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يف ك�أ�ص رئي�ص الدولة للبولو ..غنتوت يلتقي 
اأبوظبي بديربي اأبن�ء الع��صمة والربونـز ث�لثهم�

عربي ودويل

مدينة ال�صيخ خليفة الطبية يف طليعة املوؤ�ص�ص�ت 
الطبية يف رع�ية اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية ع�ملي�ً

الفجر الري��صي

اخب�ر الم�رات

يف ا�صتطالع جديد للراأي :
 نداء تون�ص يتقدم على النه�صة

•• عجمان - ام القيوين-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  د�شن �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل قبل ظهر ام�س مركز اخلدمات  رئي�س جمل�س 
االجتماعية يف عجمان الذي بلغت تكلفة اإن�شائه نحو خم�شة وع�شرين مليون 
درهم بدعم ومتويل كامل من موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان ال نهيان لالعمال 
ا�شتقبال  وكان يف  االجتماعية.  ال�شوؤون  ل��وزارة  والتابع  واالن�شانية  اخلريية 
�شموه لدى و�شوله مقر املركز �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
ع�شو املجل�س االعلى حاكم عجمان و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان. وقد ازاح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم واخوه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ال�شتار عن اللوحة التذكارية 
املكاتب  تفقدا  حيث  امل��رك��ز  ومكاتب  ارج���اء  يف  �شموهما  جت��ول  ث��م  للمركز 
بال�شمان  خا�شا  م��رك��زا  ي�شم  ال��ذي  امل��رك��ز  مكونات  على  واطلعا  واالق�����ش��ام 
االجتماعية  امل�شاعدات  من  للم�شتفيدين  خدماته  يقدم  ال��ذي  االجتماعي 
من مواطني اإمارة عجمان البالغ عددهم اكرث من 4800 م�شتفيد. وافتتح 
واىل  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
عهد  ويل  و�شمو  عجمان  حاكم  االعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شمو  �شاحب  جانبه 
ي�شم  ال��ذي  االم���ارة  يف  املنتجة  لال�شر  الوطنية  املنتجات  معر�س  عجمان 
امل�شروع  امل�شاركة �شمن برنامج فر�شتي  م�شروع حرفة وعددا من االجنحة 

االول يف الدولة لال�شر املنتجة .                             )التفا�شيل �س2(

   

حمدان بن زايد يزور عددا من املواطنني
 يف مدينة بينونه باملنطقة الغربية

•• املنطقة الغربية-وام: 

املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ق��ام 
خلفان  وحممد  املن�شوري  را���ش��د  عبيد  �شامل  م��ن  ك��ل  ب��زي��ارة  الغربية 
يف  الغربية  باملنطقة  بينونه  مبدينة  مبنزلهما  وذل��ك  امل��زروع��ي  مفلح 

اإطار جوالت �شموه ولقاءاته باملواطنني.
عدد  حول  احلديث  واأحفادهما  واأبنائهما  املواطنني  مع  �شموه  وتبادل 
من امل�شائل والق�شايا التي تهم الوطن واملواطنني معربا عن ارتياحه 

و�شعادته بلقائهم.                        )التفا�شيل �س2(

تد�سني جممع الهالل الأحمر يف ال�سنغال 
•• داكار-وام:

جممع  افتتاح  على  ب��داك��ار  املتحدة  العربية  االإم����ارات  �شفارة  اأ�شرفت 
يف  اأيتام  ودار  وم�شجدا  عيادة  ي�شمل  االأحمر  الهالل  هيئة  من  مم��ول 
منطقة جمياجو بال�شنغال . وح�شر �شعادة حمد �شعيد الزعابي �شفري 
الدولة لدى داكار حفل االفتتاح فيما ح�شره من جانب ال�شنغال معايل 
مرمي �شار وزيرة املراأة و�شوؤون االأ�شرة وعمدة بلدية املنطقة واملجتمع ال

حملي.                                     )التفا�شيل �س3( حممد بن را�شد يد�شن مركز اخلدمات االجتماعية يف عجمان بح�شور حميد بن را�شد النعيمي  )وام(

وجه بتقدمي اأعلى م�شت�يات اخلدمات للم�اطنني يف مراكز وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية 

حممد بن را�سد يد�سن مركزي اخلدمات الجتماعية يف عجمان واأم القيوين

ع�سرات القتلى يف هجوم طالبان على حمكمة اأفغانية
•• كابول-ا.ف.ب:

44 �شخ�شا على االقل االربعاء يف الهجوم الذي  قتل 
�شنته حركة طالبان على حمكمة يف مدينة فرح الواقعة 

غرب افغان�شتان كما افادت وزارة الداخلية االفغانية.
وق����ال جن��ي��ب دان��ي�����س م�����ش��اع��د ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م وزارة 
عنا�شر  م��ن  وع�شرة  مدنيا   34 ح��واىل  ان  الداخلية 
91 �شخ�شا  ق���وات االم���ن االف��غ��ان��ي��ة ق��ت��ل��وا وا���ش��ي��ب 

الذي  الهجوم  ه��ذا  يف  املدنيني  من  غالبيتهم  بجروح 
التي  ال�شابقة  احل�شيلة  وكانت  مهاجمني.  ت�شعة  �شنه 

اعلنها حاكم والية فرح ت�شري اىل �شقوط �شتة قتلى.
ان خم�شة  ف���رح  ���ش��رط��ة  ق��ائ��د  كنتو�س  ن���ور  اغ���ا  وروى 
ال�شاعة  عند  االقليمية  املحكمة  اقتحموا  مهاجمني 
�شيارات  ت�شبهان  �شيارتني  يف  ت��غ(   03,00(  8,00
املبنى  مدخل  عند  االوىل  ال�شيارة  وانفجرت  اجلي�س, 

ودخل ثالثة رجال.

الفجر........    04:49            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:42  
الع�صاء......   08:12

م�شريون يتظاهرون رف�شا لقر�س �شندوق النقد الدويل  )رويرتز(

دمار هائل نتيجة الق�شف امل�شتمر على مدينة حم�س  )رويرتز(

فل�شطينيون ير�شقون جنود االحتالل باحلجارة خالل تظاهرة غ�شب لوفاة االأ�شري مي�شرة  )ا ف ب( 

•• عوا�صم-وكاالت:

املت�شارع  ال���ن���وع���ي  ال���ت���ق���دم  اأج�����ر 
للجي�س احلر على اأكرث من جبهة, 
ترتيب  اإع��ادة  على  ال�شوري  النظام 
ف�����ش��ل حماوالته  ف��ب��ع��د  ح�����ش��اب��ات��ه, 
اجلاهدة ال�شتعادة مناطق ومطارات 
�شيطر  م��ه��م��ة  ع�����ش��ك��ري��ة  وق���واع���د 
مناطق  يف  احل����ر  اجل��ي�����س  ع��ل��ي��ه��ا 
النظام  حت��ّول  �شوريا,  من  متفرقة 
قب�شته  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اإىل 
خا�شعة  الت��زال  التي  املناطق  على 

ل�شيطرته ومن بينها دم�شق.
ر�شمية  اإع������الم  و����ش���ائ���ل  وب��ح�����ش��ب 
النظام  خ���ط���ة  ت���ق�������ش���ي  �����ش����وري����ة 
خارطة  ر����ش���م  ب�����اإع�����ادة  اجل����دي����دة 
واإعادة  ال�14  ال�شورية  املحافظات 
التي  املناطق  اأ�شا�س  على  تق�شيمها 
ال�شيما  النظام  بها  يحتفظ  م��ازال 

يف حلب وحم�س واحل�شكة.
امل�شادر  بح�شب  فعلياً  النظام  وب��داأ 
الإ�شافة  اإج�����راءات  بتنفيذ  نف�شها 
ث����الث حم���اف���ظ���ات ج����دي����دة, هذه 
القام�شلي  يف  ���ش��ُت��ق��ام  امل��ح��اف��ظ��ات 
حمافظة  ع��ن  ف�شلها  �شيتم  ال��ت��ي 
احل�����ش��ك��ة, ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ف�����ش��ل ريف 
امل��دي��ن��ة, و�شُتقام  ح��ل��ب ع��ن م��رك��ز 

حمافظة البادية يف تدمر.
اإن  للنظام  م��ق��ّرب��ة  م��واق��ع  وق��ال��ت 

عنيفا  ق�شفا  �شنت  النظام  دب��اب��ات 
ال�����زب�����داين يف ريف  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى 

دم�شق . 
النظامي  اجل��ي�����س  ي��وا���ش��ل  ف��ي��م��ا 
�شمال  ال��واق��ع��ة  للمدينة  ح�����ش��اره 
ال��ع��ا���ش��م��ة دم�����ش��ق ومي���ن���ع دخ���ول 

الدواء والغذاء اإليها.
اإن  املحلية  التن�شيق  جل��ان  وق��ال��ت 
احلواجز  على  متمركزين  ج��ن��ودا 
املحيطة بالزبداين اأعدموا ميدانياً 
ع���دداً م��ن اأه���ايل امل��دي��ن��ة يف االأيام 

القليلة املا�شية.
ويف املقابل قال نا�شطون اإن اجلي�س 
كتيبة  ع��ل��ى  �شيطرته  اأع��ل��ن  احل���ر 
واالأربعني  التا�شعة  اجل��وي  الدفاع 
يف درعا بعد ح�شار دام ب�شعة اأيام. 
الذي   38 ل���ل���واء  ال��ك��ت��ي��ب��ة  وت��ت��ب��ع 
قبل  املعار�شة  مقاتلو  عليه  �شيطر 
من  اأهميتها  وت��اأت��ي  تقريبا.  �شهر 
ك���ون���ه���ا ت��ت��و���ش��ط حم���اف���ظ���ة درع����ا 
وحت��وي كميات كبرية من خمتلف 
اأنواع االأ�شلحة كما يفيد النا�شطون. 
وبح�شب جلان التن�شيق املحلية فاإن 
على  للق�شف  مركزا  كانت  الكتيبة 

معظم اأنحاء حمافظة درعا.
احلر  اجلي�س  اأن  نا�شطون  واأ�شاف 
الوليد  م�شنع  حاجز  على  �شيطر 
ال��ع�����ش��ك��ري وم�����ش��ف��ى اب���ن ���ش��ي��ن��ا يف 

منطقة عدرا بريف دم�شق.

ع�شرات القتلى واحلر ي�شيطر على كتيبة الدفاع اجل�ي بدرعا

نظام الأ�سد يق�سم �سوريا على اأ�سا�س نقاط نفوذه

•• غزة-ال�صفة-وكاالت:

���ش��ن��ت ط����ائ����رات اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ليل 
ال��ث��الث��اء االأرب����ع����اء غ���ارت���ني على 
مناطق خمتلفة يف قطاع غزة, من 
دون وق���وع اإ���ش��اب��ات, يف ت��ط��ور هو 
وقف  ات��ف��اق  منذ  نوعه  م��ن  االأول 
اإ�شرائيل وحركة  النار بني  اإطالق 
نوفمر  الثاين  ت�شرين  يف  حما�س 

املا�شي.
فل�شطيني,  اأم���ن���ي  م�����ش��در  وق����ال 
اإ�شرائيلية  ا�شتطالع  ط��ائ��رات  اإن 
اأطلقت �شاروخاً واحداً على االأقل 
جت���اه اأر������س خ��ال��ي��ة ���ش��م��ال قرية 
بيت الهيا  بلدة  �شرق  الن�شر(  )اأم 
�شمال قطاع غزة بدون اأن يبلغ عن 

وقوع اإ�شابات حتى االآن.
�شاروخاً  اأي�شاً  الطائرات  واأطلقت 
جت���اه اأر�����س زراع���ي���ة ���ش��م��ال �شرق 
مدينة غزة, مل يوؤد اأي�شاً اإىل وقوع 

اإ�شابات.
وه����ذه ال���غ���ارات االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة هي 
االأوىل من نوعها منذ اتفاق وقف 
اإطالق النار بني اإ�شرائيل وحما�س 
اإ�شرائيل  �شّمتها  م��ا  اأن��ه��ى  ال���ذي 
دامت  التي  ال�شحاب  عمود  عملية 

•• القاهرة-وكاالت:
اأحمد  الدكتور  االأكر  االإمام  اأقال 
الطيب, �شيخ االأزهر, رئي�س جامعة 
العبد,  اأ���ش��ام��ة  ال��دك��ت��ور  االأزه������ر 
وم�شوؤول املدينة اجلامعية ومدير 
عام التغذية, ام�س بعد يومني من 
 500 على  يزيد  ما  ت�شمم  ح��ادث 
وذلك  اجلامعية,  باملدينة  ط��ال��ب 
بح�شب البيان الذي تاله الدكتور 
ح�����ش��ن ال�����ش��اف��ع��ي م�����ش��ت�����ش��ار �شيخ 

االأزهر يف موؤمتر �شحايف.
ا�شتقاللية  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان  و����ش���ّدد 
تيارات  الأي  تبعيته  وع��دم  االأزه���ر 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة. ون��ا���ش��د ���ش��ي��خ االأزه�����ر 
جميع القوى ال�شيا�شية عدم الزج 
با�شم االأزهر يف �شراعات �شيا�شية.

اأثاره  الذي  ياأتي ذلك بعد اجلدل 
معار�شون للرئي�س امل�شري حممد 
مر�شي باأن هذا احلادث مدّبر من 
امل�شلمني  االإخ������وان  ج��م��اع��ة  ق��ب��ل 
باإقالة  املطالبة  يف  ذريعة  التخاذه 

�شيخ االأزهر.
ال�شابق  ال���رمل���اين  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 
مداخلة  يف  ال���ف���خ���راين  ح���م���دي 
ي�شتبعد  ال  اإن��ه  درمي  قناة  على  له 
توّرط اجلماعة يف ذلك واإال فلماذا 
باإقالة  وط��ال��ب��وا  احل���دث  ا�شتغلوا 
�شيخ االأزه����ر ال���ذي اع��رت���س على 

م�شروع قانون ال�شكوك.
اإخوانية  خطة  ه��ن��اك  اأن  واأ���ش��اف 
الإقالة �شيخ االأزهر لتمرير قوانني 

اأ����ش���ب���وع���اً ���ش��د ق���ط���اع غ����زة وردت 
الفل�شطينية  ال��ف�����ش��ائ��ل  خ��الل��ه��ا 
باإطالق �شواريخ باجتاه اإ�شرائيل.

يف غ�������ش���ون ذل�����ك ب������داأ االأ�����ش����رى 
الطعام  اإ�شرابا عن  الفل�شطينيون 
احتجاجا على ظروف وفاة االأ�شري 
ب�شجون  ح���م���دي���ة  اأب�������و  م���ي�������ش���رة 

اجلماعة  لتمكني  تهدف  اإخوانية 
ارتباط  ل��ه��ا  ال��ق��وان��ني  ه���ذه  واأن 

مبا�شر بال�شريعة اال�شالمية.
املوؤمتر  يف  ال�شافعي  ال�شيخ  واأك���د 
اأن��ه مبجرد وق��وع حادث  ال�شحايف 
املدينة  االأزه�����ر يف  ط���الب  ت�����ش��م��م 
اإدارية  اتخاذ قرارات  اجلامعية مت 
امل�شوؤولني  كل  اإحالة  وهي  عاجلة, 
التحقيق  اإىل  اجلامعية  املدينة  يف 
اإحالة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ال���ع���اج���ل, 
النيابة  اإىل  احل���ادث  يف  املت�شببني 

العامة.
وطالب �شيخ االأزهر عمداء الكليات 
بالتحاور مع الطالب للتعرف اإىل 
اأواًل  حلها  على  والعمل  م�شاكلهم 

باأول.
على �شعيد اخر دعت حركة �شباب 
اإ�شراب عام  اإىل  امل�شرية  اأبريل   6

ت�شييع  امل���ق���رر  وم����ن  االح����ت����الل, 
اخلمي�س  اليوم  حمدية  اأبو  جنازة 
اإ���ش��راب �شامل  اإىل  و���ش��ط دع���وات 
ال�شفة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  وح�����داد يف 
وق��ع��ت مواجهات  ف��ي��م��ا  ال��غ��رب��ي��ة, 

اأعنفها باخلليل.
عن  نقال  �شحفية  م�����ش��ادر  واأف����اد 

الرئي�شية يف  بامليادين  ومظاهرات 
ال��ق��اه��رة وحم��اف��ظ��ات ال��ب��الد يوم 
تاأ�شي�س  ذك���رى  يف  امل��ق��ب��ل  ال�شبت 
ال��ذي قال فيه  احلركة. يف الوقت 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي جون 
االأمريكية  االإدارة  ل��دى  اإن  ك��ريي 
ق��ل��ق��ا ف��ع��ل��ي��ا ح���ي���ال امل�������ش���ار ال���ذي 

ت�شلكه م�شر.
اأبريل   6 �شباب  اأعلنت حركة  فقد 
وحركات معار�شة عزمها التظاهر 
بالقاهرة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ب��امل��ي��ادي��ن 
ال�شبت  ظ��ه��ر  ب��ع��د  وامل���ح���اف���ظ���ات 
اأ�شموه  م��ا  على  احتجاجاً  املقبل, 
مظاهرات  خ��الل  املعار�شني  قتل 
النظام,  على  احتجاجية  ووق��ف��ات 
احلريات,  تكبيل  حم���اوالت  وعلى 
و�شوء االأو�شاع االإن�شانية واملعي�شية 

يف البالد.

حمكمة م�سرية ترف�س
 ت�سليم قذاف الدم اإىل ليبيا

•• القاهرة -رويرتز:

تتخذها  اج���راءات  بابطال  االرب��ع��اء  ام�س  م�شرية  حمكمة  ق�شت 
ال�شلطات امل�شرية لت�شليم اأحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الراحل 
معمر القذايف لليبيا ملحاكمته هناك بتهم ف�شاد مايل. وقال امل�شت�شار 
االداري  الق�شاء  ملحاكم  الفني  املكتب  رئي�س  امل��ق��ن  املجيد  عبد 
لرويرتز ان حمكمة الق�شاء االداري بالقاهرة قالت يف اأ�شباب احلكم 
ان الد�شتور اجلديد مل�شر يوفر احلماية ملن يعي�س على اأر�س البالد 
املحكمة  اأن  واأ���ش��اف  واالم���ن.  ال�شلم  �شفو  يعكر  ما  يرتكب  مل  ما 
ا�شتندت اأي�شا اىل االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها م�شر والتي 
حتمي االجانب واأنها ا�شتندت الية يف القران جتري امل�شتجري حتى 

وان مل يكن م�شلما .. فما احلال واملدعي من امل�شلمني.

االإ�شرائيلية  ال�����ش��ج��ون  م�شلحة 
الفل�شطينيني  االأ���ش��رى  جميع  اأن 
االإف���ط���ار احتجاجا  اأع�����ادوا وج��ب��ة 
اأب�����و حمدية,  وف�����اة  ع��ل��ى ظ�����روف 
وت��وق��ع��ت م�����ش��ل��ح��ة ال�����ش��ج��ون اأن 
ثالثة  االأ����ش���رى  اإ����ش���راب  ي�شتمر 

اأيام.

جوهرية  تغيريات  اأج���رى  االأخ���ري 
يف  الع�شكرية  القيادة  م�شتوى  على 
ال��ق��وي��ة التي  ال�����ش��رب��ات  درع���ا بعد 
تلقاها على يد الثوار اأخرياً, و�شعياً 
منه كذلك لوقف الزحف املتوا�شل 
للجي�س احلر يف درع��ا باجتاه خلق 
منطلقاً  ت���ك���ون  ج��ن��وب��ي��ة  ق����اع����دة 

لهجماته يف معركة دم�شق.
وي�����ش��ع��ى اجل��ي�����س احل���ّر م��ن خالل 

ع��ل��ى معاقل  ل��ل�����ش��ي��ط��رة  م��ع��رك��ت��ه 
وي�شتميت  ال��ع��ا���ش��م��ة,  يف  ال��ن��ظ��ام 
مبختلف  ذل��ك  ح�شول  ملنع  النظام 

الو�شائل.
ولذلك فثمة حتركاٌت غري م�شبوقة 
احلر  اجلي�س  بح�شب  تنذر  للنظام 

بعملية كبرية يف العا�شمة.
ال�شورية  ال�شبكة  اأف����ادت  ذل��ك  اىل 
اأرب��ع��ني قتيال  اأن  االإن�����ش��ان  حلقوق 

معظمهم  �شوريا  يف  ام�س  �شقطوا 
يف دم�����ش��ق وري��ف��ه��ا وح��ل��ب. وبينما 
كتيبة  ع��ل��ى  احل���ر  اجل��ي�����س  �شيطر 
واالأربعني  التا�شعة  اجل��وي  الدفاع 
طائرة  اإن  ���ش��ه��ود  ق����ال  درع������ا,  يف 
�شورية توغلت داخل لبنان واأطلقت 
بلدة  م�������ش���ارف  ع���ل���ى  �����ش����اروخ����ني 

عر�شال احلدودية.
اإن  ال��ث��ورة  تن�شيقيات  احت���اد  وق���ال 

اإ�شراب للأ�شرى الفل�شطينيني وال�شفة ت�شيع اأب� حمدية 

الحتالل يخرتق التهدئة بغارتني على غزة

دع�ات الإ�شراب عام ومظاهرات احتجاجا على ا�شتهداف املعار�شني

اإقالة رئي�س جامعة الأزهر اإثر ت�سمم مئات الطلبة

اإح���ب���اط حم���اول���ة اغ��ت��ي��ال 
بح�سرموت اأم��ن��ي  م�����س��وؤول 

•• �صنعاء -وام: 

مبحافظة  االأم������ن  رج�����ال  اأح���ب���ط 
ح�������ش���رم���وت حم�����اول�����ة اإغ���ت���ي���ال 
�شرطة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
موقع  ون�شب   .. باملحافظة  امل���رور 
اليمنية عن  ال��دف��اع  ل����وزارة  ت��اب��ع 
م�شدر اأمني قوله اإن رجال االأمن 
اإب���ط���ال ع��ب��وة نا�شفة  مت��ك��ن��وا م��ن 

و�شعت ب�شيارة امل�شوؤول االأمني .
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�سيول تلوح باخليار الع�سكري ملواجهة ال�سمال
•• �صيول-وكاالت:

اأعلن وزير دفاع كوريا اجلنوبية كيم كوان جني اأن بالده تدر�س كافة اخليارات 
املتاحة ل�شمان �شالمة مواطنني ما زالوا يف املنطقة ال�شناعية امل�شرتكة داخل 
بعد  وذل��ك  االأم���ر..  ا�شتدعى  اإذا  الع�شكري  العمل  ذل��ك  يف  مبا  ال�شمالية  كوريا 
مواجهة  يف  وال��ي��اب��ان  اجلنوبية  ك��وري��ا  حليفتيها  بحماية  وا�شنطن  تعهدت  اأن 
التهديدات الكورية ال�شمالية. فقد نقلت وكالة اأنباء )يونهاب( الكورية اجلنوبية 
اإن��ه يدر�س  عن وزي��ر دف��اع كوريا اجلنوبية كيم ك��وان جني قوله ام�س االأرب��ع��اء 
ال�شناعية  املنطقة  زالوا يف  املتاحة ل�شمان �شالمة مواطنني ما  كافة اخليارات 

امل�شرتكة داخل كوريا ال�شمالية مبا يف ذلك العمل الع�شكري اإذا ا�شتدعى االأمر.
اإىل  وكانت كوريا ال�شمالية قد منعت العمال الكوريني اجلنوبيني من الدخول 
جممع كي�شونغ ال�شناعي, مكتفية بال�شماح بخروجهم منه. وعر متحدث با�شم 
وزارة الوحدة الكورية اجلنوبية عن االأ�شف لهذا االإجراء الكوري ال�شمايل, وذكر 
اأن احلكومة الكورية اجلنوبية تعطي االأولوية لالأمن ال�شخ�شي ل�شعبها وتدر�س 

موقفاً اإ�شافياً عقب الت�شاور مع ال�شركات العاملة يف جممع كي�شونغ ال�شناعي.
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بلدي ال�سارقة ي�سدر قرارًا مبنع بيع ال�سجائر يف بقالت الأحياء ال�سكنية
ت�شكيل  اإع���ادة  ب�شاأن  اإداري  ق��رار  على  املجتمعون  اطلع  كما 
االآتي:  ال�شكل  على  لل�شياقة  ال�شارقة  معهد  اإدارة  جمل�س 
مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  عيالن  بن  عبداهلل  ريا�س  ال�شيد 
ال�شام�شي  حممد  ع��ارف  والعقيد  رئي�شاً  باالإنابة  ال�شارقة 
للرئي�س  ن��ائ��ب��اً  وال�شائقني  االآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة  م��دي��ر 
لل�شياقة  ال�شرقة  معهد  مدير  ال��راوي  علي  ح�شن  والعقيد 
العام  املدير  م�شاعد  اجل���روان  حممد  �شامل  وال�شيد  ع�شو 
�شامل  وال�شيد  ع�شواً  ال�شارقة  بلدية  يف  املوؤ�ش�شي  للدعم 
اإدارة النقليات ع�شوا ووافق املجل�س  �شعيد ال�شويدي مدير 
على اعتماد هذا الت�شكيل اجلديد ومتنى للمجل�س التوفيق 
بتطوير  املتعلقة  امل�شتقبلية  خططه  يف  والنجاح  اأعماله  يف 

معهد ال�شياقة . 

عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة اجتماعه الثامن  لدور 
برئا�شة  الثامن  ال�شنوي  الف�شل  االأول من  العادي  االنعقاد 
�شعادة �شامل عبيد ال�شام�شي رئي�س املجل�س وبح�شور �شعادة 
و�شعادة  املجل�س  رئي�س  نائب  ت��رمي  عمران  اأحمد  املهند�س 
ب��ن عيالن  ري��ا���س  �شعادة  االج��ت��م��اع  . كما ح�شر  االأع�����ش��اء 
اأمني  الطريفي  ثابت  �شعادة  و  باالإنابة  البلدية  ع��ام  مدير 
�شر املجل�س .  ت�شمن جدول االأعمال العديد من املوا�شيع 
املتعلقة بال�شاأن البلدي ومنها مقرتح ب�شاأن منع بيع ال�شجائر 
وبقرب  ال�شكنية  االأح���ي���اء  يف  ال��ك��ائ��ن��ة  ال��ب��ق��االت  جميع  يف 
ق��رار مبنع  اإ�شدار  البلدي على  املجل�س  واف��ق  وقد  املدار�س 
بيع ال�شجائر ومنتجات التبغ يف جميع البقاالت الكائنة يف 
االأحياء ال�شكنية ويف البقاالت الكائنة بقرب املدار�س ووجه 

احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  البلدية  يف  املعنية  اجلهة 
االأخرى يف ال�شارقة لتنفيذ القرار ب�شكل مبا�شر. 

ك��م��ا ن��اق�����س امل��ج��ت��م��ع��ون م��ق��رتح حت��وي��ل ال��ل��ج��ن��ة الفرعية 
جلنة  اإىل  والتجارية  ال�شكنية  االأرا���ش��ي  بطلبات  اخلا�شة 
انه  حيث  ال�شارقة  ملدينة  البلدي  املجل�س  جل��ان  من  دائمة 
البلدي ملدينة  اللجنة بعد تويل املجل�س  ا�شتحداث هذه  مت 
ال�شارقة مهام ا�شتالم طلبات االأرا�شي التجارية وال�شناعية 
وال�شكنية بناًء على توجيهات �شاحب ال�شمو احلاكم –حفظه 
ال��ط��ل��ب��ات وال��ت��اأك��د من  ب��دار���ش��ة  – وت��ت��م��ح��ور مهامها  اهلل 
االأرا�شي  لتخ�شي�س  املطلوبة  واملعاير  لل�شروط  ا�شتيفائها 
املجل�س  اإىل  برفعه  املجل�س  اأو�شى   , املقرتح  مناق�شة  وبعد 

التنفيذي للتوجيه مبا يراه منا�شباً. 

الداخلية تبحث التعاون مع نظريتها الأردنية يف رعاية الأحداث
•• ابوظبي-وام:

بحثت وزارة الداخلية �شبل تعزيز التعاون والتن�شيق وتبادل اخلرات يف جمال رعاية االأحداث مع 
نظريتها يف اململكة االأردنية الها�شمية.. وكان العميد اأحمد حممد بن نخرية املحرمي مدير اإدارة 
حقوق االإن�شان بوزارة الداخلية رئي�س جلنة ت�شيري عمل مركز رعاية االأحداث قد التقى وفدا من 
مديرية االأمن العام يف اململكة االأردنية الها�شمية املتخ�ش�س يف جمال رعاية االأحداث برئا�شة العقيد 
االأردن خالل  املخدرات واجلرمية يف  املعني مبكافحة  املتحدة  االأمم  ووف��د  ال�شقريات  وائ��ل حممد 
زيارتهما مركز رعاية االأحداث يف املفرق التابع للقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي. وا�شتمع الوفد اإىل 
�شرح عن الهيكل التنظيمي ملركز رعاية االأح��داث واملهام والواجبات التي ينه�س بها املركز والدور 
ينفذها لالرتقاء مبهام مركز  التي  التطويرية  االأح��داث واخلطط  به يف جمال رعاية  الذي يقوم 
والتاأهيل  الرعاية  الفنية واالإداري��ة وبرامج  النهو�س مب�شتوى اخلدمات  اأجل  االأح��داث من  رعاية 

لالأبناء االأحداث املودعني باملركز. 

وجه باأن تك�ن اخلدمات املقدمة للم�اطنني يف مراكز وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على اأعلى م�شت�ى

حممد بن را�سد يد�سن مركزي اخلدمات الجتماعية يف عجمان واأم القيوين

ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ينظم حملة لتنظيف �ساطئ املغرية يف مدينة املرفاأ

•• عجمان - ام القيوين-وام:

د�شن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل قبل ظهر ام�س مركز اخلدمات 
وع�شرين  خم�شة  نحو  اإن�شائه  تكلفة  بلغت  ال��ذي  عجمان  يف  االجتماعية 
مليون درهم بدعم ومتويل كامل من موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان ال نهيان 
ال�شوؤون االجتماعية. وكان  لوزارة  والتابع  واالن�شانية  لالعمال اخلريية 
ال�شيخ حميد  ال�شمو  املركز �شاحب  ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله مقر  يف 
بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االعلى حاكم عجمان و�شمو ال�شيخ عمار 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ازاح  وق��د  عجمان.  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 
حممد بن را�شد ال مكتوم واخ��وه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد 
يف  �شموهما  جت��ول  ث��م  للمركز  ال��ت��ذك��اري��ة  اللوحة  ع��ن  ال�شتار  النعيمي 
املكاتب واالق�شام واطلعا على مكونات  املركز حيث تفقدا  ارج��اء ومكاتب 
املركز الذي ي�شم مركزا خا�شا بال�شمان االجتماعي الذي يقدم خدماته 
للم�شتفيدين من امل�شاعدات االجتماعية من مواطني اإمارة عجمان البالغ 
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  وافتتح  م�شتفيد.   4800 من  اكرث  عددهم 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واىل جانبه �شاحب ال�شمو ع�شو 
املنتجات  معر�س  عجمان  عهد  ويل  و�شمو  عجمان  حاكم  االعلى  املجل�س 
الوطنية لال�شر املنتجة يف االم��ارة الذي ي�شم م�شروع حرفة وعددا من 
االجنحة امل�شاركة �شمن برنامج فر�شتي امل�شروع االول يف الدولة لال�شر 
765 ا�شرة على م�شتوى االم��ارات وي�شم املعر�س  املنتجة البالغ عددها 
املنتجات اليدوية ال�شعبية التي تعك�س تراثنا ال�شعبي من م�شغوالت يدوية 
واكالت �شعبية و�شواها من ال�شناعات املحلية التي ت�شوقها وزارة ال�شوؤون 

بن �شعود بن را�شد املعال وعدد من ال�شيوخ. وقد اأزاح �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
را�شد  �شعود بن  ال�شيخ  ال�شمو  ال مكتوم واخ��وه �شاحب  را�شد  حممد بن 
التذكارية للمركز ويف بداية جولة �شموهما يف  اللوحة  ال�شتار عن  املعال 
الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  اطلع  املركز  و�شاالت  ومكاتب  اق�شام 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على نظام برايل مل�شاعدة املكفوفني على 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  روؤيتي  كتاب  وال��ذي طبق الول مرة على  القراءة 
حممد بن را�شد ال مكتوم الذي طبعته الوزارة على طريقة برايل متهيدا 
�شموه  اطلع  كما  ال�شقيقة.  العربية  وال��دول  الدولة  مكتبات  يف  لتعميمه 
اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  ت�شاعد  التي  معاق  بطاقة  اإ���ش��دار  نظام  على 
العمل  ور���س  ومرافقوه  �شموه  تفقد  ثم  ب�شهولة  والتحرك  التنقل  على 
والتدريب والتاأهيل لل�شيدات يف املركز حيث �شاهد ور�شة املج�شمات وور�شة 
اخلياطة واملطبخ واملعر�س الدائم ملنتجات اال�شر الذي ي�شاعد هذه اال�شر 
والربح.  لتعود عليها باخلري  العالية  اجل��ودة  ذات  ت�شويق منتجاتها  على 
كما ح�شر �شموه واحل�شور حما�شرة بعنوان القيم وي�شارك فيها عدد من 
�شباط ال�شرطة واملوظفني واملوظفات والتي ت�شمنت ال�شرح عن القيادة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح  كما  واالح��رتام.  والت�شامح  واحلب  والقدوة 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  جانبه  واىل  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد 
را�شد املعال معر�س املنتجات الرتاثية لال�شر املنتجة يف اإمارة ام القيوين 
والتي �شمت اول عيادة للحجامة يفتتحها ويعمل فيها مواطن اىل جانب 
ال�شمو  رافق �شاحب  �شعبية وغريها.  واكالت  تراثية  يديوية  م�شنوعات 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف تد�شني املركزين 
معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء ومعايل 
الفريق  و�شعادة  االجتماعية  ال�شوؤون  وزي��رة  ال��روم��ي  حممد  بنت  م��رمي 

االجتماعية ل�شالح اال�شر وي�شارك يف املعر�س عدد من اجلمعيات ومراكز 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شر  كما  ال��دول��ة.  يف  اخلا�س  االحتياجات  ذوي 
ال مكتوم جانبا من حما�شرة حتت عنوان كيف تختار  را�شد  بن  حممد 
اطار  يف  املواطنات  املتدربات  من  عدد  فيها  ي�شارك  لتتميز  م�شروع  فكرة 
والفتيات  لل�شيدات  املركز  ينظمها  التي  التدريبية  واملحا�شرات  ال��دورات 
واملواقع.  املجاالت  من  العديد  يف  ومتكينهن  مواهبهن  ل�شقل  املواطنات 
ال�شمو  �شاحب  جانب  اإىل  فيها  رافقه  التي  اجلولة  خ��الل  �شموه  وتفقد 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ..�شمو ويل عهد عجمان وال�شيخ احمد بن 
حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان لل�شوؤون املالية واالدارية وال�شيخ را�شد 
العمل  ..ور�شات  املدن  البلدية وتخطيط  النعيمي رئي�س دائرة  بن حميد 
اخلا�شة بال�شيدات وطالبات املدار�س كاخلياطة والن�شيج والطبخ وغريها 
ال�شوؤون  وزارة  تنظمه  ال��ذي  حرفة  برنامج  حت��ت  ت��ن��درج  التي  املهن  م��ن 
االجتماعية لتاأهيل املواطنات. ثم عرج �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
باملركز  دبي على ح�شانة االطفال اخلا�شة  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
واالن�شطة  للطفل  تعليمها  وو�شائل  براجمها  يف  منوذجية  تعتر  والتي 
ام  ويف  �شنوات.  ارب��ع  �شن  حتى  طفال  الثمانني  قرابة  وت�شتقبل  وغريها 
نائب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  د�شن  القيوين 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل مركز اخلدمات 
االجتماعية التابع لوزارة ال�شوؤون االجتماعية والذي ان�شئ بدعم ومتويل 
كامل من موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان ال نهيان لالعمال اخلريية واالن�شانية 
�شموه  ا�شتقبال  يف  وك��ان  دره���م.  مليون  وع�شرين  خم�شة  ن��اه��زت  بتكلفة 
ومرافقيه لدى و�شوله مقر املركز �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد 
املعال ع�شو املجل�س االعلى حاكم ام القيوين وويل عهده �شمو ال�شيخ را�شد 

م�شبح را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اأحمد بن �شبيب الظاهري مدير عام  ال��وزراء حاكم دبي و�شعادة  جمل�س 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان ال نهيان لالعمال اخلريية واالن�شانية و�شعادة 
اإىل  بدبي  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 

جانب عدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني. 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم وجه باأن تكون اخلدمات 
املقدمة للمواطنني يف مراكز وزارة ال�شوؤون االجتماعية على اعلى م�شتوى 
والتخفيف من عناء و�شوله اىل هذه  واإ���ش��ع��اده  امل��واط��ن  راح��ة  اأج��ل  من 
املراكز ناهيك عن توفري فر�س عمل لهم يف اماكن �شكناهم. واكد �شموه 
ت�شل  حتى  والعمل  اجلهد  وم�شاعفة  املثابرة  على  ج��ادان  وحكومته  اأن��ه 
دولتنا احلبيبة اىل املركز االول عامليا �شمن روؤية االمارات 2021 وهذا 
بالتاأكيد لن يتحقق اال بطاقات وعقول ابناء وبنات �شعبنا وبتوجيهات من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
الذي ر�شم لنا طريق التميز واجلودة يف اخلدمات املقدمة ملواطنينا ونحن 
قوية  اإم���ارات  بناء  يف  الوطني  ال��ه��دف  لتحقيق  �شموه  خطى  على  ن�شري 
ومنيعة باأجنازاتها احل�شارية وبعزمية واإرادة �شعبها. وكان �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم قد وقع خالل جولته يف مركز ام القيوين 
الن�شخة االوىل من كتاب روؤيتي املطبوع بنظام برايل للمكفوفني وتلقى 
االطفال  يكنانهما  اللذين  والعرفان  ال��والء  تعك�س  موثرة  ر�شالة  �شموه 
املكفوفون ل�شموه على مبادرته الوطنية االن�شانية اإزاء هذه ال�شريحة من 
الغايل  ابينا  اإىل  واأبناء �شعبه وعنونوا ر�شالتهم اىل �شموه كلمتنا  اطفال 
العطاء  بال�شكر وجميل  را�شد واختتموا ر�شالتهم  ال�شيخ حممد بن  �شمو 

الذي الهمهم ومكنهم من القراءة واإ�شاءة الطريق لهم. 

•• اأبوظبي-وام:

املنطقة  تنمية  ال��غ��رب��ي��ة وجم��ل�����س  املنطقة  احل��اك��م يف  دي����وان مم��ث��ل  ن��ظ��م 
املرفاأ  م��دي��ن��ة  يف  امل��غ��رية  ���ش��اط��ئ  لتنظيف  بيئيا  ن�شاطا  م��وؤخ��را  ال��غ��رب��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي حلماية  اأب��وظ��ب��ي وجمعية  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
االأحياء البحرية. وتاأتي احلملة البيئية متا�شيا مع م�شاعي جمل�س تنمية 
املنطقة الغربية وجهوده احلثيثة يف توفري بيئة م�شتدامة يف الغربية من 

واك��د �شعادة حممد حمد بن ع��زان املزروعي وكيل دي��وان ممثل احلاكم يف 
املنطقة الغربية باالإنابة واملدير العام ملجل�س تنمية املنطقة الغربية اهمية 
البحرية  بيئتنا  بيئتنا مبا يف ذلك  اأن ترتقي جهودنا وم�شاعينا يف حماية 
واحلفاظ  حمايته  على  ونعمل  ب��ه  نفخر  لنا  قيما  ر�شيدا  نعترها  التي 
عليه. واأ�شاف اننا نعمل ب�شكل جماعي على رفع م�شتوى الوعي يف املجتمع 
حول اأهمية وجود بيئة م�شتدامة من خالل بناء ثقافة املعرفة املبنية على 
جهتها  من  الطبيعية.  للموارد  احلكيم  واال�شتخدام  البيئة  على  املحافظة 

النفايات  رمي  مبخاطر  والتوعية  ال�شا�شعة  �شواحلها  على  احلفاظ  خالل 
متنوعة  الأن���واع  موطنا  تعد  التي  ال�شواطئ  على  البحرية  للحياة  امل��ه��ددة 
الهيئات  جميع  من  املتطوعون  ق��ام  وق��د  البحرية.  والكائنات  الطيور  من 
امل�شاركة بتم�شيط ال�شاطئ واإزالة جميع املخالفات والنفايات قبل تنظيفه 
بالكامل. �شارك يف احلملة نحو 100 متطوع من هيئات خمتلفة من بينها 
الغربية  املنطقة  تنمية  وجمل�س  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  دي��وان 
وجمعية اأبوظبي حلماية االأحياء البحرية ومركز اإدارة النفايات اأبوظبي. 

قالت ال�شيدة �شم�شة الهاملي اإحدى الع�شوات املوؤ�ش�شات يف جمعية اأبوظبي 
يف  للم�شاعدة  �شروري  اأم��ر  املجتمع  اإ���ش��راك  اإن  البحرية  االأح��ي��اء  حلماية 
حماية بيئتنا البحرية واحلفاظ عليها الفتة اىل ان هذا احلما�س والتجاوب 
من قبل املتطوعني يبعث على الطماأنينة . ومن جهته اأعرب املهند�س هاين 
النفايات  اإدارة  مركز  يف  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  قطاع  مدير  ح�شني 
اأبوظبي عن ثقة املركز باأن التعاون مع اجلهات والهيئات املعنية �شيعزز من 

وجود بيئة �شحية ونظيفة يف املنطقة الغربية ويف اإمارة اأبوظبي ككل. 

�سلطان بن زايد يعزي يف وفاة �سيف عتيق القمزي اختتام برنامج مهارات للحياة 
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
الدولة واجب العزاء يف وفاة املغفور له �شيف عتيق �شيف القمزي..وذلك 
خالل الزيارة التي قام بها �شموه �شباح ام�س اإىل خيمة العزاء التي ن�شبت 
اأبوظبي والتقى خاللها �شقيقيه ثاين عتيق القمزي  امل��رور يف  يف منطقة 
عن  لهم  واأع���رب  وذوي���ه.  الفقيد  اأ���ش��رة  م��ن  وجمع  القمزي  عتيق  وخلف 
اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائال  اجللل  م�شابهم  يف  وامل��وا���ش��اة  ال��ع��زاء  ���ش��ادق 
يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهمهم ال�شر وال�شلوان. 
و�شارك �شموه خالل فرتة وجوده يف ا�شتقبال جموع املعزين الذين وفدوا 
لتقدمي واجب العزاء والرتحم على الفقيد وذكر مناقبه احلميدة و�شريته 

الطيبة.
 واأعربت اأ�شرة الفقيد عن خال�س �شكرها وتقديرها ل�شمو ال�شيخ �شلطان 
بن زايد اآل نهيان على حر�س �شموه على م�شاركة اإخوانه واأبنائه املواطنني 

اأحزانهم.

حمدان بن زايد يزور عددا من املواطنني يف مدينة بينونه باملنطقة الغربية
•• املنطقة الغربية-وام: 

را�شد  عبيد  �شامل  من  كل  ب��زي��ارة  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ق��ام 
املن�شوري وحممد خلفان مفلح املزروعي وذلك مبنزلهما مبدينة بينونه باملنطقة الغربية يف اإطار جوالت �شموه 

ولقاءاته باملواطنني.
الوطن  تهم  التي  والق�شايا  امل�شائل  من  ع��دد  ح��ول  احلديث  واأحفادهما  واأبنائهما  املواطنني  مع  �شموه  وت��ب��ادل 

واملواطنني معربا عن ارتياحه و�شعادته بلقائهم.
واأبدى �شموه حر�شه الدائم على التوا�شل معهم يف خمتلف مناطق دولتنا احلبيبة وتفقد اأحوالهم وتوفري مقومات 

احلياة الكرمية لهم اأينما وجدوا على م�شاحة الوطن.
بهذه  واأ�شرهم  �شعادتهم  واأعربوا عن  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  بزيارة  املواطنون  من جانبهم رحب 
الزيارة وت�شريفه لهم ..واأكدوا اأن هذه اللفتة الكرمية دليل على تاأ�شيل مبادئ التوا�شل والتالحم التي عرف بها 

جمتمع دولة االإمارات. 

•• ابوظبي-وام: 

�شارك اكرث من الف و600 طالب وطالبة من املواطنني 
واملواطنات يف برنامج مهارات للحياة الذي يختتم اعماله 
اليوم اخلمي�س يف 23 موؤ�ش�شة تعليمية متخ�ش�شة وعليا 
امل��ال مدير  اأح��م��د عبد اهلل  وق��ال  ال��دول��ة.  على م�شتوى 
اإدارة ال�شوؤون الطالبية يف معهد التكنولوجيا التطبيقية 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للرنامج اأن برنامج مهارات 
االمكانات  بف�شل  اه��داف��ه  كامل  حتقيق  يف  جن��ح  للحياة 
املوؤ�ش�شات  ك��اف��ة  يف  للطلبة  ت��وف��ريه��ا  مت  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة 
احلالية  دورت��ه  الرنامج متيز يف  ان  وا���ش��اف  امل�شاركة.  
بانه كان مكثفا و�شهد اقباال كبريا من الطلبة مبختلف 
 .. التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  يف  خا�شة  اعمارهم 
ركزوا  موؤ�ش�شة  كل  من  امل�شاركني  الطلبة  ان  اىل  م�شريا 
ان  واك��د  موؤ�ش�شتهم  ت�شتهريها  التي  التخ�ش�شات  على 
اأي�شا كونه يعمل على  برنامج البيارق �شهد اقباال كبريا 

�شاركت  التي  املوؤ�ش�شات  لطالب  القيادية  امل��ه��ارات  تنمية 
القيادية  ال�شخ�شية  ببناء  كثريا  واهتمت  ال��رن��ام��ج  يف 
امل��ب��دع��ة ل��ل��ط��الب م��ن خ���الل غ��ر���س امل��ع��اي��ري املجتمعية 
ال�شليمة التي تهدف اىل بناء عالقات اجتماعية ناجحة 
والعمل بروح الفريق الواحد.. وقال ان فعاليات الرنامج 
للطلبة  والتقني  العلمي  بامل�شتوى  االرت��ق��اء  اىل  هدفت 
ا���ش��ت��خ��دام اللغتني  يف جم����االت م��ت��ن��وع��ة م��ث��ل م���ه���ارات 
االجنليزية واالأ�شبانية وت�شميم مواقع االنرتنت واالزياء 
واملجوهرات والت�شميم اجلرافيكي وتكنولوجيا املعلومات 
والكمبيوترو�شيانة الطائرات والعلوم ال�شحية وميكانيكا 
من  وغ��ريه��ا  بالكمبيوتر  املتحركة  وال��ر���ش��وم  ال�����ش��ي��ارات 
ابوظبي  مركز  وكان  والتكنولوجية.  الريا�شية  االأن�شطة 
للتعليم والتدريب التقني واملهني نظم الرنامج بالتعاون 
مع معهد التكنولوجيا التطبيقية ومعهد ابوظبي للتعليم 
والتدريب املهني ومهارات االمارات ملدة ا�شبوع حتت �شعار 

اإكت�شف مهاراتك وخطط مل�شتقبلك . 
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امل�شت�شفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240
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�شيدلية االمارات                    7474900
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العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام الق�ين
�شيدلية احلرم                       7660292
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االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سيف بن زايد يلتقي وكيل وزارة العمل

تد�سني جممع الهالل الأحمر يف ال�سنغال 

برعاية نهيان بن مبارك 

المارات تعقد ور�سة اقليمية حول العمل العاملي لل�سباب يف املنطقة العربية

% من �شكان الدولة م�شاب�ن بارتفاع �شغط الدم  41

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية يف طليعة املوؤ�س�سات الطبية يف رعاية اأمرا�س القلب والأوعية الدموية عامليًا

•• ابوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  التقى 
ال��وزراء وزير الداخلية يف مكتبه  نائب رئي�س جمل�س 
العمل  وزارة  وكيل  الظاهري  �شعيد  مبارك  مع  ام�س 
يرافقه حميد بن دميا�س وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون 
ال��راأي حول عدد من  اللقاء تبادل  العمل. ومت خالل 

املو�شوعات ذات ال�شلة بالتعاون امل�شرتك بني وزارتي 
اأف�شل  ب��ت��ق��دمي  مايتعلق  خ��ا���ش��ة  وال��ع��م��ل  ال��داخ��ل��ي��ة 
نا�شر  ال���ل���واء  ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر   .. للجمهور  اخل���دم���ات 
نائب  �شمو  ملكتب  ال��ع��ام  االأم���ني  النعيمي  خل��ري��ب��اين 
علي  والعميد  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال��ق��ي��ادة ل�شرطة  ���ش��وؤون  ال��ظ��اه��ري م��دي��رع��ام  خلفان 

اأبوظبي.

•• داكار-وام:

العربية  االإم���ارات  �شفارة  اأ�شرفت 
افتتاح جممع  بداكار على  املتحدة 
االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  م��ن  مم��ول 
اأيتام  ودار  وم�شجدا  عيادة  ي�شمل 
 . بال�شنغال  جمياجو  منطقة  يف 
وح�شر �شعادة حمد �شعيد الزعابي 
���ش��ف��ري ال���دول���ة ل���دى داك�����ار حفل 
جانب  م��ن  ح�شره  فيما  االف��ت��ت��اح 
ال�شنغال معايل مرمي �شار وزيرة 
املراأة و�شوؤون االأ�شرة وعمدة بلدية 
املحلي. وقدمت  واملجتمع  املنطقة 
لهيئة  والتقدير  ال�شكر  معاليها 
الهالل االأحمر على هذه امل�شاهمة 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
ماكي  ال�شنغايل  الرئي�س  وبرنامج 
االجتماعية  التنمية  ب�����ش��اأن  ���ش��ل 
جميع  واأث����ن����ى   . واالق���ت�������ش���ادي���ة 
على  االف��ت��ت��اح  حفل  يف  املتحدثني 

•• ابوظبي- الفجر 

نالت مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 
رف��ي��ع��اً يجعلها يف  دول��ي��اً  اع��ت��م��اداً 
طليعة املوؤ�ش�شات الطبية يف تقدمي 
باأمرا�س  ل��ل��م�����ش��اب��ني  ال���رع���اي���ة 
القلب واالأوعية الدموية يف العامل 
يف اإجناٍز متميٍِّز ُي�شاف اإىل �شل�شلة 
االعتمادات الدولية املرموقة التي 
نالتها مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 

خالل االأعوام املا�شية.
خليفة  ال�����ش��ي��خ  م���دي���ن���ة  ب���ات���ت  و 
كلينك  كليفالند  ب����اإدارة  الطبية 
املوؤ�ش�شات  من  قليلٍة  قلٍة  بني  من 
الطبية العاملية بل والوحيدة خارج 
التي  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
تناُل اعتماداً دولياً يوؤهلها لت�شبح 
املرحلة  م��ن  ال�شدر  الآالم  م��رك��زاً 

املتقدمة الرابعة.
��ز ه���ذا االإجن����از يف اأنَّ  وي��ك��م��ن مت��يُّ
الطبية  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة 
خ�شعت ُبغية نيل االعتماد لتقييم 
ق��ب��ل ج��م��ع��ي��ة رعاية  م���ن  ����ش���ارم 
الدموية  واالأوعية  القلب  مر�شى 
الدولية  امل��وؤ���ش�����ش��ة   )SCPC(
���ة ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ من  غ���ري ال���رب���ح���يَّ
مقراً  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
قدرة وجدارة  التقييُم  و�شمَل  لها, 
يف  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة 
ت�شخي�س االأ�شخا�س الذين ُيعتقد 
وتقييم  قلبية  ب��ن��وب��ة  ب��اإ���ش��اب��ت��ه��م 

حالتهم وعالجهم.
مدينة  تكون  االعتماد  ه��ذا  وبنيل 
حققت  ق��د  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
مع  التعامل  يف  فائقة  م�شتويات 

االعتماد ي�شمن االأ�شخا�س الذين 
قلبية  نوبة  اأعرا�س  عليهم  تظهر 
ال�����ش��در احل�����ش��ول على  اآالم  م��ث��ل 
الرعاية الفائقة التي ال تتوافر اإال 
يف قلة قليلة من املوؤ�ش�شات الطبية 

العريقة حول العامل.
من جانبه قال الدكتور موراي فان 
الطوارئ  طب  مركز  رئي�س  داي��ك 
ب�مدينة ال�شيخ خليفة الطبية من 
يكون  ق��د  التي  ال�شائعة  االأخ��ط��اء 
لها عواقب وخيمة اأن يتجاهَل املرُء 
م�شيفا  القلبية  ال��ن��وب��ة  اأع���را����س 
ي�شُل كثريون  واقع جتربتنا  فمن 
�شاعتني  بعد  ال��ط��وارئ  مركز  اإىل 
اأعرا�س  م���ن ظ��ه��ور  اأك����رث  ورمب����ا 
اإن  نقول  ول��ه��وؤالء  القلبية  النوبة 
رعاية  اإىل  بحاجة  القلبية  النوبة 
الطبية  ف��ال��رع��اي��ة  ف��وري��ة  ط��ب��ي��ة 
العاجلة كفيلة بحماية القلب من 
االأ�شرار املحتملة املرتتبة عليها .

دولة  �شملت  دولية  لدرا�شة  ووفقاً 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ف���اإنَّ 
ن  الدولة ممَّ �شكان  باملئة من   41
تبلغ اأعمارهم ثالثني عاماً فاأكرث 
م�شابون بارتفاع �شغط الدم الذي 
ال��ع��وام��ل املوؤهبة  اأب����رز  اأح���د  ُي��َع��دُّ 
�شكتة  اأو  قلبية  ب��ن��وب��ة  ل��الإ���ش��اب��ة 
عند  الن�شبة مقلقة  وهذه  دماغية 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  بالن�شبة  مقارنتها 
وفق  باملئة   25-30 ب��ني  ت���رتاوح 
منظمة  ن�����ش��رت��ه��ا  اأرق�������ام  اأح������دث 
من  رت  ح���ذَّ التي  العاملية  ال�شحة 
قد  ال��دم  ارت��ف��اع �شغط  انت�شار  اأن 
 50-60 ب��ني  ل��ي��رتاوح  يت�شاعف 

باملئة بحلول العام 2025.

ا�شتقبل مئات الطلبة وين�شق الأن�شطة تعليمية اأثناء االإجازات املدر�شية 
الوطني للوثائق والبحوث يعزز 

برناجمه:)وطني.. هويتي وولئي وانتمائي( 
•• ابوظبي-الفجر:

والبحوث:  للوثائق  الوطني  للمركز  التعليمي  الوطني  الرنامج  حقق 
فقد  وا�شعاً,  وانت�شاراً  كبرياً,  جناحاً  وانتمائي(  ووالئ��ي  هويتي  )وطني.. 
التعليمية  الوفود  2013م ع��دداً من  العام اجل��اري  ا�شتقطب منذ مطلع 
وحوايل خم�شمائة طالب وطالبة مما يقارب الع�شرين مدر�شة, وي�شتهدف 
الرنامج تعزيز روح الوالء واالنتماء للوطن, واالعتزاز بالهوية الوطنية 
االإم�����ارات العربية  ل��دى ط��الب مرحلتي االإع���دادي���ة وال��ث��ان��وي��ة يف دول���ة 

املتحدة.
ويبذل املركز جهوداً كبرية ال�شتدامة فعاليات برناجمه الوطني التعليمي 
موؤ�ش�شات  مع  ين�شق  ذل��ك  �شبيل  ويف  الربيعية,  املدر�شية  االإج���ازات  اأث��ن��اء 
اإدم��اج فعالياته  وطنية مثل: ن��ادي ت��راث االإم���ارات, و برنامج وطني بغية 
كافة.  االإم���ارات  مدار�س  يف  الطلبة  يخدم  مبا  املجتمعية  براجمها  �شمن 
الوطني  الرنامج  جت��اوز  الفائدة  من  ومزيد  الوطنية  التن�شئة  وبهدف 
التعليمي ح���دود امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث ف��و���ش��ل ف��ري��ق من 
الإحياء  ال��دول��ة؛  ع��دي��دة يف  م��دار���س يف مناطق  اإىل  واخل���راء  املخت�شني 
النجاح,  من  م��زي��داً  بذلك  حمققاً  التعليمي  الوطني  الرنامج  فعاليات 
واإقبااًل من املدار�س والطلبة, حيث مّت اإلقاء حما�شرات يف: الهوية والوالء 
املحتلة  ال��ث��الث  االإم��ارات��ي��ة  ك��اجل��زر  اأخ���رى  واالن��ت��م��اء ويف ق�شايا وطنية 

واالأحقية القانونية لدولة االإمارات فيها وغريها.

الطبية ترتكز روؤية مدينة ال�شيخ 
خليفة الطبية على تثبيت موقعها 
جهوده  يكر�س  رائ��د  طبي  كمركز 
اأف�شل  اأج����ل ���ش��م��ان حت��ق��ي��ق  م���ن 

النتائج االإكلينيكية. 
واأ�شاف نالت مدينة ال�شيخ خليفة 
يوؤهلها  دول���ي���اً  اع���ت���م���اداً  ال��ط��ب��ي��ة 
من  ال�شدر  الآالم  م��رك��زاً  لت�شبح 
املرحلة املتقدمة الثالثة منذ العام 
اجلديد  االعتماد  وي��اأت��ي   2009
لتكون مركزاً  م��وؤخ��راً  نالته  ال��ذي 
الآالم ال�شدر من املرحلة املتقدمة 
ال����راب����ع����ة ل���ي���وؤك���د ع���ل���ى اجل���ه���ود 
املبذولة بهدف  امل�شتمرة  وامل�شاعي 
م��ع��اي��ري اخلدمات  اأرف�����ع  ت��ط��ب��ي��ق 

ال�شحية العاملية .
اأطباء  ح����ذر  اآخ������رى  ج��ه��ة  م���ن  و 
الطبية  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة 

عليهم  تظهر  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س 
اأعرا�س النوبة القلبية, كما يوؤكد 
الرامج  اأهمية  امل��ذك��ور  االعتماد 
املعيارية  والعالجية  الت�شخ�شية 
ال وتقدمي الرعاية  يف التقييم الفعَّ

املالئمة دون اإبطاء.
و قاَل الدكتور عبداملجيد الزبيدي 
املدير الطبي ل�مدينة ال�شيخ خليفة 
ال�شيخ خليفة  الطبية يحقُّ ملدينة 
ال��ط��ب��ي��ة اأن ت��ف��خ��َر ب��ه��ذا االإجن����از 
فارقة  عالمة  ميثل  ال��ذي  املتميِّز 
يف م�شريتها فنيلها لهذا االعتماد 
اإمنا يوؤكد التزاَمنا املطلق مبعايري 
مبا  ال��ع��امل,  يف  مثيلها  ق��لَّ  رفيعة 
الطبية  ال��رع��اي��ة  تعزيز  يف  ي�شهم 

املتاحة ملر�شى القلب بالدولة .
و قال فريد ديجراندي�س الرئي�س 
ال�����ش��ي��خ خليفة  مل��دي��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

م���ن خم��اط��ر رت���ف���اع ���ش��غ��ط الدم 
الكولي�شرتول  م�شتويات  وارت��ف��اع 
الدكتور  القلب وقال  الدم على  يف 
وائل املحميد رئي�س ق�شم اأمرا�س 
اآالم  مل��رك��ز  الطبي  وامل��دي��ر  القلب 
خليفة  ال�شيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال�����ش��در 
االأ�شخا�س  من  الكثري  اإن  الطبية 
ي��ع��ان��ون م��ن ع��وام��ل اخل��ط��ر على 
جتنبها  مي����ك����ن  وال�����ت�����ي  ال����ق����ل����ب 
وارتفاع  ال���دم  �شغط  ارت��ف��اع  مثل 
الدم  يف  الكولي�شرتول  م�شتويات 
مما يجعلهم اأكرث ُعر�شة لالإ�شابة 
مبكرة  القلب يف مرحلة  باأمرا�س 
الدكتور  واأو�����ش����ح  ح��ي��ات��ه��م.  م���ن 
الكثري  اأن  املقلِق  م��ن  اأن  املحميد 
ي�����درك�����ون  االأ������ش�����خ�����ا������س ال  م�����ن 
بعد  اإال  القلب  باأمرا�س  اإ�شابتهم 
هذا  وبنيل  قلبية  لنوبة  �شهم  تعرُّ

•• دبي -وام:

نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  بن مبارك 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
وال��ري��ا���ش��ة ..ح�����ش��ر ���ش��ع��ادة بالل 
البدور الوكيل امل�شاعد للوزارة اأوىل 
االإقليمية  ال��ع��م��ل  ور���ش��ة  ج��ل�����ش��ات 
الثانية حول برنامج العمل العاملي 
التي  العربية  املنطقة  يف  لل�شباب 
للهيئة  الرئي�شي  مقر  يف  انعقدت 
مب��ن��ط��ق��ة ال��ن��ه��دة 1 يف دب���ي حتت 
داعمة  �شيا�شات وطنية  �شعار  نحو 
بهدف  ال��ع��رب��ي    لل�شباب  وممكنة 
ب��ن��اء ق����درات ���ش��ان��ع��ي ال���ق���رار على 
دول  الأولويات  تبعا  الفني  امل�شتوى 

املنطقة.
ي�شارك يف الور�شة - التي ح�شرها 
نائب  امل����ري  �شعيد  حم��م��د  ال���ل���واء 
خلدمة  ال���ع���ام���ة  االدارة  م����دي����ر 
املجتمع يف �شرطة دبي - 31 خبريا 
ميثلون 25 دولة عربية باالإ�شافة 
الدولية  املنظمات  اإىل ممثلني عن 
العمل  م���ن���ظ���م���ة  م���ق���دم���ت���ه���م  يف 

تاأتي  ال���ور����ش���ة  ه����ذه  ان  واأو�����ش����ح 
ك����واح����دة م���ن ع�������ش���رات امل����ب����ادرات 
لو�شع  ال��ع��ام  ه��ذا  تنفيذها  امل��زم��ع 
اإم���ارات���ي���ة ���ش��ب��اب��ي��ة حمليا  ب�����ش��م��ة 
وعامليا كون ال�شباب هم عماد االأمة 
يج�شدون ن�شف حا�شرها وميثلون 
والرجاء  واالأم������ل  م�شتقبلها  ك���ل 

معقود على نوا�شيهم اخلرية.
�شعبة  رئي�س  نيتو  فريدريكو  واأك��د 
اال�شكوا  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
العمل  ور���ش��ة  ان��ط��الق  اأهمية  على 
العاملي  ال��ع��م��ل  ل��رن��ام��ج  ال��ث��ان��ي��ة 
لل�شباب م��ن دول��ة االم���ارات بحكم 
انها رائدة على امل�شتوى العربي يف 
ابتكار ال�شيا�شيات الوطنية لل�شباب 
وا�شراكهم يف خمتلف مراكز القرار 
..الفتا اىل ان التحديات التي تواجه 
دول اال�شكوا يف التعامل مع مرحلة 
يف  خا�شة  ومتعددة  كثرية  ال�شباب 
حتوالت  ت�شهد  ال��ت��ي  املرحلة  ه��ذه 
ب��ال�����ش��ع��ي احلثيث  ت��ت��ع��ل��ق  ج���ذري���ة 
اال�شتقاللية  نحو  ال�شباب  لهوؤالء 
ال�شخ�شية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  وحت���م���ل 
ال�شعور  وت���ن���م���ي���ة  واالع����ت����ب����اري����ة 
مغزى  ذات  نظرة  وتكوين  ب��ال��ذات 

املتبعة  وال�شيا�شات  ال�شباب  ق�شايا 
يف الدول العربية واملوؤمتر االقليمي 
لل�شباب العربي مما اثار العديد من 
الت�شاوؤالت من قبل احل�شور حول 
ت�شتقي منها منظمة  التي  اجلهات 
اىل  باالإ�شافة  معلوماتها  االإ�شكوا 
ال��ت��ي تقوم  ال���درا����ش���ات  ان حم����اور 
بها ال تنطبق على واقع ال�شباب يف 
جميع الدول العربية مع مالحظة 
عدم اكتمال بع�س التقارير املتعلقة 
بدول ت�شهد �شراعا او نزاعا م�شلحا 

اأو انق�شامات داخلية.
فريدريكو  الثانية  اجلل�شة  وترا�س 
التنمية  ����ش���ع���ب���ة  رئ����ي���������س  ن���ي���ت���و 
ودارت  اال����ش���ك���وا  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
لتطوير  امل��رج��ع��ي��ة  االأدوات  ح���ول 
لل�شباب  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ات 
التوجيهية  للمبادئ  كتيبا  وقدمت 
ف��ي��م��ا متحورت  ال���ق���رار  ل�����ش��ان��ع��ي 
الثالثة حول دورات قيا�س  اجلل�شة 
ال�شيا�شات الوطنية لل�شباب حتدث 
فيها كل من احمد عبد املنعم مدير 
يف  اال�شرة  ل�شحة  العربي  امل�شروع 
املوؤ�شرات  ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
ال���ق���ي���ا����ش���ي���ة امل����ق����رتح����ة ل����الإجن����از 

اليوني�شف  وم���ن���ظ���م���ة  ال����دول����ي����ة 
لل�شكان  امل��ت��ح��دة  االأمم  و���ش��ن��دوق 
وامل�شت�شارين  اخل����راء  م��ن  وع���دد 
ال�شباب  قطاعات  يف  املتخ�ش�شني 

املختلفة.
عبدامللك  اب���راه���ي���م  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
االمني العام للهيئة العامة لرعاية 
ا�شت�شافة  ان  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب 
االأمم  جلنة  م��ع  بالتعاون  الور�شة 
واالجتماعية  االقت�شادية  املتحدة 
اال�شكوا تاأتي يف اطار ا�شرتاتيجية 
الهيئة الرامية نحو االنطالق اإىل 
العاملية وتبادل اخلرات واالحتكاك 
االخت�شا�س  اأ���ش��ح��اب  م��ع  املبا�شر 
مم������ا ي����ح����ق����ق ال������دع������م امل����ط����ل����وب 
ال�شبابي  العمل  منو  يف  والت�شريع 
العاملية  للمعايري  وف��ق��ا  ب��ال��دول��ة 
يف   - ال�شعي  اأهمية  اىل  م�شريا   ..
ظل االأو�شاع املعا�شرة وامل�شتجدات 
العامل  ي��ع��ي�����ش��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت�����ش��ارع��ة 
الكبري يف هذه  ال�شباب  دور  وب��روز 
االأحداث - لتحقيق روؤية وتطلعات 
بهذه  االعتناء  يف  الر�شيدة  قيادتنا 
قياديا  وت��دري��ب��ه��ا  وتاأهليها  الفئة 

وفكريا وعلميا ومهنيا.

