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88 اإماراتياً ح�صة املنطقة يف 
الألعاب العاملية بلو�ص اأجنلو�ص 2015 

عربي ودويل

المارات واململكة املتحدة توقعان مذكرتي تفاهم 
ب�صاأن اإن�صاء حوار القيم و منظومة املوؤهالت 

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

تزايد التوتر بني املوؤ�ص�صتني 
التنفيذية والق�صائية يف م�رص

•• لندن-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عقد 
ام�س مع  بلندن  �شرتيت  داونينغ   10 اهلل جل�شة مباحثات يف  حفظه 
دولة ديفيد كامريون رئي�س ال��وزراء الربيطاين يف اإطار زيارة �شموه 
الر�شمية التي يقوم بها حاليا لربيطانيا تلبية لدعوة من جاللة امللكة 

اليزابيث الثانية.
تناولت املباحثات �شبل تعزيز عالقات التعاون وال�شداقة التي تربط 

ال�شيا�شية  املجاالت خا�شة  ال�شديقني يف خمتلف  وال�شعبني  البلدين 
الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  دول��ة  ورح��ب  واال�شتثمارية.  واالقت�شادية 
..م�شيدا  ل�شموه  املرافق  والوفد  الدولة  ال�شمو رئي�س  بزيارة �شاحب 
واململكة  االإم����ارات  دول��ة  تربط  التي  التاريخية  ال��ع��الق��ات  مب�شتوى 

املتحدة قيادة وحكومة و�شعبا يف �شتى املجاالت.
ال�شيا�شية  املو�شوعات  م��ن  ع��دد  ا�شتعرا�س  املباحثات  خ��الل  وج��رى 
بتعزيز  الكفيلة  ال�شبل  وبحث  واال�شتثمارية  والتجارية  واالقت�شادية 
التعاون  م��ن  او���ش��ع  اآف���اق  فتح  ي�شهم يف  البلدين مب��ا  ب��ني  ال��ع��الق��ات 

والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني.
كما جرى ا�شتعرا�س وتبادل وجهات النظر حول التطورات وامل�شتجدات 
من  املبذولة  الدولية  واجل��ه��ود  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  الراهنة 

خمتلف االأطراف بهدف اإعادة االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
من جهة اخرى التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
املتحدة  للمملكة  الر�شمية  زيارته  ختام  يف  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
ام�س بق�شر كالرين�س هاو�س �شاحب ال�شمو امللكي االأمري ت�شارلز ويل 

عهد بريطانا امري وليز.                                 )التفا�شيل �س2(

   

�شمن اإطار خطتها التطويرية ال�شاملة
جريدة الفجر تطلق ن�سختها 

الإلكرتونية على ال�سبكة العنكبوتية
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شبكة  على  االإل��ك��رتون��ي��ة  ن�شختها  ر�شميا  الفجر  ج��ري��دة  اأطلقت 
اإطار  �شمن  وذل���ك   )www.alfajrnews.ae( العنكبوتية 
خطتها التطويرية ال�شاملة والتي ا�شتهدفت جميع اأق�شام اجلريدة .

تاأكيد  اأن  ال��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي  اأك���د عبيد حميد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ح�شور جريدة الفجر يف الف�شاء االإعالمي االإلكرتوين يت�شق متاما 
االإعالمي يف  العمل  املوؤثر يف منظومة  ودوره��ا  العريق  تاريخها  مع 
االإمارات وهي خطوة مهمة ت�شتهدف تو�شيع خارطة انت�شارها لتكون 

متاحة اأمام ماليني املت�شفحني عرب العامل .
واأ�شاف املزروعي اأن حتري امل�شداقية وال�شفافية وتعزيز التوا�شل مع 
املفتوحة ي�شتدعي بال�شرورة  الف�شاءات االإعالمية  القراء ويف زمن 
التوا�شل ومد ج�شور  اآف��اق  العاملي اجلديد وفتح  النهج  جم��اراة هذا 
التوا�شل بهدف تعزيز دور اجلريدة وطنيا وعربيا وعامليا .. م�شريا 
اأن املخزون االإعالمي الذي ت�شتاأثر به �شحيفة الفجر يوؤهلها لتاأكيد 

ح�شورها وانفتاحها االإعالمي على خمتلف االجتاهات .
واأ�شار املزروعي اأن موقع ال�شحيفة االإلكرتوين يتمتع بتنوع فريد من 
اخلدمات االإعالمية والبوابات ال�شحافية واالإعالنية تت�شمن جميع 
�شفحات اجلريدة باالإ�شافة اإىل اإتاحة امللحق املميز اأمام القراء وقد 
وذلك   )pdf( ب�شغة  ال�شفحات  هذه  اإدراج  على  ال�شحيفة  حر�شت 
النتاجات  هذه  جميع  تنزيل  من  والقراء  املت�شفحني  متكني  بهدف 

االإعالمية بكل ي�شر و�شهولة .                      )التفا�شيل �س21(

رئي�س الدولة خالل لقائه ويل عهد بريطانيا  )وام( رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع رئي�س الوزراء الربيطاين  )وام(

زار معر�ض الإمارات للوظائف 

حممد بن را�سد ي�ستقبل عددا من امل�سوؤولني امل�ساركني يف 
املنتدى العاملي الفريقي للأعمال وياأمر بتنظيمه �سنويا 

•• دبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل يف جمل�س مدينة جمريا بدبي 
ب��ع��د ظ��ه��ر ام�����س ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
حممد بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي كال من 
ومعايل  اأوغندا  وزراء  رئي�س  مبابازي  اأماما  معايل 

اعتماد التقومي املدر�شي للعام املقبل

الدوام 1 �سبتمرب للمعلمني والإداريني و8 للطلبة
•• دبي- حم�شن را�شد

للعام  الدرا�شية  الف�شول  بني   ، االإج���ازة  ف��رتة  تكون  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  ق��ررت 
االأول،  الدرا�شي  الف�شل  لنهاية  اأ�شابيع  ثالث  2014،بواقع   2013- املقبل  الدرا�شي 
االإجازة  يليه  الثالث  ال��درا���ش��ي  الف�شل  اأن  على  ال��ث��اين،  ال��درا���ش��ي  للف�شل  واأ�شبوعني 
ال�شيفية ، على اأن يبداأ العام الدرا�شي اجلديد للمعلمني 1 �شبتمرب ، وللطالب بكافة 
باعتمادها تطبيق نظام  ال��وزارة  ق��رار  القرارات �شمن  تلك  وتاأتي   ، �شبتمرب   8 املراحل 

الف�شول الدرا�شية الثالث للعام الدرا�شي املقبل.                           )التفا�شيل �س5(

عرث على املبلغ يف �شلة القمامة 
قائد طائرة يقا�سي عامل 

نظافة ب�سرقة 50 األف دولر 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

جل�شتها  يف  اخليمة  راأ����س  يف  اجل��ن��اي��ات  حمكمة  اأرج���ات 
اأم�س النظر يف  ق�شية عامل اآ�شيوي كان متهما من قبل  
األف   50 مبلغ  �شرقة  جرمية  ب��ارت��ك��اب  العامة  النيابة 
اإحدى الطائرات يف مطار راأ�س اخليمة  دوالر من قائد 
خالل الفرتة امل��ا���ش��ي��ة.                                 )التفا�شيل 

نور الدين برهاين نائب رئي�س جزر القمر االحتادية 
ومعايل جابوليل ما�شواما وزيرة ال�شناعة والتجارة 
عام  اأم��ني  انفوانيا  �شندي�شو  ومعايل  �شوازيلندا  يف 
هبة  وال�����ش��ي��دة  الكومي�شا  االف��ري��ق��ي��ة  ال���دول  جتمع 
لدول  االقليمية  اال�شتثمار  وك��ال��ة  م��دي��رة  �شالمة 
العاملي  املنتدى  الذين ي�شاركون يف اعمال  الكومي�شا 

االفريقي لالعمال يف دبي . 
)التفا�شيل �س3(

الفجر........    04:22            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   06:55  
الع�صاء......   08:25

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله عددا من امل�شوؤولني امل�شاركني املنتدى العاملي االفريقي لالعمال )وام(

حممد بن زايد خالل لقائه رئي�س وزراء اليابان   )وام(

رئي�س الدولة ي�سدر قانونا 
ب�ساأن �سوق اأبوظبي العاملي

  •• اأبوظبي-وام:
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
اأبوظبي  �شوق  ب�شاأن  قانوناً  اأبوظبي  الإم��ارة  حاكماً  ب�شفته  اهلل  حفظه 

العاملي.
ويهدف �شوق اأبوظبي العاملي اإىل الرتويج ملكانة االإمارة ك�شوق عاملي رائد 
ولتطوير اقت�شاد االإمارة وتعزيز البيئة االقت�شادية جلذب اال�شتثمارات 
املالية واالإ�شهام ب�شكل فعال يف جمال اخلدمات املالية الدولية. وياأتي 
وت�شميمها  املالية  املرافق  جميع  وتقدمي  خللق  العاملي  اأبوظبي  �شوق 

للعمل ب�شكل مرتابط وتكامل. 
)التفا�شيل �س2(

عن  ت��ت��ح��دث  ا���س��رائ��ي��ل 
ع����دوان ج��دي��د ع��ل��ى غ��زة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

االإ�شرائيلية  الت�شريبات  ت��وال��ت 
����ش���ن حملة  م����وع����د  ق������رب  ع�����ن 
جديدة على غزة يف حني تتفاوت 
لكنهم  ذل����ك  ع���ن  م��ع��ل��ق��ني  اآراء 
متفقون على اأن �شيولة االأو�شاع 
من �شاأنها الدفع لعدوان جديد.

واأو����ش���ح م�����ش��در ك��ب��ري يف جي�س 
وقبل  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  االح����ت����الل 
اغ��ت��ي��ال ق����وات االح���ت���الل هيثم 
نحو  ال��ت��ن��ازيل  العد  اأن  امل�شحال 
عملية ع�شكرية جديدة يف قطاع 

غزة قد بداأ.
ال����ذي مل يك�شف  امل�����ش��در  وق����ال 
االإخ����ب����اري  )واال(  مل���وق���ع  ع���ن���ه 
ال�شيا�شي  امل�شتوى  اإن  بالعربية 
على  ي��ح��ظ��ر  االآن  ح��ت��ى  زال  م���ا 
على  مفرطة  بقوة  ال��رد  اجلي�س 
اإط��الق �شواريخ من غزة نتيجة 
وجود توتر اأمني يف املنطقة لكن 

لل�شرب حدود.
يتجاهل  ال�������ذي  امل�������ش���در  ل���ك���ن 
ا�شتمرار احل�شار على غزة يوؤكد 
ال�شواريخ  ت�شاقط  ا�شتمرار  اأن 
من غزة والرد االإ�شرائيلي عليها 
الع�شكرية  امل���واج���ه���ة  اأن  ي��ع��ن��ي 

القادمة باتت م�شاألة وقت.

•• عوا�شم-وكاالت:

ا�شتعلت مواجهات بني قوات النظام ال�شوري واجلي�س 
مع  بالتزامن  متفرقة  جبهات  وعلى  حماة  يف  احل��ر 
غارات �شنتها الطائرات احلربية على مناطق �شكنية 
يف ريف دم�شق. وقالت جلان التن�شيق املحلية يف حماة 
تابعة  اأمنية  حواجز  �شتة  ا�شتهدف  احلر  اجلي�س  اإن 
قامت  بينما  ال�شمايل،  حماة  ري��ف  يف  النظام  لقوات 
قوات النظام باإعدامات ميدانية وحرق للمنازل بعد 

اقتحامها حي طريق حلب يف مدينة حماة.
ك��م��ا ذك���رت �شبكة ���ش��ام اأن اجل��ي�����س احل���ر مت��ك��ن من 
ال�شمايل بالكامل  تدمري حاجز اجللمة بريف حماة 
زور  كتيبة  واملدفعية  ال��ه��اون  بقذائف  ا�شتهدف  كما 

ال�شو�س بريف حماة اجلنوبي.
اجلرحى  م��ن  ع��دد  �شقوط  اإىل  ���ش��ام  �شبكة  واأ���ش��ارت 
املتفجرة  بالرباميل  املروحي  للطريان  ق�شف  ج��راء 

على قرية احلوا�س ب�شهل الغاب بريف حماة.
باأن  الوطني لالإعالم  ال�شوري  املركز  اأفاد  من جهته 
اجلي�س احلر متكن من ال�شيطرة على حاجز اجللمة 

يف حماة بعد ا�شتباكات عنيفة مع قوات النظام.
ق�����ش��ف��ت م��دف��ع��ي��ات النظام  اأخ�������رى،  وع���ل���ى ج��ب��ه��ة 
ريف  يف  الغربية  بالغوطة  ال�شيح  خان  بلدة  ال�شوري 
احلر  اجلي�شني  ب��ني  ا���ش��ت��ب��اك��ات  دارت  بينما  دم�����ش��ق 
وال��ن��ظ��ام��ي ع��ل��ى ح��اج��ز ب��ل��دة ال��دي��رخ��ب��ي��ة. واأف����ادت 
اأغ��ارت على كل  النظام  ب��اأن مقاتالت  التن�شيق  جلان 
دم�شق  ري��ف  وزملكا يف  ودوم���ا  واملع�شمية  داري���ا  م��ن 
وق�شفتها بال�شواريخ والقنابل الفراغية، بينما دارت 
ا�شتباكات بني اجلي�شني احلر والنظامي على املتحلق 
ال�شرقية  الغوطة  يف  زملكا  بلدة  جهة  من  اجلنوبي 
بريف دم�شق. وحتدثت �شبكة �شام عن �شقوط ثمانية 
قتلى على االأقل وع�شرات اجلرحى يف ح�شيلة اأولية 

ل�شحايا الق�شف على بلدة حزة بريف دم�شق.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة مع معايل �شينزو 
�شبل  ال��ي��اب��ان  وزراء  رئ��ي�����س  اآب���ي 
التعاون  وت��ط��وي��ر ع��الق��ات  دع���م 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول�����ة االإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة وال���ي���اب���ان يف 
خم��ت��ل��ف امل�����ج�����االت. ج�����اء ذلك 
خالل اللقاء الذي عقده الفريق 
ال�شيخ حممد بن زايد  اأول �شمو 
اآبي  �شينزو  معايل  مع  نهيان  اآل 

م�شاء اأم�س يف ق�شر االإمارات.
)التفا�شيل �س3(

واجل�رح��ى   القتلى  ع�س���رات 
واملالكي يحذر من حرب بل نهاية 

•• بغداد-وكاالت:
ق�����ال�����ت ال���������ش����رط����ة ال����ع����راق����ي����ة 
من  ع�����������ددا  ان  وم���������ش����ع����ف����ون 
التفجريات وقعت يف العراق ام�س 
االرب��ع��اء مم��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن �شقوط 
اجلرحى  وع�����ش��رات  قتيال   15
العنف  الع��م��ال  ح���اد  ت�شاعد  يف 
ت�شببت يف تعايل التحذيرات من 

اندالع �شراع طائفي.
رئي�س احلكومة  من جانبه حذر 
ام�س من  املالكي  العراقية نوري 
ان جناح حماوالت متزيق العراق 
نهاية  ال  ح������رب  اىل  �����ش����ت����وؤدي 
على  اخل���ط���ر  ان  م���ع���ت���ربا  ل���ه���ا، 
ال��ب��الد ال��ي��وم ي��ات��ي م��ن املنطقة 

وحتدياتها الطائفية.

معارك على جبهات متفرقة يف �سوريا وق�سف متوا�سل

بحث مع رئي�ض الوزراء الياباين �شبل دعم وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين

حممد بن زايد يوؤكد على التعاون امل�سرتك يف 
ار�ساء ال�سلم ودعم المن وال�ستقرار يف املنطقة
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

رئي�ض الدولة وويل عهد بريطانيا يوؤكدان ثقتهما بتنامي العالقات بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني

خليفة وكامريون يبحثان العلقات الثنائية وامل�ستجدات الراهنة يف ال�سرق الأو�سط 
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المارات واململكة املتحدة تقدمان 6 ر11 مليون درهم لدعم ال�سومال
االمارات وبريطانيا يف تعاملهما مع هذه امل�شكلة غري املقبولة 
يف مناطق النزاعات وعرب هذا الدعم فان االمارات تعرب عن 
�شرورها مل�شاعدة حكومة ال�شومال يف جهودها لتقوية وتنوير 

الن�شاء .
عانت  هيج  وليم  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  قال  جانبه  من 
..معربا  النزاعات  ب�شبب  اجلن�شي  العنف  من  ب�شدة  الن�شاء 
عن �شروره بالتعاون االماراتي الربيطاين مل�شاعدة احلكومة 

ال�شومالية على حت�شني حياة الن�شاء.
واأكد اأن هذا الدعم �شي�شاعد يف تنفيذ القرارات التي �شت�شدر 
عن موؤمتر مواجهة العنف اجلن�شي وذلك بعد تقييم خرباء 

االأمم املتحدة الذين �شيزورون ال�شومال .

انعقاد موؤمتر لندن حول ال�شومال يف ال�شابع من مايو اجلاري 
والذي �شيناق�س مو�شوع العنف اجلن�شي يف ال�شومال .. ولفت 
بريطانيا  ل��دى  اأول��وي��ة  ي�شكل  امل��و���ش��وع  ه��ذا  اأن  اىل  ال��ب��ي��ان 

وت�شاعدها دولة االمارات يف التغلب عليه.
الن�شاء  ت�شاعد  اأنها  اأعلنت  قد  ال�شومالية  احلكومة  وكانت 

ال�شوماليات يف التغلب على م�شكلة العنف اجلن�شي.
و�شيعمل هذا الدعم - الذي ياأتي منا�شفة من دولة االمارات 
يف  الن�شاء  مل�شاعدة  ال��ق��درات  وبناء  تدريب  على   - وبريطانيا 
التغلب على هذه امل�شكلة وم�شاعدة فريق اخلرباء من االمم 
املتحدة اأثناء زيارتهم لل�شومال يف وقت متاأخر من هذا العام. 
بقيادتي  اأ�شيد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 

•• لندن-وام:

ر11   6 تقدمي  على  املتحدة  واململكة  االم���ارات  دول��ة  اتفقت 
ا���ش��رتل��ي��ن��ي ل��دع��م ال�شومال  م��ل��ي��ون دره����م م��ل��ي��وين ج��ن��ي��ه 

وم�شاعدته يف التغلب على العنف اجلن�شي.
جاء االعالن عن االتفاق عقب حمادثات اأجراها �شمو ال�شيخ 
اآل نهيان وزي��ر اخلاريجة ام�س مع نظريه  عبد اهلل بن زاي��د 
الربيطاين وليم هيج يف اطار الزيارة الر�شمية التي يقوم بها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل اىل اململكة املتحدة.
وياأتي هذا الدعم - بح�شب بيان �شدر عقب املباحثات - قبل 

املجل�س الوطني للإعلم يحتفل باليوم العاملي للعمال
•• ابوظبي-وام:

عام  كل  مايو من  االول من  ي�شادف  ال��ذي  للعمال  العاملي  باليوم  لالإعالم  الوطني  املجل�س  احتفل 
.. انتهاجا ملبداأ االإثابة ليكون دافعا للنهو�س بكفاءة العمل واإميانا منه بالدور املهم الذي يقوم به 
االن�شان  بحقوق  املتزايد  الر�شيدة  قيادتنا  اهتمام  و�شمن  داخليا  املوؤ�ش�شي  العمل  دعم  يف  العاملون 
العاملني تقديرا  املجل�س هدايا رمزية لفئة من  . وقدم  العمال ب�شفة خا�شة  ب�شفة عامه وحقوق 
وتعزيزا  االجتماعي  والتعا�شد  التكافل  يف  االإم���ارات  روؤي��ة  من  انطالقا  لهم  وت�شجيعا  جلهودهم 
لالت�شال الداخلي. وقامت اإدارة االت�شال احلكومي يف املجل�س بتنظيم هذه املبادرة للعام الثاين على 
التوايل يف اإطار مبادراتها املواكبة للمنا�شبات الوطنية واالجتماعية والثقافية املحلية والعاملية..ومبا 
ينمي ال�شعور باالرتباط بني هوؤالء العمال واملجل�س ويعطيهم دافعا ملزيد من العطاء وتوثيق عالقة 

هذه الفئة باملجل�س.

رئي�س الدولة ي�سدر قانونا ب�ساأن �سوق اأبوظبي العاملي
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ب�شفته حاكماً الإمارة اأبوظبي قانوناً ب�شاأن �شوق اأبوظبي العاملي.

ويهدف �شوق اأبوظبي العاملي اإىل الرتويج ملكانة االإمارة ك�شوق عاملي رائد 
اال�شتثمارات  االقت�شادية جلذب  البيئة  وتعزيز  االإم��ارة  اقت�شاد  ولتطوير 
املالية واالإ�شهام ب�شكل فعال يف جمال اخلدمات املالية الدولية. وياأتي �شوق 
اأبوظبي العاملي خللق وتقدمي جميع املرافق املالية وت�شميمها للعمل ب�شكل 

مرتابط وتكامل. 
وكان قد �شدر مر�شوم احتادي باإن�شاء منطقة حرة يف اإمارة اأبوظبي ت�شمى 
�شوق اأبوظبي العاملي، وقد مت حتديد موقع �شوق اأبوظبي العاملي مبوجب 
قرار جمل�س الوزراء بحيث تكون املنطقة احلرة يف جزيرة املاريه يف اإمارة 

اأبوظبي وقد حدد القرار امل�شاحة املخ�ش�شة للمنطقة احلرة يف اجلزيرة.
منها  كل  تتمتع  �شلطات  العاملي  اأبوظبي  �شوق  يف  تن�شاأ  القانون  ومبوجب 
منها  ك��ل  ومت��ار���س  م�شتقلة  ومبيزانية  امل�شتقلة  االعتبارية  بال�شخ�شية 
العاملي،  ال�شوق  واأنظمة  القانون  اأحكام  وفق  م�شتقل  ب�شكل  اخت�شا�شاتها 
واخت�شا�شاتها  مهامها  ح��دود  يف  التنفيذية  ال��ق��رارات  منها  ك��ل  وت�شدر 
املقررة يف القانون واأنظمة ال�شوق العاملي وهذه ال�شلطات هي: مكتب م�شجل 

ال�شوق العاملي، مكتب تنظيم اخلدمات املالية، حماكم ال�شوق العاملي.
ال�شرق  اأ���ش��واق  بني  اإ�شرتاتيجية  و�شل  حلقة  لي�شكل  ال�شوق  اإن�شاء  وج��اء 
العاملية  ال���ت���داوالت  و���ش��رع��ة  اأداء  بتعزيز  ي�شاهم  مب��ا  واأوروب�����ا  االق�����ش��ى 
يغطي  بحيث  تباطوؤ  اأو  توقف  دون  )Financial Highway( من 
الثغرة الزمنية التي تكون خاللها حركة اأ�شواق املال العاملية متباطئة وهي 
من ال�شاعة ال�شابعة وحتى احلادية ع�شر �شباحاً بتوقيت االإمارات العربية 
املتحدة كما �شيعزز مكانة الدولة على خارطة االأ�شواق العاملية و�شي�شاعف 
حجم تداول العمالت وال�شلع واملواد االأولية بحيث �شي�شدر اأ�شعار التداول 

وخدمات   )Trust( والرت�شت  مقيدة  غري  اأو  الت�شرف  مقيدة  ب�شورة 
التمثيل االئتماين وح�شابات ال�شمان، وتقدمي اخلدمات املرتبطة باأي مما 

تقدم.
احلافظ االأمني املقا�شة املركزية والت�شوية واالإيداع. 

جميع  يف  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  االأم���وال  روؤو����س  وتوفري  امل�شاريع  متويل 
املجاالت اال�شتثمارية.

واالأوراق  واالأذون����ات  وال�شكوك  وال�شندات  االأ���ش��ه��م  واإ���ش��دار  و���ش��راء  بيع 
املالية االأخرى واملنتجات املالية بجميع اأنواعها والعمالت وال�شلع واملعادن 
باأنواعها وامل�شتقات مبا يف ذلك العقود االآجلة واخليارات املالية التي تقع 
على اأي منها، واالقرتا�س ب�شمان اأي منها لتوفري ال�شيولة ملبا�شرة جميع 
املالية  واالأوراق  النقد  باأ�شواق  املرتبطة  االأخ���رى  واخل��دم��ات  الن�شاطات 

 .)Money Market(
باالأ�شهم  اخل��ا���ش��ة  امل��ال��ي��ة  واالأ����ش���واق  ال��ب��ور���ش��ات  وت�شغيل  واإدارة  مت��ل��ك 
والعقود  واملعادن  وال�شلع  املالية  واالأوراق  وال�شكوك  والعمالت  وال�شندات 

االآجلة وامل�شتقبلية واخليارات وامل�شتقات بجميع اأنواعها. 
املمتلكات  ت��اأم��ني  ذل��ك  يف  مب��ا  التاأمني  وو�شاطة  التاأمني  واإع���ادة  التاأمني 
التاأمني  اأن��واع  والتاأمني �شد احل��وادث والتاأمني على احلياة وغريها من 
امل�شرفية واملالية  اأخرى متعلقة بذلك خدمات اال�شت�شارات  واأية خدمات 

واال�شتثمارية. 
خدمات التدقيق واملحا�شبة واخلدمات القانونية واأية خدمات اأخرى تابعة 

لالأعمال واالأن�شطة املالية وامل�شرفية. 
االئتماين وخدمات  الت�شنيف  والدعم وخدمات  امل�شاندة  اأعمال وخدمات 

املعلومات لالأعمال واالأن�شطة املالية وامل�شرفية.
كما ن�س القانون على اأن يخ�شع ال�شوق العاملي و�شلطات وموؤ�ش�شات ال�شوق 
�شريبة  ذل��ك  يف  مبا  �شفر  قدرها  ال�شرائب  من  لن�شبة  وعمالها  العاملي 
ال�شريبة  ن�شبة  وت�شمل  العاملي.  ال�شوق  داخ��ل  بعملياتها  املتعلقة  الدخل 

وبالتايل �شيوفر �شيولة عالية يف االأ�شواق. 
الن�شاطات  من  العديد  املرخ�شة  ال�شوق  موؤ�ش�شات  متار�س  للقانون  ووفقاً 
اأن�شطة  ذل��ك  يف  مبا  وامل�شرفية  املالية  واخل��دم��ات  االأن�شطة  اأب��رزه��ا:  من 
ق�شرية  الآج��ال  والقرو�س  املالية  الت�شهيالت  وتوفري  التمويل  وخدمات 

ومتو�شطة وطويلة االأمد امل�شمونة وغري امل�شمونة.
و�شركات  واخلا�شة  واال�شتثمارية  التجارية  وامل�شارف  اال�شتثمار  اأعمال 
ال��ت��م��وي��ل و����ش���رك���ات اال���ش��ت��ث��م��ار وجت�����ارة اجل��م��ل��ة واالأع����م����ال امل�شرفية 

االإلكرتونية واإدارة اال�شتثمارات وترتيبها والتعامل بها.
املتاجرة والتداول باالأوراق املالية وبالعمالت وبال�شلع وباملعادن وبامل�شتقات 
وعلى  االآنية  اأو  االآجلة  بالعقود  واملتاجرة  التداول  ذلك  يف  )مبا  باأنواعها 

الهام�س اأو من خالل بيع و�شراء وعر�س اخليارات املالية باأنواعها.
كانت هذه  �شواء  اأنواعها  واملعادن بجميع  ال�شلع  وت�شليم  تخزين ومعاملة 
ال�شلع اأو املعادن ممثلة ب�شكوك اأو من خالل الت�شليم الفعلي، والقيام باأية 

خدمات مكملة لذلك.

الو�شاطة املالية والنقدية مبا يف ذلك الو�شاطة الرئي�شية 
)Prime Brokerage(

بتقدمي عرو�س بيع و�شراء   )  Market Making( ال�شوق �شناعة 
املالية  للعمالت وال�شلع واملعادن واالأوراق وال�شندات وال�شكوك وامل�شتقات 

بجميع اأنواعها.
من  بها  يرتبط  وم��ا  االإ�شالمية  امل�شارف  ون�شاطات  االإ�شالمي  التمويل 

ن�شاطات.
و�شناديق  واالأم�����وال  االأ���ش��ول  وت�شويق  واإدارة  وت�شغيل  وت�شكيل  اإن�����ش��اء 
امل�شرتكة  اال�شتثمار  و�شناديق  واالئتمان  املعا�شات  و�شناديق  اال�شتثمار 
و�شناديق التحّوط و�شناديق وحمافظ اال�شتثمار باأنواعها واإدارة االأ�شول 

حتويل االأ�شول اأو االأرباح اأو االأجور باأية عملة من العمالت اىل اأية جهة 
خارج ال�شوق العاملي وذلك ملدة )50( خم�شني عاماً تبداأ من تاريخ العمل 
باأحكام هذا القانون، ويجوز جتديد هذه املدة ملدة مماثلة بقرار من املجل�س 

التنفيذي. 
العاملي  ال�����ش��وق  واأن�����ش��ط��ة  اأم�����وال وح��ق��وق  ال��ق��ان��ون ال تخ�شع  ومب��وج��ب 
و�شلطات ال�شوق العاملي وموؤ�ش�شات ال�شوق العاملي الأية اإجراءات م�شادرة اأو 
و�شع اليد اأو اأية قيود ب�شاأن امللكية الفردية اإال بحكم ق�شائي من حماكم 
ال�شوق العاملي املخت�شة، كما يجوز اأن تكون اأي من موؤ�ش�شات ال�شوق العاملي 
مملوكة كلياً اأو جزئياً من قبل اأ�شخا�س اأو كيانات من غري مواطني الدولة 

اأو لي�س لها حمل اإقامة يف الدولة.
ال�شوق  وموؤ�ش�شات  العاملي  ال�شوق  و�شلطات  العاملي  ال�شوق  القانون  واأعفى 
من  امل�شتوردة  والب�شائع  ال�شلع  كافة  على  اجلمركية  الر�شوم  من  العاملي 
قبلها لغايات اأعمالها يف ال�شوق العاملي. كما ت�شتثنى ال�شلع والب�شائع من 
اأية ر�شوم جمركية اإذا مت ا�شتريادها اإىل اأي من املناطق احلرة غري املالية 
التي تن�شئها اأو يقوم جمل�س االإدارة باإدارتها. وال تخ�شع ال�شلع والب�شائع 
الأية ر�شوم جمركية داخل ال�شوق العاملي عند ا�شترياد اأو ت�شدير هذه ال�شلع 

اأو الب�شائع.
ابتدائية  درج��ت��ني  م��ن  حم��اك��م  ال��ع��امل��ي  لل�شوق  �شيكون  ل��ل��ق��ان��ون  ووف��ق��ا 
وا�شتئنافية وتنفذ االأحكام والقرارات واالأوامر ال�شادرة عن حماكم ال�شوق 
العاملي والقرارات التحكيمية امل�شادق عليها من قبل حماكم ال�شوق العاملي 
وفق  العاملي  ال�شوق  ح��دود  خ��ارج  االخت�شا�س  �شاحبة  ال�شلطات  قبل  من 
اأي��ة مذكرة  ووف��ق  ال�شلطات  ه��ذه  قبل  املعتمدة من  واالأنظمة  االإج���راءات 
وهذه  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��وق  حم��اك��م  اأو  االإدارة  جمل�س  ب��ني  تفاهم  اتفاقية  اأو 
ت�شاهي  بال�شوق  خا�شة  وفعالة  حديثة  قوانني  اإع��داد  مت  وقد  ال�شلطات. 
متطلبات وتطورات االأ�شواق املالية العاملية وتتطابق مع قوانني اخلدمات 

املالية العاملية.

اتفقا على تعزيز دور القنوات احلكومية الر�شمية للبلدين والقطاع اخلا�ض يف تعزيز ال�شتثمارات 

خليفة وكامريون يبحثان تعزيز العلقات الثنائية وامل�ستجدات الراهنة يف ال�سرق الأو�سط

رئي�س الدولة وويل عهد بريطانيا يوؤكدان ثقتهما بتنامي العلقات بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني

رئي�س الدولة ي�سع اإكليل من الزهور على �سريح اجلندي املجهول يف وي�ستمن�سرت اآبي

•• لندن-وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عقد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه اهلل ج��ل�����ش��ة م��ب��اح��ث��ات يف 
ام�س  بلندن  �شرتيت  داونينغ   10
م��ع دول���ة دي��ف��ي��د ك��ام��ريون رئي�س 
زيارة  اإط��ار  ال���وزراء الربيطاين يف 
���ش��م��وه ال��ر���ش��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
تلبية لدعوة من  حاليا لربيطانيا 

جاللة امللكة اليزابيث الثانية.
تعزيز  ���ش��ب��ل  امل���ب���اح���ث���ات  ت���ن���اول���ت 
ع�����الق�����ات ال����ت����ع����اون وال�������ش���داق���ة 
وال�شعبني  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����ش��دي��ق��ني 
واالقت�شادية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  خ��ا���ش��ة 

واال�شتثمارية.
ورح��������ب دول��������ة رئ����ي���������س ال����������وزراء 
�شاحب  ب�������زي�������ارة  ال�����ربي�����ط�����اين 
ال�����ش��م��و رئ���ي�������س ال����دول����ة وال���وف���د 
مب�شتوى  ..م�شيدا  ل�شموه  املرافق 
تربط  ال��ت��ي  التاريخية  ال��ع��الق��ات 

وت��ن�����ش��ي��ق اجل����ه����ود امل�������ش���رتك���ة ملا 
امل�����ش��رتك��ة ويعود  امل�����ش��ال��ح  ي��ح��ق��ق 
البلدين  ل�شعبي  واملنفعة  ب��اخل��ري 

ال�شديقني.
واأ�������ش������اد دول��������ة رئ���ي�������س ال���������وزراء 
الربيطاين مبواقف دولة االإمارات 
العربية املتحدة الرامية اإىل حتقيق 
ال�شالم ال�شامل يف املنطقة والدفع 
مب���ب���ادرات ال�����ش��الم يف ال��ع��دي��د من 
ال�شالم  يحقق  مبا  التوتر  مناطق 
لل�شعوب  واال�����ش����ت����ق����رار  واالأم��������ن 
حتقيق  اأم��ام  وا�شعا  املجال  ويف�شح 
التنمية  اإىل  ال��ع��ودة  يف  تطلعاتها 

والبناء.
وق����ال ان دول����ة االإم������ارات م��ن بني 
ال��ت��ي يحتذى  امل��ن��ط��ق��ة  ال�����دول يف 
متوازنة  ���ش��ي��ا���ش��ات  تطبيق  يف  ب��ه��ا 
الداخلي  امل�����ش��اري��ن  ع��ل��ى  وحكيمة 
واخلارجي وتبنى على اأ�ش�س متينة 
تعتمد  نبيلة  ا�شرتاتيجية  واأهداف 
�شمن  عديدة  �شراكات  ايجاد  على 
مكنها  مما  واح��دة  دولية  منظومة 

املقبلة. 
الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  واأب���دى 
قنوات  ت��ع��زي��ز  يف  ب�����الده  اه���ت���م���ام 
امل�شرتكة  ال��ل��ج��ان  ع��رب  ال��ت��وا���ش��ل 
امل�شاريع  من  العديد  اإن�شاء  بهدف 
ال���ت���ن���م���وي���ة واال����ش���ت���ث���م���اري���ة بني 

البلدين ال�شديقني.
وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور 
الر�شمية  احل���ك���وم���ي���ة  ال����ق����ن����وات 
ل��ل��ب��ل��دي��ن وال����ق����ط����اع اخل����ا�����س يف 
اال�شتثمارات  م���ن  امل���زي���د  ت��وج��ي��ه 
تفعيل  وذل��ك من خالل  وتعزيزها 
وامل�شتثمرين  اخلا�س  القطاع  دور 
من  املزيد  توفري  عرب  البلدين  يف 
التي  املمكنة  والت�شهيالت  احلوافز 
من �شاأنها اأن حتقق تطورا ملمو�شا 
املبا�شرة  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ح��ج��م  يف 
التبادل  حجم  زي���ادة  على  وال��ع��م��ل 

التجاري بني اجلانبني.
واأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
عن  املباحثات  ختام  يف  اهلل  حفظه 

املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
�شتى  و���ش��ع��ب��ا يف  وح���ك���وم���ة  ق���ي���ادة 

املجاالت.
ا�شتعرا�س  املباحثات  وجرى خالل 
ال�شيا�شية  امل��و���ش��وع��ات  م���ن  ع���دد 
واالق������ت�������������ش������ادي������ة وال�����ت�����ج�����اري�����ة 
واال�شتثمارية وبحث ال�شبل الكفيلة 
البلدين  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ب��ت��ع��زي��ز 
اآف���اق او���ش��ع من  مب��ا ي�شهم يف فتح 
بني  امل�����ش��رتك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 

البلدين ال�شديقني.
ك���م���ا ج�����رى ا����ش���ت���ع���را����س وت���ب���ادل 
التطورات  ح����ول  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
ال��راه��ن��ة يف منطقة  وامل�����ش��ت��ج��دات 
الدولية  واجلهود  االأو�شط  ال�شرق 
امل���ب���ذول���ة م���ن خم��ت��ل��ف االأط������راف 
اإع��ادة االأم��ن واال�شتقرار يف  بهدف 

املنطقة.
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  واأكد �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
االإم���ارات  دول��ة  اهلل حر�س  حفظه 
البلدين  بني  التوا�شل  تعزيز  على 

اإح�������داث ن��ق��ل��ة ح�����ش��اري��ة غري  يف 
م�شبوقة بني �شعوب دول املنطقة.

ك��م��ا ب��ح��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئي�س 
وزراء  رئ����ي���������س  ودول����������ة  ال������دول������ة 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ال���ت���ع���اون ال���ث���ن���ائ���ي يف 
�شيما  ال  امل����ج����االت  م����ن  ال���ع���دي���د 
ظل  يف  واال�شتثمارية  االقت�شادية 
االقت�شادية  ال��ع��الق��ات  ت�شهده  م��ا 
متوا�شل  ومنو  تطور  من  الثنائية 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات خا�شة 
والطاقة  وال����ت����ج����ارة  ال�������ش���ن���اع���ة 
البديلة وال�شحة والتعليم واملجال 

الع�شكري وغريها.
رئي�س  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق��������ال 
ال��دول��ة ان دول���ة االإم�����ارات تتطلع 
االقت�شادية  عالقاتها  تطوير  اإىل 
املتحدة  اململكة  مع  اال�شرتاتيجية 
عرب حتقيق اال�شتدامة يف امل�شاريع 
ي�شاهم  مبا  امل�شرتكة  اال�شتثمارية 
التجاري  ال��ن��م��و  م���ع���دالت  رف���ع  يف 
واال���ش��ت��ث��م��اري ب��ني اجل��ان��ب��ني اإىل 
ال�شنوات  خ��الل  اأف�شل  م�شتويات 

•• لندن-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل يف ختام زيارته 
ام�س  املتحدة  للمملكة  الر�شمية 
�شاحب  هاو�س  كالرين�س  بق�شر 
امللكي االأمري ت�شارلز ويل  ال�شمو 

عهد بريطانيا امري وليز.
ت�شارلز  االأم�������ري  ���ش��م��و  ورح������ب 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل����راف����ق  وال������وف������د  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
..م���������ش����ي����دا ب���ع���م���ق ال����ع����الق����ات 
تربط  ال��ت��ي  الوثيقة  التاريخية 

ال�شيخ  ال�شمو  ..�شاحب  ت�شارلز 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ل�����زي�����ارة  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
مدر�شة االأمري للفنون التقليدية 
للدرا�شات  اك�������ش���ف���ورد  وم����رك����ز 
�شموه  اط���ل���ع  ح��ي��ث  اال���ش��الم��ي��ة 
ع���ل���ى م�����ا ي���ح���ت���وي���ه امل�����رك�����ز من 
درا���ش��ات وكتب وا���ش��دارات تتعلق 
اال�شالمي.  وال���ع���امل  ب���اال����ش���الم 
رئي�س  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واك�������د 
ال����زي����ارة حر�س  ال����دول����ة خ����الل 
التعريف  ع��ل��ى  االم��������ارات  دول�����ة 
مب���ف���اه���ي���م ال�����دي�����ن اال����ش���الم���ي 
احلنيف التي تقوم على الو�شطية 
االآخر  الطرف  وتقبل  واالعتدال 

ال�������ش���ح���ة وال���������ش����ع����ادة ول����دول����ة 
التقدم  م����ن  امل����زي����د  االم�����������ارات 
وال���رخ���اء. واأع����رب اجل��ان��ب��ان عن 
ال��زي��ارة �شيكون  ب��اأن ه��ذه  ثقتهما 
لها االثر االيجابي على العالقات 
وال�شعبني  البلدين  بني  املتنامية 
ال�شمو  �شاحب  رافق  ال�شديقني. 
ال�شيخ  ..����ش���م���و  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  عهد  دي���وان ويل 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
ال�شيخ  و���ش��م��و  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر 

املتحدة  واململكة  االم����ارات  دول���ة 
وم������ا حت���ظ���ى ب�����ه م�����ن دع������م من 
على  واحل��ر���س  البلدين  قيادتي 
خمتلف  يف  وت��ط��وي��ره��ا  تنميتها 
الزيارة  ان هذه  .. وق��ال  املجاالت 
يف  مهمة  تاريخية  حمطة  تعترب 

تاريخ العالقات بني البلدين.
ج������رى خ������الل ال����ل����ق����اء - ال�����ذي 
امللكي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ره 
االأم��ري اأن��درو دوق يورك - تبادل 
العالقات  حول  الودية  االحاديث 
تنميتها  و����ش���ب���ل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
م�شالح  ي���خ���دم  مب���ا  وت���ع���زي���زه���ا 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
االأمري  �شمو  ا�شطحب  ذل��ك  بعد 

والتطرف  الت�شدد  عن  واالبتعاد 
اال�شالم  ان  اىل  �شموه  ..م�����ش��ريا 
والتاآخي  املحبة  اىل  يدعو  دائ��م��ا 
والكراهية.  العداء  ونبذ  وال�شلم 
ب��ع��د ذل���ك ت��وج��ه ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل اىل  رئ��ي�����س 
االمري  �شمو  م��ع  الق�شر  حديقة 
ت�شارلز لتناول ال�شاي حيث تبادال 
االأحاديث الودية حول العمل على 
ال�شداقة  ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل 
البلدين  ب��ني  امل�شرتك  وال��ت��ع��اون 

يف �شتى املجاالت.
ت�شارلز  االأم�������ري  ���ش��م��و  ومت���ن���ى 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 

•• لندن-وام: 

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
حفظه اهلل بعد ظهر ام�س بزيارة 
اآبي حيث و�شع  اإىل وي�شتمن�شرت 
���ش��م��وه اإك��ل��ي��ال م��ن ال��زه��ور على 
هناك  امل��ج��ه��ول  اجل��ن��دي  �شريح 
العام  اإن�شائه يف  منذ  �شهد  ال��ذي 
من  رئ��ي�����ش��ا   70 زي�����ارة   1920

روؤ�شاء العامل.

�شحت  التي  االرواح  عاليا  نثمن 
عنها  وال����ذود  االأوط����ان  �شبيل  يف 
والت�شحيات  االأوط����ان  ح��ب  وان 
م��ن اأج��ل��ه��ا ه��و غ��اي��ة ك��ل اإن�شان 
وطنه  ت��راب  �شون  على  يحر�س 

وعزته و�شرفه.
جثمان  اح�������ش���ار  مت  ان�����ه  ي���ذك���ر 
يف  فرن�شا  م��ن  املجهول  اجل��ن��دي 
نوفمرب  �شهر  م��ن  ع�شر  احل���ادي 
لذكرى  ت��ع��ظ��ي��م��ا   1920 ع����ام 
احلرب  يف  قتلوا  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود 

ال����ي����زاب����ي����ث ال���ث���ان���ي���ة اي�������ش���ا يف 
عام  يف  وذل����ك  نف�شها  ال��ك��ن��ي�����ش��ة 
عن  اأم��ه��ا  تخلت  عندما   1953

العر�س الربيطاين.
ويقام يف �شاحة الكني�شة الف�شيحة 
احتفاال   80 اىل   70 ب���ني  م���ا 
من  خمتلفة  مب��ن��ا���ش��ب��ات  خ��ا���ش��ا 
اال�شتقالل  اح����ت����ف����االت  ب��ي��ن��ه��ا 
الربيطاين  ال��ك��وم��ن��ول��ث  ل����دول 
ال�شيا�شيني والقادة  وتكرمي كبار 

الوطنيني .

�شريح  زي�������ارة  يف  ����ش���م���وه  راف������ق 
الوفد  اأع�شاء  املجهول  اجلندي 
واملالزم  ل�شموه  املرافق  الر�شمي 
ث���اين م����وزة ال��ن��ع��ي��م��ي وه���ي اأول 
ام���������راأة اإم����ارات����ي����ة ت���ت���خ���رج من 
الع�شكرية  �شاندهر�شت  اأكادميية 
حمد  اأول  وامل������������الزم  امل���ل���ك���ي���ة 

العامري.
رئي�س  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ودون 
الدولة كلمة يف �شجل كبار الزوار 
قال فيها ..اننا يف دولة االمارات 

العاملية االأوىل يف الفرتة ما بني 
يتم  ومل   1918 اىل   1914

التعرف على هويتهم.
وتكمن اأهمية كن�شية وي�شتمن�شرت 
ب���ال���ق���رب م����ن ق�شر  ت���ق���ع  ال���ت���ي 
الذي  امل��ك��ان  اأن��ه��ا  يف  بكينجهام 
بريطانيا  ملوك  تتويج  فيه  يتم 
مت  ع���ن���دم���ا   1066 ع�����ام  م���ن���ذ 
على  ملكا  ال��ف��احت  وي��ل��ي��ام  تتويج 

بريطانيا.
امللكة  ج����الل����ة  ت���ت���وي���ج  مت  ك���م���ا 

امل��راف��ق للحفاوة  ت��ق��دي��ره وال��وف��د 
التي قوبل بها �شموه والوفد املرافق 
ال��ي��زاب��ي��ث ودوق  امللكة  م��ن ج��الل��ة 
واحلكومة  املالكة  والعائلة  اأدن��ربة 
ال�شديق  ال���ربي���ط���اين  وال�����ش��ع��ب 
..وق�������ال ���ش��م��وه ان ه����ذه ال���زي���ارة 
نف�شي  يف  االأث���ر  اأع��م��ق  لها  �شيكون 
العالقات  ت��ط��ور  يف  مهمة  ون��ت��ائ��ج 

بني بلدينا و�شعبينا ال�شديقني.
وب����دوره اأك���د دول���ة رئ��ي�����س ال����وزراء 
الربيطاين ان زيارة �شاحب ال�شمو 
ت�شكل  بريطانيا  اىل  الدولة  رئي�س 

العالقات  م�شرية  يف  مهمة  خطوة 
التاريخية بني البلدين ال�شديقني 
و�شيكون لها نتائج ايجابية هامة يف 
م�شتقبال  بينهما  العالقات  تطور 
تعك�س  تقدما  اأك��ر  م�شتويات  اىل 
وقيادتي  �شعبي  الروابط بني  عمق 
املباحثات  جل�شة  ح�شر  البلدين. 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
ال�شيخ  الرئا�شة و�شمو  �شوؤون  وزير 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح��ام��د 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  دي�����وان ويل 

اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
وزير اخلارجية و�شمو ال�شيخ اأحمد 
بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة 
اأحمد  ط����ريان االإم�������ارات وم���ع���ايل 
�شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه 
عبدالرحمن  و����ش���ع���ادة  ال��رئ��ا���ش��ة 
غامن املطيوعي �شفري الدولة لدى 
دومينيك  �شعادة  و  املتحدة  اململكة 
جريمي �شفري اململكة املتحدة وعدد 
من كبار امل�شوؤولني الربيطانيني يف 

احلكومة .

رئي�س  اآل مكتوم  �شعيد  بن  اأحمد 
الرئي�س  ل���ل���ط���ريان  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة 
االأعلى ملجموعة طريان االإمارات 

الزعابي  ج��م��ع��ه  اأح���م���د  وم���ع���ايل 
نائب وزير �شوؤون الرئا�شة و�شعادة 
املطيوعي  غ����امن  ع��ب��دال��رح��م��ن 

�شفري الدولة لدى اململكة املتحدة 
و �شعادة دومينيك جريمي �شفري 

اململكة املتحدة.
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حممد بن را�سد ي�ستقبل عددا من امل�سوؤولني امل�ساركني يف املنتدى العاملي الفريقي للعمال
رحب  وق��د   . دب��ي  يف  لالعمال  االف��ري��ق��ي  العاملي  املنتدى  اع��م��ال 
بال�شيوف  م��ك��ت��وم  ال  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
وتطلعات  اأم��اين  ملتقاهم وحتقيق  اأعمال  يف  النجاح  لهم  ومتنى 
التنمية االقت�شادية والتطور يف كافة مناحي احلياة  �شعوبهم يف 
�شكل  ب��اأي  االم����ارات ترحب  دول��ة  اأن  اللقاء  �شموه خ��الل  واأك���د   .
دول  واال�شتثماري مع  وال�شياحي  االقت�شادي  التعاون  اأ�شكال  من 
الكومي�شا خا�شة والدول االفريقية ب�شكل عام وذلك مبا ينعك�س 
خريا على �شعب االمارات و�شعوب القارة االفريقية . وو�شع �شموه 
دول  من  وامل�شوؤولون  ال���وزراء  و�شفها  التي  وجتربتها  دب��ي  خ��ربة 
االقت�شادية  باثارها  املجاالت وغنية  رائدة يف كل  باأنها  الكومي�شا 
لبناء  ت�شعى  التي  ال��دول  ه��ذه  وم�شاعدة  خدمة  يف  واالجتماعية 

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف جمل�س 
مدينة جمريا بدبي بعد ظهر ام�س بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن 
حممد بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي كال من معايل اأماما 
نائب  برهاين  الدين  ن��ور  ومعايل  اأوغ��ن��دا  وزراء  رئي�س  مبابازي 
وزيرة  ما�شواما  جابوليل  ومعايل  االحت��ادي��ة  القمر  ج��زر  رئي�س 
اأمني  انفوانيا  �شندي�شو  �شوازيلندا ومعايل  والتجارة يف  ال�شناعة 
عام جتمع الدول االفريقية الكومي�شا وال�شيدة هبة �شالمة مديرة 
يف  ي�شاركون  الذين  الكومي�شا  ل��دول  االقليمية  اال�شتثمار  وكالة 

حياة ع�شرية ل�شعوبها يف خمتلف قطاعات احلياة خا�شة التعليم 
والبنية التحتية واملوانىء واالت�شاالت واملوا�شالت . ومن جانبهم 
العاملي  املنتدى  ه��ذا  بعقد  �شعادتهم  ال�شيوف عن  ال���وزراء  اأع��رب 
املنطقة  ب��درة  و�شفوها  التي  دب��ي  �شيافة  يف  لالعمال  االفريقي 
والعامل وواحة للنمو والتطور واحل�شارة والقيادة الفذة . ح�شر 
اللقاء معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�شاد 
حممد  ومعايل  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي  ابراهيم  بنت  رمي  ومعايل 
دبي  حاكم  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  ع��ام  مدير  ال�شيباين  اب��راه��ي��م 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��غ��ري��ر  �شيف  عبدالرحمن  و���ش��ع��ادة 
جتارة و�شناعة دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة 

الت�شريفات وال�شيافة بدبي وعدد من امل�شوؤولني .
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جمعية المارات للمحامني تطلق مبادرة 
دعم ملف معر�س اك�سبو 2020

•• ال�شارقة-وام:

االإمارات  ا�شت�شافة  لدعم  مبادرة  والقانونيني  للمحامني  االإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  اطلق 
ملعر�س اك�شبو 2020 والذي تتناف�س فيه 4 مدن على م�شتوى العامل بجانب دبي. وياأتي اإطالق 
ودعما  امللف  فعاليات  الإجن��اح  الفعالة  امل�شاهمة  على  اجلمعية  من  حر�شا  الوطنية  املبادرة  هذه 
�شعيد  زاي��د  املحامي  واأك��د   . لال�شت�شافة  الدولة  وت�شجيع ملف  لدعم  الهادفة  الوطنية  للحملة 
للملف من  الرتويج  دور اجلمعية يف عملية  وتاأثري  اأهمية  االدارة على  رئي�س جمل�س  ال�شام�شي 
خالل اأع�شائها املنت�شبني اإليها من املحامني والقانونيني واحلقوقيني ما لهم عالقاتهم اخلارجية 
حول العامل. واأ�شاف اأن �شعار اك�شبو 2020 �شيتم اإ�شافته اإىل جانب �شعار اجلمعية والذي يعد 

من املعار�س الكربى يف العامل ..معربا عن متنياته بنجاح دولة االمارات يف ا�شت�شافته. 

حممد بن را�سد يزور معر�س الإمارات للوظائف  

حممد بن را�سد ياأمر بتنظيم املنتدى العاملي الفريقي للأعمال يف دبي �سنويا

•• دبي -وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل م�����ش��اء ام�����س م��ع��ر���س االإم����ارات 
للوظائف يف يومه الثاين من دورته 
مركز  ينظمها  ال��ت��ي  ع�شرة  الثالثة 
دب����ي ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي ع��ل��ى مدى 
ث��الث��ة اأي����ام . وق���د جت���ول ���ش��م��وه يف 
جنبات املعر�س وردهاته الذي ت�شارك 
م��ائ��ة وخم�شني جهة  م��ن  اأك���ر  فيه 
حكومية وخا�شة من دولة االإمارات 
ت��ع��ر���س م��ا ل��دي��ه��ا م��ن ف��ر���س عمل 
اخلريجني  خ��ا���ش��ة  ال��وط��ن  ل�شباب 
وظائف  ع��ن  يبحثون  ال��ذي��ن  منهم 
الدرا�شية  وتخ�ش�شاتهم  تتنا�شب 

•• دبي-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
العاملي  امل��ن��ت��دى  بتنظيم  اهلل  رع���اه 
االف��ري��ق��ي ل��الع��م��ال يف دب��ي �شنويا 
وذلك  �شنتني  ك��ل  م���رة  ع��ن  ع��و���ش��ا 
اع��ت��ب��ارا م��ن ال����دورة ال��ق��ادم��ة التي 
وذل����ك   2014 ال����ع����ام  يف  ���ش��ت��ك��ون 
اإميانا من �شموه باأهمية هذا املنتدى 
فيه  وامل�شاركني  احل�شور  وم�شتوى 
ال��ذي يلعبه كمن�شة لتبادل  وال��دور 
النظر  ووج���ه���ات  وال��ت��ج��ارب  االراء 
اقت�شاد  وزراء  م��ن  امل�����ش��ارك��ني  ب��ني 
وم���ال وخ����رباء اق��ت�����ش��ادي��ني ورجال 
اأع���م���ال و���ش��ن��اع ق����رار ح���ول اف�شل 
ا�شتثمارية  م�����ش��اري��ع  ل��ب��ن��اء  ال�����ش��ب��ل 
االفريقية  ال��ق��ارة  دول  يف  م�شرتكة 
الكومي�شا  دول  جم��م��وع��ة  خ��ا���ش��ة 
التي ت�شم ت�شع ع�شرة دولة افريقية 
. ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ش��ور �شاحب 
ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ  ..���ش��م��و  ج��ان��ب��ه  واىل  م��ك��ت��وم 
م���ك���ت���وم ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وع���دد من 
يف  االقت�شادية  والفعاليات  ال���وزراء 
االفريقية  وال����دول  االم����ارات  دول���ة 
امل�شاركة يف  ال��دول االجنبية  وبع�س 
م�شاء  اأعماله  يختتم  ال��ذي  املنتدى 

ع��م��وم��ا ن��ح��ت��اج اإىل اال���ش��ت��ف��ادة من 
واال���ش��ت��ع��ان��ة بخربتها  دب���ي  م��وان��ئ 
ن��ب��ن��ي ون���ط���ور م���وان���ئ دولنا.  ح��ت��ى 
التجارة  منظمة  م��دي��ر  ن��ائ��ب��ة  اأم����ا 
العاملية اأ�شادت يف مداخلتها باختيار 
دبي كم�شيفة لهذا امللتقى كون دبي 
اأفريقيا  ب��ني  امل��ف��ت��وح  ال��ب��اب  ت�شكل 
وال�������ش���رق االأو������ش�����ط واأ������ش�����ارت اإىل 
للمواد  ال��ت�����ش��دي��ر  م��ن  ال��ت��ح��ول  اأن 
ال�شبيل  ه���و  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  اإىل  اخل�����ام 
لتحقيق  االأفريقية  ل��ل��دول  االأم��ث��ل 
واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 
ودعت  جمتمعاتها.  يف  الب�شرية  و 
الدول  ح��دود  على  القيود  اإلغاء  اإىل 
التنقل  عمليات  وت�شهيل  االأفريقية 
وامل�شافرين  واملواد  الب�شائع  وتبادل 

دون معوقات لوج�شتية. 
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي����رة  وع����ادت 
جمل�س  رئي�شة  االأوغندية  والتعاون 
اإىل  الكومي�شا  جمموعة  وزراءدول 
اأن دول  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د م���ن ج��دي��د 
وكل  االأولية  املواد  املجموعة متتلك 
اأنها  اال  والتطوير  التنمية  مقومات 
حتتاج اإىل ارارة قوية وروؤية �شائبة 
هذا  ك��ل  دب���ي  م��ن  نتعلم  اأن  وعلينا 
ف���ه���ذه فر�شة  ف��ي��ه��ا  ال���ي���وم  ون���ح���ن 
من  ن�شتفيد  الأن  ت��اري��خ��ي��ة  خ��ا���ش��ة 
الرائدة على م�شتوى  التجربة  هذه 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل. وا���ش��اف��ت علينا 
االقتداء  الكومي�شا  جمموعة  كدول 

ب���دب���ي ك���م���وق���ع وروؤي��������ة واجن�������ازات 
قائدها  اإدارة  م���ن  ال��ت��ع��ل��م  وع��ل��ي��ن��ا 
وبناء  م���ه���ارات���ن���ا  ت���ط���وي���ر  وع��ل��ي��ن��ا 
امل�شاريع التنموية التي توفر فر�س 
ال�شباب  من  باملائة   55 لنحو  عمل 

الباحثني عن مثل هذه الفر�س.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و   وخ��اط��ب��ت ���ش��اح��ب 
حممد بن را�شد اآل مكتوم من على 
من�شة احل��وار �شكرا لكم يا �شاحب 
اإجنازاتكم  على  لكم  تهانينا  ال�شمو 
تتعلم  اأن  الأفريقيا  وميكن  املعجزة 
االرادة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي���ا  م��ن��ك��م 
والقوة يف القرار والروؤية البعيدة”.

اع��ت��ل��ى �شاحب  اجل��ل�����ش��ة  خ��ت��ام   يف 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شمو 
املن�شة  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
املتحاورين  و����ش���اف���ح  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
النقا�شية  احل��ل��ق��ة  ع��ل��ى  وه���ن���اأه���م 
ومت��ن��ى لهم ال��ن��ج��اح وال��ت��و���ش��ل اإىل 
دولهم  �شعوب  تخدم  م�شرتكة  روؤى 
م�شاعرهم  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و���ش��ك��ره��م 
و���ش��ه��ادات��ه��م ح��ي��ال دول����ة االم����ارات 
عموما ودبي خا�شة ..معتربا �شموه 
الإ�شعاد  اإجنازاتها  يف  ت�شعى  دب��ي  اأن 
االإن�شان يف جمتمع االإمارات وتوفري 
العي�س الكرمي لكل مواطنينا واأفراد 

املجتمع ب�شكل عام. 

