جميعها يف يوم اجلمعة.
واأكد الرميثي اأن اقت�سار جميع الأحداث على يوم واحد 
فقط يهدف اإىل اإراحة املت�سابقني .. م�سريا اإىل اأن اللجنة 
املنظمة لل�سباق قررت دمج خمتلف املراحل يف يوم واحد 
يوم  حتى  الت�سجيل  ل�ستمرارية  اأي�سا  الفر�سة  لإتاحة 

احلادية  مت��ام  يف  الت�سجيل  يغلق  اأن  تقرر  حيث  ال�سباق 
ع�سر �سباحا يوم اجلمعة.

قبل  املت�سابقني  ومع�سكر  النادي  اأر�سية  فتح  �سيتم  كما 
للمت�سابقني  الفر�سة  تت�سنى  لكي  بيومني  ال�سباق  ب��دء 
الفني  التجهيز  القوارب للم�ساركة وبدء  واإع��داد  للقدوم 

يف نف�ش موقع ال�سباق.
و�سيقدم النادي العديد من اخلدمات للمت�سابقني خالل 
اأف�سل  يف  والبقاء  راحتهم  �سمان  اأج��ل  الفرتة من  ه��ذه 

جاهزية حتى يوم اجلمعة موعد اإقامة ال�سباق. 

انطالق �شباق الإمارات للقوارب اخل�شبية ال�شريعة ال�شواحيف اجلمعة املقبل 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51575                                
با�س��م: �ش. �ساندجيت ليمتد

وعنوانه: �سيدر هاو�ش 41 �سيدر افينيو، �ش.ب 1179، هاميلتون ات�ش ام اي اك�ش، برمودا
وامل�سجلة حتت رقم : )    41333    (  بتاريخ: 12 /  7  /2003

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    18/  2   /  2013  وحتى تاريخ : 18  / 2   /    2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

  تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/  المارات للمحاماة  ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي(
بطلب انتقال ملكية   ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

  املودعة حتت رقم : 82054   بتاريخ:  21 / 6 / 2006
  امل�سجلة حتت رقم : 78584  بتاريخ:   7 / 1 / 2007

   با�س��م:    �سركة  اأوم براند لي�سين�سيف لي�سين�سيامينتو�ش األ تي دي ايه.
 وعنوانه: روا بنديتو اوتوين 23 بارتي �ساوكري�ستوفاو ، ري ودي دانريو، �ش ياي بي 180 – 20940 اآر جي ، الربازيل.

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )  62 ( – )  8 /  10  / 2006    (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ش ، الأحذية ، القبعات ، ال�سرتات و املعاطف ، البلوفرات ، �سدرية ) األب�سة  داخلية ( ، ال�سرتات ال�سوفية ، البناطيل 
الريا�سية ، قم�سان ريا�سية ، مالب�ش التزحلق ، بناطيل التزحلق ، قفازات ) مالب�ش ( ، البناطيل الق�سرية ، مالب�ش احلمام 
، ببكيني ، البلوزات الن�سائية ، الكوفيات ، الف�ساتني ، التنورات ، الأردية الق�سرية ، اجلينز ) مالب�ش ( ، القم�سان الريا�سية 

ق�سرية الكم ، قم�سان ن�سائية ق�سرية الكم ، الأحزمة ) مالب�ش ( ، اجلوارب ، املالب�ش الداخلية ، مالب�ش الغو�ش. 
الواق�عة بالفئة   :   25

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة: �سركة  اأوم براند لي�سين�سيف لي�سين�سيامينتو�ش األ تي دي ايه.
ا�سم املتنازل له : �ش . تريا�ش دي اإفينتريا اندا�سرتيا دي ارتيجو�ش  اي�سورتيفو�ش األ تي دي.

مه�نته: ال�سناعة و التجارة 
جن�سيته: �سركة  برازيلية 

عنوان وحمل اإقامته : راو بينيديتو  اوتوين 23 ، بارتي ، �ساو كري�ستوفاو ، ري ودي جانريو – اآر جي  20840 – 180 ، الربازيل. 
تاري�خ انت�قال امللكية:  10 / 12 / 2012

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:  27 / 2 / 2013

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51576                              
با�س��م: �ش. �ساندجيت ليمتد

وعنوانه: �سيدر هاو�ش 41 �سيدر افينيو، �ش.ب 1179، هاميلتون ات�ش ام اي اك�ش، برمودا
وامل�سجلة حتت رقم : )    41335    (  بتاريخ: 12 /  7  /2003

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    18/  2   /  2013  وحتى تاريخ : 18  / 2   /    2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 2448
با�س��م: �ش. كولبار ا�ش ايه

وعنوانه: �سوي�سرا – جنيف 21/17 - مارزياتو
وامل�سجلة حتت رقم : )    510     (  بتاريخ:  5 / 12 /1994

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    3/   10  /  2013  وحتى تاريخ : 3  / 10   /    2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57057

با�سم : ديبوي ، اإنك
وعنوانه : 700 اأورثوبيدك درايف ، وار�ساو ، انديانا 46580 ، الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ : 14 اأغ�سط�ش 2004 امل�سجلة حتت رقم : 48115  
الفئة : 10

املنتجات : املفا�سل التي تزرع اأو تغرز لأغرا�ش تقومي الأع�ساء ، زراعة الكبد وتقومي الكتف.
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/11/12 
وحتى تاريخ : 2023/11/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 53274

با�سم : ديبوي ، اإنك
وعنوانه : 700 اأورثوبيدك درايف ، وار�ساو ، انديا 46580 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 29 مار�ش 2004 امل�سجلة حتت رقم : 46147  
الفئة : 10

املنتجات : الأجهزة الطبية امل�ستعملة يف حت�سي ومزج وو�سع ا�سمنت العظام ، الأطباق املفرغة من الهواء ملزج 
ا�سمنت العظام ، خرطو�سات املزج املعباأة م�سبقاً با�سمنت العظام.

ال�سرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/05/19 

وحتى تاريخ : 2023/05/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 52792

با�سم : كوردي�ش كوربوري�س�ن
وعنوانه : 430 روت 22 ، بريدج واتر ، نيو جري�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.  

بتاريخ : 29 مار�ش 2004 امل�سجلة حتت رقم : 46097  
الفئة : 10

 املنتجات : اأجهزة واأدوات طبية وبالتحديد قوالب. 
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/04/21 
وحتى تاريخ : 2023/04/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 56520
با�سم : ديبوي ، اإنك

وعنوانه : 700 اأورثوبيدك درايف ، وار�ساو ، انديانا 46580 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 26 اأغ�سط�ش 2006 امل�سجلة حتت رقم : 62525  

الفئة : 10
بتقومي  اخلا�سة  اجل��راح��ي��ة  الأدوات   ، الأع�����س��اء  تقومي  لأغ��را���ش  تغرز  اأو  ت��زرع  التي  املفا�سل   : املنتجات 

الأع�ساء.
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/10/18 
وحتى تاريخ : 2023/10/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

EAT 68165 EAT 68161 EAT 68162 EAT 68164

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

بتاريخ:2012/12/14 م املودعة حتت رقم: 182045 
با�س��م:العربية لل�سحافة والعالم ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �سارع ال�سعادة ، �ش.ب: 31414 ، هاتف: 4477999 ، فاك�ش: 4475778 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

1- ن�سر مواد الدعاية والعالن 2- خدمات الدعاية والعالن 3- العالنات التجارية 4- الطباعة 5- ل�سق 
والعالن  الدعاية   -8 والع���الن  الدعاية  ن�سو�ش  ن�سر   -7 والع���الن  الدعاية  اعمدة  اع��داد   -6 الع��الن��ات 

اخلارجي.
الواق�عة بالفئة:35 

و�سف العالمة:باللغة العربية كلمة )لل�سحافة والعالم( التي تعلو كلمة العربية بخط مائل اىل الي�سار 
العربية  الي�سار باللون الزرق حرف العني يف كلمة  باللون الحمر داخل كلمة )العربية( بخط مائل اىل 

على هيئة �سفحات مظللة
باللغة الجنليزية كلمة )PRESS AND MEDIA( التي تعلو كلمة )ALARABIA( بخط 
الزرق  باللون  الي�سار  اىل  كلمة )ALARABIA( بخط مائل  داخل  باللون الحمر  الي�سار  اىل  مائل 

حرف ال���� )a( يف كلمة )ALARABIA( على هيئة �سفحات مظللة.  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ:2013/3/20 م املودعة حتت رقم: 188766 
با�س��م:جريدة الروؤية القت�سادية

وعنوانه:ابوظبي �ش املرور خلف فندق دو�ست تاين مبنى ب 9 
�ش.ب:112494 هاتف:6517777 02 فاك�ش: 6517770 02 

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :
�سحف ، دوريات ، مطبوعات .

الواق�عة بالفئة:16 
و�سف العالمة:عبارة عن كلمة الروؤية مكتوبة بخط كبري وباللون ال�سود الثقيل ويعلوها ر�سم فني على 
باللون  مت�سابهة  با�سكال  �سغرية  بدائرة  وحماطة  ال�سود  باللون  العني  بوؤبوؤة  ان  حيث  ان�سان  عني  �سكل 
كل  �سحيفة  كلمة  توجد  الروؤية  كلمة  وحتت  الحمر  باللون  مت�سابهة  با�سكال  اكرب  دائرة  ثم  الخ�سر 

المارات مكتوبة باللون ال�سود بخط ا�سغر من كلمة الروؤية.  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ:2013/3/3 م املودعة حتت رقم: 187695 
با�س��م:جريدة الروؤية القت�سادية

وعنوانه:ابوظبي �ش املرور خلف فندق دو�ست تاين مبنى ب 9 
�ش.ب:112494 هاتف:6517777 02 فاك�ش: 6517770 02 

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :
ن�سر الدوريات واملجالت التجارية .

الواق�عة بالفئة:35 
و�سف العالمة:عبارة عن كلمة الروؤية مكتوبة بخط كبري وباللون ال�سود الثقيل ويعلوها ر�سم فني على 
باللون  مت�سابهة  با�سكال  �سغرية  بدائرة  وحماطة  ال�سود  باللون  العني  بوؤبوؤة  ان  حيث  ان�سان  عني  �سكل 
كل  �سحيفة  كلمة  توجد  الروؤية  كلمة  وحتت  الحمر  باللون  مت�سابهة  با�سكال  اكرب  دائرة  ثم  الخ�سر 

المارات مكتوبة باللون ال�سود بخط ا�سغر من كلمة الروؤية.  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10761 بتاريخ 2013/4/8   الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 اإعـــالن
ا�ش  ال�سادة/كونفرتيم  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
�سجل  يف  مقيدة  فرن�سا(  من  )جن�سيتها  ا�ش  ايه 
ال�سركات الجنبية لدى الوزارة حتت رقم )2865( 
لتعديل  بطلب  الوزارة  اىل  ال�سركة  تقدمت  وقد 
باور  )جي.ئي.اإينريجي  لي�سبح  التجاري  ال�سم 
�سجل  يف  بياناتها  وتعديل  فران�ش(  كونفريجن 

ال�سركات الجنبية تبعا لذلك.
يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق التقدم باعرتا�سهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل 

ن�سر هذا العالن.
 ق�ضم ال�ضركات الجنبية

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

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

بتاريخ:2013/3/20 م املودعة حتت رقم: 188767 
با�س��م:المارة العاملية خلدمات املن�ساآت ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، امليناء بناية جمموعة ال�سرق والغرب العاملية 
�ش.ب:2286 ، هاتف: 6436663 ، فاك�ش: 6436660 

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :
1- تنظيف املباين من الداخل 2- غ�سل ال�سيارات 3- تنظيف املركبات 4- تركيب وا�سالح الجهزة الكهربائية 

5- ابادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة يف غري جمال الزراعة 6- ال�سراف على ان�ساء املباين .
الواق�عة بالفئة:37 

و�سف العالمة:عبارة عن هالل باللون ال�سود ومفتوح للجهة اليمنى داخل الهالل ثالثة خطوط الول 
باللون ال�سود وحتته خط باللون الخ�سر والثالث باللون الحمر يقطع الهالل من الو�سط ويعلو اجلهة 
وا�سفل اخلط  ال�سود  باللون  الالتينية  باللغة   EIFM الهالل احرف  الي�سرى من اخلط الحمر خارج 

الحمر من اجلهة اليمنى داخل الهالل الحرف العربية اإ ي و ف و م.  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2012/5/31 م املودعة حتت رقم: 174508 
با�س��م:فالكن �ستي اوف وندورز �ش.ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 214 ملك �سامل احمد عبداهلل املو�سى بردبي عود ميثاء 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

وكالت  الي��ج��ارات  حت�سيل  ال�سم�سرة  العقارات  تثمني  العمارات  ادارة  ال�سكنية  وال�سقق  العقارات  مكاتب 
تاأجري  ال�سكان  وك��الء  وال��ع��ق��ارات(  امل�سرفية  والع��م��ال  )ال��ت��اأم��ني  امل��ايل  التقييم  ال��ع��ق��ارات  ادارة  ال��ع��ق��ارات 

العقارات �سم�سرة العقارات تاجري املكاتب )عقارات( تاأجري ال�سقق .
الواق�عة بالفئة:36 

و�سف العالمة:عبارة عن كلمة FALCONCITY OF WONDERS DEVELOPMENT بالجنليزية 
وكلمة FALCONCITY بخط ازرق عري�ش ا�سفل منها  OF WONDERS DEVELOPMENT بخط 

ازرق رفيع وتعني بالعربية تطوير مدينة ال�سقر للعجائب وا�سفل منها قاعدة موجود يف القرار.  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1395 احوال نف�ض م�ضلمني   
اىل املدعى عليه/1- هرنيت هابو كانر )فاطمة بعد ال�سالم( جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / منقذ بن كرمي بن عطاء اليو�سف وميثله: 
�سمرية عبداهلل علي قرقا�ش قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  ح��ك��م.   على  ت�سديق  ب��اث��ب��ات 
مكلف  فانت  لذا   ch1C.12 بالقاعة  �ش   8:30 ال�ساعة   2013/4/15
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .  
 ق�ضم ق�ضايا ال�ضرة                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8     
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