ا�شت�شافة هذه الور�شة ياأتي تاأكيدا 
اإىل  ال��رام��ي��ة  روؤي��ت��ه��ا  تطبيق  على 
االإماراتي  ال�شباب  ومتكني  تطوير 
م�����ن خ����و�����س م����ع����رتك����ات احل���ي���اة 
باإ�شرار وهمة وتنمية قدراته على 
اقتحام امل�شتقبل بكل ثقة واقتدار.

االفتتاحية  اجلل�شة  خ��الل  وج��رى 
تكرمي فريدريكو نيتو رئي�س �شعبة 
اال�شكوا  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
للريا�شة  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب�����درع 
عبد  ري����دان  ق���دم  بينما  وال�����ش��ب��اب 
ال�شوؤون  ���ش��اب��ط  ال�����ش��ق��اف  ال��ع��زي��ز 
تعريفا  اال���ش��ك��وا  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 

باأهداف ور�شة العمل.
ب�����اإدارة  االوىل  اجل��ل�����ش��ة  وت��ن��اول��ت 
ادارة  م����دي����ر  احل������م������ادي  ج����م����ال 
يف  والثقافية  ال�شبابية  االن�شطة 
ور�شة  تو�شيات  خم��رج��ات  الهيئة 
ان���ع���ق���دت يف  ال���ت���ي  االوىل  ال��ع��م��ل 
اأكتوبر   18 و   16 ب����ني  ب������ريوت 
حتديد  ف��ي��ه��ا  مت  وال���ت���ي   2012
اأول������وي������ات وق�������ش���اي���ا ال�������ش���ب���اب يف 
املنطقة العربية والتوجهات العامة 

لل�شيا�شات الوطنية لل�شباب.
ك��م��ا ع��ر���س ت��ق��ري��ر اال���ش��ك��وا حول 

ومكانة  دور  ع��ن  وال��ب��ح��ث  للحياة 
اج��ت��م��اع��ي��ة م��رم��وق��ة ول��ذل��ك فاإن 
ال�شباب  احتياجات  خمتلف  تلبية 
وتوفري  منها  االقت�شادية  وخا�شة 
ف���ر����س ع��م��ل ك���رمي���ة ل��ه��م ه���ي ما 
ي�شغل احليز االأكر من اهتمامات 

حكومات خمتلف الدول.
املنعم  عبد  اح��م��د  ق��ال  جانبه  م��ن 
ل�شحة  ال���ع���رب���ي  امل�������ش���روع  م���دي���ر 
العربية  ال���دول  جامعة  يف  اال���ش��رة 
يخطوا  ب����داأ  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ب��اب  ان 
اآف��اق م�شتقبله  نحو  ثابتة  خطوات 
امل���ن�������ش���ود ول���ك���ن ل���الأ����ش���ف م����ا زال 
للغاية  خطريين  حت��دي��ني  ي��واج��ه 
يتمثل االول يف تيار داخلي يحاول 
ج��اه��دا حم��ا���ش��رة ال�����ش��ب��اب �شمن 
اط�����ار ���ش��ي��ق وال����ث����اين ت���ي���ار عاملي 
ي��ح��اول اب��ع��اده ع��ن ا���ش��ال��ة هويته 
ان  اىل  العربية..م�شريا  وثقافته 
احلل هو تطوير اجتاه و�شطي غري 
مت�شدد حتت مظلة حكومية تتبنى 

التوجهات احلديثة لل�شباب.
ادارة  مدير  احل��م��ادي  جمال  واأك���د 
والثقافية  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  االن�����ش��ط��ة 
على  الهيئة  ا���ش��رار  ان  الهيئة  يف 

واملتابعة.
وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت اج���ن���دة ال���ي���وم االول 
م���ن ال���رن���ام���ج م�����ش��وؤول��ني فنيني 
ال�شيا�شات  و���ش��ي��اغ��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ن 
�شريحة  ت�شتهدف  التي  وال��رام��ج 
الدول  من  العديد  يف  من  ال�شباب 

العربية.
وي�شتكمل اليوم الثاين للور�شة غدا 
املنطقة  جت���ارب  ت��ت��ن��اول  بجل�شات 
الوطنية  �شيا�شات  وعر�س  العربية 
واالردن  االم����������ارات  يف  ل��ل�����ش��ب��اب 
وال�����ع�����راق وك��ي��ف��ي��ة ت���ط���وي���ر هذه 

ال�شيا�شات ال�شبابية.
ي�شارك يف الور�شة كل من االإمارات 
والبحرين  عمان  و�شلطنة  وقطر 
واالأردن وتون�س وال�شودان والعراق 
وم�شر  وليبيا  ول��ب��ن��ان  وفل�شطني 

واليمن.
وط�����ال�����ب ج����م����ال احل������م������ادي من 
اال�شكوا باإي�شاح م�شدر معلوماتها 
حوال االأرقام والدرا�شات التي تنفذ 
العربي الأنه  العامل  ال�شباب يف  عن 
ال��دول هناك جهات  الكثري من  يف 
معلومات  ت�شدر  متخ�ش�شة  غ��ري 

غري دقيقة. 

ال��ه��ي��ئ��ة اخلريية  م�����ش��اه��م��ة  ه����ذه 
التي تخدم املجتمع املحلي وتخفف 
عنهم بع�س املعاناة التي يواجهونها 

وخا�شة يف املجال ال�شحي . بدوره 
ا�شتمرار  ال��زع��اب��ي  ال�����ش��ف��ري  اأك����د 
امل�شاعدات  ملختلف  الدولة  تقدمي 

باأنه  م��ن��وه��ا  لل�شنغال  االإمن��ائ��ي��ة 
املن�شاآت  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  ���ش��ي��ت��م 

ال�شحية والتعليمية .

ويل عهد اأم القيوين ي�سيد مببادرات رئي�س الدولة 
•• اأم القيوين-وام:

القيوين  اأم  عهد  املعال ويل  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��اد 
ال�شمو  راأ�شها �شاحب  الر�شيدة وعلى  الدولة  توليه قيادة  الذي  باالهتمام 
واأخ��وه �شاحب  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
التنموية التي تهدف اىل حتقيق  االأعلى حكام االم��ارات وتبنيها للخطط 
وتوفري  االم���ارات  ل�شعب  الكرمية  واحلياة  واال�شتقرار  واالم��ن  الرفاهية 

متطلباتهم واحتياجاتهم املعي�شية.
ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  االم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  �شموه  وثمن 
رئي�س الدولة التي اأطلقها يف امارت الدولة كافة ..وقال ان هذه املبادرات 

الدولة حفظه اهلل بامارة ام القيوين التي اأقرتها واعتمدتها جلنة متابعة 
تنفيذ مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة الرامية اىل توفري اخلدمات 
اال���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ف��ى جم���ال اال���ش��ك��ان وم�����ش��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة التحتية 

والتطويرية.
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  )اأب�شر(  مببادرة  �شموه  واأ�شاد 
عمل  فر�س  وت��وف��ري  لدعم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
للمواطنني يف القطاع اخلا�س وهو ما يدل على حر�س احلكومة واهتمامها 
جديدة  اآف��اق  وفتح  للمواطنني  الكرمية  احلياة  وبتوفري  االم��ارات  ب�شباب 
للعمل �شمن ا�شرتاتيجية الدولة الرامية اىل متكني املواطن و�شوال اىل 
العاملية ..م�شريا �شموه اىل ان الدولة �شخرت جميع االمكانيات والطاقات 

من اجل ابنائها املواطنني لالنخراط فى �شوق العمل.
ونوه �شموه اىل ان مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل ات�شمت 

التي تهدف اىل توفري جميع مقومات الرفاهية للمواطنني جاءت ترجمة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  بها  ق��ام  التي  اجلولة  لنتائج 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة خالل الفرتة 
املا�شية لعدد من امارات الدولة ومناطقها ولقاء �شموه االأهايل والتعرف 

على احتياجاتهم.
�شاحب  مبادرة  جلنة  اأطلقتها  التي  املتعددة  امل�شاريع  ان  اىل  �شموه  واأ�شار 
ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل باالمارات يف خمتلف املجاالت تهدف اىل 
النهو�س باملواطن يف الدولة باعتباره حمور عملية التنمية واالأ�شا�س نحو 

حتقيق النمو واالزدهار.
التنموية  امل�شاريع  التي ت�شمل جمموعة من  املبادرات  وقال �شموه ان هذه 
وال��ت��ط��وي��ري��ة ت��وؤك��د اه��ت��م��ام ومتابعة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��دول��ة االم���ارات 
وحر�شها على راحة املواطنني ..مثمنا �شموه مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�س 

التالحم  قيم  تر�شيخ  على  احلر�س  اط��ار  فى  والتفرد  والتنوع  باالهمية 
والتكافل واملحبة بني �شعب االمارات وقيادته ..موؤكدا ان هذه املبادرات تعزز 
املعرفة وترقى بجودة  القائم على  البنيان  وتقوي  ال�شاملة  التنمية  جهود 

احلياة البناء الوطن وتدعم اال�شتقرار االجتماعي اال�شري.
وقال �شمو ويل عهد اأم القيوين يف ختام ت�شريحه ان دولة االمارات بقيادة 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واخيه  اهلل 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املجل�س االأعلى حكام االمارات ا�شتطاعت ان تتبواأ مكانة عالية بني الدول 
اأوثقافية  اأوعلمية  املتقدمة واملتح�شرة يف جميع املجاالت كانت اقت�شادية 
امل�شرية اخلرية �شاحب  قائد هذه  بف�شل  ذلك  وكل  اأوغريها  اأواجتماعية 

ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل.
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حاكم راأ�س اخليمة يتفقد املواقع التاريخية املكت�سفة يف �سيح احلرف

معر�س عرو�س راأ�س اخليمة 2013 يفتح اأبوابه للمقبلني على الزواج

مرور الفجرية يطلق احلملة املرورية ) القيادة بحذر ... متنع اخلطر (�سرطة راأ�س اخليمة تنظم جائزة اأف�سل تواجد مثايل

•• را�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تفقد 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
م�شاء  اخليمة  راأ����س  حاكم  االع��ل��ى 
التي  امل��واق��ع االث��ري��ة  ام�����س االول 
منطقة  يف  اخ��ريا  عنها  الك�شف  مت 
والتي  برا�س اخليمة  احل��رف  �شيح 
يعود تاريخها اىل اكرث من 4 االف 
الطريق  م�شروع  تقع �شمن  و  ع��ام 
ال�شيخ  �شارع  من  امتدادا  الدائري 
حم��م��د ب��ن زاي����د. واك����د ���ش��م��وه ان 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  االم������ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
مثلما  اهلل  حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
بالتحديث  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا  اول����ت 
وحت�شني  ال���ع���م���راين  وال���ت���ط���وي���ر 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ال���دول���ة وفق 
العناية  تغفل  مل  الدولية  املعايري 
واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى ال��������رتاث امل�����ادي 
م�شدر  ي�����ش��ك��ل  ال������ذي  وامل����ع����ن����وي 
اعتزاز الأبناء االمارات حيث يعك�س 
هذا الرتاث ا�شالة وعراقة املنطقة 
التي  القدمية  التاريخية  واحلقب 

والتي ا�شارت الدرا�شات االولية اىل 
انها تعود اىل األفي عام قبل امليالد 
4600 عام مما  ل�  عن عمر ي�شل 
ال�����ش��ارب يف  املنطقة  ت��اري��خ  ي��وؤك��د 
وجه  كما   . القدمي  التاريخ  ج��ذور 
والهيئات  ال���دوائ���ر  ج��م��ي��ع  ���ش��م��وه 
احل���ك���وم���ي���ة ب�������االإم�������ارة �����ش����رورة 
واملتاحف  االآث����ار  ل��دائ��رة  ال��رج��وع 
او  اث��ري��ة  م��واق��ع  على  العثور  عند 
مقتنيات تاريخية يف امل�شاريع التي 
را�س  يف  والهيئات  الدوائر  تنفذها 
امليداين  امل�����ش��ح  الج������راء  اخل��ي��م��ة 
التاريخية  قيمتها  على  واالط���الع 
�شموه  وا���ش��ت��م��ع   . ب��ه��ا  وال���ع���ن���اي���ة 
عن  مف�شل  ل�شرح  اجل��ول��ة  خ��الل 
من  املكت�شفة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���واق���ع 
مدير  ك��ي��ن��ت  دارك  ال��روف��ي�����ش��ور 
الريطانية  درم  جامعة  يف  االث���ار 
االثار  ع��ن  التنقيب  ف��ري��ق  وق��ائ��د 
يف منطقة �شيح احل��رف وع��ن اهم 
لها  تو�شل  التي  واحلقائق  النتائج 
الفريق من خالل درا�شة املقتنيات 
النتائج  ت��وؤك��د  حيث  عليها  املعثور 
اأثريا  وم���وق���ع���ا  ق����را   50 وج�����ود 

بن حممد  �شقر  ال�شيخ  له  املغفور 
وعدم  عليها  ب��احل��ف��اظ  ال��ق��ا���ش��م��ي 
تنفيذ  حل��ني  مبحتوياتها  امل�شا�س 
 2004 ع���ام  ويف  التنقيب  اع��م��ال 
ك��ان��ت ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��ام��ي��ة من 
بن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ب���احل���ف���اظ على 
امارة  يف  التاريخية  امل��واق��ع  جميع 
را�س اخليمة وجردها والعناية بها 
ومن �شمنها هذا املوقع االثري يف 
�شيح احلرف . وا�شار اىل ان الدائرة 
ا����ش���ت���ق���دم���ت ف���ري���ق���ا م�����ن خ�����راء 
ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن االث�����ار م���ن جامعة 
�شخ�شا   12 �شم  الريطانية  درم 
احلرف  �شيح  يف  التنقيب  لعمليات 
الطريق  م�����ش��ار  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ال�����ذي 
ال����دائ����ري يف را������س اخل��ي��م��ة حيث 
ا�شفرت عمليات التنقيب عن العثور 
على 50 مقرة جماعية تعود اىل 
الفي عام قبل امليالد منها 4 مقابر 
تقع على م�شار الطريق الدائري مت 
تفريغ حمتوياتها التي و�شلت اىل 
10 االف قطعة تاريخية وار�شالها 
والدرا�شات  الإج���راء  بريطانيا  اىل 

مرت على ار�س الدولة مبقتنياتها 
وموروثوها الذي ظل اليوم �شاهد 
وا�شار   . ب��امل��ن��ط��ق��ة  وج���وده���ا  ع��ل��ى 
التي  االثرية  املواقع  ان  اىل  �شموه 
ال  اخليمة  را����س  يف  اكت�شافها  يتم 
التطويرية  امل�شاريع  مع  تتعار�س 
التي ت�شهدها االم��ارة بل هي جزء 
التي  التنموية  اخل��ط��ط  تلك  م��ن 
ي��ج��ب احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا م���ن جهة 
التي  امل��ن��ا���ش��ب��ة  واإي����ج����اد احل���ل���ول 
متكنا من ال�شري بخطى ثابتة نحو 
ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة من 
جهة اخرى خلدمة ابناء االمارة . 
واأو�شى �شاحب ال�شمو حاكم را�س 
املنطقة  يف  جولته  خ��الل  اخليمة 
ب�شرورة  وامل��ت��اح��ف  االآث�����ار  دائ�����رة 
املكت�شفة  االث�������ار  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
واال�شتعانة  وم��ق��ت��ن��ي��ات  حت��ف  م��ن 
العامليني  واملتخ�ش�شني  ب��اخل��راء 
والتنقيب الإجراء  االث��ار  يف جم��ال 
ال����درا�����ش����ات وال���ب���ح���وث ال���الزم���ة 
التاريخية  احل��ق��ب��ة  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف 
البيئة  وال�������ظ�������روف  ل���ل���م���ن���ط���ق���ة 
الفرتة  تلك  يف  ال�شائدة  واملعي�شية 

يعود تاريخها اإىل 4600 عام ابان 
ا�شتخراج  ج��رى  اال�شورية  احلقبة 
البحوث  الج��راء  مقتنياتها  بع�س 
عليها يف جامعة درم يف بريطانيا . 
واو�شح الرفي�شور كينت ان املواقع 
ت�شم  احل���رف  �شيح  يف  التاريخية 
لرا�س  لي�س  ه��ام��ة  تاريخية  قيمة 
ب�شكل  ل��الم��ارات  بل  فقط  اخليمة 
مقتنياتها  تك�شف  ان  ومي��ك��ن  ع��ام 
ع���ن م��ع��ل��وم��ات ق��ي��م��ة م���ن خالل 
امل�شتقبلية  وال��ب��ح��وث  ال���درا����ش���ات 
تاأتي يف  را���س اخليمة  ان  .. موؤكدا 
املرتبة االوىل يف دولة االمارات من 
ح��ي��ث ع���دد امل��واق��ع االث��ري��ة وذلك 
ال��ع��دي��د م��ن اع��م��ال التنقيب  ب��ع��د 
ال��ف��ري��ق يف معظم  اج���راه���ا  ال���ت���ي 
الدولة مما يتطلب اهتماما  ام��ارة 
ورع��اي��ة . م��ن ج��ان��ب��ه ل��ف��ت حممد 
اح���م���د ال���ك���ي���ت م���دي���ر ع�����ام دائ�����رة 
االآث����ار وامل��ت��اح��ف يف راأ�����س اخليمة 
عليها  ال��ع��ث��ور  مت  املنطقة  ه��ذه  ان 
عن  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  ثمانينيات  يف 
ط���ري���ق ف���ري���ق خ�����راء االث������ار من 
امر   1999 ع����ام  ويف  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
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الفالحي  ع��ارف��ة  ���ش��ع��ادة  افتتحت 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
راأ������س اخل��ي��م��ة معر�س  و���ش��ن��اع��ة 
اخليمة  ب��راأ���س   2013 ال��ع��رو���س 
وال������ذي ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة �شمو 
الغرير  اأحمد  بنت  مهرة  ال�شيخة 
رئ��ي�����ش��ة ج��م��ع��ي��ة ن��ه�����ش��ة امل������راأة يف 
للمعار�س  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م���رك���ز 
مدير  ال�شرهان  فاطمة  بح�شور 
للمعار�س  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م���رك���ز 
�شركة  م����دي����رة  م���ط���ر  و������ش�����وزي 
وعدد  امل��ع��ار���س  لتنظيم  ال��وك��ي��ل 
م��ن ���ش��ي��دات االأع����م����ال.   واأعربت 

االأمر  �شنوياً  للعرو�س  متخ�ش�س 
دعم  يف  كبري  ب�شكل  ي�شهم  ال���ذي 
احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة وال�����ش��ي��اح��ة يف 
االإم��������ارة ك��م��ا ق���دم���ت دع�����وة لكل 
هذا  ل��زي��ارة  ال����زواج  على  املقبلني 
عرو�شه  من  واال�شتفادة  املعر�س 
املتنوعة.  واأكدت فاطمة ال�شرهان 
مدير مركز راأ�س اخليمة للمعار�س 
اأن معر�س العرو�س يحظى باأهمية 
كونه  امل��ع��ر���س  زوار  ل���دى  خ��ا���ش��ة 
ي���ق���دم ك���ل م���اه���و ج���دي���د يف عامل 
تخ�س  التي  واملنا�شبات  االأع��را���س 
ال�شوق  احتياج  وتلبي  العرو�شني 

ملثل هذه املعار�س املتخ�ش�شة.
حجم  ي��ت�����ش��اع��ف  اأن  وت���وق���ع���ت   

العاملية ال�شهرية يف العامل.
امل��ع��ر���س �شركات  ي�����ش��ارك يف   ك��م��ا 
خدمات  ت���ق���دمي  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وال�شركات  وال�����ش��ي��اف��ة  االأف�������راح 
وال�شوت  ب���االإ����ش���اءة  املتخ�ش�شة 
وخ���دم���ات ال��ت�����ش��وي��ر وال�����دي جي 
واالإك�ش�شوارات واملكياج عالوة على 

�شالونات التجميل.
املعر�س مت  افتتاح   وبالتزامن مع 
تقدمي عر�شي اأزياء من دار �شاري 
واأم���ات���و مب�����ش��ارك��ة ���ش��ال��ون زينة 
على  ال�شاحرة  مل�شاتها  خ��الل  م��ن 
ب��اآخ��ر �شيحات  ال��ع��ار���ش��ات  وج���وه 
امل��ك��ي��اج وال��ت�����ش��ري��ح��ات.   واأ�شفى 
ع��ر���س اجل��الب��ي��ات امل��ق��دم م��ن دار 

االفتتاح  ل���دى  ال��ف��الح��ي  ع���ارف���ه 
واأ�شادت  ب��امل��ع��ر���س  اإع��ج��اب��ه��ا  ع��ن 
بذلتها  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة  ب��اجل��ه��ود 
املعار�س  لتنظيم  ال��وك��ي��ل  ���ش��رك��ة 
يف ا���ش��ت��ق��ط��اب ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
بامل�شاركات  م�����ش��ي��دة  ال��ع��ار���ش��ني 
االأزياء  وعرو�س  املتنوعة  الدولية 
معر�س  اأن  م�����وؤك�����دة  ال���ي���وم���ي���ة 
العرو�س يفتح اآفاق للمقبلني على 
ال�����زواج م���ن اأج����ل احل�����ش��ول على 
يتيح  العرو�س كما  كافة متطلبات 
م�شتجدات  على  االط��الع  املعر�س 

املو�شة العاملية يف االأزياء.
 و�شكرت عالفة الفالحي ال�شركة 
اق���ام���ة معر�س  ف���ك���رة  ل��رع��اي��ت��ه��ا 

االإق���ب���ال ع��ل��ى امل��ع��ر���س م��ن داخل 
لتزامنه مع  االإم���ارة نظراُ  وخ��ارج 
وارتفاع  امل���دار����س  اإج�����ازات  م��و���ش��م 
حجم االإ�شغال الفندقي يف االإمارة 
ب������ال������زوار.  م����ن ج��ان��ب��ه��ا اأ�����ش����ارت 
الوكيل  �شركة  مدير  مطر  �شوزي 
اإقامة  اأن  ع��ل��ى  امل��ع��ار���س  لتنظيم 
جاء   2013 ال���ع���رو����س  م��ع��ر���س 
حيث  م��ن  م�شتفي�شة  درا���ش��ة  بعد 
اختيار التوقيت ونوعية امل�شاركني 
اأن املعر�س يهتم  واملنتجات وبينت 
االإماراتية  االأع���را����س  بتجهيزات 
واأداوات  املالب�س  م��ن  واخلليجية 
املعر�س  ي�شتقطب  كما  التجميل 
وال�شاعات  املجوهرات  اأ�شهر �شناع 
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الطري  اأحمد  جمال  العميد  �شهد 
م���دي���ر ع�����ام امل��������وارد و اخل���دم���ات 
املدراء  بح�شورعدد من   , امل�شاندة 
عدد  و  االإدارات  م��دراء  و  العامني 
وال�شباط  ال�����ش��ب��اط  م���ن  ك��ب��ري 
م�شتوى  ع��ل��ى  واالأف��������راد  ال�����ش��ف 
اإدارة  القيادة, احلفل الذي نظمته 
ل��ت��ق��دمي جائزة  امل��ال��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
اأف�شل تواجد مثايل يف العمل من 
خالل النظام االإلكرتوين للح�شور 
و االن�شراف و االن�شباط باملظهر 
و الهندام لفئة العن�شر الن�شائي يف 
القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة 
. واأو�شح العميد جمال الطري باأن 
االإدارة العامة للموارد و اخلدمات 
امل�شاندة ارتاأت اأن تنتهج نهج مغاير 
لتطبيق  االأ����ش���ل���وب  و  ال�����ش��ك��ل  يف 
من  الداخلية  وزارة  اإ�شرتاتيجية 
خ��الل تطبيق ال��ه��دف ال��راب��ع من 

منت�شبي  ل��ك��اف��ة  ���ش��ه��ري��ة  ث��ق��اف��ي��ة 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
م�شاركة  على  عمدت  كما  اخليمة, 
و�شركائها  اخل���ارج���ي���ة  اجل����ه����ات 
دعم  يف  للم�شاهمة  اال�شرتاجتيني 
املطلوب  النجاح  لتحقيق  امل�شابقة 
وتر�شحت  امل��و���ش��وع��ة.  اأه��داف��ه��ا  و 

اح��م��د ال��ط��ري م��دي��ر ع��ام امل���وارد و 
اخلدمات امل�شاندة بت�شليم اجلائزة 
تكرمي  وك����ذل����ك  ال����ف����ائ����زة,  اإىل 
ال�شيف  م��ك��ت��ب  اجل����ائ����زة  م���ق���دم 
وت�شليم   , الهند�شية  لال�شت�شارات 
�شهادات تقدير املوظفات امل�شاركات 

يف اجلائزة.

اإ�شرتاتيجيتها يف ا�شتثمار مواردها 
متميزة  ق��ي��ادات  ب��اإع��داد  الب�شرية 
ال���ك���وادر,  اإىل حت��ف��ي��ز  ب��االإ���ش��اف��ة 
ال�شاد�س  ال��ه��دف  تطبيق  وك��ذل��ك 
مع  العمل  يف  اإ�شرتاتيجيتها  م��ن 
ال�شركاء , فعمدت من خالل اإدارة 
ال�شوؤون املالية على اإقامة م�شابقة 

مار�س  �شهر  ع��ن  ب��اجل��ائ��زة  للفوز 
م�شتوى  ع���ل���ى  م����وظ����ف����ات   )8(
باجلائزة  ف������ازت  ح���ي���ث  ال����ق����ي����ادة 
ال�شيف  م���ك���ت���ب  م������ن  امل����ق����دم����ة 
م�شاعد  الهند�شية  لال�شت�شارات 
مبارك.   ح�����ش��ن  اأح���م���د  ن���وف  اأول 
ويف ختام احلفل قام العميد جمال 

التي  للنتائج  والو�شول  والبحوث 
والتاريخية  قيمتها  ع��ن  �شتك�شف 
واحل��ي��اة ال�����ش��ائ��دة يف ذل��ك الع�شر 
 . اجلميع  على  م�شتقبال  لتعر�س 
والتقدير  بال�شكر  الكيت  وت��وج��ه 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
�شقر القا�شمي لتوجيهاته امل�شتمرة 
املواقع  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ب�������ش���رورة 
را�س  ام��ارة  يف  واالثرية  التاريخية 
اخل��ي��م��ة ك��ون��ه��ا اح���د اه���م م�شادر 
التي  ع��ل��ى احل�������ش���ارات  ال���ت���ع���رف 

تبني  وال��ت��ي  املنطقة  على  تعاقبت 
التاريخي  ووجودها  االم��ارة  تاريخ 
املمتد يف التاريخ القدمي .. موؤكدا 
ان ما تبقى من مواقع خارج نطاق 
االهتمام  �شيتم  ال��دائ��ري  الطريق 
بها واحلفاظ عليها لتكون مق�شدا 
تاريخ  �شياحيا و�شاهدا على عراقة 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  راف������ق  االم���������ارة. 
را���س اخليمة خ��الل اجلولة  حاكم 
كايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  التفقدية 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 

ال�شام�شي  وم����ب����ارك  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
والدكتور  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
القائم  خليفة  عبداللطيف  حممد 
للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني  ب��اأع��م��ال 
مدير  ال�شام�شي  وحمد  التنفيذي 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام 
وامل��ه��ن��د���س اح��م��د احل��م��ادي مدير 
ع����ام دائ������رة اال����ش���غ���ال واخل���دم���ات 
العامة و�شلطان علي ابوليلة مدير 
عام دائرة االأرا�شي واالأمالك وعدد 

من امل�شوؤولني باالمارة . 

���ش��اري ل��الأزي��اء امل��زي��د م��ن التاألق 
ت�شاميم  مبجموعة  املعر�س  على 
22 ج��الب��ي��ة وعباية  م��ن  م��ك��ون��ة 
ا�شم  املجموعة  ه��ذه  على  واأط��ل��ق 

ي���ا ���ش��اري��ة  ك��م��ا ا���ش��ت��م��ل العر�س 
اأماتو  ال��ع��امل��ي  ل��ل��م�����ش��م��م  ال���ث���اين 
على جمموعة وا�شعة من ف�شاتني 
احلا�شرين  اإعجاب  نالت  ال�شهرة 

وا����ش���ت���ق���ط���ب���ت ع����رو�����س االأزي��������اء 
امل�شاحبة للمعر�س يف يومه االأول 
مبتابعة  املهتمني  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 

اأحدث خطوط املو�شة. 

جمل�س جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية �سحة دبي تنظم املوؤمتر التعليمي الثاين للتمري�س
يوؤكد اهمية اجلودة ال�ساملة بالعامل العربي

•• دبى-وام:

عقد جمل�س اأمناء جامعة حمدان بن حممد االإلكرتونية موؤخرا االجتماع الثالث لل�شنة االكادميية 2013-2012. 
وتناول اأعمال االجتماع جمموعة وا�شعة من املوا�شيع املتعلقة بروؤية اجلامعة واملتمثلة يف ن�شر ثقافة التعليم االإلكرتوين 
اإدارة اجلامعة  واجلودة ال�شاملة يف العامل العربي ف�شال عن اعتماد حم�شر االجتماع ال�شابق. ووجه جمل�س االأمناء 
ب�شرورة موا�شلة تطبيق تو�شيات االجتماع ال�شابق والقا�شية مبخاطبة وزارات التعليم العايل يف العامل العربي حلثهم 
على اإعتماد مفهوم التعليم االإلكرتوين باالإ�شافة اىل عر�س الرامج املقدمة. كما حث جمل�س االأمناء اإدارة اجلامعة 
اإع��داد درا�شة �شاملة عن ال�شوق العربية والعمل على دخول االأ�شواق وزي��ادة التعريف بالرامج املقدمة من قبل  على 
اجلامعة. كما ناق�س جمل�س االأمناء خطوات م�شاركة اجلامعة يف مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف جعل اإمارة دبي عا�شمة لالقت�شاد االإ�شالمي يف العامل.

ال�شحة  بهيئة  الطبي  التعليم  ادارة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
بدبي لتوفري واتاحة فر�س التعليم الطبي من خالل تنظيم 
املوؤمترات وور�س العمل والدورات والرامج اخلا�شة بالتعليم 
يف جم��ال التمري�س لتح�شني ورف��ع ق��درات وم��ه��ارات الكوادر 
التمري�شية العاملة بهيئة ال�شحة بدبي م�شريا اإىل االهتمام 
اخلا�س الذي توليه الهيئة للممر�شات املواطنات لت�شجيعهن 
وحتفيزهن لال�شتمرار يف العمل بهذه املهنة االن�شانية. ولفت 
الدكتور خليل قائد اإىل املوؤمترات التي �شتنظمها الهيئة خالل 
العام اجلاري كموؤمتر القيادة يف التمري�س خالل مايو املقبل 
املقبل  �شبتمر  يف  الثاين  التمري�شي  املجتمع  �شحة  وموؤمتر 
وموؤمتر بحوث التمري�س والقبالة ال�شاد�س يف هيئة ال�شحة 

يف دبي خالل اأكتوبر املقبل.

التمري�شية  ال��ق��وى  على  احل��ف��اظ  اأن  اإىل  م�شريا   .. املجتمع 
خالل  م��ن  م�شتمرا  ودع��م��ا  وحتفيزا  ج��ه��ودا  يتطلب  العاملة 
ت�شهيل واإتاحة فر�س التعليم امل�شتمر والتطوير املهني . وقال 
االجتاهات  اأح��دث  على  رك��زت  للموؤمتر  العلمية  اجلل�شات  اأن 
للكوادر  ال��ف��اع��ل  وال������دور  ال��ت��م��ري�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  يف جم����ال 
التمري�شية يف العملية العالجية باملوؤ�ش�شات ال�شحية واأف�شل 
ومن  التمري�س.  مبهنة  املتعلقة  وال��روت��وك��والت  املمار�شات 
الطبي  التعليم  ادارة  قائد مدير  الدكتور خليل  اأو�شح  جانبه 
بهيئة ال�شحة بدبي احلر�س الذي توليه االدارة للتعاون مع 
بدبي  ال�شحة  هيئة  مب�شت�شفيات  املختلفة  التمري�س  وح��دات 
مع  املهني  وال��ت��ط��وي��ر  التمري�س  يف  التعليم  م��واءم��ة  ب��ه��دف 
املتطلبات التنظيمية وترخي�س العاملني يف املهنة. وا�شتعر�س 

•• دبي-وام: 

نظمت هيئة ال�شحة بدبي املوؤمتر التعليمي الثاين للتمري�س 
الذي �شارك فيه اأكرث من 400 من اأع�شاء هيئات التدري�س 
وم�شئويل التمري�س واملمر�شات والقابالت العامالت مبختلف 
املوؤ�ش�شات ال�شحية يف الدولة. واأكد فوؤاد �شهاب مدير خدمات 
عقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  دب���ي  مب�شت�شفى  التمري�س 
جودة  حت�شني  يف  الفاعل  ودوره  الطبية  را���ش��د  مبكتبة  اأم�����س 
والبحوث  التدري�س  ا�شرتاتيجيات  تطوير  خالل  من  التعليم 
االأكادميية واملمار�شة ال�شريرية وتثقيف الكوادر التمري�شية يف 
جماالت اجلودة و�شالمة املر�شى وتزويدهم باملعارف واملهارات 
ال�شرورية لتلبية االحتياجات املتنوعة للمر�شى وتعزيز �شحة 

وفد وزارة العدل يطلع على اإجنازات تنمية راأ�س اخليمة القت�ساديةطالب بن �سقر ي�سدد على تطبيق الجراءات للحد من احلوادث املرورية
•• راأ�س اخليمة - الفجر  

بن �شقر  ال�شيخ طالب  اللواء  قام 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  القا�شمي 
ت��ف��ق��دي��ة �شملت  ب��ج��ول��ة  اخل��ي��م��ة 
واإدارة  وال����دوري����ات  امل�����رور  ادارة 
ترخي�س االآليات وال�شائقني, حيث 
كان يف ا�شتقبال �شموه العقيد عبد 
اهلل علي منخ�س مدير اإدارة املرور 
حممد  نا�شر  والعقيد  والدوريات 
مطر مدير اإدارة ترخي�س االآليات 

وال�شائقني , وعدد من ال�شباط .
واطلع قائد عام ال�شرطة على �شري 
واالإج�����راءات  االإدارت�����ني  يف  العمل 
املقدمة  اخل��دم��ات  و  بهما,  املتبعة 
الرامج  و  االأن��ظ��م��ة  و  للجمهور 
اأ�شهمت يف �شرعة  امل�شتحدثة التي 
اإجن�����از م��ع��ام��الت امل��راج��ع��ني كما 
اط���ل���ع ع��ل��ى اإح�����ش��ائ��ي��ة احل�����وادث 
الب�شيطة,  و  اجل�شيمة  امل���روري���ة 
العام  خ��الل  امل��روري��ة  املخالفات  و 
املا�شي 2012 و الربع االأول من 
العام احلايل, و االأ�شباب الرئي�شية 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ا�شتقبلت دائرة التنمية االقت�شادية 
راأ�س اخليمة وفداً من وزارة العدل 
ال��دائ��رة لالطالع  م��وؤخ��را يف مقر 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات االإداري������ة 
ب���االأداء.   واجتمع الوفد  لالرتقاء 
ال�شويدي  راأ�شه خليفه �شامل  الذي 
بالوزارة  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  م��دي��ر 
, م���ع فاطمة  6 م��وظ��ف��ني  و����ش���م  
الب�شرية  امل��وارد  ق�شم  رئي�س  متابع 
املوارد  من�شق  ال�شام�شي  اأ���ش��م��اء  و 
من�شق  الغي�س  ح�شة  و  الب�شرية 
ال��ب�����ش��ري��ة بهدف  امل������وارد  ت��ط��وي��ر 
االإط�����الع ع��ل��ى جت��رب��ة ال���دائ���رة يف 
املتميزة  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق 
و ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى م���ع���ي���ار امل������وارد 
اأن وفد  الب�شرية. و قالت متابع :  
معرفة  ع��ل��ى  ح��ر���س  ال��ع��دل  وزارة 
بنود  و  الب�شرية  امل��وارد  ق�شم  مهام 
معيار املوارد الب�شرية و االجنازات 

للحوادث, و االإجراءات و اخلطوات 
التي مت اتخاذها ملعاجلة امل�شكالت 
للحد من احلوادث و تقليل ن�شبة 

الوفيات.
 واأك�������د ق���ائ���د ع�����ام ����ش���رط���ة راأ������س 
التفقدية  ج��ول��ت��ه  خ���الل  اخل��ي��م��ة 
اإ�شرتاتيجية,  على �شرورة تطبيق 

و مبادرات وزارة الداخلية لتح�شني 
, وف��ر���س �شلطة  ال��ط��رق  ���ش��الم��ة 
ذلك  يف  مل��ا   , ال�شارع  على  القانون 
من نتائج ايجابية تتمثل يف احلد 
من االزدحام املروري و التقليل من 
احلوادث املرورية, و عدد الوفيات, 
ف�شاًل على العمل اجلاد يف جمال 

امل�شتمر  ال��ت��ح�����ش��ني  و  ال��ت��ط��وي��ر 
االأداء  مب�شتوى  االرت���ق���اء  ب��ه��دف 
اخلدمات  مب�����ش��ت��وى  و  ال�����ش��رط��ي 
للجمهور,  امل����ق����دم����ة  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
يف  ال��زم��ن  متو�شط  اإىل  للو�شول 
اإجن����از امل��ع��ام��ل��ة امل��ع��ت��م��د م��ن قبل 

وزارة الداخلية.

على  حل�شوله  الق�شم  حققها  التي 
جائزة التطبيق املتميز ملعيار املوارد 
الب�شرية لعامي 2008 و 2010 
و جائزة فئة وحدة املوارد الب�شرية 
املتميزة لعام 2010. و من جهتها 

اأف��ادت مرمي الزعابي مدير مكتب 
االت�شال املوؤ�ش�شي اأن الدائرة ت�شعى 
الزيارات  التن�شيق لهذه  من خالل 
الدوائر  ب��ني  العالقات  تعزيز  اإىل 
و املوؤ�ش�شات احلكومية و اال�شتفادة 

من خراتها لرت�شيخ مبداأ التميز 
و مت��ك��ني ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي من 
التطور امل�شتمر و التفوق يف االأداء 
كون هذه الزيارات تعمل على تعزيز 

اخلرات بني اجلهات.

وهو  الفجرية  ل�شرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  ل��وزارة 
توفري االأمن وال�شالمة وتخفي�س ن�شبة احلوادث املرورية 
والوفيات الناجته منها يف جمتمع دولة االإمارات العربية 
املتحدة حيث انخف�س معدل احلوادث املرورية البليغة اإىل 
)%4( حمققاً بذلك انخفا�شاً عن املعدل املعتمد يف نف�س 
الفرتة من العام املا�شي وكذلك انخفا�س معدل الوفيات 
الناجتة من جراء احلوادث املرورية اإىل )%86( عن ما 
كان عليه بنف�س الفرتة من العام املا�شي ومن هذا املنطلق 
ب�شكل كبري يف  ي�شهم  املرورية  تكثيف احلمالت  ب��اأن  جند 
حتقيق ال�شالمة املرورية وزيادة الوعي املروري بني كافة 

م�شتخدمي الطريق .
التوعية  ف��رع  مدير  الب�شري  ح�شن  حممد  امل��الزم  وب��نّي 
اأن  ال��ف��ج��رية ورئ��ي�����س اللجنة  امل����روري مب���رور  واالإع�����الم 
ب��ني خمتلف  امل����روري  ال��وع��ي  اإىل حتقيق  ت��ه��دف  احلملة 
اإليها  ت�شعى  التي  املرورية  الثقافة  ون�شر  املجتمع  �شرائح 
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ال��ف��ج��رية , 
م�شتخدمي  لدى  ال�شلبية  الظواهر  على  للق�شاء  والعمل 
تقدمي  طريق  عن  االإيجابية  اجلوانب  وتعزيز   , الطريق 
الن�شح واالإر�شاد وتو�شيح ال�شوابط القانونية مل�شتخدمي 
ال�شالمة  حت�شني  يف  امل�شاهمة  �شاأنها  من  والتي  الطريق 

املرورية على الطريق

•• الفجرية-الفجر:

تنطلق احلملة املرورية الثالثة لهذا العام واالأوىل �شمن 
ب�شرطة  وال����دوري����ات  امل�����رور  الإدارة  الت�شغيلية  اخل��ط��ة 
 ) اخلطر  متنع   ... بحذر  القيادة   ( �شعار  حتت  الفجرية 
والتي تنظمها اإدارة املرور �شمن حمالت التوعية املرورية 
والقيادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ا�شرتاتيجية  �شمن  املنتظمة 
العامة ل�شرطة الفجرية الرامية اإىل ن�شر الثقافة املرورية 

ملختلف �شرائح املجتمع وكافة م�شتخدمي الطريق .
وي�شتمل برنامج احلملة التي ت�شتمر لغاية االأول من يونيو 
باملحا�شرات  املتمثلة  وال��رام��ج  الفعاليات  من  ع��دد  على 
من  وي�شتهدف  الثالثة  املرورية  التوعية  وور�شة  املرورية 
خاللها طالب الثانوية العامة باالإ�شافة اإىل نقاط التوعية 
املرورية لتقدمي الن�شح واالإر�شاد لل�شائقني وم�شتخدمي 
الطريق التي �شتقام يف �شوارع متفرقة يف االإمارة , و�شوف 
يف  تتمثل  احلكومية  اجلهات  من  ع��دد  احلملة  يف  ي�شارك 
االإ�شالمية  ال�شئون  وهيئة   , التعليمية  الفجرية  منطقة 
واأو�شح   . للموا�شالت  ال��ف��ج��رية  وموؤ�ش�شة   , واالأوق�����اف 
والدوريات  امل���رور  اإدارة  مدير  جمعه  �شامل  ح�شن  امل��ق��دم 
باالإنابة بان املوؤ�شرات املرورية خالل الربع االأول من هذا 
الرئي�شي  الهدف  م�شلحة  يف  وت�شب  اإيجابية  كانت  العام 
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�سرطة عجمان تقوم مبقارنات معيارية مع مديرية الأمن العام الأردين
•• عجمان -وام:

قامت القيادة العامة ل�شرطة عجمان باإجراء مقارنات معيارية 
العمل  دع��م  بهدف  وذل��ك  االأردين  ال��ع��ام  االأم���ن  م��ع مديرية 
العالقات  املوؤ�ش�شي يف اجلانبني مبا ي�شاهم يف تعزيز وتنمية 
بني الطرفني. جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها وفد من 
العقيد  تراأ�شه  ب��االأردن  العام  االأمن  ..ملديرية  �شرطة عجمان 
االإ�شرتاتيجية وتطوير  اإدارة  اأحمد احلمراين مدير  عبداهلل 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  ال�شباط  م��ن  ع���ددا  و���ش��م  االأداء 
لدى  املطبقة  املمار�شات  اأف�شل  على  االط��الع  بهدف  عجمان 

جائزة  يف  ف��ازت  والتي  العام  االأم��ن  ملديرية  التابعة  االإدارات 
امللك عبداهلل الثاين لتميز االأداء احلكومي واإجراء املقارنات 
املعيارية لعدد من املجاالت ومناق�شة �شبل تعزيز التعاون بني 
اأربعة  ا�شتغرقت  التي  الزيارة  الوفد خالل  اجلانبني. والتقى 
اللواء  والتخطيط  ل���الإدارة  العام  االأم��ن  مدير  مب�شاعد  اأي��ام 
العام  املفت�س  بزيارة  قاموا  كما  البخيت  اأحمد  نايف  املهند�س 
املعلومات اجلنائية  واإدارة  امللكية  ال�شرطة  االأردين واأكادميية 
واملركبات  ال�شواقني  تراخي�س  واإدارة  املركزية  ال�شري  واإدارة 
العلميات  وغرفة  االأمنية  اال�شرتاتيجية  ال��درا���ش��ات  ومركز 
ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ي��ط��رة. واأو����ش���ح العقيد  ال��رئ��ي�����ش��ة يف م��رك��ز 

اإدارة اال�شرتاتيجية وتطوير  اأحمد احلمراين مدير  عبداهلل 
واملعارف  املعلومات  تبادل  اأهمية  على  عجمان  ب�شرطة  االأداء 
التي  العمل  اأوراق  واخل��رات بني اجلانبني. جاء ذلك خالل 
العامة  القيادة  اإىل جتربة  فيها  الزيارة وتطرق  اأثناء  قدمها 
ل�شرطة عجمان يف جمال التميز املوؤ�ش�شي حيث ت�شمن جدول 
اإدارة  مدير  وراف��ق  اجلانبني.  من  عمل  اأوراق  الزيارة  اأعمال 
الرائد  من  كل  ال��زي��ارة  خ��الل  االأداء  وتطوير  اال�شرتاتيجية 
�شلطان خليفة حارب رئي�س ق�شم ترخي�س ال�شائقني والرائد 
وال�شيد  املوؤ�ش�شي  االأداء  تقييم  رئي�س  امل��ه��ريي  علي  �شلطان 

غازي ال�شبيحي خبري التميز. 

قرينة حاكم ال�سارقة تثمن الثقة التي اأولتها اإياها )اأم الإمارات( لإ�ستحداث مفو�سية يف كل اإمارة
•• ال�صارقه-وام:

القا�شمي  بن حممد  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأك��دت 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ملفو�شية  الفخرية  الرئي�شة  االإم���ارات  مر�شدات  جمعية  رئي�شة  القا�شمي 
حول  املجتمعية  التوعية  ل��زي��ادة  البالغة  ..االأه��م��ي��ة  ال�شارقة  م��ر���ش��دات 
احل��رك��ة االإر���ش��ادي��ة يف دول���ة االإم����ارات ودوره���ا ال��ب��ارز يف حتقيق التنمية 
الثقة  نثمن  �شموها  وقالت  املجتمع.  االإيجابي يف  التغيري  الوطنية وخلق 
الكبرية التي اأولتنا اإياها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي 
االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الفخرية جلمعية مر�شدات االإمارات 
و�شن�شعى جاهدين الإ�شتحداث مفو�شية يف كل اإمارة تتوىل تن�شيط واإدارة 
وتطوير احلركة االإر�شادية وفقا لل�شيا�شة العامة للجمعية ومبا يتما�شى 
يف  الفتاة  مكانة  تعزيز  اأن  اإىل  �شموها  واأ���ش��ارت  املجتمع.  اإحتياجات  م��ع 
�شتى  يف  والريادية  القيادية  املنا�شب  لتويل  ومتكينها  وتاأهيلها  جمتمعها 

حول  مقدمة  االإجتماع  وا�شتعر�س  عجمان.  بنك  يف  والت�شويق  املوؤ�ش�شي 
اإىل عام  اإىل تاريخها  وال��ت��ي يعود  االإم����ارات  االإر���ش��ادي��ة يف دول��ة  احل��رك��ة 
بهدف  القياديات  من  ع��دد  يد  على  ن�شائي  خميم  اأول  عقد  حني   1973
تنمية قدرات املراأة ومتكينها لت�شبح ع�شوا رائدا يف املجتمع ومثاال يقتدى 
به ثم مت تقدمي نبذة موجزة عن جمعية مر�شدات االإم��ارات والتي تعتر 
من اجلمعيات الرائدة يف جمال االإهتمام ب�شئون الفتاة االإماراتية واإيجاد 
والرتفيهية  الثقافية  اأن�شطتها  ملمار�شة  بها  خا�شة  اإجتماعية  من�شة 
الفكرية.  واآفاقها  القيادية  واإعدادها االإعداد املطلوب لالإرتقاء مبهاراتها 
كما عملت اجلمعية على توثيق عالقتها مع دول جمل�س التعاون اخلليجي 
والدول العربية واالأجنبية من خالل تبادل الزيارات وامل�شاركة يف املخيمات 
والتطور  بالنه�شة  ال����دويل  املجتمع  لتعريف  وال��ت��ج��م��ع��ات  وامل���وؤمت���رات 
العمل  اأهمية  االإجتماع  وبحث  بالدولة.  االإر�شادية  احلركة  ت�شهده  الذي 
اأ�شا�شيا يف احلركة االإر�شادية - و�شرورة غر�س  التطوعي - باإعتباره ركنا 
ثقافة التطوع والعمل اجلماعي وروح الفريق يف االأجيال القادمة كما مت 
التاأكيد على اأهمية حث الفتيات على اأن ي�شبحن متفاعالت اجتماعيا من 

املجاالت - على ال�شعيدين املحلي والعاملي- ينبع من املكانة املحورية التي 
حتتلها املراأة االإماراتية ك�شريك اإ�شرتاتيجي يف دعم التنمية ال�شاملة ودفع 

عجلة التقدم االإجتماعي امل�شتدام يف الدولة.
الت�شكيل اجل��دي��د ملجل�س  اج��ت��م��اع �شموها م��ع ع�����ش��وات  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
اإدارة جمعية مر�شدات االإمارات يف ق�شر البديع الإ�شتعرا�س اأبرز اإجنازات 
املا�شية  االأع��وام  خالل  والعاملي  واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  اجلمعية 
يف  واملجتمعي  التطوعي  العمل  واأه��م��ي��ة  االإر���ش��ادي��ة  باحلركة  والتعريف 
الدولة واالإطالع على جتربة مفو�شية مر�شدات ال�شارقة ا�شافة اىل توزيع 

املهام املناطة بالع�شوات اجلدد يف جمل�س االإدارة.
بنت  ال�شيخة جواهر  �شمو  برئا�شة  اإدارة اجلمعية اجلديد  وي�شم جمل�س 
حممد القا�شمي رئي�س جمعية مر�شدات االإمارات كال من الدكتورة نورة 
وال�شيخة  االإم����ارات  م��ر���ش��دات  جمعية  رئي�شة  نائبة  امل��دف��ع  عبدالرحمن 
بدائرة  م�شاريع  من�شق  املرزوقي  القا�شمي وجنوم حممد  �شامل  بنت  ندى 
جمل�س  رئي�شة  علي  اآل  �شيف  وعائ�شة  اأبوظبي  بلدية  يف  البلدية  ال�شوؤون 
االإت�شال  رئي�شة  ال�شرفاء  عبدالرحمن  ومرمي  القيوين  اأم  اأعمال  �شيدات 

خالل امل�شاركة يف االأعمال املجتمعية وتوجيه فكرهن وذاتهن نحو مفاهيم 
جديدة للتطوع لتوطيد العالقات االإجتماعية ولتعزيز اجلهود املجتمعية 

والتوعوية وتوجيهها لدعم الق�شايا التي يتبناها املجتمع.
التعليمية  ال��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�����ش��ارق��ة  م��ر���ش��دات  مفو�شية  وت��ط��رح 
العاملية  والق�شايا  االإجتماعي  الرتابط  ح��ول  تتمحور  التي  والرتفيهية 
امل�شتوى  والعمل املجتمعي والتغذية ال�شحية واملهارات االجتماعية لرفع 
للتعامل مع م�شتجدات وحتديات  وتاأهيلهن  للمر�شدات  والفكري  الثقايف 

الع�شر وقيادة التغيري االإيجابي يف املجتمع املحلي والعاملي.
القا�شمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  رح��ب��ت  االإج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 
ح�شهن  عن  تنم  والتي  طرحها  مت  التي  وباملبادرات  الع�شوات  مبقرتحات 
وتطوير  تنمية  جتاه  االإجتماعية  بامل�شوؤولية  والتزامهن  الرفيع  الوطني 
تاأدية  يف  التوفيق  كل  االإدارة  جمل�س  ع�شوات  �شموها  متنت  كما  املجتمع 
دور  وتعميق  والتنموية  االإجتماعية  االأه���داف  وحتقيق  بهن  املناط  املهام 
ال��ت��ط��وع��ي يف دولة  االإر���ش��ادي��ة وال��ع��م��ل  ب��احل��رك��ة  ال��ن��ه��و���س  اجلمعية يف 

االإمارات العربية املتحدة. 

مدير عام حماكم دبي يكرم 182 موظفًا 
�سمن مبادرة �سكرًا يف الربع الأول ل�2013

�سركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي توقع اإتفاقية لفتتاح ح�سانة يف جزيرة ال�سعديات

املعرفة,  اإدارة  ا�شبوع  يف  وامل�شاركني  االإدارات,  خمتلف 
كذلك احلا�شلني على موؤهل علمي اأعلى, فار�س ال�شهر 

باإدارة خدمات الق�شايا.
فعاليات  جميع  وتنظيم  لتوحيد  تاأتي  �شكراً  فمبادرة 
ال��ب�����ش��ري��ة م���ن الهيئة  ت���ك���رمي ك������وادر حم���اك���م دب����ي 
اأو الهيئة االإدارية بجميع فئاتها الوظيفية  الق�شائية 
التي يرعاها �شعادة مدير عام املحاكم مبا�شرة, وذلك 
لت�شجيع االإبداع والتطوير واالبتكار, وتقدير الكفاءات 
ار�شاء  وك��ذل��ك  ال��ع��ام��ل��ون,  ال��ت��ي يحققها  واالإجن�����ازات 
تقليد العرفان باجلميل لكل املتميزين يف حماكم دبي, 
و تعزيز وبناء روح االنتماء عند املتعاملني جتاه الدائرة, 
حتفيزهم  يف  ي�شاهم  مب��ا  املبا�شر  التوا�شل  وتر�شيخ 
لتحقيق التميز, حيث يتوىل ق�شم �شوؤون مكتب املدير 
العام بالتعاون مع املحاكم والوحدات التنظيمية واإدارة 

املوارد الب�شرية يف تنظيم برامج وفعاليات التكرمي.

كرم الدكتور اأحمد �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم 
والرامج  االإدارات  خم��ت��ل��ف  يف  182موظف  دب����ي, 
وذلك  احل��ايل,  العام  من  االأول  الربع  خالل  بالدائرة 
يف اإطار مبادرة �شكراً لتكرمي جميع الكوادر الوظيفية 
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة واالإداري��������ة يف حم��اك��م دبي, 
لتحقيق روؤيتها يف الريادة يف عمل املحاكم , من خالل 
والتميز  االإب���داع  على  املحفزة  الداخلية  البيئة  تعزيز 
وا�شتقطاب واملحافظة على املوارد الب�شرية ذات الكفاءة 

العالية.
ك��رم م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي وب�شكل متفرق يف  حيث 
املبذولة خالل الربع االأول  الدائرة تقديراً جلهودهم 
لعام 2013, وم�شاركتهم الفعالة يف عدة فعاليات منها 
التنفيذية  واللجنة   , �شهيل  برنامج  متطوعي  تكرمي 
لنادي حماكم دبي, وتكرمي للم�شتخدمني �شمن �شكراً 
املتميزين يف  املوظفني  م��ن  ع��دد  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل��ك��م, 

اجلامعية. وتتمتع ح�شانة ريدوود ال�شعديات مبوقع مميز 
و�شط املجمعات ال�شكنية واملنتجعات من فئة اخلم�س جنوم 
واملرافق الريا�شية والرتفيهية واملحالت التجارية املنت�شرة 
. وت�شغل احل�شانة م�شاحة األف و 500 مرت مربع حيث 
مت تخ�شي�س 500 مرت مربع منها للبناء فيما خ�ش�شت 
ويخ�شع  اخلارجية.  للمرافق  املتبقية  مربع  مرت  االأل��ف 
يقوم  ال���ذي  البيئية  اال���ش��ت��دام��ة  مل��ب��داأ  احل�شانة  ت�شميم 
على اال�شتفادة الق�شوى من االإ�شاءة الطبيعية والتهوية 
اجليدة وا�شتخدام املواد الطبيعية التي تعمر طويال دون 
اأعلى  الناحية اجلمالية مع اهتمام خا�س بتطبيق  اإغفال 

معايري االأمن وال�شالمة البيئية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  ال�شياحي  واالإ�شتثمار  التطوير  �شركة  وقعت 
اأول ح�شانة يف  اتفاقية الفتتاح  وجمموعة كيدز فري�شت 
العام احلايل.  الثاين من  الن�شف  �شعديات خالل  جزيرة 
وتاأتي هذه اخلطوة �شمن امل�شاريع التعليمية التي يجري 
على  ت�شتمل  والتي  ال�شعديات  جزيرة  يف  حاليا  تطويرها 
ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ي ت��ت��وىل ���ش��رك��ة مبادلة 
توفري  اإىل  و���ش��وال  اأب��وظ��ب��ي  كرانلي  وم��در���ش��ة  تطويرها 
عام  ب��ح��ل��ول  اجل���زي���رة  يف  الرئي�شية  التعليمية  امل���راح���ل 
2014 ابتداء من املرحلة التح�شريية وانتهاء بالدرا�شة 

االحتادية للكهرباء تربم اتفاقية تفاهم مع اأكادميية ات�شاالت لتدريب م�ظفي الهيئة اجلدد

الهيئة تعتمد توفري 2000 وظيفة خالل خم�س �سنوات
بلدية عجمان جتري تعديال على اإجراءات رخ�س البناء 
و�سهادة الإجناز وتوزعه على املكاتب ال�ست�سارية بالإمارة

•• دبي ـ حممد بدير 

للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة  وق��ع��ت 
اأكادميية  ت��ف��اه��م م��ع  وامل����اء م��ذك��رة 
مبقت�شاها  ت������ق������وم  ات�������������ش������االت 
تدريب  خدمات  بتقدمي  االأكادميية 
وتاأهيل الكفاءات الوظيفية بالهيئة 
ع���ل���ى خم���ت���ل���ف ب�����رام�����ج ال���ت���دري���ب 
التقنية واملالية واالإدارية من خالل 
التدريبية  ال�����دورات  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال���ت���ي ت���ق���ام مب���ق���ر االأك����ادمي����ي����ة اأو 
خالل  وذل��ك  للهيئة  التابعة  املباين 
نهاية  وحتى  اأبريل  اأول  من  الفرتة 
وق���ع  2013م.  اجل���������اري  ال�����ع�����ام 
�شعادة  الهيئة  جانب  من  االتفاقية 
حممد حممد �شالح املدير العام يف 
�شامل  ن�شيب  عدنان  ال�شيد  ح�شور 
اخلدمات  ل��دائ��رة  التنفيذي  امل��دي��ر 
امل�����ش��رتك��ة وال�����ش��ي��دة جن���الء مو�شى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدائرة  امل��دي��ر  رم�����ش��ان 
جانب  وم������ن  امل���ت���ع���ام���ل���ني  خ����دم����ة 
ال���ق���اي���دي مدير  االأك���ادمي���ي���ة ع��ل��ي 
ع��ام االأك��ادمي��ي��ة وبح�شور ع��دد من 
�شعادة  واك���د  االك��ادمي��ي��ة.  م�شئويل 
حم��م��د حم��م��د ���ش��ال��ح, ع��ل��ى اهمية 
بني  التعاون  اأطر  وتعزيز  االتفاقية 
الهيئة و اأكادميية ات�شاالت مبينا اأن 
الكوادر  تاأهيل  اإىل  تهدف  االتفاقية 
ال�شليم  التدريب  وت��ق��دمي  املواطنة 
لها لتمكنها من اأداء اأدوارها بال�شكل 
م�شتوى  رفع  على  والعمل  االأف�شل, 
مهاراتهم,  وتطوير  املوظفني  كفاءة 
وقال الهيئة توؤمن اأن املوارد الب�شرية 
اأهم  اأح��د  ه��ي  موظفيها  يف  املتمثلة 
للموظف  اجليد  والتاأهيل  اأ�شولها, 
العمل  وم�شتوى  جودة  على  ينعك�س 

وم�شتوى تقدمي اخلدمة .