اليوم اخلمي�س ..جانبا من اجلل�شة 
احل���واري���ة ال��ت��ي ج���رت ع�����ش��ر ام�س 
كل  فيها  و���ش��ارك  ج��م��ريا  يف مدينة 
وزيرة  كيميادي  اإميليا  م��ع��ايل  م��ن 
ال���ت���ج���ارة وال�����ش��ن��اع��ة وال���ت���ع���اون يف 
ج��م��ه��وري��ة اأوغ���ن���دا رئ��ي�����ش��ة جمل�س 
داين  ومعايل  الكومي�شا  دول  وزراء 
�شي�شل  جمهورية  رئي�س  نائب  ف��اور 
نائب  ماوت�شا  اإي��را���ش��ت��و���س  وم��ع��ايل 
االفريقي  االحت��اد  مفو�شية  رئي�س 
نائبة  روك��وب��ي��زا  فالنتني  وال�����ش��ي��دة 
العاملية  التجارة  منظمة  ع��ام  مدير 
ومقرها �شوي�شرا و�شعادة االدمريال 
�شلطة  رئي�س  ح�شني  حممد  م��ه��اب 
م�شر  جمهورية  يف  ال�شوي�س  ق��ن��اة 
ال��ع��رب��ي��ة . وق���د ت��رك��ز ال��ن��ق��ا���س بني 
املتحاورين على املن�شة الرئي�شية يف 
قاعة املنتدى على االمكانات املتوفرة 
يف  االع�شاء  االفريقية  ال��دول  لدى 
والقطاعات  ال��ك��وم��ي�����ش��ا  جم��م��وع��ة 
والتحديث  التطور  اىل  تفتقر  التي 
الزراعي  والقطاع  النقل  قطاع  مثل 
والبنى  وامل���وان���ىء  التعدين  وق��ط��اع 
احلديثة  الطرق  ك�شبكات  اال�شا�شية 
. واأع����رب رئ��ي�����س ق��ن��اة ال�����ش��وي�����س يف 
مداخلته اأن دبي ت�شكل م�شدر فخر 
واعتزاز للعرب جميعا وقدوة للمدن 
قطاعات  م��ن  العديد  يف  االأفريقية 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ي ب���رع���ت ف��ي��ه��ا دبي 
ال���ذي يحظى  ق��ائ��ده��ا  روؤي���ة  بف�شل 

العديد من القطاعات اأهمها البنية 
والبحرية  اجلوية  واملوانئ  التحتية 
والقطاعني العقاري واملايل وغريها 
و�شواها.  االم����ن  و  ال�����ش��ي��اح��ة  م��ث��ل 
اأ�شاد  �شي�شل  جمهورية  رئي�س  نائب 
اخلدمية  ب��امل��راف��ق  مداخلته  خ��الل 
اأجنزتها  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ى 
دب���ي خ���الل ال��ع��ق��د امل��ن�����ش��رم بف�شل 
�شاحب  لقائدها  احلكيمة  ال��روؤي��ة 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
العديد  يف  ي��ب��دع  ال����ذي  م��ك��ت��وم  اآل 
م��ن امل���ج���االت وي��خ��ط��ط وي��ن��ف��ذ مع 
دب���ي مدينة  ب��ات��ت  ف���رق عمله ح��ت��ى 
االبتكار  واأيقونة  بامتياز  اال�شتثمار 

النا�س  وم��الي��ني  �شعبه  اأب��ن��اء  بحب 
يف الوطن العربي والعامل. واأكد ان 
اإىل  تهدف  مدرو�شة  خططا  هنالك 
واإقامة  ال�شوي�س  قناة  اإقليم  تطوير 
اآالف  توفر  التي  التنموية  امل�شاريع 
على  ..موؤكدا  لل�شباب  العمل  فر�س 
اأن ه��ن��ال��ك ت��ع��اون��ا ق��ائ��م��ا ب��ني دولة 
االإمارات و جمهورية م�شر العربية 
ب�����ادارة م��وان��ئ دب���ي العاملية  م��ن��وه��ا 
وا�شتثمارها يف ميناء العني ال�شخنة 
التجارة  وزي�����رة  وق���ال���ت  م�����ش��ر.  يف 
اإىل  جئنا  اإننا  االأوغندية  وال�شناعة 
دبي للتعلم من قائدها ون�شتفيد من 
اال���ش��ت��ث��م��ار يف  ال���رائ���دة يف  جتربتها 

ميكن  التي  احل�شارية  واالجن���ازات 
الكومي�شا  دول  م��ن��ه��ا  ت�شتفيد  اأن 
التنموية  خ��ط��ط��ه��ا  يف  االأف��ري��ق��ي��ة 
لنائب  وكان  وامل�شتقبلية.  احلا�شرة 
االأفريقي  لالإحتاد  املفو�شية  رئي�س 
اإىل خ��ربة موانئ  اأ���ش��ار  اإذ  م��داخ��ل��ة 
دبي وجناحها وتفوقها حتى ا�شحت 
وهي  وال��ع��امل  اأفريقيا  مل��وان��ئ  مثاال 
كاكرب  التا�شعة  امل��رت��ب��ة  حتتل  االآن 
م����وان����ئ ال����ع����امل ب��ف�����ش��ل اإدارت�����ه�����ا 
ال��ق��وي��ة وروؤي�����ة ح��اك��م دب���ي �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
وال����روؤي����ة  االرادة  ���ش��اح��ب  م��ك��ت��وم 
اأفريقيا  يف  ن��ح��ن  وق�����ال  ال��ث��اق��ب��ة. 

والعلمية . واطلع �شموه على برامج 
وخطط عدد من الدوائر واملوؤ�ش�شات 
حيث توقف �شموه عند من�شة بلدية 
دبي وتعرف اإىل براجمها التوطينية 
لل�شباب  لديها  امل��ت��وف��رة  وال��وظ��ائ��ف 
ثم توقف �شموه عند من�شة موؤ�ش�شة 
القائمات  ل��ل��م��راأة وت��ع��رف م��ن  دب���ي 
اأن�شطة  اإىل  املن�شة  على  وامل�شرفات 
ال�شيخة  �شمو  تراأ�شها  التي  املوؤ�ش�شة 
منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم 
حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

وزير �شوؤون الرئا�شة .
ب���ج���ه���ود �شمو  ����ش���م���وه  اأ�����ش����اد   وق�����د 
ال�شيخة منال يف جمال خدمة املراأة 
االأن�شطة  ك���ل  وت���وف���ري  االإم���ارات���ي���ة 
وال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ع��ده��ا وت��وف��ر لها 

 . واأ����ش���ره  للمجتمع  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
هذا  تنظيم  بفكرة  �شموه  اأ���ش��اد  وق��د 
املعر�س ال��ذي ي��زداد من��وا عاما بعد 
قبل  متزايدا من  اقباال  وي�شهد  عام 
عمل  ف��ر���س  ع��ن  الباحثني  ال�شباب 
ووظيفة .. موؤكدا �شموه اأن مثل هذه 
التي تعني مب�شتقبل �شباب  املعار�س 
بني  الثقة  ج�شور  تبني  اإمن��ا  الوطن 
هوؤالء ال�شباب واملوؤ�ش�شات احلكومية 
للتعرف  الفر�شة  وتتيح  واخل��ا���ش��ة 
الوظيفية  االمكانات  على  ق��رب  عن 
و�شركاتنا  موؤ�ش�شاتنا  ل��دى  املتوفرة 
ال��وط��ن��ي��ة الح��ت�����ش��ان ���ش��ب��اب الوطن 
لبناء  بيدهم  واالأخ����ذ  وم�شاعدتهم 
امل�شتقبل  اإىل  والتطلع  م�شتقبلهم 
وتر�شيخ  وال����ف����رح  ال���ت���ف���اوؤل  ب��ع��ني 

االإنتماء لهويتهم الوطنية.

والتثقف  واالط��الع  للمعرفة  ال�شبل 
ابنة  ت��ه��م  ال���ت���ي  امل����ج����االت  ���ش��ت��ى  يف 
���ش��م��وه خطوات  وب����ارك   . االإم������ارات 
موؤ�ش�شة دبي للمراأة يف اجتاه توطني 
وظائفها التي و�شلت ن�شبة التوطني 
فيها اإىل قرابة الثمانني باملائة . ثم 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شمو  �شاحب  وا���ش��ل 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
�شعادة  فيها  رافقه  التي  جولته  دب��ي 
خ��ل��ي��ف��ة ���ش��ع��ي��د ���ش��ل��ي��م��ان م��دي��ر عام 
بدبي  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة 
الرئي�س  امل��ري  �شعيد  ه��الل  و�شعادة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز دب����ي ال���ت���ج���اري . 
وعرج �شموه على من�شة هيئة تنمية 
املجتمع يف دبي وتعرف من القائمات 
جمال  يف  جديدها  اإىل  املن�شة  على 
املجتمعية  واخل�����دم�����ة  ال����ت����وط����ني 

بحث مع رئي�ض الوزراء الياباين �شبل دعم وتطوير العالقات الثنائية بني البلدين

حممد بن زايد يوؤكد على التعاون امل�سرتك يف ار�ساء ال�سلم ودعم المن وال�ستقرار يف املنطقة
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  بحث 
اآبي  �شينزو  امل�شلحة مع معايل  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
رئي�س وزراء اليابان �شبل دعم وتطوير عالقات التعاون الثنائية بني 

دولة االإمارات العربية املتحدة واليابان يف خمتلف املجاالت.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأم�س يف ق�شر االإمارات.  اآبي م�شاء  اآل نهيان مع معايل �شينزو  زايد 
ورحب �شمو ويل عهد ابوظبي يف بداية اللقاء بزيارة رئي�س الوزراء 
املرافق له لدولة االإم��ارات العربية املتحدة متمنيا  الياباين والوفد 
ال�شداقة  عالقات  وتطوير  تعزيز  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  ت�شهم  اأن  �شموه 
والتعاون بني دولة االإمارات واليابان واأن تلبي تطلعات قيادة البلدين 
اأو�شع للتعاون امل�شرتك يف خمتلف  اآفاق  وال�شعبني ال�شديقني بفتح 
املجاالت. واأكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأن 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  املتحدة بقيادة �شاحب  العربية  االإم��ارات  دولة 
خا�شة  اأهمية  ت��ويل  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بها  واالرت��ق��اء  اليابان  مع  الوثيقة  التاريخية  عالقاتها  توطيد  يف 
�شموه  منوها  ال�شديقني  البلدين  م�شالح  يحقق  مبا  االأف�شل  اىل 
�شبعينيات  منذ  امل�شرتك  التعاون  عالقات  �شهدتها  التي  بالقفزات 
خمتلف  يف  وت��ع��دد  تنوع  م��ن  حاليا  اليه  و�شلت  وم��ا  املا�شي  ال��ق��رن 
ي�شكل فر�شة هامة  ال��ي��وم  بكم  ل��ق��اءن��ا  ان  ���ش��م��وه:  وق���ال  امل��ج��االت. 
�شبيل  تهمنا يف  التي  الثنائية  الق�شايا  االأفكار حول  وتبادل  للحوار 
تر�شيخ ال�شراكة االإ�شرتاتيجية بني البلدين واال�شتفادة من التجارب 
�شموه  م�شيدا   .. القطاعات  كافة  يف  املتبادلة  واخل���ربات  التنموية 
باخلربات  الدولة ومتتعها  العاملة يف  اليابانية  ال�شركات  مب�شاهمة 
�شمو ويل  واأ���ش��اد  ال��دول��ة.   التنمية يف  يرفد م�شرية  املتقدمة ومب��ا 
عهد ابوظبي باالهتمام الذي يحظى به طالب االم��ارات الدرا�شون 
على  االم���ارات  طلبة  بح�شول  اع��ت��زازه  عن  �شموه  معربا  اليابان  يف 
النتائج  وحتقيق  اليابانية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  العليا  ال�شهادات 
خا�شة  اهمية  ت��وىل  االم����ارات  دول���ة  ان  اىل  �شموه  م�شريا  امل�شرفة 
العلوم  وتلقي  ال��ي��اب��ان  ل��ل��درا���ش��ة يف  االم����ارات  اب��ن��اء  ت��واج��د  لتعزيز 
عليهم  بالفائدة  يعود  ال��ذي  بال�شكل  وقدراتهم  مهاراتهم  وتطوير 
وعلى وطنهم. من جانبه اأعرب رئي�س ال��وزراء الياباين عن �شعادته 
بزيارة دولة االإمارات التي تعترب �شريكا ا�شرتاتيجيا لليابان بف�شل 
العالقات االقت�شادية والتجارية املتطورة بني البلدين ال�شديقني. 
االإمارات  دول��ة  العالقات بني  تعزيز  ال��زي��ارة تهدف اىل  اإن  واأ���ش��اف 
ايل  اإ�شافة  والثقافية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  املجاالت  يف  واليابان 
الت�شاور والتن�شيق حول جممل الق�شايا التي تهم الطرفني خا�شة 

فيما يتعلق بامل�شتجدات والتطورات الراهنة والعمل على بذل اجلهود 
عن  معاليه  واأع��رب  املنطقة.  يف  وال�شالم  اال�شتقرار  دعم  يف  املمكنة 
على  املتحدة  العربية  االم��ارات  لدولة  اليابان  وتقدير حكومة  �شكر 
امل�شاعدات التي قدمتها لليابان اثناء الزالزل والكوارث التي �شهدتها 
مما كان لها التاثري االيجابي يف التخفيف من وطاأة امل�شاب وجتاوز 
االثار. ووجه رئي�س وزراء اليابان خالل اللقاء الدعوة ل�شموه لزيارة 
اليابان جمددا حيث اأعرب �شموه عن �شكره ملعاليه على هذه الدعوة 
اوا�شر  متتني  على  البلدين  قيادتي  حر�س  تعك�س  والتي  الكرمية 
ال�شداقة والتعاون خدمة مل�شاحلهما امل�شرتكة. واأكد اجلانبان خالل 
وال�شداقة  التعاون  لتطوير  واليابان  االإم��ارات  دولة  �شعي  االجتماع 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  واال�شتثمارية  االقت�شادية  امل��ج��االت  يف  بينهما 
ال��ت��ج��اري وف��ر���س اال�شتثمار وذل���ك يف �شوء  ال��ت��ب��ادل  وزي���ادة حجم 
وتطلعات  طموحات  يلبي  ومبا  البلدان  بهما  يتمتع  التي  االإمكانات 
العالقات  ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى  ال�شديقني.  ال�شعبني 
ال�شراكات  دع���م  يف  امل�شتقبلية  واخل��ط��ط  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة 
التجارية يف القطاعني العام واخلا�س والتاأكيد على موا�شلة تعزيز 
العالقات يف املجاالت الثقافية والتعليمية ا�شافة اىل تو�شيع التعاون 
يف القطاع ال�شحي والرعاية الطبية. وبحث �شمو ويل عهد اأبوظبي 
بينهما  امل�شرتك  والتعاون  ال�شيا�شية  العالقات  الياباين  مع اجلانب 
واأهمية  املنطقة  يف  ال�����ش��الم  وت��ع��زي��ز  واال���ش��ت��ق��رار  االأم���ن  تدعيم  يف 
دع��م اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة يف ت��ق��دمي ال��ع��ون االإن�����ش��اين للمحتاجني يف 

وثقلها على  وزنها  لها  اليابان  ان  �شموه  العامل موؤكدا  كافة مناطق 
اأن يكون لها دور يف ار�شاء  ال�شاحتني االقليمية والدولية ومن املهم 
من  االجتماع  ح�شر  املنطقة.  يف  واال�شتقرار  االم��ن  ودع��م  ال�شالم 
جانب دولة االإمارات �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية و�شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان 
اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني نائب  ال�شيخ هزاع بن زايد  و�شمو 
رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي والفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ومعايل 
لل�شياحة  اأبوظبي  رئي�س هيئة  نهيان  اآل  �شلطان بن طحنون  ال�شيخ 
والثقافة ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
و�شعادة �شعيد علي يو�شف النوي�س �شفري الدولة لدى اليابان و�شعادة 
و���ش��ع��ادة عبد اهلل  العهد  دي���وان ويل  امل��زروع��ي وكيل  م��ب��ارك  حممد 
نا�شر ال�شويدي مدير عام �شركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(.

نائب  �شيكو  هريو�شيغي  ال�شيد  الياباين  اجلانب  من  ح�شرها  كما 
كبري اأمناء جمل�س الوزراء وال�شيد تاكو اإيتو وكيل اأول وزارة الزراعة 
والغابات وال�شيد البحري وال�شيد هريوما�شا يونيكورا رئي�س جمل�س 
ادارة احتاد االأعمال الياباين )كيدانرين( رئي�س جمل�س ادارة �شركة 
�شوميتومو املحدودة لل�شناعات الكيميائية وال�شيد هريو�شي اأوكودا 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال���دويل  للتعاون  ال��ي��اب��ان  بنك  حم��اف��ظ 
�شفري  كامو  يو�شيهيكو  و�شعادة  االأو�شط  ال�شرق  يف  للتعاون  اليابان 

اليابان لدى الدولة وعدد من امل�شوؤولني اليابانيني.

حممد بن زايد يقيم حفل ا�ستقبال 
على �سرف رئي�س الوزراء الياباين

•• اأبوظبي-وام:

اأقام الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ام�س يف ق�شر  ا�شتقبال م�شاء  امل�شلحة حفل  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
االإمارات على �شرف معايل �شينزو اآبي رئي�س وزراء اليابان والوفد املرافق 
املرافق  والوفد  الياباين  ال��وزراء  رئي�س  البالد  ب�شيف  �شموه  ورح��ب  له. 
عن  �شموه  يومني..معربا  ت�شتغرق  للدولة  ر�شمية  بزيارة  يقوم  الذي  له 
العالقات  وتطوير  تعزيز  اىل  تهدف  والتي  املهمة  الزيارة  بهذه  �شعادته 

التاريخية التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
و�شافح الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان كبار امل�شوؤولني 
يف الوفد املرافق لرئي�س ال��وزراء الياباين بعدها تقدم كبار امل�شوؤولني يف 
اجلانب االإماراتي لل�شالم على معايل �شينزو اآبي واأع�شاء الوفد الياباين 
الوزراء  م��ع رئي�س  ال��ودي��ة  االأح��ادي��ث  اأب��وظ��ب��ي  �شمو ويل عهد  وت��ب��ادل   .
الياباين وعدد من اأع�شاء الوفد الياباين . وتخلل احلفل تقدمي عرو�س 
الفنون  الرتاثية قدمتها فرق  واللوحات  ال�شعبية واالأهازيج  الفنون  من 
حممد  معايل  اال�شتقبال  حفل  ح�شر  ال��ب��الد.   ب�شيف  احتفاء  ال�شعبية 
بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأح��م��د 
�شرور  ال�شيخ  و�شمو  ال�شرقية  املنطقة  يف  احلاكم  نهيان ممثل  اآل  حممد 
بن حممد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن 
�شمو  والفريق  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي ومعايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة 
رئي�س  امل�شعود  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  و�شعادة  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 
املجل�س اال�شت�شاري الوطني ممثل جمعية ال�شداقة بني االإمارات واليابان 
و�شعادة �شعيد علي يو�شف النوي�س �شفري الدولة لدى اليابان وعدد من 
ال�شيوخ واملعايل الوزراء واأ�شحاب املعايل اأع�شاء املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأبوظبي وكبار امل�شوؤولني يف الدولة من مدنيني وع�شكريني. كما ح�شرها 
اأمناء جمل�س  كبري  نائب  �شيكو  ال�شيد هريو�شيغي  الياباين  اجلانب  من 
وال�شيد  وال��غ��اب��ات  ال��زراع��ة  وزارة  اأول  وكيل  اإي��ت��و  تاكو  وال�شيد  ال���وزراء 
ادارة احتاد االأعمال  البحري وال�شيد هريوما�شا يونيكورا رئي�س جمل�س 
املحدودة  �شوميتومو  �شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  )كيدانرين(  الياباين 
اليابان  بنك  حمافظ  اأوك���ودا  هريو�شي  وال�شيد  الكيميائية  لل�شناعات 
ال�شرق  يف  للتعاون  اليابان  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال���دويل  للتعاون 
االأو�شط و�شعادة يو�شيهيكو كامو �شفري اليابان لدى الدولة يف وعدد من 

امل�شوؤولني اليابانيني.



للحفاظ على املظهر احل�شاري و�شحة ال�شكان

بلدية مدينة ابوظبي تنفذ حملة �ساملة لهدم واإزالة 78 مبنى مهجورا باأنحاء املدينة 

جمل�س اأبوظبي للتعليم يوقع مذكرة تفاهم مع �سركات يابانّية لتعزيز �سراكاته الدولية

ت�شامنًا مع حملة اأبوظبي تقراأ

•• ابوظبي-الفجر: التكنولوجيا التطبيقية تطلق مبادرة القراءة جليل اليباد

انتهت بلدية مدينة ابوظبي من هدم وازالة 78 مبنى مهجورا يف خمتلف 
مناطق مدينة ابوظبي يف اطار حملتها املتوا�شلة الإزالة امل�شاكن والبنايات 
القدمية واملهجورة وم�شوهات املظهر العام ، بعد درا�شتها والتاأكد من عدم 
�شالحيتها لل�شكن واعالن ا�شحابها ، وذلك يف اطار روؤية البلدية ل�شمان 

م�شتوى احلياة االف�شل والبيئة امل�شتدامة ل�شكان مدينة ابوظبي.
وقال احمد فا�شل املزروعي مدير ادارة املراكز اخلارجية ، اأن املباين التي 
فيال  و33  جتارية  بنايات   10 عن  عبارة  اأبوظبي  يف  وازالتها  هدمها  مت 
�شكنية و8 مباين حكومية و27 كارافان جميعها مهجورة لفرتات طويلة 
االأمر الذي خلف منظرا غري ح�شاري يف االأحياء وال�شوارع ال يتنا�شب مع 
اأبوظبي  مدينة  ت�شهدها  التي  وال�شياحية  واجلمالية  العمرانية  النه�شة 
اأ�شبحت ت�شكل عبئا واإزعاجا لل�شكان نظرا لرتاكم  اأن هذه املباين  .. كما 
االأتربة والنفايات ومنو االأع�شاب الع�شوائية وانت�شار احل�شرات والقوار�س 
مبا يهدد �شحة ال�شكان وراحتهم . واأ�شار اىل اأن البلدية در�شت امل�شروع من 
وبالقيا�س  واجلمالية  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شحية  جوانبه  جميع 
املهجورة جاء  املباين وامل�شاكن  ا�شتمرار وجود هذه  الناجتة عن  لالأ�شرار 
قرار اإزالتها لتحقيق هدفني اأ�شا�شيني يتمثل االأول منها بتخلي�س ال�شوارع 

با�شتثمار  يتج�شد  والثاين  وامل�شاكن  املباين  لهذه  الالئق  غري  املظهر  من 
هذه امل�شاحات املوقوفة دون اأي عائد ا�شتثماري �شواء بالن�شبة للمدينة اأو 

الأ�شحاب ومالك هذه املباين .
ر�شمية  اإن���ذارات  م�شبقا  وجهت  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  امل��زروع��ي  واأك��د 
كاملة  الفر�شة  واأعطتهم  ازالتها..  متت  التي  وامل�شاكن  املباين  الأ�شحاب 
االإنذارات  هذه  مع  جتاوبوا  املباين  اأ�شحاب  من  العديد  وهناك  للمبادرة، 
واأزالوا .. اأما املالك الذين جتاهلوا هذه االإنذارات فقد مت تكليف �شركات 
املرتتبة  املالية  التكاليف  اأ�شحابها  وحتميل  امل�شاكن  ه��ذه  لهدم  خا�شة 
يتم  الهدم  تنفيذ عمليات  اأن  االأنقا�س.. موؤكدا  واإزال��ة  الهدم  على عملية 
بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات ذات العالقة باخلدمات والبنية التحتية بناء على 
االجراءات القانونية ح�شب اال�شول املتبعة. وقال اأن البلدية مت�شي قدما 
يف تنفيذ م�شروع اإزالة املباين املهجورة وبوترية مدرو�شة عن طريق جلنة 
الذي  بال�شكل  االأنقا�س  وترحيل  واالإزال���ة  الهدم  عمليات  متابعة  تتوىل 
بال�شاكن وخا�شة  املحيطة  البيئة  تلويث  اإزع��اج وتاليف  اأي  ال�شكان  يجنب 
اأ�شحاب البيوت والفلل املجاورة ملواقع الهدم. واأكد اأن قرار البلدية باإزالة 
املدينة  مظهر  على  للحفاظ  احلثيثة  جهودها  من  نابع  املهجورة  املباين 
وملا  امل��ب��اين..  ه��ذه  ت�شكلها  اأن  ميكن  التي  ال�شيئة  ال�شحية  ل��الآث��ار  نظرا 

ت�شاهم به يف ت�شويه املظهر العام للمدينة.

•• ابوظبي - الفجر 

القراءة  م��ب��ادرة  اإط��الق  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  اأم��ن��اء  جمل�س  اإعتمد 
جليل االيباد التي يتم من خاللها تخ�شي�س ح�شتني اإ�شبوعياً لتعزيز القراءة 
لدى الطلبة يف كافة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية مبختلف اإمارات الدولة 
اللطيف  عبد  الدكتور  وق��ال  تقراأ.  اأبوظبي  حملة  مع  وتزامناً  ت�شامناً  وذل��ك 
الف�شل  ب��داأت مع انطالقة  الهامة  املبادرة  اأن هذه  املعهد  ال�شام�شي مدير عام 
الدرا�شي الثالث وبعد اإخ�شاع الفكرة ملزيد من الدرا�شة العلمية التي اأكدت على 
ايجابياتها وعدم تاأثريها على اليوم الدرا�شي العادي بل ت�شيف لها بعداً جديداً 
عوامل  يف  وف��رة  الطلبة  مينح  مبا  والفكري  العلمي  العمق  من  املزيد  ي�شمن 
االبداع واالبتكار الفتاً اىل اأن املبادرة تعزز القراءة يف مدار�شنا وجمتمعنا ومن 
اأن جنعل القراءة  اأو جيل االآيباد على القراءة يتطلب  ثم فان ت�شجيع الطلبة 
�شمن املمار�شات اليومية للطالب، بحيث تالم�س قدراته وتتما�شى مع ميوله 
للقراءة  التقليدية  االأ�شاليب  عن  بعيدا  تفكريه  طرق  وتطور  مهاراته  وتنّمي 
اأ�شاليب  وبا�شتحداث  التعّلم  نحو  �شغفه  والتثري  جمدية  غري  اأ�شبحت  التي 
واأدوات جديدة تقدم له االإثارة واملتعة واالإبداع ومن هنا تربز �شرورة ا�شتثمار 

التكنولوجيا واأدواتها - التي ت�شغل من وقته حّيًزا كبرًيا - ل�شالح القراءة. 

واأو�شح الدكتور ال�شام�شي اأن املبادرة تعتمد على اال�شتخدام االأمثل للتكنولوجيا 
احلديثة مثل الكومبيوتر اللوحي )االآيباد( وبوابة التعليم االلكرتوين التفاعلي 
لدعم طرق التدري�س يف املعهد وعر�س املو�شوعات املطروحة للقراءة من خالل 
�شمان تفاعل الطلبة مع كل ما يطرح عليهم م�شرياً اىل اأن �شركة اآبل اأطلقت 
ُن دور الن�شر من اإنتاج كتٍب  كِّ موؤخراً ن�شخة من برجمية اآيبوك�س اأوثر التي مُتَ
هذه  وتت�شمن  االآيباد  اأجهزة  ي�شتخدمون  الذين  للطلبة  تفاعلّية  اإلكرتونية 
اإىل  ال�شور  كتحويل  املثرية  ال�شمات  من  جملة  اجل��دي��دة  االإلكرتونية  الكتب 
اإ�شافة  اإمكانية  اأ�شلوب عر�س تقدميي والتحكم بها ك�شور ثالثية االأبعاد مع 
معاجم  اإىل  الكتاب  منت  من  رواب��ط  اإىل  باالإ�شافة  ه��ذا  املرئي  عر�س  �شريط 
متخ�ش�شة ُتظهر ترجمة الكلمات على الفور، اأو روابط اأخرى تاأخذك اإىل مزيد 
من املراجع للتو�شع يف املادة املقروءة.  ومع هذه الربجميات �شيتمكن الطلبة 
من كتابة مالحظاتهم على الن�س ومن حتديد املقاطع املهمة منه باأ�شابعهم 
لذلك علينا اأن نوؤمن باأن القراءة بالطرق التقليدية كاجللو�س يف املكتبة وبني 
اأرفف الكتب املطبوعة، مل َتُعْد مغرية لهذا اجليل بل ال بّد من ا�شتثمار اأجهزة 
الكمبيوتر وباالأخ�س اللوحي منها والذي ُيْغِني عن حمل الكتاب بل عن كتب 
ال ُتَعدُّ وال حُت�شى وتتوّفر للقارئ عرب االإنرتنت بلم�شة واحدة يف اأي وقت ومن 

اأي مكان والأي مو�شوع. 

•• ابوظبي – فوؤاد علي

للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  وق����ع 
م����ذك����رات ت���ف���اه���م ال����ي����وم م����ع كل 
اأبوظبي  ن��ف��ط  ���ش��رك��ة  ���ش��رك��ة  م��ن 
نفط  �شركة  و  )اليابان(  املحدودة 
جمموعة  و  امل�����ح�����دودة،  ك����وزم����و 
الياباين  م��رك��ز  و  ري��ت�����ش��وم��اي��ك��ان 
تعزيز  ب���ه���دف  ال������دويل  ل��ل��ت��ع��اون 
دولة  ب���ني  التعليمية  ال�����ش��راك��ات 
االإمارات العربية املتحدة واليابان 
وتقدمي اأف�شل اخليارات الرتبوية 
االإماراتيني  الطالب  اأمام  العاملية 
االإبداع  ال�شراكة  ه��ذه  �شتحقق  اإذ 
واالب����ت����ك����ار يف ال��ت��ع��ل��ي��م وحت����دث 
تغيريا م�شتداما يف التعليم واالأداء 

وتطوير طرائق التعليم.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي 
الذي عقد يف فندق اجلمريا اأبراج 

االإحتاد اأم�س باأبوظبي .
ال����دك����ت����ور مغري  م����ع����ايل  وق��������ال 
خ���م���ي�������س اخل���ي���ي���ل���ي م����دي����ر ع����ام 
اأن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س 
االإ�شرتاتيجية  امل��ج��ل�����س  اأه�����داف 
جودة  ذا  تعليم  تقدمي  اإىل  ت�شعى 
ع���ال���ي���ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال����ط����الب نحو 
ال��ت��ع��ل��م امل�����ش��ت��م��ر وت���ط���وي���ر راأ�����س 
اإذ  اأبوظبي  اإم��ارة  امل��ال الب�شري يف 
يعمل املجل�س على تبادل اخلربات 
التعليم  تطوير  اأج��ل  م��ن  العاملية 
وتوفري اأف�شل الو�شائل التعليمية 
اأ�ش�س  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  احلديثة 
من  العديد  م��ع  ���ش��راك��ات  املجل�س 

التي  العاملية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
جودة  ذات  تعليمية  ف��ر���ش��ا  ت��ق��دم 
عالية موؤكداً اأن املجل�س يعمل على 
امل��ق��دم��ة يف مدار�س  ال��ل��غ��ات  ت��ن��وع 
اللغتني  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأم������ارة 

العربية واالإجنليزية. 
يامانو  �شا�شيكو  ال�شيدة  واأ���ش��ارت 
للتعاون  ال����ي����اب����اين  م����رك����ز  م����ن 
بفتح  ���ش��ي��ق��وم  امل���رك���ز  ان  ال�����دويل 
جمل�س  يف  اأك��������ادمي��������ي  م����ك����ت����ب 
الطلبة  لت�شجيع  للتعليم  اأبوظبي 
التعليم  مب��وؤ���ش�����ش��ات  ل��الل��ت��ح��اق 
ال��ي��اب��ان��ي��ة، وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف 
العلمي  االرتقاء مب�شتواهم  �شبيل 

والعملي.
 واأ����ش���اف���ت اأن����ه ق���د ق����ام وف����د من 
امل��ج��ل�����س ب���رئ���ا����ش���ة م���ع���ايل مغري 
اخلييلي بزيارة معاهد وموؤ�ش�شات 
تبادل  ب��ه��دف  ال��ي��اب��ان  يف  التعليم 
التجارب  على  والتعرف  اخل��ربات 

نتطلع  واإن��ن��ا  التعليم  يف  اليابانية 
اأن يحقق املكتب التعليمي اجلديد 
تعزيز  يف  امل������رج������وة  االأه�������������داف 
يف  اليابانية  االإم��ارات��ي��ة  العالقات 

جمال التعليم.
كيوفومي  ال�����دك�����ت�����ور  واأع������������رب 
جمموعة  م������ن  ك����اواج����وت���������ش����ي 
�شعادته  ع�����ن  ري���ت�������ش���وم���اي���ك���ان 
جمل�س  م������ع  ال���������ش����راك����ة  ب�����ه�����ذه 
بالدعم  م�شيدا  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
املجل�س  قدمه  ال��ذي  ال��الحم��دود 
التعليمية  ال�����ش��راك��ات  ت��ع��زي��ز  يف 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تعترب  اإذ 
يف غ��اي��ة االأه��م��ي��ة مل��ا ت��ق��دم��ه من 
البلدين  ب���ني  م�����ش��رتك��ة  م�����ش��ال��ح 

خا�شة والعامل ب�شكل عام.
وقع  املجل�س  اإىل  االإ���ش��ارة  وجت��در 
���ش��اب��ق��اً م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع مركز 
اليابان الدويل يف فرباير 2013 
اجلامعية  اخل��ي��ارات  زي���ادة  بهدف 

الرتكيز  م��ع  االإم��ارات��ي��ني  للطلب 
العلوم  مثل  م��ن  تخ�ش�شات  على 

والهند�شة والتقنية. 
ال��رب��ط بني  ع��ل��ى  املجل�س  وي��ع��م��ل 
املخرجات التعليمية واالحتياجات 
االج������ت������م������اع������ي������ة وال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة 
اإذ ي�شعى  اأبوظبي  واالقت�شادية يف 
التعليم  ال��ن��ظ��ام  م��ن  ل��الإ���ش��ت��ف��ادة 
ب��ال��ق��وة يف  ال���ذي يتميز  ال��ي��اب��اين 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ع��ل��م��ي��ة واإت���اح���ة 
الفر�شة اأمام طلبتنا للتعرف على 
تعليمة  وممار�شات  اأخ��رى  ثقافات 
اإماراتية  ك����وادر  واإع�����داد  خمتلفة 
العاملية  امل���ن���اف�������ش���ة  ع���ل���ى  ق��������ادرة 
وم���وؤه���ل���ة ل��ت��ل��ب��ي��ة ح���اج���ات روؤي����ة 

اأبوظبي 2030. 
اإبرام  من  املجل�س  اأه��داف  وت�شمل 
بناء ج�شور  اإىل  العاملية  ال�شراكات 
التعليمية،  والنظم  الثقافات  بني 
خمتلف  يف  امل���������ع���������ارف  ون������ق������ل 
وبناء  واخل�������ربات  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
اأجيال من اخلربات جلعل اأبوظبي 
العاملية  للمعرفة  اإقليميا  م��رك��زا 
املعرفة.   على  وامل�شتندة  املتكاملة 
وق��د مت توقيع االت��ف��اق��ي��ة م��ع كل 
من  تاناكا  يوكيهريو  وال�شيد  من 
���ش��رك��ة ن��ف��ط اأب���وظ���ب���ي امل���ح���دودة 
كاواجوت�شي  كيوفومي  والدكتور 
ريت�شومايكان  جم���م���وع���ة  م����ن 
الدويل  للتعاون  الياباين  وم��رك��ز 
يامانو  �شا�شيكو  بال�شيدة  ممثلة 
من  ت�شووي  ما  �شاتو�شي  وال�شيد 

�شركة نفط كوزمو املحدودة .

�سلطان بن خليفة يزور جزيرة �سوقطرة اليمنية ويتفقد م�ست�سفى ال�سيخ خليفة باجلزيرة 
•• �شوقطرة -وام:

زار �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
جزيرة  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ال�������ش���م���و 
حيث  اليمن  بجمهورية  �شوقطرة 
زي��ارة م�شت�شفى  �شموه على  حر�س 
ال�شيخ خليفة يف اجلزيرة واالإطالع 
املتعددة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���راف���ق  ع��ل��ى 
واحلديثة وكان برفقته اأع�شاء من 

جلنة خليفة لالأعمال االإن�شانية.
داهق  �شامل  �شعادة  �شموه  وا�شتقبل 
ع��ل��ي م��دي��ر ع���ام اجل���زي���رة و�شامل 
حيث  امل�شت�شفى  مدير  ف��رج  ي�شري 
التفقدية  زي��ارت��ه  يف  ���ش��م��وه  راف��ق��ا 
كما  االأق�شام  جميع  يف  للم�شت�شفى 
التي  ال��ت��ط��ورات  على  �شموه  اأطلعا 
منذ  للجزيرة  امل�شت�شفى  اأ���ش��اف��ه��ا 
افتتاحه. وقال �شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان اإن دولة 
االإمارات دائما �شباقة يف عمل اخلري 
وتقدمي العون وامل�شاعدة الأ�شقائها 
..م�شريا  ال��ي��م��ن  وغ���ري  ال��ي��م��ن  يف 
امل�شت�شفى ومده  اأنه مت تطوير  اإىل 
الالزمة  ال�����ش��روري��ة  ب��االم��ك��ان��ي��ات 

كافة.
واث��ن��ى ع��ل��ى ال����دور ال���ذي ت��ق��وم به 
لالأعمال  خليفة  ال�شيخ  موؤ�ش�شة 
هذه  اأن  اإىل  ..الف����ت����ا  االإن�����ش��ان��ي��ة 
واالأق�شام  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 

ت�����ش��ه��م يف تقدمي  ���ش��وف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
اجلزيرة  ل�����ش��ك��ان  ن��وع��ي��ة  خ���دم���ات 

خ�شو�شا واليمن ب�شكل عام.
���ش��امل داه���ق مدير  اأك���د  م��ن جهته 
امل�شت�شفى  اأن  ع��ل��ى  اجل���زي���رة  ع���ام 
�شكل اإ�شافة كبرية ل�شكان اجلزيرة 
.. مو�شحا اأن هذا ال�شرح االإن�شاين 
اخلدمات  ت���ق���دمي  يف  م��ه��م  ع���ام���ل 
ال�شحية والطبية ل�شكان اجلزيرة.

واأ�شاف اأن م�شت�شفى ال�شيخ خليفة 
�شوف ي�شارك يف خلق بيئة اأف�شل يف 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال�شحية  جم��ال 
ين�شجم  ما  وهو  باجلزيرة  لل�شكان 
م���ع اأه������داف االأل���ف���ي���ة ال��ت��ي ترمي 
ال�شحية  اخل���دم���ات  حت�����ش��ني  اإىل 

والعالجية. واأعرب �شامل داهق عن 
اأبناء  وجميع  املحلية  ال�شلطة  �شكر 
اجلزيرة وامتنانهم ل�شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وحلكومة 
باملواقف  عرفانا  االإم����ارات  و�شعب 
االإن�شانية الداعمة يف جمال رعاية 

االإن�شان اليمني وتنميته.
جزء  امل�شت�شفى  م�شروع  اأن  ويذكر 
م����ن امل���ج���م���ع ال���ط���ب���ي ال���وح���ي���د يف 
موؤ�ش�شة  وقامت  �شوقطرى  جزيرة 
نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  خليفة 
القدمي  امل�شت�شفى  بهدم  االإن�شانية 
املوا�شفات  اأعلى  وفق  بنائه  واإع��ادة 
مبنى  بناء  اإع��ادة  و�شيتم  الهند�شية 

ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة ال��ق��دمي وفق 
ل���ي���ح���ت���وي على  امل����ع����اي����ري  اأح��������دث 

م�شاحات اأكرب من ال�شابق.
امل�شت�شفى  اإق����ام����ة  ف���ك���رة  وب�������داأت 
باإن�شاء  ���ش��ن��وات  ث��الث  ح���وايل  منذ 
لتتحول  تطورت  ثم  عمليات  غرفة 
ي�شم  متكامل  م�شت�شفى  ب��ن��اء  اإىل 
ال���ع���دي���د م����ن االأج�����ه�����زة وامل����ع����دات 
ال��ط��ب��ي��ة امل���ت���ط���ورة ك��م��ا ان����ه ي�شم 
للعناية  وغ���رف���ة  ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ت��ي 
والتوليد  ال��ن�����ش��اء  واأق�����ش��ام  امل��رك��زة 
بتجهيزات  وال���ط���وارئ  واالأط���ف���ال 
ي�شم  كما  متطورة  طبية  وم��ع��دات 
م��ب��ن��ى ل��ل��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة واآخ���ر 

الإدارة امل�شت�شفى.  

البنك الهلي الكويتي �س.م.ك فروع دولة المارات العربية املتحدة 
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C     U.A.E.BRANCHES

Financial Statements as at 31 December 2012     2012 البي�انات امل��الي�ة كم�ا ه�ي يف 31 دي�سمرب

تقرير حول البيانات املالية: لقد دققنا البيانات املالية املرفقة للبنك االأهلي الكويتي �س.م.ك- فروع االمارات العربية املتحدة ) الفروع( والتي تتاألف من بيان املركز املايل كما يف  31 دي�شمرب 2012 وبيانات االيرادات وااليرادات ال�شاملة 
ولتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة واملعلومات التو�شيحية االخرى.

م�شوؤولية االإدارة عن البيانات املالية: اإن ادارة الفروع م�شوؤولة عن االعداد والعر�س العادل لهذه البيانات املالية وفقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية والن�شو�س ال�شارية املفعول من القانون االحتادي رقم 8 1984 )وتعديالته( 
والقانون االحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 ونظم الرقابة الداخلية التي تعتربها االدارة �شرورية الإعداد بيانات مالية خالية من اأية اخطاء جوهرية �شواء كان ذلك نتيجة الحتيال اوخطاأ.

م�شوؤولية مدققي احل�شابات: اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية ا�شتناداً اإىل اأعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام باملتطلبات االأخالقية وتخطيط وتنفيذ  اعمال 
التدقيق للح�شوول على تاأكيدات معقولة بان البيانات املالية خالية من اأية اخطاء جوهرية.

يت�شمن التدقيق القيام باالجراءات للح�شول على اأدلة التدقيق حول املبالغ واالف�شاحات الواردة يف البيانات املالية. اإن االجراءات املختارة تعتمد على تقدير مدققي احل�شابات وت�شمل تقييم خماطر االأخطاء اجلوهرية للبيانات املالية 
�شواء نتيجة الحتيال او خطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر، ي�شع املدقق يف االعتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية باعداد وعر�س البيانات املالية للفروع ب�شورة عادلة لكي يتم ت�شميم اجراءات تدقيق منا�شبة يف مثل هذه احلاالت، ولكن لي�س 
لغر�س ابداء،  راأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية للفروع. ويت�شمن التدقيق اي�شا تقييم مدى مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومدى معقولية  التقديرات املحا�شبية التي اجرتها االدارة وكذلك تقييم العر�س ال�شامل للبيانات 

املالية ككل. وباعتقادنا ان ادلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا االأ�شا�س االبداء راأينا حلو البيانات املالية.
الراأي: يف راأينا اأن البيانات املالية تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للفروع كما يف 31 دي�شمرب 2012 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى : كذلك نوؤكد باأنه يف راأينا، اإن البيانات املالية تت�شمن، من جميع النواحي اجلوهرية، املتطلبات ال�شارية املفعول للقانون االحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( والقانون 
االحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 ، واإن الفروع حتتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة. لقد ح�شلنا على جميع املعلومات واالإي�شاحات التي راأيناها �شرورية الأغرا�س تدقيقنا، وح�شب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�شنة اأية خمالفات الأحكام 

القانون االحتادي رقم 8 ل�شنة 1984 )وتعديالته( والقانون االحتادي رقم 10 ل�شنة 1980 على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على ن�شاط الفروع اأو مركزها املايل.
عن ارن�شت ويونغ

توقيع : علي عي�شى
�شريك 

 رقم القيد:488 - 15 يناير 2013
دبي،  االمارات العربية املتحدة

2011  2012     
الف درهم الف درهم  اإي�شاح     

املوجودات   
555.896  1.123.028  3 نقدية واأر�شدة لدى البنوك   
102.888  2.651  4 الودائع واحل�شاب اجلاري مع االطراف ذات العالقة  

2.095.638  2.062.892  5 قرو�س و�شلفيات    
20.790  28.843  6 موجودات اخرى   
27.400  25.285  7 موجودات ثابتة     

2.802.612  3.242.699 اجمايل املوجودات    
املطلوبات وحقوق املركز الرئي�شي  
املطلوبات   

1.575  1.064.778  8 م�شتحقات للبنوك   
1.750.918  1.261.806  8 ودائع العمالء   

628.851  508.814  4 القرو�س واحل�شاب اجلاري مع االطراف ذات العالقة   
20.742  17.759  9 �شريبة دخل م�شتحقة الدفع   
38.367  30.256  10 مطلوبات اخرى   

2.440.453  2.883.413 اجمايل املطلوبات     
حقوق املركز الرئي�شي   

  40.000  40.000  11 راأ�س املال املخ�ش�س   
20.000  20.000  12 االحتياطي القانوين    

 131  131 االحتياطي االختياري      
  7.777  8.077  7 فائ�س اعادة تقييم العقار   
  294.251  291.078 االرباح غري املوزعة      

 362.159  359.286 اجمايل حقوق املركز الرئي�شي   
2.802.612  3.242.699 اجمايل املطلوبات وحقوق املركز الرئي�شي   

املدير العام
10 يناير 2012

2011  2012     
الف درهم الف درهم  اإي�شاح     
126.133  125.347  13 ايرادات فوائد    

)26.333(  )22.906(  14 م�شاريف  فوائد   
99.800  102.441 �شايف ايرادات الفوائد    
30.929  26.934  15 �شايف ايرادات الر�شوم والعموالت  
 5.948  3.234 �شايف ارباح �شرف العمالت االجنبية   
2.557  1.734 ايرادات اخرى    

139.234  134.343 اليرادات الت�شغيلية    
)25.835(  )28.149( م�شاريف املوظفني    
)19.231(  )19.913( اال�شتهالك وامل�شاريف الت�شغيلية االخرى   
)45.066(  )48.062( امل�شاريف ال�شتغيلية    

 94.168  86.281 الرباح الت�شغيلية لل�شنة قبل اخل�ش�شات   
)800(  )71.957(  حتميل املخ�ش�شات         

172  236 ا�شرتجاع ديون معدومة م�شطوبة   
93.540  14.560 الرباح لل�شنة قبل ال�شريبة   

  )20.783(  )17.733(  9 م�شروف �شريبة الدخل    
72.757  )3.173( �شايف)اخل�شائر(/ الرباح لل�شنة   

2011  2012     
الف درهم الف درهم  اإي�شاح     

72.757  )3.173( �شايف)اخل�شائر(/الرباح لل�شنة      
اليرادات /)امل�شاريف( ال�شاملة الخرى

)300(  300  7  اعادة تقييم االر�س ملك حر  
)300(  300 اليرادات/)امل�شاريف( ال�شاملة الخرى لل�شنة    

72.457  )2.873( اجمايل )امل�شاريف(/اليرادات ال�شاملة لل�شنة   

االأرباح فائ�س اإعادة  االحتياطي  االحتياطي  را�س املال    
املجموع غري املوزعة  تقييم العقار  االختياري  االختياري  املخ�ش�س    

الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم    
289.702  221.494  8.077  131  20.000  40.000 الر�شيد يف 1 يناير 2010  

72.757  72.757  -  -  -  - �شايف الربح لل�شنة  
)300(  -  )300(  -  -  - امل�شروفات ال�شاملة االخرى لل�شنة 

72.457  72.757  )300(  -  -  - اجمايل )امل�شروفات(/ االيرادات  ال�شاملة لل�شنة 
362.159  294.251  7.777  131  20.000  40.000 الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2010 
)3.173(  )3.173(  -  -  -  - �شايف االرباح لل�شنة  

300  -  300  -  -  - امل�شروفات ال�شاملة االخرى لل�شنة 
)2.873(  )3.173(  300  -  -  - اجمايل )امل�شروفات(/ االيرادات ال�شاملة لل�شنة 

359.286  291.078  8.077  131  20.000  40.000 الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2012 

2011  2012     
الف درهم الف درهم  اإي�شاح     

الن�شطة الت�شغيلية
93.540  14.560 االرباح قبل احت�شاب ال�شريبة   

التعديالت للبنود التالية:       
2.563  2.618 اال�شتهالك    

800  71.957  حتميل املخ�ش�شات      
96.903  89.135 االرباح الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية    

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
)30.958(  100.237 الودائع واحل�شابات اجلاري  لدى االطراف ذات العالقة     
182.380  )825.144( ودائع لدى البنوك ت�شتحق يف اال�شل بعد اكر من 30 يوما  

)234.797(  )39.211( القر�س وال�شلفيات      
)5.569(  )8.053( املوجودات االخرى       
20.784  )489.112( ودائع العمالء    

219.740  )120.037( القرو�س واحل�شابات اجلاري من االطراف ذات العالقة   
-  858.141 م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف اال�شل بعد اكر من 30 يوما  

12.336  )8.111( املطلوبات االخرى    
260.819  )442.155( التدفق النقدي )امل�شتخدم يف( من العمليات   

)15.463(  )20.716(  9 �شريبة الدخل املدفوعة   
245.356  )462.871( �شايف التدفق النقدي ) امل�شتخدم يف( من االن�شطة الت�شغيلية  

الن�شطة ال�شتثمارية 
)766(  )203 ( �شراء موجودات ثابتة    
)766(   )203 ( �شايف التدفق النقدي امل�شتخدم يف االن�شطة اال�شتثمارية   

244.590  )463.074 (  �شايف )النق�ض( الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية  
308.461  553.051 النقدية و�شبه النقدية يف 1 يناير   
553.051  89.977 النقدية و�شبه النقدية يف 31 دي�شمرب   

تتاألف النقدية و�شبه النقدية من:
97.620  180.965 نقدية وار�شدة لدى امل�شرف املركزي لدولة االمارات العربية املتحدة ت�شتحق يف اال�شل خالل 30 يوما 

457.006  115.649 الودائع واحل�شاب اجلاري لدى البنوك ت�شتحق يف اال�شل خالل 30 يوما  
)1.575 (  )206.637 ( م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف اال�شل خالل 30 يوما     
553.051  89.977     

ان الفوائد املقبو�شة يف عام  2012 بلغت 125.474 الف درهم )114.514:2011 ا لف درهم( واما الفوائد املدفوعة يف عام 2012 فقد بلغت 25.359 الف درهم )2011- 23.688 الف درهم(

1- الأن�شطة :
  ان البيانات املالية للبنك االهلي الكويتي �س.م.ك - فروع االمارات العربية املتحدة )الفروع( تتعلق باأن�شطة فرع ابوظبي وفرع دبي للبنك االهلي الكويتي �س .م.ك )املركز الرئي�شي او البنك( وهو �شركة م�شاهمة عامة موؤ�ش�شة يف الكويت 

بتاريخ 23 مايو 1967 وم�شجلة كبنك لدى امل�شرف املركزي الكويتي.
تعمل الفروع مبوجب تراخي�س منف�شلة �شادرة عن امل�شرف املركزي لالمارات العربية املتحدة وتقوم باالن�شطة امل�شرفية

ان العناوين امل�شجلة للفروع واملركز الرئي�شي هي كما يلي:
املتحدة. العربية  االمارات   ، دبي   ، ال�شديق  ابوبكر  �شارع  �س.ب:1719   - دبي  • فرع 

املتحدة. العربية  االمارات   ، ابوظبي  �س.ب:7941   - ابوطبي  • فرع 
 . الكويت    الكويت،  مدينة   ، ال�شفاة    ،1387 ب  -�س  الرئي�شي  • املركز 

تعك�س هذه البيان��ات املالية اأن�شطة فروع دبي واأبوظبي فقط وال ت�شمل جم��يع معامالت وموج��ودات ومطل��وبات املركز الرئي�شي والفروع االأخرى للمركز الرئي�شي خارج االمارات العربية املتحدة . نظراً الأن راأ�شمال الفروع ال يتاجر به 
للعموم ، مل يتم اإعداد حتليل قطاعي.

2 ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة:
2-1 اأ�ش�ض اإعداد البيانات املالية:

 تعد البيانات املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لي�شمل قيا�س القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة واإعادة تقييم االأرا�شي ملك حر. 
مت عر�س البيانات املالية بدرهم االمارات العربية املتحدة باعتباره العملة امل�شخدمة لدى الفروع ويجري تقريب جميع القيم اىل اقرب الف درهم اال اذا ا�شري لغري ذلك.

2-2 بيان التوافق:
 يتم اعداد البيانات املالية للفروع طبقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية والتف�شريات ال�شادرة عن جلنة التف�شريات الإعداد التقارير املالية الدولية ال�شادرة عن جمل�س املعايري املحا�شبية الدولية ومتطلبات القوانني ال�شارية املفعول يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة.  
2-3  التغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية:  اإن ال�شيا�شات املحا�شبية  املماثلة لتلك امل�شتخدمة يف ال�شنة ال�شابقة.

2-4 املعايري ال�شادرة والتي مل ي�شري مفعولها حتى الآن:ان املعيار ال�شادر عن جمل�س املعايري املحا�شبية الدولية قد مت ا�شداره ولكن مل ي�شري مفعولة حتى االآن ومل يتم اتباعة �شابقاً من قبل الفروع . اإن هذه املعايري والتف�شريات ال�شادرة 
هي تلك التي تتوقع الفروع ب�شورة معقولة اأن يكون لها تاأثري على االف�شاحات واملركز املايل اأو االأداء عند تطبيقها يف امل�شتقبل . تنوي الفروع اإتباع هذه املعايري عندما ت�شبح �شارية املفعول.

املعيار املحا�شبي الدولية رقم 1 - عر�س البيانات املالية
تقوم التعديالت على املعيار املحا�شبي الدويل رقم 1 بتغيري طريقة جتميع البنود املعرو�شه �شمن االيرادات ال�شاملة االأخرى . اإن البنود التي ميكن اعادة ت�شنيفها )اأو اأعادة تدويرها( اىل االأرباح او اخل�شائر يف وقت ما م�شتقبال )على �شبيل املثال 

، عند اال�شتبعاد اأو ال�شداد( �شيتم عر�شها ب�شورة منف�شله عن البنود التي لن يتم اإعادة ت�شنيفها اأبدا . ي�شبح التعديل �شاري املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012.
3- النقدية والر�شدة لدى البنوك

2011  2012     
الف درهم الف درهم      

5.776  5.830 النقد يف ال�شندوق    
6.160  12.190 ح�شابات جارية لدى البنوك االخرى   

452.116  929.873 ودائع لدى البنوك    
ار�شدة لدى امل�شرف املركزي لدولة االمارات العربية املتحدة:

30.496  121.603 -ح�شاب جاري    
61.348  53.532 -متطلبات االحتياطي النقدي   

555.896  1.123.028     
)1.270(  )826.414( الودائع لدى البنوك التي ت�شتحق يف االأ�شل بعد اأكر من 30 يوماً  
554.626  296.614     

 ان متطلبات االحتياطي النقدي التي حتفظ بالدرهم االماراتي والدوالر االمريكي يتم حتديدها وفقاً لتوجيهات امل�شرف املركزي لدولة االإمارات العربية املتحدة وال ميكن �شحبها بدون موافقه . اإن م�شتوى االإحتياطي ي�شتلزم اإجراء 
تغريات �شهرياً وفقا لتوجيهات امل�شرف املركزي لدولة االإمارات العربية املتحدة.

4- املعامالت مع الطراف ذات العالقة :  متثل االطراف ذات عالقة املركز الرئي�شي واأع�شاء جمل�س ادارة املركز الرئي�شي وموظفي االدارة العليا للمركز الرئي�شي والفروع وال�شركات التي حتت الرقابة او الرقابة امل�شرتكة اأو التي 
تتاأثر ب�شكل جوهري بتلك االأطراف . توؤخذ موافقة اإدارة املركز الرئي�شي على ال�شروط املتعلقة بهذه املعامالت

 ان االأر�شده يف نهاية ال�شنة بخ�شو�س االأطراف ذات عالقة التي تنتج اأثناء �شري االأعمال العادية املدرجة يف بيان املركز املالية كما يلي :
2011  2012     

الف درهم الف درهم      
الودائع واحل�شاب اجلاري لدى االطراف ذات العالقة 

102.888  2.651 احل�شاب اجلاري لدى املركز الرئي�شي   
102.888  2.651     

القرو�س من واحل�شاب اجلاري امل�شتحق لالأطراف ذات عالقة
518.661  398.624 القرو�س من املركز الرئي�شي   
110.190  110.190 قرو�س معاونة    
628.851  508.814     

م�شتحقات الع�شاء جمل�س االدارة  
1.227  1.120 ودائع )مدرجة �شمن ودائع العمالء(   

 ت�شتمل القرو�س من املركز الرئي�شي على ودائع مببلغ 392 مليون درهم ت�شتحق يف يوليو 2013 ويرتتب عليها فائدة بن�شبة 1.25% �شنويا )31 دي�شمرب 2011 - ودائع مببلغ 513 مليون درهم ت�شتحق ما بني يناير 2012 ودي�شمرب 2012 
ويرتتب عليها فائدة بن�شبة 0.38% اىل 2.30% �شنوياً(.
اإن القرو�س املعاونه من املركز الرئي�شي كانت كالتايل:

وي�شتحق  �شنوياً(  اأ�شا�س  نقطة   70 زائد  اأ�شهر   6 ملدة  يبور  ال  ح�شب   -  2011 دي�شمرب   31( �شنويا  ا�شا�س  نقطة   70 زائد  ا�شهر   6 ملدة  اليبور  ح�شب  بفائدة   2005 دي�شمرب   28 بتاريخ  عليه  احل�شول  مت  امريكي  دوالر  مليون   15 • مبلغ 
يف 27 دي�شمرب 2013 ويتم ت�شديده دفعة واحدة.

�شنوياً(  اأ�شا�س  نقطة   70 زائد  اأ�شهر   6 اأو   3 ملدة  يبور  ال  ح�شب   -  2011 دي�شمرب   31( �شنويا  ا�شا�س  نقطة   70 زائد  ا�شهر   6 اأو   3 ملدة  اليبور  ح�شب  بفائدة   2009 مار�س   24 بتاريخ  عليه  احل�شول  مت  امريكي  دوالر  مليون   15 • مبلغ 
ي�شتحق يف 30 مار�س 2019 ويتم ت�شديده دفعة واحدة.

ان معامالت االطراف ذات عالقة التي تنتج اأثناء �شري االأعمال العادية املدرجة يف بيان االإيرادات هي كالتايل:
2011  2012     

الف درهم األف درهم      
االطراف ذات عالقة 

778  286 ايرادات فوائد     
6.479  6.626 م�شاريف فوائد     
8.838  8.821 اأتعاب االإدارة )مدرجة يف امل�شاريف الت�شغيلية االأخرى(   

اأن تفا�شيل تعوي�شات موظفي االإدارة العليا لدى الفروع هي كالتايل:
2011  2012     

الف درهم الف درهم      
3.386  3.681 رواتب ومزايا اأخرى    

241  206 مكافاأة نهاية اخلدمة    
3.627  3.887     

5 - القرو�ض وال�شلفيات
تتكون حمفظة القرو�س وال�شلفيات مما يلي

)اأ( ح�شب النوع:
2011  2012     

الف درهم الف درهم       
248.635  254.826 امل�شحوبات على املك�شوف    

1.690.191  1.617.107 القرو�س    
158.816  306.480 القرو�س مقابل اي�شاالت اأمانة   

65.074  23.504 كمبياالت خم�شومة    
2.162.716  2.201.927 اجمايل القرو�س وال�شلفيات   
)67.078(  )139.035( ناق�شا: خم�ش�س االنخفا�س يف القيمة )اأنظر اإي�شاح 5)ه���((  

2.095.638  2.062.892 �شايف القرو�س وال�شلفيات    

)ب( ح�شب القطاع القت�شادي:
2011  2012     

الف درهم الف درهم       
591.815  676.924 جتارة    
565.460  625.377 اإن�شاءات وعقارات    
137.480  150.303 �شناعية    
327.398  193.963 موؤ�ش�شات مالية    
536.664  550.664 تعدين وخدمات اأخرى    

3.899  4.696 قرو�س �شخ�شية    
2.162.716  2.201.927     

)جـــ( ح�شب القطاع القت�شادي:
2011  2012     

الف درهم الف درهم       
1.856.894  1.981.137 داخل دولة االمارات العربية املتحدة   

305.822  220.790 اأخرى    
2.162.716  2.201.927     

7- املوجودات الثابتة:خالل ال�شنة ، قام فرع دبي باإعادة تقييم االأر�س ملك حر لديه مببلغ 15.900 األف درهم )2011 - 15.600 األف درهم( . نتيجة لذلك ، فاإن الزيادة مببلغ 300 األف درهم اأدرجت �شمن االإيرادات ال�شاملة االأخرى.
مت تقييم االأر�س ملك حرف وفقاً للتقييمني الذين مت احل�شول عليهما من مقيمني م�شتقلني اأيهما اأقل . يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل الدليل الذي ي�شتند اإىل ال�شوق . هذا يعني اأن التقييم املنجز من قبل املقيم ي�شتند 
اإىل اأ�شعار االأ�شواق الن�شطة ، املعدلة باأية اإختالفات يف الطبيعة واملواقع اأو ظروف العقار املحدد . يف حال مت قيا�س االأر�س ملك حر باإ�شتخدام منوذج التكلفة ، فاإن �شايف املبلغ املدرج كما يف 31 دي�شمرب 2012 �شيكون 7.823 األف درهم 

)2011 - 7.823 الف درهم(.
8 - م�شتحقات للبنوك وودائع العمالء

2011  2012     
الف درهم الف درهم       

1.575  55 م�شتحقات للبنوك     
-  1.064.723 ودائع حتت الطلب     

1.575  1.064.778 م�شتحقا للبنوك وفقاً لبيان املركز املايل   
-  )858.141( ناق�شاً: م�شتحقات للبنوك ت�شتحق يف االأ�شل خالل فرتة اأكر من 30 يوماً  

1.575  206.637     
ودائع العمالء

ح�شب النوع    
436.586  446.736 ودائع حتت الطلب    

1.314.332  815.070 ودائع الأجل    
1.750.918  1.261.806     

ح�شب العلمة
820.630  797.708 درهم االمارات العربية املتحدة   
720.049  368.692 الدوالر االأمريكي    
210.239  95.406 اأخرى    

1.750.918  1.261.806     
ميثل خم�شة عمالء ن�شبة 85% من اإجمايل ودائع العمالء يف 31 دي�شمرب 2012 )31 دي�شمرب 2011 - %54(.