       يف الدعوى رقم 2012/1584  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �سركة بورتوفينو للخدمات البحرية- ���ش.ذ.م.م  جمهول حمل 
قد  البي�سائي   عبدالرحمن  �سريف  حممد  عبدالرحمن   / امل��دع��ي   ان  مب��ا  الق��ام��ة 
 2013/3/17 بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام 
يف  البحرية، خبرياً  املحركات  املتخ�س�ش يف  ال��دور يف اجل��دول  بندب اخلبري �ساحب 
هذه الدعوى، تكون مهمته - بعد الطالع على ملف الدعوى واوراقها وم�ستنداتها 
وما عي�سى ان يقدمه اليه اخل�سمان من �سجالت ودفاتر جتارية ورقية والكرتونية 
منتظمة. ومرا�سالت ورقية والكرتونية ان وجدت وم�ستندات وحمررات اخرى ا�سلية 
، او �سور غري جمحودة وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30  

ch1B.8  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
ق�ضم الق�ضايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8    
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة: دوت كا�ست  )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�سة: 593030 العنوان: مكتب رقم )21( ملك مركز دبي العقاري- 
القيد  رق��م  حم��دودة  م�سئولية  ذات  القانوين:  ال�سكل  البطني  رق��ه  دي��رة- 
بدبي  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  تعلن   1007371 ال��ت��ج��اري:  بال�سجل 
بانهاب�سدد الغاء الرتخي�ش اخلا�ش بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ش التقدم 

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

العالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8    
  اعالن بالن�ضر

رقم املرجع :2013/376    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد  /ايوب عي�سى اليا�ش يحيى- اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )51%( ح�سة اىل ال�سيد/ حممد احمد مبارك احمد الدخان- 
اماراتي اجلن�سية- كما ويرغب ال�سيد/ عبداملنري عبا�ش �سيخ- هندي اجلن�سية- يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة )49%( ح�سة اىل ال�سيد/ حممد معروف- املاين اجلن�سية 25% ح�سة 
وال�سيد/ حممد ب�سري عزيز- املاين اجلن�سية 24% ح�سة يف رخ�سة )مطعم �سور ال�سني- ذ.م.م( 
مبوجب الرخ�سة رقم )529638( حيث مت التفاق بني ال�سركاء على تغيري ال�سم التجاري من 
: مطعم �سور ال�سني- ذ.م.م اىل : مطعم الطبق الفغاين ذ.م.م   وعمال لن�ش املادة )16( فقره 
3 من القانون الحت��ادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا 
ا�سبوعني من تاريخ هذا  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق على الج��راء  الع��الن للعلم وانه �سوف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ضاء بال�ضارقة

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/524 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
اجلن�سية:  الهاجري  القحطاين  حزام  عاي�ش  �سعد  �سعيد  التنفيذ/  طالب 
المارات املنفذ �سده : اخلطاب للخيم اجلن�سية: المارات  املطلوب اعالنه: 
التنفيذ  بالن�سر مبا ان طالب  اخلطاب للخيم اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
جت   2012/57 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/5/9 املوافق  اخلمي�ش  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-   - �ش  جز-ب 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء
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دعا الد كتور اأحمد ال�سريف اأمني عام جمل�ش دبي الريا�سي 
الريا�سي  لالإبداع  مكتوم  اآل  را�سد  بن  واأم��ني جائزة حممد 
اليمنني  الريا�سيني  وجميع  باليمن  الريا�سية  املوؤ�س�سات 
خالل  ذل��ك  ج��اء  ل��ل��ج��ائ��زة.  اخلام�سة  ال����دورة  يف  للم�ساركة 
م�ساركته بورقة عمل يف املوؤمتر الريا�سي الأول الذي انطلقت 
فعالياته اأم�ش مبدينة تعز اليمنية وي�ستمر ملدة يومني. من 
جانبه اأكد وزير اخلدمة املدنية اليمني يف كلمة القاها نيابة 
خمرجات  اأن  ه���ادي  من�سور  رب��ه  عبد  اليمني  الرئي�ش  ع��ن 

امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  مبثابة  �ستكون  امل��وؤمت��ر 
لتطوير الريا�سة اليمنية من خالل الخذ بتجارب عدد من 
البلدان العربية وتطبيقها يف اليمن.. معتربا ان هذا املوؤمتر 
اليمنية. من  الريا�سة  تاريخية يف م�سار  ميثل نقطة حتول 
جانبه قال وزير ال�سباب والريا�سة اليمني معمر الرياين ان 
املوؤمتر ميثل هدفا لتا�سي�ش حمطة حتول تاريخية لتطوير 
ي�سل  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركني  ودع���ا  اليمنية.  الريا�سة 
عددهم اإىل اكرث من 300 خبري وباحث يف املجال الريا�سي 

من اليمن والوطن العربي اىل اإعداد م�سروع وطني لتطوير 
ت�سخي�ش  اىل  يهدف  املوؤمتر  ان  واأو���س��ح  اليمنية.  الريا�سة 
علمية  بطرق  واملعاجلات  احللول  واي��ج��اد  الريا�سي  ال��واق��ع 
واكد  �سبقتها.  التي  ال���دول  جت��ارب  م��ن  ت�ستفيد  وم��درو���س��ة 
جمرد  اليوم  تعد  مل  الريا�سة  ان  هائل  �سوقي  تعز  حمافظ 
ب���دين وامن����ا ا���س��ب��ح��ت ق�����س��ي��ة تنموية  ن�����س��اط ت��رف��ي��ه��ي او 
الب�سرية  التنمية  �سلم  يف  التنموية  ال��ربام��ج  اول��وي��ة  حتتل 

والقت�سادية يف الدول املتقدمة.

ال�شريف يدعو املوؤ�ش�شات الريا�شية باليمن للم�شاركة يف الدورة 
اخلام�شة جلائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالبداع الريا�شي

ال�����س��ي��خ نهيان  ���س��م��و  رع����اي����ة  حت����ت 
اآل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����ش جمل�ش  ب��ن زاي���د 
فعاليات  تنطلق  الريا�سي،  اأبوظبي 
الدويل  الريا�سي  اأبوظبي  معر�ش 
املوافق  الثالثاء  ي��وم   2013 اأدي�ش 
اأبوظبي  اأر����ش مركز  على  اأب��ري��ل   9
القاعتني  يف  ل��ل��م��ع��ار���ش  ال�������دويل 
الذي  امل��ع��ر���ش  و�سيفتح  و11.   10
ابريل،   12 حتى  فعالياته  تتوا�سل 
10:00 �سباحاً  ال�ساعة  اأبوابه من 

وحتى ال�ساعة 10:00 م�ساًء.
اأدي�ش  م��ن  الثانية  الن�سخة  وجتمع 
2013 الذي ينظمه احتاد الإمارات 
ل��ل��ج��و ج��ي��ت�����س��و ب���دع���م م���ن جمل�ش 
الفعاليات  اأروع  الريا�سي،  اأبوظبي 
جانب  اإىل  والتثقيفية  الرتفيهية 
الدولة  يف  الريا�سية  العالمات  اأه��م 
ل��زواره عرو�سا  والعامل، حيث يقدم 
ريا�سية وترفيهية ح�سرية، كعر�ش 
كري�ستوف هاميل الذي يقدمه لأول 
م���رة يف دول���ة ع��رب��ي��ة وال����ذي يعترب 
دقة  الرتفيهية  العرو�ش  اأك��رث  م��ن 
الرتامبولني،  ج��م��ب��از  يف  وخ���ط���ورة 
دانكرز  ك��ري��زي  فريق  �سيقدم  بينما 
العر�ش  ع��امل��ي��اً،  امل�����س��ه��ور  ال��ف��رن�����س��ي 

ال���رائ���ع وال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه والذي 
الأوملبية  الأل����ع����اب  دورة  يف  ن���ف���ذه 
وب��ط��ول��ة ك��اأ���ش ال��ع��امل ل��ك��رة القدم 
الأخريتني. كما �سي�سمل هذا احلدث 
ريا�سية  ع��رو���س��اً  املتميز  الريا�سي 
متنوعة يف لعبة املالكمة، كرة القدم 
القتالية، يف  الأل��ع��اب  احل��رة وف��ن��ون 
الدراجات  م�ستعر�سو  �سيقدم  حني 
�ستمتد  متميزة  ع��رو���س��اً  ال��ه��وائ��ي��ة 

جميعها على مدى اأيام املعر�ش. 
امل�������س���رف���ة على  ال���ل���ج���ن���ة  وح���������ددت 

ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ش م�����س��اح��ة ت��ب��ل��غ 5 
ن�ساطات  لإق���ام���ة  م��رب��ع  م���رت  اآل����ف 
باحلبال،  كالقفز  متنوعة  ريا�سية 
ت�سلق اجلدران، التزلج الهوائي على 
ال���دراج���ات   ،Zip-Line احل��ب��ل 
الطائرة،  الري�سة  اجلبلية،  النارية 
لعبة الكريكيت، لعبة اجلولف، لعبة 
التزلج على اللوح اخل�سبي وكرة قدم 
ال�سوارع؛ حيث من املتوقع اأن ي�سارك 
يف ه���ذه ال��ن�����س��اط��ات اأك����رث م���ن 70 
 300 ح���وايل  ت�سم  ريا�سياً  فريقاً 

لعب يف خمتلف الريا�سات. 
اأك���رث من  اأي�����س��ا  امل��ع��ر���ش  و�سيجمع 
من  ودويل،  حم��ل��ي  ع���ار����ش   100
الحت��������ادات ال���ري���ا����س���ي���ة، ال����ن����وادي، 
املعدات  �سانعي  احلكومية،  الدوائر 
ومنّظمي  ال������رع������اة  ال����ري����ا�����س����ي����ة، 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ري���ا����س���ي���ة ووك������الت 
ت�������س���وي���ق ري����ا�����س����ّي����ة وم�����الع�����ب يف 
خم��ت��ل��ف احل���ق���ول ال��ري��ا���س��ّي��ة التي 
الريا�سات  ال�سّيارات،  ريا�سة  ت�سمل 
املائّية، الريا�سات اخلارجّية، ريا�سة 

الداخلّية،  ال��ري��ا���س��ات  امل���غ���ام���رات، 
املتعّددة  الريا�سات  البدنّية،  اللياقة 

واملنتجات واملعّدات الريا�سية. 
معر�ش  مدير  خمي�ش،  ن��دى  وقالت 
اأدي�ش  ال����دويل  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  م��ع��ر���ش  ي�سكل   :  2013
التعاون  ث��م��رة  ال�����دويل  ال��ري��ا���س��ي 
للجوجيت�سو  الإم������ارات  احت����اد  ب��ني 
ال��ري��ا���س��ي، حيث  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�ش 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ي�����س��ت��ه��دف 
العاملية،  الريا�سية  اخل��ري��ط��ة  على 

كملتقى �سامل للم�سابقات واجلل�سات 
و�سي�سهد  ال��ري��ا���س��ي��ة.  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 
العديد  العام  لهذا  بن�سخته  املعر�ش 
الريا�سية  والفعاليات  الأن�سطة  من 
نوعها  م�����ن  وال�����ف�����ري�����دة  امل���ت���م���ي���زة 
الداخلية  الأل��ع��اب  منطقتي  �سمن 
م�ساركة  نتوقع  حيث   ، واخل��ارج��ي��ة 
وا�سعة من الأفراد واملوؤ�س�سات يف هذا 
احلدث الريا�سي الأبرز يف املنطقة. 

امل�سرفة  اللجنة  يف  نوؤمن  واأ�سافت: 
اأبوظبي  م���ع���ر����ش  ف���ع���ال���ي���ات  ع���ل���ى 

 ‘2013 ’اأدي�ش  ال���دويل  الريا�سي 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
التي تربط املعر�ش بو�سائل الإعالم 
�سواء  ال��ري��ا���س��ي��ني،  والإع���الم���ي���ني 
الريا�سي  احل��دث  لهذا  ال��رتوي��ج  يف 
فعاليات  اإدارة  خ��الل  م��ن  اأو  املتميز 
ف����ي����ه. كما  ال���ن���ق���ا����س���ي���ة  اجل���ل�������س���ات 
واملتابعني  امل��ه��ت��م��ني  ج��م��ي��ع  ن���دع���و 
امل�ستجدات  اآخ���ر  على  الإط����الع  اإىل 
املتعلقة باملعر�ش على �سفحتينا على 
في�ش  الجتماعي  التوا�سل  موقعي 

بوك وتويرت.  و�ست�سم فعاليات هذا 
احل���دث ال��ري��ا���س��ي ال��ع��امل��ي م��ا يزيد 
متخ�س�سة  نقا�سية  جل�سة   15 على 
كت�سجيع الريا�سات الن�سائية يف دولة 
الإمارات واملنطقة، احلركة من اأجل 
الريا�سية  التمارين  اأهمية  ال�سحة، 
اأكادمييات  الإم������ارات،  دول���ة  ل�سكان 
كرة القدم العاملية، اإجنازات الأحداث 
الريا�سية الكربى يف دولة الإمارات، 
الألعاب  لتطوير  ا�سرتاتيجية  بناء 
املنطقة،  يف  ل��ل�����س��ب��اب  الأول���وم���ب���ي���ة 
رعاية الريا�سة والت�سويق الريا�سي، 
�سبل معاجلة اإ�سابات لعبة كرة القدم 
اأعداد  زي���ادة  منها،  ال��وق��اي��ة  وكيفية 
الريا�سية،  الأح������داث  يف  احل�����س��ور 
الرتويج  يف  الإع�������الم  و����س���ائ���ل  دور 
الريا�سية  وال��ب��ط��ولت  ل��ل��ري��ا���س��ات 
للعبة  ال���ت���دري���ب  ت��ق��ن��ي��ات  امل��ح��ل��ي��ة، 
ت��ط��وي��ر �سباقات  ���س��ب��ل  ال���ق���دم،  ك���رة 
ممار�سة  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ال�������س���ي���ارات 
متارين  ب��اأم��ان،  الرتفيهية  الأل��ع��اب 
ال���ق���دم، ف�ساًل  ال��ق��وة يف ل��ع��ب��ة ك���رة 
عن تقدمي عر�ش تو�سيحي يناق�ش 
اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ج��ائ��زة 

مكتوم لالإبداع الريا�سي. 