•• عجمان ـ الفجر 

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  قامت 
ب��ع��ج��م��ان ب�����اإج�����راء ت���ع���دي���ل على 
تعامالتها مع املكاتب اال�شت�شارية 
ال��ع��ام��ل��ة ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان ,وذل���ك 
البناء  رخ�����س  اإ����ش���دار  بخ�شو�س 
واال�شرتاطات  االإجن�����از  و���ش��ه��ادة 
وع��م��م��ت��ه��ا عليهم  ال���ت���ي حت��ك��م��ه��ا 
ت��ب�����ش��ي��ط االإج�����������راءات  ب����ه����دف   ,
دعما  ف��ي��ه  مب��ا  عليهم  والت�شهيل 
ل�شيا�شة حت�شني جتربة املتعاملني 
امل�شافة  القيمة  خدمات  وتقدمي 
اإدارة  اإ�شرتاتيجيات  منطلق  وم��ن 
املباين يف تطوير خدمات ترخي�س 

املباين يف االإمارة.
وجاء يف هذا التعديل اإ�شدار تعميم 
خا�س بذلك ت�شمن اإحدى ع�شرة 
املباين  ب��رتاخ��ي�����س  م����ادة خ��ا���ش��ة 
و���ش��ه��ادة االجن���از وا���ش��رتاط��ات��ه��ا و 
كافة  على  وتعميمها  توزيعها  مت 
واملقاولني  اال���ش��ت�����ش��اري��ة  امل��ك��ات��ب 

امل��ت��ع��ام��ل��ني ب�شكل  خ��ا���ش��ة وك���اف���ة 
عام.

خليفة  امل��ه��ن��د���س  اأك�����د  ذل����ك  اإىل 
املباين  اإدارة  م���دي���ر  ال���ف���ال����ش���ي 
التعميم  ه������ذا  ب��������اأن  ب�����ال�����دائ�����رة 
ي����و�����ش����ح ال����ك����ث����ري م������ن االأم����������ور 
البناء  تراخي�س  باإ�شدار  اخلا�شة 
ترجمة  وي��ع��ت��ر  وا����ش���رتاط���ات���ه���ا 
الإ�شرتاتيجيات الدائرة يف ترجمة 
روؤي��ت��ه��ا ور���ش��ال��ت��ه��ا واأه���داف���ه���ا يف 
خلدمة  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق 
القطاعات  ك��اف��ة  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
هذا  ب��اأن  وخارجها,الفتا  ب��االإم��ارة 
اإقباال من املقاولني  التعميم �شهد 
ال����ذي����ن ث���م���ن���وا ج����ه����ود ال����دائ����رة 

واهتمامها بهم.
واأك�������د امل���ه���ن���د����س ال���ف���ال����ش���ي ب����اأن 
ال������دائ������رة ت����وا�����ش����ل ج����ه����وده����ا يف 
منوها  للجميع  خدماتها  حت�شني 
البناء ال  اإ���ش��دار رخ�شة  ب��ات  باأنه 
ي�����ش��ت��غ��رق ث��الث��ة اأي�����ام ف��ق��ط بعد 

ا�شتكمال كافة متطلباتها.

باالإمارة وذلك بهدف اإلزامهم بها 
وتطبيقها منذ 25 فراير املا�شي 
املتعاملني  على  ال��وق��ت  واخت�شار 
بتوجيهات  ع��ل��ي��ه��م  ,وال��ت�����ش��ه��ي��ل 
ب��ن حميد  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
ومتابعة  ال��دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
مدير  اإب��راه��ي��م  يحيى  �شعادة  م��ن 
عام الدائرة وحر�شهما على توفري 
للم�شتثمرين  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ك��اف��ة 

اتفاقية  اأن  الهيئة  عام  مدير  واأ�شار 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �شت�شمل  ال��ت��دري��ب 
مبادرة  ���ش��م��ن  امل��ع��ي��ن��ني  امل��واط��ن��ني 
اأب�����������ش�����ر, امل�����وظ�����ف�����ني اجل����������دد من 
مراكز  يف  االأم��ام��ي  ال�شف  موظفي 
يقومون  ال��ذي��ن  املتعاملني  خ��دم��ة 
للمتعاملني,  اخل����دم����ة  ب���ت���ق���دمي 
وموظفي مركز االت�شال و موظفي 
تاأهيل  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  ال����ط����واريء, 
الفنية  ال����وظ����ائ����ف  يف  امل����واط����ن����ني 
تكون  اأن  اإىل  الهيئة  تتطلع  ح��ي��ث 
توطني  يف  ال���رائ���دة  اجل��ه��ات  �شمن 
او�شح  الفنية. من جانبه  الوظائف 
علي القايدي مدير عام االأكادميية, 
لدعم  متخ�ش�شة  ب���رام���ج  ب���وج���ود 
اأهمية  على  �شدد  كما  اأب�شر  م��ب��ادرة 
احلكومية  اجل���ه���ات  ب���ني  ال�����ش��راك��ة 
وزيادة  التوطني  يدعم  مبا  وخا�شة 
ن�����ش��ب��ة وظ����ائ����ف امل����واط����ن����ني ومب���ا 
ي�����ش��ب ب��امل�����ش��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة, وق����ال 
ات�شاالت باختيارها  اأكادميية  تفخر 
الوطنية  ال��ك��وادر  وتطوير  لتدريب 
للكهرباء  االإحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 

وامل���اء وذل��ك ع��ر مركز ك���وادر ذراع 
التوطني يف االأكادميية. وياأتي ذلك 
يف اإطار الرامج املكثفة التي تنفذها 
وتطوير  لتدريب  حاليا  االأكادميية 
الكفاءات الب�شرية ملختلف املوؤ�ش�شات 

احلكومية واخلا�شة .

تعيني عدد 233 م�اطنا 
وترقية 68 م�اطنا خلل 

عامي 2011 و 2012م
ال��ه��ي��ئ��ة االحتادية  اأف����اد م��دي��ر ع���ام 
ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل������اء ب���اأن���ه اإدراك�������ا من 
امل�شاركة  يف  الوطني  لدورها  الهيئة 
يف �شيا�شة التوطني وخا�شة لطبيعة 
ع��م��ل��ه��ا وال���ن���ط���اق اجل���غ���رايف ال���ذي 
انت�شار  ح��ي��ث  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��غ��ط��ي��ه 
االإم�����ارات,  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  مكاتبها 
ف��ق��د ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��ع��ي��ني عدد 
 2011 ع���ام���ي  يف  م���واط���ن   233
& 2012م وحتى الربع االأول من 
خمتلف  يف  وذل����ك  2013م  ال���ع���ام 
مكاتب  ت��غ��ط��ي��ه��ا  ال���ت���ي  االإم����������ارات 
الهيئة يف اأم القيوين, راأ�س اخليمة, 

ودب��ي, كما  الفجرية عجمان  الذيد, 
اأو�شح اأن الهيئة حتر�س على اإتاحة 
املجتهدين  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال��ف��ر���ش��ة 
ن��ح��و احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��رتق��ي��ات يف 
الت�شجيع  باب  من  الوظيفي  ال�شلم 
وكذلك امل�شار الوظيفي, بحيث متت 
مواطن  م��وظ��ف   68 ع����دد  ت��رق��ي��ة 
اأو�شح  ك��م��ا  ال���ف���رتة.  ن��ف�����س  خ����الل 
���ش��ع��ادت��ه ب����اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل �شمن 
وم�شتهدفات  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 
معتمدة على مدى ال�شنوات القادمة 
ن�شبة  اأن  ح��ي��ث  ال���ت���وط���ني,  ب�������ش���اأن 
قد  القيادية  الوظائف  يف  التوطني 
ن�شبة  اأن  واأ�شار اىل   ,100% بلغت 
مبادرة  نهاية  يف  �شت�شل  ال��ت��وط��ني 
% من   80 ي���ق���ارب  م���ا  اأب�����ش��ر اىل 
اإج���م���ايل ال���وظ���ائ���ف. واأ�����ش����اف بان 
2012م  العام  خالل  وقعت  الهيئة 
�شوؤون  وزارة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
رئي�س  مبادرة  تنفيذ  ب�شاأن  الرئا�شة 
 2000 ع��دد  لتعيني  اأب�شر  ال��دول��ة 
وذلك  �شنوات  خم�س  خالل  مواطن 
بتوظيف 200 �شخ�س خالل العام 

2012 و400 خالل العام 2013 
و400 خالل العام 2014 و500 
خالل  و500   2015 العام  خ��الل 
الهيئة  اأع�����دت  وق���د   2016 ال���ع���ام 
التدريبية  وال������رام������ج  اخل����ط����ط 
تعيينهم  �شيتم  ال��ذي��ن  للمواطنني 
�شمن مبادرة اأب�شر وذلك مع بع�س 
املجال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  اجل��ه��ات 

مثل اأكادميية ات�شاالت.
 وق���د مت ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��رب��ع االأول 
عدد  ت��ع��ي��ني  2013م  ال����ع����ام  م����ن 
حيث  امل��ب��ادرة  �شمن  مواطنا   127
الهيئة  بالعمل لدى  التحق بع�شهم 
التعيني  اإج������راءات  وال��ب��ع�����س حت��ت 
الذين  املواطنني  ت�شجيع  اإط��ار  ويف 
الراتب  زي���ادة  مت  فقد  تعيينهم  مت 

املخ�ش�س لهم موؤخرا.

تاأهيل امل�اطنني للعمل يف 
التخ�ش�شات الفنية

التوقيع  قد مت  باأنه  �شعادته  وك�شف 
م�����ع معهد  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة  ع���ل���ى 
املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
)ADVETI( يف يناير 2012م 
وذل����ك ب��ه��دف ت��اأه��ي��ل امل��واط��ن��ني يف 
ال��ف��ن��ي��ة ح��ي��ث تقوم  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
املعهد  م��ن  ال��ط��الب  برعاية  الهيئة 
ال���ه���ي���ئ���ة وت���وف���ري  وت���وظ���ي���ف���ه���م يف 
الهيئة  تقوم  كما  العملي  ال��ت��دري��ب 
�شنوات  خ��الل  �شهرية  منح  بتقدمي 
ال���درا����ش���ة. وب���ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة فاإن 
املواطنني  توفري  يف  ت�شاعد  الهيئة 
الفنية  ال��ن��واح��ي  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
والتي يطلبها �شوق العمل من جهة 
وتطلبها الهيئة من جهة اأخرى مما 
التوطني  ن�شبة  زي����ادة  يف  �شي�شاعد 

لديها.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / �س. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170937   بتاريخ : 2012/3/22                                             
با�ش��م: �شركة/ ان تي تي داتا كوربوري�شن.

وعنوانه: 3-3 تويو�شو 3-�شوم, كوتو-كو, طوكيو, اليابان.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�شميم برامج حا�شوبية, برجمة احلا�شوب اأو �شيانة برجمة احلا�شوب, ا�شت�شارات وتعليم وتوفري معلومات متعلقة بت�شميم الرامج احلا�شوبية 
اأنظمة احلا�شوب,  اأنظمة احلا�شوب, خدمات مكاملة  اأو �شيانة  اإن�شاء  اأنظمة حا�شوب,  اأو �شيانة برجمة احلا�شوب, ت�شميم  اأو برجمة احلا�شوب 
التقنية يف جمال  اأنظمة احلا�شوب, خدمات اال�شت�شارات  اأو �شيانة  اإن�شاء  اأنظمة حا�شوب,  املتعلقة بت�شميم  املعلومات  ا�شت�شارات وتعليم وتوفري 
هند�شة مراكز البيانات, احلو�شبة ال�شحابية العامة واخلا�شة, تقييم وتطبيق تقنية االنرتنت واخلدمات, توفري معلومات تقنية متعلقة بت�شميم 
برامج حا�شوبية, اأو برجمة احلا�شوب اأو �شيانة برجمة احلا�شوب با�شتخدام االنرتنت وات�شاالت الهواتف اخللوية اأو و�شائل االت�شال االأخرى, 
اإن�شاء و�شيانة ال�شفحات الرئي�شية لالآخرين على االنرتنت, تفعيل املحتوى الرقمي ومواقع االنرتنت, اإن�شاء وتطوير مواقع وبوابات االنرتنت 
واإن�شاء  بت�شميم  املتعلقة  املعلومات  توفري  االنرتنت,  على  واالإع��الن  للدعاية  الرئي�شية  ال�شفحات  و�شيانة  واإن�شاء  ت�شميم  البحث(,  )حمركات 
�شبكة احلا�شوب,  برامج حا�شوب الأمان  واإن�شاء و�شيانة  بت�شميم  املتعلقة  املعلومات  الفريو�شات احلا�شوبية, توفري  برامج حا�شوب �شد  و�شيانة 
خدمات اال�شت�شارات املتعلقة بحماية �شبكة االت�شاالت عر االنرتنت وات�شاالت الهواتف اخللوية وو�شائل االت�شال االأخرى, التحقق من هوية 
للحا�شوب.   البيانات  ترميز  االلكرتونية,  املعلومات  حمتويات  يف  تزييف  وجود  وتوثيق  من  والتحقق  فح�س  االلكرتونية,  التجارة  م�شتخدمي  
االت�شاالت, توفري معلومات متعلقة  �شبكة  مل�شتخدمي  ال�شخ�شية  البيانات  تعريف وترتيب  االنرتنت,  التعرف على م�شتخدمني م�شجلني على 
بت�شميم واإن�شاء و�شيانة برامج احلا�شوب امل�شتخدمة لنظام التعريف ال�شخ�شي با�شتخدام الب�شمة, ت�شهيل الو�شول لقواعد البيانات بوا�شطة 
االنرتنت والهواتف اخللوية وو�شائل االت�شال االأخرى, توفري حمركات بحث بوا�شطة االنرتنت والهواتف اخللوية وو�شائل االت�شال االأخرى, 
اإىل قواعد بيانات  اأجهزة احلا�شوب, حتويل البيانات  اإ�شارات �شوت و�شور ون�شو�س بوا�شطة  اإىل  حتويل ال�شوت وال�شور ومعلومات الن�شو�س 
اأنظمة احلوا�شيب عن بعد, تو�شيع  اأجهزة احلا�شب, مراقبة  حا�شوبية, التبادل االلكرتوين لل�شورة يف �شكل بيانات, معاجلة املعلومات بوا�شطة 
واالإ�شافة اإىل الوظائف وتهيئة برامج احلا�شب واأجهزة احلا�شب )مبا فيها وحدات املعاجلة املركزية والدوائر االإلكرتونية واالأ�شرطة واالأقرا�س 
املغناطي�شية تخزن برامج احلا�شب ومعدات ملحقة اأخرى, التحقق من االت�شال بني اأجهزة احلا�شب, التحقق الأغرا�س التاأكد من طريقة عمل 
احلا�شوب  اأجهزة  اأو  برامج  ت�شتخدم  التي  االأجهزة  على  احلا�شوب  برامج  وتثبيت  ب�شيانة  املتعلقة  احلا�شوب  وتعليم  ا�شت�شارات  احلا�شب,  برامج 
واالأقرا�س  واالأ�شرطة  والدوائر االلكرتونية  املركزية  املعاجلة  اأجهزة احلا�شب )مبا فيها وحدات  تاأجري  اأنظمة احلا�شوب,  بوا�شطة  امل�شتخدمة 
املغناطي�شية تخزن برامج احلا�شب ومعدات ملحقة اأخرى, توفري برامج احلا�شوب واملعلومات املتعلقة بها, مزود خدمات التطبيق )اأيه ا�س بيه(  
مبا فيها توفري وتفعيل واإدارة وتطوير و�شيانة الطلبات والرجميات ومواقع االنرتنت وقواعد البيانات وخدمات الرجميات يف هيئة خدمة 
)اأ�س اأيه اأيه اأ�س(, خدمات املن�شات كخدمة )بيه ايه ايه ا�س(, خدمات البيانات التحتية كخدمة )اأي اأيه اأيه اأ�س(, خدمات احلو�شبة ال�شحابية, 
ل�شبكات  )ال�شريفر(  اخلادمات  على  ذاك��رة   م�شاحات  تاأجري  )ال�شريفر(,  خادمات  تاأجري   , ال�شحابية  احلو�شبة  جمال  يف  اال�شت�شارات  خدمات 
االت�شاالت, حت�شري الكتيبات املتعلقة برامج احلا�شوب واأجهزة احلا�شب )مبا فيها وحدات املعاجلة املركزية والدوائر االإلكرتونية واالأ�شرطة 
واالأقرا�س املغناطي�شية تخزن برامج احلا�شب ومعدات ملحقة اأخرى, ن�شائح تقنية متعلقة باأداء وعمل اأجهزة احلا�شوب واالأجهزة االأخرى التي 
تتطلب م�شتوى عايل من املعرفة اأو املهارة اأو اخلرة يف امل�شغالت للو�شول اإىل الدقة املطلوبة يف ت�شغيلها, مراقبة اجلودة, م�شروع خدمات تطبيق 
, توفري خدمات الدعم التقني واملعلومات العامة, مبا فيها ك�شف  امل��وارد  مبا فيها التعريف واحليازة وتطبيق نظام معلومات االإدارة  تخطيط 
ومعاجلة اخللل يف �شكل ت�شخي�س معدات احلا�شب وم�شكالت الرجميات  واإ�شالح م�شكالت برجميات احلا�شوب عر االنرتنت والهاتف والريد 
االلكرتوين ال�شخ�شي, مراقبة وتنفيذ االأنظمة التقنية مبا فيها خدمات اإدارة م�شاريع احلا�شب, خدمات نقل البيانات, خدمة حماية احلا�شوب, 
البحث واال�شت�شارات يف قطاع احلا�شب, البحث والتطوير يف تقنيات احلا�شب, اخلدمات يف جمال العلوم والتكنولوجيا كالبحث والتطوير املتعلق 

بها, االأبحاث والتحاليل ال�شناعية, ت�شميم وتطوير برجميات واأجزاء احلا�شوب.
الواق�عة بالفئة: 42

و�شف العالمة: الكلمات " Global IT Innovator " بحروف التينية كما يف ال�شكل املو�شح.
اال�ش��رتاطات:  

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

تنويه

A 2012/77 باإلغاء املناق�سة

مدينة  بلدية   - البلدية  ال�ش�ؤون  ــرة  دائ تعلن 
منا�شري  )�شراء  العامة  املناق�شة  اإلغاء  العني عن 
رقم  ال�شغط  مكائن  غيار  وقطع  اللح�م  لتقطيع 
ادارة  مراجعة  يرجى  وعليه   )A  2012/77
املناق�شات والعق�د بالطابق االأول مببنى البلدية 

الرئي�شي وذلك ال�شتكمال اجراءات االإلغاء.
مدير عام بلدية مدينة العني 



06 اخلميس -  4   أبريل    2013 م    -    العـدد   10758
Thursday   4    April     2013  -  Issue No   10758

العدد 10758 بتاريخ 2013/4/4   

اإعــــــــــلن
لكوي  �شديقه  ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املالب�س  رخ�شة رقم:CN 1043273 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*3.66

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل �شديقه لكوي املالب�س   
SIDDIQA IRONING SHOP

اىل/م�شبغة �شديقة 
SIDDIQA LAUNDRY

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي - �شارع هزاع بن زايد - بناية/حارب 
 C56 - E41 شيف الظاهري اىل ابو ظبي جزيرة ابوظبي �شارع املرور�

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورتي وان لالحذية

رخ�شة رقم:CN 1463189 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/فورتي وان لالحذية   
FORTY ONE SHOES

اىل/فورتي وان للهواتف املتحركة 
FORTY ONE MOBILE PHONE

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها بالتجزئة)474101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع االحذية الرجالية - بالتجزئة)4771901(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيو هوت الين لالدوات املطبخية 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1162916 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/نيو هوت الين لالدوات املطبخية ذ.م.م   
NEW HOTLINE KITCHEN EQUIPMENTS LLC

اىل/نيو هوت الين للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكيه ذ.م.م 
NEW HOTLINE ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTING LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي - �شارع املرور - ق10 بناية22 - بناية �شغري 
املالك �شعيد  �شعيد خليفة اخليلي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع حمدان 

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جبل الظنة للمقاوالت  

وال�شيانة العامة  رخ�شة رقم:CN 1117893 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة جبل الظنة للمقاوالت  وال�شيانة العامة   
JABAL AL DHANNA GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE EST

اىل/موؤ�ش�شة جبل الظنة لل�شيانة العامة 
JABAL AL DHANNA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة)4923011(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت الت�شجري)4220403(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري  االقت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املعدات الكرى لتاجري املعدات 

الثقيلة  رخ�شة رقم:CN 1178919 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.22*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/املعدات الكرى لتاجري املعدات الثقيلة   
GRAND EQUIPMENT HEAVY EQUIPMENT RENTAL

اىل/جولدن جراند للمقاوالت والنقليات العامة 
GOLDEN GRAND GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقليات عامة)4923011(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شات النفط والغاز الرية والبحرية)0910018(
تعديل ن�شاط/حذف تاجري االالت واملعدات الثقيلة)7730004(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
بريي  ال�ش�����ادة/رد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1179237:للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبد اهلل عبيد احمد جا�شم املهريي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امنة ح�شن زوجة عبد الرحمن �شعد عبد اهلل على املنهايل

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/مركز برازيليانا  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN 1180436:نيلز لوجن لتجميل ال�شيدات رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
منى خليفة عبد الرزاق املريخي من 40% اىل %60

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مرمي احمد خليل خالد املريخي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوهينور للهواتف 

CN 1195170:املتحركة وااللكرتونيات رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جنم عبد اهلل �شيار على احلو�شني )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فرج ابراهيم فرج مبارك

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
بهذا تعلن  دائ���رة التنمية االقت�شادية قطاع ال�شوؤون التجارية 

CN 1156248:بان الرخ�شة التجارية رقم
والبال�شرت  الطابوق  العمال  احمد  مظهر  التجاري  باال�شم   
اجلن�شية  م�شري  دياب  حممود  احمد  ال�شيد/مظهر  وميلكها 
ووكيل اخلدمات/حممد احمد �شعيد عبد اهلل اجلابري امارات 

اجلن�شية
حيث ابدى املذكور اعاله يف اجراء التعديالت التالية:

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بايونري بارترنز الدولة لال�شتثمار 

التجاري ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1164244  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليفة عبد اهلل حمد البدر املهريي )%52(
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد عنان حممد ح�شن ابو �شحادة من 29% اىل %48
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف احمد علي حممد علي ال�شرفاء احلمادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعلن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
روعة  التجاري  باال�شم   CN رقم:1195977 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  للمفرو�شات 

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

را�شد املرر الدارة العقارات
رخ�شة رقم:CN 1027016 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المبات عبد القادر
رخ�شة رقم:CN 1043793 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10758 بتاريخ 2013/4/4   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دملا لتجارة اال�شماك

رخ�شة رقم:CN 1066387 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/دملا لتجارة اال�شماك   
DELMA FISH TRADING

اىل/قمر املدينة لتجارة اال�شماك 
KAMAR AL MADEENA FISH TRADING

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10758 بتاريخ 2013/4/4   

اإعــــــــــلن
فرع  ذ.م.م   - ال�ش�����ادة/ترا�شكو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابوظبي  رخ�شة رقم:CN 1141832 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*6 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ترا�شكو - ذ.م.م فرع ابوظبي   
TRASHCO - LLC - ABU DHABI BRANCH

اىل/�شيتا ترا�شكو للحلول البيئية �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي1 
SITA TRASHCO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LLC - BRANCH OF ABU DHABI1

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�شاهني  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1033388:للهدايا ذ.م.م  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد ح�شن علي �شعيد املحرمي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ايوب عبد الرحيم عبد الرحمن خوري

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

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

العدد 10758 بتاريخ 2013/4/4   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شويت�س �شتايل لتجارة الهدايا والعطور

رخ�شة رقم:CN 1166384  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة �شهيل �شالح احمد عبد اهلل حممد املال املن�شوري  )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مهران عطاء الرحمن من�شف من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ مهران عطاء الرحمن من�شف من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شني حممد ا�شد اهلل اخلوري
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 4*1.7 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ �شويت�س �شتايل لتجارة الهدايا والعطور
SWITCH STYLE GIFTS & PERFUMES TRADING

اىل/�شركة �شويت�س �شتايل لتجارة الهدايا والعطور �س.ذ.م.م
SWITCH STYLE GIFTS & PERFUMES TRADING LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد )4610008(
االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 10758 بتاريخ 2013/4/4   

اعــــــــــلن
للطابوق   حممود  يو�شف  ال�ش�����ادة/معمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1063087  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عبد اهلل �شعيد الغوا�س الزعابي

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد معتوق احمد معتوق املرزوقي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 60*40

تعديل ا�شم جتاري: من/معمل يو�شف حممود للطابوق
YOUSUF MAHMOOD BLOCK WORKS

اىل/ميدان اخلتم العمال البال�شرت
MIDAN AL KHATAM PLASTERING WORKS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح - منطقة معامل الطابوق - ار�س رقم 187 - بناية/
�شعيد حارب �شعيد القبي�شي اىل املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم32 مكتب رقم 38

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10758 بتاريخ 2013/4/4   

اإعــــــــــلن
لل�شيانة  ال�ش�����ادة/املغنى  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1198688:العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

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

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

العدد 10758 بتاريخ 2013/4/4   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون قرة العني 

CN 1133706:لل�شيدات  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة طارق علي حمدان �شامل �شعيد ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي را�شد جا�شم را�شد النعيمي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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•• تغطية رم�صان عطا

والبحوث  ال����درا�����ش����ات  م���رك���ز  اق������ام 
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
���ش��ب��اح ام�����س يف م��ق��ر امل��رك��ز للعالن 
الثامن  ال�شنوي  املوؤمتر  برنامج  عن 
ني�شان- و10   9 ي��وم��ي  خ��الل  ع�شر 
اإبريل 2013 ويعقد املوؤمتر, برعاية 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  من  كرمية 
نهيان, ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي, نائب القائد االأعلى للقوات 
اأربع  وي�شم  امل��رك��ز,  رئي�س  امل�شلحة, 
ع�شرة  اثنتا  خاللها  م  ُت��ق��دَّ جل�شات, 
اأب��رز اخلراء  ورقة بحثية, لعدد من 
وامل�شوؤولني  وال��ب��اح��ث��ني  وامل��ف��ك��ري��ن 
االإم���ارات ومنطقة اخلليج  دول��ة  من 
والعامل. اأحدثت تكنولوجيا املعلومات 
ثورة يف جماالت ال�شناعات الدفاعية 
واقع  اإي��ج��اد  يف  اأ�شهمت  والع�شكرية, 
عليها  املتعارف  املفاهيم  غ��رّي  جديد 
مفهوم  فغلب  واجل��ي��و���س؛  ل��ل��ح��روب 
مفهوم  على  املتجان�شة  غ��ري  احل���رب 
التطور  واقت�شى  التقليدية,  احل��رب 
احلرب  اإدارات  ت��وف��ري  التكنولوجي 
م���ن جيو�س  ك��ث��ري  يف  االإل���ك���رتون���ي���ة 
ال��ع��امل ال��ت��ي ت��ط��ور دوره�����ا؛ لي�شمل 
واال�شتقرار  ال��داخ��ل��ي  االأم����ن  ح��ف��ظ 
انعك�شت  ك��م��ا  االأه���ل���ي.  ال�شلم  ودع���م 
نوعية  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال���ث���ورة 
البحرية  و  الرية  و�شكلها,  االأ�شلحة 
اأو  منها  الدفاعية  ���ش��واء   , اجل��وي��ة  و 
اهتمام  م��ن  وان��ط��الق��اً  ال��ه��ج��وم��ي��ة. 
والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز 
احليوية  باملو�شوعات  اال�شرتاتيجية 
والعاملي,  االإق��ل��ي��م��ي  امل�شتويني  ع��ل��ى 

الثامن  ال�شنوي  موؤمتره  يعقد  فاإنه 
ع�شر حتت عنوان:

 احلروب امل�شتقبلية يف القرن احلادي 
تت�شمن  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  والع�شرين 
جل�شات اليوم االأول: الثالثاء املوافق 
 ,2013 ني�شان-اإبريل  م��ن  التا�شع 
�شعادة  ي�شتهلها  التي  االفتتاح  جل�شة 
ال�شويدي,  ���ش��ن��د  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور 
للدرا�شات  االإم��ارات  مدير عام مركز 
بكلمة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  وال���ب���ح���وث 
الرئي�شية  ال��ك��ل��م��ة  تليها  ت��رح��ي��ب��ي��ة, 
مل��ع��ايل م��ي�����ش��ي��ل اإل���ي���و م�����اري, وزي����رة 
�شابقاً,  اخل��ارج��ي��ة  ووزي������رة  ال���دف���اع 

اجلمهورية الفرن�شية.
ويراأ�س اجلل�شة االأوىل, التي �شتحمل 
عنوان التهديدات املعا�شرة والطبيعة 
املتغرّية للحرب , معايل �شيف �شلطان 
للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال���ع���ري���اين, 
االأع�����ل�����ى ل�����الأم�����ن ال����وط����ن����ي, دول�����ة 
االإمارات العربية املتحدة. ومن املقرر 
االأ�شتاذ  ل���وجن,  اأو����ش���ن  د.  ي��ق��دم  اأن 
الدولية  ال�����ش��وؤون  ك��ل��ي��ة  يف  امل�����ش��اع��د 
اأيه  اأرن��ول��د  معهد  وع�شو  وال��ع��ام��ة, 

وال�شالم  احلرب  لدرا�شات  �شالتزمان 
ورقة  االأمريكية,  كولومبيا  بجامعة 
الالمتماثلة  احل���رب  بعنوان  بحثية 
ال��دويل , فيما يقدم جون  واالإره���اب 
ب��ا���ش��ي��ت, ال��زم��ي��ل امل�����ش��ارك يف بحوث 
باملعهد  االإل���ك���رتوين,  ال��ف�����ش��اء  اأم���ن 
امل��ل��ك��ي ل���درا����ش���ات ال����دف����اع واالأم������ن, 
بعنوان  بحثية  ورق��ة  املتحدة  اململكة 
الهجوم  االإل��ك��رتوين:  الف�شاء  ح��رب 
كري�شتوفر  د.  يعقبه  ث��م   , وال���دف���اع 
االأعمال  اإدارة  يف  امل��ح��ا���ش��ر  ك��ي��ن��زي, 
واالأم��ن ال��دويل, يف كينج كوليج, ويف 
القيادة  بكلية  ال��دف��اع  درا���ش��ات  ق�شم 
واالأركان امل�شرتكة باململكة املتحدة يف 
بحثه عن �شعود املتعاقدين يف حروب 

القرن احلادي والع�شرين . 
حتمل  التي  الثانية,  اجلل�شة  ويراأ�س 
الدفاع:  �شناعة  يف  االب��ت��ك��ار  ع��ن��وان 
امل�شتقبلية  الع�شكرية  التكنولوجيا 
ال��ل��واء ال��رك��ن الطيار ر���ش��اد حممد   ,
���ش��امل ال�����ش��ع��دي, ق��ائ��د ك��ل��ي��ة الدفاع 
ال��وط��ن��ي, يف دول��ة االإم����ارات العربية 
�شينجر,  بيرت  فيها  وي��ق��دم  امل��ت��ح��دة, 

االأمن واال�شتخبارات يف  مدير مركز 
بالواليات  والع�شرين,  القرن احلادي 
بحثية  ورق�����ة  االأم���ري���ك���ي���ة,  امل��ت��ح��دة 
امل��ق��ب��ل��ة: االجتاهات  احل���رب  ب��ع��ن��وان 
امل�شتقبل  حروب  يف  املوؤثرة  الرئي�شية 
, ثم يتحدث ريا�س قهوجي, موؤ�ش�س 
واخلليج  االأدن������ى  ال�����ش��رق  م��وؤ���ش�����ش��ة 
العربية  االإم������ارات  ب��دول��ة  للتحليل 
التنفيذي,  وم����دي����ره����ا  امل����ت����ح����دة, 
يف ورق����ت����ه ال��ب��ح��ث��ي��ة ع����ن ت���ط���ورات 
وال�شيطرة  ال����ق����ي����ادة  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
يف اجل���ي���و����س ال���ع���رب���ي���ة احل���دي���ث���ة . 
ي��ق��دم د. وي�����ش��ل��ي ك��ي��ه وارك,  ب��ع��ده��ا 
لل�شوؤون  مونك  كلية  يف  الروفي�شور 
الدولية, بجامعة تورنتو, بكندا, ورقة 
واملعلومات  اال�شتخبارات  عن  بحثية 

يف القرن احلادي والع�شرين .
ويف اليوم الثاين من املوؤمتر, االأربعاء 
اإبريل-ني�شان  م��ن  ال��ع��ا���ش��ر  امل���واف���ق 
الثالثة  اجل��ل�����ش��ة  ت��ن��ع��ق��د   ,2013
ال�شيا�شية  ال��ت��اأث��ريات  عنوان  وحتمل 
وامل����دن����ي����ة يف م�����ش��ت��ق��ب��ل احل��������روب , 
ويراأ�شها اللواء املتقاعد خالد عبداهلل 
ال���ق���وات اجلوية  ق��ائ��د  ال��ب��وع��ي��ن��ني, 
وال����دف����اع اجل�����وي ل���دول���ة االإم�������ارات 
العربية املتحدة �شابقاً, رئي�س موؤ�ش�شة 
للتحليل  واخل��ل��ي��ج  االأدن������ى  ال�����ش��رق 
بدولة   )INEGMA( الع�شكري 
وت�شتهّل  املتحدة,  العربية  االإم����ارات 
ري�����ان,  اآالن  د.  م����ع  اجل���ل�������ش���ة  ه�����ذه 
االأ�شرتايل  للمركز  التنفيذي  املدير 
الع�شكرية,   – امل���دن���ي���ة  ل��ل��ع��الق��ات 
بعنوان  البحثية  بورقته  باأ�شرتاليا, 
للعالقات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  االجت����اه����ات 
يعقبه  ث����م   , امل���دن���ي���ة-ال���ع�������ش���ك���ري���ة 

امل�شارك لق�شم  املدير  ريت�شارد جوان, 
دبلوما�شية االأزمات وعمليات ال�شالم, 
ال����دويل, بجامعة  ال��ت��ع��اون  يف م��رك��ز 
ن��ي��وي��ورك االأم��ري��ك��ي��ة, ب��ورق��ة بحثية 
م��ن احل���رب وحفظ  ال��وق��اي��ة  بعنوان 
هرنيك  د.  ي���ق���دم  ب��ع��ده��ا   . ال�����ش��الم 
هيدنكامب, زميل البحوث ف�ي جمال 
الدفاع واملجتمع وال�شناعات, باملعهد 
امللكي لدرا�شات الدفاع واالأمن, اململكة 
دور  بعنوان  البحثية  ورقته  املتحدة, 
القطاع اخلا�س يف ال�شوؤون الدفاعية: 
للحكومات  وال���ف���ر����س  ال���ت���ح���دي���ات 

وال�شركات اخلا�شة .  
حتمل  التي  الرابعة  اجلل�شة  وي��راأ���س 
ال�شراع  احل�����رب:  م�شتقبل  ع���ن���وان 
, د.  االأو���ش��ط  ال�شرق  واال���ش��ت��ق��رار يف 
بالقيادة  ال��ب��اح��ث  ال�����ش��اط��ري,  ال��ب��در 
بدولة  امل�����ش��ل��ح��ة,  ل���ل���ق���وات  ال���ع���ام���ة 

االإمارات العربية املتحدة.
يف  ب��ح��ث��ي��ة  اأوراق  ب��ت��ق��دمي  وي�����ش��ه��م 
ه�����ذه اجل��ل�����ش��ة ك�����ّل م����ن د. اأن���ت���وين 
كورد�شمان, اأ�شتاذ كر�شي اأرليه بورك 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة, مركز  ال�������ش���وؤون  يف 
والدولية,  اال�شرتاتيجية  الدرا�شات 
واللواء  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
البوعينني,  عبداهلل  خالد  )املتقاعد( 
قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  ل���دول���ة 
)املتقاعد(  ال��رك��ن  وال��ع��م��ي��د  ���ش��اب��ق��اً, 
اال�شرتاتيجي  اخل��ب��ري  ح��ن��ا,  اإل��ي��ا���س 
يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  واملحا�شر 
بريوت وجامعة نوتردام, اجلمهورية 
جل�شات  ي��خ��ت��ت��م  ب��ع��ده��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة, 
�شند  ج����م����ال  د.  �����ش����ع����ادة  امل������وؤمت������ر 
االإمارات  ال�شويدي, مدير عام مركز 

اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
ب��ك��ل��م��ت��ه اخل���ت���ام���ي���ة ُم���ن���ه���ي���اً اأع���م���ال 

املوؤمتر. 

مناخ اإقليمي ودويل
للدكتور  الرتحيبية  الكلمة  يف  وق��ال 
ج���م���ال ���ش��ن��د ال�����ش��وي��دي م���دي���ر عام 
والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز 

اال�شرتاتيجية
اإن احلروب االفرتا�شية, التي جُترى 
ع����ر ال���ك���م���ب���ي���وت���رات و االإن�����رتن�����ت , 
ال�شراعات  يف  اأ�شا�شًيا  ج��زًءا  �شت�شبح 
بداأت  ول��ق��د  ال����دول,  ب��ني  الع�شكرية 
املقبلة  احل��روب  طبيعة  نحو  النظرة 
تختلف,  واإدارت�����ه�����ا  ���ش��ّن��ه��ا  واأ����ش���ل���وب 
العلمي  ال���ت���ق���ّدم  اآل����ي����ات  وف���ر����ش���ت 
ظهور  املعّقد  التكنولوجي  وال��ت��ط��ّور 
اأنواع جديدة من االأ�شلحة اأكرث فتًكا 
وتدمرًيا, و�شرعت العديد من الدول 
ب��و���ش��ائ��ل خ��و���ش��ه��ا دفاًعا  ال��ت�����ش��ّل��ح  يف 
وه���ج���وًم���ا, ب��اع��ت��ب��ار ذل���ك ج�����زًءا من 
وبداأت  القومي,  االأم��ن  ا�شرتاتيجية 
اإج��راء بحوث ومناق�شات م�شتمرة يف 
املفهوم  لتحديد  الع�شكرية,  الدوائر 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي اجل��دي��د ال���ذي يجب 

اتباعه خالل الفرتة املقبلة. 
وا����ش���اف ال�����ش��وي��دي , ان��ط��الًق��ا من 
ق��ن��اع��ت��ن��ا ب��اأه��م��ّي��ة م��و���ش��وع احل���روب 
اإقليمي  م��ن��اخ  ظ��ل  ويف  امل�شتقبلية, 
اال�شطراب  ب��ع��وام��ل  ُم��ث��ق��ل  ودويل 

نذر  ف��ي��ه  تتجّمع  اال���ش��ت��ق��رار,  وع���دم 
قرارنا  ج���اء   , وامل���واج���ه���ات  ال�����ش��راع 
الثامن  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  تخ�شي�س 
امل�شتقبلية  للحروب  العام  لهذا  ع�شر 
حيث   , والع�شرين  احل��ادي  القرن  يف 
للدرا�شات  االإم�������ارات  م��رك��ز  يف  اإن���ن���ا 
اإن�شائه  والبحوث اال�شرتاتيجية منذ 
عام 1994, نرّكز اأن�شطَتنا وجهوَدنا 
املو�شوعات  ت��ن��اول  على  وم��وؤمت��راِت��ن��ا 
املحلية  امل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  احل���ي���وي���ة 
واالإقليمية والعاملية يف املجاالت كافة 
والع�شكرية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

واالأمنية وغريها.
يوّفر  امل���وؤمت���ر  ه����ذا  اأن  يف  ���ش��ّك  وال 
وعر�س  االآراء  لتبادل  ثمينة  فر�شة 
من  نخبة  �شيقّدمها  ال��ت��ي  االأف���ك���ار, 
واملحللني  وال��ع�����ش��ك��ري��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
�������ش���ني, ح������ول ع������دد من  وامل���ت���خ�������شّ
املتغرّية  الطبيعة  ت�شمل  املو�شوعات 
اجلديدة  وال���ت���ه���دي���دات  ل���ل���ح���روب, 
امل�شتقبلي  وال����دور  ال��ق��وم��ي,  ل��الأم��ن 
للتكنولوجيا يف اال�شتخدام الع�شكري, 
واملدنية  ال�شيا�شية  اجلوانب  وكذلك 
امل�شتقبلية,  احل�������روب  يف  امل�����وؤث�����رة 
�شركات  ب��ني  العالقة  اإىل  باالإ�شافة 
ت�شنيع االأ�شلحة واملوؤ�ش�شة الع�شكرية, 
واالأبعاد اال�شرتاتيجية لتلك العالقة, 
وم�����ش��ت��ق��ب��ل احل�����رب واال����ش���ت���ق���رار يف 
االأو�شط واختتم كلمتة قائال  ال�شرق 
تبداأ  امل�شتقبلية  احل��روب  نوعية  اإن   ,

ونحن  بالتكنولوجيا,  وتنتهي  بالعلم 
م��ن خ��الل م��وؤمت��رن��ا ه��ذا ن��ح��اول اأن 
نتعّرف هذا العلم, وكيفّية اال�شتفادة 

من هذه التكنولوجيا. 

الدمج وااللتحام
اال�شتاد  حممد  احمد  ال�شيد  و�شرح 
مركز  يف  امل������وؤمت������رات  ادارة  م���دي���ر 
اال�شرتاتيجية  وال��درا���ش��ات  البحوث 

حيث قال
ب����دات ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة الغلب 
الطابع  م���ن  ت��ت��ت��غ��ري  االن  اجل��ي��و���س 
ال���ط���اب���ع االن�������ش���اين ,  ال���ق���ت���اىل اىل 
واالم������������ارات ا����ش���ب���ح���ت م����ن ال������دول 
يحتذي  مثال  وه��ي  لل�شالم  الداعية 
ب���ه ل��ت��ط��ب��ي��ق اال���ش��ت��ق��رار ع��ل��ى ار�س 
الواقع , وحر�شنا ان يكون املتحدثني 
خمتلفة  ج��ن�����ش��ي��ات  م���ن  امل����وؤمت����ر  يف 
اخلرات  هو  امل�شرتك  اجلانب  ولكن 
املجال  ه��ذا  يف  والع�شكرية  امليدانية 
وا�شرتاليا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  ام��ري��ك��ا  م��ث��ل 
من  خ��راء  اجلل�شات  يرتا�س  و�شوف 
املتحدة حتى  العربية  دول��ة االم��ارات 
ي��ت��م ع��م��ل��ي��ة ال���دم���ج واالل���ت���ح���ام مع 
واال�شتخبارية  الع�شكرية  اخل���رات 
وا�شاف اال�شتاد ,نحن نهتم يف مركز 
اال�شرتاتيجية  وال��درا���ش��ات  البحوث 
خالل املوؤمترات ال�شبعة املا�شية على 
طرح اهم الق�شايا التى تهم االمارات 

والعامل العربي .

•• ابوظبي-الفجر: 

بالتعاون  اأبوظبي  بلدية مدينة  بداأت 
الرتبية  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ع 
للخدمات  ���ش��ح��ة  و���ش��رك��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
– اأبوظبي  ال�شحة  وهيئة  العالجية 
وعدد من م�شت�شفيات القطاع اخلا�س 
ت����ق����دمي ���ش��ل�����ش��ل��ة م����ن امل���ح���ا����ش���رات 
ال�����ش��ح��ي��ة ال���ت���وع���وي���ة واالإر�����ش����ادي����ة 
والتثقيفية �شمن اإطار فعاليات نظام 
ادارة البيئة وال�شحة وال�شالمة التي 
انطلقت يف بلدية مدينة ابوظبي ام�س 
االول حتت �شعار بيئتك .. �شحتك .. 

�شالمتك .. غايتنا.
م�شتوى  رف���ع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�����ش��ت��ه��دف 
الوعي ال�شحي لدى موظفي البلدية 
جديدة  ���ش��ح��ي��ة  م��ف��اه��ي��م  واإدخ���������ال 
وع�شرية الأ�شلوب ومنط احلياة ابتداء 
من املمار�شات اليومية مرورا برت�شيخ 
العادات الغذائية ال�شليمة و�شوال اإىل 
 . ال�شحي  النف�شي  ال���ت���وازن  حتقيق 

ابريل  �شهر  ط��وال  الفعاليات  ت�شتمر 
منا�شط  ارب���ع���ة  وت��ت�����ش��م��ن  اجل������اري 
رئي�شية بداأت باأ�شبوع البيئة وال�شحة 
ا�شبوع  ي��ل��ي��ه��ا  امل�����ش��اح��ب  وامل���ع���ر����س 
التوعية وال�شالمة املكتبية ثم ا�شبوع 
باأ�شبوع  وت��خ��ت��ت��م  امل��ه��ن��ي��ة  ال�����ش��الم��ة 
واالن�شاء.  ال��ب��ن��اء  جم��ال  يف  التوعية 
ال�شراج  عو�س  �شالح  املهند�س  واأك��د 
املدير التنفيذي لقطاع تخطيط املدن 
ا�شرتاتيجية  اأولويات  اأن من  باالإنابة 
االرتقاء  ه��ي  اب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
والنف�شية  ال�شحة اجل�شدية  مبعايري 
ل��ي�����س مل��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة ف��ح�����ش��ب, بل 
 , وعلى نطاق املجتمع بكافة �شرائحه 
ومن هذا املنطلق جاء تنظيم فعاليات 
نظام ادارة البيئة وال�شحة وال�شالمة 
م�شتقرة  عمل  بيئة  ت��وف��ري  اج��ل  م��ن 
واإنتاجية  اأداء  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  تنعك�س 
ور�شالة  روؤى  ان  وق�����ال  امل���وظ���ف���ني. 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اب���وظ���ب���ي ت���رك���ز على 
والفعاليات  االأن�شطة  تكثيف  اأهمية 

اإىل  والهادفة  العمل املرجمة  وور�س 
ال�شحة  ومعايري  مب�شتويات  االرتقاء 
العامة بكافة جوانبها , وحتقيقا لهذا 
وال�شحة  البيئة  اإدارة  و�شعت  املبادئ 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  وال�شالمة 
خططا ق�شرية االأجل واأخرى طويلة 
�شرائح  كافة  تغطية  ت�شتهدف  االأم��د 
ال�شحي  التثقيف  جم��ال  يف  املجتمع 
وامل��ه��ن��ي وت��ر���ش��ي��خ ق��ي��م ج��دي��دة توفر 
وال�شالمة  االأم�����ن  م���ن  ك��ب��ريا  ق����درا 
وال�����ش��ح��ة اجل�����ش��دي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة يف 
املواقع  ك���اف���ة  ويف  ال��ب��ل��دي��ة  م���واق���ع 
االإن�شائية التي تقع �شمن نطاق عمل 
البلدية هو ما يعر عن التزام البلدية 

ب�شحة وبيئة و�شالمة املجتمع .
واكد املهند�س عبد العزيز زعرب مدير 
اإدارة البيئة وال�شحة وال�شالمة لدى 
افتتاح الفعاليات واملعر�س امل�شاحب , 
املدير  بح�شور را�شد خليفة الرميثي 
الدعم  خ���دم���ات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وامل�����ش��ان��دة ب��االإن��اب��ة وج��م��ع كبري من 

, حر�س  وامل�شاركني  البلدية  موظفي 
التي  املبادرات  دعم جميع  على  بلدية 
واف�شل  الرفاهية  حتقيق  �شانها  من 
نظيفة  �شحية  بيئة  يف  العي�س  �شبل 
واآمنة يف اطار ال�شراكة اال�شرتاتيجية 
م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات مل���ا ف��ي��ه خدمة 
امل�شلحة العامة. وقال ان ا�شرتاتيجية 
بلدية  يف  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
م��دي��ن��ة اب���وظ���ب���ي ت���ه���دف ع��ل��ى نحو 
عمل  بيئة  وتطوير  تعزيز  اىل  را���ش��خ 
مكاتبها  جميع  داخ���ل  و�شحية  ام��ن��ة 
وان�شطتها  عملياتها  وكافة  ومرافقها 
عمل  بيئة  وخلق  امل�شتمر  بالتطوير   ,
العمل  مبخرجات  لالرتقاء  منا�شبة 
واال�شابات  امل��خ��اط��ر  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل 
تامني  ي�شمن  م��ا   , ا���ش��ك��ال��ه��ا  ب��ك��اف��ة 
على  ت�شاعد  ال��ت��ي  ال�شحية  االج����واء 
, ال�شيء  غر�س الثقة ورفع االنتاجية 
مثل   , كثرية  ايجابيات  ي�شيف  ال��ذي 
املوؤثرة  املخاطر  ادارة  على  امل�شاعدة 
املهنية  وال�������ش���ح���ة  ال�������ش���الم���ة  ع���ل���ى 

االداء  حت�شني  على  والعمل  والبيئية 
واق�شاط  احل����وادث  تكاليف  وتقليل 
ال��ت��ام��ني ورف���ع ال����روح امل��ع��ن��وي��ة لدى 
بالقيم  ث��ق��ت��ه��م  وزي��������ادة  امل���وظ���ف���ني 

املوؤ�ش�شية. 
ف��ع��ال��ي��ات اال����ش���ب���وع االول  ت��ت�����ش��م��ن 
التوعية  عددا من حما�شرات  تنظيم 
بداأتها م�شت�شفى النور مبحا�شرة عن 
التوتر  امناط احلياة ال�شحية وادارة 
وال�شغط النف�شي, وحما�شرة ل�شركة 
م����زارع ال��ع��ني مب��ح��ا���ش��رة ع��ن حليب 
يف  امل�شاركة  اجلهات  وت�شاهم   , النوق 
املعر�س امل�شاحب بعدد من الفعاليات 
بدور  ال��ن��ور  م�شت�شفى  ���ش��ارك  حيث   ,
ف��ع��ال يف اإث�����راء ال��ف��ع��ال��ي��ة م��ن خالل 
العديد  اج�����ري  ت���وف���ري ط���اق���م ط��ب��ي 
للح�شور  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات  م��ن 
وال�شكري  ال�شغط  مثل  وامل�����ش��ارك��ني 
العديد  واإعطاء  اجل�شم  كتلة  وقيا�س 
والتوجيهات  الطبية  الن�شائح  م��ن 

ال�شحية الفعالة 

ال�شيخ  م��دي��ن��ة  م�����ش��ف��ى  ����ش���ارك  ك��م��ا 
خليفة الطبية املتنقل بتقدمي خدمة 
ف��ح��و���ش��ات اال����ش���ن���ان و���ش��غ��ط ال���دم 
وق��ي��ا���س ن�����ش��ب ال�����ش��ك��ر يف ال����دم لعدد 
, وحتويل  البلدية  كبري من موظفي 
احل����االت ال��ت��ي حت��ت��اج اىل ع���الج اىل 

االطباء املخت�شني.
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ادارة  وق���دم���ت 
مواهب  لتنمية  االم����ارات  وموؤ�ش�شة 

ن�شرات  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ���ش��ان��د  ال�����ش��ب��اب 
وال�شالمة  االمن  ق�شايا  عن  توعوية 
يف  االخ�شر  الركن  ووزع   , املجتمعية 
على  املنزلية  اال�شتال  مئات  املعر�س 
اخلا�شة  االر���ش��ادات  وق��دم  امل�شاركني 

بكيفية االعتناء بالنباتات املنزلية.
اجلامعات  م����ن  ع�����دد  ����ش���ارك���ت  ك���م���ا 
التدريب  كمعهد  التعليمية  واملعاهد 
الرتبية   ( وحكمة  املهني  والتطوير 

وتطبيقاتها  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���ع���ن���اي���ة 
الطبية ( بعدد من الرامج التوعوية 
لقيا�س  ب��ط��اق��ات  ك��ت��وزي��ع  وامل��ب��ت��ك��رة 
م�����ش��ت��وى ال���ت���وت���ر ل�����دى وار������ش�����ادات 
التوعية   , اىل  ا���ش��اف��ة  ذل���ك  تخفيف 
التدخني,  ع���ن  واالق������الع  ل��ل��ت��خ��ل�����س 
الهرم الغذائي وكيفية املحافظة على 
حياة �شحية ا�شافة اىل ركن الت�شوير 

للبيئة وال�شحة وال�شالمة.

•• ابوظبي - الفجر

للهوية  االإم��������������ارات  ه���ي���ئ���ة  وّق�����ع�����ت 
اأبوظبي  اإمارة  دوائر  تكافل  و�شندوق 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية  املحلية 
الهوية  ب��ط��اق��ة  اع��ت��م��اد  اإىل  ت���ه���دف 
رئي�س  ك��م�����ش��در  وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا  ال���ذك���ي���ة 
ودائ�������م ل���ب���ي���ان���ات امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
ال�شندوق  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
العمليات  اأداء  حت�����ش��ني  ���ش��ب��ي��ل  يف 
وتب�شيط االإجراءات وتطوير خدمات 
من  اال�شتفادة  خ��الل  م��ن  املتعاملني 
توفرها  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات 
ال�شخ�شية  اإث��ب��ات  الأغ���را����س  الهيئة 
وتاأتي  االأف���راد.  هوّيات  من  والتحقق 
حر�س  م��ن  ان��ط��الق��اً  االتفاقية  ه��ذه 
عالقات  وتعزيز  دع��م  على  اجلانبني 
القائمة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 

بينهما ب�شكل فّعال, مبا ي�شهم يف تلبية 
مل��ا له  االإم���ارات���ي  اح��ت��ي��اج��ات املجتمع 
ال�شعيدين  على  اإيجابي  انعكا�س  من 
اإىل  و�شواًل  واالجتماعي  االقت�شادي 

حتقيق امل�شلحة العامة.
االت���ف���اق���ي���ة يف مقر  ت���وق���ي���ع  وج������رى 
ال��ه��ي��ئ��ة ب��اأب��وظ��ب��ي ب��ح�����ش��ور ك���ل من 
حممد  علي  املهند�س  الدكتور  �شعادة 
اخل����وري م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة االإم�����ارات 
الكثريي  �شعيد  �شامل  و�شعادة  للهوية 
تكافل  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

دوائر اإمارة اأبوظبي املحلية.
عالقات  بناء  على  االتفاقية  ت  ون�شّ
لتحقيق  الطرفني  بني  فاعلة  �شراكة 
امل�شرتكة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه������داف 
وتب�شيط  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأداء  حت�شني  يف 
االإج�������������������راءات وت�����ط�����وي�����ر خ����دم����ات 
واخلرات  املعرفة  وتبادل  املتعاملني 

وامل�شورة  وال��راأي  املوؤ�ش�شية  والتجارب 
والتطوير  التحديث  وم�شاندة  لدعم 

املوؤ�ش�شي.
الهيئة  تقوم  اأن  االتفاقية  وت�شمنت 
م���وظ���ف���ي���ه���ا على  ب��ت�����ش��ج��ي��ع وح������ث 
ال�شندوق,  ع�����ش��وي��ة  اإىل  االن�����ش��م��ام 
حملة  جن�����اح  يف  امل�������ش���اه���م���ة  ب����ه����دف 
�شيطلقها  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��دوق اجل��دي��دة 
التكافل  قيم  لنعزز  معا  �شعار  حت��ت 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  وق�����ال   . ح��ي��ات��ن��ا  يف 
مدير  اخل���وري  حممد  علي  املهند�س 
توقيع  اإن  للهوية  االإم���ارات  عام هيئة 
التكافل  ���ش��ن��دوق  م���ع  امل���ذك���رة  ه����ذه 
اإطار  ي��اأت��ي يف  اأبوظبي  اإم���ارة  ل��دوائ��ر 
امل�شاهمة  على  ال��دائ��م  الهيئة  حر�س 
والتطور  التنمية  م�شرية  يف  الفاعلة 
التي  واالج����ت����م����اع����ي  االق����ت���������ش����ادي 
�شعيها  ع��ن  ف�����ش��اًل  ال��دول��ة  ت�شهدها 

دقيق  �شكاين  �شجل  لتوفري  ال���دوؤوب 
و�شامل يتميز باأعلى م�شتويات االأمان 
وي�شاعد حكومة االإمارات على �شناعة 
ثقافة  ون�شر  اال�شرتاتيجية  القرارات 

املجتمع الرقمي.
اأن هذه  اإىل  اخل��وري  الدكتور  واأ���ش��ار 
املذكرة �شت�شهم يف دعم اخلدمات التي 
اأ����ش���وة مبختلف  ال�����ش��ن��دوق  ي��ق��دم��ه��ا 
ا�شتفادت  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ه��ي��ئ��ات 
املتكاملة  االإل��ك��رتون��ي��ة  املنظومة  م��ن 
عمليات  الإدارة  الهيئة  تطّورها  التي 
ال�شخ�شية  ال���ه���وي���ة  م����ن  ال��ت��ح��ق��ق 
مب��ا ي��دع��م ت��وّج��ه ال���دول���ة ن��ح��و بناء 
احلكومة  خطة  عر  تناف�شي  اقت�شاد 
 -  2012 االحت����ادي����ة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
ينعم  جم��ت��م��ع  وت��اأ���ش��ي�����س   ,2014

باأف�شل م�شتويات العي�س الكرمي.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��امل �شعيد 

الكثريي رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق 
ت��ك��اف��ل دوائ������ر اأب���وظ���ب���ي امل��ح��ل��ي��ة اإن 
بني  ال�����ش��راك��ة  اتفاقية  على  التوقيع 
ال�����ش��ن��دوق وه��ي��ئ��ة االم�����ارات للهوية 
الهوية  ب��ط��اق��ة  اأه��م��ي��ة  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق 
عنها  الي�شتغني  ا�شرتاتيجية  كوثيقة 
تعريف  و�شيلة  كونها  واملقيم  املواطن 
ال�شخ�شية املعتمدة يف غالبية اجلهات 
الدولة,  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ت�شهيل  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ع���ن  ف�����ش��اًل 

وتب�شيط املعامالت احلكومية.
مذكرة  اأن  اإىل  ال���ك���ث���ريي  واأ������ش�����ار 
التكافل  ل��� ���ش��ن��دوق  ت��وف��ر  ال�����ش��راك��ة 
االأمثل  ل��ال���ش��ت��خ��دام  ال����الزم  ال��دع��م 
تعامالته  جميع  فى  الهوية  لبطاقة 
املتعاملني  من  وغريهم  اأع�شائه  مع 
حول  دقيقة  معلومات  ت��ق��دم  اإذ  معه 
حفظ  يف  وت�شهم  املتعاملني  ه��وي��ات 

اأن  مو�شحاً  االأط����راف,  جميع  حقوق 
اإداراته  جميع  األ��زم  التكافل  �شندوق 
الهوية  ب��ط��اق��ة  ب��اع��ت��م��اد  واأق�������ش���ام���ه 
الذكية وتفعيلها كم�شدر رئي�س ودائم 
اخلدمات  م��ن  امل�شتفيدين  ل��ب��ي��ان��ات 

التي يقدمها ال�شندوق.
االتفاقية  مب��وج��ب  الهيئة  و���ش��ت��ق��وم 
لتمكني  الالزمة  الت�شهيالت  بتوفري 
الإجناز  مكتبني  افتتاح  من  ال�شندوق 
ال��ه��وي��ة يف ك��ل من  م��ع��ام��الت بطاقة 
وتزويدهما  خليفة  ومدينة  اأبوظبي 
ل��ذل��ك وتدريب  ال���الزم���ة  ب��االأج��ه��زة 
وتاأهيل فريق العمل الذي �شيخ�ش�شه 
جانب  اإىل  املكتبني  الإدارة  ال�شندوق 
للمعار�س  ال�������الزم  ال����دع����م  ت���وف���ري 
ينظمها  التي  االجتماعية  واالأن�شطة 
اأن  االت��ف��اق��ي��ة  وت�شمنت  ال�����ش��ن��دوق. 
توّفر الهيئة الدعم الفني الالزم فيما 

التحتية  البنية  م��ع  بالتكامل  يتعلق 
لل�شندوق وتوفري التطبيقات التقنية 
املحفوظة  البيانات  ل��ق��راءة  ال��الزم��ة 
اإدارة  اإىل  باالإ�شافة  الهوية  بطاقة  يف 
الهوية املوحدة الأغرا�س التحقق من 
ال�شندوق  و�شيقوم  املتعاملني.  هوية 
ب��ا���ش��ت��ح��داث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���الزم���ة 
مل�شروع  التحتية  البنية  م��ع  للتكامل 
تطبيقات الهوية االإلكرتونية ومركز 
ال��ت�����ش��دي��ق االإل�����ك�����رتوين الأغ���را����س 
من  امل�شتفيدين  ه��وي��ة  م��ن  التحقق 
من  والتحقق  االإلكرتونية  اخلدمات 

وتفعيل  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  م�����ش��داق��ي��ة 
ا����ش���ت���خ���دام ال��ب��ط��اق��ة ع��ل��ى ع����دد من 

اخلدمات التي يقدمها ملتعامليه.
اأن معظم اجلهات  اإىل  االإ���ش��ارة  جتدر 
احلكومية و�شبه احلكومية يف الدولة 
ب��ات��ت ت��ع��ت��د ب��ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة وذلك 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا هيئة 
االإم�������ارات ل��ل��ه��وي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف 
-2010 اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا 

البطاقة  ج���ع���ل  ���ش��ب��ي��ل  يف   2013
الهوية الوثيقة الر�شمية االأكرث قيمة 

واأهمية يف الدولة.

•• دبي -وام:

اخلريي  والعمل  االإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  جمعت 
امل�شتعملة  املالب�س  من  طنا   515 من  اك��رث  بدبي 
عن طريق 472 حاوية �شمن مبادرة بنك املالب�س 
االإم��ارة. وقال عبد  امل�شتعملة من خمتلف م�شاجد 
اهلل اخلبي رئي�س ق�شم ترخي�س ومتابعة الفعاليات 
اإط�����ار ح��ر���ش��ه��ا على  ال���دائ���رة ويف  اأن  وال���ت���رع���ات 
البيئة  القيام بدورها االجتماعي يف املحافظة على 
التي تهدف  امل�شتعملة  اأطلقت مبادرة بنك املالب�س 
الأغرا�س خريية  املالب�س  ريع هذه  لال�شتفادة من 
البيئة  على  املحافظة  هما  ه��دف��ني  ب��ذل��ك  لتحقق 

اأن الدائرة  وتنمية العمل اخلريي. واأ�شاف اخلبي 
تعاقدت مع �شركة متخ�ش�شة بجمع املالب�س واإعادة 
اأكرث من  ت�شنيعها حيث متكنت املبادرة من ح�شد 
اإيداعها يف ح�شاب ال�شدقات  1.5 مليون درهم مت 
يف  املع�شرين  ودع��م  املر�شى  لعالج  ي�شتخدم  ال��ذي 
املوؤ�ش�شات العقابية ومتويل طباعة الكتب االإ�شالمية 
وامل�شاحف مبختلف اللغات وتوزيعها خارج الدولة. 
جماين  رقم  بتخ�شي�س  قامت  الدائرة  ان  وا�شاف 
وهو 80092327 لتلقي ال�شكاوي واالقرتاحات 
للتعاون  كافة  املجتمع  اأف���راد  داعيا  امل��ب��ادرة..  ح��ول 
لال�شتفادة من فر�س اخلري املتاحة ودعم امل�شاريع 

اخلريية امل�شتدامة. 