19 - اإدارة املخاطر
اأ- خماطر الإئتمان

احلد الأق�شى للتعر�ض للمخاطر ونوعية اإئتمان الأدوات املالية:يظهر اجلدول اأدناه احلد االأق�شى للتعر�س ملخاطر االإئتمان لعنا�شر بيان املركز املايل ، دون االأخذ يف االإعتبار اأية �شمانات وتعزيزات اأئتمانية اأخرى. اإن احلد 
االأق�شى للتعر�س مو�شح باإجمايل املبلغ قبل اإحت�شاب تاأثري التخفيف من خالل اإ�شتخدام الت�شفية الرئي�شية واإتفاقيات ال�شمان.

كما يظهر اجلدول اأدناه التعر�س ملخاطر االإئتمان ح�شب نوعية االإئتمان للموجودات املالية )�شايف املخ�ش�شات( بح�شب الفئة ودرجتها وو�شعها.
31 دي�شمرب 2012

متاأخرى  غري متاأخرة ول منخف�شة القيمة      
ولكن غري فئة  فئة  فئة     

الجمايل منخف�شة القيمة  مقبولة  منوذجية  عالية     
الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم     

1.117.198  -  -  -  1.117.198 اأر�شدة لدة البنوك   
ودائع وح�شاب جاري لدى االأطراف

2.651  -  -  -  2.651 ذات عالقة   
2.062.892  73.332  -  130.324  1.859.236 قرو�س و�شلفيات    

26.381  -  -  -  26.831 موجودات اأخرى   
3.309.572  73.332  -  130.324  3.005.916    

31 دي�شمرب 2011
متاأخرى  غري متاأخرة وال منخف�شة القيمة      

ولكن غري فئة  فئة  فئة     
االجمايل منخف�شة القيمة  مقبولة  منوذجية  عالية     
الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم     
550.120  -  -  -  550.120 اأر�شدة لدة البنوك   

ودائع وح�شاب جاري لدى االأطراف
102.888  -  -  -  102.888 ذات عالقة   

2.095.638  147.233  -  148.763  1.799.642 قرو�س و�شلفيات    
20.279  -  -  -  20.279 موجودات اأخرى   

2.768.925  147.233  -  148.763  2.472.929    
19 - اأدارة املخاطر

ب - خماطر ال�شيولة
31 دي�شمرب 2012

اأكرث من من �شنة  من �شهر  اأقل من     
املجموع 5 �شنوات  اىل 5 �شنوات  اىل �شنه  �شهر     

الف درهم  الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم     
1.068.418  -  -  400.862  667.556 م�شتحقات للبنوك   
1.266.148  -  -  492.256  773.892 ودائع العمالء   

520.464  58.620  -  455.182  6.844 القرو�س واحل�شاب اجلاري مع اأطراف ذات عالقة  
17.759  -  -  -  17.759 �شريبة دخل م�شتحقة الدفع  
25.435  5.829  -  19.606  - مطلوبات اخرى   

2.898.406  64.449  -  1.367.906  1.466.051    
31 دي�شمرب 2011

اأكر من من �شنة  من �شهر  اأقل من     
املجموع 5 �شنوات  اىل 5 �شنوات  اىل �شنه  �شهر     

الف درهم  الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم     
1.575  -  -  -  1.575 م�شتحقات للبنوك   

1.760.340  -  -  703.884  1.056.456 ودائع العمالء   
641.938  60.266  53.773  411.096  116.803 القرو�س واحل�شاب اجلاري مع اأطراف ذات عالقة  

20.742  -  -  -  20.742 �شريبة دخل م�شتحقة الدفع  
32.839  5.246  -  27.593  - مطلوبات اخرى   

2.457.434  65.512  53.773  1.142.573  1.195.576    
اأن املبالغ التعاقدية الإجمايل مراكز امل�شتقات امل�شدددة ت�شاوي 936.484 األف درهم )31 دي�شمرب 2011 - 604.055 األف درهم( منها مبلغ 413.299 األف درهم )31 دي�شمرب 2011 - 336.970 األف درهم( تنتهي �شالحيتها خالل ثالثة اأ�شهر.

ب�شكل اأ�شا�شي ، تنتهي �شالحية كافة اإلتزامات اأوراق القبول واالإعتمادات امل�شتندية خالل فرتة ال تتعدى ال�شنة ، وتنتهي �شالحية 93% )2011 - 91%( من ال�شمانات خالل �شنة واحدة بينما تنتهي �شالحية اجلزء املتبقي خالل فرتة 
ال تتعدى خم�شة �شنوات.

يلخ�س اجلدول اأدناه قائمة ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات اخلا�شة بالفروع.  اإن ا�شتحقاقات املوجودات واملطلوبات مت حتديدها على اأ�شا�س الفرتة املتبقية من تاريخ اأعداد التقارير املالية لتاريخ االإ�شتحقاق املتوقع . ميكن اأن تختلف 
االإ�شتحقاقات الفعلية عن االإ�شتحقاقات اأدناه ح�شيث ميكن اأن يكون لدى املقرت�س احلق بت�شديد االإلتزامات مع اأو بدون خمالفات الدفعات مقدماً وميكن اأن يتوجب �شداد ودائع العمالء عند الطلب.

20- اإدارة راأ�ض املال واإف�شاحات الركن الثالث
ز( العر�شات للمخاطر الأئتمانية متاأخرة ال�شداد:يقوم البنك االأهلي الكويتي ، اأ.ع.م بتحديد التعر�شات املتاأخرة ال�شداد مبا يتما�شى مع توجيهات امل�شرف املركزي لدولة االمارات العربية املتحدة . تعترب القرو�س متاأخرة ال�شداد 

اإذا كان جزءاً من الفوائد التعاقدية و/اأو املبلغ االأ�شا�شي مل يتم حت�شيلة يف الوقت املحدد.
يقوم البنك االأهلي الكويتي ، اأ.ع.م بتكوين خم�ش�شات حمددة وعامة ا�شتناداً اإىل توجيهات امل�شرف املركزي لالإمارات العربية املتحدة كما هو مبني اأدناه:

حــــ( خم�ش�ض حمدد:يتم احت�شاب املخ�ش�س املحدد املطلوب باحلد االأدنى ا�شتناداً اإىل توجيهات امل�شرف املركزي لدولة االإمارات العربية املتحدة واملحدد يف اجلدول اأدناه:
املخ�ش�ض ال�شروط     الت�شنيف  

خم�ش�س حمدد بحد اأدنى 25% من �شايف مبلغ التعر�س اإذا كان �شداد املبلغ اال�شا�شي متاأخر اأكر من 90 يوماً او احتمال ح�شول خ�شائر ب�شبب عوامل �شلبية  قرو�ض ثانوية  
خم�ش�س حمدد بحد اأدنى 25% من �شايف مبلغ التعر�س اإذا كان حت�شيل كامل املبلغ م�شكوك فيه ا�شتناداً اإىل املعلومات املتوفرة مما يوؤدي اىل خ�شارة كل اأو جزء من هذه القرو�س   قرو�ض م�شكوك يف حت�شيلها   

اإمكانية عدم التح�شيل بالكامل بعدما يكون البنك قد ا�شتنفذ جميع االإجراءات املمكنة   خم�ش�س حمدد 100% من �شايف مبلغ التعر�س خ�شائر القرو�س  
كذلك ، تتم اإجراءات اخل�شم املنا�شبة )ح�شب اأنظمة امل�شرف املركزي اأ.ع.م( ويتم تطبيقها على اأنواع خمتلفة من الرهونات مبا يف ذلك العقارات ، االأ�شهم وال�شندات واأخرى.

)1( املخ�ش�س العام
وفقا للم�شرف املركزي يف دولة االإمارات العربية املتحدة ، تدرج اأنواع القرو�س التالية حتت املخ�ش�شات العامة .

املخ�ش�ض ال�شروط     الت�شنيف  
املخ�ش�س العام اإن جميع املعلومات املتوفرة ت�شمن ال�شداد كما هو متفق عليه   عادي  
املخ�ش�س العام ديون م�شكوك يف حت�شيلها  بع�س ال�شعف يف املركز املايل  واالئتماين للمقرت�س   

يتم تطبيق املخ�ش�س العام وفقا الإر�شادات امل�شرف املركزي يف دولة االإمارات العربية املتحدة التي تن�س على اأن 1.50% من املوجودات االئتمانية املوزونة املخاطر للقرو�س وال�شلفيات )النقدية وغري النقدية( حيث مل يتم تكوين خم�ش�س 
حمدد لها . وكذلك ، يتم احت�شاب املوجودات االئتمانية املوزونة املخاطر با�شتخدام منهج بازل 2 النموذجي.

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اىل ال�شادة اأع�شاء جمل�ض اإدارة البنك الأهلي الكويتي �ض.م.ك

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمري 2012

اي�شاحات حول البيانات املالية يف  31 دي�شمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب 2012

بيان الإيرادات ال�شاملة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

بيان املركز املايل يف 31 دي�شمرب 2012

بيان الإيرادات لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012
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اأخبار الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ت�شلم 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���ش��ه��ادة امللكية 
الفكرية ل� نظام جائزة وزير الداخلية للتميز ال�شادرة من 
�شموه.. ال�شهادة يف مكتب  ت�شليم  وزارة االقت�شاد. ح�شر 
�شمو  مكتب  ع��ام  اأم��ني  النعيمي  خلريباين  نا�شر  ال��ل��واء 
رئي�س فريق  الداخلية  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

اجلائزة والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام �شوؤون 
دملوج  بن  والعقيد حممد حميد  اأبوظبي  ب�شرطة  القيادة 
يف  االأداء  وت��ط��وي��ر  اال�شرتاتيجية  ع��ام  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  العامة  االأم��ان��ة 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��ق��ي��د ���ش��ع��ود ال�����ش��اع��دي م��دي��ر اإدارة 
علي  عبدالرحمن  والرائد  الوزير  �شمو  مكتب  �شكرتارية 
الداخلية  املوؤ�ش�شي يف وزارة  التميز  اإدارة  املن�شوري مدير 
نظام  اأن  يذكر   . للتميز  الداخلية  وزي��ر  �شر جائزة  اأم��ني 

اخلا�شة  االأوىل  ف��ئ��ت��ني  ي�شمل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ج��ائ��زة 
بالقيادات والقطاعات ومنت�شبي الوزارة والثانية اخلارجية 
جائزة   60 ح���وايل  بجانب  املجتمع  واأف����راد  للموؤ�ش�شات 
االأوىل خالل  تراجع دوري��ا. وانطلقت اجلائزة يف دورتها 
ن�شر مفاهيم  ب�شكل كبري يف  اأ�شهمت  2010 حيث  العام 
اجلودة واال�شرتاتيجية والتميز بني الوحدات التنظيمية 
واالأفراد .. فيما بداأت دورتها الثانية خالل العام 2012 

وت�شتمر حتى �شهر يونيو من العام اجلاري.

�سي���ف ب����ن زاي���د يت�سل���م �سه���ادة امللكي���ة الفكري����ة 
جلائ�����زة وزي����ر الداخلي�����ة للتمي���ز

•• اأبوظبي-الفجر: 

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق��ام 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
للفتاة  ام�س  ب��زي��ارة  املجتمع  وتنمية 
لطيفة التي اأجريت لها عملية زراعة 
ال�شيخ خليفة  ناجحة يف مدينة  كلية 
اأبوظبي  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ب��ي��ة، 
للخدمات ال�شحية �شحة وقد اطماأن 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل 
لها  ومتنى  لطيفة  �شحة  على  نهيان 
ال�شفاء التام والعاجل والعودة ملمار�شة 
عملية  تكللت  بعد  الطبيعية  حياتها 
بالنجاح،  ل��ه��ا  ال��ك��ل��ي��ة  وزراع������ة  ن��ق��ل 
وت�شهد حالتها حت�شناً ملحوظاً، وهي 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  ت��دري��ج��ي��اً يف  ت��ت��ع��اف��ى 

خليفة الطبية باأبوظبي.
واأك���������د م����ع����ايل ال�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
ال��ر���ش��ي��دة تويل  ال��ق��ي��ادة  اأن  م���ب���ارك 
االإمارات  اأب��ن��اء  ل�شحة  كبرية  اأهمية 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر����ش���ه���ا، وت���ق���دم كل 
ال�شحية يف  الرعاية  ملوؤ�ش�شات  الدعم 
دولة االإمارات ب�شكل عام ويف اأبوظبي 

ب�شكل خا�س من اأجل تقدمي خدمات 
الأرقى  ووفقاً  امل�شتوى،  عالية  �شحية 

املعايري العاملية.
وقال اإن برنامج زراعة االأع�شاء الذي 
تنفيذه  وي��ت��م  �شحة  ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت��ه 
الطبية  خليفة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  ع��رب 
ي��اأت��ي متا�شياً م��ع روؤي���ة احل��ك��وم��ة يف 

مب�شتويات  ط��ب��ي��ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
ال�شيخة  ���ش��م��و  اأن  م����وؤك����داً  ع���امل���ي���ة، 
االحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال����ع����ام ال���رئ���ي�������س االأع���ل���ى 
رئي�شة  االأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
والطفولة،  لالأمومة  االأعلى  املجل�س 
الذين  باملر�شى  خا�شاً  اهتماماً  تويل 

رعت  وق��د  الكلى،  ل��زراع��ة  يحتاجون 
���ش��م��وه��ا م����وؤمت����ر ال�������ش���رق االأو�����ش����ط 
لزراعة االأع�شاء الذي عقد موؤخراً يف 

العا�شمة اأبوظبي.
واأثنى معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
وتنمية املجتمع على جهود اجلراحني 

وال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ال���ذي اأ���ش��رف على 
التي  االأط��������راف  ال��ع��م��ل��ي��ة، وج��م��ي��ع 
�شاركت يف اإجناح هذه العملية، وخ�س 
جمل�س  يف  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق  ب��ال�����ش��ك��ر 
العربية  باململكة  ال�شحية  اخل��دم��ات 
لزراعة  ال�شعودي  وامل��رك��ز  ال�شعودية 
كلية  بنقل  اأ�شهموا  ال��ذي��ن  االأع�����ش��اء 

املتربع الذي تويف، رحمه اهلل.
 وقد متت عملية نقل وزراع��ة الكلية 
اأول  احل��ال��ة  ه��ذه  تعد  اإذ  ت���ام،  بنجاح 
االإم���ارات،  دول��ة  نوعها يف  عملية من 
الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  جنحت 
يف نقل وزراعة كلية من متربع lمقيم 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة بعد 
 23 العمر  تبلغ من  فتاة  اإىل  ال��وف��اة 
الكلية  نقل  عملية  احتاجت  اإذ  عاماً، 
اإىل  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ن 
دول��ة االإم��ارات اإىل تن�شيق وتخطيط 
بحمد  بالنجاح  كللت  كبرية،  وجهود 
اهلل وب��ف�����ش��ل ال���دع���م ال��ك��ب��ري ال���ذي 
وفرته �شركة �شحة والقائمني عليها 
وجهود الكادر الطبي املتميز يف مدينة 

ال�شيخ خليفة الطبية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

االأول  ال�����وط�����ن�����ي  امل�����ع�����ر������س  ح����ق����ق 
بالعلوم  ال�شبابية  العلمية  لالبتكارات 
ن��ف��ك��ر ال����ذي ع��ق��د حت���ت رع���اي���ة �شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
ال�شيخ  م���ع���ايل  واف��ت��ت��ح��ه  االإم��������ارات 
ع�شو  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شلطان 
للموؤ�ش�شة،  امل��ن��ت��دب  االإدارة  جمل�س 
الثالثة  االأي���ام  خ��الل  �شخما  جناحا 
 21 ا�شتمرت من  والتي  انعقاده  على 
اإب��ري��ل اجل����اري يف مركز   23 وح��ت��ى 
مئات  مب�شاركة  العاملي  التجاري  دبي 

ال�شباب من جميع اأنحاء االإمارات.
وحازت االبتكارات العلمية امل�شاركة يف 
م�شروعا   160 بلغت  والتي  املعر�س 
ع��ل��ى اه���ت���م���ام وا����ش���ع م���ن ق��ب��ل اآالف 
حيث  املعر�س،  يف  وامل�شاركني  ال���زوار 
امل�شاركني  ال�شباب  م��ن  العلماء  ك��ان 
يقدمون عرو�شا طيلة �شاعات املعر�س 

ذات  يف  ويتوا�شلون  البع�س  لبع�شهم 
ال��وق��ت م��ع مم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع اخلا�س 
اأو  املعر�س  زوار  من  �شواء  وال�شركات 
املقام  امللتقى  �شاركت يف  التي  الهيئات 
اإ�شهام  �شهد  وال���ذي  امل��ع��ر���س،  خ��الل 

18 �شركة من القطاع اخلا�س.
الرئي�س  احل���ب�������ش���ي  م���ي���ث���اء  وق����ال����ت 
موؤ�ش�شة  يف  ل���ل���ربام���ج  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املوؤ�ش�شة  اأن  ال�شباب  لتنمية  االإم��ارات 
ال���ن���ج���اح الكبري  ب���ه���ذا  ف���خ���ورة ج����دا 
االأول  الوطني  املعر�س  حققه  ال���ذي 
قد  املوؤ�ش�شة  واأن  العلمية،  للم�شابقات 
اأث��ب��ت��ت م��ن خ���الل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة اأن 
ال�شباب يف االإمارات لديهم الكثري مما 
اأن  ت�شتحق  مواهبهم  وان  يقدمونه 
املجاالت،  كافة  الرتكيز عليها يف  يتم 
من�شة  من  املوؤ�ش�شة  توفره  ملا  اإ�شافة 

مثلى لتحقيق مثل هذه الفعاليات.
الفائزين  اإع��الن  اأن  احلب�شي  واك��دت 
يف امل�شابقة �شيتم يف �شهر يونيو القادم 
يف حفل مهيب يقام حتت رعاية �شمو 

نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلارجية  وزي��ر 
ال�شباب،  لتنمية  االإم�����ارات  موؤ�ش�شة 
وان الفائزين �شيح�شلون على جوائز 
�شفراء  اخ��ت��ي��ار  ���ش��ي��ت��م  ف��ي��م��ا  ق��ي��م��ة، 
برنامج بالعلوم نفكر مما يحقق واحدا 
من اأهم اأهداف الربنامج وهو متابعة 
االإماراتية  امل���واه���ب  م���ن  ال��ف��ائ��زي��ن 
للم�شاريع  االإر�����ش����اد  وت���وف���ري  ال���ف���ذة 
كي  تطبيقات  اإىل  لتطويرها  الفائزة 
املجتمع  ت��ف��ي��د  عملية  اأف���ك���ارا  حت��ق��ق 
رواد  م��ن  ليكونوا  اأ�شحابها  ومتكني 

االأعمال يف الدولة.
بالعلوم  م�شابقة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأط��ل��ق��ت 
�شمن   2012 اأك���ت���وب���ر  ���ش��ه��ر  ن��ف��ك��ر 
مبادرة  وه��و   ، نفكر  بالعلوم  برنامج 
من موؤ�ش�شة االإمارات لتنمية ال�شباب، 
اإىل حتفيز وت�شجيع ومتكني  ويهدف 
م��ن عمر  االإم���ارات���ي  ال�شباب  واإل��ه��ام 
اختيار  ع���ل���ى  ع����ام����اً   24 ح���ت���ى   15
العلوم كتخ�ش�س لدرا�شتهم، ومن ثم 

املوؤ�ش�شة  وت�شلمت  فيه  للعمل  كمجال 
من  علمية  مل�شاريع  املقرتحات  مئات 
ط����الب امل����دار�����س واجل���ام���ع���ات، حيث 
النهائي للم�شاريع التي مت  بلغ العدد 
يف  م�شروعا   160 للتناف�س  قبولها 
بها  تقدم  خمتلفة،  علمية  فئات   10
اإ�شراف  ال�شباب حتت  400 من  نحو 
و�شتقوم  م��ت��خ�����ش�����ش��ني،  م��ر���ش��دي��ن 
خبريا   43 م��ن  تتكون  حتكيم  جلنة 
االأعمال  قطاع  من  العلمي  املجال  يف 
وتقييمها  امل�شاريع  بفرز  واجلامعات 
وحت��دي��د ال��ف��ائ��ز م��ن��ه��ا، وال��ت��ي �شيتم 
القادم  يونيو  �شهر  يف  عنها  االإع���الن 
ب��رع��اي��ة �شمو  يف اح��ت��ف��ال��ي��ة ���ش��خ��م��ة 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 

االإمارات لتنمية ال�شباب. 
وا�شتطاعت امل�شابقة ان جتذب اهتمام 
وم�������ش���ارك���ات ع����دي����دة وخ���ا����ش���ة من 
واالإم����ارات  الغربية  املنطقة  م��دار���س 
امل�شاركة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 

ال���ك���ب���رية م���ن ال�����ش��ب��اب يف االإم�������ارات 
اجلامعات  وم�������ش���ارك���ات  االأخ����������رى، 

واملعاهد العلمية املتخ�ش�شة. 
املوؤ�ش�شة  اتبعت  للم�شابقة،  وللرتويج 
عقد  ع��ل��ى  ق��ام��ت  ت��ف��اع��ل��ي��ة  منهجية 
للمر�شدين  املتخ�ش�شة  العمل  ور���س 
م�����ن امل���ع���ل���م���ني وف���ن���ي���ي امل���خ���ت���ربات 
وذلك  امل�شابقة  تنفيذ  يف  امل�����ش��ارك��ني 
بالتعاون  ودب����ي  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ك��ل  يف 
وجمل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
ذلك،  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للتعليم.  اأب��وظ��ب��ي 
����ش���ارك���ت امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ت��ن��ظ��ي��م ور����س 
عمل حول ريادة االأعمال االجتماعية 
و�شبل تطوير االأفكار العلمية املبتكرة 
م�شاريع  اإىل  وحتويلها  ال�شباب  ل��دى 
اج���ت���م���اع���ي���ة م�������ش���ت���دام���ة، وك������ان من 
اأه��داف ور���س العمل االأخ��رية تدريب 
عدد من الطالب واخلريجني اجلدد 
ابتكار  االإم��ارات��ي��ة على  اجل��ام��ع��ات  يف 
موجهة  اأع����م����ال  م�������ش���اري���ع  وت��ن��ف��ي��ذ 
تلبية  على  وت�شاعد  املجتمع  خلدمة 

احتياجاته.  يذكر ان برنامج بالعلوم 
االإمارات  اأطلقته موؤ�ش�شة  الذي  نفكر 
عام  �شبتمرب  ���ش��ه��ر  ال�����ش��ب��اب  لتنمية 
م�شاريع  ث��الث��ة  اإىل  ينق�شم   2012
م�شروع   ، نفكر  بالعلوم  م�شابقة  وهي 
���ش��ف��راء ب��ال��ع��ل��وم ن��ف��ك��ر ال����ذي يهدف 
اإىل تطوير ال�شباب وتنمية معرفتهم 

مبا  والعلمية،  التحليلية  ومهاراتهم 
التحديات  للم�شاهمة يف حل  يوؤهلهم 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  وع��امل��ي��ا،  حمليا  التقنية 
اإعالميا  ال�����ش��ب��اب  ب���ه���وؤالء  ال��ت��ع��ري��ف 
منتدى  واأخ����ريا  ل��ل��ربن��ام��ج،  ك�شفراء 
يكون  اأن  اإىل  يهدف  و  نفكر  بالعلوم 
م��ل��ت��ق��ى ي��ج��ت��م��ع ف��ي��ه ال�����ش��ب��اب املهتم 

القطاعات  يف  العاملني  م��ع  بالعلوم 
ي�شاهم  مم�����ا  امل���خ���ت���ل���ف���ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 
ب���ي���ان���ات جتمع  ق����اع����دة  ت��اأ���ش��ي�����س  يف 
ال�شابة  االإم���ارات���ي���ة  ال���ط���اق���ات  ه����ذه 
من  وغريهم  ال�شباب  منها  لي�شتفيد 
ال�شركاء  م��ن  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا  املهتمني 

والداعمني. 

نهيان بن مبارك يزور الفتاة لطيفة التي اأجريت لها عملية زراعة كلية يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية

مع���ر�س بالعل���وم نفك���ر يحق���ق جن��اح���ًا �سخم����ا

••اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
ام�س  مكتبه  ال��داخ��ل��ي��ة يف  وزي���ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س 
اململكة  ل��دى  والتجهيز  النقل  وزي��ر  ال��رب��اح  عزيز  معايل 
امل��غ��رب��ي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة. ومت خ���الل امل��ق��اب��ل��ة ب��ح��ث ع���دد من 
وتطوير  تعزيز  و�شبل  امل�شرتك  االهتمام  ذات  املو�شوعات 
العالقات بني البلدين ال�شقيقني. ح�شر املقابلة .. اللواء 

نائب  �شمو  ملكتب  العام  االأم��ني  النعيمي  خلريباين  نا�شر 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية والعميد علي خلفان 
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر ع���ام ����ش���وؤون ال��ق��ي��ادة ل�����ش��رط��ة اأبوظبي 
مديرية  مدير  احل��ارث��ي  اأحمد  ح�شني  املهند�س  والعميد 
املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي والعقيد �شعود ال�شاعدي 
مدير اإدارة �شكرتارية مكتب �شمو الوزير والعقيد اأنور املال 
العامة  ب��االإدارة  واالت�شاالت  املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير 

للعمليات املركزية يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي .

•• دبي- حم�شن را�شد

 ، االإج����ازة  ف��رتة  تكون  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  ق��ررت 
 -2013 املقبل  الدرا�شي  للعام  الدرا�شية  الف�شول  بني 
الدرا�شي  الف�شل  لنهاية  اأ���ش��اب��ي��ع  ث��الث  2014،بواقع 
االأول، واأ�شبوعني للف�شل الدرا�شي الثاين، على اأن الف�شل 
الدرا�شي الثالث يليه االأجازة ال�شيفية ، على اأن يبداأ العام 
1 �شبتمرب ، وللطالب بكافة  الدرا�شي اجلديد للمعلمني 
قرار  �شمن  ال���ق���رارات  تلك  وت��اأت��ي   ، �شبتمرب   8 امل��راح��ل 
الوزارة باعتمادها تطبيق نظام الف�شول الدرا�شية الثالث 
للعام الدرا�شي املقبل ، واملطبق على جميع مدار�س التعليم 
، واملناهج االأجنبية  العام واخلا�شة املطبقة ملنهاج الوزارة 
التكنولوجيا  ال��ث��ان��وي��ة  وامل��ع��اه��د  ال��ك��ب��ار  تعليم  وم��راك��ز   ،
ال��وزارة م�شبقا بتوحيد  اإط��ار ما اعتمدته  التطبيقية ، يف 
االأجازات الدرا�شية بني مدار�س التعليم العام، وموؤ�ش�شات 
م��ع��ايل وزي���ر الرتبية  وك���ان   . ال��دول��ة  ال��ع��ايل يف  التعليم 
التقومي  اأع��ت��م��د  ق��د   ، القطامي  حممد  حميد  والتعليم 
 ، اأم�����س   )  2014 –  2013 ال��درا���ش��ي )  امل��در���ش��ي للعام 
فيما منح معاليه، وكيل الرتبية �شالحية اإ�شدار القرارات 
االإدارية املنظمة الأعمال االمتحانات ملدار�س التعليم العام 
ومراكز  ال�����وزارة،  منهاج  تطبق  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة  وامل���دار����س 

تعليم الكبار واملنازل. وحدد القرار بداية ونهاية كل ف�شل 
الهيئة االإداري��ة والتدري�شية والفنية  اإذ يبداأ دوام  درا�شي، 
جلميع املراحل الدرا�شية ملختلف اأنواع التعليم، يوم االأحد 
املوافق 1 �شبتمرب 2013، فيما يبداأ دوام الطلبة يف ريا�س 
ملختلف  والثانوي،  االأ�شا�شي  التعليم  ومرحلتي  االأطفال، 
اأنواع التعليم، يوم االأحد 8 �شبتمرب 2013، وتكون اإجازة 
الف�شل الدرا�شي االأول، بداية من يوم االأحد 15 دي�شمرب 

2013، وحتى يوم اخلمي�س 2 يناير 2014.
وت�شتاأنف الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي الثاين يوم االأحد 5 
يناير 2014، وتكون اإجازة الف�شل الثاين بداية من يوم 
 ،2014 اأبريل   10 يوم اخلمي�س  اإىل  30 مار�س  االأح��د 
 13 االأح��د  ي��وم  الثالث  الف�شل  يف  الدرا�شة  تبداأ  اأن  على 
االإداري����ة  للهيئات  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  نهاية  واإج����ازة  اأب��ري��ل، 
ملختلف  الدرا�شية  امل��راح��ل  جلميع  والفنية  والتدري�شية 

. اأنواع التعليم يوم االأحد 13 يوليو 2014 
ويف اإطار القرار املعتمد يبداأ العام الدرا�شي ) 2014 – 
2015 ( يوم االأحد 31 اأغ�شط�س 2014، بدوام الهيئات 
الدرا�شية  امل��راح��ل  جلميع  والفنية  والتدري�شية  االإداري���ة 
االأطفال  التعليم، فيما ينتظم طلبة ريا�س  اأن��واع  ملختلف 
ومرحلتي التعليم االأ�شا�شي والثانوي ملختلف اأنواع التعليم 

. يوم االأحد 7 �شبتمرب 2014 

•• دبي- حم�شن را�شد 

الرقابة  جهاز  رئي�شة  امل��ه��ريي،  جميلة  ك�شفت 
املدر�شية يف هيئة املعرفة اأن اخلدمات واالأن�شطة 
االحتياجات  ذوي  للطلبة  امل��ت��اح��ة  التعليمية 
التعليمية اخلا�شة نقطة �شعف عامة يف جميع 
فيها،  املُطبقة  امل��ن��اه��ج  اخ��ت��الف  على  امل��دار���س 
على  املدر�شية  الرقابة  اإط��ار  تركيز  زي��ادة  وم��ع 
تقييم اخلدمات واالأن�شطة التعليمية التي يتم 
التعليمية  االحتياجات  ذوي  للطلبة  تقدميها 
اخلا�شة، اأظهرت نتائج الرقابة انخفا�س جودة 
ال��دع��م ال���ذي ي��ت��م ت��ق��دمي��ه ل��ه��وؤالء الطلبة يف 
-2011 27 مدر�شة بني العامني الدرا�شيني 

2012 و2013-2012.
لتلك  ت��ف��ت��ق��ر  امل�����دار������س  م��ع��ظ��م  اأن  واأك��������دت   
اخلدمات، وترتيباتها �شعيفة يف حتديد هوؤالء 
الطلبة، وغالباً ما تكون بحاجة اإىل اخت�شا�شي 
الدعم املنا�شب، مل�شاعدة الطلبة الذين يواجهون 
مل  احل���االت،  معظم  ويف  تعلمهم،  يف  �شعوبات 

التعليمية  االح��ت��ي��اج��ات  ذوو  ال��ط��ل��ب��ة  يح�شل 
اأث����ن����اء احل�ش�س  ف���ع���ال  دع�����م  ع���ل���ى  اخل���ا����ش���ة 
تقدم  كان  املدار�س،  من  العديد  ويف  الدرا�شية. 

الطلبة االأعلى اأداء حمدوداً.
واأف������ادت رئ��ي�����ش��ة ج��ه��از ال��رق��اب��ة امل��در���ش��ي��ة اإن 
التقدم الدرا�شي لدى الطلبة ذوي االحتياجات 
مقبول  ج����ودة  مب�����ش��ت��وى  اخل��ا���ش��ة  التعليمية 
اإج����م����ااًل يف امل�����واد ال��درا���ش��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة على 
املدار�س  يف  املطبقة  التعليمية  املناهج  اختالف 
اأف�شل  اأنهم حققوا تقدماً  اإال  دبي،  اخلا�شة يف 
يف املدار�س اخلا�شة التي تطبق منهاجاً تعليمياً 

بريطانياً اأو منهاج البكالوريا الدولية.
اأنه ما تزال ترتيبات حتديد الطلبة  واأو�شحت 
ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�شة تعاين من 
مواطن �شعف مهمة يف املدار�س اخلا�شة يف دبي، 
الطلبة  حالياً  حت��دد  اخلا�شة  امل��دار���س  ومعظم 
ذوي االحتياجات التعليمية اخلا�شة با�شتخدام 
ت�شنيف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية لفئات 
اخلا�شة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  الطلبة 

العام  امل��دار���س يف  ال��ذي مت تعميمه على جميع 
االأمام  نحو  مهمة  خطوة  ذل��ك  ويعد   ،2012
من  العديد  اأن  من  الرغم  وعلى  امل��دار���س،  من 
امل����دار�����س اخل��ا���ش��ة ق���د ب���ذل���ت ج���ه���داً اأك�����رب يف 
عوائق  لديهم  يكون  قد  الذين  الطلبة  حتديد 
هذه  من  فقط  اأقلية  اأن  اإال  وت�شخي�شها،  تعلم 
ترتيبات  تطبيق  يف  جنحت  ال��ت��ي  ه��ي  امل��دار���س 

جيدة اأو اأف�شل يف حتديد هوؤالء الطلبة.
واأ�شارت املهريي اإىل اأن فرق الرقابة وجدت اأن 
غالبية املدار�س كانت هذا العام اأكر ن�شاطاً يف 
االحتياجات  ذوي  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء  اإ���ش��راك 
واالأن�شطة  اخل���دم���ات  يف  اخل��ا���ش��ة  التعليمية 
التعليمية التي يتم توفريها الأبنائهم، وجنحت 
بريطانياً  تعليمياً  منهاجاً  تطبق  التي  املدار�س 
على  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ب���ك���ال���وري���ا  اأو 
الطلبة  اأمور  اأو متميزة الأولياء  م�شاركة جيدة 
تعلم  يف  اخلا�شة  التعليمية  االحتياجات  ذوي 

اأبنائهم. 
وذكرت اأن غالبية املدار�س اخلا�شة مل تنجح يف 

تعديل مناهجها التعليمية على نحو فعال يتيح 
الطلبة،  جميع  ل��دى  التعلم  احتياجات  تلبية 
التعليمية  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  الطلبة  �شيما  ال 
اخلا�شة. ويف املدار�س اخلا�شة االأقل فعالية مل 
يخطط املعلمون يف معظم احل�ش�س الدرا�شية 
احتياجات  تلبية  ع��ل��ى  ق����ادرة  اأن�����ش��ط��ة  ل��ت��وف��ري 
ويعني  الطلبة،  م��ن  وا���ش��ع��ة  ملجموعة  التعليم 
التعليمية  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  الطلبة  اأن  ذل��ك 
اخلا�شة مل يكن بو�شعهم غالباً امل�شاركة بفعالية 
يف التعلم، لذلك مل يتمكنوا من حتقيق التقدم 

املتوقع منهم.
وعاينت فرق الرقابة وجود تفاوت كبري اإجمااًل 
التقدم  متابعة  ج��ودة  اخلا�شة يف  امل��دار���س  بني 
التعليمي  االحتياجات  ذوي  للطلبة  ال��درا���ش��ي 
اخل��ا���ش��ة. واأق��ل��ي��ة م��ن امل���دار����س اخل��ا���ش��ة وهي 
تعليمياً  منهاجاً  تطبق  التي  امل��دار���س  حت��دي��داً 
تطبق  الدولية  البكالوريا  منهاج  اأو  بريطانياً 
جودة  كانت  لذلك  فعالية،  اأع��ل��ى  متابعة  نظم 

وموثوقية تقدم طلبتها اأكر ا�شتقراراً.

•• ابوظبي-الفجر:

والبحوث  ل���ل���وث���ائ���ق  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  ق�����ام 
ومبنا�شبة اليوم العاملي للعمال بتكرمي اأكر 
من خم�شني عاماًل من العاملني فيه؛ تقديراً 
واإخال�شهم يف عملهم،  والتزامهم  جلهودهم 
ودوره�����م ال��ب��ن��اء يف حت��ق��ي��ق ال���راح���ة جلميع 
امل��وظ��ف��ني واالإداري�����ني يف امل��رك��ز؛ م��ا ينعك�س 

على اإجنازاته والنجاحات التي يحققها.
اليوم  مبنا�شبة  املركز  اأقامه  خا�س  لقاء  ويف 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ع��م��ال مّت ت��ك��رمي اأط��ق��م ال��ع��م��ل يف 
واحلرا�شة  واال���ش��ت��ق��ب��ال  ال��ن��ظ��اف��ة  جم����االت 
اأحمد  واألقى  االأق�شام.  روؤ�شاء  بع�س  بح�شور 
ع��ب��د ال���رح���ي���م ال��ع��ل��ي رئ��ي�����س ق�����ش��م الدعم 
اللوج�شتي كلمة جاء فيها: ي�شرفنا – ونحن 
نعترب العن�شر الب�شري هو االأغلى دائماً - اأن 

املجهولني  اجل��ن��ود  م��ن  املجموعة  ه��ذه  نكرم 
ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون ب�����ش��م��ت ل���دوره���م احليوي 
وال�شروري الذي ينعك�س على راحة املوظفني 
الذي  للمركز  ال��ع��ام  اخل��ارج��ي  املظهر  وعلى 
ي��ظ��ه��ر يف اإع���ج���اب ال������زوار وامل���راج���ع���ني، وال 
ي�شعنا - وقد تعلمنا يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة اأن نعرتف بجميل االآخرين مهما كان 
حمدوداً، واأن نعرب لهم عن اإكبارنا جلهودهم 

اإال  ما دامت يف م�شلحة الوطن واالإن�شانية- 
اأن نتمنى لهم جميعاً اخلري والتوفيق طوال 

اإقامتهم بيننا يف ربوع وطننا الغايل.
مبنا�شبة  ق����دم  امل���رك���ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
ي���وم ال��ع��م��ال ال��ع��امل��ي ل��ع��دد ك��ب��ري م��ن عمال 
ال��ن��ظ��اف��ة، واحل��را���ش��ة، واال���ش��ت��ق��ب��ال �شهادات 
االعرتاف  عن  تعبرياً  رمزية  وهدايا  تقدير، 

بجهودهم.

�سيف بن زايد ي�ستقبل وزير النقل والتجهيز املغربي

اعتماد التقومي املدر�شي للعام املقبل

الدوام 1 �سبتمرب للمعلمني والإداريني و8 للطلبة
حت�شيلهم العلمي مقبول يف املواد الرئي�شية

مدر�سة خا�سة بدبي تفتقر للخدمات الداعمة لذوي الحتياجات  27

كرم اأكرث من خم�شني عاماًل تقديرًا جلهودهم

الوطني للوثائق والبحوث يحتفي باليوم العاملي للعمال 
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1046274 باال�شم التجاري قرطا�شية 
زهرة اليا�شمني  بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت الندود

رخ�شة رقم:CN 1020849 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت الندود
AL NUDOOD SUPERMARKET

اىل/بقالة الندود 
ALNUDOOD GROGERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة)4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة)4630102(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة)4721033(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة)4630101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة)4721001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة االلبان واالجبان اللبنانية 

�شتورة ذ.م.م فرع ابوظبي

رخ�شة رقم:CN 1026805  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء /يعقوب جري�س ال�شايغ من 24.5% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة �شامر �شليم فايق ال�شايغ )%10(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�شافة روؤوف جنيب بنيامني ال�شايغ )%15(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف �شمري مي�شال الطويل

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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اإعــــــــــالن
ديك  الن  ال�ش�����ادة/البواردي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1026922  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الن ديك ال�شرق االو�شط القاب�شة 

Alan Dick Middle East Holdings Limited املحدودة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف الن ديك و�شركاه
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل 
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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اإعــــــــــالن
فرع   - التقني  الفن  ال�ش�����ادة/مفاهيم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابوظبي  رخ�شة رقم:CN 1165549 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 0.60*0.25

تعديل ا�شم جتاري:من/مفاهيم الفن التقني - فرع ابوظبي
TECHNICAL ART CONCEPTS - ABU DHABI BRANCH

اىل/مفاهيم الفن التقني)تاكمي( - فرع ابوظبي 1 
TECHICAL ART CONCEPTS TACME - BRANCH OF ABU DHABI1

ابو قطعة  بناية:حمد عبيد   - النار  ام   - ابوظبي  ابوظبي  تعديل عنوان/من 
 c36 الظاهري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي النادي ال�شياحي - ح �س 16 - ق

املالك:نوره ماجد حممد الفطيم
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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اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�شالك  ال�ش�����ادة/الطريق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1205407 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/الطريق ال�شالك للنقليات العامة

AL TARIQ AL SALEK GENERAL TRANSPORT

اىل/رملة زاخر لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
RAMLAT ZAKHER TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة)4922006(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة)4923011(

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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت مع�شومة

رخ�شة رقم:CN 1030665 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 10*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت مع�شومة
MASOOMA SUPERMARKET

اىل/بقالة مع�شومة 
MASOOMA BAQALA

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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اإعــــــــــالن
الدلة  ماركت  ال�ش�����ادة/�شوبر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العربية رخ�شة رقم:CN 1028790 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 2.80*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت الدلة العربية
DALLA AL ARABIAY SUPERMARKET

اىل/بقالة الدلة العربية 
DALLA ALARABIA BAQALA

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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلياط ابو الكالم

رخ�شة رقم:CN 1029005 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/اخلياط ابو الكالم
ABUL KALAM TAILORS

اىل/ابو الكالم للخياطة والتطريز 
ABUL KALAM TAILORS & EMBROIDERYE

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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلرير االزرق للمقاوالت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1131506 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/احلرير االزرق للمقاوالت العامة

AL HAREER AL AZRAQ GENERAL CONTRACTING

اىل/احلرير االزرق للنظافة العامة 
BLUE SILK GENERAL CLEANING

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�شعادة  ال�ش�����ادة/جنم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1191378:للو�شاطة التجارية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاره عامر بخيت هادي العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق حممد علي عبد اهلل الغافري

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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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/برميري للم�شاريع ومتثيل ال�شركات

رخ�شة رقم:CN 1006449 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد خلف احمد خلف العتيبة من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد خلف احمد خلف العتيبة من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رئى دعيب�س قادري)%24(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رائد عبد الهادي - عبد الروؤوف حماد)%25(
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 6*2 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/برميري للم�شاريع ومتثيل ال�شركات
PREMIER ENTERPRISES & COMPANIES REPRESENTATION

اىل/برميري مل�شاريع املباين ذ.م.م
PREMIER BUILDING PROJECTS LLC 

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)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
رمال  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شحراء ال�شترياد وجتارة اجلمال
رخ�شة رقم:CN 1127648  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شميه عبد الهادي احمد عبد اهلل )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد فارع علي غامن بن حمودة الظاهري

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

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

العدد 10782 بتاريخ 2013/5/2   

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

CN 1117342:االلعاب ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد ر�شا براتي حمرم علي من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مو�شى حمرم علي

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

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

العدد 10782 بتاريخ 2013/5/2   

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

الي�شمك للتجارة - فرع العني
رخ�شة رقم:CN 1161568 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)العني(

العدد 10782 بتاريخ 2013/5/2   

اإعــــــــــالن
التميديدات  ل�شيانة  القارات  ال�ش�����ادة/عابر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1152522 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عائ�شة مال اهلل زوجة عبد اهلل ح�شن احلو�شني )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد اهلل حممد عبد اهلل بيات املحريبي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*0.60 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/عابر القارات ل�شيانة التميديدات الكهربائية ذ.م.م
ABER ALQARAT ELECTRICAL INSTALLATIONS MAINTENANCE LLC

اىل/امل�شعاب للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م 
ALMSHAAB CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC

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

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة التمديدات الكهربائية)4329904(
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

العدد 10782 بتاريخ 2013/5/2   

اإعــــــــــالن
العامة   للمقاوالت  ال�شحراء  ال�ش�����ادة/جوهرة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1187356 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
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 60*40

تعديل ا�شم جتاري:من/جوهرة ال�شحراء للمقاوالت العامة
DESERT JEWEL GENERAL CONTRACTING

اىل/جوهرة ال�شحراء لل�شيانة العامة 
DESERT JEWEL GENERAL MAINTENANCE

ار�س  يثي  ليوا  الغربية  املنطقة  اىل  يثي  ليوا  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
رقم111 - حمل رقم 8

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

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

العدد 10782 بتاريخ 2013/5/2   

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

كون�شرتك�شن دايناميك�س للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1185609  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خمي�س حممد ح�شن جابر احلمادي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد اهلل احمد ح�شن 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 
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 

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

بتاريخ:2013/2/20 م املودعة حتت رقم: 187113 
با�ش��م:ارتيك بوتيك لالزياء ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي - حممد بن زايد - �س.ب:8419 - هاتف:025533224 
.artiquee@gmail.com:الربيد االلكرتوين 

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية . 

الواق�عة بالفئة:40
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل وجه امراة من اجلانب ذات �شعر ا�شود ترتدي حلق وغطاء للرا�س 
ر�شمت بطريقة معينة باللون الذهبي واالبي�س واال�شود ا�شفلها عبارة)ArtiQue( باحلروف الالتينية 

باللون الذهبي كتب بخط مميز مزدوج والعالمة على خلفية �شوداء .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10782 بتاريخ 2013/5/2   اخلمي�س  2  مايو 2013 العدد 10782

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

CN 1159921:البالط الرخام رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن خليفة حممد ال�شام�شي  )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف عبيد احمد �شاعن خمي�س املهريي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد العبد ابو�شاب

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
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ت�شببت يف قطع الطرق والكهرباء

جريان الأودية يف املناطق اجلنوبية براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اإمارة  املناطق اجلنوبية من  التي هطلت على  الغزيرة،  االأمطار  اأدت 
راأ�س اخليمة م�شاء اأم�س االأول، جلريان االأودية وحما�شرة عدد من 
ت�شبب  ما  اإليها،  املوؤدية  الرئي�شية  الطرق  وقطع   ال�شغرية،  القرى 
اأودي��ة يف  اأدت جلريان  االأمطار  وكانت   . املرورية  تعطيل احلركة  يف 
والليات  وبقرة  ومم��دوح  وا�شفي  والعجيلي  واملنيعي  �شوكة  مناطق 

القريبتني  املزيرع،  ومنطقة  امل�شيلي  وقرية  �شوكة  لبلدة  الرئي�شي 
منها، وت�شم االأخ����رية ع���ددا م��ن امل�����زارع.  وجن��م ع��ن ج��ري��ان وادي 
اأ�شفي قطع الطريق الرئي�شي، الذي يربط قريتي اأ�شفني با�شفي، 
ما دفع فرقا تابعة لدائرة االأ�شغال واخلدمات العامة براأ�س اخليمة 
لفتح الطرق الذي تراكمت عليه كميات كبرية من خملفات االأمطار، 
من الرمال واحلجارة و�شواها، التي جرفتها االأودية. وتزامن هطول 
االأمطار مع  انقطاع الكهرباء عن بلدة وادي العجيلي اأي�شا، اعتبارا 

واملزيرع وبراق، و�شعبة وادي املعيمد. و�شملت االأمطار مناطق �شوكة 
وكدرة واملنيعي ووادي العجيلي وا�شفي ووادي ا�شفني، التي ترتاوح 
اخليمة.  راأ����س  مدينة  مركز  ع��ن  كيلومرت  و120   90 ب��ني  م�شافة 
وقال االأهايل ان مياه الوادي الكثيفة حا�شرت  بلدة وادي العجيلي، 
حوايل  يقطنها  والتي  اخليمة،  راأ���س  مدينة  جنوب  كيلومرت   110
400 ن�شمة، معظمهم مواطنون، بعد اأن قطعت مياه وادي العجيلي 
الطريق  االأودي����ة  قطعت  فيما  اإل��ي��ه��ا،  امل����وؤدي  الرئي�ش�شي  ال��ط��ري��ق 

من ال�شاعة اخلام�س من م�شاء اأم�س االأول، يف حني ا�شطر االأهايل 
اإىل اال�شتعانة ب)ال�شموع( للتغلب على الظالم الدام�س، الذي ا�شتمر 
ب�شع �شاعات. واأحلقت االأمطار خ�شائر حمدودة ببع�س املزارع، التي 
غمرتها املياه، حيث جرفت بع�س املزروعات، بح�شب اأهال يف املناطق 
التاأثرة باالأمطار. وقال �شعيد م�شبح القايدي، م�شوؤول منطقة �شوكة، 
120 كيلومرت جنوب مدينة راأ�س اخليمة: اإن االأمطار هطلت بغزارة 

على املرتفعات اجلبلية، ما اأدى اإىل تدفق عدد من االأودية.

•• الفجرية -وام:

اأم���ر ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حمد 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن 
بافتتاح  ال��ف��ج��رية  ح���اك���م  االأع���ل���ى 
الفجرية  اإم����ارة  يف  اإق��ل��ي��م��ي  مكتب 
لالإرا�شي  رام�شار  باإتفاقية  خا�س 
اإن�شمام  ���ش��م��وه  وب������ارك  ال���رط���ب���ة 
حممية الوثبة يف ابوظبي الإتفاقية 

رام�شار لالأرا�شي الرطبة.
�شموه يف  ا�شتقبال  ذلك خالل  جاء 
ام�س  ظ��ه��ر  ب��ع��د  بالرميلة  ق�����ش��ره 
العام  االأم���ني  تييقا  اأن��ان��دا  لل�شيد 
الإت��ف��اق��ي��ة رام�����ش��ار وال��وف��د املرافق 
�شيف  حممد  املهند�س  بح�شور  ل��ه 

االفخم مدير بلدية الفجرية.
ورحب �شموه خالل املقابلة باالأمني 
العام الإتفاقية رام�شار وتبادل معه 
رام�شار  ات��ف��اق��ي��ة  ح����ول  احل���دي���ث 
بالدولة  املهمة  املحميات  وت�شجيل 
للبيئات  العاملية  االتفاقية  ه��ذه  يف 

قدم  كما   . لعملنا  ال��زاوي��ة  كحجر 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
عن  كامال  �شرحا  ال�شرقي  حممد 
حممية  ان�شمام  واأهمية  االتفاقية 
ال��وث��ب��ة ل��الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د من 
بتنوعها  مت����ت����از  ال����ت����ي  االأم�����اك�����ن 
اأن  اىل  م�شريا   .. ال��ه��ائ��ل  احل��ي��وي 
حممية وادي الوريعة اأ�شبحت من 
احل��ي��وي يف  بتنوعها  املهمة  امل��واق��ع 

النباتات والطيور.
حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأطلع 
ال�������ش���رق���ي ع���ل���ى كافة  ب����ن حم���م���د 
وما  باالتفاقية  اخلا�شة  امل�شجدات 
تتمتع به دولة االمارات من مواقع 
اأولها  رام�شار  اتفاقية  ر�شمية حتت 
دبي وثانيها الفجرية ثم خور كلباء 
الوثبة  اإن�����ش��م��ام حم��م��ي��ة  واأخ�����ريا 

بابوظبي لالإتفاقية.
االتفاقية  ج���ه���ود  ����ش���م���وه  وب�������ارك 
وجهود االمني العام واو�شى �شموه 
اإ�شافية  مناطق  ب����اإدراج  باالهتمام 

م��ن ال���دول���ة واال���ش��ت��ف��ادة م��ن مثل 
والدولية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ه���ذه 
يف خ��دم��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
التنوع البيولوجي يف دولة االمارات 
العربية املتحدة. وياأتي اأمر �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
يف  اإقليمي  مكتب  باإن�شاء  ال�شرقي 
باإتفاقية  خ��ا���س  ال��ف��ج��رية  اإم�����ارة 
لي�شكل  الرطبة  لالإرا�شي  رام�شار 
الرطبة  امل��ن��اط��ق  ب��ني  و���ش��ل  حلقة 
املن�شمة والتي �شتن�شم اىل اإتفاقية 
البيئي  ال��وع��ي  روح  وب���ث  رام�����ش��ار 
تاأهيل  وكيفية  املجتمع  اأف���راد  ب��ني 
م�شتوى  ع���ل���ى  االأخ��������رى  امل���ن���اط���ق 
جمل�س  دول  وم�������ش���ت���وى  ال����دول����ة 
املقابلة  ح�شر  اخلليجي.  ال��ت��ع��اون 
القليم  الرئي�شي  امل�شت�شار  يانق  لو 
املدير  تيل�س  واأي��دا  رام�شار  اآ�شيا يف 
العاملي ل�شون  لل�شندوق  التنفيذي 
املن�شق  رح��الوي  ون�شرين  الطبيعة 

لدول اآ�شيا يف اتفاقية رام�شار. 

الرطبة.
العام  االأم����ني  تييقا  اأن���ان���دا  وث��م��ن 
حاكم  اأم�������ر  رام���������ش����ار  الإت���ف���اق���ي���ة 

لرام�شار  مكتب  بافتتاح  الفجرية 
مع  جت��اوب��ه��م  م��وؤك��دا   .. بالفجرية 
القرار الذي يدل على اإهتمام �شموه 

�شالمة  ع��ل��ى  ب���احل���ف���اظ  ال���وا����ش���ع 
التي  الطبيعية  البيئية  االأن��ظ��م��ة 
واحليوانية  النباتية  احلياة  تدعم 

حاكم ام القيوين ي�سدر مر�سوما امرييا 
ب�ساأن تعيني مدير دائرة الرقابة املالية

حاكم الفجرية ياأمر باإن�ساء مكتب اإقليمي يف الإمارة خا�س 
باإتفاقية رام�سار للإرا�سي الرطبة 

•• ام القيوين-وام:

االأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
حاكم اأم القيوين مر�شوما اأمرييا ب�شاأن تعيني حممد �شيف التالي مديرا 
ان  املر�شوم على  . ون�س  القيوين  اأم  اإم��ارة  املالية يف  الرقابة  لدائرة  عاما 

يعمل به من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

من�سور بن زايد يزور الأر�سيف الوطني الربيطاين

المارات واململكة املتحدة توقعان مذكرتي تفاهم ب�ساأن اإن�ساء حوار القيم و منظومة املوؤهلت 

•• لندن-وام:

قام �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س جمل�س 
للوثائق  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  اإدارة 
الوطني  االأر�شيف  والبحوث بزيارة 
ال���ربي���ط���اين يف ل��ن��دن وذل����ك على 
هام�س الزيارة الر�شمية التي يقوم 
بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل اىل اململكة املتحدة.
����ش���م���وه لدى  ا����ش���ت���ق���ب���ال  وك������ان يف 
و����ش���ول���ه ال�����ش��ي��د اأول���ي���ف���ر م���وريل 
االأر�شيف  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الوطني الربيطاين الذي ا�شطحب 
امل���راف���ق يف جولة  وال���وف���د  ���ش��م��وه 
اطلع  الربيطاين  االأر�شيف  باأرجاء 
اأق�شامه  خمتلف  على  �شموه  فيها 
االأر�شفة  يف  احل��دي��ث��ة  واالأ���ش��ال��ي��ب 
واحلفظ واإتاحة الوثائق للباحثني 
وم���ك���ان���ة وث����ائ����ق دول������ة االإم��������ارات 

واخلليج العربي.
اأقدم  على  ومرافقوه  �شموه  واطلع 
ال��وث��ائ��ق االإم��ارات��ي��ة امل��ح��ف��وظ��ة يف 
التي  ال�شبعة  واأق�����ش��ام��ه  االأر���ش��ي��ف 
املحلية  التاريخية  بالوثائق  تعنى 

•• لندن-وام:

وق����ع����ت ح���ك���وم���ة دول�������ة االم��������ارات 
اململكة  وح��ك��وم��ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
العظمى  ل���ربي���ط���ان���ي���ا  امل����ت����ح����دة 
ام�س  لندن  يف  ال�شمالية  وايرلندا 
ب�شاأن  االوىل  تفاهم  مذكرتي  على 
القيم وال��ث��ان��ي��ة حول  اإن�����ش��اء ح���وار 

منظومة املوؤهالت .
وق����ع امل���ذك���رت���ني ع���ن ج���ان���ب دول���ة 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  االم����ارات 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  ال  زاي�����د 
املتحدة  اململكة  وعن جانب حكومة 
ل���ربي���ط���ان���ي���ا ال��ع��ظ��م��ى واي���رل���ن���دا 
وزير  هيج  ول��ي��ام  معايل  ال�شمالية 

اخلارجية.
التفاهم  م���ذك���رت���ي  ت��وق��ي��ع  ي���اأت���ي 
مبنا�شبة الزيارة الر�شمية التي يقوم 
بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
لربيطانيا  املتحدة  اململكة  اإىل  اهلل 
حاليا  ال�شمالية  وايرلندا  العظمى 
تلبية لدعوة جاللة امللكة اإليزابيث 
امللكي  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  ال��ث��ان��ي��ة 

االأمري فيليب دوق اأدنربة.
انطالقا  القيم  ح��وار  اإن�شاء  وي��اأت��ي 
من العالقات الثنائية القائمة بني 
العظمى  املتحدة لربيطانيا  اململكة 
االإمارات  ال�شمالية ودولة  وايرلندا 
العربية املتحدة والتزاما بال�شداقة 
وال�شراكة املن�شو�س عليه يف معاهدة 
الربيطانية  االإم��ارات��ي��ة  ال�شداقة 
التاأكيد  اأع��ي��د  وال��ت��ي   1971 لعام 
عليه من خالل اإعالن اأبوظبي لعام 

الربيطاين  ال��وط��ن��ي  االأر���ش��ي��ف  اأن 
للحكومة  ال��ر���ش��م��ي  االأر���ش��ي��ف  ه��و 
الربيطانية ويحوي مقتنيات تعود 
اىل الف عام من التاريخ و�شجالت 
واال�شتخدام  للبحث  املتاحة  االأم��ة 
ومت افتتاح مبناه العام الذي يقع يف 
جنوب غرب لندن على نهر التاميز 
اإ���ش��ايف حلفظ  1972 كمكان  ع��ام 
ال�����ش��ج��الت ال��ع��ام��ة وك���ان امل��وق��ع يف 
احلرب  يف  م�شت�شفى  مبنى  االأ���ش��ل 

العاملية االأوىل.
وي��ع��ت��رب االأر����ش���ي���ف ال��وط��ن��ي قلب 
و�شع  يف  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
اإدارة  يف  االب���ت���ك���ار  ودع�����م  امل��ع��اي��ري 
اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف  املعلومات 
املتحدة باعتبار اأن ذلك ي�شاعد على 
والتاأكد  ال�شائبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 
من اأنها اأ�شبحت �شجال دائما للغد 
رئ��ي�����ش��ة يف  اأدوار  ل��الأر���ش��ي��ف  ح��ي��ث 

ال�شيا�شة املعلوماتية.
اأنواعا  وي�شم االأر�شيف الربيطاين 
املحاكم  وثائق  مثل  ال�شجالت  من 
امل����رك����زي����ة و�����ش����ج����الت احل���ك���وم���ة 
الو�شطى  ال���ع�������ش���ور  يف  امل���رك���زي���ة 
و������ش�����ج�����الت ح����دي����ث����ة وع�������ش���ري���ة 
وجم��م��وع��ة ك��ب��رية وم��ت��ب��اي��ن��ة من 
والر�شومات  واخل��ط��ط  اخل���رائ���ط 

وامل�شالح  املتبادل  لالحرتام  ووفقا 
امل�����ش��رتك��ة ..ف��ان��ه��م��ا ي��ت��ع��اون��ان معا 
املوؤهالت  منظومات  م��واءم��ة  على 
م���ع ب��ع�����ش��ه��م��ا ال��ب��ع�����س ح��ي��ث يتم 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  حت��دي��د  اأوال 
اجلودة  �شمان  وموؤ�ش�شات  املعنية 
والتدريب  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم���وؤ����ش�������ش���ات 
الإع�����داد اخل��ط��ط ال���الزم���ة يف هذا 

اخل�شو�س. 
ب����اإع����داد الئحة  ال���ط���رف���ان  وي���ق���وم 
مب��وؤ���ش�����ش��ات ���ش��م��ان اجل�����ودة لكال 
التفاهم  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال��ط��رف��ني 
بينهما  ال�����ش��راك��ة  لتحقيق  و���ش��ع��ي��ا 
اجلودة  �شمان  موؤ�ش�شات  وت�شجيع 
ال��ع��م��ل م��ع��ا لتحديد  امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى 
اأوجه املقارنة العامة بني م�شتويات 
م��ن��ظ��وم��ات امل���وؤه���الت وال��ت��ي تعمل 
كما  املعنية.  التعليم  موؤ�ش�شات  بها 
املعلومات  ب��ت��ب��ادل  ال��ب��ل��دان  ي��ق��وم 
اأو  التي متنحها  باملوؤهالت  املتعلقة 
كال  يف  التعليم  موؤ�ش�شات  ت�شدقها 
و�شع  على  معا  ويعمالن  البلدين 
التعليمية  ال��ربام��ج  حمتوى  �شياق 
حول  ال��ب��ع�����س  بع�شهما  واإخ���ط���ار 
ال�����ن�����دوات وال����������دورات وال�����زي�����ارات 
املتبادلة بني كال البلدين والت�شاور 
ال�شيخ  اأمكن. وكان �شمو  اإن  حولها 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي����د  ع��ب��داهلل 
اخلارجية قد بحث خالل لقاءه مع 
اخلارجية  وزي��ر  هيج  ول��ي��ام  معايل 
ال���ي���وم �شبل  ل��ن��دن  ال��ربي��ط��اين يف 
والتعاون  ال�شداقة  عالقات  تعزيز 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ل��ت�����ش��م��ل جم����االت 
اأو�شع تعود باخلري والنفع امل�شرتك 

مت  كما  ال�شديقني.  ال�شعبني  على 
ال��ت��اأك��ي��د على اهمية  ال��ل��ق��اء  خ��الل 
والت�شاور  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���ت���وا����ش���ل 
ومبا  البلدين  يخدم  مبا  والتعاون 
املتميزة  العالقات  تعزيز  يف  ي�شهم 
بينهما. وتطرق اللقاء اإىل االأو�شاع 
على  ال��راه��ن��ة  واالأم��ن��ي��ة  ال�شيا�شية 
االأو�شط  وال�شرق  املنطقة  م�شتوى 
العربي  العامل  ي�شهده  ما  �شوء  يف 
�شمو  وق��ال  �شيا�شية.  ت��ط��ورات  م��ن 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد ال نهيان ان 
ال�شمو رئي�س الدولة  زيارة �شاحب 
التي  وامل��ب��اح��ث��ات  املتحدة  للمملكة 
اإليزابيث  امللكة  جاللة  مع  اجراها 
التي مت  التفاهم  الثانية ومذكرتي 
حتقيق  يف  �شت�شهم  اإليهما  التو�شل 
برغبة  اإل��ي��ه  ن�شعى  ال����ذي  ال��ه��دف 
�شادقة واإرادة م�شرتكة نحو امل�شي 
اأرحب  اآفاق  اإىل  املتميزة  بالعالقات 
تطويرها  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  واأو�����ش����ع 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ب��ه��ا  واالرت����ق����اء 
ل��ب��ن��اء ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن قوي 
وتطلعات  ط��م��وح��ات  يلبي  وم��ت��ني 

�شعبينا ال�شديقني وقيادتيهما .
عالقات  ت�شهده  مب��ا  �شموه  واأ���ش��اد 
التاريخية  وال�������ش���داق���ة  ال���ت���ع���اون 
التي تربط دولة االإم��ارات واململكة 
املتحدة من منو وتطور يف خمتلف 

املجاالت وعلى االأ�شعدة كافة.
من جانبه اأثنى الوزير الربيطاين 
تربط  التي  املتميزة  العالقة  على 
ال��ب��ل��دي��ن وت��ع��اون��ه��م��ا ال��ب��ن��اء حول 
االهتمام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا  م���ن  ع���دد 

امل�شرتك. 