•• تغطية – االحتاد امللكي:

في�سل  ال�سيخ  �سمو  م��ن  بتوجيهات 

الحتاد  رئ��ي�����ش  خليفة  اآل  را���س��د  ب��ن 
امللكي للفرو�سية و�سباقات القدرة بداأ 
�سباق  لنطالقة  الإع����داد  يف  الحت���اد 
�سلمان  الم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 
لرئي�ش  الأول  النائب  العلى  القائد 
 120 الليلي مل�سافة  ال��وزراء،  جمل�ش 
ك��م وال�����س��ب��اق ال��ت��اأه��ي��ل��ي مل�����س��اف��ة 80 
كيلومرتا واملقرر اإقامته يوم اجلمعة 
ال��ق��ادم امل��واف��ق 12 اأب��ري��ل اجل��اري يف 

قرية البحرين الدولية للقدرة.
وتاأتي مناف�سات �سباق كاأ�ش �سمو ويل 
العهد مع نهاية مو�سم �سباقات القدرة 
و�سهدت  ومتميز،  ناجح  مو�سم  وبعد 
امللفتة  النتائج  من  العديد  م�سابقاته 
�سهدتها  التي  الإث���ارة  اإىل  بالإ�سافة 
ال�����س��ب��اق��ات امل��ا���س��ي��ة واب���رزه���ا بطولة 
ج��الل��ة امل��ل��ك امل��ف��دى وب��ط��ول��ة �سمو 

ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة.
ويعد �سباق ويل العهد جتربة حقيقية 
للم�ساركة  امللكي  الفريق  ل�ستعدادات 
يف البطولت اخلارجية والتي �ست�سهد 
حر�ش الفريق على حتقيق املزيد من 
القدرة  مكانة  ت��وؤك��د  التي  الجن���ازات 

البحرينية على امل�ستوى العاملي.
وم���ع اق����رتاب م��وع��د ال��ب��ط��ول��ة بداأت 
الحت���اد يزيد م��ن وت��رية حت�سرياته 
وا�ستعداداته لبطولة �سمو ويل العهد، 
خ�سو�سا واأن هذه ال�سباق �سيكون هو 
ويحتاج  امل��و���س��م  يف  ل��ي��ل��ي  ���س��ب��اق  اأول 
عن  وخمتلفة  خا�سة  ا�ستعدادات  اإىل 
ال�����س��ب��اق��ات امل��ا���س��ي��ة م��ن اأج���ل �سمان 

جناحه ومتيزه.

بدعم  ي�سيد  را�ــســد  بــن  في�سل 
ويل العهد 

وعرب رئي�ش الحتاد امللكي للفرو�سية 
في�سل  ال�سيخ  �سمو  القدرة  و�سباقات 
تقديره  ع���ن  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  را����س���د  ب���ن 
�ساحب  ����س���ب���اق  ب��ت��ن��ظ��ي��م  واع�����ت�����زازه 
ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الم������ري ���س��ل��م��ان بن 
نائب  ال��ع��ه��د  ويل  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ح��م��د 
لرئي�ش  الأول  النائب  العلى  القائد 
اأ�سمى  ل�سموه  ورف��ع  ال���وزراء  جمل�ش 
رعايته  ع��ل��ى  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  اآي����ات 
ل�سباق القدرة الذي يقام با�سم �سموه 
موؤكدا اأن هذه الرعاية من قبل �سموه 
القدرة  و���س��ب��اق��ات  اخل���ي���ل  ل��ري��ا���س��ة 
ب�سورة خا�سة له اأبلغ الأثر يف نفو�ش 
املزيد  بذل  على  واإ�سرارهم  الفر�سان 
ا�سم  ي�سرف  مبا  والعطاء  العمل  من 
تطوير  يف  وي�سهم  البحرين،  مملكة 
بالدعم  حتظى  التي  القدرة  �سباقات 
واله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري م��ن ل���دن �سموه. 
را�سد  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  �سمو  واأك����د 
اآل خليفة اأن هذه الرعاية هي مبثابة 
و�سام العتزاز الذي يت�سرف به جميع 
فر�سان اململكة بحمله على �سدورهم، 
للفرو�سية  امللكي  الحت���اد  اأن  م��وؤك��دا 
تنفيذ  على  �سيعمل  القدرة  و�سباقات 
تقدم  اأج��ل  من  ال�سديدة  التوجيهات 

وتطور �سباقات القدرة بال�سكل الذي 
ي��ح��ق��ق ك���ل ال��ط��م��وح��ات والأه�������داف 

املرجوة.

دعم نا�سر بن حمد
وا�ساد �سمو ال�سيخ في�سل بن را�سد اآل 
يقدمه  ال��ذي  الكبري  بالدعم  خليفة 
�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة 
�سبيل  يف  ل��الحت��اد  الفخري  الرئي�ش 
ينظمها  التي  ال�سباقات  كافة  اجن��اح 
والن�سطة التي تهتم بتطوير ريا�سة 
التي  ال����ق����درة  ال��ف��رو���س��ي��ة وخ���ا����س���ة 
امل�ستوى  على  باهرة  اجن���ازات  حققت 
�سي�سهم  �سموه  دعم  ان  العاملي موؤكدا 
ل�سباق  ال��ك��ب��ري  ال���ن���ج���اح  حت��ق��ي��ق  يف 
�سمو ويل العهد ليكون بذلك مبثابة 

ختامها م�سك ملو�سم القدرة املحلي.

ترحيب بالفر�سان 
وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، اأك����د ���س��م��و ال�سيخ 
في�سل بن را�سد اآل خليفة على اأهمية 
وقوة هذا ال�سباق الذي يعد واحدا من 
اأق��وى واأه��م البطولت يف املو�سم بعد 
�سباق كاأ�ش جاللة امللك املفدى و�سباق 
�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة، 
وخ�سو�سا وهو يحمل ا�سم �سمو ويل 
العهد الذي يحر�ش دائما على تقدمي 

ملناف�سات  والهتمام  والرعاية  الدعم 
القدرة البحرينية.

را�سد  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  �سمو  ودع���ا 
تنظيم  يف  العاملة  اللجان  خليفة  اآل 
هذه البطولة اإىل الهتمام والتنظيم 
اخلا�ش لهذا ال�سباق الكبري، وبالتايل 
نا�سر  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  ج���اءت 
امللكي  ل��الحت��اد  خليفة  اآل  ح��م��د  ب��ن 
بالأعداد  القدرة  و�سباقات  للفرو�سية 
بكل  ال��دول��ي��ة  القرية  وجتهيز  املبكر 
ل�ست�سافة  ت��ت��ن��ا���س��ب  ال���ت���ي  الأم������ور 
ال�����س��ب��اق ي��ع��د م��ن ال�����س��ي��اق��ات القوية 
مغايرة  فنية  خطة  اىل  حتتاج  والتي 
اأن  اإىل  م�سريا  املا�سية  ال�سباقات  عن 
الحتاد  اأع�ساء  وك��ل  املنظمة  اللجان 
التنظيم  يف  ك���ب���ريا  ج����ه����ودا  ب����ذل����وا 
ال�سابقة،  ل���ل���ب���ط���ولت  والإع�������������داد 
التاألق  موا�سلة  على  قدرتهم  واأك��دوا 
ك��ان يف  كما  وال��رائ��ع  املميز  والتنظيم 
امللك  ج��الل��ة  ك��اأ���ش  ���س��ب��اق  مناف�سات 

املفدى.

را�سد  بن  في�سل  ال�سيخ  �سمو  وتوقع 
ومميزة  ق���وي���ة  م��ن��اف�����س��ة  خ��ل��ي��ف��ة  اآل 
و�سعبة يف هذا ال�سباق الهام والكبري، 
وخ�سو�سا مع امل�ساركة الوا�سعة لأبرز 
املحلية،  الإ���س��ط��ب��الت  م��ن  ال��ف��ر���س��ان 
البحرين  ف��ر���س��ان  اأن  ���س��م��وه  م���وؤك���داً 
يف  وامل�ساركة  التواجد  على  حري�سني 
على  واحلر�ش  القوية  البطولة  هذه 
اأف�����س��ل امل��راك��ز وال��ن��ت��ائ��ج كما  حتقيق 

عودونا دائما.

ختام املو�سم م�سك 
واأكد �سمو ال�سيخ في�سل بن را�سد اآل 
خليفة رئي�ش الحتاد امللكي للفرو�سية 
ال�سباق  ب����اأن ه���ذا  ال���ق���درة  و���س��ب��اق��ات 
الكبري ياأتي مع ختام املو�سم، ويف وقت 
اأ�سبحت فيه اجلياد يف قمة جاهزيتها 
القوية،  البطولة  ه��ذه  يف  للم�ساركة 
قويا  ال�سباق  يكون  اأن  �سموه  متوقعا 
ال�سباقات  ع����ن  وخم��ت��ل��ف��ا  وم����ث����ريا 

اأول  �سيكون  واأن���ه  خ�سو�سا  املا�سية 
�سباق ليلي يف املو�سم.

ال�سيخ في�سل بن را�سد  واأ�ساف �سمو 
العهد  كاأ�ش ويل  �سباق  باأن  اآل خليفة 
املا�سية  ال�سباقات  يف  غريه  عن  متيز 
اإثارة  م��ن  ي��زي��د  م��ا  ليلي  �سباق  ب��اأن��ه 
وق����وة ال�����س��ب��اق، م��و���س��ح��ا ���س��م��وه باأن 
ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة م��ن ال�����س��ب��اق��ات حتتاج 
وا�سرتاتيجيات  خ���ا����ش  اإع������داد  اإىل 
امل�ساركة  ال����ف����رق  ق���ب���ل  م����ن  خ���ا����س���ة 
يف ال�����س��ب��اق و���س��ت��ك��ون خم��ت��ل��ف��ة عن 
اأن  �سموه  موؤكدا  النهارية،  ال�سباقات 
وال�ستعدادات  ال�سرتاتيجيات  ه��ذه 
اخل��ا���س��ة ه��ي ال��ت��ي ���س��ت��زي��د م��ن قوة 

ال�سباق واإثارته.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ في�سل بن را�سد اآل 
خليفة بامل�ساركة الكبرية والوا�سعة من 
قبل ال�سطبالت املحلية يف البطولت 
هذه  اأن  ����س���م���وه  م����وؤك����دا  ال�������س���اب���ق���ة، 
الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  هي  امل�ساركة 
اأي�سا  �ساهمت  والتي  املو�سم،  يف جناح 

يجمع اأروع الفعاليات الرتفيهية والتثقيفية اإىل جانب اأهم العالمات الريا�سية يف الدولة والعامل

انطالق فعاليات معر�س اأبوظبي الريا�شي الدويل 2013 يوم الثالثاء 9 اأبريل

اال�ستعدادات تتوا�سل ل�سباق �سمو ويل العهد للقدرة

في�شل بن را�شد: �شباق ويل العهد من اأبرز ال�شباقات الليلية يف مو�شم القدرة
اأبوظبي دعيج بن �سلمان: �سباق مغاير وا�ستعدادات االإ�سبطالت خمتلفة عن �سباقات املو�سم ن��ادي  ينظمها  التي  البواني�ش  �سباق  مناف�سات  الإثنني  اليوم  تبداأ 

اأبوظبي الريا�سي على  للريا�سات ال�سراعية واليخوت بالتعاون مع جمل�ش 
ويبلغ عدد  ال�ساطئية.  لالألعاب  اأبوظبي  العا�سمة �سمن مهرجان  كورني�ش 
لرتباطه  خا�سة  اأهمية  ميثل  فيما  قاربا   30 ال�سباق  يف  امل�ساركة  ال��ق��وارب 
اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  باملركز  النادي  ويتوا�سل  الدولة.  ب��رتاث  الوثيق 
رئي�سا  ال��ذي ميثل عن�سرا  للطق�ش  املتوقعة  للوقوف على احلالة  وال��زلزل 
يف حتديد اإقامة ال�سباق. ويت�سمن املهرجان اأن�سطة للجمهور منها الإبحار 
عرب قوارب �سراعية خ�س�ستها اللجنة املنظمة وال�سباحة لالأطفال وعرو�ش 
الكاياك اإ�سافة للعديد من الفعاليات والأن�سطة الريا�سية التي ي�سرف عليها 
النادي ويوؤمن لها اإجراءات ال�سالمة كافة و�سط ح�سور من قيادات وم�سوؤويل 
وموظفي النادي بني اجلمهور على مدار اليوم. و�سرح ماجد املهريي املدير 
التنفيذي لنادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت اأن ال�سباق يعد حلقة 
على  تراثية  لوحة  لر�سم  النادي  ينظمها  التي  ال�سباقات  �سل�سلة  يف  جديدة 
كورني�ش العا�سمة.. م�سريا اإىل اأن النادي يقدم بالتعاون مع جمل�ش اأبوظبي 
الريا�سي خدمات وفعاليات تتيح لالأ�سرة بكامل اأفرادها ق�ساء وقت متميز 
على كورني�ش اأبوظبي. وحول اإجراءات امل�ساركة يف الفعاليات والأن�سطة اأ�سار 
اأنه تبداأ بالت�سجيل لدى اللجان املتواجدة على الكورني�ش على  املهريي اإىل 
مدار اليوم حيث يح�سل كل واحد من اجلمهور على بطاقة خا�سة تتيح له 
امل�ساركة يف الن�ساط الذي يختاره وت�سلم الأدوات امل�ساعدة ومنها �سرتة اإنقاذ 
للتدخل  املهرجان  م�سارات  لل�سرطة حول  وق��ارب  بوجود منقذين  منوها   ..
اإذا ما ا�ستدعى الأمر ذلك.. داعيا اأبناء الدولة لال�ستفادة من الأن�سطة التي 
يتيحها املهرجان. من جانبه اأعرب عبداهلل ال�سحي م�سوؤول الإعالم يف نادي 
الذي  الكبري  بالإقبال  �سعادته  عن  واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي 
اأوقات مميزة وال�ستمتاع  الأ�سرة ق�ساء  يتيح لأفراد  الذي  املهرجان  ي�سهده 
بفعاليات كثرية تلبي كل امليول والرغبات.. موؤكدا اأهمية �سباق البواني�ش يف 
اأقام  اأن النادي قد  ال��رتاث البحري الإم��ارات��ي. يذكر  تعريف اجلمهور على 
الوطني  باليوم  الحتفال  واك��ب  للبواني�ش  �سباقا  املا�سي  يناير  �سهر  بداية 
فاز فيه القارب ن�سايب للنوخذة علي ثاين الرميثي باملركز الأول وحل ثانيا 
القارب دهي�ش بقيادة النوخذة احلر را�سد خادم املهريي .. فيما احتل املركز 
�سباق  واأقيم  �ساهني.  بن  را�سد  النوخذة حممد  بقيادة  القارب خزام  الثالث 
البواني�ش املا�سي مل�سافة حوايل 10 كيلومرتات مب�ساركة حوايل 40 بانو�سا 
ال�سباقات  تاريخ  لأول مرة يف  وذل��ك  الإعاقة  ذوي  م�ساركة عدد من  بجانب 

البحرية.