•• ابوظبي-وام:

والبحوث  للدرا�شات  االإم����ارات  مركز  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  �شعادة  اع��رب 
اال�شرتاتيجية عن اعتقاده باأن البيئة العاملية الراهنة تت�شم بقدر هائل من عدم اال�شتقرار ما 
يلقي علينا كمواطنني م�شوؤوليات ج�شاما تق�شي ب�شرورة ترجمة �شعورنا بالوالء واالنتماء اإىل 
هذا الوطن وقيادته الر�شيدة اإىل �شلوك عمل يومي للحفاظ على املكت�شبات وتعزيز قدراتنا يف 
بناء وطننا . واعتر ال�شويدي يف حوار خا�س اأجرته معه جملة طوارئ واأزمات التي ت�شدر عن 
الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث يف عددها الرابع الذي �شدر ام�س االول اأن 
الربيع العربي مل يك�شف حتى االآن �شوى عن ح�شاد ال عالقة له بالربيع وال حتى باأوراق اخلريف 
الذابلة . واأ�شار اإىل اأن امل�شرية البحثية ملركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية ات�شمت 
منذ ن�شاأته بقدر كبري من اخل�شو�شية والتميز واأنه اكت�شب اأهميته من خالل روؤية تخطيطية 
وا�شحة ا�شتهدفت يف املقام االأول دعم خطط التنمية والبناء والتحديث. وقال ال�شويدي : ل�شنا 

قانعني متاما مبا حققناه بل نرى اأن لدينا الكثري من االآمال والطموحات التي مل تتحقق بعد 
املحوري يف خدمة  ب��دوره  الرا�شخة  قناعته  باالأ�شا�س من  تنبع  املركز  اإن خ�شو�شية  .. م�شيفا 
الوطن. واأكد اأن دعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية وحر�شه 
على توفري كل اأ�شباب النجاح للمركز ميثل ركيزة اأ�شا�شية ملا و�شلت اإليه هذه املوؤ�ش�شة الوطنية 
املتميزة. واعتر اإ�شدار جملة روؤى ا�شرتاتيجية مبثابة تتويج مل�شريتنا البحثية الرثية ولت�شبح 
ملراكز  الوا�شع  االنت�شار  وح��ول   . املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  عنها  غنى  ال  معرفية  بوابة 
الدرا�شات واجلدوى من ذلك راأى ال�شويدي اأن هناك نوعا من الهدر واال�شتهانة بقيمة البحث 
ملراكز  وطنية  اأدوارا  هناك  اأن  على  م�شددا   .. االأح��وال  كثري من  الفكر يف  مراكز  ودور  العلمي 
الدرا�شات والبحوث واأن هذه املراكز ينبغي اأن ت�شع م�شالح اأوطانها و�شعوبها يف بوؤرة اهتمامها 
االإماراتي  اإىل اجليل  ال�شويدي حديثه متوجها  الدكتور جمال �شند  اأولوياتها. وختم  و�شدارة 

ال�شاعد وقال االإمارات اأمانة بني اأيديكم وحتتاج اإىل عقل وجهد كل منكم . 

جمال ال�سويدي: الربيع العربي لعالقة له حتى باأوراق اخلريف الذابلة ال�سوؤون الإ�سالمية بدبي جتمع اكرث من 515 طنا من املالب�س امل�ستعملة

بعن�ان احلروب امل�شتقبلية يف القرن احلادي والع�شرين

مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية يعلن برنامج املوؤمتر ال�سنوي ال� 18 
جمال ال�ش�يدي: امل�ؤمتر �شيعرف اجل�انب ال�شيا�شية واملدنية امل�ؤثرة يف احلروب امل�شتقبلية

اأحمد االأ�شتاد: نحن نهتم يف املركز على طرح الق�شايا التي تهم االإمارات والعامل العربي

حتت �شعار بيئتك .. �شحتك .. �شلمتك .. غايتنا

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ فعاليات نظام اإدارة البيئة وال�سحة وال�سالمة ب�سل�سلة من املحا�سرات التوعوية ومعر�س م�ساحب

تهدف اإىل اعتماد البطاقة م�شدرًا رئي�شًا ودائمًا لبيانات امل�شتفيدين

الهوية و�سندوق تكافل دوائر اأبوظبي يوقعان اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية

اأحمد حممد اال�شتادجمال �شند ال�ش�يدي
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    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم  )2013/566 دعوى ( املنظورة امام 
عليه/  املدعي  من  واملرفوعة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
لنظر  وقد حتدد  ن�شرا  اعالنها  ال�شحيه.  الليل العمال  طائر 
الدعوى جلل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/22 يف متام ال�شاعة 
12.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل نهيان وذلك على 

نفقة املدعي/ �شهيل بطي اخليلي  .
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 312 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  االمارات  مدعي  اجلن�شية:  القبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
جوبي ماهي�س اجلن�شية: الهند  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 
8500 درهم املطلوب اعالنه/جوبي ماهي�س اجلن�شية: الهند   عنوانه: بالن�شر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/4/24 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 313 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  االمارات  مدعي  اجلن�شية:  القبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س    اجلن�شية:  �شغري  ابوالكالم  حممد 
ابوالكالم �شغري اجلن�شية:  املطلوب اعالنه/حممد  مالية مببلغ 9000 درهم 
بنغالدي�س عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 311 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  االمارات  مدعي  اجلن�شية:  القبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
م�شطفى علي زين العابدين ح�شن علي اجلن�شية: م�شري مو�شوع الدعوى: 
زين  علي  اعالنه/م�شطفى  املطلوب  درهم   10.000 مببلغ  مالية  مطالبة 
العابدين ح�شن علي اجلن�شية: م�شري   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 موعدا 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 130 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

عليه:  االمارات  مدعي  اجلن�شية:  القبي�شي  علي غامن  مبارك  مدعي/ موزة 
دانتي تابينج ري�س اجلن�شية: الفلبني  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية   7.000 
بالن�شر  الفلبني عنوانه:  تابينج ري�س اجلن�شية:  درهم املطلوب اعالنه/دانتي 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1560 /2012   جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شاهد منور منور ح�شني �شيمه اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: عوين 
ابو يو�شف اجلن�شية: االردن  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 19500 
بالن�شر  عنوانه:  االردن   اجلن�شية:  يو�شف  ابو  عوين  اعالنه/  املطلوب  درهم 
اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى,  لنظر  2013/5/2 موعدا  املوافق 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   23 /2013   جت جز - ب �س- ب- اأظ

عبداحلي  ا�شماعيل  عبداحلميد  بوكالة  والبال�شرت  العمال  النيل  وفاء  مدعي/ 
اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: املقا�س للمقاوالت العامة وميثلها �شامل خادم حمد 
�شياح املن�شوري اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية   16400 درهم 
املطلوب اعالنه/ املقا�س للمقاوالت العامة وميثلها �شامل خادم حمد �شياح املن�شوري 
اقام  املدعي  ان  التمهيدي( حيث  بالن�شر)للعلم باحلكم  االمارات  عنوانه:  اجلن�شية: 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/8 موعدا لنظر 
الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
بني يا�س االبتدائية - الكائنة بني يا�س �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

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

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 92 /2013   جت جز - م ت- ب- اأظ

ورثة  وكيلة  وب�شفتها  نف�شها  عن  القبي�شي  غامن  علي  مبارك  موزة  مدعي/ 
مبارك علي غامن القبي�شي اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: ابراهيم حممد 
العرنه اجلن�شية: �شوريا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ  40533 درهم 
بالن�شر  عنوانه:  �شوريا    اجلن�شية:  العرنه  حممد  اعالنه/ابراهيم  املطلوب 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2100 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ(
املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  ا�شماعيل  حممد  عمران  حممد  التنفيذ/  طالب 
اعالنه/ املطلوب  الهند  اجلن�شية:  �شيفارامن  كوجناكن  �شيماين   : �شده 

�شيماين كوجناكن �شيفارامن اجلن�شية: الهند عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/751 
املوافق 2013/5/2  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س  جت جز- م ت- ب- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ-ابوظبي  

لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/87 جتاري جزئي  

بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  حنون   ابراهيم  حنون  عليه/  املحكوم  اىل 
املوافق 2013/3/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
بالتايل:  وال�شالونات  التجميل  م��راك��ز  لتجهيزات  العامر   / ل�شالح  اع��اله 
للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
مبلغا وقدره 16.270 درهم ) �شتة ع�شر الفا ومائتان و�شبعون درهم( والزمته 
 2013/4/3 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  .�شدر  بامل�شاريف.  كذلك 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين     
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة           

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اليتك�س خلدمات احلا�شب االيل  )�س.ذ.م.م(.
املرر       دي���رة-  ال���زرع���وين-  علي  وط��ي��ب  عبدالرحمن  )4( ملك  رق��م  ال��ع��ن��وان: حم��ل 
القيد  رق��م    650233 ال��رخ�����ش��ة:  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 1071695 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه 
وذلك  اأع��اله,  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد 
حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/2/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/2/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني ماك�شم�س اوديت�رز& ك�ن�شلتن�س , العنوان: مكتب رقم 602 ملك داما�س 
للعقارات- ديرة البطني هاتف: 2278125 04 فاك�س/2278145 04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:ماك�شم�س اوديت�رز& ك�ن�شلتن�س ,
 العنوان: مكتب رقم 602 ملك داما�س للعقارات- ديرة البطني هاتف: 2278125 04 
باأنه  التنمية االقت�شادية بدبي  فاك�س/2278145 04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
احلا�شب  خلدمات  اليتك�س  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د 
بتاريخ 2013/2/13  ق��رار حماكم دبي  ــس.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب  االيل)�
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/13  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله, م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/243 جتاري كلي                                            
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ارنولدو�س  جو�شفو�س  انطونيو�س  عليه/1-  املدعى  اىل 
وميثله:  الفوال  علي  حممد  احمد  �شاحبها/احفاد  وميثلها   - لذيذ  /كافترييا  املدعي 
را�شد احمد را�شد بن �شبيب  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما مببلغ وقدره )633250 درهم( يورو او ما يعادله بالدرهم مبلغ وقدره )3106810 
درهم ( والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  جتارية  املعاملة  كون  املعجل  بالنفاذ 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل, 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 62 /2013    مد كل -   م ر-ب- اأظ

مدعي  االمارات  اجلن�شية:  املزروعي  حفيظ  بخيت  حم�شن  مدعي/�شيف   
االمارات     اجلن�شية:  واخرون  املن�شوري  حممد  �شياح  علي  حممد  عليه: 
مو�شوع الدعوى:�شحة ونفاذ عقد بيع املطلوب اعالنه/ حممد علي �شياح 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  املن�شوري  حممد 
 2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/30  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد را�شيد ح�شني ابو الكالم  ازاد اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة اوتار ال�شرقية العمال الديكور اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
الديكور  العمال  ال�شرقية  اوتار  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/9 موعدا لنظر الدعوى, 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/285  ح  نف�س- م ر- ب- اأظ

حممد  ه�شام  عليه:  مدعي  �شوريا   اجلن�شية:  البلخي  ظاهر  مدعي/ت�شنيم 
م�شطفى الع�شلي اجلن�شية: االردن  مو�شوع الدعوى: نفقة املطلوب اعالنه/

ه�شام حممد م�شطفى الع�شلي اجلن�شية: االردن عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
املوافق 2013/4/15  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا 
الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء   �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ 2013/3/13
الحوال ال�سخ�سية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/188  جت جز- م ت- ب- اأظ

 مدعي/مار�شيل باالدو يبايان اجلن�شية: الفلبني مدعي عليه: بري�شيال جاالجن 
املن�شوري اجلن�شية: الفلبني مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 4400 درهم  
املطلوب اعالنه/ بري�شيال جاالجن املن�شوري اجلن�شية: الفلبني  عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/4/17
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة     �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 

2013/4/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/135  مد جز- م ر- ب- اأظ

 مدعي/عا�شم حممد �شابر امني حامد اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: حممد 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  اليمن  اجلن�شية:  احلميدي  �شالح  نا�شر 
مببلغ 24.000 درهم  املطلوب اعالنه/ حممد نا�شر �شالح احلميدي اجلن�شية: 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  اليمن  
املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/08 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
- الكائنةبدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى  بدفاعك و�شورا 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/4/03
قلم املحكمة املدنية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2434  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
االمارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  غيث  حممد  علي  مدعي/�شركة   
اجلن�شية:  املعدنية  االجزاء  لرتكيب  امل�شتقبل  طموح  �شركة  عليه:  مدعي 
االمارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري املطلوب اعالنه/�شركة طموح امل�شتقبل 
لرتكيب االجزاء املعدنية اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر)بورود التقرير( 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/4/08
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/186  عم جز- م ع-ب-اأظ

ارت  كا�شا  عليه:  باك�شتان مدعي  اجلن�شية:  اهلل  �شناء  ايجاز   مدعي/حممد 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الفنية  لالعمال 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  الفنية  لالعمال  ارت  اعالنه/كا�شا  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/4/9 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/123  عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عابدين  جوينال  ليت  الدين  مدعي/مهني   
عليه: خط ال�شمال للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/خط ال�شمال للمقاوالت العامة اجلن�شية: 
االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/4/10 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3619و2012/3627  عم جز- م ع-ب-اأظ

ديوان  علي  حممد  ديوان  2-مع�شود  �شيخ  حنيف  �شيخ  حكيم  مدعيان/1-   
وال�شيانة  للمقاوالت  ميزان  حممد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة 
املطلوب اعالنه/ حممد ميزان للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/4/10 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/17
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/467  عم جز- م ع-ب-اأظ

ال�شعاع  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  عارف  حممد  ا�شف  مدعي/حممد   
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الكهروميكانيكية  لالعمال  الذهبي 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ ال�شعاع الذهبي لالعمال الكهروميكانيكية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر الدعوى, 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/17
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/243 جتاري كلي                                            
اي�شت  بايكنج تكنولوجيز �س م ح 2-�شركة �شيماكو ميدل  املدعى عليهما/1- �شركة  اىل 
ل��ذي��ذ - وميثلها �شاحبها/ امل��دع��ي /كافترييا  ان  ���س م ح جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا 

عليك  اق��ام  قد  �شبيب   بن  را�شد  احمد  را�شد  الفوال وميثله:  علي  احمد حممد  احفاد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )633250 درهم( يورو 
او ما يعادله بالدرهم مبلغ وقدره )3106810 درهم ( والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
جتارية  املعاملة  ك��ون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  وحتى  اال�شتحقاق 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/23 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على االقل, ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يقوم رئي�س االركان االمريكية اجلرنال مارتن دميب�شي بزيارة نادرة 
ال��دول الكرى يف  اىل ال�شني خالل ني�شان-ابريل يف وقت تت�شاور 
املحيط الهادئ حول التوتر املتزايد مع كوريا ال�شمالية, ح�شبما اعلن 
وزير  ان  ليتل  ج��ورج  البنتاغون  با�شم  املتحدث  و�شرح   . البنتاغون 
هاتفي  بات�شال  قام  زي��ارة دميب�شي عندما  اكد  ت�شاك هيغل  الدفاع 

لتهنئة وزير الدفاع ال�شيني اجلديد اجلرنال ت�شانغ وانكوان.
زيارة  نتائج  على  االط���الع  ينتظر  هيغل  ان  ب��ي��ان  يف  ليتل  وا���ش��اف 

دميب�شي اىل ال�شني يف وقت متاخر هذا ال�شهر .
وتابع ليتل ان هيغل دعا ت�شانغ اىل زيارة الواليات املتحدة يف وقت 
الحق من هذا العام. وياتي االت�شال الهاتفي يف وقت تركز الواليات 
املتحدة قوتها الع�شكرية يف ا�شيا ملواجهة الت�شعيد الكوري ال�شمايل 
يف اال�شهر املا�شية. واطلع هيغل ت�شانغ على التهديد املتزايد الذي 
و�شواريخ  ال��ن��ووي  ال�شالح  القتناء  ال�شمالية  ك��وري��ا  �شعي  ي�شكله 
ال�شني  بني  التعاون  اىل  داعيا   , وحلفائها  وا�شنطن  على  بال�شتية 
وال�شني حمادثات  املتحدة  ال��والي��ات  امل��ت��ح��دة. وجت��ري  وال��والي��ات 
بانتظام اال ان االت�شاالت على �شعيد الدفاع اقل انتظاما. وغالبا ما 
قطعت بكني االت�شاالت الع�شكرية مع وا�شنطن لالحتجاج على بيع 

ا�شلحة امريكية اىل تايوان التي تعترها بكني تابعة الرا�شيها.

تدريبيا مكثفا يف مع�شكر اجلزيرة  برناجما  قوات �شومالية  ب��داأت 
بالعا�شمة مقدي�شو وتدرب بعثة االحتاد االفريقي يف ال�شومال نحو 
77 قائدا و�شابطا يف اجلي�س الوطني ال�شومايل على حمل ال�شالح 
وق��وات االحتاد  ال�شومايل  املعارك. وجنحت قوات اجلي�س  وخو�س 
االف��ري��ق��ي ع��ل��ى م���دى ال��ع��ام��ني امل��ا���ش��ي��ني يف ط���رد ح��رك��ة ال�شباب 
ال�شومالية التي تربطها �شالت بتنظيم القاعدة من معظم املراكز 
احل�شرية يف جنوب وو�شط البالد وت�شاعد قوات االحتاد االفريقي 
حاليا يف تدريب القوات ال�شومالية وقوة ال�شرطة يف البالد. ودخل 
اأن ي�شتمر ب�شعة  الثامن ويتوقع  اأ�شبوعه  التدريب احلايل  برنامج 
اأ�شابيع اأخرى. امليجر جيم�س بوا هو كبري املدربني يف مع�شكر اجلزيرة 
بال�شبط  هذه  بوا  وق��ال  االفريقي  االحت��اد  لقوات  التابع  التدريبي 
هي الطريقة التي ميكننا من خاللها تقييم قدرة ومهارات هوؤالء 
اجلنود انهم يبلون بالء ح�شنا ب�شكل عام. قدرتهم على اال�شتيعاب 
اأخرى �شنتغلب حتما عليها.  مثرية للالعجاب واذا طراأت حتديات 
ونحن قوات االحتاد االفريقي وبعيدا عن التعليمات معلمون اأي�شا 
اجلزيرة  مع�شكر  وت�شرر  ال�شحيحة.  االم��ور  نعرفهم  اأن  ونحاول 
خالل ال�شراعات االهلية يف ال�شومال لكن جرى ترميمه بدعم من 
االحتاد االوروبي. وكانت قوات االحتاد االفريقي ت�شطر يف املا�شي 
اىل نقل القوات جوا اىل مركز بيهاجنا الع�شكري للتدريب يف اأوغندا 

لكن اأ�شبح مبقدور القوات التدريب يف ال�شومال االن.
 

حث ثمانية �شفراء �شابقني للواليات املتحدة ورو�شيا على التحرك 
�شريعا لتح�شني العالقات بني وا�شنطن ومو�شكو بعد خالف حول 
العالقات  وكانت  االن�شان.  �شوريا وحقوق  ال�شراع يف  ت�شمل  ق�شايا 
عودة  منذ  ت��وت��رت  ال��ب��اردة  احل���رب  اأي���ام  ال�شابقني  اخل�شمني  ب��ني 
اأي���ار مم��ا قو�س  م��اي��و  رو�شيا يف  الرئا�شة يف  ب��وت��ني اىل  ف��الدمي��ري 
العالقات  �شبط  الع���ادة  اأوب��ام��ا  ب���اراك  االم��ري��ك��ي  الرئي�س  م�شعى 
اأمريكيني عملوا يف مو�شكو  اأربعة  وهم  ال�شفراء  وقال  مع مو�شكو. 
واأربعة رو�س عملوا يف وا�شنطن جند من املزعج التدهور االخري يف 
مناخ العالقات واالجتاه املتنامي �شوب الرتكيز على الق�شايا التي 
تق�شمنا. وكانت اخلالفات بني القوتني الكبريتني حول ال�شراع يف 
�شوريا حيث قتل اأكرث من 70 األف يف غ�شون عامني عامال حمبطا 
لالمال يف التو�شل اىل حل لالزمة ال�شورية. وغ�شب بوتني الذي 
يتهم الواليات املتحدة با�شتغالل حقوق االن�شان كاأداة لتحقيق ماأرب 
اأمريكي يف دي�شمر كانون االول يعاقب  �شيا�شي بعد ا�شدار قانون 
من  مبنعهم  االن�شان  حقوق  منتهكي  من  يعترون  الذين  ال��رو���س 

دخول الواليات املتحدة وجتميد اأ�شولهم فيها.

عوا�صم

وا�صنطن

مو�صكو

مقدي�صو

بان يعترب معاهدة جتارة 
الأ�سلحة اإجنازًا تاريخيًا 

•• نيويورك-وكاالت:

اإق���رار اجلمعية العامة  و���ش��ف االأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة ب��ان ك��ي م��ون 
باملنظمة الدولية اأول معاهدة لتجارة االأ�شلحة باأنه اإجناز دبلوما�شي تاريخي 

وتتويج الأحالم راودتنا طويال وجلهود ُبذلت طوال �شنني عدداً .
ويف بيان اأ�شدره, قال بان اإن املعاهدة �شتكون اأداة جديدة وفعالة يف جهودنا 
اأنها  كما  ال��دويل,  للقانون  اأو  االإن�شان  حلقوق  �شارخة  انتهاكات  وق��وع  ملنع 

�شتوفر الزخم املطلوب ب�شدة جلهود نزع ال�شالح ومنع انت�شار االأ�شلحة .
واأ�شاد بان با�شتعداد الدول لت�شوية عدد من الق�شايا املعقدة الإتاحة املجال 
العتماد ن�س متوازن ورادع للمعاهدة, كما اأثنى على الدور املهم الذي قام به 
العملية من خالل م�شاهمات خرائهم ودعمهم  املجتمع املدين منذ بداية 
اإن اعتماد املعاهدة يج�شد االإجن��ازات العظيمة التي ميكن  احلما�شي. وقال 
اأن تتحقق عندما تعمل احلكومات ومنظمات املجتمع املدين معاَ من خالل 
املجتمع  اإىل �شم اجلهود مع  العام احلكومات  االأم��ني  املتحدة. ودع��ا  االأمم 
وحذا  االأ�شلحة.  جت��ارة  ملعاهدة  والفعال  الكامل  التطبيق  ل�شمان  امل��دين 
العفو  مبنظمة  االإن�شان  وحقوق  االأ�شلحة  مراقبة  اإدارة  مدير  وود  برايان 
الدولية حذو الرجل االأول باملنظمة الدولية حيث قال اإن العامل ظل يرتقب 
طوياًل هذه املعاهدة التاريخية . وكان ال�شفري ال�شوري لدى االأمم املتحدة 
ب�شار اجلعفري انتقد ن�س معاهدة جتارة االأ�شلحة الذي اعتمدته اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة, وف�شر اأ�شباب اعرتا�شه على ن�س املعاهدة فقال اإنه ال 
يت�شمن فقرة �شريحة ت�شري اإىل احلظر القطعي لتوريد االأ�شلحة للعنا�شر 

واملجموعات امل�شلحة االإرهابية من غري الدول غري املاأذون لها .

تنامي فقد الثقة بني الجئي غزة واالأونروا 

دعوات لاللتزام بحقوق الأ�سرى الفل�سطينيني 

خليفة �سافيز يبداأ حملته لالإنتخابات الرئا�سية 
اال�شرتاكية  وقام مادورو بجولة يف 
�شوارع �شابانيتا و�شط هتافات مئات 
�شورته  يرفعون  كانوا  اأن�شاره  من 
اأن  يريد  اإن��ه  قائال  �شافيز,  و���ش��ورة 
ي�شبح رئي�شا للبالد الأن قرارا اتخذ 
يف هذا االأمر, والأن �شعبنا قبل بذلك 
بداأت  االنتخابية  احلملة  وك��ان��ت   .
�شهر من  بعد نحو  الثالثاء,  ر�شميا 
ال����ذي ح��ك��م فنزويال  ���ش��اف��ي��ز  وف����اة 
ل�14 عاما. وبعد �شابانيتا �شيتوجه 
ومنها  بارينا�س  والي���ة  اإىل  م���ادورو 
النفطية يف �شمايل  اإىل والية زوليا 
غ���رب���ي ال����ب����الد. وم����ن ج��ه��ت��ه د�شن 
كابريل�س  اإن��ري��ك  امل��ع��ار���س  امل��ر���ش��ح 
يف  حملته  ع��ام��ا(   40( رادون�����ش��ك��ي 
وقال  البالد.  من  ال�شرقية  املنطقة 
خماطبا اأن�شاره لي�س لدينا حماكم 
وال خزينة وال �شناعة نفطية ل�شالح 
الناخبون(  )اأي���ه���ا  ل��ك��ن��ك��م  ال�����ش��ع��ب 
اأنه مل ي�شبق  متلكون القوة م�شيفا 
كل  بنيت  لقد  من�شب  اأي  �شغل  ل��ه 

�شيء مبجهودي . 
واأظ����ه����رت ا���ش��ت��ط��الع��ات ل���ل���راأي يف 
على  مل���ادورو  كبريا  تقدما  فنزويال 
 14 ب��ني  ي����راوح  امل��ع��ار���س  مناف�شه 

وع�شرين نقطة.

•• كراكا�س-وكاالت:

بالوكالة  ف����ن����زوي����ال  رئ���ي�������س  ب�������داأ 
نيكوال�س مادورو حملته لالنتخابات 
اأب��ري��ل-  14 امل���ق���ررة يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

���ش��اب��ان��ي��ت��ا يف غربي  ب���زي���ارة  ن��ي�����ش��ان 

�سربيا وكو�سوفو تف�سالن بتح�سني العالقات 
•• عوا�صم-وكاالت:

ب�شاأن  اأر�شية م�شرتكة  اإىل  التو�شل  ام�س يف  وكو�شوفو  قادة �شربيا  ف�شل 
كيفية نزع فتيل التوتر بني البلدين خالل مفاو�شات مطولة اأجروها يف 
اأمام  م��وارب��اً  الباب  تركوا  لكنهم  االأوروب���ي,  االحت��اد  رعاية  بروك�شل حتت 

مزيد من املناق�شات.
اآ�شتون اإن  وقالت من�شقة ال�شيا�شة اخلارجية يف االحتاد االأوروبي كاثرين 
بينهما  العالقات  اتفاق لتح�شني  اإىل  التو�شل  ف�شلتا يف  �شربيا وكو�شوفو 
ينظر اإليه على اأنه ذو اأهمية حيوية لتحقيق اآمال �شربيا يف االن�شمام اإىل 

االحتاد.
وقالت اآ�شتون التي قامت بدور و�شاطة يف املحادثات يف بيان اإن الفجوة يف 

املواقف بني اجلانبني �شيقة جدا لكنها عميقة .
بروك�شل  �شاعة يف   12 ا�شتمرت  التي  التفاو�س  اإن جل�شة  قولها  واأ�شافت 

كانت املرة االأخرية التي جتتمع فيها كل االأطراف ب�شكل ر�شمي.
وُتعد مفاو�شات بروك�شل حماولة حلل اإحدى اأعو�س الق�شايا مثار اخلالف 
بني اجلانبني وهي و�شع �شمال كو�شوفو الذي يهيمن عليه ال�شرب, بح�شب 
اأ�شو�شيتد بر�س دون اأن تذكر  م�شوؤول باالحتاد االأوروب��ي نقلت عنه وكالة 

ا�شمه اأو هويته.
ايفيت�شا دا�شيت�س, ورئي�س وزراء  الوزراء ال�شربي  اإن رئي�س  اآ�شتون  وقالت 
كو�شوفو ها�شم تقي �شيعودان اإىل بلديهما للت�شاور مع زمالئهما لتحديد 
اخلطوات التالية. ومل تف�شح امل�شوؤولة االأوروبية عن تفا�شيل املقرتحات 
التي نوق�شت ومل تو�شح ماهية القرار الذي تتوقع اأن يخرج به الطرفان.

غري اأن دا�شيت�س اأبلغ و�شائل االإعالم ال�شربية قائال ال تزال لدينا ف�شحة 
من الوقت للتو�شل اإىل حل .

ون�شب موقع اإذاعة وتلفزيون اآر تي اإ�س اململوك للدولة ال�شربية اإىل ها�شم 
تقي القول من املمكن موا�شلة املباحثات االأ�شبوع املقبل اإذا وافقت �شربيا 

على مبادئنا .

الرئي�س  راأ��������س  م�����ش��ق��ط  ال�����ب�����الد, 
الراحل هوغو �شافيز. 

الذي  ع���ام���ا(   50( م������ادورو  وق�����ال 
اأمام  �شافيز  باأنه وريث  ي�شف نف�شه 
املئات من منا�شريه وعدد من اأفراد 
اإرث  �شنكمل  الراحل  الرئي�س  عائلة 

واأ�شاف  وو�شيته.  �شافيز  الرئي�س 
كاأب,  فينا  حا�شر  �شافيز  القائد  اأن 
ل��ق��د اأت��ي��ن��ا الإع�����الن ال��ت��زام��ن��ا اأم���ام 
ه���ذه االأر�����س ال��ت��ي ���ش��ه��دت والدت���ه, 
لنق�شم على اأننا لن نخيب اأمله اأبدا, 
ولنتحمل حتى النهاية م�شوؤولية بناء 

•• القاهرة-يو بي اأي:

حطم عدد من طالب جامعة االأزهر, ام�س زجاج �شيارة 
نائب رئي�س اجلامعة اإبراهيم الهدهد, لدى و�شوله اإىل 
اإ�شابة  على  احتجاجاً  بالقاهرة,  االأزه���ر  م�شيخة  مقر 

مئات من زمالئهم بت�شمم غذائي االثنني الفائت.
االأزهر  وق��ام ع�شرات من بني ح�شود من طالب جامعة 
يعت�شمون داخل مقر امل�شيخة بالقاهرة, مبهاجمة نائب 
اإليها,  و�شوله  ل��دى  الهدهد  اإب��راه��ي��م  اجلامعة  رئي�س 
وحطموا زجاج ال�شيارة, احتجاجاً على اإ�شابة مئات من 
زمالئهم بت�شمم غذائي لتناولهم وجبات داخل مطاعم 
املدينة اجلامعية. وانطلق مئات من الطالب الغا�شبني 
من اأمام مقر املدينة اجلامعية ب�شمال القاهرة يف م�شرية 
باجتاه مقر م�شيخة االأزه��ر حيث يعقد املجل�س االأعلى 

ب��وق��ت الح��ق اج��ت��م��اع��اً ط��ارئ��اً لبحث تداعيات  ل��الأزه��ر 
اإ���ش��اب��ة م��ئ��ات م��ن ط��الب جامعة  االأزم����ة الناجمة ع��ن 
االأزهر بالت�شمم الغذائي, ومطالب طالب اجلامعة ويف 
اأ�شامة  الدكتور  االأزه���ر  جامعة  رئي�س  اإق��ال��ة  مقدمتها 
اأ�شدرته  العبد. واأعلنت وزارة ال�شحة امل�شرية, يف بيان 
ام�س اأنه مت عالج 498 طالباً من بني امل�شابني وخرجوا 
من امل�شت�شفيات, فيما 58 طالباً ما زالوا يتلقون العالج 
. وكان اأكرث من 500 طالب من جامعة االأزهر اأُ�شيبوا 
مبطاعم  وجبات  تناولهم  نتيجة  غذائي  ت�شمم  بحاالت 
املدينة اجلامعية, يوم االثنني الفائت, ما اأدى اإىل اندالع 
اح��ت��ج��اج��ات وا���ش��ع��ة ب��ني ط���الب االأزه����ر ال��ذي��ن قطعوا 
طريق الن�شر الرئي�شي ونظموا م�شريات تطالب باإقالة 
اجلامعة  ب��ف��روع  زم��الوؤه��م  م  نظَّ فيما  اجلامعة,  رئي�س 

بعدة حمافظات فعاليات احتجاجية.

عبا�س يلتقي كريي يف عمان 
ال�����ش��الم املتعرثة,  االم��ريك��ي��ة الع�����ادة اط����الق ع��م��ل��ي��ة 
بح�شب امل�شوؤول. وقالت و�شائل االعالم اال�شرائيلية ان 
كريي �شي�شل ا�شرائيل م�شاء ال�شبت الجراء حمادثات 

مع امل�شوؤولني اال�شرائيليني.
اال�شرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  ورف�����س 

بنيامني نتانياهو التعليق على املو�شوع.
�شباط  م��ن  ت��وىل من�شبه يف االول  ال���ذي  ك��ريي  وق���ام 
فراير املا�شي بزيارته االوىل اىل املنطقة مع الرئي�س 
االمريكي باراك اوباما ال�شهر املا�شي وعقد حمادثات 
يف  واال���ش��رائ��ي��ل��ي  الفل�شطيني  اجل��ان��ب��ني  م��ع  منف�شلة 

القد�س وعمان يف 24 من اذار مار�س املا�شي.

•• رام اهلل-ا ف ب:

الرئي�س  ان  ام�������س  ك��ب��ري  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  م�������ش���وؤول  اع���ل���ن 
يف  املقبل  االح��د  �شيلتقي  عبا�س  حممود  الفل�شطيني 
ع��م��ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االم���ريك���ي ج���ون ك���ريي الذي 

ي�شعى للدفع جتاه حمادثات �شالم جديدة.
وزير  �شيلتقي  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  امل�����ش��وؤول  وق���ال 
اخلارجية االمريكي جون كريي الرئي�س عبا�س االحد 
يف عمان . وبعيد لقائه مع كريي, �شيتوجه عبا�س اىل 
قطر للم�شاركة يف اجتماع جلنة مبادرة ال�شالم العربية 
الج���راء حم��ادث��ات م��ن امل��رج��ح ان ت���دور ح��ول اجلهود 

باأي �شكل بح�شول عمليات اإطالق نار ب�شكل منتظم على مواطنينا 
املدنيني وقواتنا . واأ�شاف يعالون يف ه�شبة اجلوالن اأي�شا, �شيا�شتنا 
تقوم على عدم جتاهل اأي اإطالق نار من �شوريا على اإ�شرائيل �شواء 
م�شدر  نحدد  اأن  مبجرد  وتابع   . بحزم  و�شرند  ال,  اأم  عر�شيا  ك��ان 
اإطالق النار �شندمره دون تردد كما ح�شل م�شاء اأم�س ويف احلاالت 
على  يح�شل  عما  م�شوؤول  ال�شوري  النظام  اأن  نعتر  نحن  ال�شابقة 
اأن  اإ�شرائيل الإطالق �شواريخ دون  اأرا�شيه ولن ن�شمح باأن تتعر�س 

ترد على ذلك .
الثالثاء ثالث غارات على قطاع  االإ�شرائيلي م�شاء  و�شن الطريان 
اإ�شرائيل  اإليها بني  التو�شل  التي مت  التهدئة  االأوىل منذ  غزة هي 

وحركة حما�س يف نهاية نوفمر-ت�شرين الثاين املا�شي.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حذر وزير احلرب االإ�شرائيلي مو�شيه يعالون ام�س من اأن اإ�شرائيل 
يتعر�س  ب��اأن  ت�شمح  لن  واأنها  اأرا�شيها,  على  هجوم  اأي  على  �شرتد 

�شعبها الإطالق النار عليه باأي �شكل من االأ�شكال .
على  االإ�شرائيلي  اجلي�س  رد  من  �شاعات  بعد  الوزير  حتذير  وج��اء 
�شقوط قذيفة �شاروخية اأُطلقت من قطاع غزة على جنوب اإ�شرائيل, 

وتبادل الإطالق النار مع �شوريا يف ه�شبة اجلوالن.
الليل  االإ�شرائيلي هاجم غزة هذا  اإن اجلي�س  بيان  وقال يعالون يف 
حما�س  الفل�شطينية(  االإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��اوم��ة  )ح��رك��ة  نعتر  الأن��ن��ا 
م�شوؤولة عن كل ما يتم اإطالقه من غزة على اإ�شرائيل. ولن ن�شمح 

حتطيم �سيارة نائب رئي�س جامعة الأزهر

وقد  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني.   207 اإىل 
اع��ت��ق��ل اأب���و ح��م��دي��ة اآخ���ر م���رة يف 
وحكم   ,2002 م��اي��و-اأي��ار   18
بتهمة  امل����وؤب����د  ب��ال�����ش��ج��ن  ع��ل��ي��ه 
االأق�شى  �شهداء  لكتائب  االنتماء 
اإ�شرائيل,  مقاومة  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
وكان قد اأم�شى قبل ذلك �شنوات 
االإ�شرائيلية  ال�شجون  يف  طويلة 

ويف االإبعاد.
ت�����ش��ري وقائع  اآخ������ر,  م���ن ج���ان���ب 
ك��ث��رية اإىل ح��ال��ة ف��ق��د ث��ق��ة بني 
الالجئني  وت�شغيل  غ��وث  وك��ال��ة 
ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني )االأون��������������روا( 
وجمهور الالجئني يف قطاع غزة, 
املوجهة  االتهامات  تزايد  ظل  يف 
للوكالة بانتهاجها �شيا�شات ت�شر 
بالالجئني واأو�شاعهم املعي�شية. 

ال�شنوات  يف  ات��ه��م��ت  ف����االأون����روا 
اأدت  تقلي�شات  بانتهاج  االأخ���رية 
للت�شييق على الالجئني, وو�شل 

•• عوا�صم-وكاالت:

دع����ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة حلقوق 
االأمم  ب���ري���ط���ان���ي���ا  يف  االإن���������ش����ان 
العربية  ال��دول  وجامعة  املتحدة 
االإ�شالمي  ال���ت���ع���اون  وم��ن��ظ��م��ة 
ال�شعي  اإىل  االأوروب������ي  واالحت�����اد 
اإلزام �شلطات االحتالل  اأجل  من 
االإ����ش���رائ���ي���ل���ي ب��ح��ق��وق االأ����ش���رى 
املر�شى,  وخا�شة  الفل�شطينيني 
االأ�شري  وف���اة  خلفية  على  وذل���ك 
�شجون  ح��م��دي��ة يف  اأب����و  م��ي�����ش��رة 

االحتالل .
امل��ن��ظ��م��ة االأم����ني العام  وط��ال��ب��ت 
لالأمم املتحدة بان كي مون بو�شع 
ق�شية االأ�شرى على جدول اأعمال 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة الت���خ���اذ قرار 

يعرتف بهم كاأ�شرى حرب.
املوؤ�ش�شة  ح��م��ل��ت  ج��ان��ب��ه��ا,  وم���ن 
االإن�شان  حل��ق��وق  الفل�شطينية 

)�شاهد( يف بيان �شلطات االحتالل 
عن  كاملة  امل�شوؤولية  االإ�شرائيلي 
ا�شت�شهاد االأ�شري مي�شرة, ومعاناة 
غريه من االأ�شرى امل�شربني عن 

الطعام.
وعربية  دول��ي��ة  بحملة  وط��ال��ب��ت 
االأ�شرى  عن  للدفاع  وفل�شطينية 
����ش���ج���ون  يف  ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 
االحتالل, واتخاذ خطوات عملية 
حقيقية وجادة الإطالق �شراحهم, 

بح�شب البيان.
االأ�شري  هو  حمدية  اأب��و  اأن  ُيذكر 
يتوفى  ال��ذي  الثاين  الفل�شطيني 
مطلع  م��ن��ذ  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  �شجن  يف 
ال���ع���ام اجل������اري, ح��ي��ث ك����ان تويف 
املا�شي  ف��راي��ر-���ش��ب��اط  اأواخ������ر 
االأ����ش���ري ع��رف��ات ج�����رادات خالل 
جمدو,  �شجن  يف  معه  التحقيق 
لريتفع بذلك عدد االأ�شرى الذين 
توفوا داخل ال�شجون االإ�شرائيلية 

ح����د ال��ت�����ش��ك��ي��ك ف��ي��ه��ا م����ن قبل 
اتهامها  اإىل  والجئني  خمت�شني 
مبحاولة التن�شل من االلتزامات 

الدولية التي اأُن�شئت من اأجلها.
من  �شل�شلة  االأخ���ري  ال��ع��ام  و�شهد 
كان  االأون����روا  �شد  االحتجاجات 

قبل  ا�شمها  غريت  عندما  اأبرزها 
التحركات  ب�����ش��غ��ط  ت��ع��ي��ده  اأن 
الت�شكيك  ن��ظ��رة  ل��ك��ن  ال�شعبية, 
يف كل ما تقوم به االأون���روا ظلت 

حا�شرة بعد ذلك.
االأونروا  ت��رى  ذل��ك, ال  يف مقابل 

الالجئني  م��ع  م�شكلة  ه��ن��اك  اأن 
تتفهم  اأن��ه��ا  اإىل  وت�شري  غ���زة,  يف 
جرى  مم��ا  وان��زع��اج��ه��م  غ�شبهم 
امل�شاعدات  مللف  اإنهاء  من  موؤخراً 
مب�شاعدات  وا�شتبداله  النقدية 

عر نظام التوظيف املوؤقت.

اإ�سرائيل حتذر من اإطالق �سواريخ عليها 

اليوني�سف ترحب باعتماد 
معاهدة جتارة الأ�سلحة

•• نيويورك-وام:

املتحدة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة  رح���ب���ت 
باعتماد  ال��ي��ون��ي�����ش��ف  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
معاهدة جتارة االأ�شلحة ..كخطوة 
ح��ا���ش��م��ة ن��ح��و ح��م��اي��ة االأط���ف���ال 
االأ�شلحة  ن��ق��ل  تنظيم  خ���الل  م��ن 
�شوزان  وق��ال��ت  اآخ���ر.  اإىل  بلد  م��ن 
حماية  ق�������ش���م  رئ���ي�������ش���ة  ب��ي�����ش��ي��ل 
تعمل  التي  اليوني�شف  يف  الطفل 
حقوق  وحت�������ش���ني  ����ش���م���ان  ع���ل���ى 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  االأط��ف��ال 
وت��ط��وره��م وح��م��اي��ت��ه��م..اإن وجود 
اإ���ش��ارة حم���ددة يف م��ع��اه��دة جتارة 
والن�شاء  االأط���ف���ال  اإىل  االأ���ش��ل��ح��ة 
مي���ث���ل خ���ط���وة م���ت���ق���دم���ة وب���ن���اءة 
الدول  م��ن  امل��ع��اه��دة  تطلب  حيث 
من  االأ�شلحة  بعبور  ال�شماح  قبل 
نقل  مبخاطر  التدقيق  اأرا���ش��ي��ه��ا 
ت�شهل  اأن  ميكن  وال��ت��ي  االأ���ش��ل��ح��ة 
�شد  خطرية  عنف  اأعمال  وت�شبب 
بالغ  اأمر  واالأطفال..وهذا  الن�شاء 
االأهمية كون االأ�شلحة تعتر اأحد 
االأ�شباب الرئي�شية لوفاة االأطفال 
واملراهقني يف العديد من البلدان 
مبا يف ذلك دول عدة ال تعاين من 
انعدام  اأن  اإىل  ونبهت   . احل���روب 
على  ثابتة  عاملية  رقابة  اأي  وج��ود 
اإ�شاءة  اإىل  اأدى  االأ���ش��ل��ح��ة  جت���ارة 
مما  وا�شع  نطاق  على  اإ�شتخدامها 
وت�شويه عدد كبري  اأ�شفر عن قتل 

من املدنيني.

الأردن يدر�س اإقامة
 منطقة اآمنة يف درعا 

•• عمان-وكاالت:

اإقامة  اأن بالده تدر�س  الن�شور عن  ال��وزراء االأردين عبد اهلل  ك�شف رئي�س 
التدفق  ملعاجلة  االأردن  م��ع  احل���دود  على  �شوريا  ج��ن��وب  يف  اآم��ن��ة  منطقة 
الكبري يف اأعداد الالجئني ال�شوريني, كما حتدث عن توجه باإعالن مناطق 
�شمال االأردن منكوبة . ونقل كّتاب �شحفيون ح�شروا لقاء جمعهم بالن�شور 
الكبري  للتدفق  معاجلتها  اإط���ار  ويف  احلكومة,  اأن  ع��ن  حت��دث  االأخ���ري  اأن 
لالجئني ال�شوريني, �شتعلن يف وقت قريب عن اأن حمافظتي املفرق واإربد 
ت�شهد تدفقا  التي  القرار قد ميتد ملحافظة عجلون  واأن  مناطق منكوبة, 
القرار  ه��ذا  اأن  اإىل  حديثه  يف  الن�شور  واأ���ش��ار  ال�شوريني.  لالجئني  كبريا 
اأن هناك مناطق يف  اإىل  اإ�شارته  واأن��ه خا�شع للدرا�شة, رغم  مل يتخذ بعد 

وخا�شة  فعال  منكوبة  باتت  ال�شمال 
الرمثا احل��دودي مع حمافظة  ل��واء 
الوزراء  رئي�س  وب��رر  ال�شورية.  درع��ا 
االأردن  ب��ت��وق��ع��ات  ال����ق����رار  االأردين 
ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  ع���دد  ب��و���ش��ول 
انفجرت  ح��ال  اإىل مليوين الج��ئ يف 
االأو�شاع يف �شوريا يف الفرتة املقبلة, 
فيما �شي�شل العدد اإىل مليون الجئ 
الوترية  وفق  التدفق  ا�شتمر  يف حال 
ال�شوريني  ع���دد  ي�����ش��ل  اإذ  احل��ال��ي��ة, 

الالجئني لالأردن اإىل األفني يوميا.
الن�شور  ع��ن��ه  م���ا حت����دث  اأب�����رز  ل��ك��ن 
منطقة  الإق��ام��ة  االأردن  درا���ش��ة  ك���ان 
اآم��ن��ة يف ج��ن��وب ���ش��وري��ا, وخ��ا���ش��ة يف 

ونقل عدد من احل�شور عن  اململكة.  �شمال  درع��ا احلدودية مع  حمافظة 
الن�شور ترويجه ملا اأ�شماه بع�شهم خيار درعا , واملتمثل بوجود تفكري لدى 
االأردن الإقامة منطقة اآمنة يلجاأ اإليها ال�شوريون يف حال جنحت املعار�شة 
ال�شورية بال�شيطرة على املحافظة واإخراج قوات االأ�شد منها. غري اأن رئي�س 
الوزراء االأردين حتدث عن تعقيدات لتطبيق هذا اخليار, ومنها اأن النظام 
ال زال يحتفظ بقوات على االأر�س ف�شال عن الطريان يف اجلو. واعتر اأن 
من املبكر احلديث عن توجه االأردن ملجل�س االأمن التخاذ قرار بهذا ال�شاأن, 

الفتا اإىل التوجه لالت�شال باأطراف دولية لتطبيق هذا القرار.
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مر�شي ي�ؤكد التزامه احرتام حرية التعبري 

خما�س ع�سري يف م�سر مع تزايد ال�ستقطاب 
•• القاهرة-وكاالت:

ت��ع��ي�����س م�����ش��ر ب��ع��د ع���ام���ني من 
املخلوع  ال��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام  ���ش��ق��وط 
ح�������ش���ن���ي م�������ب�������ارك, ع����ل����ى وق����ع 
التجاذبات ال�شيا�شية واال�شتقطاب 
الرئي�س  منا�شري  بني  املتوا�شل 
االأمر  حممد مر�شي ومعار�شيه, 
ال����ذي ي�����ش��ع ال��ب��ل��د اأم����ام جتربة 
خطرية ذات نتائج ال ميكن التنبوؤ 

بعواقبها.
ورغم اإجراء اأول انتخابات رئا�شية 
دميقراطية يف تاريخ م�شر ت�شتعل 
ال�شلطة  ع��ل��ى  ال�������ش���راع  م��ع��رك��ة 
ب�شكل جلي بني منا�شري مر�شي 
وائتالف  امل�شلمني,  االإخ���وان  من 

املعار�شة .
وي��������رى اخل����ب����ري وال�����ب�����اح�����ث يف 
���ش��وؤون ال�����ش��رق االأو����ش���ط ومدير 
م���ع���ه���د ال������درا�������ش������ات االأم����ن����ي����ة 
فولكر  برلني  يف  واالإ�شرتاتيجية 
املتزايد  اال�شتقطاب  اأن  بريت�س 
واملعار�شة  مر�شي  الرئي�س  ب��ني 
اأم��ام جتربة خطرية  ي�شع م�شر 
التنبوؤ  مي���ك���ن  ال  ن���ت���ائ���ج  ذات 
بعواقبها يف ظل ان�شغال الطرفني 
والهوية  ال��د���ش�����������������ت��ور  ب��ق�����ش��اي��ا 
واإهمال اإ�شالح االقت�شاد واالأمن 

والقوانني .
التجاذبات  فيه  تطغى  وق��ت  ويف 
ع���ل���ى ال�������ش���اح���ة امل�������ش���ري���ة, ع���اد 
ال�����ش��ب��اب ال����ذي ق���اد ال���ث���ورة �شد 
حكمه  اإ�شقاط  يف  و�شاهم  مبارك 

الفاعلني  ج��م��ي��ع  ب������اأن  ب��ال�����ش��ك 
يف�شلون  م�����ش��ر  يف  ال�شيا�شيني 
التناحر ب�شاأن الق�شايا ال�شيا�شية 
العليا كالد�شتور اأو ق�شايا الهوية 
ع����ن االن�������ش���غ���ال ب���االإ����ش���الح���ات 
االق������ت�������������ش������ادي������ة, وال�����ق�����وان�����ني 
البدء  اأو  اجل��دي��دة,  االجتماعية 
يف اإ�شالح قطاع ال�شرطة, مبا له 
من تبعات على االقت�شاد واالأمن 

العام .
من ناحية اخرى, اكدت الرئا�شة 
احرتام  التزامها  ام�س  امل�شرية 
ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري واك������دت ان���ه���ا ال 

ن�شبته  ت�شل  ال��ذي  الطاقة,  دع��م 
ميزانية  م���ن   20% ن��ح��و  اإىل 
احلكومة امل�شرية, وي�شب ب�شفة 

خا�شة يف م�شلحة االأثرياء.
كما اأن احتياطيات النقد االأجنبي 
والعجز  ال����ت���������ش����اوؤل,  يف  اآخ�������ذة 
واتفاقيات  ي������زداد,  امل��ي��زان��ي��ة  يف 
ال��ت��ع��اون م���ع االحت�����اد االأوروب������ي 
وامل�شتثمرون  جت���م���ي���ده���ا,  مت 
حم���ج���م���ون ع����ن اال����ش���ت���ث���م���ار يف 

م�شر.
وبح�شب وجهة نظر بريت�س فاإنه 
ال�شعور  اأن يقاوم  ال ميكن للمرء 

اإىل ال�شوارع من جديد, احتجاجا 
االقت�شادية  اأو����ش���اع���ه���م  ع���ل���ى 
تتح�شن  مل  ال��ت��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

حتى االآن.
االأمل�����اين فاإنه  وب��ح�����ش��ب اخل��ب��ري 
ال�شباب  خ������روج  يف  غ����راب����ة  وال 
وحديثهم  جديد  من  مبظاهرات 

عن الثورة امل�شروقة .
التي  امل�شرية  املعار�شة  وت�شعى 
ي��ق��وده��ا ���ش��ي��ا���ش��ي��ون م��ث��ل حممد 
ال�شابق  العام  واالأم��ني  الرادعي 
جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة عمرو 
مر�شي  اإ�����ش����ق����اط  اإىل  م���و����ش���ى 
وح��ك��وم��ت��ه, م��راه��ن��ة ب��ذل��ك على 
دعم اأتباع النظام ال�شابق واجلهاز 

الق�شائي.
كما اأنها ترغب اأي�شا يف مقاطعة 
ال��رمل��ان��ي��ة, معترة  االن��ت��خ��اب��ات 
اأنها لن تتمكن من الفوز بها على 
ب��اع��رتاف بع�س رموز  اأي���ة ح���ال, 

املعار�شة اأنف�شهم.
ف����اإن قطاعات  ب��ريت�����س  وب��ح�����ش��ب 
املعار�شة تراهن على حدوث  من 
االقت�شادي  ال��ت��ده��ور  م��ن  م��زي��د 
وال����ق����الق����ل اجل�����دي�����دة وت���دخ���ل 
ه����ذا  اأن  م����و�����ش����ح����ا  اجل�����ي�����������س, 
ب�شفة خا�شة  ت�شبب  اال�شتقطاب 
�شيا�شية  ق����رارات  ات��خ��اذ  ع���دم  يف 

مهمة.
تعطلت  ذل�������ك  ع����ل����ى  وك����م����ث����ال 
�شندوق  قر�س  ب�شاأن  املفاو�شات 
تتجاوز  ال�����ذي  ال������دويل  ال��ن��ق�����د 
دوالر  م����ل����ي����ارات   4.8 ق��ي��م��ت��ه 

اأم��ريك��ى, وال���ذي ك��ان م��ن املمكن 
ب�شكل  ول�����و  م�����ش��ر  ي�����ش��اع��د  اأن 
م��وؤق��ت على اخل���روج م��ن الو�شع 
ح�شب   , امل���اأ����ش���اوي  االق��ت�����ش��ادي 

و�شف الباحث.
جاهزة  ال��ق��ر���س  اتفاقية  وك��ان��ت 
ل��ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ذ ن��وف��م��ر-

اإال   ,2012 ال����ث����اين  ت�������ش���ري���ن 
اإمت����ام  يف  ت���اأخ���رت  احل��ك��وم��ة  اأن 
اإجراءات القر�س خ�شية منها على 

�شعبيتها, وفقا ملا يراه بريت�س.
ياأتي ذلك فيما مت تاأخري الكثري 
من االإجراءات ال�شرورية كاإلغاء 

وزير اخلارجية الأمريكي يزور تركيا قريبًا 
•• اأنقرة-رويرتز:

قال م�شوؤول تركي لرويرتز ام�س ان من املتوقع اأن 
يزور وزير اخلارجية االمريكي جون كريي تركيا 
هذا اال�شبوع يف اطار جولة يف غرب اأوروبا وا�شيا 
ال�شراع يف  بينها  ال�شت�شارة حلفاء يف ق�شايا من 
متتد  ال��ت��ي  تركيا  اأن  وا�شنطن  وتعتر  ���ش��وري��ا. 
حدودها مع �شوريا مل�شافة 900 كيلومرت العب 
والتخطيط  ال�شورية  املعار�شة  دع��م  يف  رئي�شي 
لفرتة ما بعد الرئي�س ال�شوري ب�شار اال�شد. وقال 
امل�شوؤول الذي طلب عدم ذكر ا�شمه �شيزور ال�شيد 

ب��ع��د ل��ك��ن رمبا  ك���ريي ت��رك��ي��ا. مل يت�شح امل��وع��د 
يت�شن  ومل  ال�شبت.  اأو  اجلمعة  ي��وم  ه��ذا  يحدث 
اخلارجية  وزارة  فوري من  تعليق  على  احل�شول 
االمريكية. وكان كريي قد انتقد قبل �شهر واأثناء 
رئي�س  املن�شب  ت��ويل  منذ  لرتكيا  زي��ارات��ه  اأوىل 
الوزراء الرتكي طيب اردوغان ب�شبب تعليق �شبه 
فيه ال�شهيونية باجلرائم �شد االن�شانية. واألقي 
الدولتني  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  ب��ظ��الل على  اخل���الف 

ع�شوي حلف �شمال االطل�شي.
وت��و���ش��ط ال��رئ��ي�����س االم��ري��ك��ي ب�����اراك اأوب���ام���ا يف 
اىل  زيارته  اأثناء  وتركيا  ا�شرائيل  بني  م�شاحلة 

ا�شرائيل  ور�شخت  باأ�شابيع.  ذل��ك  بعد  ا�شرائيل 
ملطلب مت�شكت به طويال اأنقرة التي كانت حليفا 
ا�شرتاتيجيا مقربا ال�شرائيل وهو االعتذار ر�شميا 
عن قتل ت�شعة اأتراك يف هجوم �شنته على �شفينة 
كانت متجهة لك�شر احل�شار اال�شرائيلي على غزة 

عام 2010 .
وق����د ي��ف��ي��د ال���ت���ق���ارب ب���ني ت��رك��ي��ا وا���ش��رائ��ي��ل يف 
ال�شراع  اث��ار  امتداد  الحتواء  االقليمي  التن�شيق 
الدبلوما�شية  ال��ع��زل��ة  م���ن  وي��خ��ف��ف  ���ش��وري��ا  يف 
من  حتديات  يواجه  بينما  املنطقة  يف  ال�شرائيل 

الرنامج النووي االيراين.

•• نيويورك-اأ ف ب:

خطرية  انتهاكات  عن  الدولية  العفو  منظمة  حتدثت 
اخلطف  منها  بال�شودان  االإري��رتي��ني  الالجئني  بحق 
يد  على  اأحيانا,  القتل  وكذلك  وال�شرب,  واالغت�شاب 
يف  �شيناء  ج��زي��رة  �شبه  اإىل  بالقوة  تنقلهم  جمموعات 

م�شر, حيث يحتجزون من اأجل احل�شول على فدى. 
ويف تقرير جديد, قالت املنظمة احلقوقية التي مقرها 
العام  ال��ت��ق��اري��ر منذ  ال��ع��دي��د م��ن  اإن��ه��ا تلقت  ل��ن��دن  يف 
لالجئني  ال�شجراب  خميم  �شكان  باأن  اأف��ادت   2011
الذي يقع قرب احلدود ال�شودانية االإريرتية يتعر�شون 
اأغلب من مت نقلهم بالقوة اإىل  اأن  للخطف.  واأ�شافت 
خارج احلدود ال�شودانية يتم نقلهم اإىل منطقة �شيناء. 
واأغلب ال�شحايا قالوا اإنه مت تداولهم بيعا بني عدد من 

يحتجزون  ه��وؤالء  اأن  وتابعت   . االإجرامية  املجموعات 
مقابل  ذويهم  من  فدية  طلب  ويتم  ك�شجناء  �شيناء  يف 
لعنف  يتعر�شون  اأن��ه��م  اإىل  الف��ت��ة  ���ش��راح��ه��م,  اإط����الق 
الرجال  اغت�شاب  ذلك  احتجازهم مبا يف  اأثناء  وح�شي 

والن�شاء وغري ذلك من اأ�شكال العنف اجلن�شي .
دفع  ي�شتطيعون  ال  بع�شهم  اإن  اأي�شا  املنظمة  وق��ال��ت 
االأو�شاع  نتيجة  مي��وت��ون  وبع�شهم  فيقتلون  ال��ف��دي��ة 
التي  االأم���را����س  م��ن  ال��ع��الج  ت��واف��ر  ل��ع��دم  اأو  ال�شيئة 

ي�شابون بها.
اأم�شى  اإن��ه  ال��ق��ول  اإري���رتي  ع��ن الج��ئ  املنظمة  ونقلت 
ثمانية اأ�شهر يف �شيناء بعد خطفه من خميم ال�شجراب 
ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت, وق���د حت���دث ع��ن اإري����رتي اآخ���ر تعر�س 
لل�شرب والعتداءات جن�شية حتى املوت الأنه مل يتمكن 

من دفع فدية لالإفراج عنه.

•• بروك�صيل-يو بي اأي:

اأعلن االحتاد االأوروبي ام�س اأنه �شري�شل بعثة ملراقبة 
اأي��ار-  11 يف  باك�شتان  يف  املقررة  العامة  االنتخابات 

مايو املقبل, بطلب من ال�شلطات الباك�شتانية.
يف  واالأم��ن  اخلارجية  لل�شيا�شة  العليا  املمثلة  وقالت 
اآ�شتون يف بيان كجزء من  االحت��اد االأوروب��ي كاثرين 
باك�شتان,  يف  الدميقراطية  للعملية  املتوا�شل  دعمنا 
وبعد دعوة من ال�شلطات, قررت اإر�شال بعثة مراقبة 

لالنتخابات تابعة لالحتاد االأوروبي .
االأوروب��������ي,  ال����رمل����ان  يف  ال��ع�����ش��و  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
االنتخابات  مل��راق��ب��ة  االأوروب�����ي  االحت���اد  بعثة  رئي�س 
�شيرتاأ�س  غاهلر,  مايكل   ,2008 ع��ام  الباك�شتانية 
االنتخابات  اأن  واأ�شافت  اجلديدة.  االأوروبية  البعثة 

الرملانية املقبلة يف باك�شتان �شتكون مرحلة مهمة يف 
ي�شارك  اأن  اآملة يف   , البالد  الدميقراطي يف  التطور 

كل املعنيني بالعملية بطريقة �شلمية ودبلوما�شية.
ني�شان-اأبريل   7 يف  اآب��اد  اإ�شالم  اإىل  غاهلر  و�شي�شل 
اأوروبياً  11 حملاًل  م��ن  ت��وّج��ه فريق  وق��د  اجل���اري, 
لالنتخابات اإىل باك�شتان حيث �شيلحق به فريق من 
املراقبني موؤلف من 52 مراقباً لفرتة طويلة, و46 
مراقباً لفرتة ق�شرية من دول االحت��اد االأوروب��ي ال� 

وكندا. و�شوي�شرا  الرنوج  ومن   ,27
اأولياً  ب��ي��ان��اً  البعثة  �شت�شدر  االن��ت��خ��اب,  ي��وم  وبعيد 
اآباد,  ب��اإ���ش��الم  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  االأول��ي��ة  لنتائجها 
و�شتبقى يف باك�شتان ملراقبة الفرز النهائي لالأ�شوات, 
لتح�شني  التو�شيات  يت�شمن  كامل  تقرير  والإع���داد 

العملية االنتخابية.