قرقا�س يوؤكد البعد الرمزي وال�سيا�سي 
لزيارة رئي�س الدولة لربيطانيا 

•• لندن-وام:

الدولة لل�شوؤون اخلارجية  اأنور بن حممد قرقا�س وزير  الدكتور  اأكد معايل 
اأهمية الزيارة التاريخية التي يقوم بها حاليا �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اىل اململكة املتحدة بدعوة من جاللة 

امللكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
بها  يقوم  التي  ال��زي��ارة  هام�س  على  �شحفية  ت�شريحات  يف   - معاليه  وق��ال 
اأخذت �شفة  التي  الزيارة  ال�شمو رئي�س الدولة لربيطانيا - ان هذه  �شاحب 
 .. الربيطانية  االماراتية  العالقات  بعدا مهما يف تطور  تكت�شب  دول��ة  زي��ارة 
اأنه رغم رمزية هذه الزيارة فانها اكت�شبت بعدا �شيا�شيا هاما  موؤكدا معاليه 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بني  االول  اأم�س  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  عك�شه 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وجاللة امللكة اليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا خالل ماأدبة الغداء التي اقامتها جاللتها تكرميا ل�شموه يف ق�شر 
واأ�شار  الراهنة.  والدولية  الق�شايا االقليمية  ويند�شور وتطرق اىل عدد من 
معاليه اىل ان اللقاء الر�شمي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة مع دولة ديفيد 
كامريون رئي�س الوزراء الربيطاين يف 10 داوننغ �شرتيت �شيتطرق اىل جانب 

ق�شايا التعاون الثنائي للم�شائل الدولية واالإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك.
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ب���اأن  معاليه  ون���وه 
�شيجري لقاء مع نظريه الربيطاين وليم هيج لبحث عدد من الق�شايا على 

ال�شاحتني االقليمية والعاملية ويف مقدمها الو�شع يف �شوريا.
وقال معايل وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ان اللقاء بني �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وهيج �شيتطرق كذلك اىل الو�شع يف اليمن ..وقال معاليه 
يف هذا ال�شدد ان البلدين ينظران بارتياح ل�شري املبادرة اخلليجية يف تر�شيخ 
اأن البحث بني وزير  ال�شقيق. ولفت معاليه اىل  االأمن واال�شتقرار يف اليمن 
ال�شومال  الو�شع يف  اأي�شا  �شيتناول  وبريطانيا  االم��ارات  دول��ة  اخلارجية يف 
و�شبل دعم اجلهود املبذولة لعودة االأمن واال�شتقرار اىل ربوعه ودعم امل�شاعي 
يف  والتنموي  االن�����ش��اين  ال��و���ش��ع  م��واج��ه��ة  على  ال�شومال  مل�شاعدة  ال��دول��ي��ة 
البعد  اأهمية  قرقا�س  الدكتور  معايل  وج��دد  االأفريقي.  القرن  يف  البلد  هذا 
حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  بها  يقوم  التي  الدولة  لزيارة  الرمزي 
اهلل لربيطانيا .. وقال ان نتائج هذه الزيارة �شترتك تاأثريات ايجابية كبرية 
على العالقات بني البلدين ال�شديقني �شتظهر اآثارها يف كثري من القطاعات 
ال�شيا�شية والدفاعية واالقت�شادية والتعليمية وال�شحية والثقافية وغريها. 

ت��اري��خ االأ�شر  امل��ع��م��اري��ة و���ش��ج��الت 
اىل  اجلنائية  ال�شجالت  فيها  مب��ا 
الت�شغيلية  اخلدمة  �شجالت  جانب 
امل�شلحة  ال������ق������وات  ح������رب  مل���ك���ت���ب 
وغريها ومرا�شالت وملفات مكتب 
امل�شتعمرات  وم��ك��ت��ب  اخل���ارج���ي���ة 
ال���وزراء  جمل�س  و���ش��ج��الت  واأوراق 
واإح���������ش����اءات  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  و 
�شركات  و�شجالت  التجارة  جمل�س 
نقلت  االإجنليزية  احلديد  ال�شكك 
احلديد  ال�شكك  �شجل  مكتب  م��ن 

الربيطانية.
ويف املتحف وثائق رئي�شية تاريخية 
لعدة عناوين من الكتب مثل كتاب 
معار�س  ج��ان��ب  اىل  ال��ق��ي��ام��ة  ي���وم 
فيها  ت�����ش��ت��خ��دم  خمتلفة  مل��وا���ش��ي��ع 

مواد من املجموعات التي يحتويها 
املتحف.

االأر������ش�����ي�����ف  زوار  ع��������دد  وي����ب����ل����غ 
 150 اأك��ر من  �شنويا  الربيطاين 
22 مليون  األ���ف زائ���ر واأك����ر م��ن 
زائ����ر مل��وق��ع االأر����ش���ي���ف ع��ل��ى �شبكة 

االنرتنت.
وي��وف��ر االأر���ش��ي��ف خ��دم��ات اأخ���رى 
اأبحاثهم  يف  امل�شتخدمني  مل�شاعدة 
ع��ل��ى جم��م��وع��ات تتجاوز  ول��ل��ع��ث��ور 
ت�شكل  فيما  االأر���ش��ي��ف  يحتويه  م��ا 
الوطني  االأر�شيف  انرتنت  �شفحة 
التعليم  جم���ال  يف  جم��ان��ي��ا  م����وردا 
معا  وال��ط��الب  للمعلمني  والتعليم 
.. كما حتتوي قاعدة البيانات على 
تفا�شيل املجموعات الوثائقية التي 

باإمكان الباحث الو�شول اإليها.
اأما ال�شجل الوطني لالأر�شيف فهو 
ال��ن��ق��ط��ة امل��رك��زي��ة جل��م��ع وت����داول 
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول حم��ت��وى وطبيعة 
املتعلقة  االأر���ش��ي��ف��ي��ة  امل��خ��ط��وط��ات 
بالتاريخ الربيطاين وت�شم القوائم 
والفهار�س  املن�شورة  وغري  املن�شورة 
االأر�شيفية  املجموعات  ت�شف  التي 

يف اململكة املتحدة وخارجها.
وي��ع��م��ل االأر����ش���ي���ف ال���وط���ن���ي على 
م�����ش��روع ال�����ش��ف��ح��ات امل��دن��ي��ة نيابة 
وتعمل  ال���وزراء  جمل�س  مكتب  ع��ن 
مبثابة دليل على االإنرتنت ملوظفي 
اخلدمة املدنية لتي�شري العمل معا 
وتوفري و�شيلة لتبادل املعرفة ب�شكل 

اآمن بني االإدارات احلكومية.

املتبعة  امل��ع��اي��ري  وال��ع��امل��ي��ة واأح����دث 
واالأر�شفة  واحل���ف���ظ  ال��ت��وث��ي��ق  يف 
مقتنيات  ت�شهيل  وم��دى  والرتميم 
واملراجعني  ل��ل��ب��اح��ث��ني  االأر����ش���ي���ف 

وو�شائل اتاحتها.
القدمي  امل��ب��ن��ى  يف  ���ش��م��وه  وجت�����ول 
باملتحف واطلع على قاعات املطالعة 
وال����ق����راءة وح���ف���ظ ال���وث���ائ���ق حيث 
يتيح االأر�شيف للمراجعني مطالعة 
القاعة  �شموه  زار  ..ك��م��ا  مقتنياته 
الرقمية  ب���امل���واد  اخل��ا���ش��ة  امل��غ��ل��ق��ة 

ثم  اجل���دي���د  امل��ب��ن��ى  يف  للمقتنيات 
الوثائق  ت��رم��ي��م  م��رك��ز  اىل  ت��وج��ه 
وامل��خ��ط��وط��ات ح��ي��ث ت��ع��رف �شموه 
على اأ�شكال الرتميم املتبعة واأحدث 
التقنيات الرقمية اخلا�شة برتميم 
�شمو  جتول  كما  القدمية.  الوثائق 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وال�شور  الوثائق  اأرج��اء معر�س  يف 
دولة  بتاريخ  العالقة  ذات  ال��ن��ادرة 

االإمارات العربية املتحدة.
ال�شيخ  �شم الوفد الذي رافق �شمو 

اآل ن��ه��ي��ان لدى  م��ن�����ش��ور ب��ن زاي����د 
زيارة االأر�شيف الوطني الربيطاين 
�شعادة عبدالرحمن غامن املطيوعي 
املتحدة  اململكة  لدى  الدولة  �شفري 
الري�س  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
للوثائق  الوطني  املركز  ع��ام  مدير 
وال����ب����ح����وث وال����دك����ت����ور ع���ب���د اهلل 
الدرا�شات  ق���ط���اع  م���دي���ر  امل���غ���رب���ي 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  ب����وزارة  وال��ب��ح��وث 
املدير  امل����ه����ريي  م���اج���د  و�����ش����ع����ادة 
التنفيذي يف املركز .  جدير بالذكر 

2010 وبناء على البيان امل�شرتك 
الذي   2012 نوفمرب  يف  ال�����ش��ادر 
زي��ارة رئي�س وزراء  مت تبنيه خ��الل 

اململكة املتحدة اإىل االإمارات.
واأ�شارت املذكرة اىل ان تاأ�شي�س حوار 
انعكا�س  ه���و  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ق��ي��م 
الأهمية اأهدافهما امل�شرتكة يف تعزيز 
الوثيقة  والروابط  واالأم��ن  الرخاء 
وا�شتمرارا  �شعبيهما  بني  املتزايدة 
للتاريخ الطويل احلافل باالحرتام 
املتبادل الذي يكنه كل من اجلانبني 
لتقاليد اجلانب االآخر ورغبتهما يف 
ال��ع��م��ل يف ���ش��راك��ة وث��ي��ق��ة م��ن اأجل 
ت��ق��دي��ر اأف�����ش��ل ل��وج��ه��ات ن��ظ��ر كل 
التفاهم  وت��ع��زي��ز  ل���الآخ���ر  م��ن��ه��م��ا 
الثقايف وال�شيا�شي واالجتماعي بني 
وبرهانا  املتحدة  واململكة  االإم���ارات 

ع��ل��ى ال��ع��الق��ة ال��ق��وي��ة ب��ني اململكة 
والتزامهما  االإم�������ارات  و  امل��ت��ح��دة 
و�شي�شرف  جوهرية.  اأك��ر  بتعاون 
العمل  ف���ري���ق  ال���ق���ي���م  ح������وار  ع���ل���ى 
االإماراتي الربيطاين والذي يراأ�شه 
كل من معايل الدكتور اأنور حممد 
لل�شوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ق���رق���ا����س 
بريت  األي�شتري  وم��ع��ايل  اخلارجية 
ل��ل�����ش��وؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي���ر 
�شيقومان  واللذان  املتحدة  باململكة 
ب���اإق���رار وم��ن��اق�����ش��ة مقرتحات  م��ع��ا 
العمل  اأج��������ل  م�����ن  ال���ق���ي���م  ح��������وار 
واحل������وار امل�������ش���رتك. و���ش��ي��ت��م عقد 
ال��ق��ي��م يف  االج��ت��م��اع االول حل����وار 
�شهر مايو اجلاري على اأن يتم عقد 
دورية  ب�شفة  للمتابعة  اجتماعات 
ن�شف �شنوية. و�شيتم خالل احلوار 

وال�شيا�شي  الثقايف  التفاهم  تعزيز 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  االإم���������ارات  ب���ني 
منطقة  يف  ال��ت��ط��ورات  وا�شتك�شاف 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
ع��ن��ه��ا والتي  ال��ن��اج��م��ة  وال��ق�����ش��اي��ا 
والنظر يف  البلدين  قيم  توؤثر على 
ملعاجلة  تعاونهما  اإم��ك��ان��ي��ة  كيفية 
ايجابي.  ن��ح��و  ع��ل��ى  الق�شايا  ت��ل��ك 
الثانية  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  وج���اء يف 
ب�شاأن منظومة املوؤهالت ان حكومة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
ومتثلها الهيئة الوطنية للموؤهالت 
وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا 
ال�شمالية ورغبة  العظمى واإيرلندا 
القائمة  ال�شداقة  اأوا�شر  تعزيز  يف 
واملعرفة  التفاهم  وت��ع��زي��ز  بينهما 
من خالل تنمية املهارات واملوؤهالت 
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العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/12 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
�شده  املنفذ  االمارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لتاجري  القنا�س  التنفيذ/  طالب 
علي  اعالنه:جواد  املطلوب  باك�شتان   اجلن�شية:  ح�شني  حممد  علي  جواد   :
حممد ح�شني اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2012/663 جت جز- ت- 
ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف الطلب رقم 2013/2 

اغفال  2012/1252 جتاري - م ت- �س- اأظ
طالب االغفال: افراز احمد �شيخ حمبوب اجلن�شية: الهند �شد: جمال علي 
اغفال عن  الطلب: طلب  االمارات  مو�شوع  اجلن�شية:  �شالح احلربي  قائد 
اجلن�شية:  احلربي  �شالح  قائد  علي  جمال  اعالنه:  املطلوب  قانونية  فوائد 
االمارات حيث ان طالب االغفال اقام الطلب املذكور اعاله وحددت املحكمة يوم 
االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر الطلب، لذا فانت مكلف باحل�شور امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا مل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة اجلل�شة املحددة لنظر الطلب بثالثة ايام على االقل.�شدر 

بتاريخ : 2013/5/1
                                                                              قلم املحكمة التجارية

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

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 310و313 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- علي تاز هاتيتيل فابينو فابينو 2- عبدالعليم ان�شار الدين عبدالعليم 
ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكه  للخ�شار  اطل�س  �شركة  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية: 
اعالنه/�شركة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية: 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكه  للخ�شار  اطل�س 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/6 موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة   الدائرة  امام 
�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                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 525و526 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

دا�س  كي�شنو  بيجي  دا�س  ميتون   -2 مياه  نور  حممد  مياه  حممد  اير  مدعيان/1- 
اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة حميد عبداهلل هالل للمقاوالت التكييف 
والتربيد اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/
االمارات   اجلن�شية:  والتربيد  التكييف  للمقاوالت  هالل  عبداهلل  حميد  موؤ�ش�شة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
االثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية   الدائرة  امام  8.30 �شباحاً 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/03
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 285 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  �شديق  حممد  عمران  حممد  مدعي/ 
عديل ا�شف العمال االملنيوم واحلدادة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
واحلدادة  االملنيوم  العمال  ا�شف  اعالنه/عديل  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الثانية   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �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 

2013/4/03
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 556 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ قا�شم الدين ليت مالو مياه اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: ابو 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  ب�شائر 
العامة  ابو ب�شائر للمقاوالت وال�شيانة  م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �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 

2013/4/03
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 516 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ابو الكالم عبدالرب اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شركة جمال 
العامري للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
للمقاوالت  العامري  جمال  �شركة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة 
 2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 360 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س    الدين اجلن�شية:  ر�شيد حممد جا�شم  نور  مدعي/ حممد مامو 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  لال�شباغ  ليوا  نهر  عليه:  مدعي 
االمارات  ليوا لال�شباغ اجلن�شية:  نهر  اعالنه/  املطلوب  م�شتحقات عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
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  2013/4/03
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 129 /2013 مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/ نيجو �شو مولوجيتا ابيبي اجلن�شية: اثيوبيا  مدعي عليه: �شمرينا 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  اثيوبيا  اجلن�شية:  بديرو  �شلطان 
اثيوبيا   اجلن�شية:  بديرو  �شلطان  �شمرينا  اعالنه/  املطلوب  درهم   253000
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/13 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة بدائرة 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  2013/4/29
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 13 /2013 جت جز- ب �س- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات  الن�سائية
مدعي/ حممد حممود حممد حممود خ�شري اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  ح�شني  مر�شي  احمد  حممد 
ح�شني  مر�شي  احمد  اعالنه/حممد  املطلوب  درهم    5900 مالية  مطالبة 
اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/6 موعدا  املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
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  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

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

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1406 /2012 جت جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  اجليالين  عبدالقادر  عيدرو�س  عبداهلل  مدعي/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  واخرون  للتاأمني  الظفرة  �شركة 
كار�شيدو  بري�شيال  لوفيلني  اعالنه/  املطلوب  درهم   19500 مببلغ   بالتعوي�س 
ان  حيث  الطلبات(  تعديل  ب�شحيفة  بالن�شر)العالن  عنوانه:  الفلبني   اجلن�شية: 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 939 /2013 جت كل- م ت- ب - اأظ

بيالط�س  م�شعد  ر�شا  وديع  عنها/  وكيال  العقارات  الدارة  دور  نوك  �شركة  مدعي/ 
اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: حممد علي ماجنري يكوث كونها موما جنرييكوث 
اجلن�شية: الهند  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 135000 درهم      املطلوب 
الهند   اجلن�شية:  يكوث  جنري  موما  كونها  يكوث  ماجنري  علي  اعالنه/حممد 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
االثنني املوافق 2013/5/06 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 702 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�س مدعي  �شم�شول حق اجلن�شية:  اهلل  �شهيد  مدعي/ حممد 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  نو�س  موؤ�ش�شة 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة نو�س لل�شيانة العامة اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/6 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 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  2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 112 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدال�شكور  ح�شني  م�شرف  حممد  مدعي/ 
عليه: م�شعود رانا ملقاوالت التك�شية واالر�شيات واال�شباغ اجلن�شية: االمارات 
ملقاوالت  رانا  اعالنه/م�شعود  املطلوب  م�شتحقات عمالية  الدعوى:  مو�شوع 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  واال�شباغ  واالر�شيات  التك�شية 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/6
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3025 /2012 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداملتني  الدين  جنام  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واالر�شيات  التك�شية  ملقاوالت  رافع  عماد 
التك�شية  ملقاوالت  رافع  اعالنه/عماد  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
واالر�شيات اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 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 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/16
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  1782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 554 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

م�شاريع  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  باندي  باندي  ياداجريي  مدعي/ 
كوكا�س �س.ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  كوكا�س  اعالنه/م�شاريع  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االثنني املوافق 2013/5/6 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  2013/4/03
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/786 عمايل جزئي                                      
اىل املدعي عليه /1  - فود مارك �س.ذ.م.م فرع  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / هابيني�س �شيمفي نتيني  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )31110 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى )2013/137174(  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/5/8 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 
فان  .ويف حالة تخلفك  االق��ل  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/797 عمايل جزئي                                      

& برومو�شن�س جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه /1  - جراندور ايفنت�س 
مبا ان املدعي / روتي�س ماجبانوا باالن�شاي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
ببملغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   22.402( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
املطالبة  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
ال�شكوى  رق��م  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  لل�شداد  الق�شائية 
)2013/138116(  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  ���س 
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  10782 بتاريخ 2013/5/2    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/334 ك ع غ  

عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
حممد  داود  ع��ب��داهلل  االم����ارات  اجلن�شية:  احلو�شني  دروي�����س  حممد  رم�شان  زليخة 
:تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  ال�شودان   اجلن�شية:  وني�س 
يف اال�شم التجاري )المتياز للتجارة العامة ذ.م.م ( واملرخ�شة من دائرة البلدية 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )51153( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة 
ليكن  االم��ارات  اجلن�شية:  اللنجاوي  مو�شى  عبدالر�شول  مو�شى  اىل:ح�شني  بعجمان 
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  10782 بتاريخ 2013/5/2    

  اعــــــــالن  
رقم املرجع :2013/437    

اماراتي   - جابر  احمد  ع��ب��داهلل   /عبدالعزيز  ال�شيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
االفق   ( يف   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
لل�شيد/في�شل  وذل���ك   )618264( رق��م  رخ�شة  مب��وج��ب     ) الفندقية  للخدمات 
عبداهلل احمد جابر ال علي - اماراتي اجلن�شية.  وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 
من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق على االج��راء  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  االع��الن  ه��ذا  ن�شر 
اتباع  ذل��ك عليه  اع��رتا���س على  اي  لديه  االع��الن فمن  ه��ذا  تاريخ  ا�شبوعني من 

ال�شبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل بال�سارقة 

دار  الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
دار الق�ساء بال�سارقة 

        الكاتب العدل

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/434    
اماراتي  املعال-  �شلطان  /�شعود عبدالعزيز عبداهلل  ال�شيخ  بان  للجميع  ليكن معلوما   
ال�شيد/  اىل  ح�شة   %51 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
�شامل �شعيد �شلطان �شيف املدفع احلارثي- اماراتي اجلن�شية يف رخ�شة )طاقة امل�شخات 
لتجارة الكيماويات الداخلة مبعاجلة املياه- ذ.م.م( مبوجب الرخ�شة رقم )551169(.  
.وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
الت�شديق على  يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  االع��الن  ن�شر هذا  اقت�شى  فقد  العدل.   الكاتب 
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  10782 بتاريخ 2013/5/2     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2012/415  ا�ستئناف عقاري

اىل امل�شتاأنف �شده/1- �شركة باراك هولدينج ليمتد �س م ح جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�شتانف/ �شركة ميدا�س انرتنا�شيونال �س م 
ح قد اقام الدعوى املذكورة  اعاله وعليه نعلنكم بان قد �شدر حكم 
متهيدي بالدعوى بتاريخ 2013/3/12 بندب خبري هند�شي وحددت 
لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/30 ال�شاعة 10.00 

   ch1.C.11 شباحا  يف القاعة�
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/712   جتاري جزئي            

اىل املحكوم عليه /1- �شركة ال تي انرتنا�شيونال م د م �س-  وميثلها : براباكر �شانكر 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  مهتا  
�س.ذ.م.م  اال�شت�شارات  ماك  ه��وروث  ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  2013/3/25 يف 
الف  )�شتة  دوالر   6800 مبلغ   للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  ماجنرا  ابراهيم  اليا�س  وميثلها: 
بواقع  عنه  والفائدة  التنفيذ  عند  االم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  دوالر(  وثمانية 
التام والر�شوم   ال�شداد  9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2012/7/18 وحتى 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وثالثمائة  وامل�شاريف 
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 التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/416   عقاري كلي            

اىل املحكوم عليه /1- �شركة نيووورلد انف�شتمنت ليمتد )جافزا( جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/12/19 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ جا�شم حممد خلفان الراوي النقبي- مبثابة احل�شوري- بف�شخ العقد 
املدعي  وبالزام  الدعوى  بالوحدة مو�شوع  واخلا�س  عليها  واملدعي  املدعي  املربم بني 
عليها برد مبلغ )255000 درهم( مائتني خم�شة وخم�شون الف درهم للمدعي والفوائد 
والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى   2012/4/22 يف  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
وامل�شاريف وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س 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 الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عرث على املبلغ يف �شلة القمامة 

قائد طائرة يقا�سي عامل نظافة ب�سرقة 50 األف دولر 
هطول اأمطار على جزيرة دملا وبع�س املناطق بالغربية 

يكن يعرف ما بداخله فاألقى به يف �شلة املهمالت .
فقدانه  ف��ور  ال�شرطة  اأبلغ  الطائرة  قائد  وه��و  املبلغ  �شاحب  وك��ان 
نقل  باأنه  اأحدهم  الفور اعرتف  النظافة على  وبا�شتدعاء عمال  له 
الكي�س من قمرة القيادة وقام برميه يف �شلة املهمالت اعتقادا منه 

باأنه يحوي خملفات دون علمه مبا يف داخله.
جلمع  املخ�ش�س  ال�شندوق  بتفتي�س  القيام  عند  ان��ه  املفاجاأة  لكن 
قائد  اأن  غ��ري  امل��ذك��ور  املبلغ  وب��داخ��ل��ه  الكي�س  على  ع��ر  القمامة 
الطائرة اأ�شر على توجيه تهمة ال�شرقة للعامل، وهو ما نفاه العامل 
يف التحقيقات التي اأجرتها معه النيابة وكذلك املحكمة اأم�س والتي 

اأجلت الق�شية جلل�شة اأخرى .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

النظر  اأم�س  راأ���س اخليمة يف جل�شتها  اأرج��ات حمكمة اجلنايات يف 
يف ق�شية عامل اآ�شيوي كان متهما من قبل النيابة العامة بارتكاب 
الطائرات يف  اإح��دى  األ��ف دوالر من قائد   50 �شرقة مبلغ  جرمية 

مطار راأ�س اخليمة خالل الفرتة املا�شية .
الطائرة  تنظيف  مهمة  ي��ت��وىل  املتهم  العامل  ك��ان  التفا�شيل  ويف 
ق��ادم��ة من  امل��ط��ار  اأر����س  امل��ع��ت��ادة عقب هبوطها  �شمن مهام عمله 
كي�س  على  ا�شتوىل  القيادة  كابينة  دخوله  وعند   ، الرحالت  اإح��دى 
كان يحوي مبلغ 50 الف دوالر غري انه بالتحقيق معه ذكر بانه مل 

•• املنطقة الغربية-وام: 

باملنطقة  دمل������ا  ج�����زي�����رة  ����ش���ه���دت 
هطول  االول  اأم�س  م�شاء  الغربية 
اأم��ط��ار ت��راوح��ت م��ا ب��ني الغزيرة 
وامل��ت��و���ش��ط��ة ا���ش��ت��م��رت ح��ت��ى بعد 

ظهر ام�س.
بالغيوم  ملبدة  ال�شماء  وم��ازال��ت 
مم����ا ي��ب�����ش��ر ب���ه���ط���ول م���زي���د من 
االأمطار على معظم اأنحاء املنطقة 

الغربية اإن �شاء اهلل. 

حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �سلة اجلنازة على جثمان والدة جا�سم و�سعيد بن حميد القا�سمي

مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يوجه كلمة �سكر للموظفني والعمال بالدائرة مبنا�سبة يوم العمال العاملي

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان توا�سل اإن�ساء م�سروع جدار خرا�ساين حلماية كورني�س عجمان 

ور�سة عمل حول اأدوار الت�سال والأعمال يف جامعة عجمانمرور راأ�س اخليمة ترفع جاهزيتها على الطرق حت�سبا للتقلبات املناخية
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

رفعت اإدارة املرور والدوريات ب�شرطة 
اال�شتعداد  درج������ة  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
املناخية  للتقلبات  واجلاهزية حت�شبا 
وما  اجل��وي  املنخف�س  ع��ن  الناجمة 
االأمطار  ه��ط��ول  م��ن  ذل��ك  ي�شاحب 
الغزيرة امل�شحوبة بالعوا�شف اأحيانا 
اجلنوبية  املناطق  �شهدته  مبا  اأ���ش��وة 

من االمارة م�شاء اأول اأم�س .
ب�شرورة  اجلمهور  االدارة  وطالبت 
اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل�����ذر ع��ن��د ارتياد 
التنقل  خ����الل  اأو  ال����ودي����ان  اأم���اك���ن 
اخلارجية  ال���ط���رق  ع��ل��ى  ب��امل��رك��ب��ات 
الطق�س،  تقلبات  اأث��ن��اء  وال��داخ��ل��ي��ة 
واالب����ت����ع����اد ع����ن االأودي����������ة واأم����اك����ن 
توقعات  ظ�����ل  يف  امل�����ي�����اه  جت���م���ع���ات 
ب��ال��دول��ة بهطول  االأر����ش���اد اجل��وي��ة 
االأم��ط��ار، ج��اء ذل��ك بعد رف��ع درجة 
اال���ش��ت��ع��داد واجل��اه��زي��ة مل��واج��ه��ة ما 
م��ا���ش��اح��ب االأم���ط���ار ال��غ��زي��رة م�شاء 
اأم�س باملناطق اجلنوبية من االإمارة . 
واأو�شح العقيد عبداهلل علي منخ�س، 
مدير اإدارة املرور والدوريات اأنه بذلت 
جهود توعية حثيثة وفعالة م�شاء اأول 
الع�شر وحتى  ب��داأت منذ فرتة  اأم�س 
اجلنوبية،  باملناطق  الليل  منت�شف 
وتوجيههم  ال�������ش���ائ���ق���ني  ل���ت���وع���ي���ة 
ال�شحيحة  امل������روري������ة  ب���ال���ق���واع���د 
وتقدمي امل�شاندة والدعم الالزم لهم 
يف حال وق��وع اأي ط��ارىء لهم، حيث 
الدوريات  ا�شتنفار عدد كبري من  مت 
التابعة لهذه  ال�شرطة  ملراكز  التابعة 

املناطق باالإ�شافة اإىل اال�شتعانة بعدد 
من دوريات اإدارة املرور للتمركز حول 
االأودية  جريان  �شهدت  التي  املناطق 
وال�شيول، كما اأن هناك تن�شيق فعال 
من جانب بع�س اجلهات املدنية ذات 
االإخ��ت�����ش��ا���س امل�����ش��رتك وه���ي دائ���رة 
االأ����ش���غ���ال واخل���دم���ات ال��ع��ام��ة التي 
وت��ع��اون مطلق  ج��ه��ود حثيثة  ب��ذل��ت 
ت��وف��ري م���ع���دات �شاعدت  م���ن خ���الل 
للمركبات،  ب��دي��ل��ة  ط����رق  ر���ش��ف  يف 
امل�شاندة  اخل��دم��ات  اإدارة  قدمت  كما 
ب�������ش���رط���ة راأ�����������س اخل����ي����م����ة ال����دع����م 
ال��ك��ب��ري م��ن خ���الل ت��وف��ري احلواجز 
املركبات  ح��رك��ة  لتنظيم  احل��دي��دي��ة 
ب���ال���ودي���ان، وبذلت  ���ش��ق��وط��ه��ا  ل��ع��دم 
غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات ت���ع���اون ك��ب��ري من 
خالل التن�شيق واملتابعة امل�شتمرة بني 
خمتلف اجلهات امل�شاركة اأثناء �شقوط 
االأمطار الغزيرة اأم�س التي �شهدتها 
اإدارة  م��دي��ر  ومت��ن��ى     . املناطق  تلك 
املرور والدوريات، ال�شالمة للجميع، 

اخليمة  راأ���س  �شرطة  اأن  اإىل  م�شرياً 
اأو   999( العلميات  بغرفة  متمثلة 
998( على اأهبة اال�شتعداد لتقدمي 
امل�شاعدة يف اأي وقت، ودعا كل �شرائح 
والتعاون  التفاعل  ب�شرورة  املجتمع 
مع اجلهاز ال�شرطي واتباع االإر�شادات 

املرورية جتنياً لوقوع احلوادث.
اأخ�����رى ح���ذر العقيد  ن��اح��ي��ة    وم���ن 
اإىل  البحر  م��رت��ادي  جميع  منخ�س، 
اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل�����ذر خ����الل هذه 
تتعر�س  ال���ب���الد  الأن  ن���ظ���راً  االأي������ام، 
مبا�شر  ب�شكل  ي��وؤث��ر  ج��وي  ملنخف�س 
وقوع  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  البحر،  يف حالة 
اأو  اأ�شخا�س  فقدان  اأو  غ��رق  ح��وادث 
يجعل  ال����ذي  االأم�����ر  زوارق،  حت��ط��م 
واالإن��ق��اذ غاية يف  البحث  من عملية 
اجلميع  على  يتوجب  ل��ذا  ال�شعوبة، 
ال��ت��ن��ب��ه وع������دم امل���ج���ازف���ة يف دخ����ول 
اأو  ال�شباحة  اأو  للتنزه  �شواء  البحر، 
الطق�س  ح��ال��ة  ت�شتقر  حتى  ال�شيد 

ب�شكل كامل.

•• عجمان ـ الفجر 

املعتمدة  التدريب  منهجية  �شمن 
للعلوم  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  ل������دى 
كافة  ت�شمل  والتي  والتكنولوجيا، 
طلبة  م����ن  اجل���ام���ع���ة  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
وخ���ري���ج���ني وال����ك����ادر االأك����ادمي����ي 
والوظيفي، عقدت اجلامعة ور�شة 
عمل للطلبة واخلريجني يف مركز 
واملعار�س  للموؤمترات  زايد  ال�شيخ 
يف م��ق��ر اجل��ام��ع��ة ب��اجل��رف، حتت 
اإىل  م��ن احل��ي��اة اجلامعية  ع��ن��وان 
االت�شال  اأدوار  العملية:  احل��ي��اة 
األقتها املدربة املعتمدة   ، واالأعمال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  خ�����وري،  ن���ور 
تت�س،  ف��ي��ن��ي�����ش��ي��ن��غ  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
واأ�����ش����رف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ك���ل من 

املجتمعية، وجمعية  اإدارة اخلدمة 
حيث  اجل���ام���ع���ة،  يف  اخل���ري���ج���ني 
من  وا�شعا  اإق��ب��اال  الور�شة  �شهدت 
اليومني  م���دار  على  الطلبة  قبل 

الذين �شمال الور�شة.

تهم  الور�شة عدة حماور  وناق�شت 
الطلبة واخلريجني يف اندماجهم 
وكيفية  اخل����ارج����ي،  امل��ج��ت��م��ع  م���ع 
اأ�شوار  خ���ارج  ال��واق��ع  م��ع  التعامل 

اجلامعة.

االأع��ل��ى ل��الإحت��اد ح��اك��م عجمان 
ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  اهلل  رع���اه 
ع��م��ار ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  العهد 
ب��ع��ج��م��ان ع��ل��ى ت���وف���ري االأج������واء 

معها  ال�����ت�����ع�����اون  م������ن  ،ك������ج������زء 
وترجمة الإ�شرتاتيجيات ال�شراكة 
االإ�شرتاتيجية يف تبادل اخلربات 
م��ع  خمتلف اجل��ه��ات يف االإم���ارة 

•• عجمان ـ الفجر 

وج�����ه ����ش���ع���ادة ي��ح��ي��ى اإب���راه���ي���م 
البلدية  دائ���رة  ع��ام  اأح��م��د مدير 
كلمة  ب���ع���ج���م���ان  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
املوظفني  ل��ك��اف��ة  وع���رف���ان  ���ش��ك��ر 
بالدائرة وكذلك للعمال يف كافة 
تقديرا  ،وذل�����ك  ب��ه��ا  ال��ق��ط��اع��ات 
مبنجزاتهم  عرفانا  و  جلهودهم 
و�شكرهم  ال�����دائ�����رة  خ���دم���ة  يف 
مل�شريتها  دع��م  من  يبذلونه  عما 
وخدمتها ومل�شاهمتهم يف احلفاظ 
م�شوار  يف  الوطني  م�شارها  على 

التميز املوؤ�ش�شي.
ك��ل��م��ة وجهها  ���ش��ع��ادت��ه يف  وق����ال 
العاملية  االح���ت���ف���االت  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
هذه  اأن  ال���ع���امل���ي  ال���ع���م���ال  ب���ي���وم 
العامل  بها  يحتفل  التي  املنا�شبة 

ما هي ترجمة للتعبري عن ال�شكر 
يقدمون  ملن  باجلميل  والعرفان 
ت�شهم  عملهم  مواقع  يف  خدمات 
اأو  ال��دوائ��ر احلكومية  يف حتقيق 
جناح  ق�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
ي��ح�����ش��ده��ا اجل��م��ي��ع م��ن��ه��م بدء 
م���ن اأع���ل���ى ���ش��ل��م يف ال���ه���رم لهذه 
موؤكداً  اأ�شغرها  وح��ت��ى  ال��دائ��رة 
الدائرة  امل��وظ��ف��ني يف  ك��اف��ة  ب���اأن 
حتت  واح���د  رج��ل  بقلب  يعملون 
خليفة  ك��ل��ن��ا  ال���وط���ن���ي  ���ش��ع��ارن��ا 
ال����ذي ه���و ي���اأت���ي ت��رج��م��ة ل���روؤى 
اجلهود  ل��ب��ذل  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
وال���ف���داء يف خدمة  وال��ت�����ش��ح��ي��ة 

دولتنا الغالية االإمارات.
حر�س  العام  املدير  �شعادة  واأك��د 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 

•• عجمان ـ الفجر

والبنية  ال���ط���رق  اإدارة  ت��وا���ش��ل 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ب�������دائ�������رة ال���ب���ل���دي���ة 
تنفيذ  ب���ع���ج���م���ان  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
ا�شتنادي  ح��ائ��ط  اإن�����ش��اء  م�����ش��روع 
حل��م��اي��ة ك��ورن��ي�����س ع��ج��م��ان من 
حدثت  التي  الرملية  االنهيارات 
التي  البحرية  العوا�شف  نتيجة 
���ش��رب��ت ���ش��واط��ئ االإم�����ارة مو�شم 
�شتاء 2012 ،وتبلغ تكلفة امل�شروع 
درهم   2،500،000 االإجمالية 
وم��ن امل��ت��وق��ع االن��ت��ه��اء م��ن كافة 
 2013 ي��ون��ي��و  بنهاية  االأع���م���ال 

اجلاري.

اأحمد  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  واأف�������اد 
اإدارة  عبد ال��رزاق العو�شي مدير 
الطرق والبنية التحتية بالدائرة 
ياأتي �شمن اخلطط  امل�شروع  بان 
املدرجة للعام اجلاري وهو اإحدى 
تنفيذها يف  التي يجري  امل�شاريع 
تنتهي  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  االإم�����ارة 
اإجن���از امل�شروع وفق  ال��دائ��رة م��ن 
اأنه  اإىل  اخلطة املو�شوعة م�شرياً 
يهدف اإىل ت�شييد اإن�شاءات خا�شة 
بحماية كورني�س عجمان وتوفري 
االأجواء االآمنة وال�شالمة العامة 
ل������رواد ال�����ش��اط��ئ ب���ال���ت���ع���اون مع 
باإعداد  �شاهمت  التي  دب��ي  بلدية 
بامل�شروع  اخل��ا���ش��ة  ال��ت�����ش��ام��ي��م 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأدى 
املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شمو 
ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي 
ام�����س ���ش��الة اجل��ن��ازة على  م�شاء 
ج���ث���م���ان امل���غ���ف���ور ل���ه���ا ب�������اإذن اهلل 
بن  حممد  بنت  فاطمه  ال�شيخة 
���ش��امل اخل��ن��ب��ويل ال�����ش��ح��ي وال���دة 
ال�شيخ جا�شم بن حميد بن حممد 
القا�شمي وال�شيخ �شعيد بن حميد 
وافتها  التي  القا�شمي  حممد  بن 

را�شد بن  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر 
ح��م��ي��د ال��ق��ا���ش��م��ي وال�����ش��ي��خ �شقر 
القا�شمي  ح��م��ي��د  ب���ن  خ���ال���د  ب���ن 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة راأ�س 
وعلومه  ال��ك��رمي  للقراآن  اخليمة 
وال�شيخ �شعود بن خالد بن حميد 
القا�شمي وال�شيخ في�شل بن حميد 
العربي  االحت��اد  رئي�س  القا�شمي 
عبد  بن  فاهم  وال�شيخ  للدراجات 
بن  جا�شم  وال�شيخ  القا�شمي  اهلل 
�شعيد  وال�����ش��ي��خ  القا�شمي  حميد 
بن حميد القا�شمي وال�شيخ �شقر 
القا�شمي  حميد  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن 
عبد  ب��ن  ب��ن خالد  رام��ي  وال�شيخ 

وعدد  القا�شمي  �شقر  ب��ن  طالب 
عدد  ال�شالة  واأدى  ال�شيوخ.  من 
الدوائر  وم��دي��رو  امل�شئولني  م��ن 
واملواطنون  واالحت���ادي���ة  املحلية 
املقيمة.  العربية  اجلاليات  واأبناء 
و���ش��ي��ع ج��ث��م��ان امل��غ��ف��ور ل��ه��ا اإىل 
مثواها االأخري يف مقربة القوا�شم 
براأ�س اخليمة.  العريبي  مبنطقة 
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وق��دم 
اخليمة و�شمو ويل عهده وال�شيوخ 
ال��ع��زاء واملوا�شاة  وامل��ع��زون واج��ب 
حميد  ب����ن  ج���ا����ش���م  ال�����ش��ي��خ  اإىل 
القا�شمي وال�شيخ �شعيد بن حميد 
القا�شمي .. داعيا اهلل اأن يتغمدها 

املنية. كما اأدى ال�شالة اإىل جانب 
ال�شيخ زايد يف  �شموهما يف جامع 
ال�شيخ حمد  راأ���س اخليمة  مدينة 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  بن حممد 
وال�شيخ عبد  واالأم��الك  االأرا�شي 
امل�شت�شار  القا�شمي  كايد  بن  امللك 
اخل��ا���س ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
بن  اأح��م��د  وال�شيخ  اخليمة  راأ����س 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي  حميد 
اإدارة �شركة راأ�س اخليمة ل�شناعة 
حميد  وال�شيخ  االأبي�س  االأ�شمنت 
وال�شيخ  ال��ق��ا���ش��م��ي  اهلل  ع��ب��د  ب��ن 
القا�شمي  اهلل  ع���ب���د  ب�����ن  ع���م���ر 
وال�����ش��ي��خ م��اج��د ب���ن ���ش��ل��ط��ان بن 

اهلل القا�شمي نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة �شركة اأ�شمنت االحتاد برا�س 
اخليمة وال�شيخ يا�شر بن احمد بن 
القا�شمي مدير عام �شركة  حميد 
ب��را���س اخليمة  اأ���ش��م��ن��ت االحت����اد 
وال�شيخ عمار بن �شامل بن حممد 
بن خالد  �شامل  وال�شيخ  القا�شمي 
بن حميد القا�شمي وال�شيخ ارحمة 
بن �شعود بن خالد القا�شمي املدير 
االحتاد  ا�شمنت  ب�شركة  االإداري 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة وال�����ش��ي��خ م���روان 
القا�شمي  ك��اي��د  ب��ن  عبدامللك  ب��ن 
وال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن ����ش���ع���ود بن 
بن  علي  وال�شيخ  القا�شمي  خالد 

ال�شكن  ت���وف���ري  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
ال���ن���م���وذج���ي ال������ذي ي��ت��م��ي��ز عن 
اخلا�شة  االأم�����اك�����ن  م����ن  غ�����ريه 
ب�شكن العمل يف الدولة مبرافقه 
،وكذلك ما  الدولية  وموا�شفاته 
مت تخ�شي�شه من  وحدات اإدارية 
�شوؤونهم  مل��ت��اب��ع��ة  ب��ه��م  خ��ا���ش��ة 
�شمن الهيكل التنظيمي االإداري 
للدائرة للوقوف على متطلباتهم 
للتاأمني  بالن�شبة  االأم��ر  ،وكذلك 
ال�شحي واحل�شول على امتيازات 
اأه����م����ي����ة عن  ت���ق���ل  وظ���ي���ف���ي���ة ال 
غريهم ويتم تكرميهم و�شكرهم 
املنا�شبات  ك���اف���ة  يف  واإه�����داءه�����م 

الدينية والر�شمية.
اأن يوم العمال هو  ولفت �شعادته 
اإن�شانية تعرب  جزء من منظومة 
تثمينها  ع��ن  اجل��ه��ات  كافة  عنها 

الوظيفية االآمنة لكافة املوظفني 
عجمان  ب���ح���ك���وم���ة  ال���ع���ام���ل���ني 
مبا  عليهم  الت�شهيالت  ،وتقدمي 

يخدم امل�شلحة الوطنية.
كما اأكد �شعادته على حر�س �شمو 
النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ 
ترجمة  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة  رئ���ي�������س 
روؤية القيادة والعمل مبا توجهه 
بهذا ال�شاأن م�شرياً اإىل اأن �شموه 
متطلبات  ك���اف���ة  ب���ت���وف���ري  وج�����ه 
باأنه  ال���دائ���رة الف���ت���اً  ال��ع��م��ال يف 
ريا�شي  ملعب  بتخ�شي�س  وج��ه 
غري  يف  تكرميهم  اإىل  ودع��ا  لهم 
يف  متطلباتهم  وت��اأم��ني  منا�شبة 
حال تعر�شهم الأية ظروف قاهرة 
ال�شعي  خ���الل  م���ن  ،وت��ع��زي��زه��م 
احتفاالت  يف  مب�شاركتهم  ق��دم��ا 
وفعالياتها،وكذلك  ال�����دائ�����رة 

جديد للحفاظ على املظهر العام 
االنتهاء  ك��ذل��ك  مت  و  ل����الإم����ارة، 
اخلرا�شانية  املن�شاآت  حماية  م��ن 
م��ن اجلهة  البحر  امل��وج��ودة على 
اخللفية لكل من جممع املطاعم 
وخ���ل���ف ه���ول���ي���داي ب��ي��ت�����س ، ومت 
حلماية  �شخرية  ح��واج��ز  اإن�����ش��اء 

هذه املن�شاآت.
ون������وه امل���ه���ن���د����س ال���ع���و����ش���ي ب����اأن 
وبالتحديد يف  االآن  العمل جاري 
اجلزء اخلا�س مبواقف ال�شيارات 
املجاور ملبنى هوليداي بيت�س كما 
خرا�شانية  حواجز  تركيب  �شيتم 
مبنع  ت��ق��وم  خ��ا���س  ت�شميم  ذات 
اإىل  امل��رور  البحرية من  االأم���واج 

وخارجها.
مدير  العو�شي  املهند�س  واأ���ش��ار 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��رق  اإدارة 
اجن���از  ن�����ش��ب��ة  اأن  اإىل  ب���ال���دائ���رة 
االأعمال حتى االآن بلغت ما يقارب 
اأنه مت االنتهاء من  %80 الفتا 
اأعمال اإعادة تركيب االأجزاء التي 
باإعادة  ان��ه��ي��ار وذل����ك  ل��ه��ا  ح���دث 
اخلرا�شانية  ال��ب��ل��وك��ات  ت��رك��ي��ب 
اأنه  التي حدث لها انهيار م�شرياً 
ال�شخور  بوا�شطة  تدعيمها  مت 
مل��واج��ه��ة ال��ع��وا���ش��ف ال��ب��ح��ري��ة يف 

امل�شتقبل.
تركيب  اإع�������ادة  مت  اأن�����ه  واأو�����ش����ح 
االنرتلوك و تركيب �شور معدين 

اإغلق خمبز ي�ستخدم مواد منتهية ال�سلحية 
•• راأ�س اخليمة –الفجر

قرارا  اأم�س،  �شباح  اخليمة،  راأ���س  بلدية  يف  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأ�شدرت 
اخليمة،  براأ�س  املعريي�س  منطقة  يف  ب�)الكبري(  و�شفته  خمبزا  باغالق 
نظرا ل�شبط مواد غذائية اأولية تدخل يف اإنتاج وحت�شري احللويات منتهية 
راأ�س اخليمة،  بلدية  دائرة  رئي�س  ال�شام�شي،  مبارك  واأو�شح  ال�شالحية.  
ال�شالحية  منتهية  الغذائية  امل���واد  �شبطوا  ال�شحية  ال��رق��اب��ة  رج��ال  اأن 
عبارة  وه��ي  الروتينية،  التفتي�شية  اجل���والت  اإح���دى  خ��الل  املخبز،  داخ��ل 
عن �شوكوالتة بي�شاء، ت�شتخدم يف �شنع )الكيك(، نفد تاريخ �شالحيتها 
التحلية  �شائلة، ت�شتخدم يف  اأكر من �شهر، ونكهات ليمون وبرتقال  منذ 
ال�شحة  اإدارة  واأ�شار خليفة مكتوم، مدير  اأي�شا.  )الكيك(  �شمن حت�شري 
العامة يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة، اإىل فر�س غرامة مالية على املخبز، 
وهو متخ�ش�س يف اإنتاج اخلبز من اأ�شناف عربية وبع�س اأ�شناف احللويات، 
اأي�شا  اأن مفت�شي البلدية �شبطوا  اإىل  اأن يحدد قيمة املخالفة، الفتا  دون 
معرو�شة  وه��ي  ح�شرة،  على  حتتوي  )�شاندويت�س(  �شطرية  املن�شاأة  داخ��ل 

للبيع اأمام امل�شتهلكني.

ف�شيح  ي�شكنها  واأن  بوا�شع رحمته 
وذويها  اآل���ه���ا  ي��ل��ه��م  واأن  ج��ن��ات��ه 

العزاء  ويتقبل  وال�شلوان.  ال�شرب 
يف جمل�س املغفور له ال�شيخ حميد 

منطقة  يف  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن 
ال�شيح يف راأ�س اخليمة.

ي��ق��دم��ون عطاءهم  م���ن  جل��ه��ود 
بال حدود ويعربون عن انتماءهم 
بيتهم  اأ����ش���ب���ح  مل���ك���ان  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
ممتلكاته  على  حلافظوا  ال��ث��اين 
وي��ك��ون اأوف��ي��اء ل��ه وه��و ج��زء من 

العتيدة  دول��ت��ن��ا  ان��ت��ه��ج��ت��ه  ن��ه��ج 
للتعبري  االإحت�����اد  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ 
ع��ن ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ل من 
يخدم وطننا وي�شهم يف م�شريته 
العاملني  ك��اف��ة  مهنئا  التنموية 

ب��ال��دائ��رة وم��ع��رب��ا ع��ن اآم��ال��ه اأن 
خدمتها  يف  ج��ه��وده��م  ي��وا���ش��ل��وا 
وبذل املزيد من اجلهد لالرتقاء 
بني  املتميز  النموذج  وجعلها  بها 
قريناتها حمليا واإقليميا وعاملياً.

اىل  ب��اال���ش��اف��ة  امل���واق���ف  منطقة 
لتقليل  ���ش��خ��ري  ح���اج���ز  اإن�������ش���اء 
ب��اأن��ه من  �شرعة االأم����واج م��ن��وه��اً 

الت�شميم  ي�����ش��اه��م  اأن  امل���ت���وق���ع 
مياه  ت��دف��ق  تقليل  ف��ى  اجل��دي��د 
بن�شبة  امل��واق��ف  داخ��ل  اإىل  البحر 

%99 مما يطمئن رواد ال�شاطئ 
ب���ت���وف���ر االأج����������واء االآم�����ن�����ة لهم 

وملركباتهم.

جلنة فح�س الطعون وال�سكاوى للمجل�س الوطني الحتادي تنظر عددا من �سكاوى املواطنني
•• اأبوظبي-وام:

الطعون  ف���ح�������س  جل���ن���ة  اط���ل���ع���ت 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  وال���������ش����ك����اوى 
االحت�������ادي خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا يوم 
االثنني املا�شي مبقر االأمانة العامة 
�شعادة  برئا�شة  باأبوظبي  للمجل�س 
ال�شاهني  ع��ب��دال��رح��ي��م  ال���دك���ت���ور 
رئي�س اللجنة على ال�شكاوى املقدمة 
وعلى  اإليها  املحالة  امل��واط��ن��ني  م��ن 
ذات  احلكومية  اجلهات  بع�س  ردود 
واتخذت  ال�شكاوى.  بهذه  العالقة 

الرحومي.  حمد  ���ش��ع��ادة  االحت����ادي 
واأفردت الالئحة الداخلية للمجل�س 
ال�شاد�س  الف�شل  االحتادي  الوطني 
من  امل��واد  يت�شمن  ال��ذي  لل�شكاوى 
املادة  بينت  حيث   122 اإىل   116
اإىل  تقدم  التي  ال�شكاوى  اأن   116
املجل�س يجب اأن تكون موقعة ممن 
وحمل  ا�شمه  فيها  ومذكورا  قدمها 
اأن  املجل�س  ولرئي�س  وعمله  اإقامته 
ياأمر بحفظ ال�شكاوى التي ترد اإىل 
املجل�س على خالف الفقرة ال�شابقة. 
ووفقا للمادة 118 فلرئي�س املجل�س 

القرارات  االج��ت��م��اع  خ��الل  اللجنة 
املنا�شبة ب�شاأن هذه ال�شكاوى وقررت 
االخت�شا�س  ذات  اجلهات  خماطبة 
واال�شتعالم  لال�شتف�شار  والعالقة 
املعرو�شة  ال�������ش���ك���اوى  ب��ع�����س  ع����ن 
وتو�شيح  ال������رد  ل�����ش��رع��ة  اأم���ام���ه���ا 
االجتماع  ح�شر  ملقدميها.  االأم����ر 
�شعادة كل من عفراء را�شد الب�شطي 
مقرر اللجنة وم�شبح �شعيد الكتبي 
واأحمد  الطنيجي  عبداهلل  وفي�شل 
عبدامللك اأهلي وعلي جا�شم اأع�شاء 
الوطني  امل���ج���ل�������س  وم�����ن  ال���ل���ج���ن���ة 

اأن يطلب من رئي�س جمل�س الوزراء 
تقدمي  املخت�شني  ال�����وزراء  م��ن  اأو 
املتعلقة  واالإي�������ش���اح���ات  ال��ب��ي��ان��ات 
اإليه  م���ن وج����ه  ب��ال�����ش��ك��وى وع���ل���ى 
الطلب تقدمي االإي�شاحات املطلوبة 
خ���الل ث��الث��ة اأ���ش��اب��ي��ع ع��ل��ى االأكر 
م��ن ت��اري��خ االإح��ال��ة . ووف��ق��ا للمادة 
119 من الالئحة الداخلية يحيل 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال�����ش��ك��اوى ال����واردة 
اإىل املجل�س اإىل جلنة ال�شكاوى مع 
االإجابات الواردة عنها من الوزارات 
املخت�شة ..فيما تبني املادة 120 اأن 

اللجنة تتوىل بحث ال�شكاوى املحالة 
ال����وزارة  اأن تطلب م��ن  ول��ه��ا  اإل��ي��ه��ا 
املخت�شة تقدمي اأية بيانات اإ�شافية 
ت��راه��ا الزم���ة لبحث  م�����ش��ت��ن��دات  اأو 
ال�شكوى. وح�شب املادة 121 تخطر 
املجل�س  رئ��ي�����س  ب��وا���ش��ط��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
يف  البحث  بنتيجة  ال�شكوى  م��ق��دم 
اأن مو�شوع  اللجنة  راأت  واإذا  �شكواه 
اأمرا  ي�شكالن  ال��وزارة  ورد  ال�شكوى 
امل��ج��ل�����س راأي�����ه فيه  ي��ب��ني  اأن  ي��ج��ب 
فعلى اللجنة اأن تقدم تقريرا بذلك 
�شروط  ول��ل�����ش��ك��اوى  امل��ج��ل�����س.  اإىل 
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هادي واملبعوث الأممي يبحثان الت�سوية يف اليمن
•• �شنعاء-يو بي اأي:

ال��ي��م��ن��ي عبدربه  ال��رئ��ي�����س  ب��ح��ث 
مبعوث  م��ع  ام�س  ه��ادي  من�شور 
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  االأم�������ني 
�شري  عمر،  ب��ن  جمال  اليمن  اىل 
ال�شيا�شية  الت�شوية  عملية  تنفيذ 
ال�شيا�شية  االأط����راف  جميع  ب��ني 
امل������ب������ادرة  ال����ي����م����ن مب�����وج�����ب  يف 

اخلليجية.
اليمنية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
وبن  ه���ادي  اأن  )���ش��ب��اأ(  الر�شمية 
الت�شوية  تنفيذ  �شري  بحثا  عمر 
ال�شيا�شية و الق�شايا واملو�شوعات 
امل��ت�����ش��ل��ة ب�����ش��ري ب��ع��م��ل��ي��ات �شري 
احل�����وار ال��وط��ن��ي امل���رت���ك���زة على 

املبادرة اخلليجية .
ال�شيا�شية  االأط����������راف  وك����ان����ت 
امل��ت��ن��ازع��ة ع��ل��ى احل��ك��م يف اليمن 
قد وّقعت يف 23 ت�شرين الثاين-

نوفمرب العام 2001 يف العا�شمة 
املبادرة  على  الريا�س،  ال�شعودية 
تخلى  مبوجبها  التي  اخلليجية 
الرئي�س اليمني ال�شابق علي عبد 
اهلل �شالح عن حكم اليمن ليخلفه 
نائبه حينها الرئي�س احلايل عبد 
ربه من�شور هادي. ونقلت )�شباأ( 
اإننا  ق��ول��ه  اليمني  ال��رئ��ي�����س  ع��ن 
ال��ي��وم ن��ق��رتب اأك���ر م��ن النجاح 
املرجوة  النتائج  وبانتظار  الكامل 

اعرتافات بالتخطيط 
ملهاجمة ميينيني بربيطانيا 

•• لندن-وكاالت:

بريطانيا  يف  رج�����ال  ���ش��ت��ة  اع�����رتف 
م�شرية  ال����ش���ت���ه���داف  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
االإجنليزية  ال��دف��اع  راب��ط��ة  نظمتها 
بنادق  با�شتخدام  لالإ�شالم  املعادية 
ال�شنع  وق��ن��ب��ل��ة حم��ل��ي��ة  و���ش��ك��اك��ني 
ب�شبب  ف�شله  يف  ت�شببوا  ه��ج��وم  يف 
واأثناء  االأوان.  ف��وات  بعد  و�شولهم 
مثولهم يف جل�شة مبحكمة وولويت�س 
ك��ل من  اع��رتف  االأول  اأم�����س  امللكية 
واأنزل  �شعود،  وحممد  الدين،  جول 
ح�شني، وحممد ح�شني، وعمر خان، 
وذهيب اأحمد وكلهم يف الع�شرينيات 
االإع���داد  ب��االن��خ��راط يف  العمر  م��ن 
االأحكام  و�شت�شدر  اإرهابية.  الأعمال 
املقبل  ح���زي���ران  ي��ون��ي��و  ب��ح��ق��ه��م يف 
واأبلغهم القا�شي اأنهم عر�شة للحكم 
وقال  �شجن طويلة.  بفرتات  عليهم 
�شباط مكافحة االإرهاب واملخابرات 
الداخلية اإنهم كانوا على علم باثنني 
اإنه  من الرجال لكن ال�شرطة قالت 
مل ترد اأي معلومات تفيد باأنهما كانا 
على  و�شيك  هجوم  ل�شن  يخططان 
املجموعة  اأع�شاء  الرابطة. وخطط 
اليمينية  الرابطة  م�شرية  ملهاجمة 
يف دوزب�����ري يف ���ش��م��ايل اإجن���ل���رتا يف 
وعندما  امل���ا����ش���ي  ح����زي����ران  ي��ون��ي��و 
املتظاهرون  ك��ان  امل��ك��ان  اإىل  و�شلوا 

وعددهم 450 قد تفرقوا.