مناف�شات �شباق البواني�س تبداأ اليوم �شمن 
مهرجان اأبوظبي لالألعاب ال�شاطئية

�ساركت 10 فرق يف �سباق الربيع للتجديف الرتاثي براأ�ش اخليمة على كاأ�ش املجداف املك�سور الذي مت 
تنظيمه ام�ش برعاية هيئة املنطقة احلرة براأ�ش اخليمة وعدد من الهيئات واملوؤ�س�سات. واأ�سفر ال�سباق 
الذي اقيم يف نادي راأ�ش اخليمة الدويل للريا�سات البحرية الذي �سم جمموعتني اإحداهما للمجدفني 
دانييل  واأك���د  للهواة.  م��زاح��م  وف��ري��ق  للمحرتفني  جلفار  فريق  ف��وز  ع��ن  للهواة  والأخ���رى  املحرتفني 
ميلي اأحد اأع�ساء اللجنة املنظمة لل�سباق ان ريا�سة التجديف و�سباقات القوارب هي اإحدى الريا�سات 
التقليدية بالإمارات ويحتاج كل واحد منهم لو�سع اجلهد ليكون قادرا على الو�سول اإىل خط النهاية 
والتغلب على املناف�سني. ومت توزيع جوائز الفرق الفائزة يف ال�سباق ومنح كاأ�ش املجداف املك�سور حيث جاء 
فريق جلفار يف املركز الأول يليه فريق جمعية راأ�ش اخليمة لالإبحار الثاين وفريق كلية التقنية العليا 
للطالب براأ�ش اخليمة يف املركز الثالث.. ويف ال�سباق الثاين فاز باملركز الأول فريق مزاحم يليه فريق 
جلفار ثم القا�سمي. من جانبها قالت كليو اإليزار اإحدى اأع�ساء اللجنة املنظمة لل�سباق ان �سباق القوارب 
للتجديف الرتاثي الذي ينظم كل عام يجمع جمتمع راأ�ش اخليمة وناأمل اأن نرى املزيد من الفرق يف 

ال�سباق املقبل الذي يقام يف دي�سمرب ومن كافة اجلن�سيات القاطنة يف راأ�ش اخليمة. 

فريق جلفار يفوز ب�شباق الربيع للتجديف الرتاثي براأ�س اخليمة

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة: يف بي ات�س التجارية   )�س.ذ.م.م(.
ال�سكل  امل��رر    دي��رة-  لوتاه-  رق��م 102 ملك خليفة عبداهلل احمد  العنوان: مكتب 
بال�سجل  القيد  رق��م    536317 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   60071 التجاري: 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/2/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ش  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/2/24
دبي  العنوان: مكتب ملك مركز  �سجاد حيدر و�سركاهم حما�سبون قانونيون 
ف��اك�����ش/2238881 04  -  هاتف: 2222126 04  ال�ساحية اجلديدة  دي��رة-  العقاري- 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�سم امل�سفي:�سجاد حيدر و�سركاهم حما�سبون قانونيون
ال��ع��ق��اري- دي���رة- ال�ساحية اجل��دي��دة -   ال��ع��ن��وان: مكتب ملك مركز دب��ي   
هاتف: 2222126 04 فاك�ش/2238881 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  يف بي 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  التجارية)�س.ذ.م.م(  ات�س 
2013/2/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/24  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10761 بتاريخ 2013/4/8    
 اعـــــــالن       

 تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/  
جا�سم احمد �سعيد علي عبود النقبي اجلن�سية: المارات    وطلب الت�سديق على 
التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر  يف  التوقيع 
التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ش   ) املتحركة  الهواتف  لتجارة  اخلور  )�سقر 
بتاريخ  ال�سادر   572843 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان  مدينة  يف  القت�سادية 
ال�سيد/رحمن احمد  التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل  2009/3/25يف  دائرة 
موتونثال اجلن�سية: الهند   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10761 بتاريخ   2013/4/8     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/524 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
اجلن�سية:  الهاجري  القحطاين  حزام  عاي�ش  �سعد  �سعيد  التنفيذ/  طالب 
المارات املنفذ �سده : اخلطاب للخيم اجلن�سية: المارات  املطلوب اعالنه: 
التنفيذ  بالن�سر مبا ان طالب  اخلطاب للخيم اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
جت   2012/57 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/5/9 املوافق  اخلمي�ش  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-   - �ش  جز-ب 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم :171777  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سكوت يو ا�ش ايه ليمتد

وعنوانه : 7 نيو �سرتيت ، ا�ش تي. بيرت بورت ، غرين�سي جي واي1 4بي زد ، غرين�سي.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

دراجات هوائية ، لوازم واأجزاء وتركيبات للدراجات الهوائية ، مما�سك ملقاب�ش الدراجات الهوائية.
الواقعة بالفئة : 12

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة SCOTT باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171911  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

زيوت و�سحوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات امت�سا�ش وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( 
ومواد اإ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة ، �سموع �سجرة عيد امليالد ، م�ستح�سرات اإزالة الغبار ، �سحم لل�سيور ، �سحم 
للجزم ، �سحم للجلد املدبوغ ، �سحم لالأحذية ، فتائل امل�سابيح ، �ُسُرج )�سموع( ، م�ستح�سرات لاإنزلقية لل�سيور 
، زيت حلفظ اجللد املدبوغ ، زيوت للدهانات ، رقاقات لالإ�ساءة ، مركبات تثبيت الغبار للكنا�سة ، فتائل لل�سموع 

 ، زيت ديزل ، غازولني ، كريو�سن )كاز( ، بنزين ، دهن ال�سوف ، كلها مت�سمنة يف الفئة 4. 
الواقعة بالفئة : 4

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171907  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

اأو  اأدوات جتبري ، مواد خياطة   ، اأط��راف وعيون واأ�سنان ا�سطناعية   ، اأ�سنان وبيطرية  اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب 
درز اجلروح ، اأجهزة قيا�ش �سغط الدم ال�سرياين ، ر�ساعات اأطفال ، لهايات )حلمات( اأطفال ، �سمادات مطاطية اأو داعمة 
، بطانيات كهربائية لغايات طبية ، رفالت )كبود( ، موانع  حمل غري كيميائية ، اأجهزة طب الأ�سنان ، م�سا�سات اأطفال ، 
عيدان لالأذن ، اأجهزة للتدليك التجميلي ، حلمات زجاجات الر�ساعة ، م�سا�سات زجاجات الر�ساعة ، زجاجات الر�ساعة ، 
دعامات لالأقدام امل�سطحة ، لبا�ش قدم جتبريي ، مالقط ، قفازات تدليك ، قفازات لغايات طبية ، م�ساعدات على ال�سمع لل�سم 
، واقايات �سمع ، اأجهزة العالج بالهواء ال�ساخن ، اأكيا�ش ثلج لغايات طبية ، حا�سانات لالأطفال ، اأجهزة تدليك ، اأحزمة للولدة 
، فر�سات للولدة ، مفا�سل جتبريية ، كمادات بطن ، خمدات )و�سائد( ُم�ّسخنة كهربائية لغايات طبية ، خمدات منومة يف حالة 
الأرق ، اإ�سفنج جراحي ، مالعق لتناول الدواء ، �سماعات لالأطباء ، نقالت )املت�سمنة يف الفئة 10( ، كمادات حرارية لأغرا�ش 
ال�سعافات الأولية ، كا�سطات لل�سان ، اأجهزة ومعدات بيطرية ، مقاب�ش خليط تنظيف الأ�سنان ، اأجهزة منع احلمل ، اأقنعة 
للفم لغايات طبية ، موازين حرارة لغايات طبية ، اأكيا�ش مائية لغايات طبية ، جفنات )اأحوا�ش( �سحية ، ع�سا�سات ت�سنني ، 

�سدادات الأذن )اأجهزة واقية لالأذن( ، مقيا�ش النب�ش ، مالءات لل�سل�ش ، كلها مت�سمنة يف الفئة 10.
الواقعة بالفئة : 10

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات CHARMMYKITTY  باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة وفوق 
الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171790  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سيزارز لي�سن�ش كومباين ، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيجا�ش ، نيفادا 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

توجيه الأعمال واإدارة الأعمال يف جمالت الفنادق واأماكن واأح��داث الريا�سة والرتفيه واملطاعم ، خدمات ال�ست�سارات يف 
اإدارة برامج اجلوائز التحفيزية   ، اأعمال الفنادق واملطاعم واأماكن واأحداث الريا�سة والرتفيه  اأعمال واإدارة  جمال توجيه 
لتمكني امل�ساركني من احل�سول على خ�سومات وجوائز جمانية على ال�سلع واخلدمات من خالل الع�سويات ، عر�ش اأعمال 
اإدارة الأعمال  ال�سلع واخلدمات على و�سائل الت�سالت لأغرا�ش البيع بالتجزئة ، خدمات الدعاية والإعالن ، امل�ساعدة يف 
ال�سناعية اأو التجارية ، الإدارة التجارية لرتخي�ش ال�سلع واخلدمات لالآخرين ، ترويج املبيعات لالآخرين ، ا�ست�سارات اإدارة 
�سوؤون املوظفني ، خدمات نقل الأعمال ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوب ، معاجلة )اإدارة( اأوامر ال�سراء ، حما�سبة 
، تاأجري اآلت البيع ، جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 
)ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( والتي ميكن تقدميها يف حمالت البيع بالتجزئة ومنافذ البيع باجلملة ومن خالل 

كاتالوجات الطلب الربيدي اأو بوا�سطة الو�سائل اللكرتونية ، ت�سغيل واإدارة مراكز الت�سوق ومنافذ البيع بالتجزئة.
الواقعة بالفئة : 35

REWARDS باللغة الإجنليزية وفوقهما حريف  TOTAL حتتها كلمة  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 
وطريقة مميزة داخل �سكل دائري مميز ثالثي الأبعاد به خطوط عدة. بخط   TR

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171780  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سيزارز لي�سن�ش كومباين ، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيجا�ش ، نيفادا 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

توجيه الأعمال واإدارة الأعمال يف جمالت الفنادق واأماكن واأح��داث الريا�سة والرتفيه واملطاعم ، خدمات ال�ست�سارات يف 
اإدارة برامج اجلوائز التحفيزية   ، اأعمال الفنادق واملطاعم واأماكن واأحداث الريا�سة والرتفيه  اأعمال واإدارة  جمال توجيه 
لتمكني امل�ساركني من احل�سول على خ�سومات وجوائز جمانية على ال�سلع واخلدمات من خالل الع�سويات ، عر�ش اأعمال 
اإدارة الأعمال  ال�سلع واخلدمات على و�سائل الت�سالت لأغرا�ش البيع بالتجزئة ، خدمات الدعاية والإعالن ، امل�ساعدة يف 
ال�سناعية اأو التجارية ، الإدارة التجارية لرتخي�ش ال�سلع واخلدمات لالآخرين ، ترويج املبيعات لالآخرين ، ا�ست�سارات اإدارة 
�سوؤون املوظفني ، خدمات نقل الأعمال ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوب ، معاجلة )اإدارة( اأوامر ال�سراء ، حما�سبة 
، تاأجري اآلت البيع ، جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 
)ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( والتي ميكن تقدميها يف حمالت البيع بالتجزئة ومنافذ البيع باجلملة ومن خالل 

كاتالوجات الطلب الربيدي اأو بوا�سطة الو�سائل اللكرتونية ، ت�سغيل واإدارة مراكز الت�سوق ومنافذ البيع بالتجزئة.
الواقعة بالفئة : 35

الإجنليزية. باللغة   TOTAL REWARDS  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171789  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سيزارز لي�سن�ش كومباين ، ال ال �سي

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيجا�ش ، نيفادا 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات الرتفيه التلفزيوين ، تنظيم وتوفري الألعاب واملناف�سات لأغرا�ش الرتفيه ، خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة 
املتعلقة مبا ذكر اآنفاً ، اخلدمات امل�سرحية والرتفيهية التي حتتوي على املو�سيقى والرق�ش والكوميديا والدراما ، النوادي 
، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، خدمات منتزهات  ، نوادي ال�سواطئ وامل�سابح  ، النوادي ال�ستجمامية والريا�سية  ال�سحية 
النوادي الريفية  ، توفري ت�سهيالت لالأن�سطة ال�ستجمامية ، خدمات  الت�سلية  ، مراكز  الت�سلية  ، قاعات  ، املالهي  الرتفيه 
)ترفيه( ، ترتيب واإدارة الأحداث الريا�سية واملباريات الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، تنظيم وترويج الأن�سطة واملباريات 
الريا�سية ، توفري ت�سهيالت مالعب الغولف ودرو�ش الغولف وتنظيم بطولت الغولف ، اإنتاج الربامج الإذاعية ، اإنتاج اأ�سرطة 
الفيديو والأفالم واأ�سرطة ال�سوت والأقرا�ش املدجمة )CD ROM‘s( واأقرا�ش الفيديو الرقمية متعددة ال�ستعمالت 
)DVD( والألعاب اللكرتونية ، اإدارة �سباقات اخليول ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري التعليم 
البدين والت�سهيالت اجلمنازية ، اإنتاج العرو�ش امل�سرحية ، خدمات وكالت التذاكر امل�سرحية ، تنظيم الجتماعات واملوؤمترات 
اإنتاج   ، الفنادق  اإدارة  تدريبات يف   ، والرتفيه  الريا�سة  وتدريبات يف جمالت  تعليمات  توفري   ، والتهذيب  التعليم  ، خدمات 

الربامج التلفزيونية.- الواقعة بالفئة : 41
REWARDS باللغة الإجنليزية وفوقهما حريف  TOTAL حتتها كلمة  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 

داخل �سكل دائري مميز ثالثي الأبعاد به خطوط عدة. مميزة  وطريقة  بخط   TR
ال�سرتاطات

 فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

 

بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171781  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�سم : �سيزارز لي�سن�ش كومباين ، ال ال �سي
وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيجا�ش ، نيفادا 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات الرتفيه التلفزيوين ، تنظيم وتوفري الألعاب واملناف�سات لأغرا�ش الرتفيه ، خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة 
املتعلقة مبا ذكر اآنفاً ، اخلدمات امل�سرحية والرتفيهية التي حتتوي على املو�سيقى والرق�ش والكوميديا والدراما ، النوادي 
، توفري الت�سهيالت الريا�سية ، خدمات منتزهات  ، نوادي ال�سواطئ وامل�سابح  ، النوادي ال�ستجمامية والريا�سية  ال�سحية 
النوادي الريفية  ، توفري ت�سهيالت لالأن�سطة ال�ستجمامية ، خدمات  الت�سلية  ، مراكز  الت�سلية  ، قاعات  ، املالهي  الرتفيه 
)ترفيه( ، ترتيب واإدارة الأحداث الريا�سية واملباريات الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، تنظيم وترويج الأن�سطة واملباريات 
الريا�سية ، توفري ت�سهيالت مالعب الغولف ودرو�ش الغولف وتنظيم بطولت الغولف ، اإنتاج الربامج الإذاعية ، اإنتاج اأ�سرطة 
الفيديو والأفالم واأ�سرطة ال�سوت والأقرا�ش املدجمة )CD ROM‘s( واأقرا�ش الفيديو الرقمية متعددة ال�ستعمالت 
)DVD( والألعاب اللكرتونية ، اإدارة �سباقات اخليول ، اإدارة الت�سهيالت الريا�سية والفعاليات الريا�سية ، توفري التعليم 
البدين والت�سهيالت اجلمنازية ، اإنتاج العرو�ش امل�سرحية ، خدمات وكالت التذاكر امل�سرحية ، تنظيم الجتماعات واملوؤمترات 
اإنتاج   ، الفنادق  اإدارة  تدريبات يف   ، والرتفيه  الريا�سة  وتدريبات يف جمالت  تعليمات  توفري   ، والتهذيب  التعليم  ، خدمات 

الربامج التلفزيونية.
الواقعة بالفئة : 41

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي  TOTAL REWARDS باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171904  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

املعادن النفي�س�ة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�س�ة وكل خليط منها اأو مطلية بها غري الواردة يف فئات 
اأدوات قيا�ش الوقت واأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة ، دبابي�ش   ، ، اأحجار كرمية  اخرى ، جموهرات ، جموهرات مقلدة وحلي 
للزينة )جموهرات( ، قالئد �س�ل�س��لية )جموهرات( ، حلي �سغرية )جموهرات( ، قطع نقدية ، م�س�كوكات حتديداً ميداليات 
وقطع نقدية ، زمامات ، )مرابط( لأكمام القم�سان ، اأقراط ، خيوط ذهبية )جموهرات( ، ا�سياء من الذهب املقلد ، علب 
للمجوهرات ، علب للحلي ، قالئد )جموهرات( ، دبابي�ش )جموهرات( ، دبابي�ش لطية �سدر ال�سرتة )جموهرات( ، خوامت 
واأجزائها  و�س�اعات  كبرية  �ساعات   ، العنق  ربطات  م�س�ابك   ، النفي�س�ة  املعادن  من  �سغرية  ومتاثيل  متاثيل   ، )جم��وه��رات( 
وملحقاتها ، �س�يور �ساعات ، اأحزمة �ساعات ، �سال�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، حلي )جموهرات( ، دبابي�ش حلي 
، دبابي�ش ربطات العنق ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح )حلي �سغرية و�س�ال�س�ل �سغرية( ، �سال�سل وعلب/حامالت للمفاتيح 
من معادن نفي�س�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ، اأ�س�اور )جموهرات( ، علب �س�اعات )لالإهداء( ، علب لل�ساعات الكبرية ، 
�ساعات كبرية و�س�اعات كهربائية ، �ساعات �سم�سية ، املا�ش ، جموهرات غري ثمينة ، اأحجار �سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن 
نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات �سنيل لأكمام القم�سان ، دبابي�ش للفاع العنق )دبابي�ش لربطات العنق( ، متاثيل �سغرية من 

معادن نفي�س�ة ، اأوعية منزلية من معادن نفي�سة ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 14.
 الواقعة بالفئة : 14

مميزة  وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�سف 
وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

 ال�سرتاطات 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171788  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�سم : �سيزارز لي�سن�ش كومباين ، ال ال �سي
وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيجا�ش ، نيفادا 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )موتيالت( واملنتجعات ، خدمات احلجز لالإقامة يف الفنادق ، خدمات النوادي الريفية 
)توفري الإقامة املوؤقتة والطعام وال�سراب( ، توفري الت�سهيالت وو�سائل الراحة لالجتماعات واملوؤمترات واحللقات الدرا�سية 
احلجوزات  خدمات   ، للمعار�ش  الأث��اث  وتاأجري  للمعار�ش  الغرف  وتاأجري  للمعار�ش  )اإقامة(  ت�سهيالت  توفري   ، والولئم 
لالإقامة املوؤقتة ، خدمات احلجوزات للنزل ، خدمات احلجوزات للم�ساكن املزودة بو�سائل الراحة ، خدمات الإي��واء لل�سقق 
املفرو�سة ، املطاعم ، �سالت الكوكتيل ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة 
، حمالت القهوة ، النزل ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والنزل( ، امل�ساكن املزودة بو�سائل الراحة ، �سقق مفرو�سة ، تاأجري 
اأماكن الإقامة املوؤقتة ، حجوزات النزل ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، خدمات التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، املطاعم املتنقلة 
اأو املوؤقتة ذاتية اخلدمة ، دور ال�سيافة ، خدمات خميمات العطالت )�سكن( ، بيوت العتكاف ، دور احل�سانة النهارية ، اإيواء 
 ، الزجاجية  والأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري   ، الجتماعات  قاعات  تاأجري   ، املطاعم  ، خدمات  احليوانات 

توفري ت�سهيالت اأرا�سي املخيمات ، اأماكن اإقامة ال�سياح وتاأجري املباين املتنقلة.- الواقعة بالفئة : 43
REWARDS باللغة الإجنليزية وفوقهما حريف  TOTAL حتتها كلمة  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 

مميزة داخل �سكل دائري مميز ثالثي الأبعاد به خطوط عدة. وطريقة  بخط   TR
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ : 2012/04/08 املودعة حتت رقم : 171787  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�سم : �سيزارز لي�سن�ش كومباين ، ال ال �سي
وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيجا�ش ، نيفادا 89109 ، الوليات املتحدة الأمريكية.  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات الفنادق والفنادق ال�سغرية )موتيالت( واملنتجعات ، خدمات احلجز لالإقامة يف الفنادق ، خدمات النوادي الريفية 
)توفري الإقامة املوؤقتة والطعام وال�سراب( ، توفري الت�سهيالت وو�سائل الراحة لالجتماعات واملوؤمترات واحللقات الدرا�سية 
احلجوزات  خدمات   ، للمعار�ش  الأث��اث  وتاأجري  للمعار�ش  الغرف  وتاأجري  للمعار�ش  )اإقامة(  ت�سهيالت  توفري   ، والولئم 
لالإقامة املوؤقتة ، خدمات احلجوزات للنزل ، خدمات احلجوزات للم�ساكن املزودة بو�سائل الراحة ، خدمات الإي��واء لل�سقق 
املفرو�سة ، املطاعم ، �سالت الكوكتيل ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة 
، حمالت القهوة ، النزل ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والنزل( ، امل�ساكن املزودة بو�سائل الراحة ، �سقق مفرو�سة ، تاأجري 
اأماكن الإقامة املوؤقتة ، حجوزات النزل ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، خدمات التزويد بالطعام وال�سراب )ولئم( ، املطاعم املتنقلة 
اأو املوؤقتة ذاتية اخلدمة ، دور ال�سيافة ، خدمات خميمات العطالت )�سكن( ، بيوت العتكاف ، دور احل�سانة النهارية ، اإيواء 
 ، الزجاجية  والأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري   ، الجتماعات  قاعات  تاأجري   ، املطاعم  ، خدمات  احليوانات 

الواقعة بالفئة : 43 توفري ت�سهيالت اأرا�سي املخيمات ، اأماكن اإقامة ال�سياح وتاأجري املباين املتنقلة. 
الإجنليزية. باللغة   TOTAL REWARDS  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171899  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

احلبال واخليوط وال�سبكات واخليم واملظالت وامل�سمع والأ�سرعة والأكيا�ش والغرائر )غري الواردة يف فئات 
اأو البال�ستيك( ، مواد ن�سيج من الألياف اخلام ،  اأخ��رى( ، مواد التبطني واحل�سو )عدا ما كان من املطاط 
اأغطية القوارير )الواقعة يف الفئة 22( ، اأغطية اأو اأغلفة من الق�ش للقوارير ، اأراجيح �سبكية ، اأربطة غري 
معدنية للرزم اأو الربط ، اأغطية للمركبات غري ثابتة ، مواد تبطني عدا ما كان من املطاط اأو البال�ستيك ، 

حبال للنوافذ النزلقية ، جميعها واقعة يف الفئة 22.
الواقعة بالفئة : 22

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171898  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
الغزل واخليوط امل�ستخدمة يف الن�سيج ، خيوط وغزل من القطن ، خيوط وغزل للتطريز ، خيوط وغزل 

للخياطة ، خيوط وحبال �سغرية مغزولة ، �سوف مغزول ، خيوط وغزل �سويف ، جميعها واقعة يف الفئة 23.
الواقعة بالفئة : 23

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171888  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
التبغ ، اأدوات املدخنني ، الثقاب ، مناف�ش ، ورق �سجائر ، علب �سيجار ، علب �سجائر ، مقاطع لل�سيجار ، مبا�سم 
�سيجار ، مر�سحات )فالتر( �سيجار ، بزابيز مبا�سم ال�سجائر ، مبا�سم �سجائر ، اأطراف �سجائر ، �سجائر ، �سجائر 
حتتوي على بدائل التبغ ، �سيجاريلو )�سيجار رفيع( ، �سيجار ، مر�سحات )فالتر( �سجائر ، �سناديق لرتطيب التبغ 
، قداحات مدخنني ، علب ثقاب ، مما�سك لأعواد الثقاب ، اأعواد ثقاب ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ ، منا�سب لغاليني 

 التبغ ، غاليني التبغ ، اأكيا�ش تبغ ، علب �سعوط ، اأوعية تبغ ، جميعها واقعة يف الفئة 34. 
الواقعة بالفئة : 34

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171885  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

خ��دم��ات ت��وف��ري الأط��ع��م��ة وامل�����س�����روب��ات ، الإق���ام���ة امل��وؤق��ت��ة ، خ��دم��ات امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي وال��ك��اف��ت��ريي��ات وق���اع���ات الطعام 
وال��ك��ان��ت��ي��ن��ات وال��ت��زوي��د ب��ال��ط��ع��ام وال�����س�����راب ، م��ط��اع��م اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة ، م��ط��اع��م ت��ق��دمي ال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة ، �سالت 
الإقامة  اأماكن  وت�سهيالت  املوؤقتة  الإق��ام��ة  اأماكن  وحجز  توفري   ، وال�سراب  بالطعام  املتعلقة  املعلومات  توفري   ، الكوكتيل 
واملقاهي  املطاعم    ، العطالت  خميمات  خدمات   ، عنها  معلومات  وتوفري  والنزل  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  والفنادق 
 ، معها  املرفقة  الغناء  واأج��ه��زة  وب�سرية  �سوتية  باأجهزة  املجهزة  وال�����س��الت  والكانتينات  الطعام  وق��اع��ات  والكافترييات 
 ، الأع��را���ش  حلفالت  وال�س�راب  الطعام  تنظيم   ، ال�سياح  اق��ام��ة  ام��اك��ن   ، النهارية  احل�سانة  دور   ، الأط��ف��ال  رع��اي��ة  خ��دم��ات 
لتح�سري  واأوعية  واأجهزة  ال�ساخنة  والأطباق  املايكروويف  واأف��ران  الكهربائية  املحم�سات  تاأجري   ، الأعرا�ش  تنظيم حفالت 
ال��ك��را���س��ي وامل��وائ��د وب��ي��ا���س��ات املوائد  ت��اأج��ري   ، اأرا���س��ي املخيمات  ت��وف��ري ت�سهيالت   ، اإي����واء احل��ي��وان��ات   ، ال��ط��ع��ام وال�����س��راب 
اأماكن  ت��اأج��ري   ، الج��ت��م��اع��ات  غ��رف  ت��اأج��ري   ، ال�سرب  م��ي��اه  م��وزع��ات  ت��اأج��ري   ، الطبخ  اأج��ه��زة  ت��اأج��ري   ، الزجاجية  والأواين 

 الإقامة املوؤقتة ، تاأجري اخليم ، تاأجري املباين املتنقلة ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 43. 
الواقعة بالفئة : 43

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات CHARMMYKITTY  باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة وفوق 
الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171895  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

، فواكه  الزهور ال�سطناعية   ، والإب��ر  الدبابي�ش   ، والعراوي  والكالبات  الأزرار   ، وال�سرائط واجلدائل  واملطرزات  املخرمات 
ا�سطناعية ، اأكاليل زهور ا�سطناعية ، �سارات للزينة ، �سارات للمالب�ش لي�ست من معادن نفي�سة ، زمامات انزلقية للحقائب  
، اأربطة متددية ل�سد الأكمام ، اأربطة �سعر ، م�سابك �سعر ، م�سابك اأحزمة ، زمامات لل�سرتات ، اأقوا�ش لل�سعر ، علب خياطة 
، �سناديق وعلب لالإبر ، م�سابك للحمالت ، �سفائر ، دبابي�ش للزينة )اك�س�سوارات مالب�ش( ، اأبازمي )اك�س�سوارات مالب�ش( ، 
اأبازمي اأحذية ، و�سائد لالإبر ، و�سائد دبابي�ش ، رقع ل�سقة حرارياً لإ�سالح اأو تزيني مواد الن�سيج ، م�سابك اأحذية ، زمامات 
انزلقية ، م�سابك مالب�ش ، م�سابك لل�سيالت ، اأكاليل زهور ا�سطناعية ، مطرزات ذهبية ، خردوات خياطة ما عدا اخليوط 
، م�سابك �سعر ، قبعات �سباغة ال�سعر ، لفافات �سعر غري كهربائية بخالف الأدوات اليدوية ، دبابي�ش لتجعيد ال�سعر ، خ�سل 
�سعر ، �سبكات �سعر ، حلي لل�سعر ، دبابي�ش لل�سعر ، حلي للقبعات لي�ست من معادن نفي�سة ، كالبات للم�سدات ، اإبر حياكة ، حلي 
لالأحذية لي�ست من معادن نفي�سة ، اأو�سحة مُتنح كجوائز ، حلي وردية ، اإبر خياطة ، ك�ستبانات خياطة ، كالبات اأحذية ، اأربطة 
لالأحذية ، �سرا�سيب ، اأ�سرطة زينة )كرات زينة( ، خمرمات �سوفية ، زمامات انزلقية ، زمامات ، حامالت ال�سعر لت�سريحة 
ذيل الفر�ش ، دبابي�ش الأمان ، م�سابك و�سحابات ل�سدريات الأطفال املرايل ، ك�ساك�ش )اأ�سغال خمرمات( ، مطرزات ، اأعنة 