تقرير: تكلفة نووي اإيران 100 مليار
•• دبي-رويرتز:

قالت موؤ�ش�شتان بحثيتان ام�س ان ايران �شتوا�شل برناجمها النووي رغم 
 100 اك��رث من  ال��ذي كلفها  قلة ما جنته من مكا�شب من ه��ذا الرنامج 
مليار دوالر نتيجة �شياع عائدات نفطية وا�شتثمارات اأجنبية. وقال تقرير 
ملعهد كارنيجي لل�شالم الدويل واحتاد العلماء االمريكيني ويوجد مقراهما 
وان  ن�شفها  او  االيرانية  النووية  االن�شطة  وق��ف  ميكن  ال  ان��ه  وا�شنطن  يف 
كاتبا  وق���ال  �شلميتها.  على  للحفاظ  ال��وح��ي��د  ال�شبيل  ه��ي  الدبلوما�شية 
التقرير علي فائز من املجموعة الدولية ملعاجلة االزمات وكرمي �شجاد بور 
من معهد كارنيجي عن برنامج ايران النووي الذي بداأ منذ خم�شة عقود يف 
عهد ال�شاه الذي كان متحالفا مع الواليات املتحدة اأحيط بهالة مبالغ فيها 
من الفخر وان كانت م�شللة وتكلف مبالغ باهظة بحيث يتعذر التخلي عنه 
ب�شهولة.  واأ�شاف احلل الوحيد طويل االجل ل�شمان اأن يظل برنامج ايران 
النووي �شلميا بحتا هو ايجاد حل دبلوما�شي متفق عليه. وتقول ايران ان 
ان�شطتها النووية تهدف خلدمة اأغرا�س طبية و�شت�شتخدم يف توليد الطاقة 
النفطية.  احتياطياتها  م��ن  ينق�س  م��ا  وتعوي�س  املحلي  الطلب  لتلبية 
وت�شتبه الواليات املتحدة ودول اخرى يف ان ايران ت�شعى �شرا اىل امتالك 
القدرة على الت�شلح النووي وهو ما تنفيه طهران. وكانت ا�شرائيل قد هددت 
بالقيام بعمل ع�شكري ملنع اجلمهورية اال�شالمية من امتالك قنبلة نووية. 
وطالبت الواليات املتحدة وحلفاوؤها ايران باحلد من تخ�شيب اليورانيوم 
وفر�شت عقوبات قا�شية على قطاعات الطاقة وامل�شارف وال�شحن يف ايران 
عام  منذ  الن�شف  م��ن  ب��اك��رث  االي��ران��ي��ة  النفطية  ال�����ش��ادرات  خف�س  مم��ا 
2011. ومن املقرر اأن جتتمع ايران مع �شت قوى عاملية يف قازاخ�شتان هذا 
اال�شبوع امال يف الو�شول اىل حل للمواجهة. وعقد اخر اجتماع يف فراير 
ال��ذي يحمل عنوان  التقرير  وي��ورد  انفراجة.  �شباط لكنه ف�شل يف حتقيق 
اودي�شة ايران النووية التكلفة واملخاطر تكاليف الرنامج النووي من حيث 
حيث  م��ن  دوالر  مليار   100 م��ن  اك��رث  تبلغ  انها  وق��ال  ال�شائعة  الفر�س 
فر�س اال�شتثمار االجنبي وعائدات النفط ال�شائعة. وذكر التقرير اأن انتاج 
الذاتي  االكتفاء  اىل  اي��ران  تقود  لن  اليورانيوم  من  ن�شبيا  �شغرية  كميات 
اال�شا�شية  بنيتها  �شيانة  يف  اأهملت  هي  بينما  النووية  الطاقة  من  الكامل 
وتنمية موارد اأخرى ميكن ان توؤمن احتياجاتها من الطاقة ب�شورة اف�شل. 
واأعطى التقرير مثاال على ذلك مفاعل بو�شهر النووي الذي تبلغ طاقته 
ان  وق��ال  متكررة  تاأجيالت  بعد   2011 ع��ام  ت�شغيله  وب��داأ  ميجاوات  ال��ف 
انتاجه ال ميثل �شوى اثنني يف املئة من طاقة توليد الكهرباء بينما تفقد 
ايران نحو 15 يف املئة من الكهرباء التي يتم توليدها ب�شبب خطوط النقل 

القدمية والتي ال تخ�شع لل�شيانة املالئمة.

•• كمباال-رويرتز:

امليلي�شيا  زع��ي��م  م��الح��ق��ة  عملية  اوغ��ن��دا  علقت 
الهارب جوزيف كوين ومقاتلي جماعة جي�س الرب 
للمقاومة املتمردة التابعة له وارجعت ال�شبب يف 
ذل��ك اىل ع���داء امل��ت��م��ردي��ن ال��ذي��ن ا���ش��ت��ول��وا على 
ال�شهر  الو�شطى  افريقيا  جمهورية  يف  ال�شلطة 

املا�شي جتاه القوات االجنبية.
الدولية  اجلنائية  املحكمة  م��ن  مطلوب  وك��وين 
ويتهم  ح��رب.  جرائم  بارتكاب  اتهامات  ملواجهة 

يف  ال�شتغاللهم  االط��ف��ال  االف  بخطف  وق��ادت��ه 
امل��ت��م��ردة التي  ال��ق��ت��ال �شمن ���ش��ف��وف اجل��م��اع��ة 
ا�شتهرت باملعاقبة بقطع االطراف كاأحد اأ�شاليب 
التاأديب. وت�شارك اوغندا باكرث من ثالثة االف 
جندي يف قوة تابعة لالمم املتحدة قوامها خم�شة 
ومقاتليه  ك��وين  مالحقة  مهمتها  ج��ن��دي  االف 
على  االدغ����ال  يف  يختبئون  ان��ه��م  يعتقد  ال��ذي��ن 
احلدود بني جمهورية افريقيا الو�شطى وجنوب 

ال�شودان وجمهورية الكوجنو الدميقراطية.
افريقيا  يف  ���ش��ي��ل��ي��ك��ا  م��ت��م��ردي  ائ���ت���الف  واط�����اح 

الو�شطى بالرئي�س فران�شوا بوزيز ال�شهر املا�شي. 
واجتاحوا العا�شمة باجني يف هجوم خاطف تلته 

اعمال نهب ا�شتمرت اليام وقوبل بتنديد دويل.
جنوب  م��ن  ج��ن��دي��ا   13 �شيليكا  م��ت��م��ردو  وق��ت��ل 
ديك  وق���ال  ب��اجن��ي  على  الهجوم  خ��الل  افريقيا 
اول���وم قائد ال��ق��وات االوغ��ن��دي��ة يف ال��ق��وة املكلفة 
مبالحقة كوين وهو اي�شا قائد القوة االفريقية 
جتاهنا  وا�شح  ب�شكل  عدائيون  املتمردون  ه��وؤالء 
ويف اعقاب ذلك امرنا الرئي�س االوغندي يوويري 

مو�شيفيني باالكتفاء بالبقاء يف مواقع دفاعية.

اأوغندا تعلق مالحقة زعيم امليلي�سيا كوين 

العفو: انتهاكات بحق الإريرتيني يف ال�سودان 

بعثة اأوروبية ملراقبة النتخابات الباك�ستانية 

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�شف تقرير ا�شدرته جامعة كلية 
اأن م��ا ي�����ش��ل اإىل  ل��ن��دن,  امل��ل��ك يف 
 14 اإىل  ينتمون  �شخ�س   600
يف  بالقتال  �شاركوا  اأوروب��ي��ة  دول��ة 
�شوريا �شد القوات احلكومية منذ 

بداية احلرب عام 2011.
ام�س,  ال��غ��اردي��ان  �شحيفة  وق��ال��ت 
عليه  ح�شلت  ال���ذي  ال��ت��ق��ري��ر,  اإن 
اعداده  ا�شتغرق  ح�شرية  ب�شورة 
ع����ام����اً ك����ام����اًل و����ش���م���ل اأك������رث من 
باجلماعات  مرتبط  موقع   200
اجل���ه���ادي���ة وم���ئ���ات ال��ت��ق��اري��ر من 
ال�شحافة العربية والغربية, وجد 
الذي ذهبوا للقتال  االأ�شخا�س  اأن 
من  دول  اإىل  ينتمون  ���ش��وري��ا  اإىل 
وا�شبانيا  والنم�شا  بريطانيا  بينها 
وال�شويد واأملانيا, وجاء اأغلبهم من 
بريطانيا وتراوح عددهم بني 28 

و134 �شخ�شاً.
بلجيكا  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وا����ش���ار 
وهولندا وايرلندا ا�شتاأثرت باأكرث 
االأوروبيني  من  مقاتل   200 من 
الذين ذهبوا اإىل �شوريا للم�شاركة 
تراوحت  ن�شبة  و�شكلوا  القتال  يف 
املقاتلني  م����ن  و11%   7 ب����ني 
�شوريا, والذين تراوح  االأجانب يف 
2000و5500  ب����ني  ع����دده����م 

مقاتل.
30 و92  اأن ما بني  اأي�شاً  ووج��د 
مقاتاًل جاوؤوا من فرن�شا, وما بني 
14 و85 مقاتاًل من بلجيكا, وما 
اإىل  ه��ول��ن��دا,  م��ن  5 و107  ب��ني 
دول  م��ن  اآخ��ري��ن  ج��ان��ب مقاتلني 

�شملت األبانيا وفنلندا وكو�شوفو.
ون�شبت ال�شحيفة اإىل الروف�شور, 
بيرت ن��ي��وم��ان, م��ن امل��رك��ز الدويل 
كلية  بجامعة  التطرف  ل��درا���ش��ات 
امل��ل��ك يف ل��ن��دن ال���ذي ا���ش��رف على 
الرقم  ه��ذا  قوله  التقرير,  اع���داد 
واإن كان �شغرياً ن�شبياً, اظهر كيف 
يردون  الدوليون  �شار اجلهاديون 
ب�شرعة على ال�شراعات, وا�شبحت 
اأكرث  ���ش��وري��ا  يف  لل�شراع  التعبئة 
ال���ن���زاع���ات  م����ن  اأي  م����ن  اأه���م���ي���ة 

االأخرية املعروفة .
وا����ش���اف ن��ي��وم��ان م���ن اخل���ط���اأ اأن 
الريطانية  احل���ك���وم���ة  حت�����ش��ر 
ومنطقة  م�������ايل  يف  ت����رك����ي����زه����ا 

العاملي  ال����غ����ذاء  ب���رن���ام���ج  ب���ا����ش���م 
اإليزابيث بريي�س اأن ت�شاعد العنف 
يف �شوريا اأ�شبح عائقا اأمام و�شول 
ماليني  اإىل  الغذائية  امل�شاعدات 
املتقاتلني  ودع�������ت  امل���ح���ت���اج���ني, 
باأمان  امل�شاعدات  مب��رور  لل�شماح 

اإىل مناطق النزاع. 
واأكدت املتحدثة با�شم الرنامج اأن 
املنظمة الدولية اأو�شلت م�شاعدات 

لنحو مليوين �شوري. 
برنامج  با�شم  املتحدثة  قالت  كما 
االأو�شط  ال�شرق  يف  العاملي  الغذاء 
اأف��ري��ق��ي��ا, ع��ب��ري عطيفة  و���ش��م��ال 
كبرية  عراقيل  تواجه  املنظمة  اإن 
الغذائية  امل�����ش��اع��دات  ت��و���ش��ي��ل  يف 

النتائج..  هذه  �شوء  على  ال�شاحل 
�شوريا  هي  احلقيقية  الق�شة  الأن 
الذهاب  ي��ري��دون  واجل��ه��ادي��ون ال 
للقتال يف ال�شحراء, بل للقتال يف 

قلب العامل العربي .
ك�شفت  �شحافية  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
م�شلم   100 م������ن  اأك����������رث  اأن 
ب��ري��ط��اين ي�����ش��ارك��ون ب��ال��ق��ت��ال يف 
و�شفته  م��ا  اأن�����ش��اأ  اأن  بعد  ���ش��وري��ا, 
ب��ال�����ش��راع ال��دم��وي ال��دائ��ر هناك 
موجة ج��دي��دة م��ن اجل��ه��ادي��ني يف 
الوجهة  ���ش��وري��ا  وج��ع��ل  بريطانيا 
الراغبني  للمت�شددين  الرئي�شية 

بالقتال يف اخلارج.
من ناحية اخرى, اأعلنت املتحدثة 

للمحتاجني يف �شوريا.
اأط��������راف  ج���م���ي���ع  اأن  واأ������ش�����اف�����ت 
امل�شاعدات  ق��واف��ل  متنع  ال�����ش��راع 
املناطق  بع�س  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن 

اأحيانا.
اأ����ش���ار م��ن�����ش��ق برنامج  م���ن ج��ه��ت��ه 
���ش��وري��ا مهند  ال��ع��امل��ي يف  ال���غ���ذاء 
�شاحنات  اخ���ت���ط���اف  اإىل  ه������ادي 
ب�������االإم�������دادات م����ن قبل  حم���م���ل���ة 
حمافظة  يف  جمهولني  م�شلحني 

احل�شكة.
هجوما  ع���������ش����رون  ����ش���ج���ل  وق������د 
ب��رن��ام��ج الغذاء  ع��ل��ى م�����ش��ت��ودع��ات 
االأخرية  الفرتة  خالل  و�شاحناته 
الدفاع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ذل����ك,  اىل 
امل���دين وال���ط���وارئ ال��رو���ش��ي��ة, عن 
حمملة  لها  تابعة  طائرة  انطالق 
مب�شاعدات اإن�شانية اإىل الالجئني 

ال�شوريني يف لبنان.
نوفو�شتي  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ال��رو���ش��ي��ة ع���ن ب��ي��ان ل����ل����وزارة, اأن 
طائرة من طراز اإيل76- انطلقت 
من مطار رامين�شكويه يف �شواحي 
مطار  اإىل  م���و����ش���ك���و  ال���ع���ا����ش���م���ة 

العا�شمة اللبنانية, بريوت.
حتمل  الطائرة  اأن  البيان  واأو�شح 
امل�������ش���اع���دات  م����ن  ط����ّن����اً   26.7
االإن�شانية اإىل الالجئني ال�شوريني 

يف لبنان.
امل����دين  ال����دف����اع  وزارة  واأر�����ش����ل����ت 
لقرار  تنفيذا  لبنان  اإىل  طائرتها 
احل���ك���وم���ة ال��رو���ش��ي��ة ال�������ش���ادر يف 
املا�شي  �����ش����ب����اط-ف����راي����ر   20
اإيواء  على  لبنان  م�شاعدة  ب�����ش��اأن 

الالجئني ال�شوريني.

تعرث و�ش�ل امل�شاعدات للمحتاجني ال�ش�ريني

الك�سف عن مئات املقاتلني الأوروبيني يف �سوريا

�سبعة قتلى يف اقتحام حمكمة باأفغان�ستان 
•• كابول-رويرتز:

يحاكم  ك��ان  حيث  ام�س  افغان�شتان  يف  حمكمة  اقتحموا  مت�شددين  خم�شة  ان  م�شوؤولون  ق��ال 
اع�شاء يف حركة طالبان مما ا�شفر عن مقتل �شبعة ا�شخا�س وا�شابة 75. وقال حممد يون�س 
ر�شويل نائب حاكم اقليم فراه ان واحدا من املهاجمني على االقل فجر نف�شه وان معركة جتري 
باال�شلحة النارية بني قوات االمن االفغانية واملهاجمني داخل املحكمة يف عا�شمة االقليم الواقع 
البالد بالقرب من احلدود االيرانية. وا�شاف لرويرتز اقتحموا املحكمة بينما كانت  يف غرب 
قوات  وثالثة من  اربعة مدنيني  ان  وتابع  مقاتلي طالبان.  ع�شرة من  الدان��ة  تنعقد حماكمة 
و�شائل  اىل  بعثت  ن�شية  ر�شالة  الهجوم يف  امل�شوؤولية عن  واأعلنت حركة طالبان  قتلوا.  االم��ن 
االعالم. وا�شاف قاري يو�شف احمدي املتحدث با�شم طالبان ان املتهمني اخلا�شعني للمحاكمة 
وقوامها  االفغانية  االم��ن  ق��وات  ق��درة  ب�شاأن  املخاوف  وتتزايد  الهجوم.  خالل  �شراحهم  اطلق 
االطل�شي  �شمال  بقيادة حلف  القتالية  القوات  ان�شحاب  بعد  االمن  ب�شط  على  فرد  الف   352

بنهاية العام املقبل.

الق�شائية  االج���راءات  وراء  تقف 
برنامج  مقدم  يو�شف  با�شم  �شد 
ال�شلطة,  ينتقد  �شاخر  تلفزيوين 
بعدما عرت الواليات املتحدة عن 

قلقها من التطورات يف م�شر.
املالحقات  تكون  ان  البيان  ونفى 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة اجل���اري���ة ���ش��د با�شم 
انتقادات  ي���وج���ه  ال�����ذي  ي��و���ش��ف 
الذعة يف برناجمه الرنامج اىل 
اطلقت  وم���ر����ش���ي,  اال���ش��الم��ي��ني 

بطلب من الرئي�س امل�شري.
وقال البيان ان الرئا�شة مل تتقدم 
ب����اي ���ش��ك��وى ���ش��د ب��ا���ش��م يو�شف 
اطلقت  امل��الح��ق��ات  ان  م���وؤك���دا   ,

بطلب من مواطنني .
الثورة  ب��ع��د  م�����ش��ر  ان  وا�����ش����اف 
بقانون  ق���ان���ون  دول�����ة  ا���ش��ب��ح��ت 
النيابة  ا�شتدعاء  لذلك,  م�شتقل. 
او  ك��ان��ت �شفته  اي��ا  الي م��واط��ن 
�شهرته امر يعود اىل النائب العام 
م�شتقل عن  ب�شكل  يتحرك  الذي 

الرئا�شة .
واكدت الواليات املتحدة الثالثاء 
ب��ل�����ش��ان وزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا جون 
كريي انها قلقة فعال من الو�شع 
وو�شع  واالق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي 

حقوق االن�شان يف م�شر.
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حل الربملان يف ماليزيا متهيدًا لالنتخاباتاملرزوقي يقيل مدير �سركة طريان ب�سبب كا�س وي�سكي!
•• الفجر- تون�س

الثالثاء,  اأم�س  التون�شية,  االإع��الم  و�شائل  تناقلت 
التون�شي  ال�شحفي  ق��ري��رة  ���ش��ف��وان  ن�����ش��ره  خ���را 
باللغة  24 على مدونته االلكرتونية  بقناة فران�س 
الفرن�شية مفاده اأن الرئي�س التون�شي املوؤقت املن�شف 
اخلطوط  �شركة  مدير  بطرد  موؤخرا  اأذن  املرزوقي 

التون�شية ال�شريعة , ب�شبب كاأ�س وي�شكي !
الرئي�س  اإن  ق��ري��رة  �شفوان  امل��ق��ال  �شاحب  وي��ق��ول 
امل���وؤق���ت ث����ارت ث��ائ��رت��ه خ���الل رح��ل��ت��ه االأخ�����رية اإىل 
الدوحة )قطر( حل�شور القّمة العربّية عندما طلب 

من امل�شيفة كاأ�س وي�شكي بدال من ع�شري الرتقال 
قدمته له ب�شبب عدم توفر الوي�شكي بالطائرة.

اأقلت  التي  الطائرة  اأن  اإىل  مقاله  يف  قريرة  واأ���ش��ار 
التموين  �شركة  عمال  ق��دوم  قبل  اأقلعت  امل��رزوق��ي 
ب�����ش��ب��ب ت��ق��ي��ده��ا ب���اح���رتام م��وع��د ال��ه��ب��وط مبطار 
الدوحة الدويل, لكن املرزوقي راأى يف ذلك موؤامرة 

عليه ح�شب تعبري قريرة.
اأي�شا  اأ���ش��ارت  اأّن  التون�شية  االإع��الم  لو�شائل  و�شبق 
اإىل اأن رحلة املرزوقي وم�شت�شاريه اإىل اأملانيا موؤخرا 
9 اآالف دينار تون�شي كاترينغ على  كّلفت ما قيمته 

من الطائرة .

•• كواالملبور-رويرتز:

ان��ه �شيحل الرملان  ال��رزاق  املاليزي جنيب عبد  ال���وزراء  ق��ال رئي�س 
ام�س ممهدا الطريق النتخابات عامة جترى اأواخر هذا ال�شهر ورمبا 
اأقوى مناف�شة يواجهها ائتالفه احلاكم على االط��الق. وكان  ت�شهد 
ائتالف اجلبهة الوطنية الذي يراأ�شه جنيب ويحكم البالد منذ 56 
انتخابات  االوىل يف  للمرة  الرملان  الثلثني يف  اغلبية  فقد  قد  عاما 
عام 2008 وهو يواجه حتالفا للمعار�شة يتاألف من ثالثة اأحزاب 
ويقوده نائب رئي�س الوزراء ال�شابق اأنور ابراهيم. وقال جنيب يف كلمة 
نقلها التلفزيون على الهواء مبا�شرة من العا�شمة االدارية بوتراجايا 
قبل امللك طلبي حل الرملان ابتداء من الثالث من ابريل وعر عن 

اأمله يف اأن يفوز ائتالفه باأغلبية �شلبة ومن املتوقع اجراء االنتخابات 
اأ�شبوعني. وخالل �شعيه  اأبريل ني�شان بعد حملة على مدى   27 يف 
ال�شتعادة التاأييد اجلماهريي �شيقوم جنيب الذي توىل ال�شلطة عام 
2009 بابراز ما حتقق يف عهده من منو اقت�شادي بن�شبة 6ر5 يف 
املئة. وي�شعى جنيب 59 عاما وهو ابن رئي�س وزراء �شابق لدفع بلده 
2020 من  املرتفع بحلول عام  الدخل  ذات  ال��دول  النامي اىل فئة 
خالل برنامج طموح للتحول االقت�شادي يتكلف 444 مليار دوالر. 
وقد حذر مرارا من اأن فوز املعار�شة قد يوؤدي اىل زعزعة اال�شتقرار 
ن�شمة  مليون   29 يقطنها  التي  البالد  يف  واالقت�شادي  االجتماعي 
واالقليات  امل��االي��و  اأغلبية  ب��ني  ال��ت��وت��رات  م��ن  ط��وي��ل  �شجل  ولديها 

املنحدرة من اأ�شول �شينية وهندية.

 •• الفجر - تون�س - خا�س:

نوايا  حول  جديد  ا�ستفتاء  ك�سف 
القادمة  لالنتخاب�ات  الت�شويت 
نتائج����ه  ن�����ش��������������رت  ت���ون�������س  يف 
اإمي�����رود  م��وؤ���ش�����ش��ة  االأول  اأم�������س 
ال�شتطالعات الراأي,عن توا�ش�����ل 
الت�شويت  ن���واي���ا  ن�����ش��ب  ارت����ف����اع 
لفائدة حزب نداء تون�س وت�شدره 
ال�شيا�شية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  للقمة 
 5 فا�شل   23 بن�شبة  التون�شية 

باملائة .

الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  تليه  ح��ني   يف 
حركة النه�شة االإ�شالمية بن�شبة 

باملائة.  20
 26 ف�����ان  االآراء  ����ش���ر  وح�������ش���ب 
التون�شيني  م��ن  باملائة   2 فا�شل 
���ش��ي��م��ت��ن��ع��ون ع���ن ال��ت�����ش��وي��ت يف 

االنتخابات القادمة.
اأما بالن�شبة للجبهة ال�شعبية فقد 
ال��ث��ال��ث��ة بفارق  امل��رت��ب��ة  ج���اءت يف 
ت��ون�����س وحركة  ن�����داء  ك��ب��ري ع���ن 
فا�شل   7 بن�شبة  وذل��ك  النه�شة 
7 باملائة يليها احلزب اجلمهوري 

 8 ن�شبة  ع��ل��ى  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة 
ال��ع��ري�����س حركة  ب��امل��ائ��ة و ع��ل��ي 
ال��ن��ه�����ش��ة ب��ن�����ش��ب��ة 5 ف���ا����ش���ل 9 

باملائة.
ومت ت�شنيف را�شد الغنو�شي زعيم 
حركة النه�شة بو�شفه ال�شخ�شية 
 1 بن�شبة  �شعبية يف تون�س  االأق��ل 
فا�شل 9 باملائة ومن�شف املرزوقي 
بن�شبة  املوؤقت  اجلمهورية  رئي�س 
اأّن  اإىل  باملائة وي�شار   3 1 فا�شل 
لنتائج  تاأكيدا  الّن�شب جاءت  هذه 

�شهر فراير املا�شي.

اأن  باملائة يف ح��ني   5 3 فا�شل  ب��� 
من  ب���امل���ائ���ة  فا�شل5   8 ن�����ش��ب��ة 
من  اّي  اإىل  يجهلون  التون�شيني 

االأحزاب �شي�شوتون.
عن  االآراء  �����ش����ر  ك�������ش���ف  ك����م����ا 
ال�شخ�شيات االأكرث �شعبية والتي 
ت�شّدرها رئي�س حركة نداء تون�س 
الباجي قائد ال�شب�شي بن�شبة 20 
حمادي  ي��ل��ي��ه  ب��امل��ائ��ة   7 ف��ا���ش��ل 
ال�شابق  احلكومة  رئي�س  اجلبايل 
يف  ب��امل��ائ��ة,   5 فا�شل   12 بن�شبة 
عن  الهمامي  حمة  حت�شل  ح��ني 

قلق �سيني ب�ساأن �سبه 
اجلزيرة الكورية

•• بكني-رويرتز:

ال�شينية  اخلارجية  وزارة  قالت 
ام�س ان دبلوما�شيا �شينيا التقى 
املتحدة  الواليات  من  �شفراء  مع 
القلق  ع��ن  للتعبري  وال��ك��وري��ت��ني 
�شبه  ال���و����ش���ع يف  ب�������ش���اأن  ال���ب���ال���غ 
ب��ع��د ت�شاعد  ال��ك��وري��ة  اجل���زي���رة 

حدة التوتر.
با�شم  امل��ت��ح��دث  ه��ون��غ يل  وق����ال 
وزارة اخلارجية يف افادة �شحفية 
ي��وم��ي��ة ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ت��ق��ى نائب 
ت�شانغ  ال�شيني  اخلارجية  وزي��ر 
ي����ي �����ش����وي م����ع �����ش����ف����راء ك���وري���ا 
والواليات  واجلنوبية  ال�شمالية 
البالغ  القلق  ع��ن  وع��ر  املتحدة 
ال���راه���ن يف �شبه  ال��و���ش��ع  ب�����ش��اأن 

اجلزيرة.
على  اأن  ال�شني  تعتقد  واأ���ش��اف 
الهدوء  ال��ت��زام  االط����راف  جميع 
وعدم  النف�س  ب�شبط  والتحلي 
م�شتفزة  متبادلة  خطوات  اتخاذ 
ويجب عليها بالتاأكيد عدم القيام 

بتحركات تزيد الو�شع تفاقما.
هددت  قد  ال�شمالية  كوريا  كانت 
الواليات  نووي على  ب�شن هجوم 
�شاروخية  وه���ج���م���ات  امل���ت���ح���دة 
الهادي  املحيط  على قواعدها يف 
من  ج��دي��دة  عقوبات  فر�س  بعد 
بيوجنياجن  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  االمم 
ب�شبب اجرائها ثالث جتربة على 
ن���ووي يف ف��راي��ر �شباط.  ���ش��الح 
كما قالت انها يف حالة حرب مع 

كوريا اجلنوبية.
الواليات  ع����ززت  ه���ذا  ع��ل��ى  وردا 
املنطقة  يف  ق����وات����ه����ا  امل����ت����ح����دة 
اال�شافية  ال��ق��وات  ن�شر  وت��زام��ن 
جتريها  ع�شكرية  ت��دري��ب��ات  م��ع 
وا�شنطن مع �شول �شنويا وتقول 
لغزو  ان���ه���ا مت���ه���د  ب���ي���وجن���ي���اجن 
ال�شمالية منطقة  كوريا  واأغلقت 
ت����در عليها  م�����ش��رتك��ة  ���ش��ن��اع��ي��ة 
هونغ  وقال  �شنويا  دوالر  ملياري 
ان ال�شني تاأمل اأن تتمكن جميع 
الق�شية عن  ح��ل  م��ن  االط����راف 

طريق املحادثات.

يف ا�شتطلع جديد للراأي :

 نداء تون�س يتقدم على النه�سة
ان�شار حركة نداء تون�س

اأن�سار كلينتون يدعمون 
تر�سيحها للرئا�سة 

اأطلق اأن�شار وزيرة اخلارجية االأمريكية ال�شابقة هيالري كلينتون موقعا 
بدعم  التزامهم  ر�شميا  فيه  اأع��ل��ن��وا  لهيالري  ج��اه��زون  با�شم  اإلكرتونيا 
تر�شيحها لالنتخابات الرئا�شية يف 2016. وتهدف اللجنة امل�شرفة على 
لتمويل  الترعات  جمع  اإىل  ال��ث��اين,  يناير-كانون  يف  اأُط��ل��ق  ال��ذي  املوقع 
احلملة االنتخابية لكلينتون اإذا ما قررت خو�س ال�شباق اإىل البيت االأبي�س 

للمت�شفحني  امل���وق���ع  وُي��ت��ي��ح  جم�����ددا. 
البطاقات  بوا�شطة  ال��ت��رع  اإمكانية 
امل�����ش��رف��ي��ة, واخل���ي���ارات ت����رتاوح بني 
حوايل 20 دوالرا اإىل 2500 دوالر, 
ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��م��ت��رع حت��دي��د املبلغ 
ال���ذي ي��ري��د ال��ت��رع ب��ه. وق��د �شكلت 
اللجان التي ت�شمى �شوبر باك )باك 
ترمز اإىل االأح��رف االأوىل من عبارة 
فارقة  عالمة   ) �شيا�شي  عمل  جلنة 
االأمريكية  الرئا�شية  االنتخابات  يف 
الهائلة  االأم�������وال  ب�����ش��ب��ب  االأخ������رية 
ب�شكل  ت�شرف  وال��ت��ي  جمعتها  ال��ت��ي 
اأ�شا�شي على احلمالت الدعائية. وقد 
�شاركت كلينتون م�شاء اأم�س االأول يف 

حفل خم�ش�س لتكرمي ن�شاء على اإجنازاتهن, وذلك يف اأول ظهور علني لها 
االأول من فراير-�شباط  وزارة اخلارجية يف  غ��ادرت  اأن  وا�شنطن منذ  يف 
اأن كلينتون تت�شدر  اأجريت موؤخرا  ا�شتطالعات عديدة  واأظهرت  املا�شي. 

نوايا الت�شويت لالنتخابات الرئا�شية يف 2016.

م�سوؤول يطالب علي �سالح 
بعدم العودة لليمن 

•• �صنعاء-وكاالت:
اهلل  عبد  علي  ال�شابق  اليمني  الرئي�س  اليمنية  احلكومة  يف  م�شوؤول  دع��ا 
�شالح اإىل البقاء يف اخلارج وعدم العودة اإىل اليمن, م�شريا اإىل اأن وجوده 
يف البالد يحر�س االنف�شاليني والثوار على حد �شواء. وو�شل �شالح ام�س 
ال�شراري وهو م�شت�شار  ال�شعودية لعمل فحو�س طبية. وقال علي  االأول 
رئي�س الوزراء اليمني حممد �شامل با�شندوة اإن وجود �شالح يثري حفيظة 
اجلنوبيني  االنف�شاليني  اجل��م��ي��ع, 
والن�شطاء  وال�����ث�����وار  واحل����وث����ي����ني 
ال�شيا�شيني الذين اأ�شعلوا االنتفا�شة 

التي اأنهت حكمه.
اأم����ر  ����ش���ال���ح  م����غ����ادرة  اأن  واأ������ش�����اف 
على  وي�����ش��اع��د  االح��ت��ق��ان  �شيخفف 
الرئي�س  متهما  ال���ه���دوء,  ا���ش��ت��ع��ادة 
من  الكثري  ع��ن  بامل�شوؤولية  ال�شابق 
االأح�������داث ال���ت���ي خ��ل��ق��ت ت���وت���رات يف 
اليمن. واأ�شار ال�شراري اإىل اأنه يجب 
ال�شيا�شية  احل��ي��اة  م��ن  ���ش��ال��ح  ع���زل 
ومنعه  الطبي,  العالج  انهائه  وف��ور 

من ممار�شة اأي تاأثري عليها.
وكان الرئي�س ال�شابق قد وقع يف الريا�س اتفاقية لنقل ال�شلطة يف نوفمر-
فراير-�شباط  يف  الرئي�س  من�شب  من  وتنحى   ,2011 الثاين  ت�شرين 
2012, وذلك حتت وطاأة االحتجاجات ال�شعبية. وُيعتقد اأن ل�شالح الذي 
يثري  مما  اليمني,  امل�شهد  على  حا�شرا  تاأثريا  عاما   33 ملدة  البالد  حكم 
الذي  االأم��ر  القائمة,  ال�شيا�شية  االأزم��ة  تعطيله جلهود حل  خم��اوف من 
قد يدفع البالد للفو�شى. وقالت م�شادر مينية اإن �شغوطا مور�شت عليه 
للخروج من اليمن, خا�شة بعد اإعالنه اأنه �شيقود حزبه )املوؤمتر ال�شعبي 

العام( يف احلوار الوطني الذي بداأ ال�شهر املا�شي.

 املال عمر يوقف اخلطف مقابل فدية 
•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

اأمر زعيم حركة طالبان االأفغانية املال حممد عمر القياديني يف احلركة 
بالتوقف عن اأعمال اخلطف مقابل فدية التي ت�شيء اإىل ا�شم طالبان.

ونقلت �شحيفة )ذا ناي�شون( الباك�شتانية عن م�شدر مل تك�شف عن هويته 
اأن املال عمر قال يف ر�شالة �شوتية وجهها اإىل كافة القياديني يف احلركة 
يجب اأن نفهم اأن كّل املتورطني بهذه اجلرائم ال�شنيعة ي�شيئون اإىل منظمة 

طالبان وعلينا اأن نحددهم جميعاً .
ال�شر من  اأن تقاتل حركة طالبان �شد قوى  اأنه ينبغي  واأو�شح املال عمر 
اأج���ل ���ش��ي��ادة اهلل وال���ق���راآن وال�����ش��ن��ة. وق���ال اإن���ه تلقى ���ش��ك��اوى ح��ول تورط 
اإىل قيام بع�س املجموعات  بع�س القادة باخلطف مقابل فدية, باالإ�شافة 
باأعمال قتل مقابل املال. وتعتر هذه املرة االأوىل التي يعرتف فيها قيادي 
باحلركة بح�شول مثل هذه االأعمال ويذكر اأن املال حممد عمر متخف عن 
االأنظار منذ الغزو االمريكي الأفغان�شتان عام 2001, ويعتقد اأنه يقيم يف 
اأحد معاقل طالبان باأفغان�شتان اأو يف منطقة جماورة للحدود االأفغانية-

الباك�شتانية.

الإمارات ت�سوت يف الأمم املتحدة 
ل�سالح اعتماد معاهدة جتارة الأ�سلحة

امل�شروعة للدول يف احل�شول على االأ�شلحة للدفاع امل�شروع 
عن النف�س اإ�شافة اإىل احلد من التهديدات واملعاناة التي 
تواجهها �شحايا النزاعات امل�شلحة وخا�شة فئتي االأطفال 
والن�شاء منهم واإنقاذ الب�شرية واأرواح املاليني من الب�شر 
امل��ع��اه��دة توفر  ب��ن��ود ه���ذه  اأن  اإىل  امل��ع��ان��اة. واأ����ش���ار  م��ن 
االإطار املالئم للتعاون الدويل يف جمال جتارة االأ�شلحة 
التقليدية مبا يعزز بناء الثقة بني الدول االأطراف فيها. 
واأعرب عن اإرتياحه الإدخال عدد من العنا�شر االإيجابية 
يف ن�س املعاهدة قبل عر�شها على الت�شويت يف اجلمعية 
العامة مل تكن واردة يف ن�س امل�شروع االأ�شلي..م�شريا اإىل 
تاأييد  الوفود على  العديد من  �شجعت  العنا�شر  اأن هذه 
اأح��م��د اجل��رم��ن خالل  امل��ع��اه��دة. و���ش��ج��ل ال�شفري  ن�����س 
اإزاء  االإم���ارات  دول��ة  العامة قلق  اأم��ام اجلمعية  مداخلته 
بع�س بنود املعاهدة الفتا اإىل اأنه رغم الت�شويت االإيجابي 
اأنها تن�شم للم�شاغل التي  اإال  لالإمارات ل�شالح املعاهدة 
عر عنها مندوب لبنان ب�شفته رئي�س املجموعة العربية 
ت�شمني  ب��ع��دم  منها  يت�شل  فيما  وخ��ا���ش��ة  ال�شهر  ل��ه��ذا 
املعاهدة اأي ن�س يكفل احلق غري القابل للت�شرف جلميع 
ال�����ش��ع��وب ال��واق��ع��ة حت��ت االح���ت���الل االأج��ن��ب��ي يف تقرير 
امل�شري و احلق يف ال�شالمة االإقليمية 
بجانب  للدول  ال�شيا�شي  واال�شتقالل 
رف�������س االح�����ت�����الل االأج����ن����ب����ي وع����دم 
ج���واز اح��ت��الل اأرا����ش���ي ال��غ��ري بالقوة 
وميثاق  ال������دويل  ل��ل��ق��ان��ون  اإ����ش���ت���ن���ادا 
اأعرب �شعادته عن  املتحدة. كما  االأمم 
اأي  اإزاء عدم ت�شمني املعاهدة  حتفظه 
للتعاون  �شندوق  متويل  تكفل  �شيغة 
خالل  من  الفنية  وامل�شاعدات  التقني 
االأطراف  للدول  االإلزامية  امل�شاهمات 
الكرى امل�شدرة واملنتجة لل�شالح مبا 
النامية  الدول  مل�شاندة  الفر�شة  يوفر 
هذه  يف  ال����واردة  اإلتزاماتها  تنفيذ  يف 

املعاهدة. 

•• نيويورك-وام:

�شوتت دولة االإمارات العربية املتحدة الليلة قبل املا�شية 
معاهدة  اإع��ت��م��اد  ق���رار  على  ب��االإي��ج��اب  املتحدة  االأمم  يف 
اإعتبارا  عليها  التوقيع  ال��دول  تبداأ  التي  االأ�شلحة  جتارة 

من يوم 23 من �شهر اإبريل اجلاري.
العامة  اجلمعية  عقدته  اإجتماع  خ��الل  ال��ق��رار  واعتمد   
وم�شائية  �شباحية  اأم�س على فرتتني  يوم  املتحدة  ل��الأم 
املعاهدة  ق��رار  على  امل�شجل  الت�شويت  اإج���راء  خالله  مت 
اإيران  م��ن  ك��ل  و معار�شة  دول��ة   154 بتاأييد  واإع��ت��م��اده 
و����ش���وري���ا وك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة وام���ت���ن���اع 23 دول�����ة عن 

الت�شويت.
 واأكد �شعادة ال�شفري اأحمد عبدالرحمن اجلرمن مندوب 
املتحدة يف مداخلة له تعقيبا  الدائم لدى االأمم  الدولة 
املعاهدة  باعتماد  الدولة  ترحيب  الت�شويت  نتيجة  على 
منوها باأن ت�شويت االإمارات باالإيجاب ل�شالح قرار اعتماد 
املعاهدة جاء انطالقا من اإميانها باأهمية حتقيق عامليتها 
باعتبارها توفر االآلية الدولية الالزمة لتح�شني وتنظيم 
ال��ك��ام��ل للم�شالح  اإط����ار االإح�����رتام  جت���ارة االأ���ش��ل��ح��ة يف 

ال�شادة/موؤ�ش�شة ماجد الفطيم للم�شاريع ذ.م.م ............ املحرتمني
ال�شادة/موؤ�ش�شة اأوريك�س اليابان ............................ املحرتمني
ال�شادة/�شركة اأوريك�س باك�شتان للتاأجري املحدودة ......... املحرتمني

اإجتماع  حل�شور  بدعوتكم  خا�شة  م�شاهمة  �شركة   - للتمويل  اوريك�س  م��اف  �شركة  اإدارة  جمل�س  يتقدم 
 2013/4/28 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  يف  عقدة  وامل��زم��ع  لل�شركة  ع�شر  احل��ادي  العادية  العمومية  اجلمعية 
ال�شاعة العا�شرة �شباحاً وذلك يف اإمارة دبي , ديرة , بور �شعيد , برج ماف , الطابق ال�شابع , وذلك ملناق�شة 

واقرار االآتي:
1- �شماع تقرير جمل�س االدارة فيما يتعلق بن�شاط ال�شركة ومركزها املايل خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 

2012/12/31 وتقرير مراجع احل�شابات والت�شديق عليهما.
2- مناق�شة واعتماد ميزانية ال�شركة وح�شابات ال�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31.

3- النظر يف مقرتحات جمل�س االدارة ب�شاأن توزيع ارباح نقدية بواقع 13.33 % وحتديد تاريخ وكيفية 
توزيعها.

4- اإبراء ذمة اع�شاء جمل�س االدارة عن اعمالهم عن ال�شنة املنتهية يف 2012/12/31 .
5- ابراء ذمة مدققي احل�شابات العمالهم التي قاموا بها خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31.

يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  املهنية  اعمالهم  ات��ع��اب  وحت��دي��د  احل�شابات  مدققي  تعيني  اع���ادة  او  تعيني   -6
. 2013/12/31

مالحظات:
- يجوز ملن له حق ح�شور اجلمعية العمومية ان ينيب عنه من يختاره من غري اع�شاء جمل�س االدارة 
يكون  اال  ويجب  بالدعوة(  املرفقة  )بال�شيغة  خا�شة  توكيل  مبوجب  اع��اله  العمومية  اجلمعية  حل�شور 

حائزاً على اأكرث من 5 % من راأ�س مال ال�شركة.
املحدد اعاله فانه �شوف  املوعد  العمومية يف  القانوين الجتماع اجلمعية  الن�شاب  اكتمال  - يف حال عدم 
يعقد االجتماع الثاين يف نف�س املكان والزمان يوم االحد املوافق 2013/5/5 كما ان التوكيالت ال�شادرة 
امل�شاهم  الغاوؤها �شراحة من قبل  حل�شور االجتماع االول تعتر نافذة الأي اجتماعات الحقة ما مل يتم 

وذلك قبل يومني على االقل من موعد االجتماع الالحق.
رئي�س جمل�س االدارة

امل��ش�ع/ دع�ة حل�ش�ر اجتماعات اجلمعية العم�مية العادية 
ل�شركة ماف اوريك�س للتم�يل - �شركة م�شاهمة خا�شة

فقدان جواز �سفرت
كو�شال  امل����دع����و/  ف���ق���د  
-نيبايل   راى          راج 
اجلن�شية   -  جواز �شفره 
رق����م     )2722796(      
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/4404533

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ راف����اي����ل 
كالديرون    ج��ي��ي��و���ش��ا  ج���ر 
اجلن�شية    -ال�����ف�����ل�����ب�����ني  
رق����م      �����ش����ف����ره  ج����������واز    -
)0559612(   من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/9431736

فقدان جواز �سفرت
انثونى  ادم  امل����دع����و/  ف���ق���د  
داف��������ي�����������������س -ب�������ري�������ط�������اين  
اجل��ن�����ش��ي��ة   -  ج�����واز �شفره 
رق����م     )209480566(     
ت�شليمه  ب���رج���اء  ي���ج���ده  م���ن 
اىل اق����رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 
م�شكورا  بريطانيا  ال�����ش��ف��ارة 
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العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2713 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  تالوكدير  عبدال�شمد  ازهار  التنفيذ/   طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  والبال�شرت  لال�شباغ  الراري  غزال   : �شده 
االمارات   عنوانه:  والبال�شرت اجلن�شية:  الراري لال�شباغ  اعالنه/ غزال 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا 
الدعوى رقم 2012/460 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد 
املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3069 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/  حممد امران حممد بوتا   اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده 
اعالنه/   املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الظفرة  ن�شيم   :
مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الظفرة  ن�شيم 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االربعاء  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  ع-ب-  م  2012/2826 عم جز- 
2013/4/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/147 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
 : �شده  املنفذ  بريطانيا  اجلن�شية:  فيني  انطواين  ري�شارد  التنفيذ/   طالب 
او�شتني �شميث- لورد ال ال بيه- ابوظبي اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه/   
او�شتني �شميث- لورد ال ال بيه- ابوظبي اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2011/510 عم كل- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/4/18 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/1994  تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/9589 
اىل املحكوم عليه /وردة واحدة للمقاوالت العامة- االمارات عنوانه : بالن�شر قد �شدر 
رفيق  ح�شني  عاملجري  املدعي)  ل�شالح   )2012/633  ( رق��م  الق�شية  يف  حكم  �شدك 
املذكور,  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  ومب��ا   ) بنغلدي�س  اال�شلم- 
مالية  مطالبة  كاالتي:  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومب��ا  لذلك,  املحدد  الر�شم  ودف��ع 
1- املبلغ املطلوب حت�شيله:4.053 درهم 2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب 
حت�شيله املجموع : 4.053 درهم  لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه املحكمة للجل�شة 
, ويف  اع��اله  ذكر  ما  لتنفيذ  يوم 2013/4/15م.  ال�شاعة )9.00( من �شباح  املحددة يف 
حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/25.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/762   
املنذرة/�شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 املنذر اليه:�شورويندر �شينغ     
بذمتكم  املرت�شدة  املبالغ  كافة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
واملتبقية ثمن الوحدة ر قم )2902( برج ريجال  وذلك خالل 30 يوم 
واعادة  بينكم  التعاقد  ف�شخ  �شيتم  واال  االن���ذار  ه��ذا  ن�شركم  تاريخ  من 
ملكية الوحدة للمنذرة )املطور( مع خ�شم 30% من قيمة املبالغ املدفوعة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/767   
املنذرة/�شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 املنذر اليه:دمييرتى خممادوف       
بذمتكم  املرت�شدة  املبالغ  كافة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
واملتبقية ثمن الوحدة ر قم )1410( برج اليت  وذلك خالل 30 يوم من 
تاريخ ن�شركم هذا االنذار واال �شيتم ف�شخ التعاقد بينكم واعادة ملكية 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  م��ن   %30 خ�شم  م��ع  )امل��ط��ور(  للمنذرة  ال��وح��دة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/764   
املنذرة/�شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 املنذر اليه:نا�شر رمزان       
بذمتكم  املرت�شدة  املبالغ  كافة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
واملتبقية ثمن الوحدة ر قم )1104( برج اليت  وذلك خالل 30 يوم من 
تاريخ ن�شركم هذا االنذار واال �شيتم ف�شخ التعاقد بينكم واعادة ملكية 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  م��ن   %30 خ�شم  م��ع  )امل��ط��ور(  للمنذرة  ال��وح��دة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  اعالن بالن�سر
   رقم 2013/763   

املنذرة/�شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 
 املنذر اليه:حممد علي حيدري       

بذمتكم  املرت�شدة  املبالغ  كافة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
واملتبقية ثمن الوحدة ر قم )1114( برج الق�شر  وذلك خالل 30 يوم 
واعادة  بينكم  التعاقد  ف�شخ  �شيتم  واال  االن���ذار  ه��ذا  ن�شركم  تاريخ  من 
ملكية الوحدة للمنذرة )املطور( مع خ�شم 30% من قيمة املبالغ املدفوعة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/766   
املنذرة/�شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 املنذر اليه:دمييرتي خممادوف       
بذمتكم  املرت�شدة  املبالغ  كافة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
واملتبقية ثمن الوحدة ر قم )4409( برج اليت  وذلك خالل 30 يوم من 
تاريخ ن�شركم هذا االنذار واال �شيتم ف�شخ التعاقد بينكم واعادة ملكية 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  م��ن   %30 خ�شم  م��ع  )امل��ط��ور(  للمنذرة  ال��وح��دة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/761   
املنذرة/�شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار )  ذ.م.م( 

 املنذر اليه:بو�شيت مومندجانوف       
بذمتكم  املرت�شدة  املبالغ  كافة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
واملتبقية ثمن الوحدة ر قم )2109( برج ريجال وذلك خالل 30 يوم من 
تاريخ ن�شركم هذا االنذار واال �شيتم ف�شخ التعاقد بينكم واعادة ملكية 
املدفوعة  املبالغ  قيمة  م��ن   %30 خ�شم  م��ع  )امل��ط��ور(  للمنذرة  ال��وح��دة 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/173  جت كل- م ت-ب-اأظ

احللول  ب�شركة  �شريك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفه  عيد  اهلل  حب  اهلل  مدعي/�شعد   
الزراعية  ا�شرتاليا  مدعي عليه: �شركة احللول  ذ.م.م اجلن�شية:  ال�شاملة  الزراعية 
واخرون  الطويل  ابراهيم  العا�شي  عماد  املدير/  ال�شريك  ميثلها  ذ.م.م  ال�شاملة 
اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: ندب خبري   املطلوب اعالنه/عماد العا�شي 
ابراهيم الطويل ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مديرا و�شريكا ب�شركة احللول الزراعية 
ال�شاملة ذ.م.م اجلن�شية: فل�شطني    عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/4/7 موعدا لنظر الدعوى, 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/25  جت جز- م ت-ب-اأظ

 مدعي/�شركة الهالل للتكافل �س م ع اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: �شركة 
رايت تات�س للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
العامة  للمقاوالت  تات�س  رايت  �شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم   21216 مالية  
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/4/11 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/346  جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
معر�س  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  الوطني  االحتاد  مدعي/بنك   
ال�شم�س التجاري ذ.م.م وميثلها ال�شريك/ ابراهيم حممد عبداهلل ال�شام�شي واخرون 
اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز التحفظي املطلوب 
اعالنه/ عبدالغفار ابراهيم �شاحبى اجلن�شية: ايران عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/22 موعدا 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/4/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/346  جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
معر�س  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  الوطني  االحتاد  مدعي/بنك   
ال�شم�س التجاري ذ.م.م وميثلها ال�شريك/ ابراهيم حممد عبداهلل ال�شام�شي واخرون 
اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز التحفظي املطلوب 
اعالنه/ ح�شني علي ابراهيم بايدار اجلن�شية: ايران  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/22 موعدا 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/4/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1299  جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
حممود  عمار  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  اال�شالمي  ابوظبي  مدعي/م�شرف   
التحفظي  احلجز  وثبوت  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا  اجلن�شية:  واآخرون  جابر 
العامري  علي  عامر  �شامل  فار�س  اعالنه/  املطلوب   ) درهم   7.500.000( بقيمة 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر)باأ�شل ال�شحيفة الدعوى( حيث  اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
لنظر  موعدا   2013/4/7 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى, 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/920  جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
 مدعي/موؤ�ش�شة ال�شباح للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية وال�شحية ل�شاحبها ال�شيد/ حممد 
لالأعمال  االمارات  ا�شتري  �شركة  عليه:  مدعي  االمارت  اجلن�شية:  الرميثي  علي  حممد  بطي 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واآخرون   مارينو  جو�شيبي  ال�شيد  ميثلها   االلكرتوميكانيكية 
املطلوب  القانونية   الفائدة   + الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 20.287.736 مليون درهم 
مارينو  جو�شيبي  ال�شيد  ميثلها   االلكرتوميكانيكية  لالأعمال  االمارات  ا�شتري  �شركة  اعالنه/ 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 

عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/14

قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/135  ح نف�س- م ر-ب-اأظ

عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  زيودي  ح�شن  خمي�س  علي  مدعي/في�شل   
واثبات  زواج  اثبات  الدعوى:  الفلبني   مو�شوع  بار ماالبانان اجلن�شية:  ري�شي 
ن�شب  املطلوب اعالنه/ري�شي بار ماالبانان اجلن�شية: الفلبني   عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/4/15
بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/18
الحوال ال�سخ�سية                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/34  عم جز- م ع-ب-اأظ

�شما  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  موال  جوالم  اال�شالم  مدعي/فخر   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الربيع 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الربيع  اعالنه/�شما  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/4/09 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/413  عم جز- م ع-ب-اأظ

 مدعي/حممد نور الكرمي ليت يو�شف خان اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
االمارات     اجلن�شية:  واللحام  احلدادة   العمال  �شليمان  حممد  يا�شني  ور�شة 
حممد  يا�شني  اعالنه/ور�شة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  واللحام  احلدادة  العمال  �شليمان 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/4/09
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3507  عم جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  احمد  مق�شود  مريزا  علم  مدعي/حمبوب   
جنم الرقيب للنقليات واملقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: 
العامة  واملقاوالت  للنقليات  الرقيب  اعالنه/جنم  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/09 موعدا لنظر الدعوى, 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2221 ت   عام- م ر- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة االريام لل�شيانة املحدودة اجلن�شية: االمارات املنفذ 
اعالنه/ املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  لل�شيانة  دملا  نه�شة  موؤ�ش�شة   : �شده 

موؤ�ش�شة نه�شة دملا لل�شيانة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/215 
 2013/4/24 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ر-ب-  م  كل-  مد 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1805 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ(
 : �شده  املنفذ  �شوريا   اجلن�شية:  عبدالكرمي حمامي  رابعة  التنفيذ/  طالب 
�شركة جمموعة ك�شب العقارية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه/

�شركة جمموعة ك�شب العقارية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ت-ب-  م  كل-   جت   2012/644
2013/4/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/306 ت   عمل- م ر- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ ح�شني �شاحب ح�شني العوادي اجلن�شية: العراق  املنفذ �شده 
املطلوب  االمارات   ذ.م.م اجلن�شية:  الكرتوميكانيكال  ابوظبي  ا�س  ا�س تي   :
االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  الكرتوميكانيكال  ابوظبي  ا�س  تي  ا�س  اعالنه/ 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/417 عم كل- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/17 املوافق  االربعاء  يوم 
العمالية    باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1298 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  حممدين  عالم  احمد  معتمد  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/2/28م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
املحكمة  حكمت  بالتايل:  ال�����ش��ي��ارات    لتاجري  كنانه   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم 
مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 35.274 
كذلك  والزامه  دره��م(  و�شبعون  واربعة  ومائتان  الفا  وثالثون  )خم�شة  درهم 
وختم  بتوقيعي  �شدر  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف 
يوما   30 خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما   2013/3/31 املوافق  بتاريخ  املحكمة 

اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين     
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة           

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        
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•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة  اأخبار ال�شاعة  اأن دولة االإمارات العربية املتحدة فتحت اأبوابها 
عقود  اأرب��ع��ة  على  يزيد  م��ا  قبل  االحت���اد  ن�شاأة  منذ  االأج��ان��ب  للم�شتثمرين 
اال�شتثماري اجلاذب لهوؤالء  واملناخ  املالئمة  العمل  بيئة  فعملت على توفري 
اأكرث  واح��دة من  اأرا�شيها  �شيدت على  الدولة  اأن  اإىل  ..م�شرية  امل�شتثمرين 
نظاما  لنف�شها  واأ�ش�شت  ال��ع��امل  يف  ت��ط��ورا  والتكنولوجية  التحتية  البنى 
ماليا ونقديا على درجة كبرية من الن�شج واالنفتاح على العامل اخلارجي 
وطورت اأطرها الت�شريعية والتنظيمية اإىل اأن اأ�شبحت على درجة عالية من 
ال�شفافية واملرونة وبالتوازي مع ذلك تبنت الدولة حزمة عري�شة ومتوازنة 
ال�شيا�شات االقت�شادية والتنموية جعلت منها منوذجا يحتذى به على  من 

اإماراتية  ا�شتثمارية  �شيا�شات  عنوان  وحت��ت  والعاملي.  االإقليمي  امل�شتويني 
اأ�شبح لدولة االإم��ارات دورها الفاعل  اإنه نتيجة لهذه اجلهود  مثمرة قالت 
على خريطة اال�شتثمار العاملية فا�شتقبلت خالل ال�شنوات الثالثني املا�شية 
لبيانات  وفقا  دوالر  ر85مليار   4 بنحو  تقدر  مبا�شرة  اأجنبية  ا�شتثمارات 
منظمة موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية املعروفة اخت�شارا ب� االأنكتاد  
التي  الن�شرة  واأو�شحت   . �شنويا  دوالر  مليار  ر2   85 نحو  يبلغ  مبتو�شط 
ي�شدرها مركز االمارات للدرا�شات و البحوث اال�شرتاتيجية..اأن التدفقات 
اال�شتثمارية الوافدة اإىل دولة االإمارات يف ال�شنوات الع�شر االأخرية وخ�شو�شا 
خالل ال�شنوات التي �شبقت االأزمة املالية العاملية مبا�شرة..�شهدت ارتفاعات 
ا�شتثنائية فتخطت حاجز الع�شرة مليارات دوالر �شنويا وبرغم اأنها تعر�شت 
االأزم��ة لبع�س االنخفا�س كجزء من االنخفا�س احل��ادث يف  �شنوات  خالل 

اال�شتثمار االأجنبي على امل�شتوى العاملي فاإنها ما لبثت اأن عادت �شريعا اإىل 
االرتفاع وقد قدرتها وحدة  االإيكونومي�شت اإنتليجان�س يونت  بنحو 5 ر8 
اأن ت�شهد مزيدا من االرتفاع  مليار دوالر خالل العام اجلاري ومن املتوقع 
املوؤ�شرات دللت مبا ال يدع جماال  اأن هذه  واأ�شافت  املقبلة.  ال�شنوات  خالل 
والعقود  ال�شنوات  م��دار  على  ال��دول��ة  بذلتها  التي  اجل��ه��ود  اأن  على  لل�شك 
مثمرة  ج��ه��ودا  بالفعل  كانت  اال�شتثمارية  بيئتها  تهيئة  اأج��ل  م��ن  املا�شية 
اأن ت�شع االقت�شاد االإماراتي يف مرتبة متقدمة ووجهة مف�شلة  ا�شتطاعت 
التي  واالزده��ار  النمو  اأن حالة  .. مو�شحة  العاملي  اال�شتثمار  على خريطة 
يعي�شها االقت�شاد الوطني منذ �شنوات عدة كان لها دورها يف تع�شيد تناف�شية 
الدولة بني وجهات اال�شتثمار حول العامل ويف هذا ال�شدد ميكن االإ�شارة اإىل 
املوؤ�شرات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة  �شي بي ريت�شارد األي�س  التي و�شعت االإمارات 

يف املرتبة الثانية �شمن اأ�شواق التجزئة حول العامل وهذا املوقع املتقدم بني 
اأ�شواق التجزئة يف العامل هو دليل على اأن االأ�شواق املحلية يف دولة االإمارات 
يتوافر لدى  ب�شكل ال  وال����رواج  النمو  م��ن  ال��وق��ت احل��ايل مبرحلة  مت��ر يف 
معظم دول العامل وهذا النمو والرواج يوفر بدوره فر�شا ا�شتثمارية جديدة 
يف  التو�شع  على  واأجانب  حمليني  الدولة  يف  العاملني  امل�شتثمرين  وي�شجع 
يعني  ما  االأ�شواق  دخول  على  م�شتثمرين جددا  وي�شجع  القائمة  اأن�شطتهم 
املزيد من التدفقات اال�شتثمارية املبا�شرة اإىل الدولة. وقالت  اأخبار ال�شاعة  
يتوقع  ال�شاأن  ه��ذا  يف  دالل��ة  ذي  موؤ�شر  ويف  اإن��ه  االفتتاحي  مقالها  ختام  يف 
احتاد امل�شارف العربية اأن تكون دولة االإمارات هي الوجهة االأكرث تف�شيال 
العربية  اخلليج  منطقة  اإىل  ال��واف��دة  االأوروب��ي��ة  اال�شتثمارات  اإىل  بالن�شبة 

بحثا عن مالذ اآمن واملقدرة بنحو 25 مليار دوالر خالل ال�شنوات املقبلة.