اإخراج اليمن اىل بر االأمان وعلى 
اأ�ش�س حددتها معامل املرحلة .

الوطني  احل����وار  اأع���م���ال  وب�����داأت 
يف ال��ي��م��ن م��ن��ذ 18 اآذار-م���ار����س 
اأ�شهر   6 مل��دة  و�شي�شتمر  املا�شي، 
ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ج��م��ي��ع  ت��ت��ف��ق 
لليمن،  ج����دي����د  د�����ش����ت����ور  ع���ل���ى 
برملانية  الن��ت��خ��اب��ات  وال��ت��م��ه��ي��د 
ورئا�شية يف �شباط-فرباير املقبل 

بح�شب املبادرة اخلليجية.

احلوار  موؤمتر  بها  �شيخرج  التي 
وم�شتقبل  م��ع��امل،  �شتحدد  ال��ت��ي 

اليمن اجلديد .
اليوم  اأم����ام����ن����ا  ل��ي�����س  واأ������ش�����اف 
خ�������ش���و����ش���اً وامل���ج���ت���م���ع ال������دويل 
ي��ت��ع��اون م���ع ال��ي��م��ن ب�����ش��ورة مل 
ي�شبق لها مثيل، اإال اأن نعمل من 
املطلوبة  النجاحات  حتقيق  اأج��ل 
التي يتطلع اإليها ال�شعب اليمني 
م����ن اأج������ل اخل�������روج م����ن دوام�����ة 

اخل���الف���ات واالأزم��������ات . ب����دوره، 
العام  االأم��ني  ي�شيد  قال بن عمر 
املتحدة بان كي مون بكل  ل��الأمم 
اإع������ادة هيكلة  م���ا اأجن�����ز، خ��ا���ش��ة 

القوات امل�شّلحة اليمنية .
واأ�شار اىل اأن تلك القرارات كانت 
�شرورية ومدرجة �شمن قرارات 
املرحلة االنتقالية من اأجل تعزيز 
جناحات احلوار الوطني ال�شامل، 
الفتاً اىل اأن االأمم املتحدة تدعم 

الأمم املتحدة تنتقد التغذية الإجبارية يف غوانتانامو ظهور نادر للأ�سد يف دم�سق 
•• دم�شق-ا ف ب:

ام�س  اال���ش��د  ب�شار  ال�����ش��وري  الرئي�س  ق��ام 
ب��ظ��ه��ور علني ن���ادر يف و���ش��ط دم�����ش��ق عرب 
عيد  منا�شبة  يف  كهربائية  حمطة  زيارته 
الرئا�شة  �شفحة  ع��ل��ى  ج���اء  ك��م��ا  ال��ع��م��ال 
ال�������ش���وري���ة ع���ل���ى ف���ي�������ش���ب���وك واو����ش���ح���ت 
حمطة  ي��زور  ال�شوري  الرئي�س  ال�شفحة 
ك��ه��رب��اء االم��وي��ني يف ح��دي��ق��ة ت�شرين يف 

دم�شق ويهنىء �شوريا وعمالها .
يظهر  امل��وق��������������ع  ن�ش���رها  ���ش�����������������ورة  وع��ل��ى 

ال���رئ���ي�������س ال���������ش����وري وه�����و ي���ت���ح���دث اىل 
العمال.

ال�شوري  للرئي�س  اخر ظهور علني  ويعود 
اىل 20 اذار-مار�س حني زار مركز تدريب 

للفنون اجلميلة يف و�شط دم�شق.
الن�شف  مب��ع��دل  الكهرباء  ان��ت��اج  وت��راج��ع 
ت��ق��ري��ب��ا م��ن��ذ ب����دء ال����ن����زاع يف ����ش���وري���ا يف 
الوقود  ب�شبب نق�س   2011 اذار-م��ار���س 
عن  الناجم  الكهربائية  املحطات  لتغذية 
الغاز  نقل  ي�شعب  ال���ذي  االم��ن��ي  ال��و���ش��ع 

والفيول بح�شب ال�شحافة الر�شمية.

املعار�سة ال�سورية تندد 
بتهديدات حزب اهلل

•• بريوت-ا ف ب:

نددت املعار�شة ال�شورية بتهديدات حزب اهلل اللبناين بعدما حذر امينه 
اهلل يف  وح��زب  الي��ران  مبا�شر  تدخل حمتمل  اهلل من  ن�شر  العام ح�شن 
النزاع يف �شوريا لدعم النظام وجاء يف بيان �شادر عن االئتالف الوطني 
زعيم حزب  على خطاب  واللبنانيون  ال�شوريون  اأم�شى  املعار�س  ال�شوري 
االآمنني  عن  يده  يكف  اأن  منه  منتظرين  اهلل،  ن�شر  ح�شن  اللبناين  اهلل 
الو�شع يف  اأن تعي خطورة  واآملني من قيادة احل��زب  يف حم�س ودم�شق، 
اأج��رم بحق  �شيا�شي  بنظام  ب�شبب مت�شكها  االأم��ور  اإليه  اآل��ت  املنطقة وما 

ال�شعبني يف البلدين .
وا�شاف لكن ال�شوريني واللبنانيني مل ي�شمعوا اإال تهديدات تعودوها من 
اإيران،  م�شوؤويل  �شمعوها من  املنطقة  باحرتاق  االأ�شد، وحتذيرات  نظام 
وذرائع  الداخلية،  �شورية  �شوؤون  يف  ال�شافر  بالتدخل  العرتافات  اإ�شافًة 

تدعي حماية اللبنانيني يف حم�س وحماية املقامات الدينية يف دم�شق .
وكان االمني العام حلزب اهلل اعلن الثالثاء ان ل�شوريا ا�شدقاء يف املنطقة 

ت�شقط  ب��ان  لها  ي�شمحوا  لن  والعامل 
ملمحا  وا�شرائيل،  االمريكيني  بيد 
تدخل  ام��ك��ان��ي��ة  اىل  االوىل  ل��ل��م��رة 
امليدانية  املواجهات  واي��ران يف  حزبه 

يف حال تطور االمور على االر�س.
ال�شوري  الوطني  االئ��ت��الف  وج��دد   
دع���وت���ه ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اإىل 
العاجل،  واالإي��ق��اف  ح��دوده��ا  �شبط 
جلميع  امل���م���ك���ن���ة،  ال���و����ش���ائ���ل  ب���ك���ل 
حلزب  املن�شوبة  الع�شكرية  العمليات 
احلدود  من  القريبة  امل��واق��ع  يف  اهلل 

ال�شورية.
اللبنانية  للحكومة  االأوان  اآن  لقد   
التي اتخذت �شيا�شية الناأي بالنف�س، 

اإىل التوقف عن غ�س النظر عن ال�شيا�شات التع�شفية التي ميار�شها حزب 
اإىل  ووق��وف��ه  ال�شافر  انخراطه  ع��رب  ال�شورية،  بال�شوؤون  تدخله  يف  اهلل 
جانب نظام االأ�شد يف حربه على ال�شعب ال�شوري، داخل �شورية اأواًل وعلى 
الالجئني  على  ميار�شها  التي  ال�شغوط  خ��الل  من  اللبنانية  االأرا���ش��ي 

ال�شوريني .

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي  الوطني  اجلي�س  اأرك���ان  رئا�شة  اأزم���ة  ا�شتمرت 
وقادة 43 كتيبة ولواء مع تاأجيل انعقاد جل�شات املوؤمتر 
الوطني العام ب�شبب اقتحام الوزارات ال�شيادية من قبل 
جناح العزل ال�شيا�شي الع�شكري، حيث كان متوقعا طرح 

ملف تغيري رئي�س اأركان اللواء يو�شف املنقو�س.
واج��ت��م��ع ق���ادة ك��ت��ائ��ب ال��ث��وار يف م��دي��ن��ة ال��ربي��ق��ة قبل 
اأ�شبوعني، وطلبوا من املوؤمتر الوطني اعتقال املنقو�س 
املال  واإه����دار  م��وح��د  وط��ن��ي  جي�س  ب��ن��اء  عرقلة  بتهمة 
العام ويتهم قادة الكتائب رئا�شة االأرك��ان بدعم كتائب 
يدعمها،  ملن  االأول  ووالئ��ه��ا  الأ�شخا�س  موالية  مدنية 
، مقابل جتاهل  املحلية  االأمنية  بال�شركات  اأ�شبه  واأنها 

مطالب اجلي�س النظامي ب�شرورة تاأ�شي�س جي�س وطني 
حمايد.

واأق�����ر ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م رئ��ا���ش��ة االأرك������ان علي 
اإىل �شراع م�شلح  اإذا حتولت  ال�شيخي بخطورة االأزم��ة 

بني املوؤ�ش�شة الع�شكرية والكيانات غري ال�شرعية .
وك�شف ال�شيخي عن تدخل اأطراف �شيا�شية من خمتلف 
ها، موؤكدا  التيارات يف املوؤ�ش�شة الع�شكرية، لكنه مل ي�شمِّ
املوؤمتر  قبة  حت��ت  ال�����ش��راع  نتيجة  عليهم  الهجوم  اأن 
م�شكلتهم  واأن  الكبرية،  ال�شيا�شية  الكتل  بني  الوطني 

االآن مع تدخل االأحزاب يف عمل اجلي�س.
وحول تاأثري تداعيات االأزمة على بناء قوة ليبية واحدة، 
وقتا،  ياأخذ  بدماء جديدة  بناء جي�س  اإن  ال�شيخي  قال 

واأنه من �شمن خططهم ا�شتيعاب الثوار كجنود .

•• وا�شنطن-ا ف ب:

دع���ت جل��ن��ة م��ك��ل��ف��ة م���ن احل��ك��وم��ة االمريكية 
يف  باك�شتان  على  ال�شغط  تكثيف  اىل  وا�شنطن 
ق�شية احلرية الدينية حمذرة من ان املخاطر 
على اقليات هذا البلد قد بلغت م�شتوى االزمة 
لكن  للحكومة  تو�شيات  ت�شدر  التي  واللجنة 
بدون اتخاذ ق��رارات دعت الواليات املتحدة اىل 
اعتبار باك�شتان دولة م�شدر قلق خا�س ما يعني 
انها ميكن ان تخ�شع لعقوبات يف حال مل ت�شجل 

حت�شنا.
ويف تقييمها ال�شنوي قالت اللجنة ان انتهاكات 
احلرية الدينية يف باك�شتان بلغت م�شتويات غري 
الذي  املزمن  الطائفي  العنف  ب�شبب  م�شبوقة 

ا�شتهدف االقليات .
عدم  يف  م�شتمرة  احل��ك��وم��ة  ان  ال��ت��ق��ري��ر  وق���ال 

والهندو�س  واالحمديني  امل�شيحيني  احرتامها 
وقوانني  لال�شالم  اال���ش��اءة  تهم  ان  اىل  م�شريا 
النتهاك  وا�ش�������ع  ب�ش����كل  ت�ش�����تخدم  اخ���رى 
احل��ري��ات الدينية وخلق ج��و م��ن االف���الت من 

العقاب .
وق��ت��ل م��ت�����ش��ددون يف ال�����ش��ن��ة امل��ا���ش��ي��ة امل��ئ��ات يف 
املجموعة  ال�����ه�����زارة،  م���ن  ���ش��ي��م��ا  ال  ب��اك�����ش��ت��ان 
مبوقفها  وامل��ع��روف��ة  افغان�شتان  م��ن  امل��ت��ح��درة 

الليربايل عموما.
وق����������ال نوك�س ثيم�������س مدير اللجنة لالبحاث 
م�������ع  االن  ازم���������ة  يف  باك�ش���������تان  ان  وال�شيا�شة 
للحري������ة  اخل��ط��ي��������������رة  االن��ت��ه��اك��������������ات  ه���������ذه 

الديني�ة .
واللجنة التي يعني اع�شاءها الرئي�س االمريكي 
باك�شتان  ان  ق��ال��ت  والكونغر�س،  اوب��ام��ا  ب���اراك 
تواجه اخطر انتهاكات للحرية الدينية مقارنة 

مع ال��دول االخ��رى غري ال���واردة على الالئحة 
ال�شوداء.

 ومل تدرج وزارة اخلارجية االمريكية باك�شتان 
على الئحتها.

والدول التي تعترب بانها م�شدر قلق بخ�شو�س 
وايران  واري��رتي��ا  ال�شني  ه��ي  الدينية  احل��ري��ة 

وبورما وكوريا ال�شمالية واوزبك�شتان.
وزارة  ال��ل��ج��ن��ة  ح��ث��ت  ب��اك�����ش��ت��ان،  ج���ان���ب  واىل 
اخلارجية على ا�شافة م�شر والعراق ونيجرييا 
وط��اج��ي�����ش��ك��ت��ان وت��رك��م��ان�����ش��ت��ان وف��ي��ت��ن��ام اىل 

الالئحة.
ال�شني  يف  الدينية  احل��ري��ة  ان  التقرير  واف���اد 
�شيما  ال  املا�شية  ال�شنة  كبري  ب�شكل  ت��ده��ورت 
بالن�شبة للبوذيني التيبتيني واالويغور امل�شلمني 
لكن اي�شا بالن�شبة التباع الكنائ�س غري املرخ�س 

لها وحركة فالونغونغ املحظورة.

حتذير اأمريكي من تدهور و�سع اأقليات باك�ستان 

البعثة من التوجه اىل �شوريا .
تبديها  ال���ت���ي  ب����������االرادة  ورح������ب 
التعاون  يف  ال�����ش��وري��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
الع�شل م�شيفا  اح��داث خان  ب�شاأن 
ي�شمل  ان  ي��ج��ب  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  ان 
مو�شع  االخ�������ر  امل����ك����ان  ح���م�������س، 

االتهامات يف حمافظة حلب.
ال�شورية  احل���ك���وم���ة  ان  وق���������������ال 
وجهت ر�ش�������الة جدي����دة اىل االمم 
بان  املتحدة جددت فيها موقفه�����ا 
على  يقت�شر  ان  ي��ج��ب  التحقيق 

خان الع�شل .
ال�����ش��وري يف االمم  ال�شفري  وات��ه��م 
ب�����ش��ار اجل��ع��ف��ري مقاتلي  امل��ت��ح��دة 
املعار�شة با�شتخدام مادة كيميائية 
ادلب  بريف  بلدة  يف  ال�شكان  �شد 
يف �شمال البالد اليهام العامل بان 
ا�شلحة  ي�شتخدم  ال�شوري  اجلي�س 

كيميائية �شد �شعبه.
ان  لل�شحافيني  اجل��ع��ف��ري  وق���ال 
ارهابية  مبجموعات  و�شفها  م��ن 
عمدت اىل ر�س م�شحوق ما، يرجح 
و�شط  كيميائية،  م���ادة  ان��ه  ك��ث��ريا 
�شراقب  يف  ال�شكان  من  جمموعة 
النظام  وي�����ش��ت��خ��دم  اإدل�����ب.  ب��ري��ف 
االرهابيني  م�����ش��ط��ل��ح  ال�������ش���وري 

للداللة على مقاتلي املعار�شة.

•• وا�شنطن-وكاالت:

تناولت معظم ال�شحف االأمريكية 
ال�شورية  االأزم��ة  والتحليل  بالنقد 
اأع���ق���اب  امل���ت���ف���اق���م���ة، وخ���ا����ش���ة يف 
با�شتخدام  االأ���ش��د  لنظام  اتهامات 
ال�������ش���الح ال��ك��ي��م��ي��اوي يف احل���رب 
وبينما  البالد،  الدائرة يف  االأهلية 
ان��ت��ق��دت ب��ع�����س ال�����ش��ح��ف موقف 
اأوب�����ام�����ا امل��������رتدد ب�������ش���اأن االأزم������ة 
اأن  اإىل  اأخ����رى  اأ����ش���ارت  ال�����ش��وري��ة، 
ال�شيا�شة  هناك تغريا ملحوظا يف 
البيت  ع��زم  يف  يتمثل  االأم��ريك��ي��ة 

االأبي�س ت�شليح الثوار ال�شوريني.
وا�شنطن  �شحيفة  ت�شاءلت  فقد 
ب��و���ش��ت ع���ن ���ش��ر ا����ش���ت���م���رار ت���ردد 
الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما يف 
التدخل لوقف حمام الدم املتدفق 
اأك���ر م��ن عامني،  ���ش��وري��ا منذ  يف 
ن�شرته  مقال  خ��الل  من  واأ�شافت 
للكاتب ديفد اإغنا�شيو�س اأن الثوار 
ال�����ش��وري��ني ي��ت��ذم��رون م��ن موقف 
اأوباما املرتدد يف التدخل، وخا�شة 
الرئي�س  نظام  ا�شتخدام  اأعقاب  يف 
االأ�شلحة  االأ����ش���د  ب�����ش��ار  ال�����ش��وري 

الكيمياوية.
الثوار  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
الإ�شقاط  ال�������ش���اع���ني  ال�������ش���وري���ني 
�شاأن  من  اإن  يقولون  االأ���ش��د  نظام 
ت��ردد اأوب��ام��ا يف ات��خ��اذ اإج���راء �شد 
االأ�شد اأن يجعل االأخري ي�شتمر يف 
ال�شامل،  ال��دم��ار  �شالح  ا�شتخدام 
غري اآبه باأي خطوط حمر ي�شعها 

املجتمع  اأو  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س 
ال������دويل. واأك������دت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اأن 
ي��ت��وق��ف ع��ن ا�شتخدام  ل��ن  االأ���ش��د 
االأ�شلحة الكيمياوية اإال اإذا حترك 
بالواليات  ممثال  ال��دويل  املجتمع 
حظر  ل��ف��ر���س  وحلفائها  امل��ت��ح��دة 
جوي فوق �شوريا وت�شليح اجلي�س 

ال�شوري احلر.
تقرير  يف  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون�������ش���ب���ت 
اأمريكيني  م�شوؤولني  اإىل  منف�شل 
اإر�شال  ي��ع��ت��زم  اأوب���ام���ا  اإن  ق��ول��ه��م 
الثوار  اإىل  نوعية  قتالية  اأ�شلحة 
االأمريكية  االإدارة  واإن  ال�شوريني، 

ب�شدد  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  واأن 
اإي��ف��اد وزي��ر خارجيته ج��ون كريي 
القليلة  االأي�������ام  يف  م��و���ش��ك��و  اإىل 

القادمة.
لو�س  �شحيفة  قالت  جانبها،  من 
�شراء  ي��ح��اول  اأوب��ام��ا  اإن  اأجنلو�س 
ا�شتحقاقات  يتجنب  ك��ي  ال��وق��ت 
اخل����ط االأح����م����ر ال�����ذي ح����ذر من 
خالله نظام االأ�شد ب�شاأن ا�شتخدام 
مقال  يف  وان���ت���ق���دت  ال��ك��ي��م��ي��اوي. 
مكنما�س  دوي����ل  ل��ل��ك��ات��ب  ن�����ش��رت��ه 
موقف اأوباما املرتدد ب�شاأن ت�شليح 
كال  اإن  وق��ال��ت  ال�شوريني،  ال��ث��وار 

ت����ت����ج����ه ن����ح����و ق������ي������ادة احل����ل����ف����اء 
ال�شعبية  الثورة  لدعم  وتوجيههم 
غ�شون  يف  ب���ال�������ش���الح  ال�������ش���وري���ة 

اأ�شابيع.
االإدارة  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
ت��ب��ذل ج��ه��ودا الإقناع  االأم��ريك��ي��ة 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني 
ب����اإع����ادة ال��ت��ف��ك��ري ب��ا���ش��ت��م��راره يف 
ظل  يف  وخا�شة  االأ�شد،  نظام  دعم 
اأ�شلحة كيمياوية،  ا�شتخدام االأ�شد 
ع�شكري  تدخل  احتماالت  وو�شط 
دويل مبا�شر يف �شوريا م�شيفة اأن 
اأوب��ام��ا حت��دث م��ع ب��وت��ني هاتفيا، 

االأمريكية  وزي���رة اخل��ارج��ي��ة  م��ن 
ووزير  كلينتون  هيالري  ال�شابقة 
اخلارجية االأمريكي احلايل كريي 
اأحلا على اأوباما لتقدمي مزيد من 

الدعم للثوار ال�شوريني.
با�شم  امل���ت���ح���دث  اع���ل���ن  ذل����ك  اىل 
ان  ن�شريكي  مارتن  املتحدة  االمم 
االمم املتحدة مل حت�شل حتى االن 
من احلكومة ال�شورية على ال�شوء 
االخ�شر حتى يبا�شر فريق خرباء 
احتمال  يف  م��ي��دان��ي��ا  التحقيق  يف 
ا���ش��ت��خ��دام ا���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 

النزاع اجلاري يف هذا البلد.
ورف�����ش��ت دم�����ش��ق ا���ش��ت��ق��ب��ال فريق 
التحقيق الدويل الذي مت ت�شكيله 
يف اآذار مار�س بعد ان طلب بان كي 
على  بالتنقل  ل��ه  ي�شمح  ب��ان  م��ون 
كل االرا�شي ال�شورية وال �شيما يف 
حم�س و�شط وريفي حلب ودم�شق 
با�شتخدام  ات��ه��ام��ات  وردت  ح��ي��ث 
�شواريخ مزودة بروؤو�س كيميائية، 
بينما تريد ال�شلطات ال�شورية منه 
�شقوط  عملية  يف  فقط  يحقق  ان 
�شالحا  ان���ه يحمل  ق��ال��ت  ���ش��اروخ 
يف  اآذار-م����ار�����س   19 يف  كيميائيا 
ب���ل���دة خ����ان ال��ع�����ش��ل ب���ري���ف حلب 
ا�شلحة كيميائية وطلبت من االمم 

املتحدة التحقيق يف هذه الواقعة.
حتى  نح�شل  مل  ن�����ش��ريك��ي  وق����ال 
االن على ما نحن بحاجة اليه من 
ال�شورية  ال�شلطات  بني  اجلانبني 
املكلف  امل��ت��ح��دة(  )االمم  وم��ك��ت��ب 
ن����زع ال�������ش���الح ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن هذه 

الأمم املتحدة تنتظر ردًا �شوريًا ب�شاأن الكيمياوي 

اأوباما ي�ستعد لإر�سال اأ�سلحة فتاكة للمعار�سة ال�سورية

قال كولفيل وا�شافت يف وثيقة نقلها الناطق با�شم االمم املتحدة حتى بهدف 
ان�شاين، التغذية التي ترافقها تهديدات واكراه مع اللجوء اىل القوة او تثبيت 

اجل�شد، �شكل من املعاملة الالان�شانية واملهينة .
اذا  ال�شعيد االخالقي  ال�شناعية ميكن تربيرها على  التغذية  ان  واو�شحت 
وافق امل�شربون على ذلك. وميكن قبولها اي�شا اذا كان اال�شخا�س املحرومني 
من قدراتهم مل يرتكوا تعليمات م�شبقة عن خيارهم احلر وتق�شي توجيهات 
اجلمعية الطبية ب�شاأن امل�شربني عن الطعام، بانه عندما يرف�س �شجني تناول 
الطعام ويرى طبيب ان هذا ال�شجني قادر على ا�شدار حكم واع وعقالين على 

نتائج قراره، فيجب اال تتم تغذيته بالقوة.
لكنها ا�شارت اىل ان القرار املتعلق بقدرة املعتقل على ا�شدار مثل هذا احلكم 

يجب ان يوؤكد من قبل طبيب ثان واحد على االقل.

•• جنيف-ا ف ب:

قال متحدث با�شم مفو�شية االمم املتحدة حلقوق االن�شان ام�س ان التغذية 
االجبارية للمعتقلني التي جتري حاليا يف �شجن غوانتانامو االمريكي حيث 

يقوم عدد كبري من املحتجزين با�شراب عن الطعام لي�شت مقبولة ابدا .
وقال روبرت كولفيل لوكالة فران�س بر�س اذا كان يعترب عمل تعذيب او معاملة 

مهينة واالمر كذلك وموؤمل فهو حمظور مبوجب القانون الدويل .
اجلمعية  توجيهات  املتحدة  االمم  تتبع  االل��زام��ي��ة،  التغذية  م�شاألة  وح��ول 
لتطبيق   1947 يف  تاأ�ش�شت  التي  لالطباء  الدولية  املنظمة  العاملية  الطبية 
الواليات  اع�شائها  بني  وت�شم  والعناية  االخالقيات  جمال  يف  املعايري  اعلى 
املتحدة. وقالت هذه اجلمعية ان التغذية االجبارية لي�شت مقبولة ابدا ، كما 

ات�ساع الفجوة بني قادة اجلي�س الليبي 

اإيران تعتقل 
معار�سًا بارزًا

•• طهران-رويرتز:

ن�شبت وكالة رويرتز لالأنباء اإىل ما 
اإن  القول  و�شفتها مب�شادر مطلعة 
دبلوما�شيا  اعتقلت  اإي���ران  �شلطات 
اإ�شالحيا بارزا، يف اإجراء يحتمل اأن 
يكون ذا �شلة بحملة قمع للمعار�شة 
قبل االنتخابات الرئا�شية املقررة يف 
ي��ون��ي��و. ووف���ق امل�����ش��ادر ال��ت��ي طلبت 
ف��ق��د اعُتقل  اأ���ش��م��ائ��ه��ا،  ن�����ش��ر  ع���دم 
م��ار���س- منت�شف  يف  اأ����ش���دي  ب��اق��ر 
تاأكيد  من  وبالرغم  طهران  يف  اآذار 
اعتقال  بدواعي  جهله  امل�شادر  اأحد 
اأ�شدي فاإنه رجح اأن يكون ذلك جزءا 
م��ن حملة ق��م��ع ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات ، 
احتجاز  م��ك��ان  اأن  امل�����ش��ادر  وذك����رت 

اأ�شدي غري معروف.



عربي ودويل

11

اخلميس -  2   مايو    2013 م    -    العـدد   10782
Thursday   2    May     2013  -  Issue No   10782

دافع الرئي�س االمريكي باراك اوباما عن العمل الذي قام به مكتب 
التحقيقات الفدرايل قبل االعتداء الذي ا�شتهدف ماراثون بو�شطن 
15 ني�شان ابريل والذي طرح جملة عالمات ا�شتفهام ا�شتدعت  يف 
رو�شيا  وكانت  اال�شتخبارات.  اجهزة  عمل  ح��ول  اداري  حتقيق  فتح 
اأخطرت يف 2011 ال�شلطات االمريكية ب�شاأن تيمورلنك ت�شارناييف، 
وقتل خالل  بو�شطن  اعتداء  اال�شغر جوهر  �شقيقه  نفذ مع  ال��ذي 
التي  اال�شتخبارية  املعلومات  وبح�شب  اعتقاله.  ال�شرطة  حماولة 
�شلمتها مو�شكو اىل وا�شنطن فقد حذرت ال�شلطات االمنية الرو�شية 
نظريتها االمريكية من خطر وقوع تيمورلنك، ال�شي�شاين اال�شل، 
االف  ا�شتجوبته  ويومها  مت�شددة.  ا�شالمية  جماعات  اح�شان  يف 
ايه  اآي  �شي  ال�  الق�شية، يف حني طلبت  ع��ادت واغلقت  اآي لكنها  بي 
امل��راق��ب��ة. وخ���الل م��وؤمت��ر �شحايف  2011 و�شعه حت��ت  يف خ��ري��ف 
ملواجهة  ال�شلطات االمريكية فعلت كل ما يف و�شعها  ان  اوباما  قال 
االأخطار االمنية ومن بني هذه االخطار اأ�شخا�س حتولوا من تلقاء 
ذاتهم اىل الت�شدد. وا�شاف بناء على ما ق��راأت حتى االن فان االف 
بي اآي قام بواجبه. وزارة االمن الداخلي فعلت ما كان ينبغي عليها 
فعله. ولكن هذه االمور �شعبة ، م�شيدا جمددا بامل�شاعدة الرو�شية 

يف التحقيقات اجلارية يف هذا االعتداء.
 

اأ�شرته  به  الفرن�شية ان جهاديا فرن�شيا م�شتبها  الدفاع  قالت وزارة 
القوات الفرن�شية يف مايل وهو واحد من ب�شعة مواطنني فرن�شيني 
�شد  القتال  يف  م�شاركتهم  يف  ي�شتبه  االفريقي  ال�شاحل  منطقة  يف 
منذ  جان  لو  جيل  عن  تبحث  الفرن�شية  ال�شلطات  وكانت  بالدهم. 
اأكتوبر ت�شرين االول حينما ن�شر �شريط فيديو على موقع يوتيوب 
التدخل  م��ن  املتحدة  واالمم  املتحدة  وال��والي��ات  فرن�شا  فيه  ح��ذر 
اأ�شر  اأوؤك��د  الدفاع لرويرتز اين  با�شم وزارة  يف مايل وق��ال متحدث 
قوله  وا�شاف  الفرن�شي.  اجلي�س  يد  على  م��ايل  يف  فرن�شي  ارهابي 
ني�شان وقال  اأب��ري��ل  28 من  ليلة  اأ�شر  وان��ه  لو ج��ان  الرجل هو  ان 
املتحدث يف الوقت احلايل حتتجزه القوات الفرن�شية ويجب ت�شليمه 
اىل �شلطات مايل وتقول م�شادر دبلوما�شية انه من املعروف ان حفنة 
�شمال  يف  ال�شاحل  منطقة  اىل  �شافروا  الفرن�شيني  املواطنني  م��ن 
مايل للتدريب للقتال يف �شفوف املت�شددين وقالت انباء اعالمية ان 
لو جان كان معروفا با�شم عبد اجلليل. وقالت اذاعة ار.تي.ال ان لو 
جان ا�شرته القاعدة يف بالد املغرب اال�شالمي العام املا�شي واتهمته 
بالتج�ش�س حل�شاب الغرب لكن اجلماعة افرجت عنه فيما بعد ويف 
بانه  نف�شه  ال��ذي عرف  الرجل  قال  اليوتيوب  على  الفيديو  �شريط 
اي�شا  التجارية وكان قد عمل  البحرية  انه كان �شابطا يف  لو جان 

حل�شاب جماعة اأطباء بال حدود اخلريية الفرن�شية.

اأن  م��ن  ام�س  اأ���ش��درت��ه،  تقرير  يف  بريطانية  برملانية  جلنة  ح���ّذرت 
ا�شتقالل ا�شكتلندا من �شاأنه اأن يلحق ال�شرر ب�شمعة اململكة املتحدة، 
املنظمات  اإىل  لالن�شمام  ج��دي��دة  بطلبات  ال��ت��ق��ّدم  عليها  ومي��ل��ي 
الدولية. ون�شبت هيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �شي( اإىل تقرير 
الربيطاين  )ال��ربمل��ان(  العموم  مبجل�س  اخلارجية  ال�����ش��وؤون  جلنة 
قوله، اإن نفوذ اململكة املتحدة يف االحتاد االأوروب��ي قد يت�شاءل، اإذا 
ما �شّوت اال�شكتلنديون ل�شالح اال�شتقالل يف اال�شتفتاء املقرر حول 
اإىل  الربيطانية  وزارة اخلارجية  التقرير  ودعا   .  2014 ذلك عام 
ب�شبب  ا�شكتلندا  ال�شتقالل  املحتمل  ال��ت��اأث��ري  م��ن  للحد  ال��ت��ح��ّرك 
انكلرتا  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  االأع�����ش��اء  ال���دول  بقية  على  خم��اط��ره 
وقال  الدولية.  ال�شاحة  على  �شّيما  وال  ال�شمالية،  وايرلندا  وويلز 
ِمن ال�شعب قيا�س التاأثري الذي �شيلحق باملكانة الدولية لبقية دول 
م�شتقلة،  دول��ة  ا�شكتلندا  اأ�شبحت  ما  اإذا  وتاأثريها  املتحدة  اململكة 
مفر  ال  اأم���ر  ب�شمعتها  ال�شرر  م��ن  معينة  درج���ة  اأن  ن�شتنتج  لكننا 
اإج����راءات  ات��خ��اذ  الربيطانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  على  ويتعني  م��ن��ه، 
اإىل  ال��دول االأخ��رى واملنظمات الدولية  اأنظار  قبل اال�شتفتاء للفت 
التقليل  اأن يكون هناك نهج توافقي لهذا اال�شتفتاء بهدف  �شرورة 

من املخاطر واالأ�شرار التي �شتلحق ب�شمعة اململكة املتحدة .
واأ�شاف التقرير اأن انف�شال ا�شكتلندا �شُيفقد اململكة املتحدة هيبتها 
اال�شكتلندي  القومي  احلزب  التزام  اأن  كما  الدولية..  ال�شاحة  على 
احل��اك��م ب��اإزال��ة ن��ظ��ام ���ش��واري��خ 'ت��راي��دن��ت' ال��ن��ووي��ة م��ن ا�شكتلندا 
امل�شتقلة وبقية دول اململكة  ا�شكتلندا  �شتكون له عواقب كبرية على 

املتحدة على حد �شواء .

عوا�شم

وا�صنطن

لندن

باري�ص

توغل اإ�شرائيلي يف غزة واعتقالت بال�شفة
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�سدامات بني ال�سرطة ومتظاهرين يف ا�سطنبول 
وق����ررت احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة منع 
التجمع يف �شاحة تق�شيم يف االأول 
اأن  معتب����رة  ماي������و-اأي�����ار،  م��ن 
بتداأت  التي  الرتمي������م  عملي��������ة 
الثان���ي  ن��وف��م��رب-ت�����ش��ري��ن  يف 
امل���ا����ش���ي مت��ن��������������������ع ����ش���م���ان اأم����ن 
ع�شرات االآالف من املتظاه������رين 
ح�شورهم،  يتوق������ع  الذي������������ن 
العمال  ن��ق��اب��ات  احت���������اد  اأن  اإال 
هذا  جت������اوز  ق�������رر  )دي�����ش��ك( 

املنع.

•• اإ�شطنبول-وكاالت:

ال�شغب  مكافحة  �شرطة  ا�شتبكت 
ع�شرات  م�����ع  ام���������س  ال����رتك����ي����ة 
عيد  مب���ن���ا����ش���ب���ة  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
اأيار  م��اي��و  م��ن  االأول  ال��ع��م��ال يف 
حظرت  بعدما  اإ�شطنبول،  و�شط 
العمال  عيد  م�شريات  ال�شلطات 
ترميم  اأع��م��ال  ب�شبب  التقليدية 
يكت�شي  ال���ذي  تق�شيم  م��ي��دان  يف 

اأهمية رمزية.
منذ  ال�������ش���رط���ة  وا����ش���ت���خ���دم���ت 
والغاز  امل��ي��اه  ال�����ش��ب��اح خ��راط��ي��م 
املدمع لتفريق املتظاهرين ومنع 
بي�شيكتا�س  ح���ي  يف  ال��ت��ج��م��ع��ات 
ال������ذي ي��ب��ع��د ك���ي���ل���وم���رتي���ن عن 

ميدان تق�شيم.
واأفاد �شهود عيان بوقوع ا�شتباكات 
اأخ���رى باملنطقة،  اأم��اك��ن  يف ع��دة 
املتظاهرون احلجارة على  واألقى 
ال�شرطة، وتوقفت معظم و�شائل 

النقل العامة.
بلغ  ال����ذي����ن  امل����ت����ظ����اه����رون  ورد 
وجتمعوا  م���ئ���ات  ب�����ش��ع  ع���دده���م 
الي�شارية  االأح�����زاب  م��ن  ب��دع��وة 

والنقابات، بر�شق احلجارة. 
وطوق ع�شرات من رجال ال�شرطة 
ملكافحة  م�����ش��ف��ح��ة  ت���دع���م���ه���م 
ال�����ش��غ��ب م���ق���ر رئ���ي�������س ال�������وزراء 
اأردوغ���ان يف  الرتكي رج��ب طيب 
حزب  ن��واب  وا�شطر  اإ�شطنبول، 

عبا�س ونتنياهو يزوران ال�سني ولن يلتقيا
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

يتوقع اأن يزور كل من الرئي�س الفل�شطيني، حممود عبا�س، ورئي�س الوزراء 
املقبل، لكنهما لن يلتقيا،  االأ�شبوع  االإ�شرائيلي، بنيامني نتنياهو، ال�شني، 
على  زي��ارت��ه  خ��الل  �شريكز  نتنياهو  اأن  اإ�شرائيلية  تقارير  من  تبني  فيما 
املو�شوع االإيراين وزيادة التبادل التجاري بني الدولتني. واأفادت �شحيفة 
ذلك  وبعد  �شنغهاي  مدينة  اإىل  اأوال  �شي�شل  نتنياهو  ب��اأن  ام�س،  معاريف 
�شيتوجه اإىل بكني بعد اأن يكون عبا�س قد غادر العا�شمة ال�شينية. واأ�شافت 
ونتنياهو  عبا�س  لزيارتي  زمنياً  ج��دوال  و�شعوا  ال�شينيني  اأن  ال�شحيفة، 
الإحراجهما، خا�شة  منعا  واح��د،  وق��ت  بكني يف  تواجدهما يف  ب�شكل مينع 
عملية  يف  احلا�شل  اجلمود  اأث��ر  على  طويلة  ف��رتة  منذ  يلتقيا  مل  واأنهما 
زار  �شينيا  دبلوما�شيا  اأن  اإىل  واأ�شارت  اجلانبني.  بني  واملفاو�شات  ال�شالم 
اإ�شرائيل وال�شلطة الفل�شطينية موؤخرا من اأجل التمهيد لزيارتي نتنياهو 
وعبا�س. واأكدت ال�شحيفة اأن نتنياهو �شريكز خالل حمادثاته يف بكني على 
املو�شوع االإيراين و�شيحاول اإقناع امل�شوؤولني ال�شينيني بعدم ا�شتخدام حق 
االأم��ن يف ح��ال مت ط��رح جولة عقوبات جديدة  الفيتو يف جمل�س  النق�س 
على اإيران ملنعها من ا�شتمرار تطوير برناجمها النووي، وذلك على �شوء 

معار�شة ال�شني فر�س عقوبات جديدة كهذه.
النفط  كميات  خف�س  ال�شينيني  امل�شوؤولني  اإق��ن��اع  نتنياهو  �شيحاول  كما 

الكبرية التي ت�شرتيها ال�شني من اإيران.

اأحزاب  اأك��رب  اجلمهوري  ال�شعب 
املوقع  يف  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  املعار�شة 

للجوء اإىل املباين املجاورة.
و�شجلت �شدامات يف ثالثة اأحياء 
فيها  اأغلقت  تق�شيم،  اإىل  موؤدية 
ملنع  ال�شاحة  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق 
اإليها،  الو�شول  من  املتظاهرين 
مقر  ق��رب  ال�شرطة  تدخلت  كما 
النقابة الواقع يف حميط تق�شيم 
م�شتخدمة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ���ش��د 

قنابل مدمعة.

وتاأث�����ر ع����دد من اجلريان وامل�����ارة 
بالغاز املدمع.

اأك���������ش����اك بيع  اأ�����ش����ح����اب   وق������دم 
املاأكوالت يف احلي ع�شري الليمون 
الذي يخفف من تاأثريات الغازات 

املدمعة.
بعيد  اح��ت��ف��االت  ج��رت  املقابل  يف 
�شاحتني  يف  ح��وادث  دون  العمال 
اأخريني على االأقل يف اإ�شطنبول، 
التلفزيون  ق���ن���وات  ذك�����رت  ك��م��ا 

الرتكية.

تقرير اأمريكي ينتقد العلمانية العدوانية يف اأوروبا 
لقناعاتهم  التامة  باملمار�شة  يتعلق  فيما  و�شعبة  مريحة  غ��ري  م��واق��ف  يف 
وعقائدهم . واأ�شار التقرير اإىل القيود املتزايدة التي مت الت�شويت عليها يف 
ال�شنوات االأخرية يف اأوروبا ب�شاأن الرموز الدينية والذبح احلالل للحيوانات 
وعمليات اخلتان يف اأملانيا وبناء امل�شاجد واملاآذن يف �شوي�شرا. واأو�شح اأن هذه 
اأوروبا  الديني يف  الن�شاط  اأ�شكال  بع�س  القيود تثري مناخا من اخلوف من 
اأن هذه القيود حتد ب�شكل خطري من االندماج االجتماعي  الغربية، موؤكدا 
والفر�س يف جمايل التعليم والوظيفة اأمام االأ�شخا�س املعنيني بهذه القيود. 
اآخرين  الفرن�شي فران�شوا هوالند ووزراء  الرئي�س  اإىل دعوة  التقرير  ولفت 
اإىل الت�شويت على قانون ب�شاأن الرموز الدينية يف بع�س االأماكن اخلا�شة، 
من  حتد  القيود  ه��ذه  اأن  اإىل  التقرير  وخل�س  االأط��ف��ال،  ريا�س  يف  وخا�شة 

الفر�س الوظيفية واالقت�شادية وخا�شة بالن�شبة للم�شلمات املحجبات.

•• وا�شنطن-ا ف ب:

اأوروبا  يف  ع��دة  دوال  الدولية  الدينية  للحريات  االأمريكية  اللجنة  انتقدت 
الغربية من بينها فرن�شا العتمادها علمانية �شديدة العدائية وخا�شة ب�شبب 
حظر النقاب يف االأماكن العامة يف فرن�شا وبلجيكا. وللمرة االأوىل خ�ش�شت 
اللجنة احلكومية التي يعني الرئي�س االأمريكي والكونغر�س اأع�شاءها ف�شال 
يف تقريرها ال�شنوي الأوروبا الغربية. واأو�شحت رئي�شة اللجنة كاترينا النتو�س 
�شويت يف موؤمتر هاتفي اأحيانا، وكما اأن الأوروبا عامة ح�شيلة جيدة جدا يف 
جمال احلرية الدينية، فمن ال�شهل جتاهل حقيقة وجود ق�شايا جدلية يف ما 
يتعلق باملالب�س الدينية وبع�س ال�شعائر وبع�س التقاليد الدينية. واأ�شافت 
املتدينني  االأ���ش��خ��ا���س  ال��ع��دائ��ي��ة  ���ش��دي��دة  العلمانية  ت�شع  ال����دول  بع�س  يف 

اأرا������ش�����ي  ت���وغ���ل���ت يف  ع�������ش���ك���ري���ة 
املواطنني ببلدة خزاعة �شرق خان 
ي��ون�����س، ج��ن��وب ال��ق��ط��اع، مبحاذاة 
و�شط  االإ�شرائيلي،  الف�شل  ج��دار 
م��ت��ق��ط��ع يف حميط  ن����ار  اإط������الق 

عملية التوغل.
اإ�شرائيلية  ت��ع��زي��زات  اأن  واأ���ش��اف 
و�شرعت  امل�����ك�����ان،  اإىل  و����ش���ل���ت 
اآل����ي����ات اجل��ي�����س االإ����ش���رائ���ي���ل���ي يف 
وا�شعة  ومت�شيط  جتريف  عملية 
الكثري  ح��رم��ان  ظ��ل  يف  باملنطقة، 
م��ن امل���زارع���ني م��ن ال��و���ش��ول اإىل 

اأرا�شيهم.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأكد وزير اإ�شرائيلي، ام�س االأربعاء 
ترف�س  زال������ت  ال  اإ����ش���رائ���ي���ل  اأن 
على  الفل�شطينيني  مع  التفاو�س 
التي   ،1967 ع��ام  اأ���ش��ا���س ح���دود 
ت��ع��ن��ي االن�������ش���ح���اب ال���ك���ام���ل من 
ال�شفة الغربية والقد�س ال�شرقية 

وقطاع غزة.
وزي���ر  وه����و  اأردان،  ج��ل��ع��اد  وق�����ال 
املجل�س  وزراء  واأح���د  االت�����ش��االت 
العامة:  لالإذاعة  امل�شّغر،  االأمني 
القدوم  على  اإ�شرائيل  واف��ق��ت  ل��و 
اأ�شا�س  املفاو�شات على  اىل طاولة 
يكون  ف��ل��ن   ،1967 ع���ام  ح����دود 
هنالك الكثري للتفاو�س عليه. ال 
ونحن  ب��امل��ح��ادث��ات،  ال��ب��دء  ميكننا 
موافقون م�شبقاً على التخلي عن 

كل �شيء .
رئي�س  م��ن  ب  امل���ق���رَّ اأردان،  وت��اب��ع 
بنيامني  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال��������وزراء 
نتنياهو: اآمل اأن ال يعتقد اأبومازن 
عن  تتخلى  اأن  يجب  اإ�شرائيل  اأن 
كافة  نقل  على  وت��واف��ق  مواقفها 
التي  )ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة(  االأرا�����ش����ي 
ال�شكن  يف  احل��ق  لدينا  اأن  نعتقد 

فيها .
التعديل  عن  يتحدث  اأردان  وك��ان 
ال�������ذي اأُع�����ل�����ن ع���ن���ه االث�����ن�����ني يف 
التي  ال��ع��رب��ي��ة  ال�������ش���الم  م����ب����ادرة 
اأجاز  وال���ذي   ،2002 يف  اأطلقت 
ر���ش��م��ي��اً م���ب���داأ ت���ب���ادل اأرا������س بني 
وذلك  والفل�شطينيني،  اإ�شرائيل 

مبادرة  وتقرتح  اأمريكية.  برعاية 
اإ�شرائيل  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��الم 
البلدان  م��ع كافة  اإق��ام��ة ع��الق��ات 
ال��ع��رب��ي��ة م��ق��اب��ل ان�����ش��ح��اب��ه��ا من 
منذ  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  االأرا�������ش������ي 
واإقامة   1967 ي��ون��ي��و-ح��زي��ران 
وعا�شمتها  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  دول������ة 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شرقية،  القد�س 
ح��ل ع����ادل وم��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه لق�شية 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني على  ال���الج���ئ���ني 
للجمعية  القرار194  اأ����ش���ا����س 
العامة لالأمم املتحدة وال يت�شمن 
الن�س اال�شا�شي للمبادرة اأي اإ�شارة 

اىل مبداأ تبادل االأرا�شي.
ب وزير اخلارجية  ومن جانبه، رحَّ
بالتغيري  ك��ريي،  جون  االأمريكي، 
العربية  اجل��ام��ع��ة  اأدخ��ل��ت��ه  ال���ذي 
ال�شرق  يف  لل�شالم  مبادرتها  على 
االأو������ش�����ط، م���ع���ت���رباً يف ل���ق���اء مع 
اخلطوة  ه����ذه  اأن  ال�����ش��ح��اف��ي��ني 

كبرية جداً اإىل االأمام .
اآل��ي��ات ع�شكرية  توغلت  ذل��ك،  اىل 
االأربعاء،  ام�س  �شباح  اإ�شرائيلية، 
يون�س  خ�����ان  م����ع  احل��������دود  ع���ل���ى 
جنوب قطاع غزة يف حني ا�شتهدف 
اجل���ي�������س االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي ق������وارب 
ال�شيادين يف عر�س البحر �شمال 
و���ش��ن ج��ي�����س االحتالل  ال��ق��ط��اع، 
التي  اعتقاالت يف ال�شفة الغربية 
م�شتوطنيني  م��ن  اع��ت��داء  �شهدت 

على عدد من الفل�شطينيني. 
فل�شطيني،  اأم���ن���ي  م�����ش��در  وق����ال 
جرافات  واأرب�����ع  اآل���ي���ات  ث���الث  اإن 

ا�شتهدف  غ���زة،  ق��ط��اع  ���ش��م��ال  ويف 
اجل���ي�������س االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي ق������وارب 
ال�شيادين الفل�شطينني يف عر�س 
البحر، بعد اإطالق نريان اأ�شلحته 
�شاحل  م��ق��اب��ل  ب���غ���زارة جت��اه��ه��م 
قطاع  �شمال  ال�����ش��ودان��ي��ة  منطقة 

غزة.
اإن  فل�شطيني،  اأمني  م�شدر  وقال 
ال�شيد  كانوا يحاولون  ال�شيادين 
اأميال  ال���ث���الث���ة  م�����ش��اف��ة  ���ش��م��ن 
االحتالل  ق�����وات  حت���دده���ا  ال���ت���ي 
املنع  اإط��ار  يف  �شيد  كمنطقة  لهم 
اإ���ش��رائ��ي��ل موؤخرا  ال���ذي م��ار���ش��ت��ة 

ويف ال�شفة الغربية اعتقلت قوات 
االإ�شرائيلي،  االح����ت����الل  ج��ي�����س 
اخلليل،  يف  فل�شطينيني  اأرب���ع���ة 

وبيت حلم.
فل�شطيني  اأم��ن��ي  م�شدر  واأو���ش��ح 
اقتحم  االإٍ���ش��رائ��ي��ل��ي،  اجل��ي�����س  اأن 
اخلليل، واعتقل ثالثة فل�شطينيني 
ب��ع��د ده����م م��ن��ازل��ه��م، وه����م عدي 
وعمار  ال�����ش��ري��ف،  وح���ازم  م�شاملة، 
ح����ني دهم  ال���رج���ب���ي، يف  م��ط��ل��ق 
كالزاوية،  اأخ���رى  اأح��ي��اء  اجلي�س 
حتى  ال�����ش��وارع  يف  وانت�شر  وي��ط��ا، 

وقت متاأخر.

غرقى ومفقودون 
بال�سيول يف ال�سعودية 

•• الريا�س-وكاالت:

وفاة  ال�شعودية  ال�شلطات  اأعلنت 
اأربعة  وف����ق����دان  ���ش��خ�����ش��ا،   13
الناجمة  ال�شيول  ج���راء  اآخ��ري��ن 
التي  ال����غ����زي����رة  االأم������ط������ار  ع����ن 
���ش��ه��دت��ه��ا م���ن���اط���ق م���ت���ف���رق���ة يف 

اململكة.
وذك�����رت ع��م��ل��ي��ات ال���دف���اع املدين 
اآالف  ثالثة  تلقت  اأنها  ال�شعودي 
و141 بالغاً عن حاالت احتجاز 
مناطق  يف  وامل���رك���ب���ات  ل����الأف����راد 
جنران والباحة والق�شيم وحائل 
بع�س  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وع�����ش��ري، 
الريا�س  م��ن��ط��ق��ة  حم���اف���ظ���ات 
االأمطار  ج���راء  امل���ن���ورة  وامل��دي��ن��ة 
واالثنني  االأح������د  ���ش��ق��ط��ت  ال���ت���ي 

املا�شيني.
ومت��ك��ن��ت وح����دات ال���دف���اع املدين 
اأ�شطول  م���ن  ط���ائ���رات  ت��دع��م��ه��ا 
ط���ريان االأم����ن م��ن اإن���ق���اذ 686 
امل����واق����ع  وم���ق���ي���م���اً يف  م����واط����ن����اً 

املت�شررة.
وحذر الناطق با�شم الدفاع املدين 
ال�����ش��ع��ودي ال��ع��ق��ي��د ع��ب��د اهلل بن 
ثابت احلارثي من االق��رتاب من 
ال�شيول  ج���ري���ان  اأث���ن���اء  االأودي������ة 

املنقولة خالل هذه الفرتة.
وت����ت����وق����ع م�������ش���ل���ح���ة االأر�������ش������اد 
ا�شتمرار  ال�������ش���ع���ودي���ة  اجل����وي����ة 
على  امل��م��ط��رة  ال��رع��دي��ة  ال�شحب 
اأج��زاء من �شرقي وغربي وو�شط 
اململكة ونبهت اإىل �شرورة حتري 
احليطة واحل��ذر يف ه��ذه املناطق 
واإر����ش���ادات  بتعليمات  واالل���ت���زام 

الدفاع املدين.
ووف���ق���ا مل�����ش��ل��ح��ة االأر������ش�����اد ف���اإن 
ت�شهدها  املطرية مل  احلالة  هذه 
ال�����ش��ع��ودي��ة م��ن��ذ اأك�����ر م���ن 25 
بع�س  عنها  يتحدث  بينما  عاما، 
ت�شهدها  مل  اأنها  ال�شن  كبار  من 
ال��ري��ا���س و���ش��واح��ي��ه��ا م��ن��ذ اأكر 

من خم�شني عاما.
اأط���ل���ق���ت جلنة  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
املميزة  املناخية  احل��االت  ت�شمية 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
با�شم  امل��ط��ري��ة  احل���ال���ة  ت�����ش��م��ي��ة 
عن  لها  ومتييزاً  تفاوؤاًل  البي�شاء 
غريها، وهي من االأ�شماء املدرجة 
يف جدول �شابق ومعتمد من ِقبل 
احلديث  ل�شهولة  وذل��ك  اللجنة، 
وم�شتقباًل  ح��ا���ش��راً  احل��ال��ة  ع��ن 

لدى املهتمني واملراقبني.

اعتقال فل�سطينيني لطلبهم اإخراج امل�ستوطنني من اأرا�سيهم
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

�شراح ثالثة فل�شطينيني من مدينة اخلليل  الع�شكرية يف مع�شكر عوفر باطالق  املحكمة  امرت قا�شية 
كانوا قد ات�شلوا بال�شرطة اال�شرائيلية الخراج م�شتوطنني يهود من ارا�شيهم اال�شبوع املا�شي وبدال من 
ابريل  -25ني�شان  يف  عوفر  مع�شكر  يف  ريفلني  �شارون  الع�شكرية  القا�شية  وق�شت   . اعتقالهم  مت  ذلك 
باالفراج الفوري وغري امل�شروط عن املعتقلني الفل�شطينيني الثالثة وهم من �شكان مدينة اخلليل وهم 
ان  القا�شية  . وقالت  التميمي  ال��زرو  التميمي، و�شكري  ال��زرو  الدين  التميمي، وابنه �شهاب  ال��زرو  �شاكر 
وجدوا  ارا�شيهم،  ودخ��ول  ممتلكاتهم  على  امل�شتوطنني  لتعدي  ال�شرطة  ا�شتدعوا  الذين  الفل�شطينيني 
انف�شهم رهن االعتقال وامام املحكمة  وقد اعتدى احد اجلنود بالعنف على �شاكر الزرو بدون اي �شبب، 
ووثق مركز بيت�شيلم احلقوقي اال�شرائيلي عملية االعتقال واالعتداء وطالبت القا�شية باحالة اجلندي 
اىل التحقيق. وكانت �شرطة م�شتوطنة كريات اربع طالبت الفل�شطينيني الثالثة باالبتعاد علن ار�شهم 
ملدة 15 يوما ودفع غرامات مالية، وعندما رف�شوا هذا ال�شرط لعدم ارتكابهم اي ذنب، اعتقلتهم ال�شرطة 

وق�شوا ليلتهم يف ال�شجن وحولتهم ال�شرطة اىل حمكمة عوفر الع�شكرية .

النجيفي: ا�ستهداف امل�ساجد 
مرحلة جديدة للفتنة

•• بغداد-وكاالت:

اعترب رئي�س الربملان العراقي، ا�شامه النجيفي، اأن ا�شتهداف عدة م�شاجد يف 
بغداد و�شقوط قتلى وجرح من امل�شلني ي�شكل بداية مرحلة جديدة لالقتتال 
الطائفي يف البالد. وقال النجيفي يف بيان، ام�س اإن ا�شتهداف عدة م�شاجد 
يف بغداد خالل االأيام القليلة املا�شية و�شقوط قتلى وجرح من امل�شلني ي�شكل 
بداية مرحلة جديدة لالقتتال الطائفي يف البالد وبادرة من بوادر احلرب 
االأهلية التي ن�شعى لتفاديها بكل ما اوتينا من طرق وو�شائل . وطالب البيان 
احلكومة باتخاذ اإجراءات جادة وم�شوؤولة يف البحث عن اجلناة احلقيقيني 
وحما�شبتهم ق�شائيا بال�شكل الذي يتنا�شب مع حجم هذه اجلرائم النكراء 
با�شد  ندين  واأ���ش��اف   . وا�شتقرارها  ال��ب��الد  اأم��ن  على  تداعياتها  وخ��ط��ورة 
عبارات ال�شجب واال�شتنكار اجلرائم االآثمة التي ا�شتهدفت عدة جوامع يف 

بغداد و�شقط على اثرها عدد من املواطنني االأبرياء .
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العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 673 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ �شم�س العامل كمال با�شا اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: نبع ليوا 
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  ليوا  اعالنه/نبع  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول �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  2013/4/02
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1073 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ه�شام بنعمر اجلن�شية: املغرب مدعي عليه: اخليايل لتعهدات تنظيم 
حفالت الزفاف واملنا�شبات اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/اخليايل لتعهدات تنظيم حفالت الزفاف واملنا�شبات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �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 

2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1280 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  الهند   اجلن�شية:  �شينغ  ناريندر  �شينغ  �شوخيندر  مدعي/ 
االمارات  اجلن�شية:  املعلقة  واال�شقف  واالر�شيات  التك�شية  ملقاوالت  اجلوري 
ملقاوالت  اجلوري  اعالنه/:  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  املعلقة  واال�شقف  واالر�شيات  التك�شية 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 746 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ نور ح�شني نور اال�شالم اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �شمري 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  اال�شباغ  العمال  اقبال 
االمارات   اجلن�شية:  اال�شباغ  العمال  اقبال  اعالنه/�شمري  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/8 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
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  2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 34 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

�شما  مدعي/ فخر اال�شالم جوالم موال اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
الربيع للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الربيع  اعالنه/�شما  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة   
االربعاء املوافق 2013/5/8 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  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 777 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

ابراهيم  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  الل  حممود  واجد  مدعي/ 
الرحمي للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الرحمي  ابراهيم  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة االربعاء االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
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  2013/4/14
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  462/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

عليه:ا�شرت  امل�شتاأنف  الهند  اجلن�شية:  �شودون  الك�شمي  فيجايا   : امل�شتاأنف 
االمارات لالعمال االلكرتوميكانيكية اجلن�شية: االمارات  مو�شوع اال�شتئناف : 
تعديل احلكم يف امل�شتحقات العمالية  املطلوب اعالنه/ا�شرت االمارات لالعمال 
االلكرتوميكانيكية اجلن�شية: االمارات   العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/16 عم كل- م ع- ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-   �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  318/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف عليه:با�شكا  امل�شتاأنف : زينب بدر �شليم عبداهلل اجلن�شية: م�شر   
تعديل   : اال�شتئناف  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاوالت  االمارات 
للمقاوالت  االمارات  اعالنه/با�شكا  املطلوب  العمالية  امل�شتحقات  يف  احلكم 
ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/345 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم االثنني املوافق 2013/5/6 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-   �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

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

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

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: داتا ثري للتجارة  )�ض.ذ.م.م(  
باحكيم  ع��ادل  رائ��د  2 ملك  رق��م  ال��ع��ن��وان: حم��ل  الرخ�شة: 233422  رق��م 
واحمد حبيب- ديرة- املرر  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   68421 التجاري:  بال�شجل  القيد 
بانهاب�شدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم 

اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: عامل الثلج لالأعمال الكهروميكانيكية  )�ض.ذ.م.م(  
عبداهلل  حممد  ملك   204 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   577265 ال��رخ�����ش��ة:  رق��م 
رقم  حم����دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  امل����رر   دي����رة-  ال�����ش��ري��ف- 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1023140 التجاري:  بال�شجل  القيد 
بانهاب�شدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
االج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم 

اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �شركة داداباي لاللعاب )�ض.ذ.م.م(.
العنوان: حمل ملك �شعيد �شهيل �شعيد- بردبي- �شارع ال�شيخ زايد ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    216628 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  43793 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/3/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/12 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ي�شري و�شركاه 
العنوان: مكتب رقم 304 ملك ورثة احمد   ، لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات  
حممد بورحيمة- ديرة- املرقبات  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
العنوان:   ، احل�شابات   وتدقيق  لال�شت�شارات  و�شركاه  ي�شري  امل�شفي:  ا�شم 
مكتب رقم 304 ملك ورثة احمد حممد بورحيمة- ديرة- املرقبات    مبوجب هذا 
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعاله لت�شفية   �شركة داداباي لاللعاب )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2013/3/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/3/12
معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
اعالن بالن�سر    
   رقم 2013/525   

املنذر/بنك دبي التجاري
املنذر اليه: بيرت لوجيك 

مبلغ  ب�شداد  التجاري  دب��ي  بنك  املنذر  يكلفك  لوجيك  بيرت  ال�شيد/  اليه  املنذر  اىل   
6 مار�س 2008  امل��وؤرخ��ة يف   القر�س  اتفاقية  دره��م( مبوجب  وق��دره )3.359.701.33 
خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االخطار �شندا الحكام املادة )144( من قانون 
االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما 
املذكورة فان املخطر �شيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية 
الثنية  يف  الكائنة  مربع  ق��دم   )  3.109.93( م�شاحتها  تبلغ  التي   )494( رق��م  االر���س 
املخطر  ل�شالح  وامل��ره��ون��ة  املتحدة  العربية  االم����ارات  دب��ي   190 املبني:  رق��م  الثالثة 

وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب العدل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

اعالن بالن�سر    
   رقم 2013/527   

املنذر/بنك دبي التجاري
املنذر اليه: �شالم �شوكي يو�شف    

ب�شداد  التجاري  دبي  بنك  املنذر  يكلفك  يو�شف  �شوكي  �شالم  ال�شيد/  اليه  املنذر  اىل   
املوؤرخة يف  25 مار�س 2008  اتفاقية القر�س  مبلغ وقدره )3.294.257.01 ( مبوجب 
خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االخطار �شندا الحكام املادة )144( من قانون 
االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما 
املذكورة فان املخطر �شيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية 
االر�س ر قم )2713( التي تبلغ م�شاحتها ) 2.932 ( قدم مربع الكائنة يف وادي ال�شفا 
املبني: 186 دبي االم��ارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر وحجزها  6 رقم 

وبيعها وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.