لتوجيه الأطفال ، اأزرار ، دعائم ياقات ، ورق لتجعيد ال�سعر ، قبعات �سباغة ال�سعر ، جميعها واقعة يف الفئة 26. 
الواقعة بالفئة : 26

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات CHARMMYKITTY  باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة وفوق 
الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

 ال�سرتاطات 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171884  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
اأو احليوانات ، خدمات  خدمات طبية ، خدمات بيطرية ، خدمات العناية ب�سحة وجمال الكائنات الب�س�رية 
الزراعة والب�س�تنة والغابات ، �سالونات التجميل ، �سالونات ت�س�ريح ال�س�عر ، تنظيف احليوانات والعناية بها 
، تن�س�يق الزهور ، زراعة احلدائق ، ت�سميم وزراعة امل�سطحات الأر�سية ، تنظيف احليوانات الأليفة والعناية 
بها ، خدمات العالج بالعطور ، �سناعة اأكاليل الزهور ، م�س�ت�س�فيات ، طب الأ�س�نان ، الو�س�م ، العالج الطبيعي 
، املداواة الطبيعية ، الرعاية ال�سحية ، خدمات العالج ، املراكز ال�سحية ، خدمات املنتجعات ال�سحية ، العناية 
باأظافر اليدين ، امل�ساج )التدليك( ، احلمامات العامة لالأغرا�ش ال�سحية ، خدمات فنيي الب�سريات ، دور 

التمري�ش ، امل�ساتل ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 44 .
الواقعة بالفئة : 44

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
 بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ :2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171889  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
مياه معدنية ومياه غازية وم�سروبات ومرطبات غري كحولية ، م�سروبات فواكه وع�سائر فواكه ، م�سروبات 
م�س�روبات   ، امل�س�روبات  لتح�سري  اأخ��رى  وم�س�تح�سرات  وم��رك��زات  اأ�س�ربة   ، خ�سروات  وع�سائر  خ�سروات 
تواترية ، نكتار الفواكه )غري كحويل( ، اقرا�ش حمالة للم�س�روبات الفوارة ، م�ساحيق للم�س�روبات الفوارة ، 
ماء ال�سودا ، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات ، مياه معدنية للموائد ، مياه �س�رب )م�س�روبات( ، م�س�روبات م�سل 
اللنب ، م�سروبات خفيفة ، كوكتيالت )غري كحولية( ، م�س�روبات فاحتة لل�س�هية )غري كحولية( ، مياه معدنية 
، م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها ع�سل النحل ، ع�سائر كوكتيالت فواكه )�سمووثيي�ش( ، �سوربيه )م�سروبات( 
، حليب اللوز )م�سروب( ، م�سروبات ال�سّبار )غري كحولية( ، ع�سري بندورة )م�سروب( ، جميعها واقعة يف 

الفئة 32.
الواقعة بالفئة : 32

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 املودعة حتت رقم : 172438  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سيزارز وورلد، انك.

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيغا�ش ، ان ڤي 89109 الوليات املتحدة الأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات الرتفيه ، خدمات الرتفيه التلفزيوين ، تنظيم وتوفري الألعاب واملناف�سات لغايات الرتفيه ، خدمات األعاب تفاعلية ، 
خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة مبا ذكر اآنفاً ، خدمات النوادي ، خدمات م�سرحية وترفيهية ت�سم املو�سيقى 
ال�سواطئ وامل�سابح  ، نوادي  النوادي ال�ستجمامية والريا�سية   ، النوادي ال�سحية   ، والرق�ش والكوميديا والدراما وال�سحر 
، احلجز  الت�سلية  ، مراكز  الت�سلية  قاعات   ، املالهي  ، منتزهات  الرتفيه  ، خدمات منتزهات  الريا�سية  الت�سهيالت  توفري   ،
توفري   ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  وال��درام��ا  والراق�سة  والكوميدية  املو�سيقية  لال�ستعرا�سات 
واإدارة  تنظيم   ، الريفية  النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  والراق�سة  والكوميدية  املو�سيقية  لال�ستعرا�سات  ت�سهيالت 
مالعب   ، الريا�سية  واملباريات  الأن�سطة  وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملباريات  الريا�سية  الأح��داث 
�سباقات  اإدارة   ، اللكرتونية  والألعاب  ال�سمعية  والأ�سرطة  والأف��الم  الفيديو  اأ�سرطة  اإنتاج   ، الراديو  برامج  اإنتاج   ، الغولف 
العرو�ش  اإنتاج   ، وت�سهيالت اجلمباز  البدنية  الرتبية  توفري   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  الت�سهيالت  اإدارة   ، اخليول 
امل�سرحية ، خدمات وكالت التذاكر امل�سرحية ، تنظيم الجتماعات واملوؤمترات ، خدمات التعليم والتهذيب ، توفري التدري�ش 

والتدريب يف جمالت الريا�سة والرتفيه ، تدريب يف اإدارة الفنادق ، اإنتاج برامج التلفزيون.
الواقعة بالفئة : 41

باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقها ر�سم لراأ�ش روماين بني   CAESARS : العالمة عبارة عن كلمة  و�سف العالمة 
�سنبلتني.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
املودعة حتت رقم : 172436    بتاريخ : 2012/04/23

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سيزارز وورلد، انك.  

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيغا�ش ، ان ڤي 89109 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات الرتفيه ، خدمات الرتفيه التلفزيوين ، تنظيم وتوفري الألعاب واملناف�سات لغايات الرتفيه ، خدمات األعاب تفاعلية ، 
خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة مبا ذكر اآنفاً ، خدمات النوادي ، خدمات م�سرحية وترفيهية ت�سم املو�سيقى 
ال�سواطئ وامل�سابح  ، نوادي  النوادي ال�ستجمامية والريا�سية   ، النوادي ال�سحية   ، والرق�ش والكوميديا والدراما وال�سحر 
، احلجز  الت�سلية  ، مراكز  الت�سلية  قاعات   ، املالهي  ، منتزهات  الرتفيه  ، خدمات منتزهات  الريا�سية  الت�سهيالت  توفري   ،
توفري   ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  وال��درام��ا  والراق�سة  والكوميدية  املو�سيقية  لال�ستعرا�سات 
واإدارة  تنظيم   ، الريفية  النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  والراق�سة  والكوميدية  املو�سيقية  لال�ستعرا�سات  ت�سهيالت 
مالعب   ، الريا�سية  واملباريات  الأن�سطة  وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملباريات  الريا�سية  الأح��داث 
�سباقات  اإدارة   ، اللكرتونية  والألعاب  ال�سمعية  والأ�سرطة  والأف��الم  الفيديو  اأ�سرطة  اإنتاج   ، الراديو  برامج  اإنتاج   ، الغولف 
العرو�ش  اإنتاج   ، وت�سهيالت اجلمباز  البدنية  الرتبية  توفري   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  الت�سهيالت  اإدارة   ، اخليول 
امل�سرحية ، خدمات وكالت التذاكر امل�سرحية ، تنظيم الجتماعات واملوؤمترات ، خدمات التعليم والتهذيب ، توفري التدري�ش 

والتدريب يف جمالت الريا�سة والرتفيه ، تدريب يف اإدارة الفنادق ، اإنتاج برامج التلفزيون.
الواقعة بالفئة : 41

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة CAESARS باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 املودعة حتت رقم : 172435  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : �سيزارز وورلد، انك.  

وعنوانه : وان �سيزارز بال�ش درايف ، ل�ش فيغا�ش ، ان ڤي 89109 الوليات املتحدة الأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات الرتفيه ، خدمات الرتفيه التلفزيوين ، تنظيم وتوفري الألعاب واملناف�سات لغايات الرتفيه ، خدمات األعاب تفاعلية ، 
خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة مبا ذكر اآنفاً ، خدمات النوادي ، خدمات م�سرحية وترفيهية ت�سم املو�سيقى 
ال�سواطئ وامل�سابح  ، نوادي  النوادي ال�ستجمامية والريا�سية   ، النوادي ال�سحية   ، والرق�ش والكوميديا والدراما وال�سحر 
، احلجز  الت�سلية  ، مراكز  الت�سلية  قاعات   ، املالهي  ، منتزهات  الرتفيه  ، خدمات منتزهات  الريا�سية  الت�سهيالت  توفري   ،
توفري   ، ال�ستجمامية  لالأن�سطة  ت�سهيالت  توفري   ، وال�سحر  وال��درام��ا  والراق�سة  والكوميدية  املو�سيقية  لال�ستعرا�سات 
واإدارة  تنظيم   ، الريفية  النوادي  خدمات   ، وال�سحر  والدراما  والراق�سة  والكوميدية  املو�سيقية  لال�ستعرا�سات  ت�سهيالت 
مالعب   ، الريا�سية  واملباريات  الأن�سطة  وترويج  تنظيم   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  واملباريات  الريا�سية  الأح��داث 
�سباقات  اإدارة   ، اللكرتونية  والألعاب  ال�سمعية  والأ�سرطة  والأف��الم  الفيديو  اأ�سرطة  اإنتاج   ، الراديو  برامج  اإنتاج   ، الغولف 
العرو�ش  اإنتاج   ، وت�سهيالت اجلمباز  البدنية  الرتبية  توفري   ، الريا�سية  والفعاليات  الريا�سية  الت�سهيالت  اإدارة   ، اخليول 
امل�سرحية ، خدمات وكالت التذاكر امل�سرحية ، تنظيم الجتماعات واملوؤمترات ، خدمات التعليم والتهذيب ، توفري التدري�ش 

والتدريب يف جمالت الريا�سة والرتفيه ، تدريب يف اإدارة الفنادق ، اإنتاج برامج التلفزيون.
الواقعة بالفئة : 41

ر�سم  فوقهم  مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة   CAESARS PALACE كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
لراأ�ش روماين بني �سنبلتني.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761
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•• �صاحية ال�صيف-اللجنة االوملبية: 

بقاعة  اليوم  م�ساء  من  ال�ساد�سة  يف  يعقد 
الوطني  ال��ب��ح��ري��ن  ب�����س��ت��اد  امل�����وؤمت�����رات 
الدارة  ب���ني  وم��غ��ل��ق��ا  م��و���س��ع��ا  اج��ت��م��اع��ا 
البحرينية  الومل��ب��ي��ة  للجنة  التنفيذية 
حتت  املن�سوية  الريا�سية  الحت����ادات  و 
مظلتها بتمثيل اداري ل يقل عن من�سب 

المني العام .

ا���س��ت��ك��م��ال غالبية  ب��ع��د  ي���اأت���ي  الج��ت��م��اع 
النتخابية  املرحلة  الريا�سية  الحت��ادات 
املرحلة  تتطلبه  وم���ا  اجل���دي���دة  ل���ل���دورة 
املقبلة من اهمية لتو�سيح اآليات التعامل 
امل�سرتك بني اللجنة الوملبية و الحتادات 
الريا�سية وفق اللوائح و النظمة اخلا�سة 

بتنظيم العالقة بني اجلهتني .
ادارات  ���س��ت��ق��وم  ه����ذا الج���ت���م���اع  وخ����الل 
حدة  على  ك��ل  املختلفة  الومل��ب��ي��ة  اللجنة 

الحت���ادات  اىل  املقدمة  خدماتها  ب��ط��رح 
التي  التعامل  اآل��ي��ة  اب���راز  م��ع  الريا�سية 
ت�سهل تقدمي هذه اخلدمات ب�سكل �سل�ش 

و من�سجم مع طموحات الطرفني .
وب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن ت��ق��دمي ه���ذه الآلية 
تتاح لالحتادات فر�سة ال�ستف�سار  �سوف 
هذا  ينتهى  حتى  وج���دت  ان  التو�سيح  و 
املن�سود وهو  الهدف  اللقاء اىل ما يحقق 
الحت����ادات  يف  الداري  بالعمل  الرت���ق���اء 

يتوافق  ال����ذي  امل�����س��ت��وى  اىل  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  ان��ظ��م��ة  و  ل���وائ���ح  م���ع 

البحرينية .
الوملبية  اللجنة  اك��دت  اجل��ان��ب  ه��ذا  ويف 
البحرينية على ان اجتماع اليوم �سيقت�سر 
على الطرفني املعنيني بالمر )اللجنة و 
الحتادات الريا�سية( م�سددة على اهمية 
ح�سور الجتماع الذي تعول عليه اللجنة 

الكثري يف انطالقتها اجلديدة .