اأخبار ال�ساعة: �سيا�سات ا�ستثمارية اإماراتية مثمرة
املال والأعمال

جيتك�س �سوبر - دورة الربيع اأكرب حدث افتتاحي يف تاريخ مركز دبي التجاري العاملي

ارتفاع الطلب على العمالة يف اأبوظبي

•• دبي-الفجر:

����ش���ه���دت ال��������دورة االف���ت���ت���اح���ي���ة من 
دورة   - ����ش���وب���ر  ج��ي��ت��ك�����س  م���ع���ر����س 
الربيع , التي افتتحها �شعادة ح�شني 
ن��ا���ش��ر ل��وت��اه امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية 
اإذ  كثيفاً,  جماهريياً  ح�شوراً  دب��ي, 
ال�شاعات  م��ن��ذ  اجل��م��ه��ور  ا���ش��ط��ف 
لزيارة  ط��وي��ل��ة  ���ش��ف��وف  يف  االأوىل 
اإلكرتونات  يف  املتخ�ش�س  املعر�س 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني, م���ا ي��ج��ع��ل م���ن هذه 
ال�������دورة اأك�����ر ح����دث اف��ت��ت��اح��ي يف 
التي  اال�شتهالكية  امل��ع��ار���س  ت��اري��خ 
العاملي.  التجاري  دب��ي  مبركز  تقام 
اجلديد  املعر�س  تنظيم  جرى  وقد 
�شاحب  م����ن  ك���رمي���ة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم, 
جمل�س الوزراء حاكم دبي. وي�شارك 
يف امل��ع��ر���س ك���رى ���ش��رك��ات جتزئة 
التجارية  والعالمات  االإلكرتونيات 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  امل���رم���وق���ة 
واالإقليمي والعاملي, وي�شتمر الأربعة 
اأيام حتى ال�شبت 6 اإبريل يف قاعات 
التجاري  دب��ي  مبركز  �شعيد  ال�شيخ 

العاملي.
ه����الل �شعيد  ����ش���ع���ادة  اأع������رب  وق����د 
ال�شياحة  لدائرة  العام  املدير  املري, 

الرئي�س  ال����ت����ج����اري  وال���ت�������ش���وي���ق 
التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي, 
احلكيمة  للروؤية  تقديره  بالغ  ع��ن 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اأح��ال��ت هذا  ال��ت��ي  اآل مكتوم,  را���ش��د 
تاريخ  يف  ب����ارزة  حم��ط��ة  اإىل  ال��ي��وم 
باملنطقة.  اال���ش��ت��ه��الك��ي��ة  امل��ع��ار���س 
وقال: لقد عزز اإطالق هذه الدورة 
�شوبر  جيتك�س  معر�س  من  االأوىل 
القائمة  اإىل  واإ�شافته  الربيع,  دورة 
ال��زاخ��رة ب��امل��ع��ار���س وال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
مكانة  العاملي,  التجاري  دب��ي  مركز 
للمعار�س  رائ������دة  ك��وج��ه��ة  ل���دب���ي 
بامل�شتهلكني  اخل��ا���ش��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

والعاملي  االإقليمي  ال�شعيدين  على 
�شكره اجلزيل  ع��ن  امل���ري  واأع����رب   .
ل��ل��ع��ار���ش��ني الإ���ش��ه��ام��ه��م يف اإجن����اح 

اإطالق هذا احلدث.
فقط  االأوىل  ال�������ش���اع���ة  و����ش���ّج���ل���ت 
اأك��رث من  التي تلت االف��ت��ت��اح زي���ارة 
تدّفق  ف��ي��م��ا  م��ت�����ش��وق��اً,   3,500
املت�شوقني  اآالف  االأول  اليوم  خالل 
اال�شتهالكية  بالتقنيات  امل��ول��ع��ني 
وحم��ب��ي ك��ل ج��دي��د وم��ث��ري يف عامل 
لال�شتفادة  وذل����ك  االإل��ك��رتون��ي��ات, 
وال�شفقات  امل��ث��رية  ال��ع��رو���س  م��ن 
يقّدمها  ال��ت��ي  ل��ه��ا  ن��ظ��ري  ال  ال��ت��ي 
واالإقليميون  املحليون  ال��ع��ار���ش��ون 

االإلكرتونيات  جت��زئ��ة  ���ش��رك��ات  م��ن 
واملنتجات  االأج����ه����زة  اأح������دث  ع��ل��ى 
يف  م���رة  الأول  بع�شها  ُي��ط��رح  ال��ت��ي 
وي�شّم  احل�������دث.  خ�����الل  امل��ن��ط��ق��ة 
 30,000 ي��زي��د ع���ن  امل��ع��ر���س م���ا 
ُمنتج من اأحدث مبتكرات العالمات 
التقنيات  م���ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
واالإلكرتونيات اال�شتهالكية, ت�شمل 
والهواتف  امل��ح��م��ول��ة  احل��وا���ش��ي��ب 
و�شا�شات  اللوحية  واالأجهزة  الذكية 
التلفزيون والكامريات والرجميات 
وغريها.  واالألعاب  اللعب  ومن�شات 
وي��ف��ت��ح امل��ع��ر���س اأب���واب���ه ع��ل��ى مدى 
�شاعة يومياً, من احلادية ع�شر   12

�شباحاً وحتى احلادية ع�شرة م�شاًء.
من  ال������دورة  ه����ذه  زوار  وي�����ش��ت��م��ت��ع 
معر�س جيتك�س �شوبر دورة الربيع 
بجوائز  ل���ل���ف���وز  ع����دي����دة  ب���ف���ر����س 
مب�����الي�����ني ال�������دراه�������م م�����ن خ����الل 
وال�شحوبات,  اخل��ا���ش��ة  ال��ع��رو���س 
����ش���ي���ارة م��ي��ن��ي كوبر  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن 
اأيام  طوال  يومياً  ريا�شية   2013
املعر�س, مبا جمموعه اأربع �شيارات, 
عالوة على اأربع �شيارات بي اإم دبليو 

اأُخرى ُمقّدمة من لينوفو .
الربيع من معر�س  ب��دورة  وي�شارك 
اإم  م��ن  ك��ل   2013 �شوبر  جيتك�س 
كيه للتجارة, واإي �شيتي, واإمياك�س, 

ل��الإل��ك��رتون��ي��ات, وجمبو  وج��اك��ي�����س 
دي جي,  و����ش���رف  ل��الإل��ك��رتون��ي��ات, 
وال��ف��ل��ك, وڤ��ي. ڤ��ي. اآن��د �شنز, وون 
م���وب���اي���ل, م���ن ب���ني ���ش��رك��ات المعة 
اأخ�������رى يف جت������ارة االإل���ك���رتون���ي���ات 
عالمات  ج���ان���ب  اإىل  ب���ال���ت���ج���زئ���ة, 
ع���امل���ي���ة م���رم���وق���ة م���ث���ل اإت���������س بي, 
و�شام�شوجن,  ودي���ل,  ب���ريي,  وب���الك 
وك��ان��ون, ون��وك��ي��ا, ون��ي��ك��ون, ُمقّدمة 
ح�����ش��ري��ة خا�شة  ع���رو����ش���اً  ل���ل���زوار 
اأب���رز االأجهزة  ب��احل��دث. وم��ن ب��ني 
واآي   ,Z10 ب��ريي  ب��الك  املعرو�شة 
باد ميني, ولوميا من  واآي   ,5 فون 
املحمول  الكمبيوتر  واأجهزة  نوكيا, 

 ,8 ويندوز  الت�شغيل  بنظام  العاملة 
عالوة على التلفزيونات الذكية ذات 
وقال  وغ��ريه��ا.  ال��ك��ب��رية  ال�شا�شات 
لالأنظمة  العام  املدير  زي���ادة,  �شليم 
بي  اإت�����س  يف  ال�شخ�شية  والطابعات 
ال�شرق االأو�شط, اإن �شركته حتر�س 
يف  امل�شاركة  على  �شنوات  ع�شر  منذ 
باأنه  و�شفه  ال���ذي  ���ش��وب��ر,  جيتك�س 
من�شة ُمثلى لعر�س اأحدث التقنيات 
اال�شتهالكية , م�شرياً اإىل اأن ح�شور 
االأوىل من  الربيع  اإت�س بي يف دورة 
باملثري  حافلة  �شتكون  احل��دث  ه��ذا 
زي����ادة: �شنقّدم  واأو���ش��ح  واجل��دي��د. 
اأج��ه��زة احل��ا���ش��وب املحمولة  اأح���دث 

اأ�شفنا  وق��د  وال��ط��اب��ع��ات,  واملكتبية 
منتجاتنا  اإىل  ال���ل���م�������س  ت���ق���ن���ي���ات 
لتح�شني م�شتوى اال�شتخدام, ونحن 
واثقون من ا�شتجابة ال�شوق احَل�َشنة 
التي  املنتجات,  من  اجلديد  خلطنا 
خا�شة  نكهة  خاللها  من  �شن�شيف 
دورة  ���ش��وب��ر  جيتك�س  م��ع��ر���س  اإىل 
ال���رب���ي���ع. وق�����د ت���ع���اون���ا م����ع كرى 
عرو�س  لتقدمي  التجزئة  ���ش��رك��ات 
��ع��ري��ة خ��ا���ش��ة و���ش��ف��ق��ات مثرية  ���شِ
ل��اله��ت��م��ام ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات اإت�����س بي 
اأعرب  جانبه,  من   . املعر�س  خ��الل 
�شام�شوجن  رئ��ي�����س  ك��ي��م,  ���ش��و  ي��ون��غ 
يف  بامل�شاركة  �شعادته  ع��ن  اخل��ل��ي��ج, 
جيتك�س �شوبر دورة الربيع 2013, 
كراٍع بالتيني, وقال: ما من �شّك يف 
اأن هذا احلدث هو اأحد اأهّم فعاليات 
اال�شتهالكية  االإلكرتونيات  ت�شوق 
لنا  من�شة  ي�شّكل  وه��و  املنطقة,  يف 
وال���ت���ف���اع���ل م���ع عمالء  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
�شام�شوجن . واأعرب كيم عن تفاوؤله 
ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب ج��ي��ت��ك�����س ���ش��وب��ر دورة 
الربيع اأعداداً كبرية من املت�شوقني, 
�شعادته  عن  نف�شه  الوقت  يف  ُمعرباً 
بامل�شاركة للعام الثالث على التوايل 
منتجات  اأح���دث  لعر�س  احل��دث  يف 
حياة  ُت��������رثي  ال����ت����ي  ����ش���ام�������ش���وجن 

امل�شتخدمني .

•• دبي-الفجر: 

االإ�شالمي  االإم����ارات  م�شرف  اأع��ل��ن 
الرائدة  االإ�شالمية  امل�شارف  اأح��د   ,
املتحدة,  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
ام�س عن ح�شوله على جائزة اأف�شل 
االإمارات  دول��ة  يف  اإ�شالمي  م�شرف 
العربية املتحدة من قبل اثنتني من 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ج��الت  اأب����رز 
الك�شف  وق���د مت  االأع����م����ال.  ب��ق��ط��اع 
اأثناء  الفائزة  املوؤ�ش�شات  قائمة  ع��ن 
فعاليات حفل توزيع جوائز التمويل 
فاينان�س  وورل����د  مل��ج��ل��ة  االإ���ش��الم��ي 
التمويل  وج����وائ����ز   2013 ل���ع���ام 
فاينان�س  كابيتال  ملجلة  االإ���ش��الم��ي 

اإنرتنا�شيونال لعام 2012. 
وق���د ح��ظ��ي امل�����ش��رف ب��ه��ذا التكرمي 

ا����ش���ت���ن���اداً مل����ا ح��ق��ق��ه م����ن اإجن�������ازات 
العام  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة خ���الل  وحت�����والت 
2012, حيث جنح خالل عاٍم واحٍد 
فقط يف تو�شعة �شبكة فروعه بن�شبة 
متعامليه  ق��اع��دة  وت��ن��م��ي��ة   50%
بن�شبة %30, وذلك بف�شل حمفظة 
منتجاته وخدماته امل�شرفية ال�شاملة 
هذا  ال�����ش��وق,  متطلبات  تلبي  ال��ت��ي 
وخدمة  باالبتكار  متيزه  عن  ف�شاًل 
االأ�شرع  امل�شرف  ولكونه  املتعاملني, 
من�����واً ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�������ش���وق. كما 
امل�شرف يف نقل حمفظة  ك��ان جن��اح 
م�شرف  وف���روع  وخ��دم��ات  منتجات 
املالية  من�شته  �شمن  واإدماجها  دبي 
من   2012 ال��ع��ام  خ���الل  ب�شال�شة 
التقدير  اأك�شبته  التي  العوامل  اأب��رز 

على م�شتوى القطاع. 

وب����ه����ذه امل���ن���ا����ش���ب���ة, ق�����ال ج���م���ال بن 
مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  غليطة, 
االإمارات االإ�شالمي : يفتخر م�شرف 
االإم�����ارات االإ���ش��الم��ي ب��امل��ك��ان��ة التي 
ع�شرية  جتارية  كعالمة  بها  يتمتع 
�شوق  م�شتوى  على  ورائ���دة  مبتكرة 
التمويل االإ�شالمي يف دولة االإمارات 
على  ح�شلنا  لقد  املتحدة.  العربية 
عامليتني  جم��ل��ت��ني  م����ن  ج���ائ���زت���ني 
للجهود  ت���ق���دي���راً  وذل����ك  رائ����دت����ني, 
ون�شتمر يف  ب��ذل��ن��اه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
التي  املبتكرة  بذلها لتقدمي احللول 
ل�شركائنا  ال�����ش��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي 

ومتعاملينا . 
واأ����ش���اف: ي���ويل م�����ش��رف االإم�����ارات 
الق�شوى  االأول������وي������ة  االإ�����ش����الم����ي 
ل�����ش��م��ان ح�����ش��ول امل��ت��ع��ام��ل��ني على 

ونحن  امل���الءم���ة,  م�شتويات  اأف�����ش��ل 
نعتر اأنف�شنا �شركاًء فعليني لهم يف 
ال�شباب  من  كانوا  �شواء  م�شريتهم, 
حياتهم  م�����ش��ت��ه��ل  يف  االإم����ارات����ي����ني 
اأتوا  ال��ذي��ن  املقيمني  م��ن  اأم  املهنية 
حديثاً اإىل الدولة, فدورنا االأ�شا�شي 
احتياجاتهم  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ي��ت��ل��خ�����س 
متكنا  وق��د  اخل��ا���ش��ة.  ومتطلباتهم 

من خالل هذه التوليفة اال�شتثنائية 
االإ�شالمية  امل�شرفية  احل��ل��ول  م��ن 
م�������ن حت����ق����ي����ق ال�������زخ�������م امل����ط����ل����وب 
املت�شارع,  من��ون��ا  م�����ش��رية  وم��وا���ش��ل��ة 
وتعزيز موقعنا الرائد على م�شتوى 

ال�شوق .
االإ�شالمي  االإم����ارات  م�شرف  وك���ان 
واح�����داً م��ن اأ����ش���رع ال��ب��ن��وك من����واً يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة خالل 
من���واً  ���ش��ج��ل  ح��ي��ث   ,2012 ال���ع���ام 
بن�شبة %60 يف اأرباحه الت�شغيلية. 
دي�شمر  يف  اأعلن  قد  امل�شرف  وك��ان 
ا�شتكمال  يف  جن��اح��ه  ع���ن   2012
م�����ش��رف دبي  وف����روع  ن��ق��ل حمفظة 
املالية,  من�شته  ���ش��م��ن  واإدم���اج���ه���ا 
م�شرف  اأك���رث  ث��ال��ث  ب��ذل��ك  لي�شبح 

اإ�شالمي على امل�شتوى الوطني. 

�سل : الإمارات تو�سع ال�سناعات املتعلقة بالطاقة لتحقيق روؤيتها 2030 
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �شركة  �شل  العاملية اأن دولة االإمارات تبذل العديد من اجلهود لتو�شعة ال�شناعات املتعلقة بالطاقة والتي ت�شكل 
اإن االإم���ارات ت�شهد زي��ادة يف  2030 . وقالت  �شل  يف بيانها  ركيزة هامة لتحقيق روؤي��ة االإم���ارات االقت�شادية للعام 
الطلب ب�شكل كبري على موارد الطاقة واملياه مبا يلبي االحتياجات الناجتة عن النمو ال�شكاين املت�شارع . وذكرت اأنها 
بحثت هذه الق�شايا التي متثل اأحد الركائز االأ�شا�شية مل�شتقبل الطاقة امل�شتدامة اليوم مع م�شوؤولني من �شركة برتول 
اأبوظبي الوطنية اأدنوك و�شلطت ال�شوء على نتائج درا�شتها العاملية التي متحورت حول التوجهات طويلة االأمد املتعلقة 
باالقت�شاد والعر�س والطلب على الطاقة والتحوالت اجليو�شيا�شية والتغريات االجتماعية وتاأثري جميع هذه العوامل 
خالل اخلم�شني عاما القادمة ولفتت �شل اإىل اأن هذه الدرا�شة تاأتي يف �شوء تنامي الطلب العاملي على موارد الطاقة 
والذي يتوقع اأن يرتفع اإىل 80 باملائة بحلول العام 2050 وتركز الدرا�شة التي حتمل عنوان �شيناريوهات م�شتقبلية 
على اجلوانب االأ�شا�شية الالزمة لالنتقال ملرحلة جديدة وتطوير الطاقة والنظم البيئية يف القرن احلادي والع�شرين 
وت�شمل العالقة بني الطاقة واملياه وم�شادر الغذاء وزيادة التوجه العاملي لال�شتقرار يف املدن . وقال ومي توما�س كبري 
م�شت�شاري الطاقة يف �شل انه مت ت�شميم هذه ال�شيناريوهات لتوفر الدعم ل�شركاء �شل يف القطاعني العام واخلا�س 
وذلك من خالل ت�شليط ال�شوء على الدور الكبري للتوجهات التي تتبناها ال�شركة اليوم وتاأثريها على حتديد نظام 
الطاقة يف امل�شتقبل . واأ�شاف توما�س على هام�س مناق�شاته مع م�شوؤولني يف اأدنوك انه مع ت�شارع وترية منو النظام 
العاملي للطاقة تركز هذه ال�شيناريوهات على �شرورة �شعي قطاعات االأعمال واحلكومات الإيجاد طرق جديدة للتعاون 

امل�شرتك وتعزيز التوجهات التي ت�شجع على تطوير وا�شتخدام الطاقة النظيفة وحت�شني كفاءة ا�شتهالك الطاقة .

الوطنية  املالية  املوؤ�ش�شة  امل�شرق  ا�شت�شاف 
ال��رائ��دة يف دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة 
يف  كوفمان  رون  العاملي  اخل��ب��ري  واملنطقة, 
وتاأتي هذه  البنك,  ال�شنوي ملوظفي  امللتقى 
امل�شتمرة  امل�شرق  اخلطوة متا�شياً مع جهود 
يف تقدمي اأرقى م�شتويات اخلدمة يف جميع 
عملياته, ويعد كوفمان من اأهم املحا�شرين 
على امل�شتوى العاملي يف بناء وتطوير ثقافة 

خدمة العمالء.
ك���وف���م���ان م���ن قبل  ك��م��ا مت���ت دع�����وة رون   
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال�����ش��ن��غ��اف��وري��ة يف عام 
لتاأ�شي�س  ���ش��ن��غ��اف��ورة  وح��ك��وم��ة   1990
واإط�����الق م��وؤ���ش�����ش��ة ت��دري��ب وط��ن��ي��ة جلودة 
وم�����ش��ت��وى اخل���دم���ات, ك��م��ا ���ش��اع��د كوفمان 
والعاملية  االأ���ش��ي��وي��ة  ال�شركات  م��ن  ال��ع��دي��د 

لتح�شني معايري اخلدمة.
التي  امل��ب��ادرات  اإح���دى  امللتقى  ه��ذا  ويعتر 
توؤكد اإلتزام امل�شرق يف حتقيق اأف�شل معايري 

اخلدمة امل�شرفية.
وق����د ح�����ش��ر امل��ل��ت��ق��ى, م��ع��ايل ع��ب��د العزيز 
امل�شرق,  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  الغرير 
اخلدمات  جمموعة  رئي�س  اإي��راين  وفرهاد 
امل�شرفية لالأفراد, وجمموعة من موظفي 
موظف,   1700 من  واأك��رث  العليا,  االإدارة 
امل�شرق  ف���روع وم��ك��ات��ب  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
يف ك��ل م��ن دول��ة االإم����ارات العربية املتحدة 

وقطر وم�شر.   
وق���د ت�����ش��م��ن خ��ط��اب م��ع��ايل ع��ب��د العزيز 
ال��غ��ري��ر جم��م��وع��ة م���ن امل���ح���اور, مب���ا فيها 
دولة  يف  امل�����ش��ريف  للقطاع  احل���ايل  ال��و���ش��ع 
االإم��ارات, والتوقعات الأداء القطاع لالأ�شهر 
ككل,  االإقت�شاد  واآث��اره على  االأوىل  الثالثة 
املوؤ�ش�شات  ت��رك��ز  اأن  ���ش��رورة  على  اأك���د  كما 
على تقدمي خدمات مميزة للعمالء, والتي 
ق���ط���اع اخلدمات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ���ش��ت��ن��ع��ك�����س 

وبالتايل تطوير اقت�شاد الدولة. 

اإي��راين, رئي�س اخلدمات  وا�شتعر�س فرهاد 
االأداء  امل�������ش���رق,  يف  ل�����الأف�����راد  امل�����ش��رف��ي��ة 
امل�شرفية  اخل��دم��ات  ملجموعة  املميز  امل��ايل 
لالأفراد يف امل�شرق للعام ال�شابق, اإىل جانب 
تركز  وال��ت��ي   ,2013 لعام  االإ�شرتاتيجية 
يخطط  حيث  االإبتكار,  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 
ال��ب��ن��ك الإط�����الق جم��م��وع��ة م���ن اخلدمات 
وامل���ن���ت���ج���ات امل�����ش��رف��ي��ة امل���ب���ت���ك���رة يف دول����ة 
االإم��ارات, وهو مايوؤكد على جناح البنك يف 

هذا املجال.
امل�شرق  : نحر�س يف  اإي����راين  ف��ره��اد  وع��ل��ق 
اأف�شل  على  املميزة  اخل��دم��ات  تقدمي  على 
امل�����ش��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��م��الئ��ن��ا, وم���ن اأجل 
حتقيق ذلك ال بد من اأن ن�شتمر يف تطوير 
جمموعة  اأن  ك���م���ا  اخل�����دم�����ات,  م�������ش���ت���وى 
تلبي  ال��ت��ي  املتكاملة  امل�شرفية  منتجاتنا 
وتقدمينا  للعمالء,  املتنوعة  االإح��ت��ي��اج��ات 
خل���دم���ات م�����ش��رف��ي��ة مم���ي���زة, ه���و م���ا يعزز 

موقعنا الريادي يف القطاع امل�شريف . 
 Service م����وؤل����ف  ه����و  ك���وف���م���ان  رون 
Uplifting الكتاب االأكرث مبيعاً بح�شب 
و   USA Today ت���امي���ز,  ن���ي���وي���ورك 
Amazon.com , كما اأنه موؤلف 14 

ك��ت��اب��اً ح��ول اخل��دم��ات, االأع��م��ال التجارية 
 UP! Your موؤ�ش�س  اأن��ه  كما  وغ��ريه��ا, 
املوؤ�ش�شات  ت�شاعد  �شركة  وهي   Service
والتمتع  الراقية  اخلدمات  ثقافة  بناء  على 

مبيزة االإ�شتدامة. 

م�سرف الإمارات الإ�سالمي يحظى بلقب اأف�سل م�سرف اإ�سالمي يف الدولة 

مب�شاركة اخلبري العاملي رون ك�فمان

امل�سرق ينظم امللتقى ال�سنوي للموظفني حتت عنوان تطوير اخلدمة امل�سرفية 
دار التمويل تدعم خطط تو�سع �سركة كينج�ستون القاب�سة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دار التمويل عن توقيعها اتفاقية عقد اإقرا�س مع �شركة كينج�شتون 
القاب�شة ل�شراء اأنابيب ومعدات ت�شنيع من �شركة كليب�شال ال�شرق االأو�شط 
ال�شركات  م��ن  تعتر  وال��ت��ي  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  احل��رة  منطقة  يف  الواقعة 
الرائدة يف ت�شنيع وتوزيع معدات واأدوات االإ�شاءة يف املنطقة. واأكدت دار 
التمويل اأن هذه االتفاقية مع كينج�شتون والتي مل تذكر قيمتها �شت�شمح 
لها بتو�شيع عملياتها عر �شروعها يف ت�شنيع وتوزيع اأنظمة اإدارة كابالت 
بي يف �شي واأن تكون رائ��دة يف تلبية الطلب املتزايد على هذه االأنظمة يف 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة وال�شرق االأو�شط. وقال جايا�شنكر مينون 
رئي�س الت�شهيالت التجارية يف دبي واالإمارات ال�شمالية يف دار التمويل اإنه 
ذات  ملنتجات  ابتكار مقرتحات  التمويل على  دار  تاأ�شي�شنا نحر�س يف  منذ 
ال�شركات وذلك متا�شيا مع  قيمة كبرية وموا�شفات مميزة لعمالئنا من 
اإمكانيات  ال�شراكة مع �شركات ذات  التي ترتكز على  فل�شفتنا اال�شتثمارية 
عالية وبناء عالقات طويلة االأمد مع عمالئنا. واأ�شاف اأن تعاوننا مع �شركة 
كينج�شتون ي�شكل قيمة م�شافة ملحفظة اأعمالنا ويزيد تنوعا على القطاع 
الذي نخت�س فيه ..معربا عن ثقته باأن هذا التو�شع �شيخدم كينج�شتون 
مع  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  و�شيكون  ال�شوق  يف  االأ�شا�شيني  الالعبني  م��ن  لت�شبح 
كينج�شتون ملفتا لالأ�شواق املحلية واالإقليمية. وبدوره قال اللو �شمويل 
املدير االإداري ل�شركة كينج�شتون اإن التحالف مع دار التمويل �شي�شاعدنا 

على التو�شع واإن�شاء عمليات يف اإدارة اأنظمة الكابالت.

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع املوؤ�شر العام للطلب االإجمايل على العمالة على م�شتوى اإمارة اأبوظبي 
مقارنة  نقطة   72.85 نحو  م�شجال  املا�شي  العام  من  االأول  الربع  خ��الل 
وفقا   2011 ال�شابق  العام  نف�شها من  الفرتة  نقطة خالل   33.44 بنحو 
لتقرير اأ�شدرته اإدارة الدرا�شات بدائرة التنمية االقت�شادية اأبوظبي والذي 

عزا ذلك اإىل اجلهود واملتابعة احلثيثة من جانب حكومة االمارة يف االهتمام 
املنا�شبة يف �شتى املجاالت.  الوظائف  ال�شباب وتهيئة  بالتوطني بني �شفوف 
2012 اإىل  اأبوظبي للعام  اإم��ارة  ونوه موؤ�شر اجتاه الطلب على العمالة يف 
والتي  بالتوطني  املعنية  اأبوظبي  اإم��ارة  حلكومة  احلثيثة  واملبادرات  اجلهود 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ..�شاحب  اإطالق  اأبرزها  من 
العن�شر  م�شاركة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  اأب�شر  م��ب��ادرة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 

بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإع��الن �شاحب  اإىل جانب  العمل  �شوق  املواطن يف 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن عام 
املنطقة اجلغرافية جاء يف املوؤ�شر  التوطني. وعلى م�شتوى  2013 هو عام 
اأن الطلب املحلي للعمالة يرتكز يف مدينة اأبوظبي التي ا�شتحوذت على نحو 
الطلب املحلي على العمالة خالل الفرتة من  اإجمايل  من  املائة  يف   68.4
يناير اىل مار�س 2012 ..حمققا انخفا�شا بلغ حوايل 20.6 نقطة مئوية 

مقارنة مب�شتواه خالل الفرتة نف�شها من العام ال�شابق 2011 مما يعك�س 
يف  بلغت  والتي  الفرتة  نف�س  خالل  والعني  الغربية  باملنطقة  ارتفاع  مقدار 
العني نحو 16.6 يف املائة ويف املنطقة الغربية نحو 15 يف املائة حيث يعود 
هذا االنخفا�س مبنطقة اأبوظبي اإىل انخفا�س الطلب باجلهات احلكومية. 
االإمارة  يف  للعمالة  طلبا  املناطق  اأك��رث  و�شواحيها  اأبوظبي  مدينة  وتعتر 

مقارنة بالطلب على العمالة يف العني واملنطقة الغربية .
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العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4156  عمايل جزئي    
اىل املحكوم عليه/1- النجاح الدائم لالعمال الكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م    جمهول 
يف   2013/2/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شوغاتهان هاريهاران بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
درهما(  وع�شرون  و�شبعمائة  الفا  ع�شرون   ( دره��م��ا   20.720 وق���دره  مبلغا   للمدعي 
وتذكرة عودة ملوطنه عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق بخدمة رب عمل اآخر, والزامها 
باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/51 مدين كلي                      

حممود  عبدالوهاب  حممود   -2 جا�شم  حممود  عبدالوهاب  م�شطفى   -1/ عليهم  املدعى  اىل 
ان  االق��ام��ة مب��ا  م ح جمهويل حم��ل  ���س  واوالده  البنية  احل��اج حممود جا�شم  �شركة   -3 جا�شم 
اقام  قد  ال�شايغ    نا�شر  ح�شن  مع�شومة  وميثله:  البنية  جا�شم  حممود  عبدالوهاب   / املدعي 
عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم ب�شحة ونفاذ االقرار املوقع من املدعي واملدعى عليهم املوؤرخ 
جبل  ح  م  �س  واوالده  جا�شم  حممد  احل��اج  �شركة  حل�ش�س  الفعلية  بامللكية  واملتعلق   2004/6/2
غري  االق��رار  بان  علما  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  املدعي  حتمل  مع  علي 
بالقاعة  9:30 �س  ال�شاعة   2013/4/14 املوافق  االح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  القيمة.   حم��دد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.21
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.

 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   ) رق��م  )2012/3171  الق�شية  تقرر يف  لقد 
املنازعات االيجارية )ابوظبي( اللجنة االوىل  امام جلنة ف�س 
واملرفوعة من املدعية/ عبدالعجاز عبدالر�شيد مريزا مريزا- 
الذيابات  عبدالقادر  حممود  و�شام  عيه/  املدعى  اع��الن  وذل��ك 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  ال��دع��وى جل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�شرا 
2013/4/17 يف ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر اللجنة وذلك على 

نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/355    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة /�شارا �شيد حممد ح�شن طارق باك�شتانية اجلن�شية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها يف/ النقطة اخل�شراء لتجارة احلا�شوب االيل( رخ�شة رقم 
)609416( وذلك اىل الطرف الثاين/ �شلطان ح�شن مال اهلل ح�شن- اماراتي اجلن�شية حيث مت 
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية حيث مت 
حذف كلمة مكتب من الن�شاط ال�شابق فاأ�شبحت من جتارة اجهزة احلا�شوب مكتب اىل جتارة 
ل�شنة  رق��م )22(  القانون االحت��ادي  امل��ادة )16( فقره 3 من  لن�س  اجهزة احلا�شوب.  وعمال 
1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق 
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
 اعـــــــالن       

علي  والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/  جمال  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  اىل  تقدم   
ح�شن عباد اجلن�شية: االمارات ال�شيد: ا�شماعيل احمد ا�شماعيل ال�شاوي اجلن�شية: م�شر  وطلبا 
)ال�شماليه  التجاري  اال�شم  يف  ح�ش�شهم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق 
االقت�شادية يف مدينة خورفكان,  التنمية  دائرة  واملرخ�س من   ) لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م 
رخ�شة جتارية رقم 603965 ال�شادر بتاريخ 2010/1/3 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان.

حيث تنازل جمال علي ح�شن عباد يف ح�شته البالغة 51% يف اال�شم التجاري املذكور بياناته اعاله. 
ا�شماعيل  احمد  ا�شماعيل  تنازل  كما  اجلن�شية:االمارات  علي  �شعيد  احمد  جا�شم  ال�شيدة/  اىل 
ال�شاوي جزء من ح�شته بن�شبة 24% يف اال�شم التجاري املذكور بياناته اعاله. اىل ال�شيد: احمد 
يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  االم��ارات  م�شر  اجلن�شية:  حممد  عبداملنعم  ا�شرف 
مدينة خورفكان  �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  انذار عديل بالن�سر

   رقم 2013/511   
املنذر/ب�شري احمد اوان- بريطاين اجلن�شية

 املنذر اليه:�شاتني بيرت- من�شاوي اجلن�شية - جمهول حمل االقامة
ان امل��ن��ذر ي��ع��ل��ن امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��رع��ة اخ����الء ال��ع��ني امل�����ش��ت��اأج��ر بتاريخ 
�شقة  االر���س رقم )170(  بامارة دبي- مر�شى دبي- قطعة   2011/4/14
رقم )501( ملك املنذر و�شداد كافة بدالت االيجار املتعلقة يف ذمته من  
2012/4/14 وحتى تاريخ التخلية الفعلية واال �شيطر التخاذ االجراءت 

القانونية �شد املنذر اليه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1491  ا�ستئناف جتاري  

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -  �شركة ابو را�س لقطع غيار ال�شيارات واالطارات تردج   
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة �شنا راه خليج فار�س ) م�شاهمة 
خا�شة( وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي  قد ا�شتاأنف القرار/ 
 2012/11/25 بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/525 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 2013/5/5 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/40 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �شده/1- الك�شندر كيم جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ ادمون بدري رزق وميثله: حكمت حممود فيا�س   قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
 . املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )487295( وق��دره  به 
عليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/787  مدين كلي                  

اىل املدعى عليه/1- مهند عبداهلل الردقاين جمهول حمل االقامة 
خمي�س  ع��ب��داهلل   وميثله:  التجاري  ابوظبي  بنك   / املدعي  ان  مبا 
غريب الناخي اآل على   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  
بتاريخ 2013/4/2 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير 
ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثالثاء 
 ch2E.21 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/4/9 امل��واف��ق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/257  ك ع غ 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق على  املزروعي اجلن�شية: االم��ارات وطلب  الع�شم  احمد نا�شر رحمه 
لتجارة  )الرحمة  ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
والتخطيط يف عجمان  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من    ) املتحركة  اله�اتف 
بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )59967( امللف  رق��م  حت��ت 
اىل:اخرت بيبي عي�شى خان زوجة امل جان اجلن�شية: االم��ارات   ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/316  جت جز- م ر- ب- ع ن

االمارات    اجلن�شية:  البال�شرت  الأعمال  مطالب  عبدال�شالم  مدعي/موؤ�ش�شة   
البالط والبال�شرت اجلن�شية:  ال�شام�شي العمال  مدعي عليه: موؤ�ش�شة م�شلم 
االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 6500 درهم   املطلوب اعالنه/ 
االمارات  اجلن�شية:  والبال�شرت  البالط  العمال  ال�شام�شي  م�شلم  موؤ�ش�شة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�شر حيث ان املدعي  عنوانه: 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/4/10 املوافق  االربعاء  يوم 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية 
- الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/4/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/159 عمايل جزئي              
اىل املدعى عليه/1- حراء ملقاوالت البناء ) ���س.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  ار�شاد مياه عبدالقدو�س قد  املدعي /  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21726 درهم( والفائدة القانونية املرتتبة 
عليها من وقت تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف. 
املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .    .)2013/134757( ال�شكوى  رق��م 
2013/4/8 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/576 عمايل جزئي              

اىل املدعى عليه /1- رابيد الكهروميكانيكية ) �س.ذ.م.م( جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / نريندر اينام نر�شايا اينام   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12351 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من املطالبة 
الق�شائية لل�شداد التام. رقم ال�شكوى )2013/137060(.    وحددت لها جل�شة 
فانت  لذا  القا�شي  8:30 �س مبكتب  ال�شاعة   2013/4/10 املوافق  االربعاء  يوم 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/614 عمايل جزئي              

العامة )ذ.م.م(   جمهول  للتجارة  امل�شتقبل  املدعى عليه /1- �شركة كنوز  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد كابل الدين حممد �شفيع اهلل    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )44749 درهم(  
والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى )2013/137494(.    وحددت لها جل�شة يوم 
االربعاء املوافق 2013/4/10 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/546 عمايل جزئي              

اىل املدعى عليه /1- املنهال للمقاوالت ���س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد بالل الدين ا�س م او خليل الرحمن  قد اقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره���م(    11507( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف . رقم ال�شكوى )2013/137675(.    وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على االقل  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/540 عمايل جزئي              
اىل املدعى عليه /1- ام ام ا�س مودرن ميتل �شوليو�شن �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد ذو الفقار علي حممد �شليم     قد اقام عليك 
درهم(    12300( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
املطالبة  م��ن   %9 و  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة 
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم. رقم ال�شكوى  2013/136362(.    وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/18 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/427 عقاري كلي                

ان  االق��ام��ة مب��ا  البحريات جمهول حم��ل  �شركة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
مبا�شري  حممد  ح�شن  �شالح  وميثله:  مط�شر  ح��امت  ماجد   / امل��دع��ي 
متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
ال�شاعة  املوافق 2013/4/28  الدعوى  وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د  يف 
9:30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .يف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/104 مدين جزئي                  

امل��دع��ى عليه /1- اح��م��د فقري حممد اح��م��د جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  اىل 
املطرو�شي   �شامل  بن  �شيف ماجد  احمد  امانديب جاندو وميثله:   / املدعي  ان 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  قد 
)21000 درهم( تعوي�شا عن اال�شرار التي حلقت بها جراء التعدي على �شالمة 
ج�شدها وتهديدها باملوت واتالف االموال اململوكة للغري والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/4/16 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/960 )تنفيذ جتاري (

اىل املنفذ �شده/ �شالح عبداهلل مبارك املن�شوري  عنوانه: بالن�شر  قد �شدر �شدك 
لالأجهزة  ل�شالح/الدولية   2011/816 رق��م  حكم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  م��ن 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املحكمة  حكم  وق�شى  االلكرتونية   
وقدره 7750 درهم والزمته امل�شاريف ومائة درهم اتعاب حماماة    ومبا ان املحكوم 
له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك. لذا عليك القيام 
بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االع��الن.  كما نخطرك 
ال�شاعة )8.30( �س للنظر  التنفيذ  بانه حتديد جل�شة 2013/4/7 حل�شورك بادارة 
يف التنفيذ, ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك االج��راءات القانونية 

املنا�شبة.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/5
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
 اعالن جل�سة التحكيم ق�سية �سرعية رقم 2012/1186م

العنوان:  اجلن�شية  نور/باك�شتان  الرحمن  زوي���ر  عليه/  امل��دع��ي  اىل 
بالن�شر

انت مكلف باحل�شور امام احلكمني ) تي�شري �شعد + ابوبكر التيجاين( 
العا�شرة )10.00(  ال�شاعة  املوافق 2013/4/20 متام  ال�شبت  وذلك يوم 
يف  ان��ه  العلم  مع  نهيان.  اآل  مبع�شكر  النق�س  حمكمة  مقر  يف  �شباحا 
حال عدم ح�شورك او ح�شور وكيال عنك يف املوعد املحدد �شيف�شل يف 
الدعوى يف غيابك. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/3م.

                                                                        حممد �سامل املن�سوري
قا�سي حمكمة ابوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/75  عم كل- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  م�شر  اجلن�شية:  ال�شافوري  معو�س  حممد  مدعي/اجمد   
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املتحدة  الطبية  االمارات  جمموعة 
املتحدة  الطبية  االمارات  اعالنه/جمموعة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/4/16 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
زايد مزيد مول  بن  الكائنة مبدينة حممد   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/24
قلم املحكمة                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
يف الق�سية رقم 2012/1949 كلي جتاري

ان��ي��ل كروناكاران  ال��ك��ث��ريي - ���ش��د/ �شينا  ا���ش��ل��م م��رع��ى  امل��رف��وع��ة م��ن : اح��م��د ع��ل��ي 
قانونا  او من ميثلها  �شرومانايل-  انيل كروناكاران  �شينا  ال�شيدة/  اىل   - �شرومانايل 
نفيذكم علما بانه مت انتدابنا م�شفيا ق�شائيا يف الق�شية امل�شار اليها  اعاله مبوجب 
كتاب دائرة الق�شاء رقم )1740/اأ خ /2013/2( بتاريخ 2013/3/17م وحيث انكم املدعى 
اخلرة  اجتماع  حل�شور  ميثلكم  م��ن  او  دعوتكم  ت��ق��رر  فقد  ال��دع��وى  تلك  يف  عليها 
التح�شريي املقرر عقده مبكتبنا الكائن مبدينة ابوظبي وذلك يف يوم االثنني املوافق 
املرور-  �شارع  ابوظبي-  التايل:  بالعنوان  م�شاًء  ال�شابعة  ال�شاعة  متام  يف   2013/4/15
بناية جابر بتال املرر ميزان رقم 1- هاتف- 4467770-02 موبايل 0504464070 فاك�س 
وامل�شتندات  املذكرات  كافة  ومعكم  املحدد  املوعد  يف  ح�شوركم  اآملني   02-4467774  -

املتعلقة مبو�شوع تلك الدعوى.
اخلبري احل�سابي /حمد عبيد بن عمري

اعـــالن اجتماع خربة ح�سابي

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3330 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ بيار ح�شني موال �شاركار اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده : 
الدليل الذهبي للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   املطلوب اعالنه/

الدليل الذهبي للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2012/2458 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/4/17 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله, تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
 اعالن بالن�سر

ق�سية تنفيذية رقم 2013/9 تنفيذ عام
املنفذ له: حممد يحيى احمد العجل- ميني اجلن�شية

تقرر  اجلن�شية  امارات  املن�شوري/  حممد  خالد  را�شد  مي   : له  املنفذ 
خماطبتكم العالن املنفذ �شدها/ مي را�شد خالد حممد املن�شوري/ 
امارات اجلن�شية  يف الق�شية التنفيذية املذكورة اعاله. بالن�شر جلل�شة 
2013/4/14 مبحكمة االبتدائية ال�شاعة التا�شعة �شباحا. وعلى ان يكون 

االعالن على نفقة �شاحب ال�شاأن بال�شيغة الواردة.
ا�سامة عثمان حممد
قا�سي تنفيذ حمكمة الظفرة البتدائية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

للمجل�س  التابعة  التنفيذية  اللجنة  اعتمدت 
الذي  اجتماعها  يف  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
ع��ق��دت��ه ام�����س ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل حم��م��د اأحمد 
ال����ب����واردي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي تقدمي 
بر�شوم  تتعلق  للم�شتثمرين  ت�شجيعية  حوافز 
دائرة التنمية االقت�شادية مل�شتخدمي اخلدمات 
االل���ك���رتون���ي���ة ل��رت���ش��ي��خ ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ح���ول اإىل 

احل��ك��وم��ة االل��ك��رتون��ي��ة يف اأب���وظ���ب���ي. واأك����دت 
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ����ش���رورة ال�����ش��ري ق���دم���ا وتوفري 
لالقبال  امل�شتثمرين  ت�شجع  التي  ال�شبل  كافة 
الإجناز  االلكرتونية  اخلدمات  وا�شتخدام  على 
اإطار  يف  وذل��ك  التجارية  الرتخي�س  معامالت 
التي  االقت�شادية  البيئة  تعزيز  على  احل��ر���س 
تتمتع باالن�شيابية والفعالية عالوة على توفري 
الوقت واجلهد و�شرعة ورقي اخلدمات املقدمة. 
و�شت�شاهم هذه اخلطوة يف تعزيز مكانة اأبوظبي 

االأع����م����ال كونها  اأن�����ش��ط��ة  ت��ق��ري��ر مم��ار���ش��ة  يف 
وت�شهيل  ومدتها  االإج����راءات  ع��دد  م��ن  �شتقلل 
تناف�شيتها  وزي�����ادة  وحت�شينها  االأع���م���ال  بيئة 
عالوة على تفعيل اخلدمات االلكرتونية ب�شكل 
امل�شتثمرين  على  واجلهد  الوقت  وتوفري  م��رن 
وخف�س ازدحام املراجعني يف فروع دائرة التنمية 
يف  املتمثل  البيئي  اأث��ره��ا  بجانب  االق��ت�����ش��ادي��ة 
الورقية.  املعامالت  ا�شتخدام  ن�شبة  انخفا�س 
املقرتحة  اخل���ط���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ك��م��ا 

للخدمات االجتماعية املقدمة يف اإمارة اأبوظبي 
والت�شريعات  القوانني  مراجعة  تت�شمن  والتي 
امل�شتهدفة  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  وت��ع��ري��ف  وحت��دي��د 
وت��ق��ي��ي��م اخل���دم���ات وال����رام����ج امل��ق��دم��ة لتلك 
الفئات واجلدول الزمني للتو�شيات واملقرتحات 

نحو تطوير تلك اخلدمات والرامج.
ناق�شت  التحتية  بالبنية  متعلق  م��و���ش��وع  ويف 
اللجنة اآخر التطورات يف م�شروع ازدواج طريق 

مدينة زايد غياثي بطول 80 كيلومرتا.

اللجنة التنفيذية تعتمد حوافز ت�سجيعية للم�ستثمرين ل�ستخدام اخلدمات 
الإلكرتونية اخلا�سة بدائرة التنمية القت�سادية

املال والأعمال

•• دبي – حممود علياء :

كانون  �شركة  اأجرتها  درا�شة  اأف��ادت 
الطباعة  قطاع  اأن  االأو�شط  ال�شرق 
اأن  , و من املتوقع  ال ي��زال م��زده��راً 
 97% اأن  ت��ب��ني  و   , اأق����وى  ي�شبح 
االو�شط  ال�����ش��رق  امل��ن��ظ��م��ات يف  م��ن 
اإف���ري���ق���ي���ا ال ت�����زال ت��ع��ت��ر امل����واد  و 
ب�����ش��ك��ل حم����رتف مهمة  امل��ط��ب��وع��ة 

لعملها .
هذا و راأى اأكرث من ن�شف املنظمات 
 )% التي �شاركت يف الدرا�شة )54 
اأن الطباعة اأكرث فعالية من اأي نوع 
 90% �شرح  و  الو�شائط  م��ن  اآخ��ر 
منها اأنها �شت�شمل الطباعة يف اأدوات 
ال��ت��وا���ش��ل م��ت��ع��ددة ال��ق��ن��وات التي 
ن�شبة بني  اأعلى  و هي   , ت�شتخدمها 

خمتلف اأنواع الو�شائط .
متباينة جداً  النتائج  ه��ذه  ج��اءت  و 
القطاع  يف  اخل������راء  ت���وق���ع���ات  م���ع 
التي �شاعت يف مطلع هذا العقد باأن 
تدريجياً  �شتحل  الرقمية  الو�شائل 
اأهميتها  حيث  م��ن  الطباعة  حم��ل 

الت�شويق  ا�شرتاتيجية  اىل  بالن�شبة 
ال�شركات  التي تنتهجها  التوا�شل  و 
البحث  نتائج  اأظ��ه��رت   , بالفعل  و   .
الرقمية  ال��و���ش��ائ��ل  و  ال��ط��ب��اع��ة  اأن 
متوازياً  اأن يحققا منواً  املتوقع  من 
�شياق  االآخ�����ر يف  اأح��ده��م��ا  ي��ك��م��ل  و 
حمالت الو�شائط املت�شابكة املتكاملة 
ليتغلب  ال��ت��ن��اف�����س  ع����ن  ع���و����ش���اً   ,
اأحدهما على االآخر . و يتجلى هذا 
اأكرث يف ت�شريح نحو ن�شف املنظمات 
ا�شتخدامها  ي���زداد  اأن  تتوقع  باأنها 

للطباعة يف امل�شتقبل القريب.
و اأج����رت ك��ان��ون ال�����ش��رق االأو����ش���ط , 
الرائدة يف حلول الت�شوير و االأعمال 
, هذا البحث يف اإطار ا�شرتاتيجيتها 
حاجات  فهم  اىل  اأواًل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
القطاع  توجهات  حتديد  و  العمالء 
معمقة  حملية  درا���ش��ة  اىل  ا�شتناداً 
هذا  يف  الدولية  املمار�شات  اأف�شل  و 
ال��ت��ق��ري��ر اىل  ي��رت��ك��ز  ال���ق���ط���اع . و 
 210 �شمل  مف�شل  راأي  ا�شتطالع 
الطباعة  عن  م�شوؤواًل  و  م�شتخدماً 
امل��ح��رتف��ة م���ن خ���الل م��ق��اب��الت يف 

االإمارات العربية املتحدة , و اململكة 
العربية ال�شعودية , و لبنان , و م�شر 

, و املغرب , و كينيا .
و يقول ناو�شي يامادا , نائب املدير 
العام , كانون ال�شرق االأو�شط  تبقى 
للمنظمات  االأول  اخل��ي��ار  الطباعة 
نظراً  اإفريقيا  و  االأو�شط  ال�شرق  يف 
اإىل فعاليتها يف اإي�شال الر�شالة اىل 
امل�شتخدم النهائي . و تظهر النتائج 
اأن العامل لي�س يف طور االنتقال من 
البع�س  توقع  كما  اآخ��ر  اىل  و�شيط 
نحو  يتجه  ب��ل   , قليلة  �شنوات  قبل 
الطباعة  ل��ت��وؤدي  الو�شائط  ت��الق��ي 
املحمول  و   , الرقمية  الو�شائل  و   ,
مت�شاوية  اأدواراً  ال��ب��ث  و���ش��ائ��ل  و   ,
ا�شرتاتيجية  ���ش��ي��اق  يف  االأه���م���ي���ة 

توا�شل متعددة القنوات  .
البحث  اأظ��ه��ر   , اأخ���رى  و م��ن جهة 
اأحدث  على  ل��الإط��الع  ك��ب��رياً  غياباً 
الو�شائط  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ت���ط���ورات 
ال��ك��ث��ري من  ي��ع��ي  اإذ ال   , امل��ت�����ش��اب��ك��ة 
ال�������ش���رك���ات م��ع��ن��ى ال���ط���ب���اع���ة عند 
 , االإلكرتونية  الطباعة  و   , الطلب 

و الريد   , ال�شور املحرتفة  و كتب 
املبا�شر املعدل ح�شب الطلب , او ما 
ذلك  يتبلور  و   , م��زاي��ا  م��ن  تقدمه 
ف��ر���ش��اً اأك����رث ل��ق��ط��اع ال��ط��ب��اع��ة يف 

املنطقة.
من  ف���ح�������ش���ب   %  47 ف���ن�������ش���ب���ة 
م�����ش��ت��خ��دم��ي ال��ط��ب��اع��ة ع��ل��ى علم 
ب��خ��دم��ات ال��ط��ب��اع��ة االل��ك��رتون��ي��ة , 
هذه  ا���ش��ت��خ��دم��وا  م��ن��ه��م   22% و 
اخلدمات , لذا من املتوقع اأن ت�شهد 
هذه ال�شوق ذات االمكانيات العالية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات مثل  . و حت��ق��ق  من����واً 
الطباعة  و  االل��ك��رتون��ي��ة  الطباعة 

عند الطلب منافع ملمو�شة للكثري 
م����ن ال���ع���م���الء , م����ا ق����د ي��ع��ن��ي اأن 
ا�شتخدامها �شيزيد مع زيادة الوعي 

حولهما .
, مدير  هندريك فريبروغي  قال  و 
االأو�شط  ال�شرق  ك��ان��ون   , الت�شويق 
ال��ط��اب��ع��ات ف��ر���ش��ة كبرية  اأم�����ام    :
الوعي  ن�����ش��ر  و  ال���ع���م���الء  ل��ت��ث��ق��ي��ف 
ح����ول م���ا ت��ق��دم��ه ال��ط��ب��اع��ة , و ال 
الرقمية  الطباعة  تطبيقات  �شيما 
زيادة  و  التجارية  العالمة  لتعزيز   ,
فيبحث   . الت�شويق  ج��ه��ود  فعالية 
نتائج  و   , اأف�شل  فهم  ع��ن  العمالء 

اإىل  , و نظرة معمقة  اأك��رث  اإبداعية 
االبتكارات يف جمال الطباعة . من 
التجارية  الطابعات  ان  اإذاً  الوا�شح 
مهمة  حمتملة  ف��ر���س  اىل  تفتقد 
ل��ل��ن��م��و و حت���ت���اج ل��ل��ت��وا���ش��ل اأك����رث 
م���ع ال���ع���م���الء , ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
لديها  ال��ت��ي  امل�شبقة  االف��رتا���ش��ات 

حيال م�شتوى معرفة العمالء .
:  نحن  قائاًل  اأ�شاف فريبروغي  و 
فهم  و   , عمالئنا  بفهم  م��ل��ت��زم��ون 
عنه  يبحثون  م��ا  فهم  و   , اأعمالهم 
اإن�شايت  اإي�����ش��ت  م���ي���دل  ف��ت��ق��ري��ر   .
ع����ب����ارة ع����ن درا�����ش����ة ق��ي��م��ة تعطي 

قطاع الطباعة نظرة وا�شحة حول 
يعزز  و  الطباعة  م�شتهلكي  تفكري 
لنا يف معر�س اخلليج  اأكر ح�شور 
القوة   2013 التغليف  و  للطباعة 
لل�شركات يف  الطباعة  تقدمها  التي 
ال�شرق االأاأو�شط و اإفريقيا و التزام 
ال���ع���م���الء يف هذه  ب��خ��دم��ة  ك���ان���ون 
حاجاتهم  فهم  خ��الل  م��ن  املنطقة 
و   . بالكامل  قطاعاتهم  ح��اج��ات  و 
م�شتعدون  اأن��ن��ا  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  يثبت 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ب���اأم���وال ك��ث��رية بهدف 
العمالء  فهم حاجات  حتقيق هدف 
, و �شيلم�س زوار املعر�س هذا العام 

مرة اأخرى ما مييزنا .

اأكرب معر�س لكان�ن
اأ�شدرت  ك��ان��ون  ان  بالذكر  اجل��دي��ر 
الأكر  حت�شريا  البحث  ه��ذا  نتائج 
اخلليج  م���ع���ر����س  يف  ل���ه���ا  ع����ر�����س 
و   ,  2013 ال��ت��غ��ل��ي��ف  و  ل��ل��ط��ب��اع��ة 
يجري  ال�����ذي  االأول  امل���ع���ر����س  ه���و 
املخ�ش�س  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ع��ام��ني  ك���ل 

للطباعة و الغرافيك�س و التغليف .

اأوجه  اأي�شاً  الدرا�شة  اأظهرت  قد  و 
التطلعات  و  االجت��اه��ات  م��ع  ت�شابه 
ال��وج��ه��ات , اىل  يف اوروب���ا يف بع�س 
جانب نقاط اختالف يف نواح اخرى 
. ف��واف��ق %87 م��ن ال�����ش��رك��ات يف 
اوروبا على اهمية الطباعة لالأعمال 
اأق��ل م��ن تلك يف  انها ن�شبة  . و م��ع 
 97% اإفريقيا  و  االأو���ش��ط  ال�شرق 
, تبقى مرتفعة جداً يف ظل االجتاه 
نحو القنوات الرقمية-االلكرتونية 
يف اال�شواق االوروبية االأكرث تطوراً 
. عالوة على ذلك , تنظر املنظمات 
انها  ع��ل��ى  ال��ط��ب��اع��ة  اأوروب�����ا اىل  يف 
 , القنوات  جزء من مقاربة متعددة 
بينما تعتر املنظمات يف املنطقة ان 
يف  االأ�شا�شي  الو�شيط  هي  الطباعة 

مقارباتها املتبعة .
للطباعة  اخلليج  معر�س  ينظم  و 
 11 اىل   8 2013 من  التغليف  و 
ابريل يف مركز دبي التجاري العاملي 
و ي�شم من�شة ممتدة على الف مرت 
م��رب��ع ل��ك��ان��ون , وه���ي اأك���ر من�شة 

بتاريخ املعر�س .

معر�س اخلليج للطباعة والتغليف يفتتح يف 8 اأبريل اجلاري يف املركز التجاري بدبي

واأفريقيا ل تزال تعترب الطباعة مهمة لأعمالها الأو�سط  ال�سرق  يف  املنظمات  % من   97
اأول تقرير على الإطالق لMiddle East Insight Research Report يتم الك�شف عنه يف معر�ض اخلليج للطباعة والتغليف 

•• دبي – الفجر:

ع�شو  ل��ل��م��زادات  الوطنية  حققت 
التابعة  االأع��م��ال  مراكز  جمموعة 
الربع  خ��الل  االإم���ارات,  ملوا�شالت 
اإي����رادات  2013م  ع��ام  م��ن  االأول 
بلغت 14.7 مليون درهم, وبارتفاع 
قدره %13.7 من اإيرادات الفرتة 

ذاتها من عام 2012م.
وقال ال�شيد �شلمان حممد اإبراهيم 
اإن  مدير مركز الوطنية للمزادات 
امل�شتعملة من  املركبات  بيع  ن�شاط 
املركز  التي نظمها  امل���زادات  خ��الل 
من  االأوىل  ال��ث��الث��ة  االأ����ش���ه���ر  يف 
624 مركبة  بيع  �شمل  العام  هذا 
م�شتعملة, منها 349 مركبة تابعة 

الأ����ش���ط���ول م���وا����ش���الت االإم�������ارات, 
و275 مركبة تعود الأفراد وجهات 

وموؤ�ش�شات خارجية.
اجلهات  ع���دد  اأن  �شلمان  واأ����ش���اف 
واالأف��������راد امل�����ش��ارك��ني يف امل�����زادات 
 724 ب���ل���غ  االأول  ال����رب����ع  خ�����الل 
متزايداً  ب�564  مقارنة  م��ت��زاي��داً 
من  االأول  ال�����رب�����ع  يف  �����ش����ارك����وا 
املركز  اأن  اإىل  م�شرياً  2012م, 
نظم 4 مزادات للجمهور منذ بدء 

العام احلايل.
للمزادات  الوطنية  مدير  واأو���ش��ح 
بني  ما  تنوعت  املباعة  املركبات  اأن 
حافالت مدر�شية وجتارية خمتلفة 
ال�شيارات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االأح���ج���ام, 
العادية و�شيارات االأجرة ومركبات 

وال�شاحنات  ال����رب����اع����ي  ال����دف����ع 
واالآل����ي����ات ال���زراع���ي���ة واجل���راف���ات 

والدراجات النارية ونحوها.
املركز  اأن  اإب��راه��ي��م  �شلمان  وك�شف 
ت�شويقية  ه���وي���ة  اإط������الق  ب�����ش��دد 
جديدة لن�شاطها يف جمال املزادات 

اخلا�شة باملركبات امل�شتعملة, ومبا 
وتطور  اإي��رادات��ه��ا,  تنامي  ي��واك��ب 
�شوق املركبات امل�شتعملة يف الدولة 
اإ�شافة  ال�شراء,  اأو  البيع  من حيث 
قاعدة  ���ش��ه��دت��ه  ال������ذي  ال���ت���و����ش���ع 
موؤ�ش�شات  وان�شمام  املركز  عمالء 
و�شعت  ع��دي��دة  حكومية  وج��ه��ات 
التي  امل��رك��ب��ات  خ��دم��ات  يف  ثقتها 
تتميز باجلودة وال�شفافية واالإتقان 

وامل�شداقية يف االأ�شعار.
يذكر اأن الوطنية للمزادات ينطلق 
و�شراء  ب��ي��ع  ن�����ش��اط��ه يف جم���ال  يف 
حمطتني  عر  امل�شتعملة  املركبات 
 12 ال�شناعية  اإحداهما يف  تقعان 
منطقة  يف  واالأخ�������رى  ال�������ش���ارق���ة, 

م�شفح 2 باأبوظبي.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

وافقت اجلمعية العمومية ل�شركة اأ�شمنت اخلليج 
يف اجتماعها اأم�س يف فندق هيلتون براأ�س اخليمة 
 %  5 بن�شبة  امل�شاهمني  على  نقدية  اأرب��اح  توزيع 
من راأ�شمال ال�شركة اأي ما ي�شاوي مبلغ 41.05 
م��ل��ي��ون دره����م ع���ن ن��ت��ائ��ج اأع���م���ال ال�����ش��رك��ة لعام 

.  2012
وقال ال�شيخ عمر بن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س 
االدارة : انه خالل العام املا�شي 2012 وبالرغم 
من ا�شتمرار التحديات ال�شعبة يف �شوق االأ�شمنت 
تقليل  يف  �شاهم  ق��وي��ا  اأداء  ال�شركة  حققت  فقد 
بن�شبة  اأي  6.7 مليون درهم  اخل�شائر اىل حدود 
���ش��ايف اخل�����ش��ارئ��ر يف  م��ع  % ب��امل��ق��ارن��ة   87.78
2011 حيث كانت 55 مليون درهم م�شريا اىل 
ان اخل�شائر التي حدثت يف املا�شي كان مردها اىل 
امل�شنع مبحطة  ربط  العمل المتام عملية  توقف 
توليد احلرارة املفقودة يف اأفران ال�شركة وحمطة 

الكهرباء الغازية .
الكهرباء  توليد  حمطة  ان�شاء  م�شروع  ان  وت��اب��ع 
ا���ش��ت��غ��الل احل�����رارة املفقودة  ب��ن��ظ��ام  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
يف االأف�����ران وحم��ط��ة ال��ك��ه��رب��اء ال��ب��خ��اري��ة النتاج 
33 ميجاوات يعد اجنازا  طاقة كهربائية بحجم 
م��ه��م��ا ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��اه��م ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ج���اه���زة يف 
الن�شف االأول من العام اجل��اري يف تقلي�س كلفة 
فلو�س   10 ي�شاوي  م��ا  اىل  امل�شنع  ت�شغيل  طاقة 
يعد  امل�����ش��روع  ان  على  ع���الوة  ال��واح��د  للكيلووات 
معدل  تخفي�س  اىل  يهدف  الأن��ه  للبيئة  �شديقا 
اجلوي  الغالف  يف  الكربون  اأك�شيد  ث��اين  انبعاث 

وهو  املفقودة  الطاقة  ا�شتغالل  اع���ادة  خ��الل  م��ن 
ال�شيء الذي �شيعمل على خف�س انبعاث الكربون 

يف اجلو مبقدار 200 األف طن �شنويا .
ووافقت اجلمعية العمومية خالل اجتماعها الذي 
امل��ايل ومدقق  التقرير  يحمل الرقم )36 ( على 
وافقت  كما  املالية  البيانات  ومناق�شة  احل�شابات 
نقدية  اأرب��اح  بتوزيع  االدارة  جمل�س  تو�شية  على 
بن�شبة 5 % من راأ�شمال ال�شركة على امل�شاهمني 
وبراأت اجلمعية ذمة جمل�س االدارة واأعادت تعيني 
اأحمد  تعيني  على  وواف��ق��ت  احل�����ش��اب��ات  م��راج��ع��ي 
ع��ب��داهلل االأع��م��ا���س امل��دي��ر ال��ع��ام ال�����ش��اب��ق ليكون 

ع�شوا منتدبا يف جمل�س االدارة .
وبح�شب تقرير جمل�س االدارة حول ن�شاط واأعمال 
ونتائج اأعمال ال�شنة املالية يف 31 دي�شمر 2012 
اأ�شعار  زي���ادة  االع��ت��ب��ار  بعني  اأخ���ذت  ال�شركة  ف��ان 

مثل  وال��ذي  املحلي  ال�شوق  يف  والكلنكر  االأ�شمنت 
االأ�شمنت  م�شانع  انتاج  حجم  % من   32 ن�شبة 
يف الدولة حيث زاد متو�شط �شعر البيع لالأ�شمنت 
 %  18.08 بواقع  % والكلنكر   13.77 بواقع 
املباعة قد انخف�شت بن�شبة  اال ان حجم الكميات 
20.43 % مقارنة مع عام 2011. ويف الن�شف 
يف  االأ���ش��ع��ار  انخف�شت   2012 ع���ام  م��ن  ال��ث��اين 
ال�شركة  اعتماد  عزز  مما  تدريجيا  املحلي  ال�شوق 
حيث  انتاجها  لت�شريف  اخلارجية  االأ���ش��واق  على 
و�شلت الكميات امل�شدرة اىل 65 % من جمموع 
مبيعاتها ولكن االأ�شعار اخلارجية واجهت مناف�شة 
�شديدة من جميع م�شنعي االأ�شمنت وعلى الرغم 
االنتاج  كلفة  وزي����ادة  الت�شويق  �شعوبات  ك��ل  م��ن 
 2012 عام  ال�شركة يف تخفي�س خ�شائر  جنحت 

بن�شبة 87.78 % مقارنة مع عام 2011 .

•• دبي-وام:

خالل  دب��ي  يف  للطاقه  االأع��ل��ى  املجل�س  اط��ل��ع 
اج��ت��م��اع��ه ال���� 22 ال���ذي ع��ق��ده ام�����س يف مقر 
الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  برئا�شة  املجل�س 
دبي  ا�شرتاتيجية  على  املجل�س..  رئي�س  نائب 
املتكاملة للغاز 2030  من حيث درا�شة تاأمني 
باحتياجات  للوفاء  للغاز  اإحتياطية  م�شادر 
موؤخرا.  اأعلنتها  ال��ت��ي  دب��ي  حكومة  م�شاريع 
ح�شر االجتماع .. اأحمد بطي املحريبي اأمني 
عام املجل�س وكل من عبداهلل بن كلبان الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة دب���ي ل��المل��ن��ي��وم  دوب�����ال  و 
�شعيد خوري الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول 
االمارات الوطنية  اينوك  وعبداهلل عبدالكرمي 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل���دائ���رة ����ش���وؤون ال��ن��ف��ط ووليد 
املتميز  دبي  اإدارة مركز  رئي�س جمل�س  �شلمان 
م�شاعد  م�شمار  ب��ن  و���ش��امل  ال��ك��رب��ون  ل�شبط 
وال�شالمة  ال�شحة  رقابة  لقطاع  العام  املدير 

والبيئة يف بلدية دبي وجيف �شيفريين املدير 
العام ملوؤ�ش�شة دبي البرتول اإ�شافة اىل ممثلي 
هيئة دبي للتجهيزات. وناق�س اجتماع جمل�س 
االإدارة املو�شوعات املدرجة على جدول اأعماله 
والتي تتعلق بكفاءة الطاقة واإدارتها واملبادرات 
له  التابعة  وال��ه��ي��ئ��ات  املجل�س  يتخذها  ال��ت��ي 
متا�شيا مع ا�شرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة 
�شعادة �شعيد حممد الطاير.. وقال   .2030
كهرباء  هيئة  م��ب��ادرة  ا�شتعر�س  املجل�س  اإن 
الطاقة من حيث  دب��ي يف جم��ال كفاءة  ومياه 
ومعدالت  ال���ط���اق���ة  ع��ل��ى  االإم���������دادت  ك���ف���اءة 
الكربون  اأك�شيد  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات  يف  اخلف�س 
البيئة..بجانب  على  االإي��ج��اب��ي��ة  وت��اأث��ريات��ه��ا 
ن�شبة  الهيئة يف خف�س  اجن��ازات  اإىل  التطرق 
الفاقد يف ال�شبكة الكهربائية الذي و�شل اإىل 
5 ر 3 يف املائه..كما ا�شتعر�س املجل�س اأنظمة 
البرتولية  امل�شتقات  جت��ارة  تنظيم  واإج���راءات 
اطلع  املجل�س  اأن  �شعادته  واأ�شاف  االإم���ارة.  يف 

ال��ت��ح�����ش��ريات اجلارية  ال��ع��م��ل يف  ع��ل��ى خ��ط��ة 
الن��ع��ق��اد م��ن��ت��دى دب���ي ال��ع��امل��ي ل��ل��ط��اق��ة الذي 
ينظمه املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي واملزمع 
 17 اإىل   15 عقده يف دبي خالل الفرتة من 
م��ن �شهر اإب��ري��ل احل���ايل حت��ت ع��ن��وان  طاقة 
نظيفة لتنمية م�شتدامة .. بح�شور نخبة من 
الطاقة  جم��ال  يف  واخل����راء  املتحدثني  ك��ب��ار 

اأهمية  ت��اأك��ي��د  امل���ت���ج���ددة ح��ي��ث مت  وال���ط���اق���ة 
مع  متا�شيا  ف��ي��ه  �شتناق�س  ال��ت��ي  امل��و���ش��وع��ات 
ا�شرتاتيجية دولة االمارات للتنمية اخل�شراء 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  وال��ت��ي 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي  رع���اه اهلل  حتت 

عنوان  اقت�شاد اأخ�شر لتنمية م�شتدامة .