رئي�س ق�سم الكاتب العدل  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/257 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شدهما/1- �شي 7 دي 1 ليمتد 2- مونارك هولدينجز مليتد جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جميل نزيه اخلوري وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن 
لوتاه  نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوىر قم 2009/629 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ 
2010/5/30 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك : 1- ببطالن عقد البيع للوحدة العقارية 
حمل النزاع بالدعوى الراهنة واملوؤرخة 2008/5/7 واملربمة ما بني املدعيني واملدعى 
عليها  االوىل والثاين: 2- الزام املدعى عليهما  بالت�شامن بان يوؤديا للمدعيني مبلغ 
وقدره 1566368.66 درهم والفوائد بواقع 3% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام 
ال�شداد.  وعليه 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  10782 بتاريخ 2013/5/2     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/6 تنفيذ عقاري

ديفلومبينت�س   انف�شتمنت  ا�شتيت  ري��ال  تنميات  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
باحلكم  نعلنكم  ف��ادي مطر   التنفيذ/  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
بتاريخ  اخل��م��ي�����س  ي���وم  ك��ل��ي  ع��ق��اري   2011/1228 ق��م  ال���دع���وىر  يف  ال�����ش��ادر 
2012/9/27 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك : 1- بامل�شادقة على حكم التحكيم 
ال�شادر يف الدعوى 387 ل�شنة 2010 من مركز دبي للتحكيم بتاريخ 2011/6/27 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات والزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1812858 درهم( 
وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن  وعليه 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  10782 بتاريخ   2013/5/2     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/2593 جتاري كلي    

اىل املحكوم عليه/ 1( موؤ�ش�شة الظل الهادي للتجارة العامة 2( ح�شن علي ال�شيخ عبدالقادر   العنوان بالن�شر 
اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  عليك هذه احلكمة يف  قد حكمت  املوافق 2013/3/25م  بتاريخ  انه  نعلمك 
ل�شالح / �شركة ابوظبي الوطنية ملواد البناء )بيلدكو( بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
املدعى عيها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 25.550.000 درهما والفائدة التاخريية بواقع 4% �شنويا 
ال�شداد مبا ال  بالن�شبة ملبلغ  12.775.000 درهم وحتى متام  من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2011/3/7 
بالن�شبة ملبلغ  12.775.000 درهم  املق�شي به ومن تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2011/9/13  املبلغ  يجاوز 
املبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  الثاين  عليه  املدعى  وب��ال��زام  به  املق�شي  املبلغ  يجاوز  ال�شداد مبا ال  وحتى مت��ام 
ا�شتحقاق 2011/9/13 بالت�شامن مع املدعي عليها االوىل وبالزام املدعى  عليها االوىل بان توؤدي للمدعية  
مبلغ 200.000 درهم كتعوي�س على النحو املبني با�شباب هذا الق�شاء وبتثبيت امر املنع من ال�شفر ال�شادر 
�شد املدعى عليه  الثاين يف االمر على عري�شة رقم 2012/5031 م�شتعجل وامل�شاريف ومائتي درهم مقابل 
اتعاب املحاة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/1 حكما 

قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ احم�س انور ال�س�ستاوي    
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1492  جتاري كلي
اىل املدعى عليهم/ 1- فدرال للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- عبا�س علي رم�شان �شبار 3- برات 
لال�شتثمار   العربي  امل�شرف   / املدعي   ان  االقامة مبا  ابراهيمي  جمهويل حمل  رم�شان  اهلل 
والتجارة اخلارجية  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
2013/3/14 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري قبل املدعى عليهم وقبل 
الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري احل�شابي املخت�س باالعمال امل�شرفية �شاحب الدور باجلدول 
وتكون مهمته االطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيما وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم 
وكذا ال�شجالت والدفاتر التجارية الوراقية وااللكرتونية املنتظمة وبيان طبيعة العالقة بني 
الطرفني  وبيان الت�شهيالت التي مت احل�شول عليها وحددت امانة خربة وقدرها ع�شرة االف 
درهم كاتعاب اخلبري والزمت املدعى ب�شداد ها.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االثنني 

. ch.2.E.21 املوافق 2013/5/20 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/46 جتاري جزئي                                        

 ASIAN( اىل املدعى عليه /1  - ال�شادة/ ايفر يوجن �شيبينج مالك ال�شفينة ا�شيان برو�شبريتي
البحري  الناقل  ب�شفتها  وربانها  وم�شغليها  وجمهزيها  وم�شتاجريها   )PROSPERITY V.1001
م�شدر �شند ال�شحن 2- ال�شادة/ الرباك للوكاالت املالحية )���س.ذ.م.م( ب�شفتها وكيلة ال�شفينة 
وجمهزيها  وم�شتاجريها  مالكها  )ASIAN PROSPERITY V.1001( ووكيلة  برو�شبريتي  ا�شيان 
وم�شغليها ووكيلة الناقل البحري جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي: �شركة رويال اند �شن 
الين�س للتاأمني )ال�شرق االو�شط( املحدودة )�س م ب( وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل  املال.  
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما مببلغ وقدره )93758 درهم ( 
والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول 
ال�شاعة  املوافق 2013/5/21  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  . وحددت  املعجل بالكفالة.  بالنفاذ  احلكم 
8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2405 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
ا�شد حممد امريي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه:  مدعي/ ها�شم حممد �شريف 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  واخرون  وال�شيانة  للمقاوالت  الب�شري  ابناء  �شركة 
امريي  حممد  ا�شد  �شريف  حممد  اعالنه/ها�شم  املطلوب  خبري   ندب  الدعوى: 
اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر )بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 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  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 119 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ حممد ماهر حممد ريا�س دم�شقية وينوب عنه حممد خالد حممد ريا�س 
دم�شقية اجلن�شية: �شوريا   مدعي عليه: حماده عالم عبدالاله بكر واخرون اجلن�شية: 
م�شر مو�شوع الدعوى: اعادة �شيك  25000 درهم املطلوب اعالنهما/1- عبيد حممد 
اجلن�شية:  بكر  عبدالاله  عالم  حماده   -2 االمارات  اجلن�شية:  الزعابي  ربيع   عبيد 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الوقف(  من  بالن�شر)تعجيل  عنوانه:  م�شر 
لذا  الدعوى،  املوافق 2013/5/9 موعدا لنظر  املحكمة يوم اخلمي�س  اعاله وحددت 
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  2013/5/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 104 /2013 مد كل- م ر- ب- اأظ

اجلن�شية:  املن�شوري  عبدالهادي  قعيط  حممد  عبداهلل  حممد  مدعي/ 
االمارات   مدعي عليه: عبداهلل ابراهيم الفردان واخرون اجلن�شية: االمارات  
مو�شوع الدعوى: اع�شار املطلوب اعالنه/ خالد �شامل علي اجلن�شية: م�شر  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة دائرة 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  2013/5/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 452 /2012 مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/ حممد �شعيد عاي�س حزام القحطاين اجلن�شية: االمارات   مدعي 
عليه: عبدالعزيز ابراهيم علي ابراهيم اجلن�شية: ال�شودان مو�شوع الدعوى: 
اعالنه/عبدالعزيز  املطلوب  درهم  الف   125.000 بقيمة  مالية  مطالبة 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  ال�شودان  اجلن�شية:  ابراهيم  علي  ابراهيم 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/15 
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 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     

اعـــــــــــــــالن
تعلن  دائرة البلدية والتخطيط – عجمان بان / ال�شادة : جلوبال لل�شناعات 
البال�شتيكية )ذ .م.م( ملف رقم 40981 قد تقدمو الينا بطلب : تنازل مقداد 
�شعيد �شيف جرب جمعة ال�شويدي امارات اجلن�شية و �شعيد علي حممد علي 
ال�شام�شي امارات اجلن�شية اىل كل من  نظام �شديق عبد الرحيم اجلناحي 
اجلن�شية   هندي  جوال  جندرا  مايندا  كومار  وراجنيت  اجلن�شية  امارات 
البلدية  دائرة  االعالن مراجعة  اعرتا�س على هذا  او  له حق  فعلى كل من 
واالفان  االعالن  ن�شر  هذا  تاريخ  ا�شبوع من  – عجمان خالل  والتخطيط 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  اودعوى  حق  اي  عن  م�شئولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبه 
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قتلى املبنى املنهار يف بنغلد�س تتجاوز ال�400 وا�سنطن تطالب باإطلق �سراح تيمو�سينكو 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

اإىل  االأوك��ران��ي��ة  ال�شلطات  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  دع���ت 
ال�شابقة  االأوكرانية  احلكومة  رئي�شة  �شراح  اإط��الق 
للمالحقات  حد  بو�شع  مطالبة  تيمو�شينكو،  يوليا 

الق�شائية االنتقائية يف ذاك البلد.
وعلق نائب املتحدث با�شم وزارة اخلارجية االأمريكية 
باتريك فنرتيل على اإعالن املحكمة االأوروبية حلقوق 
حماكمتها  ق��ب��ل  تيمو�شينكو  اع��ت��ق��ال  ان  االإن�����ش��ان 
الإطالق  الدعوة  فكرر  م�شروع،  وغ��ري  ع�شوائياً  ك��ان 
رئي�شة الوزراء االأوكرانية ال�شابقة ووقف املالحقات 

الق�شائية االنتقائية ال�شيا�شية يف اأوكرانيا. واأ�شاف 
ان هذا اأمر قلناه مراراً لل�شلطات االأوكرانية وطالبنا 
به علناً اأي�شاً و�شدد على ان املوقف االأمريكي هو انه 

ال بد من اإطالق تيمو�شينكو فوراً من �شجنها.
وكانت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان وجدت ان 
حقوق تيمو�شينكو انُتهكت يف عملية اعتقالها، وقالت 

ان احتجازها قبل املحاكمة كان تع�شفياً.
الثورة  رم��وز  اأح��د  تيمو�شينكو،  على  حكم  ان��ه  يذكر 
الربتقالية يف اأوكرانيا، بال�شجن 7 �شنوات يف ت�شرين 
ا�شتغالل  ���ش��وء  بتهمة   2011 ع��ام  االأول-اأك���ت���وب���ر 

ال�شلطة.

•• يانغي-وكاالت:

واأ�شيب  االأق���ل  على  �شخ�س  قتل 
واأح���رق نحو مائة  اآخ���رون،  ع�شرة 
ع�شابات  ���ش��ن��ت��ه  ه��ج��وم  يف  م��ن��زل 
بوذية م�شلحة على م�شجد ومنازل 
امل�شلمة يف و�شط ميامنار،  االأقلية 
ا�شتعلت  اع��ت��داءات  �شل�شلة  �شمن 

منذ مار�س-اآذار 2011.
ج����اءت ال��ه��ج��م��ات اجل���دي���دة التي 
�شارك بها نحو 400 من البوذيني 
�شد م�شلمي منطقة اأوكان، بعدما 

ا�شطدمت م�شلمة براهب مبتدئ 
اأثناء  يف احلادية ع�شرة من عمره 
يف  ت�شبب  مما  ال�شارع  يف  �شريهما 
ك�شر وعاء ت�شول للراهب واإ�شقاطه 

من يديه، ح�شب رواية ال�شرطة.
تلك  اعتقلت  اإنها  ال�شرطة  وقالت 
اال�شطرابات  م���ن  ل��ل��ح��د  امل�������راأة، 
امل�شلحة  الع�شابات  اأن  اإىل  م�شرية 
امل�شجد  ن��واف��ذ  حطمت  باحلجارة 
التجارية،  امل��ح��ال  ع�شرات  ونهبت 
االأ�شر  ع�������ش���رات  ����ش���وه���دت  ب��ي��ن��م��ا 
اإىل  تفر  املنطقة  يف  امل�شلمني  من 

م����ار�����س-اآذار  ���ش��ه��ر  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
املا�شي �شهد ا�شتعاال لال�شطرابات 
حيث قتل 43 �شخ�شا يف ميكتيال 
يف و���ش��ط ال��ب��الد ب��ع��د م�����ش��ادة بني 
ت���اج���ر م�����ش��ل��م وزب����ائ����ن ب���وذي���ني. 
اأيام  ثالثة  خ��الل  املدينة  وغرقت 
اأحرقت  ال��ف��و���ش��ى ح��ي��ث  يف ح��ال��ة 
اأحياء باأكملها حتى تدخل اجلي�س 

مبوجب فر�س حالة الطوارئ.
ويف االأيام التالية دمرت م�شاجد يف 
مدن عدة يف اإحدى مناطق ال�شمال 
اأوك����ان، يف ح��ني كان  م��ن  القريبة 
ره��ب��ان م��ت��ط��رف��ون ي��ل��ق��ون خطبا 
 2012 عام  ويف  مت�شددة.  قومية 
غربي  يف  ممنهجة  هجمات  وقعت 
ال���ب���الد م���ن ال���ب���وذي���ني يف والي���ة 
امل�شلمني  ع��ل��ى  )اأرك��������ان(  راخ�����ني 
املحرومة  ال��روه��ي��ن��غ��ا  اأق��ل��ي��ة  م��ن 
م���ن اجل��ن�����ش��ي��ة، وق���د خ��ل��ف��ت هذه 
املواجهات نحو مائتي قتيل و140 
األف نازح. وت�شري وكالة ال�شحافة 
االأح���داث  ه��ذه  اأن  اإىل  الفرن�شية 
دفينة  ح��ق��د  م�����ش��اع��ر  ع��ن  ك�شفت 
�شد امل�شلمني يف بلد غالبية �شكانه 
من البوذيني حيث ميثل امل�شلمون 
الر�شمية.  االأرق����ام  بح�شب   4%
ب�شاأن  حكومي  تقرير  اأو�شى  وق��د 
العنف يف راخني بزيادة عدد قوات 
االأمن التي تتهمها منظمة هيومن 
بالدفاع  امل��ع��ن��ي��ة  ووت�������س  راي��ت�����س 
ع��ن ح��ق��وق االإن�����ش��ان ب��ال��ت��واط��وؤ يف 

التطهري العرقي للروهينغا.

احل���ق���ول وال���غ���اب���ات ال��ق��ري��ب��ة من 
املنطقة. كما �شوهدت ن�شخ ممزقة 
م���ن ال����ق����راآن ال���ك���رمي وم����ن كتب 
قال متحدث  ب��دوره  دينية.  تعليم 
ا�شطرت  ال�������ش���رط���ة  اإن  رئ���ا����ش���ي 
عيارات  ب��اإط��الق  احل�شد  لتفريق 
ا�شتعادة  اإىل  م�����ش��ريا  حت��ذي��ري��ة، 
النظام يف قرية اأوكان التي �شهدت 
اال�شطرابات اجلديدة، والتي تبعد 
م��ائ��ة ك��ي��ل��وم��رت اإىل ال�����ش��م��ال من 
مليامنار  ال�شابقة  العا�شمة  يانغون 

واأكرب مدنها على االإطالق.

قتيل وجرحى باعتداءات على م�سلمي ميامنار 

�سعبية كامريون ترتاجع اإىل اأدنى م�ستوياتها 

•• دكا-يو بي اأي:

جتاوزت ح�شيلة قتلى انهيار مركز رنا بالزا التجاري يف بنغالد�س 
حاجز ال�400 قتيل اإثر انت�شال 14 جثة بعد اأ�شبوع على املاأ�شاة.

ونقل موقع بنغالدي�س نيوز 24 ، ام�س، عن غرفة العمليات يف داكا 
التي افتتحت لتقدمي معلومات عن كارثة انهيار املركز يف منطقة 
�شافار، اأنه مت انت�شال 14جثة من حتت االأنقا�س ما رفع احل�شيلة 
املركز  اأنقا�س  حتت  من  اأح��ي��اء  انت�شال  يتم  ومل  قتياًل   402 اإىل 
2437 �شخ�شاً  الناجني عند  املا�شيني، ما يبقي عدد  اليومني  يف 
وفقد عنا�شر االإنقاذ االأمل يف العثور على ناجني بعد دخول املاأ�شاة 
قد  الركام  رف�س  االنتهاء من  اإن  ال�شلطات  وقالت  الثامن.  يومها 
رنا  رن��ا، مالك  �شهيل  وك��ان  االأق��ل  على  15 يوماً  اإىل   12 ي�شتغرق 

بالزا اعتقل قبل اأيام اأثناء حماولته الهروب من البالد يف منطقة 
بينابول املحاذية للهند، ومت نقله اإىل العا�شمة داكا باملروحية.

ب��اأن��ه ق��ي��ادي يف الق�شم ال�شبابي حل��زب راب��ط��ة عوامي  وي��دع��ي رن��ا 
احلاكم، اإاّل اأن رئي�شة الوزراء وزعيمة احلزب ال�شيخة ح�شينة، نفت 
9 طبقات  املوؤلف من  باعتقاله وانهار املركز  ذلك واأم��رت �شخ�شياً 
يوم االأربعاء املا�شي، وهو ي�شم 5 معامل األب�شة وفرع بنك ومركز 
ت�شّوق وكان غالبية ال�شحايا من عّمال امل�شانع الذين قالت تقارير 
اليوم رغم  العمل يف ذلك  اإىل  القدوم  اأجربوهم على  اإن مدراءهم 

حتذيرات �شابقة من اإمكانية انهيار املركز.
عاجلة  خطوات  باتخاذ  بنغالدي�س  طالب  االأوروب���ي  االحت��اد  وك��ان 
انهيار  اأع��ق��اب  يف  ال��دول��ي��ة،  العمل  ملعايري  متتثل  م�شانعها  جلعل 

املبنى الذي ي�شم 5 معامل للمالب�س.

•• القاهرة-يو بي اأي:

املنتمني  من  االآالف  تظاهر  �شكَّل 
امل�شلمني  االإخ�������������وان  جل����م����اع����ة 
معها  متحالفة  اإ�شالمية  ول��ق��وى 
تطهري  م���ل���ي���ون���ي���ة  ����ش���ع���ار  حت�����ت 
ال��ق�����ش��اء ب��ال��ق��اه��رة خ���الل االأي����ام 
بالعالقة  ج��دي��داً  منحى  املا�شية، 
التنفيذية  ال�شلطتني  املتوترة بني 

والق�شائية.
القوى  ب���ني  ال��ت��وت��ر  ح���دة  وزادت 
تطهري  يف  ال���راغ���ب���ة  االإ���ش��الم��ي��ة 
املعار�شة  ق�����وى  وب�����ني  ال���ق�������ش���اء 
الرئي�س  اإ�����ش����دار  م��ن��ذ  امل���دن���ي���ة، 
امل�����ش��ري حم��م��د م��ر���ش��ي اإع���الن���اً 
الثاين- ت�شرين   21 يف  د�شتورياً 
تاأ�شي�شاً  اع��ُت��رب   2012 ن��وف��م��رب 

لديكتاتورية جديدة يف البالد .
التوتر لي�س فقط اىل  واأدت زيادة 
اجلانبني  م���ن  ال��ع�����ش��رات  اإ���ش��اب��ة 
خالل  بينهما  وقعت  ا�شتباكات  يف 
امل����ظ����اه����رة، ول����ك����ن ب����ط����رح ح���زب 
احُلكم  االإخ��وان يف  الو�شط حليف 
ال�شلطة  ق��ان��ون  لتعديل  م�����ش��روع 
ال�شورى  جمل�س  على  الق�شائية 
الربملان  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  )ال���غ���رف���ة 
الت�شريع  ح��ق  و���ش��اح��ب  امل�����ش��ري 
 4 ت�شمن  وال���ذي  م��وؤق��ت(،  ب�شكل 
مقرتحات اأبرزها خف�س �شن عمل 
 60 اإىل  ع��ام��اً   70 م��ن  ال��ُق�����ش��اة 
ع���ام ف��ق��ط. وق����ال ال��دك��ت��ور جهاد 
ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ت��اذ  ع�����ودة، 
اإن���ه لي�س من  يف ج��ام��ع��ة ح��ل��وان، 
����ش���الح���ي���ات جم���ل�������س ال�������ش���ورى 
قانون  ع��ل��ى  ت���ع���دي���الت  م��ن��اق�����ش��ة 
ال�شلطة الق�شائية القائم ، موؤكداً 
اأن مناق�شة مقرتحات اأو تعديالت 
ع��ل��ى ال��ق��ان��ون ه��ي م�����ش��األ��ة تندرج 

الد�شتورية  ال��ق��وان��ني  ب��ن��د  حت���ت 
الهيئات  تناق�شها  التي  التكميلية 
تخفي�س  م�شاألة  اأن  وراأى  املعنية. 
�شن عمل الق�شاة واأع�شاء الهيئات 
ال�  اإىل   70 ال���  �شن  الق�شائية من 
60 لي�شت االأ�شا�س يف التعديالت، 
التعديالت  اأخ���ط���ر  اأن  م���ع���ت���رباً 
املُقرتحة هي اإعادة هيكلة عالقات 
بال�شلطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
اأع�شاء  وع�����الق�����ات  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة 
الداخلية،  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
ب�شكل يوؤكد اأن الهدف هو �شيطرة 
ت���ي���ار االإ������ش�����الم ال�����ش��ي��ا���ش��ي على 
الق�شاء والهيمنة على موؤ�ش�شاته.

ال�شلطة  ق���ان���ون  اأن  ع�����ودة  واأك�����د 
اإىل  ب���ح���اج���ة  ك������ان  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة 
الرئي�س  ع���ه���د  م���ن���ذ  ت���ع���دي���الت 
اأن  غ��ري  م��ب��ارك؛  ال�����ش��اب��ق ح�شني 

املحللون  وربط   .2012 دي�شمرب 
بني مناق�شة التعديالت املُ�شار اإليها 
يف جمل�س النواب مبوافقة ال�شلطة 
وهي  وتعديالته  بالقانون  املعنية 
يكن  مل  اإن  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
اأنه  اإىل  م�شريين  منها،  ب��اق��رتاح 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ا���ش��ت��ق��رار مبداأ 
الرئي�شية  ال�شلطات  ب��ني  الف�شل 
والتنفيذية،  )الت�شريعية،  للدولة 
ملجل�س  يحق  اأن��ه  اإال  والق�شائية(، 
اأخرى  ل�شلطة  ع  ُي�����ش��ّرِّ اأن  ال��ن��واب 

بعد ا�شت�شارتها.
مل�شروع  القوية  املعار�شة  لت  و�شكَّ
املواقف  حللحلة  داف���ع���اً  ال��ق��ان��ون 
دة  مت�شدِّ اع��ت��ب��اره��ا  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
مناق�شة  با�شتمرار  التم�شك  جلهة 
ب حزب الو�شط  امل�شروع، حيث رحَّ
ال�شلطة  ق��ان��ون  م�����ش��روع  ���ش��اح��ب 

ترمي  ح��ال��ي��اً  ملقرتحه  ال��ع��دي��الت 
االإ�شالم  اأه��داف قوى  اإىل حتقيق 
جماعة  وب���خ���ا����ش���ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ي 
تتلخ�س  والتي  امل�شلمني  االإخ��وان 

يف اإعادة بناء الدولة امل�شرية .
ك��م��ا اأك����د خ����رباء ق��ان��ون��ي��ون حول 
قانون  على  املقرتحة  التعديالت 
حق  اأن  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة،  ال�������ش���ل���ط���ة 
لي�س  ال��ق��وان��ني  واإق�����رار  الت�شريع 
حقاً اأ�شياًل ملجل�س ال�شورى ولكنه 
حق طارئ اكت�شبه املجل�س مبوجب 
ز باإعالن د�شتوري  قرار رئا�شي تعزَّ
حممد  امل�����ش��ري  الرئي�س  اأ���ش��دره 
جمل�س  بانتخاب  ينتهي  م��ر���ش��ي، 
نواب جديد �شاحب احلق االأ�شيل 
املادة  مبوجب  وتاأكد  الت�شريع،  يف 
امل�شري  ال���د����ش���ت���ور  م����ن   230
اجلديد الذي اأُقر يف كانون االأول-

الق�شائية، يف بيان اأ�شدره االثنني 
الفائت، مبا خرج به اجتماع روؤ�شاء 
الرئي�س  م��ع  الق�شائية  ال��ه��ي��ئ��ات 
الق�شائية  الهيئات  عزم  و  مر�شي، 
اإع�����داد م�����ش��روع��ات ق��وان��ني تنظم 
لرئي�س  وت����ق����دمي����ه����ا  ع����م����ل����ه����ا، 
القرتاحها  مت��ه��ي��داً  اجل��م��ه��وري��ة، 

مبجل�س ال�شورى .
ُت�شكل  اأن  يف  ال��و���ش��ط  مي��ان��ع  ومل 
م�����������ش�����روع�����ات ال�����ق�����وان�����ني ال���ت���ي 
�شتقرتحها الهيئات الق�شائية مع 
م�����ش��روع��ه )ال��و���ش��ط( وغ���ريه من 
االأحزاب  م��ن  املقدمة  امل�شروعات 
ثرية،  مقرتحات  جملة  االأخ���رى، 
املو�شوع  وحت���وط  امل�����ش��روع،  تفيد 
يكون  هكذا  و  جوانبه،  جميع  من 
. وق����ال ع�����ش��و جمل�س  ال��ت�����ش��ري��ع 
ال�شهابي،  ناجي  النائب  ال�شورى 
طريقه  يف  امل�����ش��روع  اإن  ل��ل��وك��ال��ة، 
لتنتهي  املجل�س؛  من  ُي�شحب  الأن 
ال����ت����اأث����ريات ال���ت���ي اأح���دث���ه���ا على 
اأن  ، م���ع���ت���رباً  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��اح��ة 
عالمة  مثَّل  امل�شروع  ط��رح  جم��رد 
على الرتب�س بال�شلطة الق�شائية 

من جانب ال�شلطة التنفيذية.
وم���ا ت��وق��ع��ه ال�����ش��ه��اب��ي م��ن �شحب 
مل�شروع القانون اأيَّدته خطوات من 
جانب الفريقني املعنيني باملو�شوع 
ال�������ش���اع���ات  خ�������الل  اق������رتب������ا،  اإذ 
تنزع  و�شط  منطقة  من  االأخ���رية، 
الرئي�س  اأك����د  ف��ق��د  االأزم�����ة  ف��ت��ي��ل 
األقاها  داً خالل كلمة  مر�شي جمدَّ
مبنا�شبة  ال��رئ��ا���ش��ي  القبة  بق�شر 
احرتامه  الُعمال،  بعيد  االحتفال 
لل�شلطة الق�شائية وا�شتقالليتها ، 
الفتاً اإىل اأن تلك امل�شاألة لي�س فيها 
نقا�س، الأن احرتام القانون الركيزة 

االأوىل للدولة الدميقراطية .

على خليفة م�شروع تعديل قانون الق�شاء

تزايد التوتر بني املوؤ�س�ستني التنفيذية والق�سائية يف م�سر

غيننا مهددة بالفو�سى مع تاأخر النتخابات 

هيومن ووت�س تدعو للتحقيق يف مذبحة بنيجرييا 

قرا�سنة �سوماليون يفرجون عن طاقم �سفينة دمناركية 

•• فريا-رويرتز:

التو�شل  عن  عاجزين  غينيا  يف  ال�شيا�شيون  الزعماء  م��ازال 
تاأخرت طويال  التي  الت�شريعية  االنتخابات  ب�شاأن  اتفاق  اىل 
االمر الذي قد ي�شعل عنفا قبليا ويقو�س مكا�شب اقت�شادية 
ويذكي خماوف من تدخل اجلي�س جمددا. واالنتخابات التي 
اىل  االنتقال  عملية  2011 هي ال�شتكمال  عام  كانت مقررة 
تاأجلت  لكنها   2008 ع��ام  ع�شكري  انقالب  بعد  م��دين  حكم 
املعار�شة على  اتفاق احلكومة واح��زاب  م��رة لعدم  اك��ر من 
طريقة اجرائها. وقتل 12 �شخ�شا على االقل واأ�شيب اأكر 
من 300 يف الفرتة بني فرباير �شباط وابريل ني�شان خالل 
املعار�شة وموؤيدي  العنيفة بني موؤيدي  امل�شادمات  اأي��ام من 
كوناكري.  ال�شاحلية  العا�شمة  يف  االم��ن  وق���وات  احلكومة 
الكراهية  ب��اذك��اء  االت��ه��ام��ات  وامل��ع��ار���ش��ة  وت��ب��ادل��ت احلكومة 
بني اأفراد قبيلة بيول املوؤيدة للمعار�شة وت�شكل نحو 40 يف 

للرئي�س  املوالية  اال�شغر  مالينكي  وقبيلة  ال�شكان  من  املئة 
امل��دي��ر منطقة  ف��وم��ون��ي��وه  كري�شتوفر  وق���ال  ك��ون��دي.  األ��ف��ا 
اأبحاث يف  القومي وهو معهد  الدميقراطي  باملعهد  افريقيا 
العرقية  النغمة  واأ�شاف  هائلة.  غينيا  يف  املخاطر  وا�شنطن 
ا�شتقطاب  حالة  اىل  تت�شاعد  غينيا  يف  ال�شيا�شي  اجل��دل  يف 
متزايدة. ويعمل املجتمع الدويل جاهدا لدفع االطراف اىل 
امتداد  اىل  غينيا  انهيار  ي��وؤدي  ان  خ�شية  املفاو�شات  طاولة 
وليبرييا  العاج  �شاحل  مثل  جم��اورة  دول  اىل  اال�شطرابات 
�شراعات  من  للتعايف  جتاهد  دول  وه��ي  وم��ايل  و�شرياليون 
ال�شا�شة يف غينيا يخاطرون  اأن  مدنية وحذر فومونيوه من 
ب��اع��ط��اء اجل��ي�����س ف��ر���ش��ة ���ش��ارع ب��ان��ت��ه��ازه��ا يف امل��ا���ش��ي وكان 
اجلرنال الن�شانا كونتي قد قام بانقالب عام 1984 بعد وفاة 
الرئي�س �شيكو توري وحكم البالد 24 عاما. وبعد �شاعات من 
وفاة كونتي �شيطر الكابنت مو�شى دادي�س كامارا على ال�شلطة 

عام 2008 وا�شتمر احلكم الع�شكري لعامني اخرين.

•• الغو�س-ا ف ب:

املحكمة  ام�����س  ووت�����س  راي��ت�����س  ه��ي��وم��ن  دع���ت منظمة 
الذي  املذبحة  الدولية اىل فتح حتقيق حول  اجلنائية 
وق��ع��ت م���وؤخ���را يف ب��ل��دة ب�����ش��م��ال ���ش��رق ن��ي��ج��ريي��ا حيث 
الدفاع  منظمة  ون�شرت  م�شلحني  مع  اجلي�س  ا�شتبك 
عن حقوق االن�شان ومقرها يف نيويورك �شورا التقطت 
باغا  بلدة  كبري يف  دم��ار  على  ت��دل  ال�شناعية  باالقمار 
ان يكون  انها ت�شتبه يف  )�شمال �شرق نيجرييا( وقالت 
اجلي�س النيجريي حاول اخفاء فداحة التجاوزات التي 

قد يكون ارتكبها يف تلك البلدة.
التحري  اىل  الدولية  اجلنائية  املحكمة  املنظمة  ودعت 
التي  املواجهات  تلك  التمهيدية يف  اط��ار حتقيقاتها  يف 

ادت اىل تدمري ن�شف البلدة.
بينما  �شخ�شا   37 مبقتل  ال��ن��ي��ج��ريي  اجل��ي�����س  واق���ر 
187 قتيال  ���ش��ق��وط  ال�����ش��ل��ي��ب االح���م���ر ع���ن  حت����دث 

و�شيناتورا حمليا عن 228 قتيال.
ونفى الع�شكريون تلك االرقام ورف�شوا ب�شدة ان يكون 

اجلنود اطلقوا الر�شا�س على مدنيني او احرقوا عمدا 
ع�شرات املنازل.

الت�شليل  �شخ�شيا  جوناثان  غ��ودالك  الرئي�س  وانتقد 
ع�شكريني  مع  الثالثاء  لقاء  بعد  باغا  حول  االعالمي 
كلفوا التحقيق معتربا انه ال ميكن اثبات احل�شيالت 
الثقيلة وانه ي�شتحيل ان يكون اكر من الف منزل قد 

دمر.
ان  ووت�����س  راي��ت�����س  اك���دت هيومن  ن�شرته  ب��ي��ان  لكن يف 
والتي حللتها  للبلدة  امللتقطة  ال�شناعية  االقمار  �شور 
2275 مبنى قد تكون على االرجح  تدل على تدمري 
معظمها منازل و125 اخرى تعر�شت ال�شرار كبرية  
من  �شورا  االن��رتن��ت  على  موقعها  على  املنظمة  وبثت 
املنطقة التقطت يف ال�شاد�س من ني�شان-ابريل واخرى 
يف 26 من ال�شهر نف�شه. وظهرت بني التاريخني مباين 
تبدو حمروقة وقالت املنظمة ان التناق�شات ال�شارخة 
الكبار  ال�شباط  االر���س وت�شريحات  الوقائع على  بني 
ت��ث��ري خم���اوف م��ن حم��اول��ة اخ��ف��اء جت�����اوزات ارتكبها 

اجلنود .

•• كوبنهاغن-ا ف ب:

اع��ل��ن��ت احل���ك���وم���ة ال���دمن���ارك���ي���ة ان����ه مت االف�������راج عن 
قرا�شنة  اح��ت��ج��زه��م  دمن��ارك��ي��ان،  بينهم  ب��ح��ارة،  �شتة 
بعدما  عامني  من  اكر  مدى  على  رهائن  �شوماليون 
يف  ابحارها  اثناء  �شفينتهم  منت  على  من  اختطفوهم 
خليج عدن. وقالت وزارة الداخلية الدمناركية يف بيان 
فيلبينيني  واربعة  ال�شتة دمناركيان  ال�شفينة  بحارة  ان 
. وبح�شب  ب��ذل��ك  اب���الغ عائالتهم  ب��خ��ري. لقد مت  ه��م 
تي  الدمناركية  التلفزيونية  للقناة  االلكرتوين  املوقع 
يف 2 فان اخلاطفني افرجوا عن الرهائن مقابل فدية 
البحر  يف  ت�شلموها  دوالر  ماليني   6،9 قدرها  مالية 
على دفعتني يومي الثالثاء واخلمي�س املا�شيني. وكان 

القرا�شنة هاجموا �شفينة ال�شحن ليوبارد يف خليج عدن 
قبالة �شواحل عمان يف 11 كانون الثاين يناير 2011. 
ووجهت اتهامات اىل مالكة ال�شفينة ال�شركة البحرية 
الدمناركية �شيبكارت بعدم القيام بكل ما يلزم لالفراج 
الطاقم  اف���راد  نقل  اختطافهم  وبعيد  ال��ره��ائ��ن.  ع��ن 
ال�شومايل  ال���رب  اىل  ال�شفينة  م��نت  ع��ل��ى  م��ن  ال�شتة 
با�شتمرار،  تغيريها  يتم  كان  اماكن  يف  احتجزوا  حيث 
بح�شب ما اعلنت �شيبكارت وقال مدير ال�شركة كالو�س 
البحارة.  ع��ائ��الت  م��ع  لتوي  حتدثت  لقد  بيان  يف  بيخ 
انها حلظة موؤثرة ومن البديهي ان الب�شرى ا�شتقبلت 
جهتها  من  الداخلية  وزارة  ون��ددت   . الفرح  من  بكثري 
بق�شوة القرا�شنة، معربة عن املها يف ان يتم اعتقالهم 

و�شوقهم امام العدالة.

•• لندن-يو بي اأي:

الوزراء  رئي�س  �شعبية  اأن  االأرب��ع��اء،  ام�س  ل��ل��راأي،  جديد  ا�شتطالع  اأظهر 
الربيطاين، ديفيد كامريون، تراجعت اإىل اأدنى م�شتوياتها منذ االنتخابات 
موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه  ال��ذي  اال�شتطالع،  وق��ال   .2010 ع��ام  ال�شابقة  العامة 
)يوغف( ون�شرته �شحيفة )اندبندانت(، اإن زعيم حزب العّمال املعار�س، اإد 
ميليباند، يتقّدم االآن على كامريون يف نظر الناخبني الربيطانيني، وذلك 

غداة االنتخابات املحلية املقررة يوم غد اخلمي�س.
واأ����ش���اف اأن ال��ن��اخ��ب��ني ال��ربي��ط��ان��ي��ني م��ن��ح��وا ك��ام��ريون 3.5 ن��ق��اط من 

وميليباند   ،2010 اأيار-مايو  يف  نقطة   5.1 باملقارنة  نقاط،   10 اأ�شل 
احلكومة  االأ�شغر يف  و�شريكه  كامريون  نائب  فيما منحوا  نقطة،   3.75
االئتالفية، نك كليغ، 3.05 نقاط، وهو اأدنى ر�شيد بني زعماء االأحزاب 

ال�شيا�شية الربيطانية.
ومنح اال�شتطالع حزب العّمال 3 9 % من اأ�شوات الناخبني الربيطانيني، 
وحزب املحافظني 31 %، و�شريكه االأ�شغر حزب الدميقراطيني االأحرار 
11 %، وحزب اال�شتقالل املعار�س %12 وتوقع فوز حزب العّمال باأغلبية 
ت�شل اإىل اأكر من 80 مقعداً من مقاعد جمل�س العموم )الربملان( اإذا ما 

تكررت النتائج نف�شها يف االنتخابات العامة املقررة عام 2015.

اإعدام 13 �سوماليًا 
يف بونت لند 

•• بو�شا�شو-رويرتز:

الند  بونت  اإقليم  �شلطات  اأعدمت 
 13 ال�����ش��وم��ال  �شمايل  ال��واق��ع يف 
عنا�شر  م��ن  اإن��ه��م  ق��ال��ت  �شخ�شا، 
ح��رك��ة ال�����ش��ب��اب امل��ج��اه��دي��ن، لكن 
احل���رك���ة ن��ف��ت ع��الق��ات��ه��ا مب���ن مت 

اإعدامهم موؤكدة اأنهم مدنيون.
يف  الع�شكرية  املحكمة  رئي�س  وقال 
عدن  ح��اج  الفتاح  عبد  الن��د  بونت 
اأعدمنا  بو�شا�شو  يف  لل�شحفيني 
بينهم  من  بالر�شا�س  13�شجينا 
باأنهم  ج��م��ي��ع��ا  واع���رتف���وا  ام������راأة، 
وقتلوا  ال�شباب  ح��رك��ة  يف  اأع�����ش��اء 
البارزين  العديد من رجال الدين 
االإعدام  تنفيذ  واأع��ق��ب  االإقليم  يف 
ن�شر قوات االأمن بكثافة يف مدينة 
ب��و���ش��ا���ش��و ال�����ش��اح��ل��ي��ة ل�����ردع اأي 
هجمات انتقامية. من جانبها اأكدت 
حركة ال�شباب اأن اإقليم بونت الند 
مل يعتقل اأحدا من مقاتليها، وقال 
احلركة  با�شم  الع�شكري  املتحدث 
لوكالة  ���ش��ع��ب  اأب�����و  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
اإعدامهم  مت  ال���ذي���ن  اإن  روي�����رتز 
ب���ال���ر����ش���ا����س م���دن���ي���ون اأب�����ري�����اء. 
ويعتقد م�شوؤولون اأن م�شلحني من 
بعد  ببطء  ت�شللوا  ال�شباب  حركة 
جنوبي  يف  معاقلهم  م��ن  ط��رده��م 
وو�شط ال�شومال يف هجوم للجي�س 
اإىل اإقليم بونت الند املتمتع بحكم 
االأعمال  تفادى  وال��ذي  ذات��ي  �شبه 

امل�شلحة اإىل حد كبري.
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العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/699 عمايل جزئي                                      
ال�شيارات    جمهول حمل  ا�شتيقاف و�شف  - ط��وارق خلدمات  املدعي عليه /1   اىل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد باد�شاه ح�شني مكبول ح�شني قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8.934 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
الق�شائية  املطالبة  من   %9 القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�شكوى )2013/127157(  
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/2 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  .ويف  االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1624 عمايل جزئي                                      
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  امل��واد  املدينه لتجارة  اىل املدعي عليه /1  - ميزان 
الدعوى  اق��ام عليك  املدعي / موكر احمد رفيق احمد   قد  ان  االقامة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18070 درهم( وتذكرة عوده 
مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 9% من املطالبة 
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�شكوى 
)2013/141177(  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/16 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1460  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة اوميغا بل�س ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /رام����ى م����روان اب���و احل�����ش��ن ومي��ث��ل��ه: ي��و���ش��ف احمد 
عبداهلل عبدالرحيم   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2012/11/21 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1942
 ch2D.19 االحد املوافق 2013/5/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/172  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شابر رزق عبداللطيف عمار    جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /ال�شيوف الذهبية للمقاوالت �س.ذ.م.م وميثله: 
ال�شادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  امل����ازم    ن��ور  م���روان حممد احمد 
بتاريخ 2012/1/24 وحددت  رقم 2011/1445 عمايل جزئي   بالدعوى 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/5/16 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها 
ch2D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا  بالقاعة 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/76 بيع عقار مرهون
بتوقيع  قرار  ا�شدار  بيع مال مرهون عبارة عن  اذن  الق�شية: طلب  مو�شوع 
املنفذ �شده /1- علي حممد   علي بجا�س-  اعالنه  املطلوب  التنفيذ  احلجز 
ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته وكيال عن بقية مالكي العقار ا�شماء وهند و�شعاد 
حممد علي بجا�س . جمهول حمل االقامة- مو�شوع االعالن: نعلنكم بانه مت 
احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن العقار حمل الرهن )نوع العقار: 
م�شاحة  امل��ن��خ��ول-   : املنطقة   )317-159 دب��ي  بلدية  رق��م   -572 رق��م  االر����س 
 124.079.118.92 وقدره  به  املطالب  للمبلغ  وفاء  قدم مربع   31.187 العقار: 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1050 جتاري كلي                                        
اىل اخل�شم املدخل /1  - منري نور الدين ابو زيد 2- عمار حممد  عيد اخلوالده  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي: �شركة /خليفة املري للنقل العام ذ.م.م   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )1551801 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12 % من تاريخ املطالبة 
ال��ت��ام.    وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د املوافق 2013/5/12 ال�شاعة  وحتى ال�شداد 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   9.30
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  10782 بتاريخ 2013/5/2     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1590 جتاري كلي                                        

اىل املدعى عليهما /1  - حممد ح�شن بن حمد الفال�شي/ ب�شفته من ورثة املرحوم فوزي حممد 
ح�شن بن حمد الفال�شي 2- فاطمة ب�شيت خليفة/ ب�شفتها من ورثة املرحوم فوزي حممد ح�شن 
اقام  ال���دويل   قد  التجاري  البنك  امل��دع��ي:  ان  االق��ام��ة مبا  الفال�شي جمهويل حمل  بن حمد 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم )1( وحتى )5( ب�شفتهم ورثة املرحوم 
فوزي حممد ح�شن بن حمد الفال�شي بان يدفعوا وبالت�شامن مع املدعى عليه رقم )6( مبلغ 
53.596.636 درهم مع الفائدة القانونية بن�شبة 9% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2011/8/24 وحتى 
ال�شداد التام. مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور   ch2E.21 اخلمي�س املوافق 2013/5/16 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على االقل . )علما بان املدعي قدم مبعدلة طلباته النهائية(
ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/107 مدين جزئي                                          
ا�شيكو  )�شابقا  )����س.ذ.م.م(  للمقاوالت  االوىل  العامليه   -   1/ عليه  املدعى  اىل 
العامليه للمقاوالت )�س.ذ.م.م(    جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: الريامي 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  .ذ.م.م    �س  ليزجن  اوت��و 
املدعى عليها مببلغ وقدره )35863 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12 بواقع  التجارية  القانونية  والفائدة 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.17 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1839 جتاري كلي                                        
اىل اخل�شم املدخل /1  - �شركة �شارة االقليمية )ذ.م.م( 2- خليل جورج كركر- كندي 
اجلن�شية- ب�شفته �شريكا بن�شبة 15% يف �شركة �شارة االقليمية  )ذ.م.م(   جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي تقاباًل : باري�س غالريي وميثله: علي ا�شماعيل اجلرمن   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )31985112 
دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية   12% م��ن تاريخ 
اال�شتحقاق. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/5/12 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1C.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  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 446 /2013 جت جز- م ر- ب- ع ن

ح�شن  ه�شام  عنه/  وكيال  الكويتي  حممد  �شعيد  �شلطان  علي  مدعي/ 
را�شد  �شالح  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  العربي/م�شري  عبداهلل 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ال�شام�شي  �شالح 
ال�شام�شي اجلن�شية:  را�شد �شالح  املطلوب اعالنه �شالح  مببلغ 49000درهم 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة االوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
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  2013/5/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 205 /2013 جت كل- م ر- ب- ع ن

ن�شيب  �شعيد  عليه:  باك�شتان  مدعي  اجلن�شية:  نوازي  مدعي/ جعفر خان 
رقم  اداء  امر  ملف  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ال�شبو�شي  عتيق 
ال�شبو�شي  عتيق  ن�شيب  �شعيد  اعالنه/  املطلوب  كلي  جتاري   2013/32
اجلن�شية: االمارات    عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز االداري �شخ�شيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 176 /2013 جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعي/ فرح نوفل حميد اجلن�شية: العراق مدعي عليه: حممد عبيد �شعفان 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامري  عو�س  عبيد 
مببلغ 113500 درهم املطلوب اعالنه/ حممد عبيد �شعفان عبيد عو�س العامري 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري  املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعالن رقم   2013/171 بالن�سر

املدعى : موؤ�ش�شة جنمة ال�شهباء الدارة العقارات  املطلوب اعالنه: 
نظم الدين �شاثوث   العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى 
امل���واف���ق 2013/5/20 موعدا  االث��ن��ني  ي���وم  وح���دد  اع���اله  امل���ذك���ورة 
جلنة  ام��ام  الظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعددد اخل�شوم لدى 
ق�شم التح�شري وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شليم االعالن. 

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعالن رقم   2013/27 بالن�سر

املدعى : حارب مغري �شامل حارب العميمي  املطلوب اعالنه: احلوت 
مبا  بالن�شر  العنوان:  علي   حممد  عي�شى  /ميثلها  والر�شم  للخط 
امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم االثنني املوافق  ان املدعي رف��ع الدعوى 
 12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا   2013/5/6
ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا 
بالرد و�شورا منها  اي��داع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد،  بوا�شطة  او 
ايام من  التح�شري وذلك خالل خم�شة  ق�شم  بعددد اخل�شوم لدى 

تاريخ ت�شليم االعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/259   جتاري جزئي            
اىل املدعي عليه /1- فاو�شتو ليانو �شرييابو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
ام القيوين الوطني نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/11/14 
بالزام املدعى عليه بان  القيوين الوطني  ام  املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك  يف الدعوى 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره واحد وع�شرون الف و�شبعمائة واثنني وثمانون درهم 
و�شتة وثالثون فل�شا والفائدة التاخريية عنه بواقع 9% اعتبارا من املطالبة الق�شائية 
بتاريخ 2011/3/17 وحتى ال�شداد التام والزمته بر�شوم الدعوى وم�شروفاتها ومبلغ 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة 
با�شم �شاحب  لن�شر هذا االع��الن �شدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
ا                    اىل املدعي عليه/دبلوما االمارات ملقاوالت البناء جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على االقل باال�شافة 

اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1333/2013/13
1332/2013/13
1331/2013/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
�شيفول موال ايار علي

حممد جهانغري عبدالقادر
�شتار �شهيد اهلل           

مبلغ املطالبة
12507 درهم �شامل تذكرة العودة
12625 درهم �شامل تذكرة العودة
13063 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/ي�س وي فك�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 ال�شاعة 8:30  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
917/2013/13
918/2013/13
919/2013/13
920/2013/13
921/2013/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
�شري باندايانون ادانا

الرينكو فيدل ديال
جيلدو دي لونا ماناجنان
بريان بيكار دال كونتادو

جو�شيفو�س فريارين لينابان   

مبلغ املطالبة
22880 درهم �شامل تذكرة العودة
23090 درهم �شامل تذكرة العودة
19979 درهم �شامل تذكرة العودة
11792 درهم �شامل تذكرة العودة
19454 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1460 عمايل جزئي                                        
حمل  جمهول  ذ.م.م  �س  لوجي�شتك�س  جلوبال  اك�شن   -   1/ عليه  املدعي  اىل 
اقام  قد  البلتاجي   نبيل حممد حممد  احمد  امل��دع��ي: حنان  ان  االق��ام��ة مبا 
 45578( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  ع��وده  وتذكرة  دره��م( 
لها جل�شة  ال�شكوى )2013/140478(. وحددت  رقم  الق�شائية  املطالبة  تاريخ 
فانت  لذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/5/8 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 .ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/769 عقاري كلي                                      
اىل اخل�����ش��م امل���دخ���ل   /1  - ف��اط��م��ة ع��ب��دال��رح��م��ن اح��م��د ال��ع��ط��ار 2- م��اج��د احمد 
االقامة  حمل  جمهويل  احمد   من�شور  احمد  من�شور  م�شفر   -3 العطار  عبدالرحيم 
اقام عليك  نادر احمد احقريان وميثله: عبيد �شقر عبيد بو�شت  قد  املدعي:  ان  مبا 
درهم(   179541( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام 
الوفاء لبطالن اتفاقية البيع  وال�شراء املربمة فيما بني املدعي واملدعي عليها. وحددت 
لذا   ch1B.8 لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/23 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
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 الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   
عالقة  قطع  �شابقا   عن  العامة(  لل�شيانة  الن�شيم  )ركن  تعلن 

ح�شن  علي  عا�شور  املدعو  / 
ابوزيد م�شري اجلن�شية يحمل 
رقم  4108985  �شفر  جواز 
مهند�س  م�شاعد  لدينا  ويعمل 
اأنه مت قطع العالقة معه  حيث 
ولي�س   2013/5/1 من  نهائيا 
باملوؤ�ش�شة  �شخ�شية  اأي �شفة  له 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  املذكورة 
االإعالن كما نحذر من ا�شتخدام 
او توقيعة با�شم املوؤ�ش�شة ال�شابق 
واحلايل حتى ال يقع يف امل�شائلة 

خالل  املوؤ�ش�شة  مراجعة  اواعرتا�س  حق  له  من  فعلى  القانونية 
ا�شبوع واالفان املوؤ�ش�شة غري م�شوؤلة بعد هذه املدة وهذا للعلم

ن�شر علي م�شئولية املعلن

قطع عالقة وحتذير

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

بتاريخ:2013/2/19 م املودعة حتت رقم: 187058 
با�ش��م:الرحبة لتجارة املعدات امليكانيكية .