يتناول حماور جوهرية يف العمل االإداري

اليوم اجتماع مو�شع بني اللجنة الأوملبية والحتادات الريا�شية

اآل  خالد  ب��ن  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  برئا�سة 
العني  ن���ادي  �سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ن��ه��ي��ان، 
ال�ساعة  مت��ام  يف  و�سلت  ال��ق��دم،  لكرة  الريا�سية 
احل��ادي��ة ع�����س��رة وال��ن�����س��ف م��ن ���س��ب��اح ي���وم اأم�ش 
اإىل  العني  بنادي  القدم  لكرة  الأول  الفريق  بعثة 
ال��ع��ا���س��م��ة ال��ق��ط��ري��ة ال���دوح���ة، وح��ظ��ي��ت البعثة 
الدويل  الدوحة  العيناوية حلظة و�سولها مطار 
ت��وج��ه��ت مبا�سرة  ، ح��ي��ث  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال 
وفد  ا�ستقبالها  يف  وك���ان  الأم���ريي���ة  ال��ق��اع��ة  اإىل 
تقدمه  القطري،  الريان  ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  من 
ع��ل��ي ���س��امل ع��ف��ي��ف��ة اأم����ني ال�����س��ر ال���ع���ام ورئي�ش 
القطري، وح�سني بن  الريان  بنادي  الكرة  جهاز 
�سعيد اخليارين ع�سو جمل�ش اإدارة نادي الريان 

القطري، وعدد من ممثلي اإدارة النادي.
على  بقطر  الإم����ارات  دول��ة  �سفارة  حر�ست  كما   
ا�ستقبال البعثة العيناوية ر�سمياً بح�سور القن�سل 
�سلطان الذيب الكتبي، اإىل جانب عدد من اأع�ساء 

ال�سلك الدبلوما�سي بال�سفارة.
اإقامتها  م��ق��ر  اإىل  امل��ط��ار  م��ن  البعثة  وت��وج��ه��ت 
والذي  باإ�سباير،  الدوحة،  هريتاج  جراند  بفندق 
بالبا�ش،  ال�ساعة  ن�سف  ح��وايل  املطار  عن  يبعد 
اأع�ساء  خلد  بالفندق،  الغداء  وجبة  تناول  وبعد 
البعثة اإىل الراحة، قبل اأن يوؤدي الفريق تدريبه 
اخلام�سة  ال�ساعة  مت��ام  يف  اأ�سباير  مبلعب  الأول 

والن�سف م�ساء.
الرئي�ش  تدريبة  ال��ي��وم  م�ساء  الفريق  و���س��ي��وؤدي 
على ملعب املباراة يف متام ال�ساعة 06:40 م�ساء 
و�سمت بعثة نادي العني الر�سمية �سعادة حممد 
عبداهلل بن بدوه، ع�سو جمل�ش اإدارة �سركة نادي 
ال��ع��ني ال��ري��ا���س��ي��ة ل��ك��رة ال���ق���دم، و حم��م��د عبيد 
العني  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  ح��م��دون، 
ال��ق��دم، و حم��م��د عبيد حماد،  ل��ك��رة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
جانب  اإىل  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق  م�سرف 
واجلهاز  اجلنيبي،  نا�سر  الكابنت  الفريق  اإداري 

اأولري��و، والطاقم الطبي،  الفني بقيادة كوزمني 
والفريق الإعالمي.

بعثة  �سمتهم  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني  قائمة  وت��األ��ف��ت 
ال��ع��ني م��ن 20 لع��ب��اً ه��م ه���الل ���س��ع��ي��د، جيان 
األيك�ش  اأحمد،  اإ�سماعيل  اأ�سامواه، مرييل رادوي، 
مهند  الوهيبي،  علي  جريي�ش،  كيمبو  برو�سكي، 
عبدالرحمن،  عمر  عبدالرحمن،  خالد  العنزي، 
حممود  عبدالرحمن،  حممد  ال�سام�سي،  اأحمد 
ف����اي����ز، يعقوب  امل����ا�����ش، ف����ار�����ش ج���م���ع���ة، م�����س��ل��م 
احلو�سني، حممد �سامل الظاهري، حممد اأحمد، 

يو�سف اأحمد مو�سى، وفوزي فايز .
اأم�ش  الدوحة م�ساء يوم  العني يف  ببعثة  والتحق 
مطر  الكابنت  الفريق  مدير  برفقة  لع��ب��ني،   4
مباراة  يف  م�ساركتهم  ب�سبب  وذل���ك  ال�سهباين، 
اأم�����ش، وهم  م�ساء  الأه��ل��ي  اأم���ام  املهمة  ال��ردي��ف 
عبداهلل مال اهلل وعبداهلل �سلطان واأحمد برمان 
لالعبني  الإج��م��ايل  العدد  لي�سبح  فايز  وم�سلم 

24 لعباً. 
ال��ف��ري��ق داوود  يف ح���ني ت��خ��ل��ف ح���ار����ش م���رم���ى 
�سليمان عن البعثة يف اللحظات الأخرية لظروف 

�سحية ب�سبب ارتفاع يف درجة احلرارة.
وع���رب ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل 
نهيان، عن بالغ تقديره ملجل�ش اإدارة نادي الريان 
القطري، التي حر�ست على توفري اأ�سباب الراحة 
الإمارات  �سفارة  مع  تعاونهم  عن  ف�ساًل  للبعثة 
جميع  دخ����ول  اإج�������راءات  لت�سهيل  ق��ط��ر  ب���دول���ة 
اأع�ساء البعثة اإىل الدوحة على نحو رائع، معترباً 
اأه��ل قطر، موؤكداً  لي�ست غريبة على  امل��ب��ادرة  اأن 
على عمق العالقات الطيبة التي جتمع الناديني، 
م�سيداً يف الوقت نف�سه باحرتافية اإدارة الريان يف 
التعامل والتن�سيق اجليد ملباراتي الذهاب والإياب 

يف دوري اأبطال اآ�سيا.
ملواجهة  العني  ا�ستعدادات  حول  �سوؤال  على  ورداً 
ال����ري����ان ق������ال:  جت���ه���ي���زات ف���ري���ق ال���ك���رة الأول 

ويف  جيد،  نحو  على  م�ست  الآ�سيوية  للمواجهة 
اعتقادي اأن اآلية تدوير الالعبني، التي اعتمدها، 
اأولري����و، خ��الل املرحلة  م��درب الفريق ك��وزم��ني 
املباريات  ���س��غ��ط  ظ�����روف  مل��واج��ه��ة  امل��ن��ق�����س��ي��ة، 
اأخرياً، اأثبتت جناحها واأظهر من خاللها املدرب 
مقدراته العالية يف عامل الإدارة الفنية، اإىل جانب 
اأن جتا�سر  اأرى  اأنني  الرائع، كما  التدريبي  فكره 
لع��ب��ي ال��ف��ري��ق وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�سل 
على  التفوق  مباراة مكنهم من  كل  لديهم يف  ما 
اأنف�سهم يف منا�سبات عدة، فالفريق جاهز ملواجهة 
نف�ش  على  و�سيم�سي  اآ�سيوياً،  القطري  ال��ري��ان 
ا�سرتاتيجيته الفنية التي يتطلع من خاللها اإىل 
حتقيق الفوز يف كل مباراة، ولكن تبقى النتيجة 
دائماً يف علم الغيب، فقط علينا اأن نعمل من اأجله 

ونثق يف قدراتنا، وناأمل التوفيق من اهلل .
واأ�����س����اف: ن����درك ج���ي���داً اأه��م��ي��ة ال���ف���وز ي���وم غٍد 
الثالثاء، لتعزيز حظوظنا يف التاأهل اإىل املرحلة 

املقبلة، بغ�ش النظر عن نتيجة مباراة ال�ستقالل 
الإيراين والهالل ال�سعودي، لأن كرة القدم تكافئ 
من يعمل على خدمة نف�سه يف جميع البطولت 
بعيداً عن ح�سابات نتائج املناف�سني، والأهم حالياً 
هو اأن ننجح يف حتقيق الفوز، خ�سو�ساً بعد عودة 
عمر عبدالرحمن وهالل �سعيد واأليك�ش برو�سكي 
ومن املحتمل اأن ي�سارك جيان اأ�سامواه يف ال�سوط 

الثاين من املباراة .
وقال ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان 
العني على قدر جيد  اإن لعبي  يف ختام حديثه: 
ر�سالة،  اأي  لتوجيه  يحتاجون  ول  امل�سوؤولية  من 
الذين نعتربهم الالعب  العني  وكذلك جماهري 
الأهم يف قائمة الفريق، ولن ن�ستغرب تواجدهم 
تعزيز  يف  امل��ث��ايل  ب��دوره��م  للقيام  ال��ف��ري��ق  خلف 
طموحات الفريق م�ساء يوم غٍد على ملعب نادي 

الريان .

احل���ادي���ة ع�سرة  ال�����س��اع��ة  ي��ع��ق��د يف 
م��ن ���س��ب��اح ال��ي��وم الث��ن��ني املوؤمتر 
انعقاد  ع���ن  ل����الإع����الن  ال�����س��ح��ف��ي 
الثاين  ال������دويل  اب���وظ���ب���ي  م���وؤمت���ر 
امل��راأة حتت �سعار  ريا�سات  لريا�سة 
، وذلك  ب���اجن���ازات ع��امل��ي��ة  ن�����س��ائ��ي��ة 
فاطمة  اكادميية  مبقر  ليوا  بقاعة 
الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 

بابوظبي.
و���س��ي��ح�����س��ر امل����وؤمت����ر مم��ث��ل��ني عن 
جمل�ش ابوظبي الريا�سي واأكادميية 
للريا�سة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
امل�سرفة  العليا  واللجنة  الن�سائية 
الذي  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  تنظيم  على 

يقام للعام الثاين على التوايل.

دوري  يف  ال�����س��ب��ت  م���ب���اراة  ك��ان��ت  اإذا 
لكرة  ال����س���ب���اين  الوىل  ال����درج����ة 
القدم على اأر�سه اأمام ريال مايوركا 
بر�سلونة  ق��درة  مل��دى  اختبار  مبثابة 
ع��ل��ى احل���ي���اة ب����دون ل��ي��ون��ي��ل مي�سي 
الكتالوين جنح يف هذا  الفريق  ف��ان 

المتحان بامتياز.
وا�ستبعد اف�سل لعب يف العامل من 
ع�سالت  يف  ا�سابة  ب�سبب  الت�سكيلة 
ال��ف��خ��ذ اخل��ل��ف��ي��ة ل��ي��غ��ي��ب ع���ن اول 
مباراة له يف الدوري ب�سبب ال�سابة 
لكن   2011-2010 م��و���س��م  م��ن��ذ 
ب��غ��ي��اب��ه بعدما  ي��ت��اأث��ر  ب��ر���س��ل��ون��ة مل 
ب��خ��م��ا���س��ي��ة دون رد  ���س��ح��ق م��ن��اف�����س��ه 
اأبقته متفوقا بفارق 13 نقطة على 
اقرب مطارديه ريال مدريد �ساحب 
ث��م��اين مباريات  قبل  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
بر�سلونة  وق���دم  امل��و���س��م.  نهاية  م��ن 
ان  اع��ج��اب ع�ساقه رغ��م  اأث���ار  عر�سا 
اراحة  ف�سل  فيالنوفا  تيتو  امل���درب 
البارزين  ال���الع���ب���ني  م���ن  ال���ع���دي���د 
�سريجيو  الو�سط  لع��ب  بينهم  م��ن 
ملباراة  ا���س��ت��ع��دادا  وذل���ك  بو�سكيت�ش 
ابطال  دوري  يف  الثمانية  دور  اي���اب 

امام  ار�سه  اوروب��ا يوم الربعاء على 
باري�ش �سان جريمان.

يتذيل  ال�������ذي  م����اي����ورك����ا  وي����ك����اف����ح 
ال�سواء  دوري  يف  للبقاء  ال��رتت��ي��ب 
ل���ك���ن���ه ف����وج����ئ ب���ه���ج���وم ك���ا����س���ح من 
فابريجا�ش  �سي�سك  بقيادة  بر�سلونة 
والك�سي�ش �سان�سيز واندري�ش اني�ستا.
و���س��ج��ل ف��اب��ري��ج��ا���ش ال����ذي ارت����دى 
ع���ب���اءة م��ي�����س��ي يف ه���ذه امل���ب���اراة اول 
النادي  اىل  ع��ودت��ه  منذ  ل��ه  ثالثية 
ال���ذي ن�����س��اأ ف��ي��ه ق��ادم��ا م��ن ار�سنال 
الك�سي�ش  ���س��ج��ل  ب��ي��ن��م��ا   2011 يف 

هدفني وهياأ مثلهما.
وت���األ���ق ال��ي��ك�����ش ���س��وجن ال����ذي عانى 
ل��ل��ت��اأق��ل��م م��ع لع��ب��ي ب��ر���س��ل��ون��ة منذ 
ان�سمامه من ار�سنال يف مركز لعب 
ال����ذي ك���ان ي�سغله  امل���داف���ع  ال��و���س��ط 
الدفاع  قلب  لعب  بينما  بو�سكيت�ش 
م����ارك ب���ارت���را ب�����س��ك��ل رائ����ع لدرجة 
يكون  ان  ت��وق��ع  اىل  املتابعني  دف��ع��ت 
كارلي�ش  للم�سابني  م���وؤث���را  ب��دي��ال 
ب���وي���ول وخ��اف��ي��ري م��ا���س��ك��ريان��و اىل 

جوار جريار بيكي.
مدرب  م�ساعد  رورا  خ����وردي  وق���ال 

عقب  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  بر�سلونة 
املباراة حينما يغيب عنك لعب من 
تواجه  ري��ب  ب��ال  فانك  مي�سي  عينة 
مرة  اثبتت  الت�سكيلة  لكن  م�سكلة. 
اخرى قدراتها الهائلة. ادى اجلميع 

مباراة على اعلى م�ستوى. 
مي�سي  ك���ان  م��ا  اذا  ب��ع��د  يت�سح  ومل 
ال���دوري  ه��دف��ا يف   43 �سجل  ال���ذي 
دوري  يف  اه��داف  وثمانية  ال�سباين 
اب��ط��ال اوروب����ا ه���ذا امل��و���س��م �سيلحق 
مب��ب��اراة الرب��ع��اء ام���ام ب��اري�����ش �سان 
الفريقان  ي��ت��ع��ادل  ح��ي��ث  ج���ريم���ان 

2-2 من مباراة الذهاب.
ويف حال غيابه عن هذه املباراة يتوقع 
ت��درج يف  ال��ذي  فابريجا�ش  يكون  ان 
قطاع النا�سئني يف النادي مع مي�سي 

بديال جيدا للنجم الرجنتيني.
ب�سكل  ���س��ي�����س��ك  ي��ت��اأق��ل��م  رورا  وق����ال 
رائ����ع م���ع ه���ذا امل���رك���ز وق����دم مباراة 

ا�ستثنائية. 
وا�ساف مينحنا املزيد من اخليارات. 
لكني اود اي�سا ال�سادة باداء �سوجن. 
م��ب��اراة جيدة  ق��دم  الكل  يف احلقيقة 

جدا. 