�سركة اأبوظبي للموانئ تكثف من عرو�س الدورات التدريبية 
•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت �شركة اأبوظبي للموانئ املطور وامل�شغل ملوانئ اأبوظبي ام�س عن قيام مركز تدريب املوانئ التابع لها بتكثيف عرو�س 
الدورات التدريبية خالل العام احلايل بهدف تعزيز مكانته كمركز تدريبي اإقليمي يوفر خدمات راقية لكافة املتخ�ش�شني 
واملعنيني بقطاع املوانئ واملالحة البحرية. ويقدم مركز تدريب املوانئ حاليا دورات تدريبية يف املالحة البحرية والتعريف 
بقناة م�شفح ودورة الربان لقطر ال�شفن حيث تعتر دورة التعريف بقناة م�شفح التي ا�شرتك فيها اأكرث من 400 ربان 
اأ�شهر واأهم الدورات التدريبية املقدمة جلميع العاملني يف جمال املوانئ واملالحة البحرية وهي عبارة عن  �شفينة من 
واالإبحار  ال�شفن  مع  التعامل  كيفية  على  متطور  حماكاة  جهاز  عر  لتدريبهم  ال�شفن  لربان  خم�ش�شة  مالحية  دورة 
53 كيلومرتا. وبهدف االإ�شتفادة الق�شوى من جهاز املحاكاة  باأبوظبي والبالغ طولها  باأمان يف قناة م�شفح اجلديدة 
املتطور يقوم مركز تدريب املوانئ باإ�شتخدامه يف دورة تدريبية ملر�شدي ال�شفن يف �شركة اأبوظبي للموانئ والراغبني يف 
تطوير مهاراتهم والبقاء يف حالة جهوزية الإر�شاد ال�شفن العمالقة التي تعر ميناء خليفة وقناة م�شفح للمرة االأوىل 
حيث �شتمكنهم الدورة التدريبية من التخطيط وحتديد اأماكن املرور والقيام باالإعدادات الالزمة لقطر ال�شفن. ومن 
االأول من �شهر اإبريل يقدم مركز تدريب املوانئ وملدة خم�شة اأيام دورة تدريبية بعنوان العن�شر الب�شري القيادة واالإدارة 
اإلزاما على جميع �شباط  واملخ�ش�شة ل�شباط ال�شفن اذ يتوقع اأن حتظى بالكثري من االإهتمام واالإقبال حيث �شيكون 
ال�شفن اإمتام هذه الدورة بحلول عام 2017. وي�شعى مركز تدريب املوانئ التابع ل�شركة اأبوظبي للموانئ اإىل تدريب 
�شباط مراقبة املوانئ التابعة لل�شركة وتطوير مهاراتهم وفقا للمعاير الدولية حيث يقدم املركز اأي�شا دورات تدريبية 
اإ�شرتاتيجية ال�شركة الهادفة اإىل  اأبوظبي للموانئ وذلك متا�شيا مع  للموانئ االأخرى يف املنطقة والغري تابعة ل�شركة 

توظيف املزيد من الكفاءات االإماراتية املوؤهلة واإعدادهم ملهن وظيفية يف موانئ اأبوظبي.

بزيادة قدرها 13.7 % مقارنة بالربع االأول من 2012

عمومية اأ�سمنت اخلليج تقر توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 5 % نقدًا 14.7 مليون درهم اإيرادات مزادات موا�سالت الإمارات يف الربع الأول من 2013م

نخيل تد�سن مركز دي�سكفري جاردنز املجتمعي مطلع 2014

املجل�س الأعلى للطاقة يطلع على ا�سرتاتيجية دبي املتكاملة للغاز 2030 

•• دبي -وام:

بداأت �شركة  نخيل  العقارية االأعمال االن�شائية للمركز املجتمعي  دي�شكفري 
التجزئة  وق��ام جتار  700 مرت مربع.  و  اآالف  ثمانية  جاردنز  مب�شاحة 
واملطاعم بحجز املتاجر املتوفرة على م�شاحة �شتة اآالف مرت مربع بجانب 
توقيع اأكرث من 20 عالمة جتارية حملية ودولية للح�شول على حمالت 
يف املركز املقرر افتتاحه مطلع عام 2014. ويخدم املركز املجتمعي املنازل 

ال� 24 األفا املتواجدة يف الفرجان ودي�شكفري جاردنز وجمتمعات جاردنز 
جانب  م��ن  املتاجر  م��ن  وا�شعة  وجمموعة  ل��الأط��ف��ال  ح�شانة  ي�شم  كما 
ال��ذي يخدم االآالف من  ب��ارك املجتمعي  اآخ��ر تبني  نخيل  مركز جمريا 
�شكان جمريا بارك وقرية جمريا وجزر جمريا واملناطق املحيطة حيث مت 
ا�شتكمال اأكرث من 40 يف املائة من اأعمال االإن�شاء اخلا�شة باملركز املقرر 
 30 اإىل  املائة  يف   100 بن�شبة  تاأجريه  ومت  افتتاحه نهاية عام 2013 

متجرا. 
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العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2012/2777
اىل املحكوم عليه / نا�شر منر عبداهلل 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية قد ا�شدرت بحقك 
حكما بتاريخ 5 يوليو   2012 يف الق�شية رقم 2012/2617 امر اداء   بالزامك بدفع 

مبلغ وقدره 284700 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف.
 ل�شالح املحكوم له: مو�شى يو�شف عثمان 

اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
التايل ح�شب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية لتنفيذه ح�شب اال�شول.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جي�ن ل�ريني للتجارة )�س.ذ.م.م(  
اال�شم التجاري:جي�ن ل�ريني للتجارة )�س.ذ.م.م(

ال�شكل القانوين:�شركة ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
مت  ق��د  بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1080789
وذلك  اع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري 
واملوثق   2013/1/20 بتاريخ  العمومية  اجلمعية  عن  ال�شادر  القرار  مبوجب 
لدى كاتب العدل حتت رقم 2013/1/11594 بتاريخ 2013/1/20 . وعلى من 
لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف  
رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  �����س.ب:181127   2501521: هاتف   - دي��رة   ,

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ايزى مارت لتجارة الزه�ر والهدايا  )�س.ذ.م.م(  
اال�شم التجاري:ايزى مارت لتجارة الزه�ر والهدايا  )�س.ذ.م.م(

ال�شكل القانوين:�شركة ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
75846 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري 
مبوجب  وذل��ك  اع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف 
القرار ال�شادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ 2013/2/20 واملوثق لدى كاتب 
اي  لديه  من  وعلى   .  2013/2/20 بتاريخ   2013/1/32321 رقم  حتت  العدل 
اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف  رقم 213 
ديرة   , واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك 
- هاتف :2501521 ���س.ب:181127 م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق 

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: املركز الدويل لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  ت�شهد  ه��ذا  مبوجب 
ل�ريني  �شركة:جي�ن  بت�شفية  للقيام  اعاله  املذكور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري 
للتجارة  ل�ريني  �شركة/جي�ن   : جت���اري  ا���ش��م  حت��ت  )�ـــس.ذ.م.م(  للتجارة 
)�س.ذ.م.م(  وذلك مبوجب القرار ال�شادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ  2013/1/20 
من  وعلى   2013/1/20 بتاريخ   )2013/1/11594( رقم  العدل حتت  كاتب  لدى  واملوثق 
لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف مكتب رقم 
213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة , ديرة - هاتف 
وذالك  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  �����س.ب:181127   2501521:

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
    دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: املركز الدويل لل�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  ت�شهد  ه��ذا  مبوجب 
مارت  �شركة:ايزى  بت�شفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري 
لتجارة الزه�ر والهدايا )�س.ذ.م.م( حتت ا�شم جتاري : �شركة/ايزى مارت 
لتجارة الزه�ر والهدايا )�س.ذ.م.م(  وذلك مبوجب القرار ال�شادر عن اجلمعية 
العمومية بتاريخ  2013/2/20 واملوثق لدى كاتب العدل حتت رقم )2013/1/32321( 
التقدم اىل امل�شفي املعني  او مطالبة  بتاريخ 2013/2/20 وعلى من لديه اي اعرتا�س 
امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   213 رق��م  مكتب  يف  الكائنة  مكاتبه  يف 
كافة  معه  م�شطحبا  �����س.ب:181127   2501521: هاتف   - دي��رة   , واملتو�شطة  ال�شغرية 

امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
    دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1010 عمايل جزئي              
اىل املدعى عليه /1- ن�شر البيداء خلدمات ت�شجيل ال�شيارات  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / رافت حممد رجب عبداللطيف حممد ح�شن       قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28000 درهم(  وتذكرة عوده مببلغ 
التام  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  والفائدة 9% من  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   2000(
وحددت   .)2013/134718( ال�شكوى   رقم  بالكفالة.    املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
لذا  القا�شي  مبكتب  ���س   8:30 ال�شاعة   2013/4/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/833 جتاري جزئي                    

اىل املدعى عليه /1- بروتاكابن للبيوت اجلاهزة م م ح واملمثل القانوين/ عدنان ابراهيم 
ابو�شويد  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / باتيا واخوانه �س ذ.م.م وميثله/ من�شور 
عي�شى ابراهيم لوتاه  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )46498 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
12% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق الواقع يف 2010/6/20 وحتى ال�شداد التام,. وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/9 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.19 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1016 جتاري جزئي                    

حميي  ابيفيكرا  ملالكها/  للتنظيف  امل�شرقة  ال�شم�س   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
امل��دع��ي / موؤ�ش�شة تريبويل  رينوكا ج��ي��ات��اين   جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  العامة     وال�شيانة  للمقاوالت 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )16000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
12% من تاريخ اال�شتحقاق ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
2013/4/14 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على االقل  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: تي�بريز للتجارة  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 605791 عنوانها: 
م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  دب��ي  مر�شى  العقارية-  اعمار  ملك   1 رق��م  حمل 
حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1022541 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
املذكورة اعاله, وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق 
لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/55738(  بتاريخ )2013/3/26( وعلى 
من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- 
رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )04-2223773( 
م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اك�شرتافاجنزا انتريير�س )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 592307 
بردبي-  �شينغ-  ب��ال  وادار����س  اقبال ح�شن جعفري  ملك   103 رق��م  عنوانها: مكتب 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  ال��ق��وز 
التا�شري  بانه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  دائ��رة  1006421 مبوجب هذا تعلن 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله, وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اع��رتا���س  اي  لديه  م��ن  وعلى   )2013/3/19( بتاريخ    )2013/1/51053( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة 606820  ال�شركة: �شليب�ل�ارك �ش�لي��شنز )�س.ذ.م.م(- رقم  ا�شم 
عنوانها: مكتب رقم 401 ملك جمموعة مفتاح االعمال اال�شتثمارية- ديرة- املرر  
التجاري: 1023773  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله,  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/51039(  بتاريخ )2013/3/19( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: ي��شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
العقارية-  اعمار  ملك   1 رق��م  حمل  وعنوانها:  ــس.ذ.م.م(  �( للتجارة  تي�بريز 
مر�شى دبي وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق 
لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/55738(. بتاريخ )2013/3/26( وعلى 
من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- 
رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)04-2223773( 
م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: ي��شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
اك�شرتافاجنزا انتريير�س)�س.ذ.م.م( وعنوانها: : مكتب رقم 103 ملك اقبال 
ال�شادر  القرار  وذل��ك مبوجب  القوز   بردبي-  �شينغ-  ب��ال  وادار����س  ح�شن جعفري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/51053(. بتاريخ )2013/3/19( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: ي��شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
�شليب�ل�ارك �ش�لي��شنز)�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم 401 ملك جمموعة 
مفتاح االعمال اال�شتثمارية- ديرة- املرر وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/51039(. 
بتاريخ )2013/3/19( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور ه��ات��ف :  امل��ع��ني يف مكتبه الكائن يف دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك 
واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  ف��اك�����س)04-2223773(   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: روحاين ه�م الأعمال النجارة والتبليط )�س.ذ.م.م(.
العنوان: ار�س ملك عقارات حكومة دبي- ديرة- الق�شي�س    ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 116743  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1008266 
ال�شجل  التاأ�شري يف  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله,  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2013/1/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/28 وعلى 
�شقر  كيه  بي  ايه  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
لتدقيق احل�شابات  , العنوان: مكتب رقم 446 ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد- 
امل�شتندات  كافة  معه  الق�شي�س هاتف: 2511585 04 فاك�س/2511586 04 م�شطحباً 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات 
هاتف:  الق�شي�س  فهد-  بن  حممد  احمد  عبداهلل  ملك   446 رق��م  مكتب  العنوان:   
2511585 04 فاك�س/2511586 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية روحاين ه�م الأعمال 
بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  والتبليط)�س.ذ.م.م(  النجارة 
2013/1/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/28  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله, م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: الريحان للأعمال املدنية الكهروميكانيكية )�س.ذ.م.م(- رقم 
الرخ�شة 602318 عنوانها: مكتب رقم 3 ملك جمموعة مفتاح لالعمال- ديرة- املرر   
التجاري: 1018345  بال�شجل  القيد  ذات م�شئولية حمدودة رقم  القانوين:  ال�شكل 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله,  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2012/1/182708(  بتاريخ )2012/11/25( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رق��م  لتجارة االطــارات  )�ــس.ذ.م.م(-  ويلز  �شمارت  ال�شركة:  ا�شم 
القوز  ب��ردب��ي-  عبدالكرمي-  يو�شف  عبدالكرمي  ملك  م�شتودع  عنوانها:   650163
ال�شناعية  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
التا�شري  بانه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  دائ��رة  1071589 مبوجب هذا تعلن 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله, وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اع��رتا���س  اي  لديه  م��ن  وعلى   )2013/3/26( بتاريخ    )2013/1/55733( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: ي��شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
مكتب  وعنوانها:   الكهروميكانيكية)�س.ذ.م.م(  املدنية  للأعمال  الريحان 
ال�شادر  القرار  املرر وذلك مبوجب  دي��رة-  رقم 3 ملك جمموعة مفتاح لالعمال- 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2012/1/182708(. بتاريخ )2012/11/25( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ 2013/4/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: ي��شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطني  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  ق��د 
م�شتودع  وعنوانها:   االطــارات)�ــس.ذ.م.م(  لتجارة  ويلز  �شمارت  بت�شفية   
مبوجب  وذل��ك  ال�شناعية   ال��ق��وز  ب��ردب��ي-  عبدالكرمي-  يو�شف  عبدالكرمي  ملك 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/55733(. بتاريخ )2013/3/26( وعلى من لديه اي اعرتا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
       اعال ن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2012/994م

اىل املدعى عليه: �شركة �شامون للمقاوالت العامة ميثلها �شامون كونرتاكتنج 
ليمتد   العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/1/16م قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ املوؤ�ش�شة احلديثة للنقليات 
وفقا  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  حمامي    بوكالة  العامة  واملقاوالت 
ت�شدد  بان  عليها  املدعى  بالزام  والقانون:  الغراء  اال�شالمية  ال�شريعة  الأحكا 
باقي  درهم  وخم�شون  واربعمائة  الف  وثالثون  ت�شعة  مقداره  مبلغا  للمدعية 
قيمة م�شتحقات مبوجب الفواتري �شند الدعوى والزمتها مب�شاريف الدعوى 
يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  للمحاماة.  اتعاب  درهم  وخم�شمائة 
امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة  التايل لت�شلمك هذا  اليوم  اعتبارا من 

2013/1/17م.
القا�سي/ حممد كامل اجلندي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/920  جت كل- م ت-ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
 مدعي/موؤ�ش�شة ال�شباح للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية وال�شحية ل�شاحبها ال�شيد/ حممد 
لالأعمال  االمارات  ا�شتري  �شركة  عليه:  مدعي  االمارت  اجلن�شية:  الرميثي  علي  حممد  بطي 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واآخرون   مارينو  جو�شيبي  ال�شيد  ميثلها   االلكرتوميكانيكية 
املطلوب  القانونية   الفائدة   + الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 20.287.736 مليون درهم 
اعالنه/ جو�شيبي مارينو عن نف�شه وب�شفته مدير ا�شرت االمارات لالأعمال االلكرتوميكانيكية 
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  ايطاليا  اجلن�شية:  ذ.م.م 
املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/10 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 

2013/3/14

قلم املحكمة التجارية                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
    اعالن   رقم   2013/171 بالن�سر 

جنيب  ع�شام  ميثلها  العقارات  الدارة  ال�شهباء  جنمة  موؤ�ش�شة   : املدعى 
ان  بالن�شر مبا  العنوان:  �شاثوث   الدين  نظم  اعالنه:  املطلوب  االفندي 
املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم االثنني املوافق 2013/4/29 
ام��ام جلنة  12 ظهراً  ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العني  يف  الكائنة  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم 

التح�شري وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر االعالن.

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10758 بتاريخ   2013/4/4     
    اعالن   رقم   2013/93 بالن�سر 

املدعى : ابراهيم علي ح�شني حجازي   املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة الدولفني 
الذهبي العمال اجلبي ميثلها /فادي جهاد بدر العنوان: بالن�شر مبا ان 
املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم االثنني املوافق 2013/4/22 
ام��ام جلنة  12 ظهراً  ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العني  يف  الكائنة  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
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بنهائي  مقعده  دري  ب��ن  ف��ري��ق  حجز 
رئي�س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 
الدولة للبولو الذي يقام غداً اجلمعة 
ل���ي���واج���ه م����ن ج���دي���د ن���ظ���ريه فريق 
م�شاًء  اخل��ام�����ش��ة  يف  ال��ب��ط��ل  زي������دان 
بالكاأ�س  ل��ل��ف��وز  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  يف 
ال��غ��ال��ي��ة وال��ت��ي مت��ث��ل خ��ت��ام بطوالت 
والبولو  اخل��ي��ل  ل�شباق  غنتوت  ن���ادي 
حظي  وال����������ذي   2013-2012
ب����ال ح������دود جلميع  ب���رع���اي���ة ودع������م 
االإن�شانية  وفعالياته  ال��ن��ادي  اأن�شطة 
واخل��ريي��ة م��ن �شمو ال�شيخ ف��الح بن 
ن���ادي غنتوت  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل  زاي���د 
تاأهل  وج���اء  وال��ب��ول��و.  اخل��ي��ل  ل�شباق 
فوزه  ع��ق��ب  للنهائي  دري  ب��ن  ف��ري��ق 
امل���ف���اج���ئ و����ش���ط ده�������ش���ة اجل���م���ي���ع يف 
ال�شعب  بفوزه  بالنادي  الثاين  امللعب 
ال�شيافة  �شاحب  غنتوت  فريق  على 
بفارق هدف جاء يف ال�شوط اخلام�س 
�شجلها  ج���زاء  وم��ن �شربة  واال���ش��ايف 
ا�شوا  ���ش��ل��ف��ادور  ب��ن دري  ف��ري��ق  جن��م 
هدف  ع�شر  اح���دى  نهائية  وبنتيجة 
مقابل ع�شر اأهداف. ويف نف�س اجلولة 
ح��ق��ق ف��ري��ق اب���و ظ��ب��ي ف����وزاً معنوياً 
بنتيجة  احل��ب��ت��ور  ف��ري��ق  على  وم��ه��م��اً 
اأه���داف  �شبعة  م��ق��اب��ل  اأه����داف  ت�شعة 
غنتوت  ف��ري��ق  م��ع  غ���داً  اللعب  منحه 
فريق  ودع  بينما  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
ب��امل��رك��ز اخلام�س  ال��ب��ط��ول��ة  احل��ب��ت��ور 
االرب��ع��ة بختام  م��ن هزائمه  واالأخ���ري 
اأول  الدور االول للبطولة الذي اقيم 
م��ن اأم�������س. و���ش��ه��د م��ب��ارات��ي اجلولة 
ال��دور االول  اخلام�شة واالخ���رية من 
املن�شوري  ب��ن ح��وف��ان  �شعيد  م��ن  ك��ل 
ومطر  االدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
النادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  اليبهوين 
النادي  ع��ام  مدير  املن�شوري  وعي�شى 
ون��ائ��ب��ه ح�����ش��ن ن�����ش��ر ال���دي���ن و�شيف 
يف  العامة  العالقات  م�شوؤول  الكعبي 
النادي و�شعيد بن دري وجنمي اللعبة 
ال�شام�شي  نا�شر  الوطني  ومنتخبنا 
والعديد من جنوم  الظاهري  ونا�شر 
من  العديد  م��ن  وجماهريها  اللعبة 

اجلن�شيات.

لعب غنت�ت وفاز بن دري
اجلميع  اأن���ف���ا����س  ح��ب�����ش��ت  م���ب���اراة  يف 

الثقيل  ال��ع��ي��ار  م��ن  م��ف��اج��اأة  و�شكلت 
ف���ري���ق غنتوت  ال�����ش��ي��اف��ة  الأ����ش���ح���اب 
والقائمني عليه وع�شاقه عندما قلب 
وحول  املباراة  موازين  دري  بن  فريق 
تاأخره يف نهاية ال�شوط الثالث بع�شرة 
اأه������داف م��ق��اب��ل خ��م�����ش��ة اأه������داف اإىل 
-10 الرابع  ال�شوط  نهاية  يف  تعادل 
الذهبي  ب��ال��ه��دف  ال��ف��وز  وان��ت��زع   10
يف ال�شوط االإ�شايف اخلام�س للمباراة 
امل���ث���رية وال���ت���ي ���ش��ك��ل��ت ن��ه��ائ��ي مبكر 

للبطولة االأغلى واالأقوى باملو�شم .
امل���ب���اراة بطموحات  ال��ف��ري��ق��ان  ودخ���ل 
م�شرتكة هدفهما الفوز الذي يوؤهلهم 
ليكون  للبطولة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��م��ب��اراة 
ال��ط��رف ال��ث��اين يف ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د اأن 
ك���ان ف��ري��ق زي�����دان ال��ب��ط��ل ق���د حجز 
م��ق��ع��دة م��ب��ك��راَ يف رح��ل��ة ال���دف���اع عن 
مل�شلحة  االأول  ال�شوط  وج��اء  اللقب, 
اهداف  اربعة  بت�شجيله  غنتوت  فريق 
م��ق��اب��ل ه��دف��ني ح��ي��ث اف��ت��ت��ح اه���داف 
فريق غنتوت قائده على املري و�شجل 
ك��اب��ي��ال ثالثية  ال���ف���ري���دو  امل���ح���رتف 
)هاتريك( بينما �شجل هديف بن دري 
و�شلفادور  ب���راين  اخ����وان  امل��ح��رتف��ان 
�شيطرته  فريق غنتوت  ووا�شل  ا�شوا, 
على جمريات ال�شوط الثاين با�شافة 
ه��دف��ني ن��ظ��ي��ف��ني ع���ن ط��ري��ق اخ���وان 
لي�شل  ك��اب��ي��ال  وال���ف���ري���دو  زي����ب����اري 

ا�شحاب  مل�شلحة   2-6 اإىل  بالنتيجة 
الثالث  ال�������ش���وط  وج�����اء  ال�����ش��ي��اف��ة. 
م��ت��ع��اداًل ل���درج���ة ك��ب��رية رغ���م تفوق 
اهداف  اربعة  بت�شجيله  غنتوت  فريق 
الثاين  بهدفه  امل��ري  علي  طريق  ع��ن 
ال��ف��ري��دو كابيال  امل���ح���رتف  وا����ش���اف 
ثالثية جديدة, وب�شحوة اكرث جدية 
م���ن ���ش��اب��ق��ت��ه��ا اح����رز ف��ري��ق ب���ن دري 
ث��الث��ة اأه�����داف ع��ن ط��ري��ق املحرتف 
بنهاية  النتيجة  لت�شل  ا�شوا  �شلفادور 

ال�شوط الثالث اإىل 5-10.

انتفا�شة بن دري
و�شهد ال�شوط الرابع انتفا�شة كبريه 
من فريق بن دري يف ظل غياب غري 
ال�����ذي عانده  م����رر ل��ف��ري��ق غ��ن��ت��وت 
احلظ وغاب عن الت�شجيل ومل ت�شل 
دري رغم  ب���ن  ف���ري���ق  مل���رم���ى  ك���رات���ه 
حم���اوالت���ه اجل����ادة وال��ع��دي��دة بعك�س 
ف��ري��ق ب��ن دري ال���ذي ���ش��ال وج���ال يف 
امل��ل��ع��ب ب��ع��د ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ف��وف��ه وحقق 
مراده بت�شجيله خما�شية نظيفة خالل 
ثالث دقائق �شكلت املفاجاأة الأ�شحاب 
اطماأنوا  اأنهم  يبدو  الذين  ال�شيافة 
اجلاد  �شعيهم  رغ��م  امل��ب��ك��رة  للنتيجة 
املوقعة ولكنها  ادرك��وا خطورة  عندما 
و�شجل  االأوان,  ف����وات  ب��ع��د  ت��ف��ل��ح  مل 
اأهداف فريق بن دري هدفني لكل من 

ل�شلفادور  وهدف  ومثلهما  اوجنا�شيو 
والرابع لزميله خوان براين ليخطف 
�شلفادور الهدف ال�شاد�س له والعا�شر 
ال�����ش��وط مدركاً  ن��ه��اي��ة  ل��ف��ري��ق��ه م���ع 

التعادل االأول واالأخري للمباراة.

�شربة اجلزاء
االإ�شايف  لل�شوط  الفريقان  وليحتكم 
اخل��ام�����س واحل��ا���ش��م يف ال��ل��ق��اء املثري 
بتبادل  ال�������ش���وط  ه�����ذا  يف  وخ���ا����ش���ة 
الهدف  لتحقيق  والت�شابق  الهجمات 
مقتن�شه  ���ش��ي��وؤه��ل  ال�����ذي  ال���ذه���ب���ي 
لفريق  الفرج  وج��اء  النهائي  للمباراة 
بن دري عندما احت�شب حكمي املباراة 
���ش��رب��ة ج�����زاء ع��ل��ى ب��ع��د 40 ي����اردة 
املباراة  وجن��م  حمرتفهم  لها  ت�شدى 
الذهبي  ال���ه���دف  حم������رزاً  ���ش��ل��ف��ادرو 
لفريقه الذي اأعاد لهم الفرحة بعد ان 
اأنفا�شهم يف االأ�شواط الثالثة  حب�شت 
االأوىل من املباراة وكان ن�شيب االأكر 
الفريقني  مل���ح���رتيف  االأه���������داف  م����ن 
�شلفادرو من فريق بن دري والفريدو 
�شجل  حيث  غنتوت  فريق  من  كابيال 

كل منهما �شبعة اأهداف.

اب� ظبي يعمق جراح احلبت�ر
الطموح  كان  والتي  الثانية  املباراة  يف 
ل��ل��ف��وز ف��ي��ه��ا ي��ح��دو ف��ري��ق اب���و ظبي 

على  اللعب  وب��اأم��ال  ج��راح��ة  لي�شمد 
ب��رون��زي��ة ال��ب��ط��ول��ة ف��ك��ان ل��ه م��ا اأراد 
اليبهوين  الوطني فار�س  عندما قاده 
اأهداف  ت�شعة  بنتيجة  امل�شتحق  للفوز 
البداية  رغ���م  اأه�����داف,  �شبعة  م��ق��اب��ل 
وال�����ذي  االول  ال�������ش���وط  يف  احل�������ذرة 
ب��ال��ت��ع��ادل االإي��ج��اب��ي بهدفني  ان��ت��ه��ى 
لكل منهما حيث �شجل هديف ابو ظبي 
فار�س اليبهوين وزميله اخوان امرو 
املحرتف  احلبتور  ه��ديف  �شجل  بينما 
ج���ول���ي���م���ريو, وك���ان���ت االأف�����ش��ل��ي��ة يف 
ال�شوط الثاين مل�شلحة فريق ابو ظبي 
ب��ه��دف��ني ع��ن ط��ري��ق اخ����وان امرجو 
�شجل هدف  بينما  ا���ش��رتوين  وج���وان 

فريق احلبتور الوحيد مارتينزو.
ودانت اف�شلية ال�شوط الثالث لفريق 
اه��داف عن  بت�شجيله ثالثة  احلبتور 
طريق غرميو كونتريو هدفني وهدف 
لزميله مارتيز و�شجل هدف فريق ابو 

ظبي الوحيد اخوان امرجو.
وب���ط���ف���رة ك���ب���رية ���ش��ي��ط��ر ف���ري���ق ابو 
الرابع  ال�����ش��وط  جم��ري��ات  على  ظبي 
واالخ��ري بت�شجيله رباعية عن طريق 
ج���وان ���ش��ريوين ه��دف��ني وه���دف لكل 
م��ن خ���وان ام��رج��و وم��ان��وي��ل اليزال 
ومع نهاية املباراة �شجل مارتيز هدف 
فريق  ليعلن  الوحيد  احلبتور  فريق 
املباراة  يف  نف�شه ط��رف��اً  ع��ن  اب��و ظبي 

ن���ظ���ريه فريق  ال���ت���ي ���ش��ت��ج��م��ع��ه م����ع 
على  العا�شمة  اأب��ن��اء  بديربي  غنتوت 

املركزين الثالث والرابع.

را�شد بن دري : حققنا املهم 
اعرب ال�شاب را�شد حميد بن دري عن 
بالغ �شعادته بالتاأهل للمباراة النهائية 
للبطولة بعد فوزه ال�شعب على فريق 
ب��ح��ج��م غ��ن��ت��وت ���ش��اح��ب االإجن������ازات 
واالأل����ق����اب ب��ل��ع��ب��ة امل���ل���وك, ول��ك��ن��ه مل 
قبل  وامل���ب���اراة  امل��ه��م��ة  �شعوبة  يخفي 
ان��ط��الق��ت��ه��ا وخ��ا���ش��ة اأن��ه��ا م��ع فريق 
را�شد  واأ���ش��ار  ال�شيافة,  �شاحب  كبري 
اإىل اأن الفوز رغم �شعوبته جاء خالل 
ال�شوط  يف  ف��ري��ق��ه  ���ش��ف��وف  ت��ن��ظ��ي��م 
وال���ذي حقق م��راده��م وقلبنا  ال��راب��ع 
ال��ق��وى وال��ت��ف��وق يف البداية  م��وازي��ن 
التعادل  وادرك�����ن�����ا  غ���ن���ت���وت  ل���ف���ري���ق 
واأ�شاف  اخل��ام�����س  ل��ل�����ش��وط  لنحتكم 
احل���م���د هلل ك�����ان ال���ت���وف���ي���ق واحل����ظ 
جلانبنا بح�شولنا على �شربة اجلزاء 
ومنها تاأهلنا للنهائي بعد تقدمي املهم 
ولكن القادم اإن �شاء اهلل �شيكون االأهم 

باللعب على الكاأ�س.

ـــظ تــخــلــى عــنــا يف  ــــري : احل امل
ال�ش�ط الرابع

غنتوت  فريق  قائد  امل��ري  علي  ارج��ع 

امل���ث���رية لتخلي  ل��ل��م��ب��اراة  خ�����ش��ارت��ه��م 
ال��راب��ع بعد  ال�����ش��وط  احل��ظ عنهم يف 
االأ�����ش����واط  خ�����الل  ف��ري��ق��ن��ا  ق�����دم  اأن 
امل�شتوى  امل��ب��اراة  م��ن  االأوىل  الثالثة 
الفريق  الع��ب��ي  م��ن  امل��ع��ه��ود  واالأداء 
وخ���ا����ش���ة ب��و���ش��ول��ن��ا ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة اإىل 
اأه����داف, ول��ك��ن احل��ظ تخلى   5-10
ع��ن��ا يف ال�����ش��وط ال��راب��ع وال����ذي �شكل 
م��ف��اج��اأه م��ن ال��ع��ي��ار ال��ث��ق��ي��ل عندما 
امل��ع��ه��ود رغم  ادائ����ه  غ���اب فريقنا ع��ن 
النتيجة  لتعديل  ال��ن��ه��اي��ة  يف  �شعينا 
ع��ن��دم��ا ادرك���ن���ا خ���ط���ورة امل���وق���ف بعد 
لندفع  مبكراً  للنتيجة  اطماأنينا  ان 
ثمناً باه�شاً لذلك, وجاء احل�شم من 
�شربة جزاء وهذا مل يغفل حق فريق 
بن دري من الفوز وال بد ان نقدم لهم 
بروح ريا�شية التهنئة بالفوز والتاأهل 
الناجحة يف  يغفل م�شريتنا  وه��ذا مل 
امل��و���ش��م وال��ب��ط��ول��ة ول��ك��ن ه���ذا قدرنا 
وهذه هي ريا�شة امللوك التي ال تخلو 

من املفاجاآت.

اليبه�ين : قدر اهلل ما �شاء فعل
ابوظبي  ف��ري��ق  ق��ائ��د  ال��وط��ن��ي  ع���ر 
ر�شاه  ع��ن  اليبهوين  ف��ار���س  ال��الع��ب 
رغم  البطولة  يف  فريقه  م�شرية  على 
ال��ب��داي��ة وع��ودت��ه��م لو�شعهم  ع���رثات 
الطبيعي يف �شعيهم للو�شول للمباراة 

تخدمنا  مل  ال��ظ��روف  ولكن  النهائية 
وخا�شة اخليول التي ارهقت يف مو�شم 

حافل بالبطوالت.
وب��ن��ف�����س ال���وق���ت ق����ال ال��ي��ب��ه��وين ان 
النهائية لفريقنا يف البطولة  النتائج 
دون م�شتوى الطموح وقد اهلل ما �شاء 
املناف�شة  ق��وة  يخفي  مل  ولكنه  ف��ع��ل, 
واالرت����ف����اع ال��ف��ن��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة يف ظل 
م�شاركة جنوم اللعبة من ابناء الدولة 
حديثه  وبختام  واملحرتفني  وال��ع��رب 
ال�شيخ فالح  وجه جزيل �شكره ل�شمو 
ب��ن زاي��د راع��ي وداع���م ريا�شة البولو 
يف الدولة وملجل�س ابو ظبي الريا�شي 
املنظمة  وللجنة  غنتوت  نادي  والإدارة 
وللرعاية وجلميع من �شاهم يف اإجناح 

هذا احلدث االأكر واالأغلى.

حفل كبري ي�اكب مكانة البط�لة 
عن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
للبطولة  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  ب��رن��ام��ج 
والذي �شيقام غداً من خالل حر�شها 
ل���ي���ك���ون م���واك���ب���اً ل��ل��ب��ط��ول��ة االأغ���ل���ى 
واالأق�����وى وااله����م وال��ت��ي مت��ث��ل ختام 
من  للعديد  بتجهيزها  النادي  مو�شم 
الفعاليات امل�شاحبة للمباراة النهائية, 
ظهراً  ال���واح���دة  يف  �شتنطلق  وال���ت���ي 
للجميع  النادي  اأب��واب  فتحت  اأن  بعد 
وباملجان حل�شور ومتابعة واال�شتمتاع 
بالفعاليات املتنوعة وال�شارة جلماهري 
اللعبة والتي �شت�شتمر لغاية العا�شرة 
ل�����ي�����اًل وال������ت������ي ت�������ش���م���ل االأن���������ش����ط����ة 
االأطفال  األ��ع��اب  وخ��ا���ش��ة  الرتفيهية 
التنزه  منطقة  يف  الأ�شرهم  املرافقني 
ومنها ركوب اخليل واجلمال واخليمة 
القفز  ع��رو���س  ج��ان��ب  اإىل  ال��رتاث��ي��ة 
اخليالة  وع����رو�����س  ب���امل���ظ���الت  احل����ر 
هذا اإىل جانب ال�شحوبات على تذاكر 
ال���دخ���ول امل��ج��ان��ي��ة الأ���ش��ح��اب احلظ 
ويتخلل   . القيمة  ب��ال��ه��داي��ا  ال�شعيد 
هذه الفعاليات مباراة حتديد املركزين 
الثالثة  ال�����ش��اع��ة  وال���راب���ع يف  ال��ث��ال��ث 
ع�شراً واملباراة النهائية عند اخلام�شة 
والتي �شتنقل على الهواء مبا�شرة على 
ويعقبها  الريا�شي  اأبوظبي  تلفزيون 
وتختتم  واملميزين  الفائزين  تتويج 
تقدمه  ال���ذي  الكبري  الفني  باحلفل 

فرقة جولينا داون.

تلقى معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
حل�شور  دع���وة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
االم���ارات  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي  االقليمية  الت�شفيات 
يف  للم�شاركة  متهيدا  دبي  مدينة  يف  القادم  ال�شهر 
بطولة اأول كاأ�س عامل لكرة القدم لالوملبياد اخلا�س 

املقرر تنظيمها يف ريو بالرازيل العام القادم.
م�شاء  ق�شره  معاليه يف  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الرئي�س  ال��وه��اب  عبد  امي��ن  املهند�س  االول  ام�س 
ال���ذي يزور  ال���دويل  ل��الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س  االقليمي 

البالد حاليا.
الهاملي  ف��ا���ش��ل  م���ع���ايل حم��م��د  امل��ق��اب��ل��ة  ح�����ش��ر 
ملوؤ�ش�شة  العام  االم��ني  االدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

االحتياجات  وذوي  االن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د 
اخلا�شة رئي�س االوملبياد اخلا�س االماراتي.

معايل  املقابلة  بداية  يف  عبدالوهاب  املهند�س  وهناأ 
توليه  مبنا�شبة  نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
من�شب وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع كما 
ال��ذي تقوم  ال��دور  تبادل مع معاليه احلديث حول 
به حركة االوملبياد اخلا�س الدويل يف حياة املعاقني 

فكريا.
واأ�شار اىل ان الت�شفيات �شتنظم يف الفرتة من 10 
اىل 15 مايو القادم يف مالعب نادي دبي للمعاقني 
الت�شفيات هي  امل�شاركة يف  الت�شع  الدول  ان  موؤكدا 
والعراق  واليمن  والبحرين  وال�شعودية  االإم���ارات 

واإيران واالأردن ولبنان ودولة فل�شطني.
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  بالقيادة  واأ���ش��اد 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
ولدعم �شموه املادي واملعنوي املتوا�شل لفئة املعاقني 

داخل الدولة وخارجها.
ل��ع��دد م���ن الرامج  امل���ق���دم  ال���دع���م  وق����ال ان ه���ذا 
املتعلقة بفئة املعاقني اأ�شهم يف تطوير تلك الرامج 
..م�شيفا ان االمارات هي الدولة العربية الوحيدة 
عام  اقليميتني  دورت���ني  ونظمت  ا�شت�شافت  ال��ت��ي 
 800 زاي��د اخل��ري مب�شاركة  دب��ي دورة  2006 يف 
اأبوظبي مب�شاركة  2008 يف  ع��ام  و  الع��ب والعبة 

23 دولة من دول املنطقة. 

نهيان بن مبارك يتلقى دعوة حل�سور ت�سفيات اأول كاأ�س عامل لكرة القدم لالأوملبياد اخلا�س

زيدان البطل ي�اجه بن دري بنهائي كاأ�س رئي�س الدولة للب�ل� غدًا

غنت���وت يلتق����ي اأبوظب����ي بدي���رب���ي اأبن���اء العا�سم���ة والب���رون����ز ثالثهم�������ا

ب��ن ثاين  ال��ل��واء احمد حممد  رف��ع 
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال�شكر  البحرية  للريا�شات  الدويل 
اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
على االهتمام واملتابعة التي يوليها 
اإمارة  يف  الريا�شي  للن�شاط  �شموه 
وللريا�شات  اأوج��ه��ه  مبختلف  دب��ي 

البحرية علي وجه اخل�شو�س.
الريا�شية  لالأ�شرة  ثاين  بن  وبارك 
ع�����ام وملحبي  ب���وج���ه  دب�����ي  ب�����اإم�����ارة 
خا�س  ب�شكل  البحرية  ال��ري��ا���ش��ات 
تعيني �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم رئي�شا لنادي دبي 
االأمر  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
وحقيقية  كبرية  اإ�شافة  يعد  ال��ذي 
مل�شرية النادي وا�شتمرار ريادة ومتيز 
ال���ذي تاأ�ش�س  ال��ك��ب��ري  ال���ن���ادي  ه���ذا 
وبف�شل  ب��ع��ده  وب���ات   1988 �شنة 
الر�شيدة من  القيادة  دعم وم��وؤازرة 
اأبرز االأندية البحرية على م�شتوى 
ال����ع����دي����د من  ت��ن��ظ��ي��م  ال����ع����امل يف 
الريا�شية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال�����ش��ب��اق��ات 

وقال  وال��دول��ي��ة.  املحلية  البحرية 
حممد  ب��ن  م��اج��د  ال�شيخ  �شمو  اإن 
بغريب  لي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ظل  فقد  البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  ع��ن 
يدعم م�شريتها بكل قوة يف الفرتة 
للكثري  رعايته  خ��الل  م��ن  املا�شية 
من الفعاليات واالأحداث الريا�شية 
يقام  الذي  دبي  مثل مهرجان بحر 
البحرية  �شموه  و�شباقات  ع��ام  ك��ل 
دبي(  )بحر  زورق  م�شاركة  واأي�شا 
 )44 �شي  )اأر  العاملية  البطولة  يف 
حلفل  الكرمية  رعايته  اإىل  اإ�شافة 
تكرمي اأبطال املو�شم والرعيل االأول 
ممن اأ�شهموا يف اإر�شاء دائم ريا�شتنا 
�شباق  برعاية  م�شكورا  تف�شل  كما 
�شموه لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 

قدما والذي اأقيم يناير املا�شي.
�شمو  اإن وج����ود  ث����اين  ب���ن  واع���ت���ر 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ماجد  ال�شيخ 
اآل مكتوم علي راأ�س العمل �شي�شكل 
النادي  م�����ش��رية  يف  ج���دي���دة  ن��ق��ل��ة 
ال���روؤى اخلا�شة  املمتدة من خ��الل 

امل��ت��ج��ددة والتي  ل�����ش��م��وه واالأف���ك���ار 
وموا�شلة  ال��ع��م��ل  دف����ع  يف  ت�����ش��ه��م 
اإن  اإىل  م�����ش��ريا  ال���ن���ادي  اجن������ازات 
اإخوانه يف جمل�س االإدارة �شيبذلون 
ك���ل م���ا يف و���ش��ع��ه��م ل��ال���ش��ت��م��رار يف 
التي  العاملية  املكانة  علي  املحافظة 
ال���ن���ادي وامل���ا����ش���ي يف نهج  ر���ش��م��ه��ا 
للعمل  �شموه  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  التميز 
يف النادي. واأ�شاد بن ثاين يف حديثه 
حممد  �شعيد  تعيني  ب��ق��رار  ك��ذل��ك 
ح������ارب ن���ائ���ب���ا ل��رئ��ي�����س ن������ادي دبي 
البحرية موؤكدا  للريا�شات  الدويل 
انه ميتلك خرات طويلة يف جمال 
الريا�شات البحرية من خالل عمله 
امل��ت�����ش��ل والأك�����رث م���ن ع��ق��دي��ن من 
التنظيمات  اأو يف  النادي  الزمان يف 
الدولية مما جعله ميتلك ر�شيد ال 
املرتاكمة  به من اخل��رات  ي�شتهان 
والطويلة االأمر الذي ي�شكل م�شدر 
ل��ل��ج��م��ي��ع خ��ا���ش��ة يف جمل�س  ف��خ��ر 
الفرتة  خ��الل  اأك��رث  للعمل  االإدارة 

املقبلة.

العني – الفجر:
ت�شوير – حممد معني:

العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  حت��ت�����ش��ن 
املتحدة وللمرة االأوىل يف تاريخ رماية 
االأط���ب���اق ب��داي��ة م��ن ال�����ش��اد���س ع�شر 
وح��ت��ى ال���راب���ع وال��ع�����ش��ري��ن م��ن �شهر 
اأب��ري��ل اجل���اري ك��اأ���س ال��ع��امل لرماية 
للفرو�شية  ال���ع���ني  ب���ن���ادي  االأط����ب����اق 
كرمية  وبرعاية  واجلولف  والرماية 
اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
اخلريية واالإن�شانية وبدعم من �شمو 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن خليفة بن 
للفرو�شية  العني  ن��ادي  رئي�س  نهيان 
املجل�س  ع�����ش��و  وال��رم��اي��ة واجل���ول���ف 
ومب�شاركة  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
340 رامياً ورامية ميثلون اأكرث من 
51 دولة منهم ع�شرة دول عربية اىل 
واملرافقني  واحل��ك��ام  امل��درب��ني  ج��ان��ب 
واملدعوين  ال����دويل  االحت����اد  واأ����ش���رة 

حل�شور احلدث.
���ش��ج��ل��ت ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة ع����دة اأرق�����ام 
ا�شطر  مم��ا  تنطلق  اأن  قبل  قيا�شية 
باب  اإغ�������الق  اإىل  ال�������دويل  االحت�������اد 
ال������رتاب  ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف م�����ش��اب��ق��ت��ي 
الفر�شة  الت������زال  ف��ي��م��ا  واال����ش���ك���ي���ت 
يوم  حتى  ت��راب  الدبل  لرماة  �شانحة 

11 اأبريل اجلاري .
وحت���ظ���ى ال���ب���ط���ول���ة ب���اه���ت���م���ام دويل 
حر�شت  ول���ذل���ك  ك��ب��ريي��ن  وحم���ل���ي 
على  الرماية  واحت��اد  املنظمة  اللجنة 
عقد موؤمتر �شحفي اأم�س االأول بنادي 
واجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني 
اللواء  ب��ح�����ش��ور  ال��ب��ط��ول��ة  حمت�شن 
اأح��م��د ن��ا���ش��ر ال��ري�����ش��ي رئ��ي�����س احتاد 
النا�شري  را����ش���د  وحم��م��د  ال���رم���اي���ة 

رئي�س اللجنة املنظمة وجنم منتخبنا 
مدير  ال�شام�شي  مانع  �شيف  الوطني 
موراين  ون�شيم  للرماية  العني  ن��ادي 
الناقل  ل��ل�����ش��ي��ارات  ال�����ش��رق��ي��ة  مم��ث��ل 

الر�شمي للبطولة .
و���ش��ه��د امل���وؤمت���ر ع��ب��د اهلل ����ش���امل بن 
الرماية  العام الحت��اد  االأم��ني  يعقوب 
وخليفة النعيمي ع�شو جمل�س االإدارة 
وكمال املعداوي املدير الفني لالحتاد 
الراعية  ال�شركات  ممثلي  م��ن  وع��دد 

واأ�شرة نادي العني واحتاد الرماية .
نا�شر  اأح����م����د  ال����ل����واء  ا���ش��ت��ه��ل  وق�����د 
فيها  وج��ه  بكلمة  االج��ت��م��اع  الري�شي 
ال�شكر والعرفان اإىل قيادتنا الر�شيدة 
والريا�شيني  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ل��دع��م��ه��ا 
بدعم  ت��ق��ام  البطولة  اأن  اإىل  م��ن��وه��اً 
الريا�شي  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س  م����ن 
زايد  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 
اآل ن��ه��ي��ان وم��ت��اب��ع��ة دوؤوب����ة م��ن �شمو 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن خليفة بن 
للفرو�شية  العني  ن��ادي  رئي�س  نهيان 
�شموه  اأم��ر  حيث  واجلولف  والرماية 
الجناح  االإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  بت�شخري 

احلدث العاملي الكبري .
العني  ن��ادي  اإن  الري�شي  ال��ل��واء  وق��ال 
بداأ  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية 
ي��ل��ب�����س ح��ل��ة ال���ع���ر����س ال���ع���امل���ي ال���ذي 
اأبريل   16 ي���وم  مناف�شاته  �شتطلق 
را�شد  حممد  ج��ه��ود  بف�شل  اجل���اري 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ن��ا���ش��ري 
وفريق العمل املعاون الذي حول هذه 
ريا�شي  �شرح  اإىل  الريا�شية  املن�شاأة 
العمراين  ال���ت���ط���ور  ي��ج�����ش��د  ع���امل���ي 
الري�شي عن  اللواء  واأع��رب   . بالدولة 
تلقاه  ال��ذي  بالدعم  واع��ت��زازه  فخره 
الرماية من احلكومة وامل�شوؤولني عن 
احلركة الريا�شية بالدولة م�شرياً اإىل 
احلديثة  االأندية  من  عدد  ت�شييد  اأن 
ع��ل��ى م�شتوى  اي���ج���اب���اً  ي���وؤث���ر  ����ش���وف 
كوادرنا  متيز  وع��ل��ى  وال��رم��اة  اللعبة 

الوطنية يف التنظيم والتحكيم .
وم������ن ج���ه���ت���ه رح������ب حم���م���د را����ش���د 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ن��ا���ش��ري 
وتقدير  حتيات  لهم  ونقل  باحل�شور 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
العني  ن����ادي  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

للفرو�شية والرماية واجلولف معرباً 
عن �شعادته با�شت�شافة دولة االإمارات 
العربية املتحدة لبطولة كاأ�س العامل 
للفرو�شية  العني  ن��ادي  ميادين  على 

والرماية واجلولف .
نعلن عن  اليوم  اإننا  النا�شري:  وقال 
العامل  ك��ا���س  ل��ب��ط��ول��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ن��ا 
كاأ�س  نهائي  بعد جناح بطولة  خا�شة 
مل�س  اأن  وبعد  النخبة   املا�شية  العامل 
امل�شوؤولون يف االحتاد الدويل للرماية 
امل�شرتكة  وال��رغ��ب��ة  ال���رائ���ع  ال��ن��ج��اح 
االإ�شت�شافة  يف  معاً  واالحت���اد  للنادي 
وهي ثقة نعتز بها وقد مل�شنا التعاون 
من كافة الهيئات واملوؤ�ش�شات الوطنية 
يف ه���ذا ال�����ش��دد . ووج����ه ال�����ش��ك��ر اإىل 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة 
واإىل  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ودائ����رة 
وبوادي  الوطني  وبنك االحتاد  النقل 
واواي�شي�س  لل�شيارات  وال�شرقية  مول 
االأم����ان  وم��ك��ت��ب  وك��وك��اك��وال  ليفينج 
يف  اأمله  عن  معرباً  لل�شفروالعطالت 
والهيئات  ال�����ش��رك��ات  بقية  حت���ذو  اأن 

حذو هوؤالء الرعاة والداعمني.
بع�س  هناك  اأن  اإىل  النا�شري  واأ�شار 
بالفعل  و�شلوا  قد  والرماة  املنتخبات 
اإىل االإمارات وبداأوا التدريب بالنادي 
منتخبنا  رم�����اة  اأي�������ش���اً  ي���ت���درب  ك��م��ا 
نف�شه  ال���وق���ت  يف  م�������ش���رياً  ب��ان��ت��ظ��ام 
ل��دى االحت���اد الدويل  اأن��ه تدخل  اإىل 
اأغلق  اأن  بعد  ال��رم��اة  بع�س  لت�شجيل 

باب الت�شجيل .
وك�شف النا�شري النقاب عن اأن هناك 
م��ف��اج��اآت وه���داي���ا ي��وم��ي��ة ���ش��ت��ك��ون يف 
اإىل  �شيح�شر  ال��ذي  اجلمهور  انتظار 

النادي ملتابعة املناف�شات .
ومن جانبه اأكد �شيف مانع ال�شام�شي 
اأن  اإىل  م�������ش���رياً  رم���ات���ن���ا  ج���اه���زي���ة 
ك����ب����رية خ���ا����ش���ة يف ظل  ح���ظ���وظ���ه���م 
ال��ت��ع��دي��الت اجل��دي��دة وخ��ا���ش��ة رماة 
الدبل تراب واالأ�شكيت ويف مقدمتهم 
ال�شيخ �شعيد بن مكتوم وال�شيخ جمعه 

بن دملوك و�شيف بن فطي�س .
�شوف  ال���ن���ادي  اإن  ال�����ش��ام�����ش��ي  وق����ال 
للزائرين  لتتيح  للرتاث  قرية  ي�شيد 
الثقايف  التعرف على موروثنا  فر�شة 
والرتاثي وعلى عاداتنا وتقايدنا الفتاً 
اإىل اأنه قد مت توفري عدة خيام لراحة 
ال�شيوف من رماة العامل . كما ك�شف 
نادي  احت�شان  عن  النقاب  ال�شام�شي 
وال�شعي   2014 اأ�شيا  لبطولة  العني 
موؤهلة  عامل  بطولة  الإ�شت�شافة  ج��اٍر 

لالأوملبياد عام 2015 .
يعقوب  ب����ن  ����ش���امل  اهلل  ع���ب���د  وع���ل���ق 
احلالية  البطولة  على  ال��ع��ام  االأم���ني 
العامل  ك��ا���س  ب��ط��ول��ة  اأن  اىل  م�����ش��ريا 
مل  م��وؤخ��را  اأختتمت  والتي  باملك�شيك 
جتد هذا االقبال الكبري وال االأهتمام 
املتزايد من ال��دول وال��رم��اة وه��ذا مل 
يات من فراغ بل نتيجة جهود متميزة 

من فريق العمل بنادي العني .

)دبي البحري( مقبل على مرحلة جديدة

ب�ن ثاين: وج�ود م�اجد بن حمم�د اإ�سافة كبرية
�شعيد حارب من اخلربات ال�طنية التي نفتخر بها

�شجل اأرقامًا قيا�شية واالفتتاح 16 اأبريل

340 راميًا ورامية من 51 دولة يتناف�سون يف كاأ�س العامل للرماية بالعني

اخلطط  و���ش��ع  وي��ت��م  امل��در���ش��ي��ة  بالريا�شة  ال��ع��امل  دول  ك��اف��ة  تهتم 
واإكت�شاف  امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اأج��ل  من  بها  للنهو�س  والرامج 
العني  نا�شئو �شطرجن  , ولكن  االأل��ع��اب  ال��واع��دة يف خمتلف  املواهب 
الدولة  ب��ط��ول��ة  امل�����ش��ارك��ة يف  ق��د متنعهم م��ن  م��ع��وق��ات  ت��واج��ه��ه��م 
يف  لل�شطرجن  االإم����ارات  احت��اد  ينظمها  التي  للمدار�س  لل�شطرجن 

الفجرية يوم 18 من ال�شهر اجلاري .
العني  اأبطال وبطالت مدار�س  , حر�س  15 عاما  اأك��رث من  ط��وال 
من  العديد  وح�����ش��دوا  للمدار�س  ال��دول��ة  بطولة  يف  امل�شاركة  على 
املراكز االأوىل وامليداليات الذهبية يف جميع املراحل ومنهم البطلة 
اأ�شيا  الفائزة بامليدالية الرونزية يف بطولة  وافية دروي�س املعمري 

للمدار�س يف الهند 2012 و�شيخة الظاهري و�شما املقبايل ومايد 
الرا�شدي وحارب ال�شام�شي واآخرون يتطلعون اإىل من�شات التتويج 

يف بطولة مدار�س الدولة لعام 2013 .
اأ�شماء  اإعتماد  �شرورة  م��رة  الأول  اإ�شرتط  جانبه  من  اللعبة  احت��اد 
, وحتى  اأ�شا�شي للم�شاركة  التعليمية ك�شرط  املنطقة  امل�شاركني من 
االآن مل يتمكن اأبطال مدار�س العني من اإعتماد م�شاركتهم من اإدارة 
اأبوظبي للتعليم بالتدخل  العني التعليمية ولهذا ينا�شدون جمل�س 
يف  بامل�شاركة  العني  مدار�س  الأبطال  وال�شماح  االإ�شكالية  ه��ذه  حلل 
بطولة الدولة للمدار�س دعما وانت�شارا للريا�شة املدر�شية وحتقيقا 

الأهدافها يف اإعداد جيل امل�شتقبل . 

االأنظار تتجه �ش�ب جمل�س اأب�ظبي للتعليم
نا�سئو �سطرجن العني يتطلعون للم�ساركة يف بطولة الدولة للمدار�س 
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مناف�شات  دب��ي  �شرطة  �شباط  بنادي  اجل��اري  اال�شبوع  مطلع  انطلقت 
بطولة �شد احلبل يف الدورة الريا�شية الثانية للموؤ�ش�شات احلكومية بدبي 
التي تقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
الريا�شي,  دب��ي  جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
االإ�شالمي.  االإم���ارات  م�شرف  برعاية  الريا�شي  دبي  جمل�س  وينظمها 
وت�شدر فريق القيادة العامة ل�شرطة دبي ترتيب املناف�شات التي ي�شارك 
هيئة  لالإح�شاء,  دبي  مركز  امل��دين,  للدفاع  العامة  االإدارة  اأي�شا:  فيها 
الطرق واملوا�شالت, بلدية دبي, حيث تفوق فريق القيادة العامة ل�شرطة 
وعلى  نظيفني  ب�شوطني  لالإح�شاء  دب��ي  م��رك��ز  ف��ري��ق  على  ال��ف��وز  دب��ي 
فريق بلدية دبي بنف�س النتيجة, فيما تفوق فريق االإدارة العامة للدفاع 
دبي  وم��رك��ز  نظيفني  ب�شوطني  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  على  امل���دين 
لالإح�شاء على هيئة الطرق واملوا�شالت ب�شوطني نظيفني اأي�شا. ومن 

املقرر اأن تتوا�شل مناف�شات بطولة �شد احلبل حتى يوم الثالثاء املقبل 
بدبي  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الريا�شية  ال���دورة  ب��اأن  علما  )9 اأب��ري��ل(, 
�شهدت اإقامة العديد من امل�شابقات الريا�شية املتنوعة بداية مع بطولة 
القدم لفئتي  البلياردو, وحاليا تقام بطولة كرة  امل�شي,  �شباق  البولينغ, 
اإق��ام��ة جمل�س دب��ي الريا�شي  73 ع��ام��ا. وت��اأت��ي  83 عاما وحت��ت  ف��وق 
لهذه الدورة الريا�شية بهدف الت�شجيع على ممار�شة الن�شاط الريا�شي 
والبدين للعاملني باملوؤ�ش�شات والهيئات والدوائر احلكومية من خمتلف 
على  واملحافظة  البدنية  لياقتهم  م�شتوى  برفع  ي�شهم  مبا  اجلن�شيات 
�شراكة  واإر���ش��اء  بينهم  ال�شريف  التناف�س  روح  بث  جانب  اإىل  �شحتهم, 
فاعلة بني هذه املوؤ�ش�شات من خالل توفري فر�س التوا�شل بينهم, وك�شر 
الروتني من خالل اإ�شراك املوظفني يف اأجواء مليئة باملناف�شة والرتفيه 

الريا�شي وتقوية الروابط االجتماعية واأوا�شر املودة.

انطالق مناف�سات �سد احلبل يف الدورة الريا�سية للموؤ�س�سات احلكومية بدبي

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم, 
ال�شل�شلة  تعود  الريا�شي,  دبي  جمل�س  ورئي�س  دبي  عهد  ويل 
العاملية مل�شابقة ريد ُبل اإك�س فايرتز اىل دبي لل�شنة الثالثة على 
التوايل لتقدمي عرو�س تخطف االأنفا�س على بوليفارد حممد 
اأب��ري��ل اجل���اري. وتقام  ب��ن را���ش��د, و�شط مدينة دب��ي ي��وم 12 
2013 يف دبي بدعم من دو عر  جولة ريد ُبل اإك�س فايرتز 
من�شتها دو على هواك وبالتعاوٍن مع اإعمار وفورد و�شي�شارك 
باملناف�شات نخبة من خرية رّواد ال� اأف اأم اإك�س يف العامل حيث 
يتوقع ان تقدم اجلولة يف دبي اختباراً فريداً لن ين�شاه ع�شاق 

االإثارة والت�شويق.  
بدري,  هالة  قالت  للحدث,  دو  دع��م  عن  حديثها  معر�س  ويف 
دو:  �شركة  يف  واالت�����ش��ال  ل��الإع��الم  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 
فايرتز  اإك�س  ُبل  ريد  دورة جديدة من م�شابقة  ي�شرنا تقدمي 
املفعم بالت�شويق واالإث��ارة, حيث اأن تنظيمها يف مدينة مميزة 
بالتعاون  دو  وتفخر  للمناف�شة.  اإ�شافية  ميزة  هي  دب��ي  مثل 
على  ونحر�س  امل�شتوى,  ب��ه��ذا  فعالية  تنظيم  يف  ب��ل  ري��د  م��ع 

اأن  ونفخر  الدولة  ل�شكان  املتميزة  الفعاليات  تقدمي  موا�شلة 
اأ�شبحت مقرتنة مبا  الدولة  اأبرز فعاليات الرتفيه احلية يف 

ُنقدمه عر من�شتنا دو على هواك .
اب���ن الواحد  ب��ط��ل ج��دي��د ه���و  ت��ت��وي��ج   2012 ال���ع���ام  و���ش��ه��د 
والع�شرين عاماً ليفاي �شريوود , الذي يعود جمدداً هذه ال�شنة 
املا�شي عن العديد  العام  للدفاع عن لقبه. وقد ك�شفت جولة 
الفرن�شي  ومنهم  اللقب  القتنا�س  اجلاهزين  ال��دراج��ني  من 
توم باجيه , الذي خ�شر العام املا�شي بفارق �شئيل يف �شيدين 
على  امل�شمم   2011 ال��ع��ام  بطل   , توري�س  داين  واالإ���ش��ب��اين 
�شق طريقه اىل مركز ال�شدارة من جديد. وقد يكون اأّيا من 
الدراجني اجلدد احل�شان االأ�شود للم�شابقة كما فعل �شريوود 

عندما فاز يف باكورة األقابه يف العام 2009.
�شتتطلب بطولة هذا العام بجوالتها ال�شت املنت�شرة يف خم�س 
على  م�شبوقة  غ��ري  وق���درة  مميزة  لقطات  البطل  م��ن  ق���ارات 
التحّمل خا�شة مبا يتم تنظيمه من مواقع مذهلة الحت�شانها 

وم�شاركة اأف�شل الدراجني يف العامل. 