وعنوانه:م�شفح ال�شناعية - �س.ب:92161 - هاتف:025508841.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

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

الواق�عة بالفئة:35
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل تر�س)جنزير( ويدنوه �شكل ترو�س)عدد اثنني حتت بع�شهما( .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مايو 2013 العدد 10782

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

بتاريخ:2013/3/26 م املودعة حتت رقم: 189145 
تاريخ ايداع االولوية:2013/3/26م

با�ش��م:من�شور للتجارة .
وعنوانه:العني - �شارع خليفة العني - �س.ب: - 16014 - هاتف:0504473743 - فاك�س:037660391

.mantrade79@yahoo.com:الربيد االلكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

قهوة ، توابل ، حلويات . 
الواق�عة بالفئة:30

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة من�شور على �شكل هند�شي مائل من الطرفني وكتب ا�شفلها حرف
مائل من  �شكل هند�شي  على   MANSOUR كلمة  كتب  وا�شفلها  ب�شكل مميز  االجنليزية  باللغة   M

الطرفني جميعها كتب باللون االبي�س وحددها باللون اال�شود .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مايو 2013 العدد 10782 العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1162   

املنذر االول/هو�شانغ مزيدى كندي اجلن�شية- عنوانه: دبي- ميديا �شيتي- ميدو 6 �شارع رقم 2 بناء رقم 
6- هاتف 6325621-050 املنذر الثاين : جايل مزيدى كندية اجلن�شية- عنوانها: دبي- ميديا �شيتي- ميدو 
6 �شارع رقم 2 بناء رقم 6- هاتف 6325621-050 بوكالة املحامي/ ا�شماعيل ح�شن اجلعبي  �شد: املنذر اليه: 
ب�شت هوم االمارات العقارية عنوانها: دبي- �شارع ال�شيخ زايد- برج العطار لالعمال- طابق رقم 32 هاتف 
بتعيني حمكم: 1- حيث مت  اليها  للمنذر  العدل  املنذرين عن طريق كاتب  ان��ذار من  املو�شوع:    3311133
�شكنية يف م�شروع جلوبال جلف  �شراء وحدة  اليها على  واملنذر  املنذرين  2008/12/16 بني  بتاريخ  االتفاق 
ريزيدن�س يف مدينة دبي الريا�شية باجمايل مبلغ 1161189 درهم حيث ان املنذرين قاما ب�شداد 45% من ثمن 
ال�شراء ) 528975 درهم(  2- وحيث ان من بنود االتفاق ان تاريخ االجناز املتوقع للعقار بعد �شتة ا�شهر من 
تاريخ توقيع االتفاقية اال انه قد م�شت �شنوات ومل تفى املنذر اليها باالتفاق. 3- وحيث انه وباال�شتعالم من 

دائرة االرا�شي عن ن�شبة االجناز يف امل�شروع افادت ان ن�شبة اجناز امل�شروع هي 6.9% حتى تاريخ 2013/3/7 
4- وحيث ان املنذران طالبا املنذر اليها با�شرتداد املبالغ امل�شددة اال ان املنذر اليها امتنعت عن ارجاع املبالغ 
دون �شبب قانوين 5- وحيث ان البند رقم 18 يف اتفاقية البيع وال�شراء املربمة بني الطرفني ين�س على انه 
اذا مل يحل اخلالف بني الطرفني خالل ثالثون يوما يتم احالة االمر اىل التحكيم يف دبي وفقا لقوانني 
بوا�شطة  الوقت  بها يف ذلك  املعمول  دبي  بغرفة جتارة و�شناعة  والتحكيم  التوفيق  لقواعد  االم��ارة ووفقا 
حمكم واحد يتم تعيينة ويجب ان يكون قراره ملزما ونهائيا. لذلك: يلتم�س املنذران من املحكمة املوقرة 
باخطار املنذر اليها لتعيني حمكم ويف حالة انق�شاء �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم باالنذار دون موافاتنا بالرد 
�شيتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة جتاهكم للطالبة بالتعوي�س عن اال�شرار الناجتة عن عدم ت�شليم 

الوحدة ال�شكنية يف مواعيد اال�شتالم املتفق عليها او �شداد املبلغ امل�شدد لكم.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10781 بتاريخ 2013/5/1   

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 526 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ ايكو لتجارة مواد البناء- بوكالة /م�شطفى عبدالرحيم يو�شف اجلن�شية: 
االمارات مدعي عليه: �شركة زيالن القاب�شة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
اجلن�شية:  القاب�شة  زيالن  اعالنه/�شركة  املطلوب  درهم   3905120 مببلغ  مطالبة 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    -
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 928 /2012 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ خليفة حممد �شامل �شعيد املحريبي اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: 
�شركة التاأمني املتحدة اجلن�شية: االمارات    مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
100.000 درهم املطلوب اعالنه/حممد رحمن عبداهلل مري خان اجلن�شية: 
باك�شتان   عنوانه: بالن�شر )علما بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 85 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�س التجاري    
مدعي/ �شركة اخلزنة للتاأمني �س م ع اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: عمار عبداهلل 
درهم   30000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:�شوريا   النحا�س 
اجلن�شية:�شوريا  النحا�س  عبداهلل  اعالنه/عمار  املطلوب  درهم    20000 تعوي�س   +
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء 
الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
�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  

2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 842 /2013 عم جز -م ع-  ب- اأظ

اخلليج  يولند  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  العامل  �شم�س  ابوبكر  مدعي/ 
لالن�شاءات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 
لالن�شاءات  اخلليج  يولند  اعالنه/  املطلوب  درهم    20000 تعوي�س   + درهم   30000
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائن املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة العمالية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 146 /2013 عم كل - م ع - ب- اأظ

ارتي  عليه:  مدعي  الفلبني   اجلن�شية   لوبا  �شيلدا  �شريي  ري�شيل  مدعي/ 
للتغليف اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية    املطلوب 
اعالنه/ارتي للتغليف اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
بن  حممد  مبدينة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
زايد  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة العمالية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 116 /2013 مد كل- م ر- ب- اأظ

�شارة  بنتها:  على  و�شية  وب�شفتها  نف�شها  عن  با�شكو  ماالبان  نورميندا  مدعي/ 
�شلطان  �شلطان عبداهلل  عليه:  الفلبني مدعي  �شلطان احلمادي اجلن�شية:  عبداهلل 
جمعة احلمادي واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري  املطلوب 
اعالنهما/1-�شلطان عبداهلل �شلطان جمعة احلمادي   اجلن�شية: االمارات 2-احمد 
عبداهلل �شلطان جمعة احلمادي اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/13 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 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  2013/4/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن بيع باملزاد العلني

بيع  تقرر  االبتدائية  العني  حمكمة   2011/463 رقم  ت�شفية  حكم  على  بناء 
اخرى(  ومواد   ورخام  ماكنات   ( الرخام  العمال  �شربانو  �شركة  موجودات 
الثالثاء  يوم   2013/5/7 بتاريخ  وال�شراء احل�شور  املعاينة  يرغب  وعلى من 
ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا ملقر ال�شركة  - مزيد مع�شكر ال�شركات- خلف 
�شوبر ماركت روي- جممع روابي العني   -وعلى ان ت�شلم العرو�س مع تامني 
م�شرتد 500 درهم خالل ا�شبوع من تاريخ املعاينة اىل امل�شفي الق�شائي �شابر 
العني-   18566 ب   �س  للتدقيق-  العني  مكتب  ومقرة  يون�س  عبداللطيف 
االبي�س و�شوف  الثلج  املهريي- فوق حمالت  بناية جمموعة  العام-  ال�شارع 

يتم فتح مظاريف العرو�س بتاريخ 2013/5/16
 للمراجعة االت�شال على  6232486-050 �شابر يون�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10781 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 414و415 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

الكالم  اهلل  مون  ر�شل  2-حممد  حنيف   حممد  فاروق  1-عمر  مدعيان/ 
عبدالرب اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: القوة العا�شرة للمقاوالت العامة 
اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
القوة العا�شرة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/6
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2042 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
الكهربائية وال�شحية اجلن�شية:  العريف لالأعمال  التنفيذ/ موؤ�ش�شة  طالب 
العامة ذ.م.م اجلن�شية:  النه�شة للمقاوالت  املنفذ �شده : �شقور  االمارات   
االمارات املطلوب اعالنه: �شقور النه�شة للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2012/428 جت جز- ت- ب- اأظ وحدد لنظره 
فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/23 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  مكلف باحل�شور 
تفاديا  اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 934و935 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

ميزي  ا�شماعيل  ح�شني  2-عمران  اهلل  كرمي  الت  االمني  1-نور  مدعيان/ 
واالن�شاءات  للطاقة  احلقول  عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/7
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 916 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ بابي�شون جو�شيف �شيتي�شريي جو�شيف توما�س �شيتي�شريي اجلن�شية: 
اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  العمال  االمارات  ا�شرت  عليه:  مدعي  الهند  
ا�شرت  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   
بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  العمال  االمارات 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم 874و885و886و884و875و876 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ
مدعيني/1- كا�شي حيدر علي الفظ الدين 2- مامني مياه كالو مياه 3-حممد اهو�شان 
6-عبدال�شالم  عبدال�شالم  ح�شن  عامر   -5 موال  اال�شالم  4-ا�شرف  عبدالكودوهك  اهلل 
ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  �شري  فالك  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ح�شني  مونوار 
�شري  اعالنه/ فالك  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  االمارات مو�شوع  اجلن�شية: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
لنظر  موعدا   2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
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  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 148 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�شية: االمارات   مدعي عليه: عبداهلل حممد عبداهلل الذهب- 
ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته/ �شاحب موؤ�ش�شة: روابط االمارات ملواد البناء اجلن�شية: االمارات 
مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق  184.310.35 درهم فائدة قانونية 12% �شحة احلجزالتحفظي  
�شاحب  وب�شفته/  ال�شخ�شية  ب�شفته  الذهب-  عبداهلل  حممد  عبداهلل  اعالنه/  ملطلوب 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  البناء  ملواد  االمارات  روابط  موؤ�ش�شة: 
املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر  الثالثاء  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم  اقام الدعوى 
حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة مع�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  2013/4/30

قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 526 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ ايكو لتجارة مواد البناء- بوكالة /م�شطفى عبدالرحيم يو�شف اجلن�شية: 
االمارات مدعي عليه: �شركة زيالن القاب�شة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
اجلن�شية:  القاب�شة  زيالن  اعالنه/�شركة  املطلوب  درهم   3905120 مببلغ  مطالبة 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    -
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 928 /2012 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ خليفة حممد �شامل �شعيد املحريبي اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: 
�شركة التاأمني املتحدة اجلن�شية: االمارات    مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
100.000 درهم املطلوب اعالنه/حممد رحمن عبداهلل مري خان اجلن�شية: 
باك�شتان   عنوانه: بالن�شر )علما بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1113 /2012 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ البنك الوطني العماين اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: يحى ولد حممد 
بيب اجلن�شية: موريتانيا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة )72.824.40 درهم( 
املطلوب اعالنه/ يحى ولد حممد بيب اجلن�شية: موريتانيا  عنوانه: بالن�شر )اعالن 
ب�شدور حكم متهيدي باعادة الدعوى للخبري ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
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  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 85 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�س التجاري    
مدعي/ �شركة اخلزنة للتاأمني �س م ع اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: عمار عبداهلل 
درهم   30000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:�شوريا   النحا�س 
اجلن�شية:�شوريا  النحا�س  عبداهلل  اعالنه/عمار  املطلوب  درهم    20000 تعوي�س   +
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء 
الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
�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  

2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 842 /2013 عم جز -م ع-  ب- اأظ

اخلليج  يولند  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  العامل  �شم�س  ابوبكر  مدعي/ 
لالن�شاءات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 
لالن�شاءات  اخلليج  يولند  اعالنه/  املطلوب  درهم    20000 تعوي�س   + درهم   30000
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/5 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائن املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة العمالية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 146 /2013 عم كل - م ع - ب- اأظ

ارتي  عليه:  مدعي  الفلبني   اجلن�شية   لوبا  �شيلدا  �شريي  ري�شيل  مدعي/ 
للتغليف اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية    املطلوب 
اعالنه/ارتي للتغليف اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
بن  حممد  مبدينة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
زايد  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة العمالية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
   اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 181 /2013 مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/ حممود عدنان عبدالرحيم بطاينة اجلن�شية: االردن  مدعي عليه: 
عبيد بن غميل بن عبيد الوح�س اجلن�شية: �شلطنة عمان  مو�شوع الدعوى: 
و�شل امانة 50000 درهم  املطلوب اعالنه/عبيد بن غميل بن عبيد الوح�س 
اجلن�شية: �شلطنة عمان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 116 /2013 مد كل- م ر- ب- اأظ

�شارة  بنتها:  على  و�شية  وب�شفتها  نف�شها  عن  با�شكو  ماالبان  نورميندا  مدعي/ 
�شلطان  �شلطان عبداهلل  عليه:  الفلبني مدعي  �شلطان احلمادي اجلن�شية:  عبداهلل 
جمعة احلمادي واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري  املطلوب 
اعالنهما/1-�شلطان عبداهلل �شلطان جمعة احلمادي   اجلن�شية: االمارات 2-احمد 
عبداهلل �شلطان جمعة احلمادي اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/13 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 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  2013/4/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/526   احوال نف�س م�سلمني              
اىل املدعي عليه   /1- حممد حممود جزه ره  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى/ نارجيزا باكيفا  نعلنكم بان 
باالتي:  باكيفا  نارجيزا  ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  2013/4/9 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري مبا يلي: 1- تطليق املدعية/ نارجيزا باكيفا على املدعى عليه/ حممد حممود 
جزه ره  طلقه بائنة للغيبة اعتبارا من حني �شريورة احلكم باتا وعليها اح�شاء عدتها ال�شرعيه وفق حالها اعتبارا 
من ذلك اليوم 2- الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية مبقدار الف درهم �شهريا �شاملة جميع اوجه 
النفقة اعبتارا من تاريخ رفع الدعوى 2012/4/15 وحتى �شريورة احلكم بالتطليق باتا. 3-الزام املدعى عليه بان 
يوؤدي للمدعية  نفقه عده فيما يخ�س ال�شكنى مبقدار الفني ومائتي درهم ملرة واحدة اعتبارا من  حني �شريورة 
احلكم بالتطليق باتا. 4- اثبات ح�شانة املدعية البنها ) امني( 5- الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة بنوة 
ال�شكن اعتبارا من تاريخ رفع  النفقه ما عدا   اربعمائة درهم �شهريا �شامله جميع اوجه  البنهما )امني( مبقدار 
الدعوى. 6- الزام املدعى عليه اعداد م�شكن ح�شانه منا�شب وجتهيزه باملنا�شب من االثاث و�شداد اجرته ال�شنويه 
مبا ال يقل عن ع�شرة االف درهم و�شداد فواتري املاء  والكهرباء بانتظام اعتبارا من حي   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 ق�سايا ال�سرة                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن بيع باملزاد العلني

بيع  تقرر  االبتدائية  العني  حمكمة   2011/463 رقم  ت�شفية  حكم  على  بناء 
اخرى(  ومواد   ورخام  ماكنات   ( الرخام  العمال  �شربانو  �شركة  موجودات 
الثالثاء  يوم   2013/5/7 بتاريخ  وال�شراء احل�شور  املعاينة  يرغب  وعلى من 
ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا ملقر ال�شركة  - مزيد مع�شكر ال�شركات- خلف 
�شوبر ماركت روي- جممع روابي العني   -وعلى ان ت�شلم العرو�س مع تامني 
م�شرتد 500 درهم خالل ا�شبوع من تاريخ املعاينة اىل امل�شفي الق�شائي �شابر 
العني-   18566 ب   �س  للتدقيق-  العني  مكتب  ومقرة  يون�س  عبداللطيف 
االبي�س و�شوف  الثلج  املهريي- فوق حمالت  بناية جمموعة  العام-  ال�شارع 

يتم فتح مظاريف العرو�س بتاريخ 2013/5/16
 للمراجعة االت�شال على  6232486-050 �شابر يون�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/130 عمايل جزئي                                      
االقامة مبا  للتجميل   جمهول حمل  لو�شي  - �شالون  املدعي عليه /1   اىل 
ان املدعي / امييلي الفورقيو بيالكو  وميثله: مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ    
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د 
)36966 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املوافق  ي��وم االث��ن��ني  ال��ت��ام.    وح���ددت لها جل�شة  ال�����ش��داد  اال�شتحقاق وحتى 
2013/5/6 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  10781 بتاريخ   2013/5/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 414و415 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

الكالم  اهلل  مون  ر�شل  2-حممد  حنيف   حممد  فاروق  1-عمر  مدعيان/ 
عبدالرب اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: القوة العا�شرة للمقاوالت العامة 
اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
القوة العا�شرة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/6
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/3
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2042 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
الكهربائية وال�شحية اجلن�شية:  العريف لالأعمال  التنفيذ/ موؤ�ش�شة  طالب 
العامة ذ.م.م اجلن�شية:  النه�شة للمقاوالت  املنفذ �شده : �شقور  االمارات   
االمارات املطلوب اعالنه: �شقور النه�شة للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2012/428 جت جز- ت- ب- اأظ وحدد لنظره 
فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/23 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  مكلف باحل�شور 
تفاديا  اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/159 جتاري جزئي    

اىل املحكوم عليه/ خلفان عبداهلل احمد عبداهلل خادم الهاملي  العنوان بالن�شر 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/3/28م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان��ه  نعلمك 
بالتايل:  ال�شيارات  لتاأجري  ال�شايع   / ل�شالح  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  بالزام   : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
مبلغا وقدره 8.430 درهم ) ثمانية االف واربعمائة وثالثون درهم( والزمته 
 2013/4/30 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  10782 بتاريخ   2013/5/2     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1590 جتاري جزئي    

انه  نعلمك  بالن�شر  ال��ع��ن��وان  البي�س  عبداللطيف  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/1/28م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
بالتايل:  ال�شيارات  لتاأجري  ال�شايع   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة 
يوؤدي  ب���ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام   : احل�����ش��وري  مب��ث��اب��ة  املحكمة  حكمت 
 ) دراه���م  وع�����ش��رة  االف  ث��الث��ة   ( دره���م   3.010 وق���دره  مبلغا  للمدعية 
والزمته كذلك بامل�شاريف. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
اليوم  اعتبارا من  يوما   30 لال�شتئناف خالل  قابال  2013/4/30 حكما 

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  10782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  638/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : حممد احمد حممد بنورية اجلن�شية: االمارات امل�شتاأنف عليه:حممد 
قي�شر �شاه عامل اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع اال�شتئناف : ا�شتئناف حكم رقم 
2012/530 جتاري جزئي املطلوب اعالنه/حممد قي�شر �شاه عامل اجلن�شية: 
ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  قد  امل�شتاأنف  ان  بالن�شر  مبا  العنوان:  بنغالدي�س 
الدعوى رقم 2012/530 جت  جز- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد 
املوافق 2013/5/5 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة 
الثالثة حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 536 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ابو �شفيان حممد القيوم اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: احللو 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  اليدوية  للنجارة 
املطلوب اعالنه/ احللو للنجارة اليدوية اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 934و935 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

ميزي  ا�شماعيل  ح�شني  2-عمران  اهلل  كرمي  الت  االمني  1-نور  مدعيان/ 
واالن�شاءات  للطاقة  احلقول  عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/7
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 916 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ بابي�شون جو�شيف �شيتي�شريي جو�شيف توما�س �شيتي�شريي اجلن�شية: 
اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  العمال  االمارات  ا�شرت  عليه:  مدعي  الهند  
ا�شرت  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   
بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  االلكرتوميكانيكية  العمال  االمارات 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم 874و885و886و884و875و876 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ
مدعيني/1- كا�شي حيدر علي الفظ الدين 2- مامني مياه كالو مياه 3-حممد اهو�شان 
6-عبدال�شالم  عبدال�شالم  ح�شن  عامر   -5 موال  اال�شالم  4-ا�شرف  عبدالكودوهك  اهلل 
ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  �شري  فالك  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ح�شني  مونوار 
�شري  اعالنه/ فالك  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  االمارات مو�شوع  اجلن�شية: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
لنظر  موعدا   2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
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  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    يف الدعوى رقم 2011/343 عقاري كلي

املقامة من املدعية: كا�شبيان جوالري )م د م �س( بوكالة املحامني الدكتور 
ريا�س الكبان وفايز العرميى و�شيف املطوع. �شد املدعى عليها: عرب جولد 
نخطركم  املتعددة.  لل�شلع  دب��ي  مركز  امل��دخ��ل:  واخل�شم  �شي(  �شي  ام  دى   (
حممد  ابراهيم  احمد  �شيما  ال�شيدة/  ن��دب  قد  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ب��ان 
كخبرية   )042501811( رق��م  فاك�س   )042501818( رق��م  ه��ات��ف  اللنجاوي 
هند�شية بالدعوى املذكورة اعاله وذلك للرد على املهام الواردة بحكم املحكمة 
لالجتماع   2013/5/7 جل�شة  ح��ددت  وق��د   2013/1/20 يف  امل���وؤرخ  التمهيدي 
يف  ال��ن��زاع  مو�شوع  لبحث  امل��ذك��ور  باملوعد  احل�شور  منكم  يرجى  ل��ذا  معكم 

الدعوى املذكورة وبعك�شة �شيتم كتابة التقرير يف غيبتكم.

  اخلبرية/ �سيما احمد ابراهيم حممد اللنجاوي

  اعالن بح�سور جل�سة اخلربة الوىل

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 148 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�شية: االمارات   مدعي عليه: عبداهلل حممد عبداهلل الذهب- 
ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته/ �شاحب موؤ�ش�شة: روابط االمارات ملواد البناء اجلن�شية: االمارات 
مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق  184.310.35 درهم فائدة قانونية 12% �شحة احلجزالتحفظي  
�شاحب  وب�شفته/  ال�شخ�شية  ب�شفته  الذهب-  عبداهلل  حممد  عبداهلل  اعالنه/  ملطلوب 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  البناء  ملواد  االمارات  روابط  موؤ�ش�شة: 
املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر  الثالثاء  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم  اقام الدعوى 
حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة مع�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  2013/4/30

قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/جلف ايروزينا كايف وجريل ر�شتورانت  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة 

يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 ال�شاعة 8:30  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  باال�شافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
498/2013/13
499/2013/13
502/2013/13
500/2013/13
501/2013/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
ليليان بالتني بو�شكاجان

جويف لني رامو�س بايوجاو
فران�شي�س تان بو

ميالين رو�س
ادواردو جر لريوم االيا  

مبلغ املطالبة
11352 درهم �شامل تذكرة العودة
10852 درهم �شامل تذكرة العودة
12799 درهم �شامل تذكرة العودة
10288 درهم �شامل تذكرة العودة
11799 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد 10782 بتاريخ 2013/5/2   

تنويه
باال�شارة اىل االعالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10774 بتاريخ 2013/4/22 
التجاري/الظفرة  باال�شم   )cn-1399595  ( التجارية  الرخ�شة  بخ�شو�س 

لاللب�شة واالحذية الرجالية
تنوه دائرة التنمية االقت�شادية بانه ورد خطاأ يف االعالن امل�شار اليه اعاله ومل تذك 

التعديالت التالية: 
ا�شافة /بيات �شعيد فار�س �شعيد املن�شوري وال�شحيح هو بيات �شعيد فار�س �شعيد املزروعي

باال�شافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�شابق:
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل   من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقو ق او 

دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 453 /2013 عم جز- م ع - ب- اأظ

مدعي/ حممد �شوبوج حممد نور الزمان اجلن�شية بنغالدي�س  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الباهية  جنمة 
العامة  للمقاوالت  الباهية  اعالنه/جنمة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/7 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �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 

2013/4/17
قلم املحكمة العمالية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 192 /2012 مد كل- م ر-ب  - اأظ

مدعي/ �شلمان جا�شم دروي�س واخرون اجلن�شية: قطر  مدعي عليه: ح�شن 
املطلوب  خبري  ندب  الدعوى:  مو�شوع  قطر   اجلن�شية:  دروي�س  جا�شم 
اعالنه/�شركة هند�شة الدروي�س االمارات ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  االدخال-(  وورود  االدخال  بالن�شر)ب�شحيفة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/30
قلم املحكمة املدنية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 820 /2013 عم جز- م ع - ب- اأظ

ارتي  عليه:  مدعي  الفلبني  اجلن�شية:  كايالن  نيلميدا  كاثرين  مدعي/ 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  للتغليف 
اعالنه/ارتي للتغليف اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة العمالية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1279 /2012 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ م�شرف ابوظبي اال�شالمي اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: احمد يحيى 
بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الرميثي  علي  حممد 
اجلن�شية:  الرميثي  علي  حممد  يحيى  احمد  اعالنه/   املطلوب  درهم(   40.000(
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) التقرير   بورود  )علما  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   
لنظر  موعدا   2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
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  2013/4/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2249 /2011 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك الوطني العماين اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: جمدي م�شلم عبيد 
احلجري اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز التحفظي   
املطلوب اعالنه/جمدي م�شلم عبيد احلجري اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر   
)بتعديل الطلبات( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االحد املوافق 2013/5/12 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  2013/4/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2089 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ ترمي �شديق حممد ح�شني خوري اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: حممد 
ف�شخ عقد+ مطالبة  الدعوى:  االمارات  مو�شوع  اجلن�شية:  ال�شيخ  بن  عبدال�شمد 
مالية 105.000.00 درهم املطلوب اعالنه/ حممد عبدال�شمد بن ال�شيخ اجلن�شية: 
املدعي  ان  وال�شطب(  حيث  والتعجيل  ال�شحيفة  )باأ�شل  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/12 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 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها 

2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 642 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
نا�شر  ا�شماعيل  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  الوطني  االحتاد  بنك  مدعي/ 
احلجز  وثبوت  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املن�شوري  ح�شني 
التحفظي بقيمة 1851176 درهم  املطلوب اعالنه/ا�شماعيل نا�شر ح�شني املن�شوري 
املذكورة اعاله  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  االمارات   عنوانه:  اجلن�شية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/8 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
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  2013/5/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1525 /2012 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/ بندو �شريندران اجلن�شية: الهند  مدعي عليه: فاداكي ماداتيل �شارت 
�شاندرا مينون بوتوم اجلن�شية: الهند مو�شوع الدعوى: طالق ل�شرر ونفقة 
ومتعة واثبات ح�شانة و�شكن  املطلوب اعالنه/ فاداكي ماداتيل �شارت �شاندرا 
مينون بوتوم اجلن�شية: الهند عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
بوا�شطة وكيل معتمد  او  الكائنة   �شخ�شيا   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/30
الحو ال ال�سخ�سية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  526/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : وي�شرتيدج ليمتد ذ.م.م منطقة حرة جبل علي- �شركة دولية رو�شية اجلن�شية 
االمارات   اجلن�شية:  واخرون  العقارية  هيدرا  عليه:�شركة  امل�شتاأنف  رو�شيا  اجلن�شية: 
البالغة  اتفاقية  امل�شتانف والق�شاء جمددا بف�شخ  : تعديل احلكم  مو�شوع اال�شتئناف 
 1.500.000 مببلغ  تعوي�س   + درهم  مببلغ  مالية  مطالبة  درهم   14.095.354 قيمتها 
فائدة مببلغ  105.000 درهم 4.328.656.20 درهم املطلوب اعالنه/�شركة هيدرا العقارية   
ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  امل�شتاأنف قد  ان  بالن�شر  مبا  العنوان:  اجلن�شية: االمارات  
الدعوى رقم 2012/2042 جت كل- م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 
2013/5/5 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة 
ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك 

التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/463 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ حمل غوث الدين للخياطة اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده 
: عبداهلل �شامل حممد املنهايل اجلن�شية: االمارات   املطلوب اعالنه: عبداهلل 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  املنهايل  حممد  �شامل 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2012/97 
جت جز- ب �س- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 
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 اجلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2081 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ جبل علي للنقليات العامة اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده : 
�شركة اجلزيرة للمقاوالت الطرق اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: �شركة 
اجلزيرة للمقاوالت الطرق اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2012/828 
جت جز- م ت - ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 
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 اجلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/61 ت   اجر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة ام بي ام اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده : �شركة ناجي 
بيومي للمقاوالت العامة ذ.م.م  اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: �شركة 
ناجي بيومي للمقاوالت العامة ذ.م.م  اجلن�شية: االمارات ا  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
 ا�ستدعاء للف�سل يف ال�ستئناف  رقم 252+ 2011/265

اىل امل�شتاأنف �شدهم /1- �شركة انرتبراي�س لال�شتثمار 2-�شهيل مبارك الكتبي ، غامن 
�شهيل الكتبي ،حممد �شهيل الكتبي العنوان: بالن�شر- مبا ان امل�شتاأنف موؤ�ش�شة جاما 
ملقاوالت البناء- قد ا�شتانفت احلكم االبتدائي ال�شادر من حمكمة ابوظبي االبتدائية 
يف الق�شية رقم 2010/708 فانتم مكلفون باحل�شور امام حمكمة اال�شتئناف/ الدائرة 
التجارية اال�شتئنافية االوىل/ �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد يف ال�شاعة 10.00 من 
�شباح يوم االحد املوافق 2013/5/5 لالجابة على اال�شتئناف املقام �شدكم وفق طلب 
اال�شتئناف املرفق. ومبا ان هذا التاريخ حمدد ل�شماح اال�شتئناف فعليكم ان تقدموا 
املوعد  يف  احل�شور  عدم  حال  يف  انه  واعلموا  مل�شتنداتكم  و�شورا  بدافاعكم  مذكرة 
�شيف�شل يف اال�شتئناف يف غيابكم. وان كان لديكم ا�شتئناف مقابل عليك ان تتقدم به 

اىل املحكمة خالل املدة القانونية - �شدر بتاريخ 2013/4/28م.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

امارة ابوظبي- دائرة الق�ساء
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي التجارية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/924 جتاري كلي ابوظبي  

بالن�شر  العنوان  الدرمكي  خمي�س  حمدان  عبداهلل  حمدان  �شعيد  عليه/  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/2/18م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / بنك را�س اخليمة الوطني- ابوظبي بالتايل: حكمت 
وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عيه  املدعى  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري: 
املبلغ بواقع 11.50% �شنويا من تاريخ  ب�شيطة  220.941.18 درهم والفائدة على هذا 
وب�شحة احلجز  الدين  ا�شل  يجاوز  ال   ومب��ا  احلا�شل يف 2011/5/12  ال��دع��وى  رف��ع 
التحفظي ال�شادر يف باالمر على عري�شة رقم 2011/1607 م�شتعجل ابوظبي يف حدود 
اتعاب  مقابل  دره��م  ومائتي  امل�شروفات  عليه  املدعى  والزمت  املطالبة  مو�شوع  املبلغ 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
رئي�س الدائرة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: توباز للمواد الغذائية )�ض.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 204 ملك عو�س احمد عبداهلل الكويتي- املرر ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    649613 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1070932 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/4/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/21 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه بي كيه �شقر 
لتدقيق احل�شابات  العنوان: مكتب رقم 446 ملك عبداهلل احمد حممد بن فهد- 
الق�شي�س   هاتف: 2511585 04 فاك�س/2511586 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10782 بتاريخ   2013/5/2     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات 
الق�شي�س    بن فهد-  احمد حممد  رقم 446 ملك عبداهلل  العنوان: مكتب   
هاتف: 2511585 04 فاك�س/2511586 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اأعاله لت�شفية توباز  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  االقت�شادية بدبي 
بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  الغذائية)�ض.ذ.م.م(  للمواد 
2013/4/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/21  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 القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/224 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شامر عبدالكرمي مي منديل جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
عليكم  اقامت  قد  جمعة  عي�شى  حممد  عبدالرحمن  وميثله:  ع  م  �س  للتمويل  ام��الك  �شركة 
 ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ   بدفع  والزامكم  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى 
280398.78 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة، وبف�شخ اتفاقية االيجارة املو�شوفه يف 
الذمة املربمة بني املدعية واملدعى  عليه واخلا�شة بالوحده رقم )505- برج كى- الطابق- 5- 
منطقة اجلواهر( مو�شوع الدعوى وعقد عر�س الت�شهيل املربم بني الطرفيني يف 2006/2/2 
والتعهدات املتبادلة بينهما يف �شاأن ذلك العقد وب�شطب عبارة �شك االيجارة املنتهية بالتملك 
ب�شند ملكية الوحدة مو�شوع الدعوى بدائرة االرا�شي واالمالك.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�شر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/459 جتاري كلي                                      
ال�شيارات ذ.م.م 2- م��راد احمد  اىل املدعي عليهما /1  - لت�س دراي��ف لتاجري 
عن  ال�شيكات  على  موقع  �شريك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  طاهر-  حممد 
لت�س درايف لتاجري ال�شيارات )ذ.م.م(  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي: 
عليك  اق��ام  قد  املازمي  ر�شا  احمد حممد  كرابيفني وميثله: حممد  نيكوالى 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 1.028.000 درهم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وح��ددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
لذا فانت مكلف باحل�شور   ch1C.15 2013/5/12 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . )علما بانه مت تعديل الطلبات(

ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1145 عقاري كلي                                      
اىل املدعي عليهما /1  - �شركة ار�شتقراط �شتار لال�شتثمار )ذ.م.م(2- حممد عثمان 
)ذ.م.م(   لال�شتثمار  �شتار  ار�شتقراط  ل�شركة  ممثل  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  فايل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي: جمموعة �شركات نوبل املحدودة وميثله: نا�شر 
مال اهلل حممد غامن  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الق�شاء بالزام املدعى عليهما 
بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للمدعيني مبلغ وقدره 59381752.14 درهم مع الفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة   2013/5/13 املوافق  االثنني 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر    
   يف  الدعوى 2013/23 تظلم عمايل                                        
االقامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م   �شاين  بنيت  توما�س  ���ش��ده/1-  املتظلم  اىل 
مبا ان املتظلم : جاري باول او كونور وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل 
القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اق��ام  قد  ال�شام�شي 
 . وامل�شاريف.  والر�شوم  رقم 2013/473 عمايل  االمر على عري�شه  ال�شادر يف 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/5/13  وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما   ch1B.6
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 168777          بتاريخ :   05/  02 /  2012 م
 تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيتان بها تيا بن الك�شمان دا�س ناروتا   
وعنوانه: �س  ب: 14596  ،  دبي،  االمارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ذلك  يف  )مب��ا  الكهربائية  والعدد  واالأج��ه��زة  االأرا���ش��ي  مب�شح  واخلا�شة  والبحرية  العلمية  والعدد  االأج��ه��زة 
الال�شلكية( وكذلك االأجهزة والعدد الفوتوغرافية وال�شينما توغرافية واالأجهزة اخلا�شة ب�شناعة النظارات 
وعمليات الوزن والقيا�س واإعطاء االإ�شارات وال�شبط )املراقبة( واالإنقاذ والتعليم، واالأجهزة االأتوماتيكية التي 
تعمل بو�شع قطعة من النقود اأو غريها، االآالت املتكملة، اخلزائن الرا�شدة للنقود، االآالت احلا�شبة، اأجهزة 

اإطفاء احلريق البطاريات.كوؤابح امان،ا�شارات �شويئة او الئة للطرق ،اأجهزة اإطفاء احلريق.
الواق�عة بالفئة: 9

 SUPER كلمة  االأي�شر  طرفه  على  مكتب  االأحمر  باللون  بي�شاوي  �شكل  عن  عبارة  هي  و�شف العالمة: 
االأبي�س  وباللون  الالتينية  باللغة   OLYMPIA كلمة  مكتوب  وحتته  االأ�شود  وباللون  الالتينية  باللغة 

واإىل جانبها االأمين يوجد دائرة مق�شمومة اإىل جزئني باللون االأبي�س.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 483

با�شم : بريت�س اأمرييكان توباكو )براند�س( اإنك
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 19 فرباير 1995 امل�شجلة حتت رقم : 1408  
الفئة : 34

والكربيت  ال��والع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  االأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

اال�شرتاطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

EAT 9907

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 486

با�شم : بريت�س اأمرييكان توباكو )براند�س( اإنك
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 10 دي�شمرب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 526  
الفئة : 34

والكربيت  ال��والع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  االأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

اال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف �شكلها املميز على اأن ال يطالب بحق خا�س يف الكلمات االأخ��رى ما عدا 
PALL MALL

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/10 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

EAT 9919

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 479

با�شم : بريت�س اأمرييكان توباكو )براند�س( اإنك
وعنوانه : 2711 �شنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 23 نوفمرب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 472  
الفئة : 34

والكربيت  ال��والع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  االأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

اال�شرتاطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

EAT 9942
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حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 
اليوم  تنطلق  االإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
ال�شيخ  وك��اأ���س  احل��واج��ز  لقفز  ال�16  االإم����ارات  بطولة  فعاليات 
مبارك بن حممد اآل نهيان لقفز احلواجز اللتني ت�شتمران ثالثة 
اأيام ب�شالة �شلطان بن زايد الكربى للفرو�شية با�شطبالت بوذيب 

للفرو�شية يف منطقة اخلتم.
وت�شهد البطولتان اللتان ينظمهما نادي تراث االإمارات بالتعاون 
والتن�شيق مع اإحتاد االمارات للفرو�شية ورعاية موؤ�ش�شة لوجنني 
 165 200 فار�س وفار�شة ونحو  العاملية م�شاركة ما يزيد على 
جوادا متثل خمتلف ا�شطبالت واأندية الفرو�شية العامة واخلا�شة 

يف الدولة.

من  االإم���ارات  وفار�شات  فر�شان  من  نخبة  البطولة  يف  وي�شارك 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  الفار�س  بينهم 
ال�شيخ  والفار�س  مكتوم  اآل  اأحمد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  والفار�شة 
را���ش��د ب��ن اأح��م��د اآل م��ك��ت��وم وال��ف��ار���س ال�شيخ ع��ل��ي ب��ن ع��ب��د اهلل 
القا�شمي وكل من الفر�شان اأحمد علي �شعيد اجلنيبي وعبد اهلل 

املري ورا�شد احلو�شني وحممد العوي�س.
و�شتقوم جلنة حتكيم متخ�ش�شة لتقييم امل�شاركني يف البطولتني 
برئا�شة خليل اإبراهيم وع�شوية كل من ليزا حارب وح�شن مو�شى 

ورنا عي�شى وقام بت�شميم امل�شمار الدويل حممد احل�شرمي.
واأ�شادت اللجنة العليا املنظمة بجهود �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
وت�شجيع  دع��م  اهلل  يف  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

الريا�شة  ه��ذه  بتطوير  واهتمامه  ال��دول��ة  يف  الفرو�شية  ريا�شة 
العريقة ملا لها من مكانة متميزة يف نفو�س اأبناء االمارات وخا�شة 
ال�شباب من الفر�شان والفار�شات املهتمني بريا�شة قفز احلواجز 

التي �شجلت تقدما رياديا بف�شل جهود ودعم �شموه.
زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  متابعة  اللجنة  وثمنت 
تراث  ن��ادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  نهيان ممثل  اآل 
االمارات للن�شاطات الرتاثية خا�شة الفرو�شية التي كان لها بالغ 
تبني  الفرو�شية من خالل  الدولة يف ميادين  ا�شم  االأث��ر يف دعم 
واملهارات  ب��اخل��ربات  وتزويدهم  النا�شئني  الفر�شان  من  العديد 
التي ت�شهم يف بناء اأجيال واعدة لريا�شة قفز احلواجز التي رفعت 

ا�شم االمارات عاليا يف ميادين الفرو�شية على امل�شتوى الدويل. 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  االأم��ن  نهيان م�شت�شار  اآل  زايد  بن  ال�شيخ هزاع  �شمو  وجه 
الإمارة اأبوظبي الرئي�س الفخري الحتاد االمارات لكرة القدم بعالج احلكم الدويل علي حمد .. كما 

وجه بتحمل كافة النفقات واتخاذ االجراءات الالزمة لت�شهيل مهمة الرحلة العالجية له.
كان احلكم االإماراتي الدويل علي حمد تعر�س موؤخرا لتمزق حاد خالل اختبارات اللياقة البدنية 
 2014 بالربازيل  العامل  كاأ�س  نهائيات  مباريات  قيادة  للم�شاركة يف  املر�شحة  التحكيمية  للكوادر 
التي  واالإمكانيات  االحتياجات  كافة  بتوفري  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  مبادرة  وتق�شي 
مواجهات  لقيادة  املر�شحني  للحكام  النهائية  االخ��ت��ب��ارات  قبل  للمالعب  ال�شريعة  عودته  توؤمن 

احلدث العاملي.

هزاع بن زايد يوجه بعلج احلكم 
الدويل علي حمد

انطلق بطولتي الإمارات لقفز احلواجز وكاأ�س ال�سيخ مبارك بن حممد اآل نهيان اليوم

•• العني - الفجر:

الرابعة  االوملبية  للرماية  ال�شرطة  بطولة  �شهدت 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  رع��اي��ة  حت��ت  حالياً  تقام  التي 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
والرماية  للفرو�شية  العني  ب��ن��ادي  الداخلية  وزي��ر 
ل��ل��رم��اي��ة، يف  ال�����ش��رط��ة  واجل��ول��ف وينظمها احت���اد 
االأول  اأم�����س  مناف�شاته  ج��رت  ال���ذي  ال��ث��اين  يومها 
25 م���رت م���وح���د و10  ت��ن��ظ��ي��م م�����ش��اب��ق��ت��ني ه��م��ا 
للرجال  وال��ف��رق  ال��ف��ردي  لفئتي  ه��واء  اأمتار�شغط 

وال�شيدات.
وبعد مناف�شات قوية ومثرية ا�شتطاع فريق القيادة 
االأول يف  امل���رك���ز  ي��ح��ق��ق  اأن  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
وجاءت  -رج����ال،  للفرق  م��وح��د  م��رت   25 م�شابقة 
الو�شيف  اأبوظبي يف مركز  ل�شرطة  العامة  القيادة 
احتلت  التي  عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  تلتها 
يف  للرجال  الفردي  م�شتوى  وعلى  الثالثة.  املرتبة 
من  طاهر  مثنى  اأم��ني  ال��رام��ي  ف��از  امل�شابقة  نف�س 

ونال  االأول  امل��رك��ز  يف  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
الرامي اأحمد ربيع الري�شي من فريق القيادة العامة 
الرامي  اأنهى  بينما  الثاين  املركز  اأبوظبي  ل�شرطة 
معاذ جمعة الكندي من القيادة العامة ل�شرطة دبي 

حمتاًل املركز الثالث.
10 مرت �شغط هواء لفرق ال�شيدات   ويف م�شابقة 
املرتبة  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  حققت 
يف  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  وج��اءت  االأوىل 
املركز الثاين ثم القيادة العامة ل�شرطة عجمان التي 
ح�شلت على املركز الثالث. وت�شدرت الرامية �شمية 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  من  مبارك  �شالح 
ال�شيدات  ل��ف��ردي  ه���واء  �شغط  م��رت   10 م�شابقة 
�شعيد  �شيخة  الرامية  وج���اءت  االأول  امل��رك��ز  ون��ال��ت 
اأي�شاً  اأبوظبي  الرميثي من القيادة العامة ل�شرطة 
يف املركز الثاين تلتها الرامية ندى ابراهيم خليفة 

من القيادة العامة ل�شرطة دبي يف املركز الثالث.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن البطولة �شوف ت�شل اليوم اإىل 
خط النهاية بعد مناف�شات مثرية ا�شتمرت ملدة اأربعة 

اأيام والتي كانت قد انطلقت �شباح يوم االأثنني من 
هذا االأ�شبوع.

عجالن  حمد  العميد  تف�شل  امل�شابقات  نهاية  ويف 
م�شفر العميمي مدير مديرية �شرطة العني والعميد 
ع��ب��دامل��ل��ك حم��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ج���اين م��دي��ر اإدارة 
الفائزين  الرماة  بتتويج  الريا�شي  ال�شرطة  احت��اد 
يف امل�شابقتني من فئتي الرجال وال�شيدات. كما �شلم 
العميد  اإىل  تذكارية  هدية  جاين  عبدامللك  العميد 
ال�شرطة  العميمي مقدمه من احتاد  حمد عجالن 

الريا�شي. 

العميمي ي�شيد بامل�شتوى الفني للرماة وقوة 
املناف�شة

اأ�شاد العميد حمد عجالن العميمي مدير مديرية 
الرماة  قدمه  ال��ذي  املتميز  بامل�شتوى  العني  �شرطة 
االأوملبية  ل��ل��رم��اي��ة  ال�����ش��رط��ة  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  يف 
جاء  التناف�س  اأن  نف�شه  الوقت  يف  م��وؤك��داً   ، الرابعة 
بني امل�شاركني قوياً ومثرياً وحافاًل بالبذل والعطاء 

اإىل  العالية مما يف�شي  الريا�شية  بالروح  ومتميزاً 
اختيار العنا�شر الوطنية املاهرة من الرماة ل�شمهم 
يف  البطوالت  يف  للم�شاركة  الوطنية  املنتخبات  اإىل 

املحافل االإقليمية والقارية والدولية املختلفة.
تعك�س  البطولة  ه��ذه  اأن  اإىل  حمد  العميد  واأ���ش��ار 
مدى االهتمام الذي توليه وزارة الداخلية للريا�شة 
كونها  خا�س  بوجه  والرماية  ع��ام  بوجه  ال�شرطية 
بعد  ال�شرطة،  لعنا�شر  وال��ه��ام��ة  الل�شيقة  امل��ه��ارة 
بروح  والتحدي  للتناف�س  مهماً  عاماًل  اأ�شبحت  اأن 
ري��ا���ش��ي��ة مم���ا ���ش��اه��م يف ���ش��ق��ل واإع������داد رم����اة على 
اأعلى امل�شتويات مبا يعود بالنفع والفائدة على اأمن 

وا�شتقرار الوطن.
واث��ن��ى م��دي��ر م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة ال��ع��ني ع��ل��ى جهود 
املتميز  ل��الإع��داد  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
الفرق  اأب��رز البطولة يف حلة جديدة وكذلك  ال��ذي 
التنظيم  يف  امل�شاركني  ال�شرطة  وعنا�شر  امل�شاركة 
للجميع  متمنياً  حققوها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  وع��ل��ى 

التوفيق والنجاح.

يف  ي�شاركون  رام��ي��ا   241 نحو  اأن  بالذكر  اجل��دي��وؤ 
الريا�شية  ال�شرطية  الفرق  ميثلون  البطولة  ه��ذه 
،اأم القوين  ،ال��ف��ج��رية  ،ال�����ش��ارق��ة  ،دب���ي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ال�شرطة االحتادية  ،راأ�س اخليمة ،مدر�شة  ،عجمان 
،قوات  امل���دين  ،ال��دف��اع  واالق��ام��ة  ،���ش��وؤون اجلن�شية 
يتوىل حتكيم  كما  ال�شرطة.  وكلية  اخلا�شة  االأم��ن 
امل�شابقات نخبة من اأميز احلكام الذين مت اختياهم 

ال�شرطة  احت���اد  عليها  اأ���ش��رف  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ب��ع��د 
للرماوية ويتاألف الطاقم التحكمي من الرائد حمد 
النقبي  اب��راه��ي��م  ���ش��الح  والنقيب  امل��زروع��ي  �شيف 
قا�شم  عثمان  وامل��الزم  املا�س  جمعة  �شعيد  والنقيب 
علي اآهلي واملالزم عائ�شة جامع القبي�شي والعريف 
حمدان  م�شعود  والعريف  �شاملني  ح�شن  �شم�شة  اأول 

العي�شائي.

يف اليوم الثاين لبطولة ال�شرطة للرماية الأوملبية

دبي تت�سدر م�سابقة امل�سد�س املوحد للرجال واأبوظبي و�سيفًا وعجمان ثالثًا

االملاين  دورمتوند  بورو�شيا  مدرب  كلوب  يورغن  اكد 
ابطال  النهائية مل�شابقة دوري  املباراة  تاأهل اىل  الذي 
الفريق ماريو  ال��ع��اب  ال��ق��دم ان �شانع  ك��رة  اوروب���ا يف 

غوت�شه يعاين من متزق ع�شلي يف الفخذ.
وكان غوت�شه خرج يف الدقيقة الرابعة من مباراة اياب 
الدور ن�شف النهائي التي خ�شرها بورو�شيا دورمتوند 

ام�س امام ريال مدريد اال�شباين �شفر-2.
وكان دورمتوند فاز ذهابا 1-4.

يعاين  امل��ب��اراة:  بعد  موؤمتر �شحايف  كلوب يف  واو�شح 

ماريو غوت�شه من متزق ع�شلي يف الفخذ وقد حتدث 
عن اآالم يف الركبة نهاية املباراة، ال اعرف ما اذا كانت 

ا�شابته خطرية .
ومل يك�شف بعد عن الفرتة التي �شيبتعد فيها غوت�شه 
�شفاء هذا  امكانية  ع��دم  امل��رج��ح  ان  اال  امل��الع��ب،  ع��ن 
مع  فريقه  �شيلتقي  حيث  املقبل  ال�شبت  قبل  الالعب 
ب��ان يواجهه يف  ال����دوري، وامل��ر���ش��ح  ب��اي��رن ميونيخ يف 
املباراة النهائية من دوري االبطال اوروبا يف 25 ايار-

مايو.

اإ�سابة غوت�سه بتمزق ع�سلي 

القدم  ل���ك���رة  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ح���ق���ق 
رد  الفوز على قطر بهدف دون  ال�شاطئية 
اال�شبوع  2-1 مطلع  بنتيجة  لبنان  وعلى 
للم�شاركة  ا�شتعداداته  انطالق  يف  اجلاري 

يف نهائيات كاأ�س العامل املقرر اأن ت�شت�شيفها 
املقبل،  �شبتمرب   28 اإىل   18 من  تاهيتي 
للتواجد يف  ال�شواطئ  اأبي�س  يتاأهب  حيث 
املونديال للمرة الرابعة بعد اأعوام 2007 

الربازيلية،  ج���ان���ريو  دي  ري���و  م��دي��ن��ة  يف 
الفرن�شية  مر�شيليا  م��دي��ن��ة  يف   2008

واأخريا دبي عام 2009.
وف�شل الربازيلي مار�شيلو مينديز مدرب 
منتخبنا الوطني، خو�س املباراتني بت�شكيلة 
ع��ل��ى م�شتويات  ال��وق��وف  ب��ه��دف  ال��ردي��ف 
الالعبني وانتقاء اأف�شل العنا�شر متهيدا 
�شتبداأ  التي  االأ�شا�شية  للت�شكيلة  ل�شمها 
ب��داي��ة م��ن ال�شهر  امل��ك��ث��ف��ة  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا 
اإىل  يومية  �شبه  تدريبات  باإقامة  اجل��اري 
جانب عدد من املع�شكرات الداخلية، فيما 
يتم حاليا االإعداد للم�شاركة يف مع�شكرات 
اأوروب��ي��ة يف �شهري يوليو  خارجية يف دول 

واأغ�شط�س املقبلني.
كلباء  ن��ادي  ه��داف  مفتاح  حممد  وخطف 
اإنه  خ�شو�شا  امل��ب��ارات��ني،  خ���الل  االأن���ظ���ار 
التي  املواجهة  الفوز يف  كان �شاحب هدف 
على  ال��ق��ط��ري  ب��ن��ظ��ريه  منتخبنا  جمعت 
ملعب حديقة �شاطئ اأم �شقيم، فيما �شجل 

الهدف  ب�شر  حممد  زميله  واأ���ش��اف  هدفا 
اللبناين  املنتخب  اأم��ام  املواجهة  الثاين يف 
التي انتهت بتفوق منتخبنا بهدفني مقابل 

هدف واحد واأقيمت يف ند ال�شبا.
 

دورة تدريبية يف الربازيل
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د اآخ������ر اأع����ل����ن جم��ل�����س دبي 
ال�شاطئية  القدم  لكرة  ال��راع��ي  الريا�شي 
يف دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، عن 
اإيفاد قمرب حممد قائد منتخبنا الوطني 
ن��ادي احتاد  اإبراهيم م��درب  واأحمد حميد 
تقام  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  يف  للم�شاركة  ك��ل��ب��اء 
التي  الربازيلية  جانريو  دي  ري��و  مبدينة 
تنطلق اليوم اخلمي�س )2 مايو( وتتوا�شل 

حتى 12 مايو اجلاري.
وجاء اختيار جمل�س دبي الريا�شي لقمرب 
حم��م��د ت���ق���دي���را جل���ه���وده ال���ك���ب���رية على 
العمل  اإط���ار  ويف  املا�شية  ال�����ش��ن��وات  م���دار 
الالزمة  وامل��ق��وم��ات  ال��ظ��روف  تهيئة  على 

ختام  بعد  ملا  ل��الإع��داد  املواطنني  لالعبني 
م�����ش��ريت��ه��م يف م���الع���ب ك����رة ال���ق���دم من 
خالل االجتاه اإىل التدريب اأو غريها من 
ال�شاطئية  ال��ق��دم  ب��ك��رة  املتعلقة  امل��ج��االت 
الطويلة يف هذه  واال�شتفادة من خربتهم 
ال��ل��ع��ب��ة، ف��ي��م��ا ج���اء اخ��ت��ي��ار اأح��م��د حميد 
والالفتة  املميزة  امل�شتويات  بعد  اإبراهيم 
ل��ف��ري��ق احت����اد ك��ل��ب��اء ال����ذي ن����ال اح����رتام 
اجلميع يف م�شابقات كرة القدم ال�شاطئية 
املحلية وجناحه بتقدمي عدد من الالعبني 

ال�شاعدين من اإمارة الفجرية.

ــهــداف  ــا يــ�ــشــتــعــني ب ــغــاري بــطــل هــن
منتخبنا

اآخر ي�شتعد علي كرمي هداف  على �شعيد 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ون������ادي ال��ن�����ش��ر ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�شفوف نادي غولدوين بل�س الهنغاري يف 
الكوؤو�س  اأبطال  االأوروبية  االأندية  بطولة 
املقرر اأن تقام يف ايطاليا بالفرتة من 15 

اإىل 19 مايو اجلاري.
وياأتي اختيار علي كرمي من بطل هنغاريا 
ال�شنوات  خ���الل  امل��م��ي��زة  مل�شتوياته  ن��ظ��را 
البطوالت  يف  ال���الف���ت  وظ���ه���وه  امل��ا���ش��ي��ة، 

التي  ال�شاطئية  ال��ق��ارات  كاأ�س  يف  الدولية 
العامل  وك���اأ����س  ���ش��ن��وي��ا  دب����ي  ت�شت�شيفها 
لالأندية التي �شارك بها مرتني يف �شفوف 

فريق �شياتل االأمريكي. 

اأبي�ض ال�شواطئ يتغلب على قطر ولبنان يف انطالق ا�شتعداداته للمونديال 

قمرب حممد واأحمد اإبراهيم ي�ساركان يف دورة تدريبية بالربازيل وبطل هنغاريا ي�ستعني بالهداف علي كرمي 

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2    
 اخطار يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/667 تنفيذ عام

اىل املحكوم عليه: و�شام �شايل القا�شم - �شوريا عنوانه: ن�شرا قد �شدر �شدك حكم يف 
الق�شية رقم 2012/103م ل�شالح املدعي/ غزوان حمد علبه - �شوريا مطالبة مالية 
املحدد  ر�شوم  ودف��ع  الذكر  �شالف  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  ومبا 
لذلك لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن. كما نخطركم بانه قد حتدد جل�شة 2013/5/22م حل�شورك بادارة التنفيذ 
االج����راءات  حقك  يف  ف�شتتخذ  احل�����ش��ور  ع��ن  تخلفك  ح��ال��ة  ويف  ���س   8:30 ال�شاعة 

القانونية املنا�شبة.
�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/29م.

القا�سي/ ه�سام حممود ابوعوف 

امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء (  

حمكمة ابوظبي البتدائية -ادارة التنفيذ      

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2    
 اإعالن بالن�سر ببيع منقولت باملزاد العلني

احلجز رقم 2012/128
تنفيذ 2012/40 تنفيذ ايجارات

حميد  �شامل  خ�شيب  ل�شالح:  يا�شني  بن  م�شطفى  �شالح  مهند  �شد 
اذا  له  التالية  واالي��ام   2013/5/15 وبتاريخ  ان��ه  للكافة  يعلن  املعمري 
من  وعلى  العلني  باملزاد  املحجوزة  املنقوالت  بيع  �شيتم  االم��ر  اقت�شى 
ال�شاعة  العني  بنيابة  التنفيذ  التواجد بق�شم  باملعاينة وال�شراء  يرغب 
8 �شباحا علما بانه ميكن املعاينة بوا�شطة املحكمة بتاريخ 2013/5/8 

ال�شتعالم االت�شال على هاتف مندوب التنفيذ )0566126321(.
القا�سي

امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء (  
ادارة التنفيذ      

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
 انذار عديل بالن�سر

رقم 2013/1177
وميثلها  للعقارات  كونتينتال  موؤ�ش�شة  بوكالة  القا�شمي  في�شل  بن  ماجد  ال�شيخ   / املنذر 
مديرها ال�شيد وليد احمد م�شطفى املالحي بوكالة ال�شيد فداء عزيز عي�شى املنذر الية/ 
بل�س كروب �س.ذ.م.م وميثلها مديرها جالل �شليم بلبل جمهول حمل االقامة ن�س االعالن 
بالن�شر املنذر ال�شيخ ماجد بن في�شل القا�شمي املنذر اليه بل�س كروب ���س.ذ.م.م وميثلها 
مديرها جالل �شليم بلبل جمهول حمل االقامة ننبه على املنذر اليه مبوجب ورقم املحرر 
لالنذار العديل 2013/1/69843 ب�شرورة �شداد القيمة االيجارية امل�شتحقة عليه من تاريخ 
ببناية مركز بالتينيوم لالعمال مبنطقة  للمكتب رقم 1201  تاريخة  2012/11/5 وحتى 
النهده 2 بدبي مبوعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ ا�شتالم ذلك االنذار واال �شن�شطر ا�شفني 
كافة حقوق  ا�شتيفاء  مع  املذكور  املكتب  القانونية الخالئكم من  االج��راءات  كافة  التخاذ 

املنذر حتى تاريخ االخالء الفعلي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2013/1176

وميثلها  للعقارات  كونتينتال  موؤ�ش�شة  بوكالة  القا�شمي  في�شل  بن  ماجد  ال�شيخ   / املنذر 
مديرها ال�شيد وليد احمد م�شطفى املالحي بوكالة ال�شيد فداء عزيز عي�شى املنذر الية/ 
املنذر  بالن�شر  االع��الن  ن�س  االقامة  حمل  جمهول  العبدهلل  علي  حممد  عبداملجيد  علي 
ال�شيخ ماجد بن في�شل القا�شمي املنذر اليه علي عبداملجيد حممد علي العبدهلل جمهول 
حمل االقامة ننبه على املنذر اليه مبوجب ورقم املحرر لالنذار العديل 2013/1/51298 
تاريخة  وحتى   2012/10/26 تاريخ  من  عليه  امل�شتحقة  االيجارية  القيمة  �شداد  ب�شرورة 
مع املتاأخرات قبل نهاية عقده اي�شا للمكتب رقم 1008 ببناية مركز بالتينيوم لالعمال 
مبنطقة النهده 2 بدبي مبوعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ ا�شتالم ذلك االنذار واال �شن�شطر 
ا�شتيفاء كافة  املذكور مع  املكتب  القانونية الخالئكم من  االج��راءات  كافة  ا�شفني التخاذ 

حقوق املنذر حتى تاريخ االخالء الفعلي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2013/1174

املنذر / ال�شيخ ماجد بن في�شل القا�شمي بوكالة موؤ�ش�شة كونتينتال للعقارات وميثلها مديرها 
موؤ�ش�شة  الية/  املنذر  عي�شى  عزيز  ف��داء  ال�شيد  بوكالة  املالحي  م�شطفى  احمد  وليد  ال�شيد 
بيزن�س بروكرز ادفرتيزينج وميثلها مالكها علي حممد را�شد البوفال�شه جمهول حمل االقامة 
ن�س االعالن بالن�شر املنذر ال�شيخ ماجد بن في�شل القا�شمي املنذر اليه موؤ�ش�شة بيزن�س بروكرز 
ادفرتيزينج وميثلها مالكها علي حممد را�شد البوفال�شه جمهول حمل االقامة ننبه على املنذر 
االيجارية  القيمة  �شداد  ب�شرورة   2013/1/69836 العديل  لالنذار  املحرر  ورق��م  مبوجب  اليه 
امل�شتحقة عليه من تاريخ 2012/9/15 وحتى تاريخة   للمكتب رقم 201 ببناية مركز بالتينيوم 
ا�شتالم ذلك االن��ذار واال  النهده 2 بدبي مبوعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ  لالعمال مبنطقة 
�شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة االجراءات القانونية الخالئكم من املكتب املذكور مع ا�شتيفاء كافة 

حقوق املنذر حتى تاريخ االخالء الفعلي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     
 انذار عديل بالن�سر

رقم 2013/1175
املنذر / ال�شيخ ماجد بن في�شل القا�شمي بوكالة موؤ�ش�شة كونتينتال للعقارات وميثلها مديرها 
ال�شيد وليد احمد م�شطفى املالحي بوكالة ال�شيد فداء عزيز عي�شى املنذر الية/ ر�شا للتجارة 
�س.ذ.م.م وميثلها مديرها �شيد عبداهلل �شيد حممد جمهول حمل االقامة ن�س االعالن بالن�شر 
مديرها  وميثلها  ����س.ذ.م.م  للتجارة  ر�شا  اليه  املنذر  القا�شمي  في�شل  بن  ماجد  ال�شيخ  املنذر 
املحرر  ورق��م  مبوجب  اليه  املنذر  على  ننبه  االق��ام��ة  حمل  جمهول  حممد  �شيد  عبداهلل  �شيد 
تاريخ  من  عليه  امل�شتحقة  االيجارية  القيمة  �شداد  ب�شرورة   2013/1/69854 العديل  لالنذار 
2012/12/20 وحتى تاريخة   للمكتب رقم 702 ببناية مركز بالتينيوم لالعمال مبنطقة النهده 
2 بدبي مبوعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ ا�شتالم ذلك االنذار واال �شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة 
تاريخ  املنذر حتى  كافة حقوق  ا�شتيفاء  مع  املذكور  املكتب  القانونية الخالئكم من  االج��راءات 

االخالء الفعلي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2013/1172

وميثلها  للعقارات  كونتينتال  موؤ�ش�شة  بوكالة  القا�شمي  في�شل  بن  ماجد  ال�شيخ   / املنذر 
مديرها ال�شيد وليد احمد م�شطفى املالحي بوكالة ال�شيد فداء عزيز عي�شى املنذر الية/ 
تامي الين للتكنولوجيا �س.ذ.م.م وميثلها مديريها : 1- جالل �شليم بلبل 2- جمال حممد 
في�شل  بن  ماجد  ال�شيخ  املنذر  بالن�شر  االع��الن  ن�س  االق��ام��ة  حمل  جمهول  جامع  ام��ام 
القا�شمي املنذر اليه تامي الين للتكنولوجيا �س.ذ.م.م وميثلها مديريها : 1- جالل �شليم 
بلبل 2- جمال حممد امام جامع جمهول حمل االقامة ننبه على املنذر اليه مبوجب ورقم 
عليه  امل�شتحقة  االيجارية  القيمة  �شداد  ب�شرورة   2013/1/69831 العديل  لالنذار  املحرر 
من تاريخ 2012/10/25 وحتى تاريخة للمكتب رقم 402 ببناية مركز بالتينيوم لالعمال 
مبنطقة النهده 2 بدبي مبوعد اق�شاه 30 يوما من تاريخ ا�شتالم ذلك االنذار واال �شن�شطر 
ا�شتيفاء كافة  املذكور مع  املكتب  القانونية الخالئكم من  االج��راءات  كافة  ا�شفني التخاذ 

حقوق املنذر حتى تاريخ االخالء الفعلي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10782 بتاريخ 2013/5/2     

 انذار عديل بالن�سر
رقم 2013/1173

للعقارات  كونتينتال  موؤ�ش�شة  بوكالة  القا�شمي  في�شل  بن  ماجد  ال�شيخ   / املنذر 
فداء عزيز  ال�شيد  بوكالة  املالحي  احمد م�شطفى  وليد  ال�شيد  وميثلها مديرها 
عي�شى املنذر الية/ ميكني �شني جمهول حمل االقامة ن�س االعالن بالن�شر املنذر 
اليه ميكني �شني جمهول حمل االقامة  املنذر  القا�شمي  ال�شيخ ماجد بن في�شل 
ننبه على املنذر اليه مبوجب ورقم املحرر لالنذار العديل 2013/66804 ب�شرورة 
تاريخة  وحتى   2012/3/24 ت��اري��خ  م��ن  عليه  امل�شتحقة  االي��ج��اري��ة  القيمة  ���ش��داد 
للمكتب رقم 204 ببناية مركز بالتينيوم لالعمال مبنطقة النهده 2 بدبي مبوعد 
اق�شاه 30 يوما من تاريخ ا�شتالم ذلك االنذار واال �شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة 
االج��راءات القانونية الخالئكم من املكتب املذكور مع ا�شتيفاء كافة حقوق املنذر 

حتى تاريخ االخالء الفعلي مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ وهاب اهلل خان 
�شباز علي خان   - باك�شتاين 
�شفره  -ج���واز  اجلن�شية-   
   )4112761( رق���������م  
.م���������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت�������ش���ال 

 055/9920805

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ م����اري����دي����ل 
في�شينتينو باكياو    - الفلبني 
اجل��ن�����ش��ي��ة-   -ج�����واز �شفره 
رقم  )5495410(   �شادر 
يجده  م�����ن  االم������������ارات  م�����ن 
رقم      بتليفون  االت�شال  عليه 

 050/6624977

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ عبداهلل حممد 
ميني   - احل����ات����ل����ة   ن���ا����ش���ر 
اجلن�شية-   -جواز �شفره رقم  
.فعلى     )02656620(
م���ن ي��ج��ده ت�����ش��ل��ي��م��ه الأق����رب 
مركز �شرطة او االت�شال على 
الرقم  050/3158955

اعالن تغيري ا�سم
اأنا ، ت�شاران �شينغ ، ابن كارتار �شينغ ، حامل جواز هندي رقم. 
 08/07/2010 بتاريخ   ، دب��ي  يف  �شادر   ، )جيه/2093991( 
 ، ماجرا  موتا  )م.ب.(   ، تانغوري  فيال  دائمة يف  اقامة  مقيم   ،
م�شفح  يف  حاليا  واأق��ي��م   ، الهند   ، بنجاب   ، روب���ار  )م��ق��اط��ع��ة( 
، اأبوظبي ، االإم���ارات  17 ، ق��رب مطعم ج��ول��دن ب��الزا  ، ���ش��ارع 
اإىل:   ، �شينغ  ت�شاران  ا�شمي من:  اأغ��رّي  بهذا   ، املتحدة  العربية 

ت�شاراجنيت �شينغ ، ب�شورة عاجلة.
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب  173344  تاريخ االإيداع 2012/5/9 
 الفئة 9  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة انتيل كوربوري�شن 
 جن�شية ال�شركة الواليات املتحدة االأمريكية 

 INTEL XEON PHI ا�شم العالمة 

العنوان 2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95052  – 8119 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
و  اأج��ه��زة احل��ا���ش��وب ؛ حم��ط��ات عمل احل��ا���ش��وب تت�شمن معاجلات  ؛ وم��ك��ون��ات  اأج��ه��زة احل��ا���ش��وب  املنتجات 
القابلة  للربجميات  امل�شغرة  البيانات  ومعاجلات  الطرفية  احلا�شوب  وملحقات  مركزية  معاجلة  وح��دات 
للربجمة ؛ اأجهزة حا�شوب �شغرية ؛ خوادم احلا�شوب ؛ خوادم ال�شبكات ؛ برامج احلا�شوب الثابتة ، حتديداً 
برجميات اأنظمة ت�شغيل احلا�شوب وبرجميات منفعة احلا�شوب وبرجميات حا�شوب اأخرى ت�شتخدم للحفاظ 
اآخر  اأو يف مكان   ، اإم  اأو  اآر   ، القراءة فقط للحا�شوب  ذاك��رة  على وت�شغيل نظام احلا�شوب جميعها خمزنة يف 
اأجهزة حا�شوب �شغرية  اأ�شباه مو�شالت ؛ معاجلات بيانات م�شغرة ؛ دوائر متكاملة ؛  يف دارات احلا�شوب ؛ 
رقائق  اأطقم  ؛   ) امل�شتقلة  االأق��را���س   من  املطولة  )املنظومة  دي  اآي  اي��ه  اآر  موجهات  ؛  �شغرية  موجهات  ؛ 
اأجهزة  ر�شومات  ال��واح  ؛  االإب��ن��ة  االأل���واح  ؛  احلا�شوب  الأج��ه��زة   ) )االأم  الرئي�شية  االأل���واح  ؛  احلا�شوب  اأج��ه��زة 
و/ اإ�شتالم  و/اأو  معاجلة  و/اأو  لت�شجيل  احلا�شوب  وبرجميات  مكونات  ؛  الفيديو  دوائ��ر  األ��واح  ؛  احلا�شوب 
ال�شوت  اأو تعزيز   / و  اإزال��ة �شغط و/اأو بث و/اأو دمج  اإ�شتن�شاخ و/اأو نقل و/اأو تعديل و/اأو �شغط و/اأو  اأو  
وبرامج  برامج احلا�شوب  ، برجميات  وبرامج احلا�شوب  ؛ برجميات  والبيانات  الر�شومات  و  الفيديو  و�شور 
احل�شاب لل�شغط و اإزالة ال�شغط عن البيانات ؛ اأجهزة فح�س وتقومي مكونات احلا�شوب ؛ برجميات اأنظمة 
؛  املحلية  املنطقة  �شبكة  ت�شغيل  برجميات  ؛  لل�شبكة  الو�شول  خ��ادم  ت�شغيل  برجميات  ؛  احلا�شوب  ت�شغيل 
و/ �شغط  و/اأو  تعديل  و/اأو  نقل  و/اأو  اإ�شتن�شاخ  و/اأو  اإ�شتالم  و/اأو   معاجلة  و/اأو  لت�شجيل  حا�شوب  برامج 

اإزال��ة ال�شغط و/اأو بث و/اأو دمج و /اأو تعزيز ال�شوت والفيديو وال�شور والر�شومات والبيانات ؛ برامج  اأو 
؛ مكونات وبرجميات  املرتابطة  العاملية و�شبكات احلا�شوب  �شبكة احلا�شوب  اإىل وت�شفح  احلا�شوب للو�شول 
والتحرير  الوثائق  وت��ب��ادل  بعد  عن  امل��وؤمت��رات  وعقد  بالفيديو  امل��وؤمت��رات  عقد  يف  الإ�شتخدامها  احلا�شوب 
و/ امل�شغرة   امل��وج��ات  و/اأو  ال��رادي��و  و/اأو  الكابل  اأنظمة  ع��رب  املعلومات  ون��ق��ل  اإىل  للو�شول  وب��رجم��ي��ات   ،

امل�شتخدم  واأدل��ة  ؛  اآنفاً  املذكورة  ال�شلع  واأجهزة فح�س جلميع  ول��وازم  اأج��زاء  ؛  ال�شناعية  االأقمار  اأنظمة  اأو 
االإر�شادية  الإ�شتعمالها مع  وتباع كوحدة واحدة مع  جميع ال�شلع املذكورة اآنفاً . 