ا�ستقبال ا�ستثنائي للعيناوية يف القاعة االأمريية

برئا�شة عبداهلل بن حممد بعثة العني ت�شل الدوحة ا�شتعدادًا للمواجهة الآ�شيوية

اليوم.. موؤمتر �شحفي لإطالق الن�شخة الثانية ملوؤمتر اأبوظبي الدويل لريا�شة املراأة

ب���ر�ش�ل���ون��ة ينج����ح يف اختب����ار غي����اب مي�ش������ي 

رايو فايكانو يعمق جراح �شلتا فيغو 
عمق رايو فايكانو جراح م�سيفه �سلتا فيغو عندما تغلب عليه 2-�سفر الحد يف املرحلة الثالثني من الدوري 

ال�سباين لكرة القدم.
و�سجل فران�سي�سكو ميدينا لونا بيتي )14( واملونتينيغري اندريا ديليبا�سيت�ش )83( الهدفني.

املركز  اىل  فارتقى  املو�سم  الرابع ع�سر هذا  بعد خ�سارتني متتاليتني وحقق فوزه  توازنه  فايكانو  رايو  وا�ستعاد 
يف  والرابعة  املو�سم  ه��ذا  الن  حتى  ع�سرة  الثامنة  بخ�سارته  فيغو  �سلتا  مني  فيما  نقطة،   44 بر�سيد  الثامن 
مبارياته اخلم�ش الخرية التي مل يذق فيها طعم الفوز فتجمد ر�سيده عند 24 نقطة يف املركز التا�سع ع�سر 
املت�سدر  بر�سلونة  امام م�سيفه  بخ�سارة مذلة  كان مني  الذي  ريال مايوركا  امام  اله��داف  بفارق  الخري  قبل 

�سفر-5 .
تختتم  ان  على  الوليد،  بلد  مع  وفالن�سيا  مدريد،  اتلتيكو  مع  وخيتايف  ا�سبانيول،  مع  او�سا�سونا  لحقا  ويلعب 

املرحلة غدا الثنني بلقاء ا�سبيلية مع اتلتيك بلباو.

فيورنتينا يحرم ميالن
 من و�شافة الكالت�شيو 

اوقف فيورنتينا بع�سرة لعبني النت�سارات املتتالية ل�سيفه ميالن وارغمه 
اليطايل  ال��دوري  من  والثالثني  احلادية  املرحلة  يف   2-2 التعادل  على 
ل��ك��رة ال��ق��دم. وك���ان م��ي��الن يف ط��ري��ق��ه اىل لتحقيق ف���وز يف امل��ت��ن��اول هو 
1-3 على ملعب �سان �سريو  اخلام�ش على التوايل والثاأر خل�سارته ذهابا 
عندما تقدم بهدفني نظيفني لالعب فيورنتينا ال�سابق ريكاردو مونتوليفو 
)14( والدويل الفرن�سي ال�سابق ماتيو فالميني )62( وا�سحاب الر�ش 
الفريق  لكن  نيناد طوموفيت�ش )40(.  ال�سربي  اثر طرد  بع�سرة لعبني 
اللومباردي ف�سل يف احلفاظ على تقدمه حيث جنح فيورنتينا يف ت�سجيل 
هدفني من ركلتي جزاء عرب ال�سربي الخر ادم لياييت�ش والدويل الت�سيلي 
�سيوفه من  وح��رم  ال��ت��وايل،  على  و73   66 الدقيقتني  بيتزارو يف  دافيد 
انتزاع املركز الثاين ولو موؤقتا من نابويل الذي ي�ست�سيف جنوى م�ساء. 
وعزز ميالن موقعه يف املركز الثالث بر�سيد 58 نقطة مقابل 52 نقطة 
او  امل��رك��ز اخلام�ش  ب��ال��رتاج��ع اىل  ب��ات م��ه��ددا  ال��راب��ع وال���ذي  لفيورنتينا 
ال�ساد�ش يف حال فوز انرت ميالن على �سيفه اتالنتا م�ساء اي�سا ولت�سيو 
على جاره وم�سيفه روما يف دربي العا�سمة اليوم الثنني يف ختام املرحلة. 
بيتزارو  من  الكرة  انتزع  ال��ذي  مونتوليفو  عرب  بالت�سجيل  ميالن  وبكر 
وتوغل داخل املنطقة قبل ان ي�سددها زاحفة على ميني احلار�ش امييليانو 

فيفيانو )14(.

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2012/12/25 م املودعة حتت رقم: 184123 
با�س��م:معهد طموح ال�سرق الو�سط للتدريب

وعنوانه:ابوظبي ، �سارع النجدة ، بناية ورثة/حممد عبداهلل املزروعي. 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

تدريب على ال�سعافات الولية تدريب يف جمال المن وال�سالمة .
الواق�عة بالفئة:41 

دائري  اطار  داخل  الغامق  الزرق والزرق  باللون  الر�سية  الكرة  �سكل  العالمة:العالمة عبارة عن  و�سف 
باللون الربتقايل الغامق وداخل الطار ب�سكل دائري على اجلانب المين training institute باللون 
 A باللون ال�سود وحرف ASPIRE وعلى ي�سار ال�سكل middle sast ال�سود وعلى اجلانب الي�سر
يدخل اجلزء ال�سفل منه داخل �سكل الدائرة والكرة الر�سية وحرف I باللون الربتقايل الغامق وعلى �سكل 

ر�سمة ان�سان وحتت اجلملة خطوط عري�سة ب�سكل مميز باللون ال�سود وال�سكل على خلفية بي�ساء.  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يبقى م�شردا رغم فوزه باليانا�شيب
ي�سكنها  ال��ت��ي  اخل��ي��م��ة  م��غ��ادرة  اأم��ريك��ي  رف�����ش مت�سرد 
منذ اأكرث من 3 عقود على الرغم فوزه ب�50 األف دولر 
ديني�ش  اأن   ، ن��او  نيوز  اأي  �سي  موقع  وذك��ر  باليان�سيب. 
 50 ف��از مببلغ  اإن��دي��ان��ا،  بلومينغتون يف  م��ن  م��اه��وري��ن، 
بقيمة  ا�سرتاها  يان�سيب  تذكرة  اأن حّك  بعد  األف دولر 
3 دولرت من حمطة وقود. وقال ماهورين املت�سرد منذ 
اأنه  اإىل  واأ�سار   . هنا يف خيمتي  لقد حككتها   1978 عام 
كّل  واأ�ساف مع  الفوز،  بعد  تغيري منط حياته  يعتزم  ل 
 100 منهم  ك��اًل  اأعطي  اأن  ق��ررت  لقد  هنا..  املت�سردين 
على  ماهورين  �سيح�سل  ال�سرائب،  ح�سم  وبعد   . دولر 
واإ�سالح  ابنه  لزيارة  ا�ستخدامها  يعتزم  دولر،  األ��ف   35
خيمة  ���س��راء  ورمب��ا  جانباً  منها  البع�ش  وو���س��ع  اأ�سنانه 

جديدة. وقال اأنا اأعي�ش بخيمة و�سعيد بطبيعتي .

احلر�س امللكي م�شاب باجلرب
امللكي  احل��ر���ش  ف��وج  م��ن  100 عن�سر  م��ن  اأك���رث  اأ�سيب 
امل���ع���روف ب��ا���س��م ك��ول��د ���س��رتمي ، امل��ك��ّل��ف ب��ح��م��اي��ة ملكة 
وقالت  اجل����رب.  مب��ر���ش  ون��د���س��ور،  ق�سر  يف  بريطانيا 
�سحيفة ميل اأون �سندي ، ام�ش اإن هذا املر�ش اجللدي 
النطاق  ه��ذا  وع��ل��ى  ال��ربي��ط��اين  ي��وؤّث��ر على اجلي�ش  مل 
ال��وا���س��ع م��ن��ذ احل���رب يف �سبه اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة خالل 

الفرتة بني 1950 و1953.
 وا�سافت اأن حرا�ش ق�سر وند�سور اأُ�سيبوا باجلرب بعد 
م�سادر  واأك���دت  اأملانيا،  يف  ع�سكرية  م��ن��اورة  من  عودتهم 
اأحداً  امللكية مل يالم�ش  العائلة  اأف��راد  اأي��اً من  اأن  ملكية 

من احلرا�ش امل�سابني.
امللكي يف ثكثة تبعد مئات الأمتار عن  ويتمركز احلر�ش 
من�سب  الثانية  اليزابيث  امللكة  وت�سغل  وند�سور  ق�سر 
قائده العام، ويقبل ال�سياح على م�ساهدته باأعداد كبرية 

اثناء تبديل حرا�ش الق�سر كل يوم.

اإىل اأين �شت�شل رحالت الف�شاء امل�شتقبلية؟ 
ال�سوؤال تتعاون وكالتا الف�ساء الأوروبية والأمريكية لتطوير مركبات ف�ساء جديدة قادرة على نقل  لالإجابة عن هذا 
الب�سر يف الف�ساء الرحب بدل عن الو�سول اإىل حمطة الف�ساء الدولية فقط. ت�سعى وكالة الف�ساء الأوروبية هذا العام 
لإطالق العديد من الأقمار ال�سناعية اخلا�سة مبراقبة الأر�ش ور�سد التغريات يف جمال الأر�ش املغناطي�سي ومراقبة 
تطور عامل النبات، اإذ ميكن مراقبة هذه الأن�سطة ب�سهولة من الف�ساء. كما ت�سمح حمطة الف�ساء الدولية التي حتلق 
انعدام اجلاذبية الأر�سية،  العديد من الأمور حال  اأربعمائة كيلومرت للعلماء بتجربة  ارتفاع يقارب  حول الأر�ش على 
ولكنها حتتاج ب�سكل م�ستمر للتعزيزات التي يتوقع و�سولها عرب �سفينة ف�ساء اأوروبية �ستطلق باإ�سراف وكالة الف�ساء 
الف�ساء  واملدير احلايل لرحالت  ال�سابق  الف�ساء  رائد  القادم.  العام  يونيو حزيران من  )نا�سا( يف منت�سف  الأمريكية 
املاأهولة يف وكالة الف�ساء الأوروبية، الأملاين توما�ش رايرت، يتحم�ش جداً لالأمر، لأن النموذج اجلديد من �سفن الف�ساء 
الذي يجري تطويره، وا�سمه اأوري��ون ، موؤهل لنقل الب�سر، ف�سال عن نقل الأغرا�ش. واأب��ان رايرت اأن هذا التعاون مع 
وكالة نا�سا حتديداً هو �سيء مميز جداً، لأنها املرة الأوىل التي نلعب فيها دوراً اإىل جانب هذه الوكالة يف جمال ح�سا�ش 
يتعلق بتطوير نظام نقل ف�سائي ماأهول . وت�ساهم الوكالة الأوروبية يف جتهيز الوحدة املركزية ل�سفينة اأوريون ، التي 

حتوي النظم التي �ستحفظ حياة رواد الف�ساء، مثل التحكم بالهواء ودرجة احلرارة.
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معر�س لتكرمي القطط
تكرمي  اإىل  ي��ه��دف  خ��ا���ش  معر�ش  لإق��ام��ة  رو���س��ي  متحف  ي�ستعد 
الفئران.  م��ن  الفنية  الأع��م��ال  حلماية  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��ه��ررة 
هريميتاج  متحف  اأن  )نوفو�ستي(  الرو�سية  الأنباء  وكالة  وذك��رت 
العريق يف �سان بطر�سبورغ يقيم معر�ساً خا�ساً ي�سم لوحات للفنان 
األك�سندر �ستينلني. كما اأقام املتحف م�سابقة لالأطفال حتى ير�سموا 
الهررة. يذكر اأن املتحف يخ�س�ش منذ عام 1998 يوماً لالحتفال 
الفئران  من  القيمة  الفنية  الأعمال  حلماية  فيه  تعمل  هرة  ب�60 
فيها معر�ش خم�س�ش  يقام  التي  الأوىل  امل��رة  ولكنها  واجل���رذان، 

لها. يذكر اأن املعر�ش ي�ستخدم الهررة منذ اإن�سائه عام 1764.

بطاقة بي�شبول مبليويّن دولر 
 1909 للعام  تعود  ن��ادرة  ق��اع��دة(  )ك��رة  بي�سبول  بطاقة  بيعت 
بالوليات  م��زاد  يف  دولر  مليون   2.1 بلغ  قيا�سي  �سعر  مقابل 
تعود  ال��ت��ي  البطاقة  اأن  اأن(  اأن  )���س��ي  �سبكة  وذك���رت  امل��ت��ح��دة. 
مقابل  بيعت  واغ��ن��ري،  ه��ون��و���ش   ، ب��اي��ري��ت  بيت�سبورغ  ل��الع��ب 
2،105،770.50، اإىل �ساٍر مل يك�سف عن هويته يف املزاد الذي 
اختتم اأم�ش الأول يف نيوجري�سي. وكان املزاد انطلق مع مبلغ 
500 األف دولر يف 25 �سباط فرباير. يذكر اأن البطاقة اطلقت 
حني كان واغرن يقود فريقه لأول بطولة وورلد �سرييز  وتعترب 
هذه البطاقات نادرة لأن الالعب طالب ب�سحبها لدى اكت�سافه 

اأن �سركة التبغ الأمريكية �سنعتها من دون اإذنه.

ح���رب و�ش����ائد 
�سارك اأكرث من 3 اآلف �سخ�ش، يف نيويورك، فيما ي�سطلح على 
ت�سميته ب� حرب الو�سائد ، حيث ي�سرب امل�ساركون فيها بع�سهم 
يف  للم�ساركني،  البدء  اإ�سارة  اأطلقت  اأن  وما  بالو�سائد.  البع�ش 
ميدان وا�سنطن، حتى غطى املكان الري�ش املتطاير من الو�سائد، 
امل�ساركني يف  بع�ش  ولفت  ح��رب.  ب�ساحة  اأ�سبه  امليدان  ما جعل 
احلرب ، الأنظار مبالب�سهم غري املاألوفة ذات الألوان املتعددة. 

عائلة تتنزه بني زهور الفلوك�ش يف حديقة يف تيتبيا�سي، حمافظة جومنا، �سمن احتفالت ال�سعب الياباين بقدوم الربيع ومو�سم العطالت. )ا ف ب(
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شكر� لكم
كنتم جزء� مكمًال لمسيرة إنجازات هيئة ا�مارات للهوية
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: أن تكون هيئة اإلمارات للهوية املرجع الرئيسي إلثبات الهوية الشخصية وتوفير البيانات السكانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة
: املساهمة في األمن الوطني والفردي من خالل تعزيز الهوية الشخصية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، واحملافظة على سجل سكاني دقيق، وتقدمي خدمات إلكترونية مبتكرة     
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