وحتت�شن م�شابقة ريد ُبل اإك�س فايرتز جمموعة من الدراجني 
املغامرين اىل بدالء جيم�س بوند و�شواًل اىل اأبطال امل�شابقات 
قدم  ال��ذي  مادي�شون  روب��ي  امل�شابقة  اأ�شطورة  اأم��ث��ال  الكرى 
كثرياً من العرو�س اجلنونية يف اأيامه فهو مل يكن �شبب �شهرة 
لقطة ذي فولت يف ال�شل�شلة فح�شب بل ُعِرف بتنفيذ عددا من 
وتاأدية  اليونان  كورينث يف  قناة  كالقفز فوق  املذهلة  القفزات 
قفزة خلفية ف��وق اأح��د االأب���راج يف لندن كما خا�س اأح��د اأكر 
بدياًل لدانيال كريغ يف  دوراً  اأدى  املا�شي حني  العام  حتدياته 
اال�شطورة  زار  وق��د  ف��ال  �شكاي  بوند  جامي�س  �شل�شلة  جديد 
اإ�شطنبول حيث اأدَّى بع�س لقطاته املحفوفة باملخاطر اإ�شافة 
البازار  �شوق  يف  مفتوحة  نافذة  خ��الل  من  خطرية  قفزة  اىل 
االأ�شرتايل  اإن  اإذ  االأك��رث جنوناً  م��اّدو فهو  اأم��ا جديد  ال�شهري 

قفز فوق 50 طائرة قدمية يف توك�شون يف والية اأريزونا. 
وتقام جولة ريد ُبل اإك�س فايرتز 2013 يف دبي بدعم من دو 
وبالتعاون مع اإعمار و فورد و �شوات�س و بريدج�شتون وجمل�س 

دبي الريا�شي ودبي مول و اأم بي �شي اأك�شن.

حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�شد 

مناف�سات ريد ُبل اإك�س فايرتز حتّط رحالها يف دبي يوم 12 اأبريل اجلاري لل�سنة الثالثة على التوايل 
مناف�شات ال�شل�شلة العاملية �شتخطف االأنفا�س على ب�ليفارد حممد بن را�شد و�شط مدينة دبي 

رفع �شعيد حممد حارب الفالحي 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
للريا�شات البحرية ال�شكر اجلزيل 
حمدان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  م���ق���ام  اإىل 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي  ويل عهد 
الريا�شي على منحه الثقة الغالية 
نادي  رئي�س  ن��ائ��ب  من�شب  ب��ت��ويل 

دبي الدويل للريا�شات البحرية.
البي�شاء ل�شموه  االأي��ادي  اأن  وق��ال 
ب�شفة  ال���ري���ا����ش���ي  ال���ق���ط���اع  ع��ل��ي 

البحرية  وال����ري����ا�����ش����ات  ع����ام����ة 
اأ�شهمت يف النقلة الكبرية والتفوق 
�شفراء  ي�شجله  ظل  الذي  الوا�شح 
ال��ب��ح��ري��ة يف خمتلف  ال��ري��ا���ش��ات 
اخلارجية  وال��ب��ط��والت  امل�����ش��ارك��ات 
اأبطال  خ��الل��ه��ا  مت��ي��زه��ا  وال���ت���ي 
الدراجات  وجن��وم  تيم  الفيكتوري 

املائية.
وه���ن���اأ ح����ارب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ماجد 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
والفنون  للثقافة  دبي  رئي�س هيئة 

رئي�شا  ����ش���م���وه  ت��ع��ي��ني  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
احد  يعد  �شموه  اأن  مبينا  للنادي 
الريا�شات  مل�������ش���رية  ال����داع����م����ني 
اإم�����ارة  ال����دول����ة ويف  ال��ب��ح��ري��ة يف 
دب��ي م��ن خ��الل امل��ب��ادرات الرائدة 
االأمر  �شموه  قبل  م��ن  وامل�شتمرة 
ال��ذي يجعل وج��وده دعما حقيقيا 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  مل�������ش���رية 

ومك�شبا كبريا لها.
واأعرب يف ت�شريحات �شحافية عن 
�شعوره بالفخر بعد الثقة الكبرية 

خالل  للجميع  ال��ت��وف��ي��ق  متمنيا 
الفرتة املقبلة وترجمة التوجيهات 
ال�شديدة من القيادة الر�شيدة اإىل 
االنطالقة  تدعم  كبرية  جناحات 
ال����ق����وي����ة ل����دول����ت����ن����ا وم���وا����ش���ل���ة 
ال��ت��ي ر�شمها  ال��ك��ب��رية  االجن�����ازات 
للريا�شات  ال�������دويل  دب�����ي  ن������ادي 
املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  البحرية 
�شهر  من  االأول  يف  التاأ�شي�س  منذ 

مايو عام 1988.
ال�������دويل  دب�������ي  ن��������ادي  اأن  وق��������ال 

للريا�شات البحرية ظل وما يزال 
العامل  اأذهلت  التي  العاملية  املنارة 
وا�شت�شافة  ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل  م����ن 
ك������ري االأح������������داث وال����ب����ط����والت 
العاملية اإ�شافة اإىل الدور التاريخي 
الذي ظل يلعبه كواحد من القالع 
اأ�شهمت يف تاأ�شي�س  احل�شينة التي 
الرتاثية  ال��ري��ا���ش��ات  وا���ش��ت��م��رار 
املت�شل  ال����دع����م  ب��ف�����ش��ل  وذل�������ك 
والقائم من قبل قيادتنا الر�شيدة 
م�شريا اإىل اأن هذا الدور �شي�شتمر 

خا�شة  املقبلة  الفرتة  خ��الل  بقوة 
املبذولة  املت�شلة  اجل��ه��ود  ظ��ل  يف 
دبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  قبل  م��ن 

البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال��������دويل 
ب��رئ��ا���ش��ة ال��ل��واء اح��م��د حم��م��د بن 
اأع�������ش���اء جمل�س  ث����اين واالإخ��������وة 

بجهود  يقومون  وال��ل��ذي��ن  االإدارة 
اإجن������اح  ت�شه������م  وك��ب��رية  ج��ب��ارة 

خمتلف الفعاليات.
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بتاريخ:2011/1/27 م املودعة حتت رقم: 152286 
بتاريخ:2011/4/7م امل�شجل حتت رقم:135543 

با�ش��م:امل�شنع العاملي لزيوت الت�شحيم)زينول(ذ.م.م .
وعنوانه:ال�شارقة - االمارات العربية املتحدة -  �س.ب:6527 - هاتف:065320131 - فاك�س:065336161

 . unilube@emirates.net.ae الريد االلكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

وقود  ذل��ك  يف  وق��ود)مب��ا   , الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مركبات   , مزلقات   , �شناعية  و�شحوم  زي��وت 
املحركات( ومواد ا�شاءة , �شموع وفتائل لال�شاءة .

الواق�عة بالفئة:4 
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية:) ( - ) / /200م(

التعديالت على الطلب ال�شابق:تعديل العالمة 
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

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

بتاريخ:2013/2/25 م املودعة حتت رقم: 187407 
با�ش��م:موؤ�ش�شة حبيب لتجارة قطع غيار ال�شيارات .

وعنوانه: �س.ب:29246 - هاتف:065754717 - فاك�س:065754718 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

زيوت تزيت لل�شيارات .
الواق�عة بالفئة:4 

 GENERAL باللون االحمر بخلفية باللون االبي�س واعاله G و�شف العالمة:العالمة عبارة عن حرف
باللون اال�شود على خلفية باللون االحمر �شكل م�شتطيل حدودها باللون اال�شود وا�شفل احلرف �شكل نقاط 

دائرية باللون االحمر .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

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

بتاريخ:2012/11/29 م املودعة حتت رقم: 182749 
با�ش��م:�شركة اك�شل جلف للزيوت .

وعنوانه: �س.ب:41563 - هاتف:065263030 - فاك�س:065263131 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

وقود  ذل��ك  وق��ود )مب��ا يف   , الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  , مركبات  مزلقات   , �شناعية  و�شحوم  زي��وت 
املحركات( ومواد ا�شاءة , �شموع فتائل لال�شاءة .

الواق�عة بالفئة:4 
و�شف العالمة:عبارة عن �شكل م�شننات باللون االحمر وا�شفله �شكل هند�شي على �شكل بكرات ملونة باللون 
االزرق واالحمر وا�شفلها كلمة AXCL باللون االزرق وباللغة الالتينية وحرف X ملون باللون االزرق 

واالحمر  .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

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

بتاريخ:2013/2/20 م املودعة حتت رقم: 187182 
با�ش��م:ماك كوين خلياطة العبايات .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع املطار - �س.ب:128911 - هاتف:026344454 - فاك�س:024913223 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية العربية)العباءات الن�شائية( .
الواق�عة بالفئة:40 

ا�شفله وردي غامق  ا�شود  الوان  ا�شالمي لقبه مق�شمة اىل ثالث  العالمة:العالمة عبارة عن �شكل  و�شف 
وا�شفله وردي فاحت وا�شفل ال�شكل ماك كوين باللون اال�شود ا�شفلها Mc Queen باللون اال�شود وال�شكل 

على خلفية بي�شاء  .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

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

بتاريخ:2012/12/30 م املودعة حتت رقم: 184428 
با�ش��م:�شركة اك�شل جلف للزيوت .

وعنوانه: �س.ب:41563 - هاتف:065263030 - فاك�س:065263131 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

وقود  ذل��ك  وق��ود )مب��ا يف   , الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  , مركبات  مزلقات   , �شناعية  و�شحوم  زي��وت 
املحركات( ومواد ا�شاءة , �شموع فتائل لال�شاءة .

الواق�عة بالفئة:4 
BERILINS بخط احمر �شميك ومميز وحتتها كلمة  SUPER حتتها كلمة  و�شف العالمة:كلمة 
LUBRICANTIS بخط ا�شغر باللون اال�شود ويوجد على جهة اليمني دائرة حوافها باللون اال�شود 

بداخلها �شكل اقوا�س مكونة من ثالث الوان االزرق واال�شود واالحمر على خلفية بي�شاء .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758

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

بتاريخ:2012/10/24 م املودعة حتت رقم: 181141 
با�ش��م:ا�س بي ار للتجارة العامة .

وعنوانه:دبي - مكتب رقم 2202 - ملك امينة جيفري - بر دبي - �س.ب:81235 العني - هاتف:037817556 
- فاك�س:037817962 . 

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
فواكه وخ�شروات وحلوم وا�شماك ودجاج جممدة .

الواق�عة بالفئة:29 
الكبرية بخط عري�س  بي�شاء كتب عليها كلمة )AL MOMEN( باحلروف  العالمة:خلفية  و�شف 

وكتب ا�شفلها كلمة)foods( بحجم ا�شغر جميعا كتبت باللون اال�شود .  
اال�ش��رتاطات: دون �شرط. 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758
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ي�شارك اأربعة وع�شرون العبا عامليا يف جمال 
ا�شتعرا�شني االول  االأم��واج يف  ريا�شة رك��وب 
على  وذل��ك  بابوظبي  والثاين  العني  مبدينة 
هام�س مهرجان اأبوظبي لالألعاب ال�شاطئية 

املقام.
اأعلن ذلك نادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية 
ام�س  عقد  �شحفي  موؤمتر  خ��الل  واليخوت 
بح�شور  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  مب��ق��ر 
بنادي  االإع��������الم  م���دي���ر  ال�����ش��ح��ي  ع����ب����داهلل 

و  وال��ي��خ��وت  ال�شراعية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي 
اأدف��ان�����ش��ر وتامر  م��ن وداي  ه��ي��ف��رن��ان  ري��ل��ي 
ع����ب����دال����رازق مم��ث��ل احت�����اد رك�����وب االأم������واج 
بطولة  ج��والت  منظم  بوك�شفورد  وتري�شنان 

العامل.
بنادي  االإع��الم  ال�شحي مدير  عبداهلل  وق��ال 
ان  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي 
اليوم وغدا بوادي  �شيقام  اال�شتعرا�س االول 
الثاين  العر�س  يقام  فيما  بالعني  اأدفان�شر 

يومي ال�شبت واالأحد بابوظبي ..م�شريا اىل 
احلدث  ه��ذا  اإقامة  من  الرئي�شي  الهدف  ان 
يف  اجلديدة  الريا�شة  هذه  لن�شر  ال�شعي  هو 
الدولة .واكد ان ا�شتقدام جمموعة من اأبرز 
جنوم العامل لركوب االأمواج اأمر مهم خا�شة 
هذه  مثل  فيها  يقام  التي  االأوىل  امل��رة  واأنها 
وال�شرق  اخلليج  منطقة  يف  اال�شتعرا�شات 

االأو�شط .
جمل�س  اىل  بال�شكر  ال�شحي  عبداهلل  وتوجه 

اأبوظبي الريا�شي على تعاونه الدائم ودعمه 
نادي  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة  جل��م��ي��ع 
كما  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي 
���ش��ك��ر جن���وم ال��ع��امل يف رك����وب االأم������واج على 
النجاح يف  لهم  النادي متمنيا  دعوة  تلبيتهم 
حتقيق االأهداف املرجوة بن�شر هذه الريا�شة 

اجلديدة يف املنطقة.
جوالت  منظم  بوك�شفورد  تري�شتان  واأع���رب 
ال�شباقات العاملية لركوب االأمواج عن �شعادته 

باأبوظبي  االأوىل  للمرة  ب��ال��ت��واج��د  البالغة 
�شيفتح  االإم������ارات  يف  ال��ت��واج��د  اأن  ..م���وؤك���دا 
الباب اأمام الكثري من ن�شاطات هذه الريا�شة 
ال�شرق  يف  امل��م��ار���ش��ني  ق��اع��دة  تو�شيع  ب��ه��دف 

االأو�شط والعامل العربي.
ركوب  احت��اد  ممثل  عبدالرازق  تامر  وو�شف 
باأبوظبي  العرو�س  اإقامة مثل هذه  االأم��واج 
اأمام  الباب  ان يفتح  �شاأنه  اأمر جيد من  باأنه 
امل�شتقبلية  وال�شباقات  العرو�س  م��ن  مزيد 

ت�شاعد  االم���ارات  اأالج���واء يف  ان  اىل  م�شريا 
دائما على اإقامة مثل هذه البطوالت.

�شالزار  لو�شيو  ال��رازي��ل��ي  ال��الع��ب  وت��وج��ه 
لنادي  ال�شكر  االأم����واج  ل��رك��وب  ال��ع��امل  بطل 
واليخوت  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي ومن  ان  ..م��وؤك��دا  الدعوة  على هذه 
اأن تكون  ت�����ش��ت��ح��ق دائ���م���ا  ���ش��ه��ده  خ����الل م���ا 
عا�شمة الريا�شة يف العامل يف ظل توفر كافة 

متطلبات النجاح على اأر�س هذا البلد.

ا�ستعرا�س لنجوم العامل يف ركوب الأمواج بالعني على هام�س مهرجان اأبوظبي لالألعاب ال�ساطئية

اإيطاليا  باها  رايل  بلقب  موؤخراً  املذهل  ف��وزه  بعد 
اأوف��ردراي��ف ري�شينغ م�شاركته بخم�س  اأك��د فريق   ,
اأبوظبي  رايل  يف  ه��اي��ل��وك�����س  ت���وي���وت���ا  ����ش���ي���ارات 
ال�����ش��ح��راوي, اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة كاأ�س 
واملزمع  الطويلة,  ال�شحراوية  للراليات  ال��ع��امل 
اقامته يف �شحراء االمارات العربية املتحدة خالل 

الفرتة من 6-11 اأبريل 2011. 
طواقم,  خم�شة  هايلوك�س  ت��وي��وت��ا  ف��ري��ق  وي�����ش��م 
يف  الفريق  بتمثيل  قاما  بلجيكيان  طاقمان  منهم 
رايل داكار يف يناير املا�شي, وحل اأحدهما يف املركز 
املا�شي, وطاقمني  املو�شم  املغرب  اخلام�س يف رايل 
ال�����ش��ح��راوي وعلى  اأب��وظ��ب��ي  رايل  ج��دي��دي��ن على 

الفريق ذاته.
و�شيقود الطاقم االرجنتني لو�شيو الفاريز وروين 
جراو �شيارة تويوتا هايلوك�س �شبق اأن قادها جينيل 
الثاين  امل���رك���ز  حم�����رزاً  داك�����ار  رايل  يف  ف���ال���ريز  دو 
االرجنتيني  الثنائي  وكان  للرايل.  العام  للرتتيب 
ق��د اأح���رز امل��رك��ز ال��ث��اين م��ع ف��ري��ق اأوف���ردراي���ف يف 
املا�شي,  ال��ع��ام  القطري  ال�شحراوي  �شيلني  رايل 
ومن ثم اأح��رز املركز العا�شر يف رايل داك��ار, وذلك 
بف�شل دعم وم�شاندة تويوتا موتور �شبورت جنوب 
تويوتا  �شيارة  با�شتخدام  له  �شمحت  التي  اإفريقيا 
النتزاع  االأرجنتيني  الطاقم  ويطمح  هايلوك�س, 

الفوز يف االإمارات العربية املتحدة االأ�شبوع املقبل.
الطاقم  اأي�����ش��اً  ري�شينغ  اأوف���ردراي���ف  فريق  وي�شم 
ميني�شي�س,  ودان��ي��ال  ك��وف��ارو  ن��ون��زي��و  الفنزويلي 
والذي �شبق اأن اأحرز املركز 20 يف رايل داكار بعد 
للرايل.  االأخ��ري  اليوم  يف  مراكز  اأرب��ع��ة  تراجع  اأن 
مب�شاندة  الثانية  الفريق  �شيارة  الطاقم  و�شيقود 
هيئة ال�شيارة الفنزويلية ووزارة الريا�شة وال�شركة 
الفنزويلية للبرتول. وي�شارك كوفارو يف الرنامج 
الكامل لبطولة كا�س العامل للراليات ال�شحراوية 

الطويلة لعام 2013.
ري�شينغ  اأوف��ردراي��ف  فريق  يف  الثالث  الطاقم  اأم��ا 
واأنطون  اأورودن��ي��ك��وف  ليونيد  ال��رو���ش��ي��ان  في�شم 
ن��ي��ك��والي��ف. وم��ث��ل ال��ط��اق��م ف��ري��ق اوف���ردراي���ف يف 
رايل املغرب اخلريف املا�شي واأحرز املركز اخلام�س 
للرتتيب العام. و�شيناف�س الطاقم الرو�شي يف رايل 
ابوظبي ال�شحراوي الأول مرة, وهو الظهور االأول 

مع الفريق هذا املو�شم.
وي�شم الطاقم الرابع يف فريق اأوفردرايف ري�شينغ 
ال��ث��ن��ائ��ي ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ���ش��ريم��ان و�شريجي 
اأي�شاً  م��رة  الأول  الطاقم  ه��ذا  وي�شارك  ليبيديف, 
يف رايل اأبوظبي ال�شحراوي, والأول مرة مع فريق 

اأوفردرايف ري�شينغ.
اأوفردرايف  ف��ري��ق  ���ش��ي��ارة  م��ق��ود  خلف  و�شيجل�س 
الطاقم  هايلوك�س  ت��ي��م  ل��وت��و  اخل��ام�����ش��ة  ري�شينغ 

ال��ب��ول��ن��دي م��ارت��ن ك��ازم��ار���ش��ك��ي وب��ارن��ل��م��ي��ج بوبا. 
ويعتر كازمارك�شي موهبة �شاعدة جديدة ت�شتحق 
امل�شاهدة وي�شعى الثبات ح�شوره يف جتربته االأوىل 
خرة  يتطلب  ال��ذي  ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل  يف 
ومهارة ولياقة بدنية عالية, وميكن ترتفع درجات 
اإىل  اأب��ري��ل يف �شحراء االم���ارات  احل���رارة يف �شهر 
40 درجة مئوية ظهراً, وميكن اأن ت�شتنزف قدرات 

وطاقات ال�شائقني وال�شيارات على حد �شواء.
يف ه��ذا ال�شياق, حت��دث ج��ان م��ارك ف��ورِت��ن مدير 
فريق اأوفردرايف ري�شينغ قائاًل: بعد بداية ناجحة 
للغاية يف اإيطاليا ناأمل اأن نحمل معنا هذا الزخم 
متاأكدون  ونحن  ال�����ش��ح��راوي.  اأب��وظ��ب��ي  رايل  اإىل 
�شي�شكل حتدياً  ال����رايل  اأن  وه���و  واح���د  ���ش��يء  م��ن 
للفريق بكثبانه الرملية وحرارة طق�شه. ومع ذلك, 
على  لو�شيو  يناف�س  اأن  واأرج���و  ق��وي  فريق  لدينا 

�شياراتنا  جميع  ع��ودة  وناأمل  ال��رايل,  بلقب  الفوز 
الهايلوك�س اإىل مقرها �شاملة .

م�شاندة  على  ري�شينغ  اأوف���ردراي���ف  فريق  وح�شل 
م��ك��ث��ف��ة م���ن م���راك���ز ال��ف��ط��ي��م ل��ل�����ش��ي��ارات خالل 
االأخرية  مل�شاته  الفريق  وو�شع  للرايل,  التح�شري 
على �شياراته الهايلوك�س التي مت �شحنها جواً من 
اأوروبا وجنوب اإفريقيا اإىل دبي, قبل االنتقال اإىل 
اأبوظبي. واأ�شاف جان مارك: لقد بذل ميكانيكيو 
الفريق جهوداً كبرية يف حت�شري ال�شيارات ا�شتعدادا 
ب��دع��م مراكز  اأن نحظى  رائ���ع  ل�شيء  اإن���ه  ل��ل��رايل, 
الفطيم لل�شيارات, وتوافر بيئة رائعة للعمل, مما 

�شّهل مهمتنا كثرياً . 
اأب��وظ��ب��ي ال�����ش��ح��راوي, ال����ذي كان  وت��اأ���ش�����س رايل 
يف  ال�شحراوي  االم���ارات  رايل  با�شم  �شابقاً  ُيعرف 
عام 1991, وهو من بنات اأفكار اأ�شطورة الراليات 

 14 للراليات  االأو���ش��ط  ال�شرق  وب��ط��ل  االقليمية 
مرة ونائب رئي�س االحتاد الدويل لل�شيارات )فيا( 
بطولة  اأجندة  يف  احل��دث  واأدرج  �شليم,  بن  حممد 
عام  الطويلة  ال�شحراوية  للراليات  العامل  كاأ�س 
اأ�شعب  بكونه  ال�شنني  م��ر  على  واأ�شتهر   ,1993

راليات البطولة.
وت�شتهل فعاليات رايل هذا العام بتوثيق امل�شتندات 
وع��ق��د م��وؤمت��ر �شحفي ق��ب��ل ان��ط��الق احل����دث يف 
يوم اخلمي�س  اأبوظبي  يا�س يف  �شباق مر�شى  حلبة 
�شيارات  تخ�شع  ث��م  وم���ن   .)2013 اأب���ري���ل   4(
ال��ف��ن��ي اجل��م��ع��ة )5  امل��ن��اف�����ش��ني وال��ف��رق للفح�س 
مرحلة  ال��رايل,  مراحل  فاحتة  و�شتنطلق  ابريل(, 
املقبل,  ال�شبت  اخلا�شة  اال�شتعرا�شية  امل�شاهدين 
ق��ب��ل ال��ت��وج��ه الج��ت��ي��از اأق�����ش��ام ال����رايل ع��ل��ى مدى 

خم�شة ايام متتالية يف �شحارى االمارات النائية.

اال�شتعرا�شية  امل�����ش��اه��دي��ن  م��رح��ل��ة  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 
املرحلة  الج��ت��ي��از  امل��ن��اف�����ش��ون  �شيتوجه  اخل��ا���ش��ة, 
التوجه  ق��ب��ل  ك���م   298.80 وم�����ش��اف��ت��ه��ا  االأوىل 
للمخيم الليلي يف ق�شر ال�شراب للمبيت والراحة. 
وي�شتاأنف املناف�شون انطالقهم �شباح اليوم التايل 
وم�شافتها  االث��ن��ني  ي��وم  الثانية  امل��رح��ل��ة  الج��ت��ي��از 
250.43 كم عر كثبان الربع اخلايل. و�شيجري 
وم�شافتهما  وال��راب��ع��ة  الثالثة  املرحلتني  اج��ت��ي��از 
على التوايل 284.98 كم و266.07 كم يومي 

الثالثاء واالربعاء املقبلني.
و�شيغادر املت�شابقون ق�شر ال�شراب �شباح اخلمي�س 
وم�شافتها  واالخ����رية  اخلام�شة  امل��رح��ل��ة  الج��ت��ي��از 
296.30 كم وتنتهي يف الظفرة, ومن ثم �شيتوجه 
املت�شابقون اإىل من�شة النهاية يف حلبة مر�شى يا�س 

لتتويج الفائزين على املن�شة بعد ظهر اخلمي�س.

ك�شف فريق �شكاي دايف دبي للراليات بقيادة بطلنا 
العاملي املت�شابق را�شد الكتبي والذي يناف�س على لقب 
)الفئة الثانية( لبطولة العامل للراليات 2013 عن 
اجلولة  مناف�شات  خلو�س  ا�شتعدادا  اجلديدة  حلته 
ت�شت�شيفها  وال��ت��ي  العاملية  البطولة  م��ن  ال��راب��ع��ة 

الرتغال اعتبارا من يوم اخلمي�س املقبل.
�شعار  املرتقبة  امل�����ش��ارك��ة  خ��الل  ال��ف��ري��ق  و�شيحمل 
2020 دبي - االإم��ارات العربية املتحدة (  )اك�شبو 
اإماراتي لتكون  اإليه كل  امل�شروع احللم والذي يرنو 
)دانة الدنيا( على املوعد مع احلدث باإذن اهلل حيث 
�شيقوم الفريق بالرتويج للحدث الكبري من منطلق 
من  الكرمية  للتوجيهات  تنفيذا  و  الوطني  واجبه 
بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  الفريق  راع��ي  ل��دن 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
الكتبي  مرخان  بن  �شيف  �شعادة  واأ���ش��اد  الريا�شي. 
مدير مكتب �شمو ويل عهد دبي باخلطوة اجلديدة 
�شمو  من  الر�شيدة  للتوجيهات  مواكبة  تاأتي  والتي 
ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
والرامية  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
املجتمعية يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأح�����داث  ك��ل  دع���م  اإىل 
ب�شكل خا�س والرتويج  واالإم��ارة  ب�شكل عام  الدولة 

من  العاملية  واالأح����داث  الفعاليات  خمتلف  يف  لها 
خ���الل ���ش��ف��راء ال���دول���ة وال��ل��ذي��ن ي��ج��وب��ون العامل 
العاملية  والبطوالت  االأح���داث  يف  م�شاركتهم  خ��الل 
االأحداث  لتلك  االإعالمية  القيمة  من  واال�شتفادة 
وخا�س م�شاركة فريق �شكاي دايف دبي للراليات يف 

بطولة العامل للراليات 2013.
للفريق  القلبية  متنياته  عن  الكتبي  �شيف  واأع��رب 
الوطني خالل املرحلة الرابعة من بطولة العامل يف 
الرتغال بعدما �شجل ح�شورا متميزا منذ ظهوره 
االأول بداية عام 2011 بامل�شاركة يف بطولة ال�شرق 

االأو�شط للراليات والتي احتل فيها مركز الو�شيف 
ال��ع��ري��ق ثم  االأردن  امل��راح��ل يف رايل  ب��اإح��دى  وف���از 
ظهوره يف حتدي الراليات العاملي )انرتكونتنيتال( 
2012 ث��م انتقاله اإىل حت��دي اك��ر ه��ذا ال��ع��ام يف 

بطولة العامل للراليات.
�شركة  رئي�س  النيادي  �شعادة ن�شر  ومن جانبه رفع 
ال�شكر  للفريق  ال��راع��ي��ة  دب���ي اجل��ه��ة  داي���ف  ���ش��ك��اي 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد 
الكبرية  وج��ه��وده  دع��م��ه  املوؤ�ش�شة  راع���ي  ال��ري��ا���ش��ي 
ال��دول��ة يف خمتلف  الأب��ن��اء  النجاح  توفري فر�س  يف 
امل��ن��ا���ش��ب��ات وه���ذا م��ا ج��ع��ل ال�����ش��رك��ة ت��ق��وم بواجبها 
على اأكمل وجه جتاه االأبطال امل�شاركني يف خمتلف 

االأحداث الريا�شية.
رعاية  على  يقف  ال  ال�شركة  دور  اأن  النيادي  واأك���د 
جدارتهم  اثبتوا  اللذين  املواطنني  االأب��ط��ال  ودع��م 
عاليا  ال��دول��ة  علم  ورف��ع��وا  اخلارجية  امل�شاركات  يف 
ابعد من ذلك تتمثل  اأه��داف  اإىل  خفاقا بل ترتقي 
وغري  الريا�شية  والفعاليات  لالأحداث  الرتويج  يف 
2020 دبي  ال��ري��ا���ش��ي��ة وخ��ا���ش��ة ح���دث )اك�����ش��ب��و 
–االإمارات العربية املتحدة ( والذي ن�شعد اأن يكون 

حا�شرا مع فرقنا التي حتمل ا�شم املوؤ�ش�شة وت�شارك 
يف االأحداث والبطوالت العاملية.

من جانبه عر بطلنا العاملي را�شد الكتبي عن �شعادته 
الرتغال  اإىل  والتوجه  حقائبه  ح��زم  قبل  الكبرية 
على  للتعود  هناك  ق�شري  تدريبي  مع�شكر  الإق��ام��ة 
اأجواء وم�شارات رايل الرتغال ال�شعبة قبل موعد 
على  للمناف�شة  فيه  يطمح  وال��ذي  املرتقب  ال�شباق 
ملناف�شات  العام  الرتتيب  الئحة  يف  والتقدم  اللقب 

)الفئة الثانية( من البطولة العاملية.
ال��رت��غ��ال حتمل  يف  املرتقبة  امل�����ش��ارك��ة  اأن  واأ���ش��اف 
اجلديد  ال�شعار  وج���ود  وان  خا�شة  ج��دي��دا  طابعا 
دبي   2020 )اك�شبو  احللم  امل�شروع  يحمل  وال��ذي 
–االإمارات العربية املتحدة ( يحفزه ويجعله ي�شعى 

ح�شد  اإىل  ق��وة  وبكل  كارينا  االأمل��ان��ي��ة  مالحته  م��ع 
لهذا احلدث من قبل  االنتباه  ولفت  التفوق  نقاط 
يحظي  وال��ذي  الكبري  للرايل  واملتابعني  اجلمهور 
اأن  ع��ل��ى  ال��ع��امل  ق����ارات  ك��ب��رية يف خمتلف  مبتابعة 
ال��ك��ب��ري من  امل�����ش��روع  امل���ب���ادرة يف دع���م  ت�شهم ه���ذه 

منطلق )حب الوطن(
من  الرابعة  املرحلة  مناف�شات  اأن  بالذكر  اجلدير 
الرتغال  يف  �شتنطلق  ل��ل��رال��ي��ات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
خالل الفرتة من 11-14 ابريل اجلاري مب�شاركة 
داي��ف دبي  �شكاي  االأب��ط��ال وك��ان فريق  النخبة من 
والثانية  االأوىل  املرحلتني  يف  ���ش��ارك  ق��د  للراليات 
الثلجية  امل�شارات  واجتاز  وال�شويد  كارلو  مونت  يف 

بنجاح م�شتكمال جميع املراحل ال�شعبة.

فريق اأوفردرايف ري�شينغ ي�شارك بخم�س �شيارات ت�ي�تا هايل�ك�س يف رايل اأب�ظبي ال�شحراوي

جنم����ا رال����ي داك���ار األف��اري���ز وكوف���ارو يت�س���دران حت����دي خم���ا�س���ي فري����ق ت���وي��وت�����ا
الرو�شي�ن اأوج�رودنيك�ف و�شريمان وب�ل كازمار�شكي ين�شم�ن للمناف�شة

يظهر بحلة جديدة يف بط�لة العامل بالربتغال

)�سكاي دايف دبي للراليات( يحمل �سعار اإك�سبو 2020
الكتبي: مبادرتنا تاأتي تنفيذًا لت�جيهات راعي امل�ؤ�ش�شة
قائد الفريق: نتطلع لتحقيق التطلعات مع ال�شعار اجلديد

كرة  كاأ�س  بطولتي  مناف�شات  االول  اأم�س  يوم  انطلقت 
بواقع  فريقا   16 مب�شاركة  والنا�شئات  للفتيات  القدم 
ث��م��ان��ي��ة ف���رق يف ك��ل ف��ئ��ة , وذل����ك ع��ل��ى م��الع��ب نادي 
ال�شارقة الريا�شي , بتنظيم جلنة كرة القدم لل�شيدات 
الريا�شة  واحت��اد  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
املدر�شية . وتقام البطولتني لتفعيل الن�شاط الكروي يف 
املراكز التدريبية ال 16 التي �شبق وان اأطلقتها جلنة 
كرة القدم لل�شيدات لتو�شيع قاعدة اللعبة ودعم م�شرية 
التقدم للبطوالت وامل�شابقات التي ت�شرف عليها اللجنة 
القدم  ك��رة  وتطوير  لدعم  الفاعلة  خططها  بجانب   ,
الن�شائية وال�شعي اىل تقدمي اأف�شل الرامج واملبادرات 
لل�شاحة الريا�شية والعمل على تر�شيخ الثقافة الكروية 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ع��ن��د خم��ت��ل��ف االأج���ي���ال يف امل��ج��ت��م��ع , دعما 
البطولة  وب��داأت مناف�شات   . الوطنية  املنتخبات  مل�شرية 
الفائز  املغلوب وتاأهل  بدور الربع نهائي وبنظام خروج 
لدور الن�شف نهائي , حيث اأ�شفرت نتائج كاأ�س الفتيات 
عن فوز مركز تدريب دبي على مركز تدريب ابوظبي 

تدريب  مركز  لفريق  كبري  وانت�شار   , رد  دون  بهدفني 
را�س اخليمة على مركز تدريب عجمان باأربعة اأهداف 
ت��دري��ب ام القيوين  مقابل ه���دف, وجن��ح ف��ري��ق م��رك��ز 
من الفوز على مركز تدريب الفجرية بثالثية نظيفة, 
وفاز فريق مركز تدريب ال�شارقة-ال�شرقية على مركز 

تدريب ال�شارقة بهدف دون رد.
تدريب  مركز  لفرق  انت�شارات  النا�شئات  كاأ�س  و�شهد 
ابوظبي على مركز تدريب عجمان بثالثة اأهداف دون 
رد, واأم القيوين على ال�شارقة-ال�شرقية بثالثية نظيفة 
, ومتكن الفجرية من الفوز على را�س اخليمة بهدفني 
دون مقابل , يف حني اكت�شح فريق دبي �شباك ال�شارقة 

بثمانية اأهداف مقابل هدف .
وم����ن امل���وؤم���ل ان ي�����ش��ه��د ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل ل���ق���اءات دور 
الفتيات  م�شتوى  على  الكاأ�س  لبطولتي  نهائي  الن�شف 
والنا�شئات , وذلك على مالعب نادي ال�شارقة لتحديد 
املوافق  النهائية التي �شتقام يوم االأربعاء  املباراة  طريف 

. 2013-04-10

انطالقة رائعة ملناف�سات كاأ�س كرة 
القدم للفتيات والنا�سئات

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

بتاريخ:2013/12/27 م املودعة حتت رقم: 184336 
با�ش��م:4 اوول لتاجري ال�شيارات .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع الدفاع بجوار بنك اال�شتثمار -  �س.ب:130550 - هاتف:024438282 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

تاجري ال�شيارات .
الواق�عة بالفئة:39 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن فور اوول باللغة العربية وكلمة فور باللون اال�شفر اوول باللون اال�شود 
باللون اال�شود 4   all باللون اال�شفر   4.4  all ا�شفل ويقابلها  الكلمة من  وحرف ر ممدود لي�شمل باقي 

ممدودة لي�شمل باقي اجلملة وال�شكل على خلفية بي�شاء .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  اأبريل 2013 العدد 10758



طبيب جاك�سون يوؤكد براءته 
موراي  كونراد  مايكل جاك�شون,  الراحل  البوب  مللك  ال�شابق  الطبيب  اأكد 
برائته  على  االإه��م��ال,  نتيجة  القتل  بتهمة  بال�شجن  عقوبة  يق�شي  ال��ذي 

خالل مقابلة مع حمطة �شي اإن اإن االأمريكية االإخبارية.
وو�شف طبيب القلب )60 عاما( وفاة مري�شه ال�شهري جراء االأدوية, بينها 
اأنه وجاك�شون  م��وراي  .وذك��ر  الفادحة  ب� اخل�شارة  املهدئ,  عقار بروبوفول 
كانا �شديقني, موؤكدا اأنه مل يكن يريد اإال االأف�شل للنجم ال�شهري, مو�شحا 
اإبعاد جاك�شون, الذي كان يعاين من االأرق, بالتدريج عن  اأنه كان يحاول 

االأدوية امل�شكنة واملنومة.
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن هذه اأول مقابلة اإعالمية يجريها موراي منذ �شدور 
حكم االإدانة �شده يف ت�شرين الثاين )نوفمر( العام 2011.وق�شت املحكمة 

باأق�شى عقوبة يف حق موراي, وهي ال�شجن ملدة اأربعة اأعوام.
يذكر اأن جاك�شون تويف يف حزيران )يونيو( العام 2009 عن عمر ناهز 50 
عاما. و�شكا موراي خالل املقابلة االإعالمية التي ا�شتمرت ن�شف �شاعة مع 
املذيع االأمريكي اأندر�شون كوبر, من عدم تلقيه حماكمة عادلة.ي�شار اإىل 

اأن موراي تقدم بطعن يف احلكم.

اأوباما وغاغا يظهران على البي�س 
بينما تتهافت معظم النا�س ل�شراء بع�س االأ�شياء املمتعة للقيام بها فى عيد 
الف�شح فاإن جون الموران�س خ�ش�س وقته الإتقان فن الر�شم على البي�س 
وحتويله من جمرد بي�شة عادية اإىل م�شاهري بعد زيارة عامل والت ديزنى, 

حيث بداأ بعدها فى جت�شيد �شخ�شيات امل�شاهري من خالل البي�س.
برجل  وامللقب  عاما  العمر66  يبلغ من  وال��ذى  ب��داأ جون الموران�س  فقد 
البي�س هوايته منذ ال�شبعينات بعد زيارة ملدينة والت ديزنى والتى دفعته 

البتكار ن�شخة طبق االأ�شل من مكى ماو�س وفقا ملا ذكرته جريدة مريور.
وقد قام جون الموران�س بتج�شيد العديد من ال�شخ�شيات ال�شهرية ابتداء 
يقوم  كما  جوبز  �شتيف  ال��راح��ل  وحتى  اأوب��ام��ا  وب���اراك  جاجا  الليدى  من 

بتج�شيد بع�س �شخ�شيات االأفالم والرامج التليفزونية املعروفة.
وتفانى جون فى عمله جعله ي�شنع االآالف من البي�س الفنى وي�شل ارتفاع 
6 بو�شات وي�شتخدم بي�س االأوز والدهانات  اأو   5 كل واح��دة منها ح��واىل 
اخلا�شة بالر�شم على ال�شرياميك ويقوم بر�شم الوجوه على البي�س بدقة 
عمله  لتكملة  القدمية  اخل�شبية  الدمى  بع�س  اأذرع  ي�شتخدم  كما  �شديدة 
على  ج��ون  فن  خ��الل  من  جت�شدهم  يتم  اللذين  امل�شاهري  ويقبل  الفنى. 
�شراء البي�س الذى ميثلهم ويقول جون من خالل البي�س مكننا ابتكار اأى 

�شئ فيما ي�شتمر فى البحث عن م�شادر لالإلهام فى كل مكان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اآميي بوهلر يف عالقة جديدة 
على  م������ع������دودة  اأ�����ش����ه����ر  مت�����ر  مل 
اآميي  االأمريكية,  املمثلة  انف�شال 
بوهلر, عن املمثل ويل اأرنيت, بعد 
بداأت  �شنوات, حتى   9 ا�شتمر  زواج 
نيك  بالكوميدي,  ج��دي��دة  عالقة 

رول.
واأف��������������ادت ����ش���ح���ي���ف���ة ن����ي����وي����ورك 
التي  بوهلر  ان  االأمريكية  بو�شت 
ايلول  يف  زوج���ه���ا  ع���ن  ان��ف�����ش��ل��ت 
�شبتمر املا�شي, ما�شية يف حياتها 
رول,  ب�  عاطفية  عالقة  وجديدها 
ال��ذي اأط��ل م��رات ع��دة يف م�شل�شل 
الذي   Parks and Recreatio

تلعب فيه دور البطولة.
ون��ق��ل��ت ع���ن م�������ش���ادر م��ط��ل��ع��ة ان 
عدة  م���رات  �شوهدا  ورول,  بوهلر 
يف  الع�شاء  تناول  ك��ان  اآخرها  معاً, 
لو�س اجنل�س وبديا يتوددان كثرياً 

اإىل بع�شهما.
عن  انف�شلت  بوهلر  ان  اإىل  ي�شار 
املا�شي  �شبتمر  اأي��ل��ول  يف  اأرن��ي��ت 
وكانت  �شنوات   9 ا�شتمر  زواج  بعد 
 4( اأر�شيبالد  هما  ول���دان  ثمرته 

�شنوات( و اأبيل )�شنتان(.

كي�س على مبي�س مولودة
 قب����ل ولدته���ا 

م�����ش��اع��ف��ات خطرية  م��ن  تنجو  اأن  م���ول���ودة  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
النفجار كي�س اكت�شفه االأطباء على مبي�شها وهي داخل 

رحم اأمها.
اأن االأطباء يف  وذكرت �شحيفة )ديلي ميل( الريطانية 
ا�شكتلندا, الحظوا  العام يف  م�شت�شفى غال�شغو اجلنوبي 
منواً �شريعاً يف بطن االأم لورا هورن وهي يف االأ�شبوع 36 
كبرياً  كي�شاً  ليكت�شفوا  ل�شورة  فاأخ�شعوها  احلمل,  من 

لكن لي�س يف مبي�س االأم, بل يف مبي�س اجلنني.
وتخّوف االأطباء من اأن يحدث انفجار الكي�س م�شاعفات 
قي�شرية,  ل��والدة  االأم  فاأخ�شعوا  اجلنني,  على  خطرية 
وا�شتئ�شال  للمولودة  ج��راح��ة  ب��اإج��راء  الح��ق��اً  ليقوموا 

الكي�س.
حالياً  �شهراً   23 العمر  من  البالغة  املولودة  �شفيت  وقد 

ب�شكل تام.
كان  بحيث  لالأعلى  وينمو  بطنها  ك��ان يف  ه��ورن  وق��ال��ت 
من  ك��ان  االأخ�����رى..  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  اأع�شائها  على  ي�شغط 
اأي حلظة وهي يف رحمي ويقتها.  اأن ينفجر يف  املمكن 

اإنها اأكرث املواليد حظاً يف العامل.

 وفاة م�سّنة بعد اغت�سابها 
فارقت امراأة يف العقد ال�شاد�س من عمرها احلياة وذلك 

بعد تعّر�شها اإىل عملية اغت�شاب من طرف 3 �شبان.
ت�شكن  امل��راأة  اأن  االلكرتونية  اجلريدة  �شحيفة  واأوردت 
)�شواحي  ع��رو���س  ب��ن  حمافظة  م��ن  املحمدية  مبدينة 
العا�شمة اجلنوبية( واأنها تعّر�شت اأم�س االأول الثالثاء, 
اإىل عملية اغت�شاب نقلت على اإثرها اإىل امل�شت�شفى ليتم 

التاأكد من هالكها هناك.
وقد متكنت الوحدات االأمنية من القب�س على مرتكبي 
تاأثري  حت��ت  ك��ان��وا  اأن��ه��م  ت��ب��ني  و  ال�شنيعة  الفعلة  ه���ذه 

اأقرا�س خمدرة عندما ارتكبوا جرميتهم. 

رجالن يهاجمان 4 �سقيقات بالأ�سيد
اأ�شيبت 4 �شقيقات هنديات بجروح حني هاجمهن رجالن 

باالأ�شيد يف والية اأوتار برادي�س.
وذك��رت و�شائل اإع��الم هندية اأن االأخ���وات االأرب���ع, ثالث 
منهن معّلمات ترتاوح اأعمارهن بني 20 و26 عاماً, كّن 
يف طريق عودتهم من املدر�شة التي يعملن بها اإىل املنزل 
دراجة  على  كانا  َرُجلنَي  قبل  للهجوم من  تعّر�شن  حني 

نارية.
واحدة  اأن  ُعلم  ح��ني  يف  امل�شت�شفى,  اإىل  الفتيات  ونقلت 
منهن يف و�شع �شحي دقيق. وقد بداأت ال�شرطة حتقيقاً 

يف الق�شية.
االأجندة  ت�شّدرت  قد  الن�شاء  �شد  العنف  م�شاألة  وكانت 

احلكومية يف الهند .

اأخر�س يحمل هاتفا ويدير املذياع
ال�شيارة.  مذياع  ويدير  املحمول  هاتفه  ي�شتخدم  املزدحمة  ال�شوارع  و�شط  االأج��رة  ب�شيارته  اهلل  عبد  �شيد  ينطلق 
م�شهد يبدو عاديا يتكرر مرات ال حت�شى كل يوم حتى تعلم اأنه اأبكم اأ�شم. ويف م�شر حيث الزحام املروري ال�شديد 
اأبناء قريته  ال�شيارات دورا رئي�شيا يف حركة ال�شري, لكن هذا ال يعيق �شيد االخر�س كما يطلق عليه  اأب��واق  تلعب 
مبحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة. فهو ي�شتخدم اآلة التنبيه كغريه من ال�شائقني, كما اأنه ي�شل للكثري من 
�شائقي االج��رة. يح�س  اأمهر  القرية: االخر�س من  بنف�س  �شائق  زبائنه عر هاتفه. ويقول حممد حرح�س, وهو 
املوتور  باال�شارة. حتى  بينهما  العربية مييز  داخل  ق��راآن مثال  اأو  كلثوم  اأم  �شغلت  ولو  )البوق(.  الكالك�س  ب�شوت 
اإنه يت�شم بذكاء ملحوظ وكاأنه ميلك حا�شة �شاد�شة. ويعمل الفتى اال�شمر  اأقرباوؤه  ي�شعر باأي عطل فيه .ويقول 
النحيف على �شيارة فرن�شية ال�شنع من طراز )بيجو( يعود تاريخ �شنعها للعام 1979. عبد احلليم مراد هو اأحد 
اإنه ال يحتاج للذهاب للوجهة املطلوبة �شوى مرة واحدة ليحفظ بعد ذلك اجتاهه عن ظهر  زبائن �شيد, ويقول 
قلب . ورغم اأن �شيد ال يعرف القراءة والكتابة فاإنه يحفظ اأرقام زبائنه على الهاتف, بحيث ال يحتاج لقراءة اأ�شماء 
اأ�شحابها. ورغم عدم اأهليته للح�شول على رخ�شة قيادة ب�شبب اإعاقته التي نتجت عن اإ�شابته بحمى وهو ر�شيع, 

يجازف �شيد بقيادة �شيارته البي�شاء يف مناطق اأبعد من القرى ال�شغرية املحيطة بقريته.
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رائحة تلميذة تت�سبب بطردها 24  مرة
على  م��رة   24 العمر  م��ن  الثامنة  يف  اأمريكية  تلميذة  ف�شلت 
االأقل من املدر�شة ب�شبب ما قال امل�شوؤولون هناك اإنها رائحتها 
مدر�شة  اإدارة  اأن  حم��ل��ي��ة,  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت  ال��ك��ري��ه��ة. 
مبقاطعة وا�شنطن, ف�شلت تلميذة يف ال�شف الثاين االبتدائي 
االأول  ت�شرين  منذ  مرة  كل  واحد  ليوم  االأقل  على  مرة   24
ال�شيئة.  رائحتها  اإن��ه  االإدارة  قالت  م��ا  ب�شبب  املا�شي  اأكتوبر 
وذكرت املدر�شة يف وثائق ف�شل التلميذة عدة اأ�شباب منها اأنها 
تنام  ك��ان��ت  اأو  للطرد  ال�شابقني  ال��ي��وم��ني  يف  ت�شتحم  تكن  مل 
مبالب�شها اأو مل تكن تذكر املرة االأخرية التي ا�شتحمت فيها اأو 
نظفت اأ�شنانها. ونفت كري�شتال هن�شلي, والدة الطفلة اأن تكون 
اأنها  اأر�شلتها اإىل الطبيب وتبنّي  اإنها  ابنتها ال ت�شتحم, وقالت 
ال تعاين من م�شكلة طبية. غري اأن امل�شوؤولني يف املدر�شة اأكدوا 
اأن رائحة الطفلة �شيئة اإىل درجة اأن ال التالمذة وال االأ�شاتذة 
ي�شتطيعون الرتكيز. وحذرت املدر�شة باأنه اإن مل تتخذ اإجراءات 

لت�شحيح الو�شع, �شت�شتمر بطرد التلميذة.

�سجن يف  ليلة  مقابل  دولرًا   30
ي�شعب  يرغب  ملن  عر�شاً  نرا�شكا  يف  ب�شجن  امل�شوؤولون  ق��ّدم 
رف�شه, وهو مت�شية ليلة يف �شجنهم اجلديد مقابل 30 دوالراً 
فقط. ونقلت و�شائل اإعالم حملية عن م�شوؤويل �شجن مقاطعة 
مت�شية  للراغبني  ميكن  اإن���ه  قولهم  ن��را���ش��ك��ا,  يف  النكا�شرت 
الليلة يف ال�شجن اأيام اخلمي�س, اأو اجلمعة, اأو ال�شبت, م�شريين 
 30 تقدمي  ال��ن��زالء  من  الليلة  ه��ذه  مقابل  يطلبون  اأنهم  اإىل 
الذي  امل���ال  ي��ذه��ب  اأن  على  لل�شجن,  منحة  �شكل  على  دوالراً 
يجمع اإىل مركزين خرييني.  وقّرر امل�شوؤولون ا�شتقبال �شيوف 
يف ال�شجن بهدف التاأكد من اأن كل االأدوات املوجودة فيه تعمل 
اإليه ال�شيف القادم. و�شيكون  ب�شكل �شليم, قبل نقل امل�شاجني 
على  احل�شول  ال�شجن,  يف  باإجراء جولة  الراغبني  با�شتطاعة 

جوالت جمانية ابتداًء من 19 ني�شان اأبريل اجلاري.

�سرقة جائزة نوبل لوزير خارجية
�شرق ل�شو�س ت�شللوا اإىل مقر اإقامة عمدة لندن يف نيوكا�شل, 
الريطاين  اخل��ارج��ي��ة  ل��وزي��ر  منحت  لل�شالم  ن��وب��ل  ميدالية 
نائب  �شعر  م��ن  وخ�شلة   ,1934 ع��ام  هندر�شون  اآرث���ر  ال�شابق 
يف  نورثومريا  �شرطة  وذك���رت  كولينغوود.  ال��ل��ورد  االأم���ريال 
ت�شللوا  ل�شو�شاً  اأن  االإلكرتونية,  �شفحتها  على  ن�شرته  بيان 
اإىل مقر اإقامة عمدة لندن يف جي�شموند بنيوكا�شل, من خالل 
150 األف جنيه ا�شرتليني.  قبو املقر, و�شرقوا اأغرا�شاً بقيمة 
اإن  نيوكا�شل,  يف  املوؤقت  االأمني  امل�شرف  �شتوري,  برو�س  وق��ال 
 1934 ع��ام  منحت  لل�شالم  نوبل  ج��ائ��زة  ه��ي  امل�شروقات  اأح��د 
, وال��ذي �شغل  ال��دويل  الت�شّلح  ن��زع  الآرث��ر هندر�شون لعمله يف 
من�شب وزير اخلارجية وتراأ�س حزب العّمال الريطاين لثالث 
واليات. ووجه �شتوري نداء اإىل املواطنني لالإبالغ عن اأي من 
املواد امل�شروقة الأن بع�شها نادر . وكان هندر�شون تراأ�س حزب 
العّمال الريطاين خالل 3 فرتات ق�شرية بني عامي 1908 
و1931,   1929 بني  اخلارجية  وزي��ر  من�شب  و�شغل  و1932, 
موؤمتر  لرتاأ�شه   1934 عام  لل�شالم  نوبل  جائزة  على  وح�شل 

عار�شة االأزياء الريطانية جورجيا ماي جاغر يف �شورة جتل�س على اأحد املحركات التوربينية لطائرة بريطانية جديدة جنيف لنزع االأ�شلحة.
من طراز 700ER-777 تابعة للخطوط اجلوية يف مطار �شيدين. )رويرتز(

كامريون يغامر لإنقاذ نعجة 
الريطاين  ال����وزراء  رئي�س  غامر 
بالنزول  بنف�شه  ك��ام��ريون  ديفيد 
املياه  وبلغت  موحل  م�شتنقع  اإىل 
اإن��ق��اذ نعجة  مل��ج��رد  خ�شره وذل���ك 
عائداً  كامريون  وك��ان  الغرق.  من 
من زيارة مزارع قرب املنزل الذي 
االأ�شبوع  نهاية  عطلة  فيه  يق�شي 
يف ريف اك�شفورد�شري نهاية ال�شهر 
النعجة  ثغاء  �شمع  عندما  املا�شي, 
بعدما  ب��ال��ط��ني  ال��ت�����ش��ق��ت  ال���ت���ي 
واأ�شارت  خ��روف��ي��ه��ا.  خ��ل��ف  ���ش��ارت 
كامريون  اأن  اإىل  ال� �شن  �شحيفة 
ب�����ش��روال��ه اجل��ي��ن��ز وحذائه  غ��ا���س 
ث���م تبعه  امل�����ش��ت��ن��ق��ع,  امل��ط��اط��ي يف 
حار�شاه حيث قاموا برفع النعجة 
اآم��ن��ة. م��ن ج��ه��ت��ه, اأكد  اإىل اأر�����س 
املزارع جوليان تو�شتيان اأنه عندما 
و���ش��ل اإىل ه��ن��اك ك����ان دي��ف��ي��د يف 
امل�شتنقع وو�شلت املياه اإىل خ�شره 
ن��زل��وا جميعا  م��ع ح��ار���ش��ي��ه, حيث 
للم�شاعدة يف اإخراج النعجة . وقال 
تعافت متاماً  النعجة  اإن  تو�شتيان 
النقاب  ك�شف  ال���ذي  احل����ادث  م��ن 
ني�شان   م���ن  االأول  االث���ن���ني  ع��ن��ه 

ابريل, لكن خروفيها غرقا.

منزل كيفني 
جيم�س للبيع 

الكوميدي,  امل���م���ث���ل  ق�����رر 
عر�س  ج���ي���م�������س,  ك���ي���ف���ن 
منزله بلو�س اأجنل�س للبيع 

لقاء 5.5 ماليني دوالر.
وذك������������ر م������وق������ع ت�����وف�����اب 
قرر  اأن جيم�س  االأم��ريك��ي 
يف  باإن�شينو  منزله  ع��ر���س 
لو�س اأجنل�س للبيع لقاء 5 
ماليني و500 األف دوالر.

ويتاألف املنزل 5 غرف نوم 
وا�شع  و9 حمامات ومطبخ 
وناٍد ريا�شي وم�شبح كبري.

وقد ا�شرتى جيم�س املنزل 
 2003 اأغ�����ش��ط�����س  اآب  يف 
لقاء 3 ماليني و200 األف 

دوالر.
ب�����اأدواره  جيم�س  وا���ش��ت��ه��ر 
ال��ك��وم��ي��دي��ة, ال ���ش��ي��م��ا يف 
فيلمي هيت�س , و هري كمز 

ذي بوم .

اأخالقية  ق�شية  يف  اأي���ام  منذ  التون�شية  املحاكم  اإح���دى  نظرت 
اثنان  اأحيل  فتاة  بينهم  اأ�شخا�س  خم�شة  فيها  االأب��ح��اث  �شملت 
منهم ب��ح��ال��ة ف����رار. ووج��ه��ت اإل��ي��ه��م ت��ه��م حت��وي��ل وج��ه��ة اأنثى 
منهم  الأرب���ع���ة  وت�����ش��اف  وال�����ش��رق��ة  ال�����ش��دي��د  ال��ع��ن��ف  با�شتعمال 
العنف.  با�شتعمال  اأنثى  مواقعة  تهمة  املتهمة  الفتاة  با�شتثناء 
وخالل جل�شة املحاكمة اأكدت حمامية اأحد املتهمني اأن موكلها 
عر عن ا�شتعداده للزواج باملت�شررة و�شيتم اإبرام عقد قرانهما 
خالل االأيام القليلة القادمة فاأجلت املحكمة الف�شل يف الق�شية. 
وكانت االأبحاث يف هذه الق�شية, ح�شب ما اأوردته �شحيفة ال�شباح 
املت�شررة غادرت منزلها يف حدود اخلام�شة  اأّن  بّينت  التون�شية, 
اإاّل  ال�شيارات  غيار  لقطع  مب�شنع  عملها  مقر  اجت��اه  يف  �شباحا 
يف  رئي�شتها  وب��ني  بينها  خ��الف  ح�شل  للعمل  مببا�شرتها  اأن��ه��ا 
ال��ع��م��ل ف��اأط��ردت��ه��ا م��ن امل�����ش��ن��ع. خ��رج��ت وه���ي يف ح��ال��ة نف�شية 
�شيئة وهامت على وجهها بحثا عن عمل جديد, فجابت املنطقة 
القتها  الطريق  ويف  ع��م��ال.  جت��د  اأن  ع�شى  ملدينتها  ال�شناعية 
املتهمة يف الق�شية فاأعلمتها اأنها بدورها ب�شدد البحث عن عمل, 
العمومية  اإىل احلديقة  املت�شررة مبفردها  توجهت  وبعد فرتة 
الريفي  النقل  ب��اجت��اه حمطة  غ���ادرت  ث��م  ال��وق��ت  بع�س  وبقيت 
احلديدية  ال�شكة  من  اقرتابها  عند  اأنها  اإاّل  منزلها  اإىل  لتعود 
ت�شري  م��ك��رتاة  ب�شيارة  �شعرت  االأرت����ال  حمطة  م�شتوى  وع��ل��ى 
ب�شخ�س مي�شكها  اأنها فوجئت  اإاّل  اأهمية  االأم��ر  تعر  فلم  خلفها 
من اخللف ويحاول اإركابها عنوة يف ال�شيارة ثم و�شع قطنا تفوح 

منه رائحة الكحول على اأنفها ففقدت وعيها ومل ت�شتفق اإاّل وهي 
حماطة  �شجرة  اإىل  وثاقها  �شد  مت  وق��د  مهجورة  �شيعة  و�شط 
البحث عن  ب�شدد  التقتها  التي  بالفتاة  �شبان مرفوقني  باأربعة 
عمل. وقد عمد جميعهم اإىل تعنيفها با�شتعمال الركل وال�شرب 
ق�شوا  كما  ال�شجائر  وت��دخ��ني  اخلمر  احت�شاء  على  واأج��روه��ا 
اأيام  ثالثة  طيلة  واحتجزوها  �شكني  بوا�شطة  وهددوها  �شعرها 
تداول اأثناءها ال�شبان االأربعة على اغت�شابها بطريقة ب�شعة كما 
تدهورت  اأن  بعد  اإال   يرتكوها  ومل  وم�شوغها  اأموالها  �شلبوها 
حالتها ال�شحية خ�شية موتها. وبتفطن املارة اإىل الفتاة مت نقلها 
اإىل امل�شت�شفى املحلي باملكان فات�شح اأن عملية االغت�شاب ت�شببت 
يف ح�شول نزيف حاد لها مما ا�شتوجب توجيهها اإىل امل�شت�شفى 
املحافظة حيث اأجريت عليها عملية جراحية لو�شع حد للنزيف 
ومت اإنقاذها من املوت كما اأ�شيبت بانهيار ع�شبي ومت توجيهها 
منا�شبتني  يف  االن��ت��ح��ار  ح��اول��ت  اأي���ن  االأع�����ش��اب  م�شت�شفى  اإىل 
با�شتعمال كمية هائلة من االأقرا�س التي تعتمدها يف عالجها. 
خمت�شة  اأمنية  فرقة  قبل  من  التحريات  انطالق  وبعد  اأمنّيا, 
اأن ثالثة منهم  اأربعة �شبان ات�شح  ال�شبهة يف  للدرك انح�شرت 
حمل عديد منا�شري التفتي�س لفائدة ال�شلطات االأمنية واأحدهم 
حمكوم بعقوبة بدنية يف ق�شية �شرقة وقد فر من ال�شجن خالل 
لكراء  وهو �شاحب حمل  االأخ��ري  اإيقاف هذا  اأمكن  وقد  الثورة 
اإيقاف الفتاة املتهمة و�شخ�س  ال�شيارات كما متكن االأع��وان من 

اآخر فيما حت�شن البقية بالفرار.

اختطفوها.. ق�سوا �سعرها واغت�سبوها جماعيا طيلة 3 اأيام 

هايل بريي تتواجه مع الباباراتزي 
انفجرت النجمة االأمريكية, هايل بريي, يف مواجهة م�شوري الباباراتزي الذين طوقوها 
اأوليفيه  زوجها  اأن  لدرجة  االأم��ور  واحتدمت  اأجنل�س,  لو�س  يف  ابنتها  حتمل  كانت  فيما 
مارتينيز فقد �شوابه وكاد يت�شارب مع امل�شورين لو مل تبعده النجمة الهوليودية عنهم. 
واأفاد موقع تي اإم زي االأمريكي انه ما اأن و�شلت بريي وابنتها نهال وزوجها اإىل مطار 

لو�س اجنل�س بعد مت�شية اإجازة يف هاواي حتى تهافت م�شورو البابارتزي واأحاطوهم.
وحاولت بريي يف البداية الت�شرف بلطف مطالبة امل�شورين باالبتعاد نظراً لوجود طفلة 

معها, لكنهم مل يردوا ف�شتمتهم واأخذت ت�شرخ عليهم. وتوجه ال� 3 اإىل �شيارتهم, ولكن 
الباباراتزي الحقوهم, وعندها فقد مارتينيز �شوابه وركل اأحد امل�شورين �شارعت بريي 

لالإم�شاك به ودفعه اإىل داخل ال�شيارة تفادياً الأية م�شاكل قانونية. وغادرت بريي 
وزوجها وابنتها املكان من دون اأية م�شاكل اإ�شافية.