 

العبارة INTEL XEON PHI   كتبت باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة 
 *  اال�شرتاطات 

 2011/11/15  تاريخ االأولوية 
 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب   154448  تاريخ االإيداع 2011/3/16 
 الفئة 42  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
اليابان   جن�شية ال�شركة 

 SpotPass ا�شم العالمة 

 العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان 
املنتجات الت�شميم ت�شميم مكونات األعاب احلا�شوب ت�شميم وبرجمة و�شيانة الربامج الأجهزة العاب الفيديو 
للم�شتهلك . توفري االإ�شت�شارة واملعلومات حول الت�شميم ، الربجمة اأوال�شيانة لربامج اجهزة األعاب الفيديو 
للم�شتهلك. ت�شميم ، برجمة اأو �شيانه الربامج الجهزة االلعاب املحمولة باليد مع �شا�شة بلورات �شائلة . توفري 
اأو ال�شيانة لربامج اجهزة االألعاب املحمولة باليد مع �شا�شة  اال�شت�شارة واملعلومات حول الت�شميم ، الربجمة 
بلورات �شائلة . ت�شميم ، برجمة اأو�شيانة الربامج ملاكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية . 
األعاب الفيديو التي تو�شع يف  اأو�شيانة الربامج ملاكينات  توفري االإ�شت�شارة واملعلومات حول  ت�شميم وبرجمة 
املحالت التجارية . ت�شميم  ، برجمة اأو �شيانة الربامج للهواتف اخللوية .  توفري اال�شت�شارة واملعلومات حول 
الت�شميم ، الربجمة اأو ال�شيانة لربامج الهواتف اخللوية .  اإن�شاء اأو �شيانة املواقع ال�شبكية.  ت�شميم براجميات 
احلا�شوب ، برجمة احلا�شوب ، اأو �شيانة براجميات احلا�شوب . الن�شح الفني املتعلق باالأداء والت�شغيل، الأجهزة 
اخلربة  اأو  امل��ه��ارة  اأو  ال�شخ�شية  املعرفة  من  عالية  م�شتويات  تتطلب  والتي  واملاكينات  وال�شيارات  احلا�شوب 
للم�شغلني ملالئمة الدقة املطلوبة يف ت�شغيلها تاأجري اأجهزة احلا�شوب  توفري برامج احلا�شوب ملعاجلة ال�شور 
وتوفري املعلومات اخلا�شة بها . توفري برامج احلا�شوب الإن�شاء ، حترير اأو معاجلة ال�شور ، ال�شور  االي�شاحية 
، الن�شو�س والت�شاميم . توفري برامج احلا�شوب للو�شول للوحة االعالنات االلكرتونية على االنرتنت . توفري 

برامج احلا�شوب  تاأجري منطقة التخزين للملقم )�شريفر( وتوفري املعلومات اخلا�شة بها . 
الكلمة Spotpass باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  اال�شرتاطات 
            2010/9/28  تاريخ االأولوية 

 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات 
االخرتاع   بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب   154442  تاريخ االإيداع 2011/3/16 
 الفئة 9   ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
 جن�شية ال�شركة اليابان 

 SpotPass ا�شم العالمة 

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
للم�شتهلك  الفيديو  العاب  الأجهزة  الربامج   )2 للم�شتهلك   الفيديو  األعاب  اأجهزة   )1 املنتجات 
املغنطي�شية  االأق��را���س   ، الب�شرية  االأق��را���س   ، املغنطي�شية  االأق��را���س   ، االإلكرتونية  ال��دوائ��ر   )3
الب�شرية ، االأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة فقط 
لذاكرة   � الرقمية  الفيديو  اأقرا�س   ، روم(   � دي  )�شي  فقط  القراءة  لذاكرة  م�شغوطة  اأقرا�س   ،
برامج   )4 للم�شتهلك.  الفيديو  األعاب  الأجهزة  التخزين  برامج  روم(   � دي  )دي يف  فقط  القراءة 
تخزين و�شائط تخزين الأجهزة العاب الفيديو للم�شتهلك .  5( اأدوات التحكم ، وع�شي التحكم 
األعاب  الأج��ه��زة  والرتكيبات  االأج���زاء   )6 للم�شتهلك  الفيديو  األ��ع��اب  الأج��ه��زة  ال��ذاك��رة  وبطاقات 
اأاللعاب املحمولة باليد مع �شا�شات عر�س ذات بلورات  الفيديو للم�شتهلك  7( الربامج الأجهزة 
�شائلة  8( الدوائر االإلكرتونية ، االأقرا�س املغنطي�شية ، االأقرا�س الب�شرية ، االأقرا�س املغنطي�شية 
الب�شرية ، االأ�شرطة املغنطي�شية ، بطاقات لذاكرة القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة فقط 
� لذاكرة  � روم( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية  ، االأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة القراءة فقط )�شي دي 
القراءة فقط )دي يف دي � روم( برامج التخزين الأجهزة اأاللعاب املحمولة باليد مع �شا�شات بلورات 
�شائلة. 9( برامج تخزين و�شائط تخزين الأجهزة اأاللعاب املحمولة باليد مع �شا�شة بلورات �شائلة 
. 10( ماكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف ردهات املحالت التجارية 11(  الربامج ملاكينات األعاب 
الفيديو التي تو�شع يف ردهات املحالت التجارية 12( الدوائر االإلكرتونية ، االأقرا�س املغنطي�شية 
، بطاقات لذاكرة  ، االأ�شرطة املغنطي�شية  ، االأقرا�س املغنطي�شية الب�شرية  ، االأقرا�س الب�شرية 
القراءة فقط ، خرطو�شات لذاكرة القراءة فقط ، االأقرا�س امل�شغوطة لذاكرة القراءة فقط     ) 
�شي دي � روم ( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة الق�راءة فق�ط ) دي يف دي � روم ( برامج التخزين 
تخزين  و�شائط  تخزين  برامج   )13  . التجارية  املحالت  يف  تو�شع  التي  الفيديو  األعاب  ملاكينات 
الأجهزة ماكينات األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية . 14( االأجزاء وامللحقات ملاكينات 
األعاب الفيديو التي تو�شع يف املحالت التجارية 15( اأجهزة احلا�شوب 16( برامج احلا�شوب  17( 
برامج احلا�شوب القابلة للتحميل . 18( الدوائر االلكرتونية ، االأقرا�س املغنطي�شية ، االأقرا�س 
القراءة  لذاكرة  بطاقات   ، املغنطي�شية  االأ�شرطة   ، الب�شرية  املغنطي�شية  االأق��را���س   ، الب�شرية 
�شي  القراءة فقط     )  امل�شغوطة لذاكرة  االأق��را���س   ، القراءة فقط  ، خرطو�شات لذاكرة  فقط 
دي � روم ( ، اأقرا�س الفيديو الرقمية � لذاكرة القراءة فقط ) دي يف   دي � روم ( برامج تخزين 
الأجهزة احلا�شوب. 19( برامج التخزين لو�شائط التخزين الأجهزة احلا�شوب 20( برامج االلعاب 
للهواتف اخللوية. 21( االآالت واالأجهزة االإلكرتونية واأجزائها  22( الهواتف اخللوية 23( االأجزاء 
وامللحقات للهاتف اخللوي 24( اأربطة الهواتف اخللوية 25( اآالت واأجهزة االت�شال عن بعد .  26( 
الدوائر   )29 االإيقاع  بندول   )28  . الفونوغراف  ت�شجيالت   )27  . امل�شجلة  امل�شغوطة  االأق��را���س 
الأدوات  ال��ذات��ي  االأداء  ب��رام��ج  تخزن  فقط  ال��ق��راءة  ل��ذاك��رة  امل�شغوطة  واالأق��را���س  االإلكرتونية 
ال�شينمائي  الت�شوير  اأف��الم   )31 للتحميل   قابلة  مو�شيقى  ملفات   )30 االإلكرتونية   املو�شيقى 
االأفالم  33( موا�شع عر�س  لل�شوء  املعر�شة  املنزلقة  ال�شريحة  ذات  اأف��الم   )32 لل�شوء  املعر�شة 
ذات ال�شريحة املنزلقة  34( ملفات �شور قابلة للتحميل  35( اأقرا�س الفيديو واأ�شرطة الفيديو 

امل�شجلة  . 36( مواد الن�شر االإلكرتونية.  
الكلمة Spotpass باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 *  اال�شرتاطات 
            2010/9/28  تاريخ االأولوية 

 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
تاريخ  يوما من  وذلك خالل ثالثني  اإليه  امل�شار  للق�شم  امل�شّجل  بالربيد  اإر�شاله  اأو  والتجارة 

هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب  154446  تاريخ االإيداع 2011/3/16 
 الفئة 38  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 
 جن�شية ال�شركة اليابان 

 SpotPass ا�شم العالمة 

 العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان 
املنتجات 1. خدمات لوحة االعالنات االلكرتونية  ) خدمات ات�شاالت عن بعد ( وتوفري املعلومات اخلا�شة بها 
. 2. االإت�شاالت بوا�شطة اأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك  3. توفري املعلومات حول االإت�شاالت بوا�شطة اأجهزة 
التجارية  التي تو�شع يف املحالت  الفيديو  األعاب  االإت�شاالت بوا�شطة ماكينات  الفيديو للم�شتهلك 4.  األعاب 
 .6 التجارية  املحالت  يف  تو�شع  التي  الفيديو  األعاب  ماكينات  بوا�شطة  االإت�شاالت  حول  املعلومات  توفري   .5
املعلومات  7. توفري  �شائلة  بلورات  ذات  �شا�شة عر�س  باليد مع  املحمولة  االألعاب  اأجهزة  بوا�شطة  االإت�شاالت 
حول االإت�شاالت بوا�شطة اأجهزة االألعاب املحمولة باليد مع �شا�شة عر�س ذات بلورات �شائلة . 8. االت�شاالت 
بوا�شطة الهواتف اخللوية . 9. توفري املعلومات حول االت�شاالت بوا�شطة الهواتف اخللوية  10. االت�شاالت 
بوا�شطة الر�شائل وال�شور بوا�شطة ا�شتخدام احلا�شوب . 11.  االت�شاالت عن بعد )غري البث االإذاع��ي( 12.  
توفري املعلومات حول قائمة برامج التلفاز اخلا�شة بالبث التلفزيوين 13. البث االإذاعي 14. وكاالت االأنباء 

15.  تاأجري معدات االإت�شال عن بعد وت�شمل اأجهزة الهاتف والفاك�س. 
الكلمة Spotpass باحلروف الالتينية. و�شف العالمة 

 اال�شرتاطات * 
            2010/9/28  تاريخ االأولوية 

 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب  172048  تاريخ االإيداع 2012/4/15 
 الفئة 25  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة هنرت بووت ليميتد . 
 جن�شية ال�شركة اململكة املتحدة 

   HUNTER ا�شم العالمة 

 العنوان 36 ميلفيل �شرتيت ، اإيدنبريج ، ئي اإت�س 3   7 ات�س ايه ،  اململكة املتحدة . 
املنتجات اأحذية طويلة الرقبة نوع ويلنجتون ) م�شنوعة من املطاط ( ؛ اأحذية طويلة الرقبة م�شادة للماء 
؛ األب�شة قدم م�شادة للماء ، اأخفاف مطاطية ؛ قباقيب م�شادة للماء ؛ اأحذية م�شنوعة من املطاط اأو من 
اجللد اأو من مواد اأخرى ؛ �شنادل ؛ �شنادل للبحر ؛ اأخفاف ؛ �شيور لالأحذية ذات الرقبة الطويلة و لالأحذية 
؛ اأدوات مانعة لالإنزالق لالأحذية ذات الرقبة الطويلة ؛ نعال داخلية )�شبانات ( ؛ كعوب ونعال الألب�شة القدم 
؛ نعال داخلية )�شبانات ( لالأحذية ذات الرقبة الطويلة ولالأحذية ؛ بطانات لالأحذية ذات الرقبة الطويلة 
ولالأحذية ؛ جوارب ق�شرية الإ�شتخدامها مع االأحذية ذات الرقبة الطويلة نوع ويلنجتون ومع االأحذية ذات 
الرقبة الطويلة امل�شادة للماء ؛ حقائب و اأجربة معدة حلمل االأحذية ذات الرقبة الطويلة و االأحذية ؛ جوارب 
ق�شرية ؛ قبعات حمبوكة ؛ قبعات ر�شمية ؛ حواف قبعات واقية من ال�شم�س وقبعات ؛ اأربطة راأ�س ؛ قفازات 
؛ اأو�شحة ؛ اأربطة للجوارب ؛ مالب�س م�شادة للماء ؛ مالب�س خارجية ؛  األب�شة خارجية ؛ جاكيتات ؛ معاطف 
؛ معاطف خارجية ؛ معاطف خفيفة ؛ معاطف للمطر ؛ اأثواب من ال�شوف ؛ �شدارات ؛ مالب�س حمبوكة ؛ 
�شرتات تعرق ؛ �شدارات بدون اأكمام ؛ �شدريات ؛ ربطات عنق ؛ اأردية �شروالية ؛ بيجامات ؛ �شراويل داخلية 
؛ قم�شان ؛ اأثواب ) بلوزات ( ؛ اأثواب �شباحة  ؛ قم�شان ن�شف كم  ) قم�شان تائية ( ؛ بنطلونات ؛ �شراويل 
ق�شرية ؛ �شراويل ن�شائية ف�شفا�شة على �شكل تنانري ؛ مالب�س داخلية ؛ �شراويل داخلية و األب�شة داخلية ؛ 
�شدارات و�شدريات ل�شيد ال�شمك ؛ مالب�س للريا�شة ؛ األب�شة قدم للريا�شة ؛ األب�شة قدم ملا بعد الريا�شة ؛ 

اأحزمة مالب�س و اأحزمة للنقود  .
الكلمة  HUNTER  كتبت باحلروف الالتينية باللون االأ�شود على خلفية بي�شاء داخل  و�شف العالمة 

اإطار م�شتطيل ال�شكل باللون االأحمر بطريقة مميزة .
 *  اال�شرتاطات 

 تاريخ االأولوية  
 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب 172143  تاريخ االإيداع 2012/4/17 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شيفورا 
 جن�شية ال�شركة فرن�شا 

 ا�شم العالمة ر�شم الأربعة اأ�شكال هند�شية م�شتطيلة 

 العنوان 65  اأفينيو ايدوارد فايالنت  ، 92100 بولوجن بيالنكورت ، فرن�شا   
اأوراق  م��ن  مزيجات  ؛  عطرية  زي��وت  ؛  للعطور  خال�شات  ؛  الكولونيا  م��اء  ؛  الزينة  م��اء  ؛  عطور  املنتجات 
باالأظافر  العناية  ؛ منتجات  بالب�شرة  للعناية  ، منتجات جتميل  بخور  ؛  لالإ�شتن�شاق  املعطرة  املجففة  ال��ورد 
؛  للب�شرة  كرميات  ؛  التجميلية  لالأغرا�س  )لو�شن(  غ�شوالت  ؛  التنحيف  الأغرا�س  جتميل  م�شتح�شرات  ؛ 
 ، ، غ�شوالت لليدين  غ�شوالت )لو�شن( للب�شرة ؛ كرميات �شائلة ؛ مناديل ورقية م�شربة بغ�شوالت جتميلية 
للعناية  ؛ كرميات  بال�شفاه  العناية  ؛ منتجات  الب�شرة  لتبيي�س  ، كرميات  لليدين  ، كرميات  اأقنعة جتميلية 
؛  ال�شعر  �شمع الإزال��ة   ، �شعر  ؛ مزيالت  لل�شعر  ؛ غ�شوالت )لو�شن(  ال�شامبو  بعد  ؛ م�شتح�شرات ما  بال�شعر 
؛  �شم�شية  وغ�شوالت  كرميات  ؛  احلالقة  بعد   ملا  )لو�شن(  غ�شوالت  ؛  احلالقة  كرميات  ؛  احلالقة  �شابون 
اأ�شنان  م�شتح�شرات لت�شهيل ت�شمري الب�شرة بالتعر�س لل�شم�س ؛ م�شتح�شرات الت�شمري الفورية ؛ معاجني 
؛  اإ�شتحمام  زي��وت  ؛  اإ�شتحمام  ؛ جل  بالد�س  االإ�شتحمام  ؛ جل  �شامبو  ؛  الزينة  ؛ �شابون  التجميل  ؛ �شابون 
اإ�شتحمام ؛ م�شحوق التالك للزينة ؛ حليب للزينة ؛  اإ�شتحمام ؛ منتجات رغوة االإ�شتحمام ؛ فقاعات  اأمالح 
زيوت لالأطفال ؛ بودرة اأطفال ؛ منتجات مكياج ، مزيالت مكياج ؛ اأحمر �شفاة ؛ ما�شكارا للرمو�س ؛ ما�شكارا 
لل�شعر ؛ طالء اأظافر ؛ مزيالت   طالء ؛ اأحمر خدود ؛ م�شاحيق مكياج ؛ ظالل للعيون ؛ اأق��الم للعيون ؛ 
اأقالم للحواجب ؛ اأقالم للخدود ، مبي�شات لل�شعر ؛ اأ�شباغ اللحى ؛ اأ�شباغ ال�شعر ؛ كرميات اأو جل لل�شعر ؛ 
رذاذات )�شربي( لل�شعر ؛ ملمعات ؛ اأظافر م�شتعارة ؛ رمو�س م�شتعارة ؛ مواد قابلة لل�شق  وحمفزات تزيينية 

 لالإ�شتخدامات التجميلية ؛ و�شوم )تاتو( موؤقتة للج�شم واالأظافر ، معاجني اأ�شنان  . 
و�شف العالمة ر�شم الأربعة اأ�شكال هند�شية م�شتطيلة ر�شمت ب�شكل عمودي باللون االأ�شود بطريقة مميزة  .

 *  اال�شرتاطات 
 تاريخ االأولوية  
 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب 173631  تاريخ االإيداع 2012/5/14 
 الفئة 7  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة اأمان �ش�شويز ايه جي 
 جن�شية ال�شركة �شوي�شرا 

   AMMANN ا�شم العالمة 

 العنوان اإي�شنباهن�شرتا�شي 25 ، �شي اإت�س – 4901 الجننثال ، �شوي�شرا . 
املنتجات االآت ، معدات ، حمركات ومكائن ، بخا�شة الإن�شاء املباين والتكنولوجيا البيئية ، مثل اآالت االإن�شاء و 
اآالت �شب لتبليط ور�شف الطرق ، مداحل ، مبا فيها مداحل طرق ثابتة و اإهتزازية ، ماكينات ر�س الرتبة ، 
مر�شات لر�س قطران ال�شطوح ، اأدوات للت�شطيبات ، معدات طحن ، معدات خلط االإ�شفلت و االإ�شمنت ، معدات 
وف��رز ونقل  �شحق وتنظيف  االآت   ، القطران فقط  و  والقطران  القار  ، خزانات تذويب  القار  معاجلة خليط 
احلجر واملواد املماثلة ، جمار�س لالأ�شفلت املعاد تدويره ؛ معدات جر�س ، مطاحن ، مناخل اإهتزازية ، جمار�س 
اإرتدادية ، معدات معاجلة للرمل و احل�شى واملواد املماثلة ، ماكينات كن�س ال�شوارع  ، حمطات جتميع ومعدات 
معاجلة الروا�شب الطينية ؛ معدات معاجلة املواد ال�شلبة ، معدات اإعادة التدوير ، معدات معاجلة النفايات ؛ 
اأجهزة الفرك االأوتوماتيكية ، منظفات الروا�شب الطينية ؛ حمطات الطاقة احلرارية ذات النوع املغلق ؛ اأجهزة 
تنقية ؛ اأحزمة ناقلة ؛ معدات للنقل و التزويد ملواقع االإن�شاءات و�شيانة الطرق ، مثل اجلرافات والرافعات و 
االآت التفتيت ؛ رافعات اآلية ،  اآالت حفر وتقليب ، رافعات �شوكية ؛ حمركات ومكائن الديزل وحمركات ومكائن 
كهربائية وحمركات ومكائن تعمل بالبنزين / الغاز ؛ وحدات تخزين و اإ�شرتجاع للم�شتودعات ذات االأق�شام  

الرئي�شية العالية ؛ اأجزاء وملحقات لل�شلع املذكورة اآنفاً التي تت�شمنها هذه الفئة .
 A كتبت باحلروف الالتينية  وبخط عري�س مع كتابة حرف  AMMANN  الكلمة و�شف العالمة 

على �شكل خطوط م�شتعر�شة  بطريقة مميزة باالألوان االأ�شود واالأبي�س .
 *  اال�شرتاطات 
 تاريخ االأولوية   
 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب 172744  تاريخ االإيداع 2012/4/26 
 الفئة 3  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة �شيفورا 
 جن�شية ال�شركة فرن�شا 

 ا�شم العالمة �شيفورا 

 العنوان 65  اأفينيو ايدوارد فايالنت  ، 92100 بولوجن بيالنكورت ،  فرن�شا   
اأوراق  م��ن  مزيجات  ؛  عطرية  زي��وت  ؛  للعطور  خال�شات  ؛  الكولونيا  م��اء  ؛  الزينة  م��اء  ؛  عطور  املنتجات 
باالأظافر  العناية  ؛ منتجات  بالب�شرة  للعناية  ، منتجات جتميل  بخور  ؛  لالإ�شتن�شاق  املعطرة  املجففة  ال��ورد 
؛  للب�شرة  كرميات  ؛  التجميلية  لالأغرا�س  )لو�شن(  غ�شوالت  ؛  التنحيف  الأغرا�س  جتميل  م�شتح�شرات  ؛ 
 ، ، غ�شوالت لليدين  غ�شوالت )لو�شن( للب�شرة ؛ كرميات �شائلة ؛ مناديل ورقية م�شربة بغ�شوالت جتميلية 
للعناية  ؛ كرميات  بال�شفاه  العناية  ؛ منتجات  الب�شرة  لتبيي�س  ، كرميات  لليدين  ، كرميات  اأقنعة جتميلية 
؛  ال�شعر  �شمع الإزال��ة   ، �شعر  ؛ مزيالت  لل�شعر  ؛ غ�شوالت )لو�شن(  ال�شامبو  بعد  ؛ م�شتح�شرات ما  بال�شعر 
؛  �شم�شية  وغ�شوالت  كرميات  ؛  احلالقة  بعد  ملا  )لو�شن(  غ�شوالت  ؛  احلالقة  كرميات  ؛  احلالقة  �شابون 
م�شتح�شرات لت�شهيل ت�شمري الب�شرة بالتعر�س لل�شم�س ؛ م�شتح�شرات الت�شمري الفورية ؛ �شابون التجميل ؛ 
�شابون الزينة ؛ �شامبو ؛ جل االإ�شتحمام بالد�س ؛ جل اإ�شتحمام ؛ زيوت اإ�شتحمام ؛ اأمالح اإ�شتحمام ؛ منتجات 
رغوة االإ�شتحمام ؛ فقاعات اإ�شتحمام ؛ م�شحوق التالك للزينة ؛ حليب للزينة ؛ زيوت لالأطفال ؛ بودرة اأطفال 
؛ منتجات مكياج ، مزيالت مكياج ؛ اأحمر �شفاة ؛ ما�شكارا للرمو�س ؛ ما�شكارا لل�شعر ؛ طالء اأظافر ؛ مزيالت 
طالء ؛ اأحمر خدود ؛ م�شاحيق مكياج ؛ ظالل للعيون ؛ اأقالم للعيون ؛ اأقالم للحواجب ؛ اأقالم للخدود ، 
مبي�شات لل�شعر ؛ اأ�شباغ اللحى ؛ اأ�شباغ ال�شعر ؛ كرميات اأو جل لل�شعر ؛ رذاذات )�شربي( لل�شعر ؛ ملمعات ؛ 
اأظافر م�شتعارة ؛ رمو�س م�شتعارة ؛ مواد قابلة لل�شق وحمفزات تزيينية لالإ�شتخدامات التجميلية ؛ و�شوم 

)تاتو( موؤقتة للج�شم واالأظافر ، معاجني اأ�شنان  .
الكلمة �شيفورا كتبت باحلروف العربية بطريقة مميزة .   و�شف العالمة 

 *  اال�شرتاطات 
 تاريخ االأولوية  
 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب  118256  تاريخ االإيداع 2008/8/21 
 الفئة 28  ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�شم ال�شركة ايه ان تي ايه )�شاينا(  كو.، ليميتد. 
 جن�شية ال�شركة ال�شني 

   ANTA ا�شم العالمة 

العنوان دوجن�شان اند�شرتيال زون ، �شيديان تاون، جينجياجن �شيتي ،  فوجيان بروفين�س ، ال�شني .  
املنتجات 1- الطاوالت لكرة القدم الداخلية ؛ 2- االألعاب ؛ 3- اللعب؛  4- اأحجية ال�شور املقطوعة ؛ 5- االألعاب 
اأوت��ار للم�شارب ؛ 9- م�شارب اجلولف  ؛ 8-  ك��رات ريا�شية  اأكيا�س ه��واء كروية لالألعاب؛ 7-  ؛ 6-  اللوحية 
 -13 ؛  عجالت  دون  من  اأو  مع  للجولف  حقائب   -12 ؛  الك�ريكي�ت  حقائب   -11 ؛  للم�شارب  اأ�شرطة   -10 ؛ 
�شبكات للريا�شة ؛ 14- م�شارب ؛ 15- طاوالت تن�س الطاولة ؛ 16- الكرات وحقائب امل�شارب ؛ 17- ماكينات 
ومعدات واأجهزة التدريب البدين ؛ 18- اأدوات الرماية ؛ 19- ماكينات ومعدات واأجهزة التمارين اجل�شمانية 
؛ 20- األواح ركوب االأمواج ؛ 21- اأ�ش�لحة املبارزة ؛ 22- عدة املت�ش�لقني ؛ 23- األواح التزلج ؛ 24- حقائب مهياأة 
خ�شي�شاً للزالجات واألواح رك�وب االأم�واج ؛ 25- حقائب املالكمة ؛ 26- حب�ال ري�ا�شية )حب�ال القف�ز، حب�ال 
ال�دفع واجلر ( ؛ 27- ال�شفارة ؛ 28- اأحوا�س ال�شباحة ) مواد لعب ( ؛ 29- حلبات بال�شتيكية ؛ 30- قفازات 
للم�شرب ) ملحقات األعاب ( ؛ 31- واقيات مقدمة ال�شاق ) مواد ريا�شية ( ؛ 32- قفازات لالألعاب ؛ 33- واقيات 
للمرفق ) مواد ريا�شية ( ؛ 34- واقيات للركبة ) مواد ريا�شية ( ؛ 35- و�شادات حماية ) اأجزاء ب�دالت ريا�شية 
ال�شاق ؛  اليد ؛ 39- دعامات لبطن  ( ؛ 36- قف�ازات اجلول�ف ؛ 37- دع�امات للخ�ش�ر ؛ 38- دعامات لراحة 
40- واقيات ال�شاعد ؛ 41- بطن للحماية ؛ 42- اأطواق ريا�شية ؛ 43- دعامات للمع�شم ؛ 44- زالجات اجلليد 
؛ 45- زينة �شجرة عيد امليالد ) باإ�شتثناء املواد امل�شيئة واحللويات ( ؛ 46- عدة �شي�د ال�شمك ؛ 47- ع�شابات 

التعرق للم�شارب ) اأحزمة ممت�شة للعرق لل�شرب بامل�شرب لالألعاب (.
ANTA  =  كتبت مائلة باحلروف الالتينية الكبرية بطريقة مميزة.   و�شف العالمة 

 *  اال�شرتاطات 
 تاريخ االأولوية  
 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات 
االخرتاع   بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب   154444  تاريخ االإيداع 2011/3/16 
الفئة 28  

 ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 
 ا�شم ال�شركة نينتندو كو.، ليميتد 

 جن�شية ال�شركة اليابان 
 SpotPass ا�شم العالمة 

العنوان 1-11 ، هوكوتاتي � �شو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �شي ، كيوتو ، اليابان
املنتجات 1( لعب األعاب البطاقات وملحقاتها 2( اأجهزة االألعاب املحمولة باليد مع �شا�شات عر�س 
�شا�شات عر�س  باليد مع  املحمولة  االألعاب  االأج��زاء والرتكيبات الأجهزة   )3 . �شائلة  بلورات  ذات 
اليابانية  اللعب  بطاقات   )7 اليابانية  اجل��و  لعبة    )6 الدمى   )5  . اللعب   )4 �شائلة.  بلورات  ذات 
 )10 وملحقاتها   البطاقات  األ��ع��اب   )9  ) ال�شوقي  لعبة   ( الياباين  ال�شطرجن   )8  ) اوت��اج��اروت��ا   (
األعاب الرند الياباين )�شوجوروكو( 12( اأكواب الرند 13( األعاب املا�س 14( األعاب  لعبة الرند 11( 
 )18 الدومينو     )17 ال�شحرية  اخل��دع  اأجهزة   )16  . الداما(  )اأطقم  الداما  لعبة   )15 ال�شطرجن 
   )21 �شينية(  )لعبة  املهجونغ     )20 )ه��ان��اف��ودا(  اليابانية  اللعب  بطاقات   )19 اللعب  بطاقات 
ماكينات واأجهزة االألعاب 22(    معدات لعبة البليارد 23(   ماكينات واأجهزة الت�شلية لال�شتخدام 
يف نوادي الت�شلية ) غري ماكينات األعاب الفيديو  التي تو�شع يف ردهات املحالت التجارية ( 24(   

املعدات الريا�شية 25(   عدة ال�شيد . 26(   اأدوات جتميع احل�شرات .
الكلمة Spotpass باحلروف الالتينية.   و�شف العالمة 

 اال�شرتاطات * 
    2010/9/28  تاريخ االأولوية 

 رقم االإي�شال  
 تاريخ االإي�شال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
والتجارة اأو اإر�شاله بالربيد امل�شّجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا 

االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

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

املودعة حتت رقم :  181742     بتاريخ : 11 / 11 / 2012  م
تاريخ اإيداع االأولوية:

با�ش��م:  �شاندونغ ك�شينغانغ غروب
وعنوانه: هونغجياديان فيليدج، نانفانغ تاون، الن�شان دي�شرتيكت، لينيي �شيتي، �شاندونغ، ال�شني.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
األواح من لب اخل�شب  باألواح خ�شب؛  األواح اخل�شب؛ خ�شب مك�شو بق�شرة؛ التك�شيه  خ�شب رقائقي )اأبلكاج(؛ 
الأغرا�س البناء؛ خ�شب قابل للت�شكيل؛ اأخ�شاب البناء؛ اأخ�شاب م�شغولة؛ األياف مقوات ؛ ورق الراتنج املركب.

الواق�عة بالفئة: 19
ب���ال���ل���غ���ة الالتينية  ال���ل���ف���ظ���ى  ال�����ش��ي��ن��ي��ة وحت���ت���ه���ا م��ن��ط��وق��ه��ا  ال���ك���ل���م���ات  ال����ع����الم����ة: ع����ب����ارة ع����ن  و����ش���ف 
وتعلوهذه  االأ���ش��ود  باللون  و  كبري  ب�شكل  و  فقط  التينية  بحروف  كتبتا   "XINGANGMUYE"
الكلمات ر�شمة كرة اأر�شية تتو�شط ن�شف دائرة  باللون االأ�شود و على ميينها جند احلرف "G" كتب ب�شكل 

كبري و باللون االأ�شود.
اال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782
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الدويل  اخل��ا���س  لالوملبياد  التنفيذي  املكتب  ق��رر 
االأربعاء خالل اجتماعاته واملنعقد حاليا بوا�شنطن 
اأمين  4 مايو مب�شاركه املهند�س  وت�شتمر حتى يوم 
اخلا�س  لالوملبياد  االقليمي  الرئي�س  الوهاب  عبد 
ال�شرق االأو�شط  الدويل حتديد ح�شة دول منطقة 
ال�شيفية بلو�س  العاملية  و�شمال افريقيا يف االلعاب 
ب��األ��ف الع���ب والع��ب��ه م��ن بني   ،2015 اأجن��ل��و���س 
ريا�شية   26 يف  ي�����ش��ارك��ون  والع��ب��ه  الع��ب   7000

اوملبية .
وتعود االلعاب العاملية ال�شيفية الأمريكا بعد رحلة 
و2007   ، ايرلندا  يف   2003 ع��ام  ب���داأت  خارجها 
ب�شنغهاي بال�شني ، ويف 2011 بالعا�شمة اليونانية 
االلعاب  ه��ذه  املنطقة يف  زي��ادة ح�شة  وياأتي   ، اأثينا 
ومبا يزيد ب50 العبا عن ح�شة املنطقة يف االلعاب 
بلغت  ، حيث   2011 باأثينا عام  اأقيم  التي  املا�شية 

ح�شة النطقة يومها 950 العبا والعبة .
العبا   88 ب  تقدر  ح�شة  ل��الإم��ارات  خ�ش�س  حيث 
والعبه ، بينما خ�ش�س للبحرين ح�شة تقدر ب33 
 56 ، واإي��ران   82 العب والعبه وم�شارك ، وم�شر 
 ،  33 وال�����ش��ع��ودي��ة   ،  36 واالأردن   ،  36 وال���ع���راق 
والكويت 56 ، ولبنان 66 ، وليبيا 76 ، وموريتانيا 

35، و  25، فل�شطني  ، و عمان   46 ، واملغرب   18
تون�س  و   ،61 �شوريا  و   ،21 ال�شودان  و   ، قطر28 
25، و اليمن 52،و اجلزائر53، وجزر القمر ب15 
، وجيبوتى 15،ال�شومال 15 العبا والعبة ، وهي 
نف�س اعداد م�شاركه الدول يف االلعاب املا�شية باأثينا 
زي��ادة هذه احل�ش�س وح�شب طلب  2011 وميكن 

الدول التي متتلك االمكانات للم�شاركة باأعداد اأكرب 
من الالعبني .

اأق��ل من  واأك��د املهند�س اأمي��ن عبد الوهاب باأنه ويف 
 7000 باأكر من  اأجنلو�س  عامني �شرتحب لو�س 
العب من االوملبياد اخلا�س من 170 دولة للتناف�س 
ال�شيفية  االألعاب  تعود  وان  اوملبية  ريا�شية   26 يف 

اإىل الواليات املتحدة االأمريكية بعد غياب 16 عاما 
 1999 عام  اقيمت  �شيفية  عاملية  األعاب  اآخ��ر  منذ 
يف راليجاه بوالية نورث كالورينا لهو حدث كبري ، 
ومن املتوقع اأن جتلب االألعاب العاملية ال�شيفية اإىل 

لو�س اأجنلو�س اأكر من ن�شف مليون �شخ�س .
ال�شيفية  ال��ع��امل��ي��ة  االل��ع��اب  اق��ام��ه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 

امل�شتوى  على  اأجنلو�س  لو�س  و�شهرة  بقوة  مبدينة 
العاملي �شوف ت�شمح لالعبني باإظهار مواهبهم اأمام 

العامل من خالل الريا�شة .
موؤكدا باأن بارتيك ماكليلهان رئي�س اللجنة املنظمة 
اكد  قد  اأجنلو�س  لو�س  ال�شيفية  العاملية  لالألعاب 
باأن يف املدينة التي متتلئ بنجوم االأفالم وكل اأ�شكال 

النجوم �شيكون العبونا هم جنوم هذا احلدث وهم 
لو�س   ، وفرحتهم  و�شجاعتهم  مهارتهم  يعر�شون 
خللق  ال�شرورية  العاملية  املن�شة  �شتقدم  اأجنلو�س 
ال��وع��ي ال���ذي ���ش��ي��وؤدي اإىل زي����ادة ال��ق��ب��ول والدمج 
لالأ�شخا�س ذوي االعاقات الذهنية من خالل جنوب 
كاليفورنيا . موؤكد باأن الرئا�شة االقليمية لالوملبياد 
اخلا�س الدويل �شوف تقوم باإر�شال لربامج املنطقة 
يتناول  احدهما  ملفني  وا�شنطن  من  عودته  وف��ور 
ال�����ش��روط ال��ع��ام��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��االأل��ع��اب ومعايري 
حتديد احل�ش�س املقررة للربامج يف بع�س االلعاب 
الزمني  والربنامج  باالألعاب  للم�شاركة  الريا�شية 
الت�شجيل  لعملية  النهائية  وامل��واع��ي��د  للم�شابقات 
من  امل�شاركة  االأع����داد  ت�شجيل  و���ش��روط  ب��االأل��ع��اب 
املدربني واالإداريني وبرنامج زيادة احل�ش�س املقررة 
ح�ش�س  طلب  �شيخ�س  الثاين  امللف  وان  و�شروطه 
اولها  م�شتندات  ثالثة  وفيه  برنامج  لكل  امل�شاركة 
برنامج  كل  يطلبها  التي  امل��ق��ررة  احل�ش�س  يخ�س 
الربنامج  م��ن  امل��ت��وق��ع��ة  امل��ي��زان��ي��ة  يخ�س  وال���ث���اين 
للم�شاركة باالألعاب والثالث يخ�س ال�شروط العامة 
لكل  بامل�شاركة  اخلا�شة  ال�شروط  واأي�شا  للم�شاركة 

ريا�شة.

املكتب التنفيذي لالأوملبياد اخلا�ض الدويل يف اجتماعاته بوا�شنطن

88 اإماراتيًا من بني األف لعب ولعبة ح�سة املنطقة يف الألعاب العاملية بلو�س اأجنلو�س 2015 

اليوم  �شباح  والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة  تنطلق 
بالنادي  املغطاة  بال�شالة  مايو(   2( اخلمي�س 
كرة  مل�شابقة  النهائي  ال���دور  مناف�شات  االأه��ل��ي 
دورة  يف   2005-2004 مواليد  للبنني  اليد 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ل��الأل��ع��اب امل��در���ش��ي��ة التي 
الرابع  للعام  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س  ينظمها 
انطالقا من روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل التي ت�شمنت 
ر�شالة �شامية الإبراز االهتمام بالقطاع املدر�شي 
وتعزيز دور الريا�شة املدر�شية لت�شبح القاعدة 
التي تنطلق منها املواهب الواعدة القادرة على 
رفع راية الدولة يف املحافل الريا�شية، وتنفيذا 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د 

دبي الريا�شي.
ال��ن��ه��ائ��ي، م���دار����س: النخبة  ال����دور  وي��ل��ع��ب يف 
النموذجية، �شلطان العوي�س، اأبي حنيفة وزايد 
بن �شلطان، حيث كانت مدر�شة النخبة قد حلت 

باملركز االأول يف ت�شفيات منطقة ديرة بتفوقها 
على: اجلاحظ بنتيجة 8-1 و�شلطان العوي�س 
فيما   ،1-8 اخل��ا���ش��ة-امل��م��زر  واالحت�����اد   2-4

الثاين  باملركز  العوي�س  �شلطان  مدر�شة  ج��اءت 
بنتيجة  اخلا�شة-املمزر  االحت��اد  على  بتفوقها 
5-2 واحلاجظ 7-5، من جانبها حلت مدر�شة 

اأبي حنيفة باملركز االأول يف ت�شفيات منطقة بر 
الفوز على كل من:  بعدما حققت  وذل��ك  دب��ي، 
التاأ�شي�شية  وحتا   1-4 بنتيجة  الوطنية  دب��ي 

زايد  ب��ن  �شلطان  م��در���ش��ة  ج���اءت  فيما   ،2-5
ب��امل��رك��ز ال���ث���اين ب��ع��دم��ا ت��ف��وق��ت ع��ل��ى اخلليج 

بنتيجة 7-1 وال�شعب 2-3.

بالتعاون  املجل�س  ينظمها  التي  ال���دورة  وتعد 
الكت�شاف  منجما  التعليمية،  دب��ي  منطقة  مع 
دبي،  يف  الريا�شية  لالأندية  ال�شاعدة  املواهب 
ح��ي��ث ي��ح��ر���س م��درب��و ف���رق ال��ف��ئ��ات العمرية 
وك�شافو املواهب على متابعة املناف�شات وانتقاء 
هذه  اأن  خ�شو�شا  ال���واع���دة،  العنا�شر  اأف�����ش��ل 
ال����دورة ت��ع��د االأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى 
والطالبات  ال��ط��الب  اأع���داد  حيث  م��ن  املنطقة 
امل�������ش���ارك���ني م���ن غ���ري امل�����ش��ج��ل��ني يف االأن���دي���ة 
على  للحا�شلني  املخ�ش�شة  امل��ال��ي��ة  واجل��وائ��ز 
الفردية  االأل���ع���اب  خم��ت��ل��ف  يف  االأوىل  امل���راك���ز 
واجلماعية، وقد �شهدت الدورة خالل ال�شنوات 
وا�شعا  واإقباال  م�شتمرا  تطورا  املا�شية  الثالث 
حيث  بدبي،  واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  من 
اجلماعية  االأل���ع���اب  م��ن  ال��ع��دي��د  ح��ال��ي��ا  ت�شم 
اأي�شا  ت��ق��ام  ح��ي��ث  وال��ب��ن��ات،  للبنني  وال��ف��ردي��ة 
م�شابقات: كرة اليد، كرة ال�شلة، الكرة الطائرة، 
كرة الطاولة، ال�شباحة، �شباق الطريق والري�شة 

الطائرة.

نه���ائي���ات ك���رة الي���د ب���دورة حم���دان ب���ن حمم����د للألع����اب امل���در�سي���ة الي������وم

•• العني- الفجر:

بنادي  االأول  ال���ك���رة  ف���ري���ق  خ�����ش��ر 
العني مباراته اأمام ا�شتقالل طهران 
االإي����راين، ب��ه��دف دون رد، وذل���ك يف 
املواجهة التي �شهدها ملعب طحنون 
اجلولة  �شمن  بالقطارة،  حممد  بن 
املجموعات  م��رح��ل��ة  م���ن  االأخ�������رية 

بدوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم.
بالتعادل  االأول  ال�������ش���وط  وان���ت���ه���ى 
ال�شوط  ويف  اأه���داف،  ب��دون  ال�شلبي 
الثاين اأحرز االإي��راين جواد نيكونام 
ه�����دف ف���ري���ق���ه م����ن رك���ل���ة ج������زاء يف 

الدقيقة 80 .
ببلوغ  اآماله  العني ثمن تعليق  ودفع 
الدور ثمن النهائي، على نتيجة لقاء 
الهالل  ال��ق��ط��ري و���ش��ي��ف��ه  ال���ري���ان 
ينتظر  كان  اإذ  الدوحة،  ال�شعودي يف 
خ�شارة االأخري من الفريق القطري، 
الفريق  ع��ل��ى  ه���و  ي��ت��غ��ل��ب  اأن  ع��ل��ى 

االيراين بثالثة اأهداف نظيفة.
وت���وت���رت اأج������واء ال��ل��ق��اء ل��ل��غ��اي��ة يف 
احتكاك بني  ب�شبب  القاتلة  الدقائق 
جميدي  وف��ره��اد  رادوي  ال��الع��ب��ني 
وتهدئة  املوقف  احتواء  يتم  اأن  ،قبل 

اخلواطر الثائرة.
وك�شفت املحاوالت الهجومية االأوىل 
ل��الع��ب��ي ال��ع��ني ع���ن رغ��ب��ة ق��وي��ة يف 
االي��ران��ي��ني، خ�شو�شاً  االإج��ه��از على 

املهاجمني  ب���ني  امل��ن�����ش��ق��ة  امل���ح���اول���ة 
والفرن�شي  ج��ي��ان  اأ���ش��ام��واه  ال��غ��اين 
ثالث  م����رور  ب��ع��د  ج��ريي�����س،  كيمبو 
دق���ائ���ق ف��ق��ط، ل��ك��ن م��ه��دي رحمتي 
وا�شطر  برباعة.  للمحاولة  ت�شدى 
مدرب العني اأوالريو كوزمني للتدخل 
االإ�شابة  اإث��ر  فقط،  دقائق  �شبع  بعد 
امل��ف��اج��ئ��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا املدافع 
ف���وزي ف��اي��ز، ف���زج ب��ال��الع��ب حممد 
عبدالرحمن  حم��م��د  وك����اد  اأح���م���د. 
ي�شع فريقه يف املقدمة اإثر ت�شديدة 
�شاروخية من خارج ال�شندوق، طار 
واأبعدها  هائلة  ب��رباع��ة  رحمتي  لها 
اإىل ركنية مل تثمر 22 ، ثم حماولة 
ت�شدى  اأحمد  اإ�شماعيل  من  اأخ��رى 
ذاتها  بالطريقة  جمددا  رحمتي  لها 

. 34
والحت فر�شة ثمينة لالعب كيمبو 
ملنح العني االأف�شلية بعد ا�شتعرا�س 
ناجح اأمام مدافعي اال�شتقالل، لكن 

الكرة حادت بقليل عن املرمى 40 .
ال��ع��ني لل�شغط على  وان��دف��ع الع��ب��و 
مرمى رحمتي بعد الرتاجع الوا�شح 
دون  م��ن  لكن  اال���ش��ت��ق��الل،  لالعبي 
القوية  اال���ش��ت��م��ات��ة  ب�����ش��ب��ب  ط���ائ���ل 
باجمان  خ�����ش��و���ش��ا  امل���داف���ع���ني  م���ن 
العني  وح�������اول الع���ب���و  م���ن���ت���ظ���ري. 
ت�����ش��ري��ع امل����ح����اوالت ال��ه��ج��وم��ي��ة يف 
احل�شة الثانية من اللقاء، بال�شغط 

لكن  االإي����راين،  الفريق  مرمى  على 
ب�شبب  م��ك��ان��ه��ا  راوح������ت  اخل����ط����ورة 
ال�شالبة القوية ملدافعي اال�شتقالل 
وال�شلبية التي بدا عليها جيان، حيث 
ال�شيطرة على  عانى كثريا من عدم 
الكرة. ومع مرور الوقت حاول املدرب 
للمحاوالت  احل��ي��وي��ة  منح  ك��وزم��ني 
ال��ه��ج��وم��ي��ة، ف����زج ب��ال��الع��ب��ني علي 
ال��وه��ي��ب��ي وع��م��ر ع��ب��دال��رح��م��ن بدال 
من حممد عبدالرحمن كيمبو، لكن 
اخلطورة على مرمى رحمتي مل تكن 

يف امل�شتوى املطلوب.
وع����ل����ى ع���ك�������س جم�����ري�����ات االأم��������ور 
جواد  ال�شيوف  قائد  منح  امليدانية، 
ن��ي��ك��ون��ام ف��ري��ق��ه االأف�������ش���ل���ي���ة، بعد 
احت�شبها  لركلة جزاء  بنجاح  اأن��ربى 

ما�شكي  ت��وم��ا���س  ال���ي���اب���اين  احل���ك���م 
اأح��م��د مع  امل��داف��ع حممد  بعد خطا 

الالعب البديل اأكرب بور 80 

كوزمني :اأخطاء حتكيمية 
ان���ت���ق���د م�������درب ال����ع����ني ال�����روم�����اين 
ك���وزم���ني ����ش���اف���رة احلكم  اأوالري��������و 
الياباين توما�س ما�شكي، على خلفية 
االح���ت���ج���اج ع���ل���ى ب��ع�����س ال����ق����رارات 
اأم����ام  اأم�������س  م���ن  اأول  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة 
اجلولة  يف  االي��������راين  اال����ش���ت���ق���الل 
املجموعات  م��رح��ل��ة  م���ن  االأخ�������رية 
ل���ك���رة القدم  اأ���ش��ي��ا  اأب���ط���ال  ب�����دوري 
،���ش��م��ن امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����ش��ة ،وقال 
ال���ذي موًر�س  االي����راين  ال��ع��ن��ف  اإن  
م���ن الع��ب��ي اال���ش��ت��ق��الل مل يحرك 

التدخل حيال  اإىل  يدفعه  اأو  �شكونه 
ما يحدث يف امليدان ،م�شيفا  اأعتقد 
ادارة  اإماراتي ي�شارك يف  اأي حكم  اأن 
اأف�شل  امل��ح��رتف��ني  دوري  م��ب��اري��ات 
الياباين  احل���ك���م  م����ن  م������رات   10
،ف��ق��د ق���ام ب��اأ���ش��ي��اء ع���دة ���ش��د العني 
واح��ت�����ش��ب رك��ل��ة ج����زاء م�����ش��ك��وك يف 
،وباملقابل  االي��راين  للفريق  �شحتها 
الالعب  اأخ��رى مل�شلحة  تغا�شى عن 

اال�شرتايل األيك�س برو�شكي.
واأكمل :كانت هناك تدخالت عنيفة 
من الالعبني االيرانيني على العبي 
اجل�شمانية  بنيتهم  بف�شل  ال��ع��ني 
هذه  كل  عن  �شمت  ،واحلكم  القوية 
االأمور واأعتقد اأنه بطل اللقاء واأكر 
تفا�شيل  عن  احلديث  ي�شتطيع  من 
الفني  امل�شتوى   : واأو�شح  جمرياتها 
لالعبي العني كان جيدا على الرغم 
م���ن اخل�������ش���ارة ،واالأم��������ور مل مت�س 
عدة  مباريات  غ��رار  على  ينبغي  كما 
اأف�شلية  �شهدت  ال��ق��اري��ة  بالبطولة 
،واحلقيقة  ط��ائ��ل  دون  ،ل��ك��ن  ج��ي��دة 
اأن  لنا  ك��ان  ما  مباريات  خ�شرنا  اأننا 
يف  االأم����ور  ك��ان��ت  ل��و  نتيجتها  نفقد 
على  ح�شلنا  ،فقد  ال�شحيح  االط��ار 
فر�س عدة للت�شجيل خالل مباريات 
اإىل  امل�شابقة ومل ننجح يف ترجمتها 
املوؤمتر  . واأك����د ك��وزم��ني يف  اأه����داف 
التوتر  اأن   امل���ب���اراة  ب��ع��د  ال�����ش��ح��ايف 

ال��ذي راف��ق اللقاء يف اجل��زء االأخري 
مع  انتهى  امل��ي��دان  يف  الالعبني  ب��ني 
���ش��اف��رة ال��ن��ه��اي��ة وي��ن��درج يف االطار 
ال��ط��ب��ي��ع��ي مل��ا ي��ح��دث يف ك���رة القدم 
غري  اإىل  م�شت  االح����داث  ،م�شيفا 
رج��ع��ة ،ف���ه���ذه ك���رة ق���دم ومي��ك��ن اأن 
حتدث اأ�شياء كثرية .  ونفى كوزمني 
وج����ود ت��ق�����ش��ري م���ن الع��ب��ي فريقه 
الثالثة  اخل�������ش���ارة  ت��ل��ق��ي  اإىل  اأدى 
القارية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
كانوا  الالعبني  اأن  اأعتقد  م�شيفا  
االيرانيني  مع  املواجهة  م�شتوى  يف 
،وال خالف على اأن اخل�شم كان قويا 
ونتائجه يف  بف�شل عنا�شره اجليدة 
امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ،وال���واق���ع الذي 
كان حا�شرا اأول من اأم�س يوؤكد اأننا 
االأقرب  وك��ن��ا  امل��ي��دان  على  �شيطرنا 
اخل�شم  ينجح  اأن  ،ق��ب��ل  للت�شجيل 
ب���زي���ارة امل��رم��ى م��ن ع��الم��ة اجل���زاء 
تاأثري  . وح�����ول  ال���ق���دم  ك����رة  وه�����ذه 
اخل�شارة يف العبي العني قبل اللقاء 
املرتقب يوم 5 اجلاري مع االأهلي يف 
م�شابقة كاأ�س رئي�س الدولة قال : ال 
اأعتقد اأن هذا ال�شيء ميكن اأن يحدث 
،فنحن يف م�شابقة خمتلفة وم�شتوى 
الالعبني كان جيدا وحتدثت معهم 
ب��ع��د امل���ب���اراة يف غ��رف��ة امل��الب�����س عن 
امل�شتوى اجليد الذي بدوا عليه اأمام 

االيرانيني .

يف اجلولة الأخرية من مرحلة املجموعات الآ�شيوية 

العني يودع البطولة القارية باخل�سارة من ال�ستقلل الإيراين 

اأعلنت اأكادميية  �شاندهري�شت  الع�شكرية امللكية يف 
اإجنلرتا اأن ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شلطان اآل 
نهيان �شوف يرعى اإنطالق برنامج تنمية ال�شباب 
امل�شاهمة يف  بهدف  االأكادميية وذلك  االإماراتي يف 
باملهارات  وت��زوي��ده  االإم���ارات���ي  ال�شباب  جيل  ب��ن��اء 
وفقا  واالزده���ار  النجاح  من  �شتمكنه  التي  الفنية 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة 
ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س دول���ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة. 
 31-17 ال���ف���رتة م���ن  ال���ربن���ام���ج يف  ه����ذا  ي���ق���ام 
اأغ�شط�س 2013 وي�شتفيد منه 20 �شابا اإماراتيا 
و�شيتم  ���ش��ن��ة.   19 و   16 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح 
كلية  يف  االإم��ارات��ي  ال�شباب  تنمية  برنامج  ت�شغيل 

اإ�شراف جمموعة  – حتت  – رما�س  �شاندهري�شت 
التنمية امللهمة ) اأي دي جي ( وقد مت تطوير هذا 
االإم����ارات  دول���ة  م��ن  للطالب  خ�شي�شا  ال��ربن��ام��ج 
وا�شع وعميق  للح�شول على فهم  املتحدة  العربية 
عن مهارات القيادة وبناء الفريق حيث مت ت�شميم 
والتجاري  ال�شخ�شي  ال��وع��ي  لتطوير  ال��ربن��ام��ج 
الالزمة  العملية  الت�شغيلية  اخل��ربة  مع  بالتكامل 
العامل  لتقنيات  وف��ق��ا  االأداء  ع��ال��ي��ة  ف���رق  ل��ق��ي��ادة 
فر�شة  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  و���ش��وف يح�شل  احل��دي��ث��ة. 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ع���راق���ة ���ش��ان��ده��ري���ش��ت م���ع تعلم 
احلياة  مدى  �شداقات  واإقامة  االأ�شا�شية  املفاهيم 
مع زمالئهم الطالب من خمتلف اجلن�شيات . اإن 

اأكادميية �شاندهري�شت الع�شكرية امللكية هي واحدة 
من اأعرق املوؤ�ش�شات الدولية التي ت�شهد اإقباال رفيع 
امل�شتوى للطالب من دولة االإمارات العربية املتحدة 
منذ اأربعة عقود، ولقد در�س وتخرج من االأكادميية 
اإج��ت��ازوا بنجاح برنامج  اإم��ارات��ي   300 اأك��ر م��ن 
�شاندهري�شت  اأكادميية  الع�شكرية. وتفخر  القيادة 
باأن اأحد اأبرز خريجها هو الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب 
املجل�س  ورئ��ي�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
االأكادميية  تلقت  وقد  اأبوظبي.  الإم��ارة  التنفيذي 
باإمتنان بالغ مكرمة دولة االإمارات العربية املتحدة 
االأكادميية  داخ��ل  علمي  �شرح  بناء  نفقات  بتحمل 

هو  مبنى زايد  بقيمة 880 مليون درهم اإماراتي 
قدمتها دولة االإمارات العربية املتحدة، وقد اأفتتح 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  له  املغفور  ذك��رى  يف  املبنى 
 200 اآل نهيان ومبنا�شبة م��رور  زاي��د بن �شلطان 
�شلطان  ال�شيخ  اأع��رب  االأكادميية.  اإن�شاء  على  �شنة 
بن خليفة بن �شلطان اآل نهيان عن �شعادته و�شروره 
االإماراتي  ال�شباب  تنمية  برنامج  برعاية  البالغ 
البالد  ث���روة  ه��م  ال�شباب  وق���ال  �شاندهري�شت  يف 
احلقيقية، هذا ما تعلمناه من املغفور له باإذن اهلل 
تعاىل ، الوالد املوؤ�ش�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ زايد 
فاإن  ل��ذل��ك،  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  ب��ن 
مل�شتقبل  �شمان  اأف�شل  ه��و  ال�شباب  يف  اال�شتثمار 

م�شرق وناجح لبلدنا احلبيب. دورنا كاأبناء لدولة 
االإم��ارات العربية املتحدة هو بذل اأي جهد لو�شع 
اأمت��ن��ى لهوؤالء  االأمم.  ب��ني  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  بلدنا يف 
الطالب كل التوفيق واأنا على ثقة من اأنهم �شوف 
يدركون اأنهم ذاهبون للتعلم واكت�شاب املهارات من 
وطنهم.  خدمة  اأج��ل  من  التدريبي  الربنامج  هذا 
تنمية  برنامج  اإدارة  �شلطان من  ال�شيخ  وقد طلب 
ال�شباب اأن تتم زيارة املوؤ�ش�شات التعليمية االأ�شا�شية 
كجزء رئي�شي من الربنامج الرائد الذي ي�شتوعب 
يف البداية ع�شرون م�شاركا مع اإمكانية زيادة اأعداد 
تاأهيل  اإىل  و���ش��وال  التالية  ال��ربام��ج  يف  امل�شاركني 
ذهنيا  املوؤهل  االإم��ارات��ي  ال�شباب  كبرية من  قاعدة 

واأك���ادمي���ي���ا وري��ا���ش��ي��ا مل��وا���ش��ل��ة م��ن��ظ��وم��ة التطور 
امل�شتدام لدولة االإمارات العربية املتحدة . 

�سلطان بن خليفة بن �سلطان اآل نهيان يرعى برنامج تنمية ال�سباب الإماراتي يف �ساندهري�ست

القدم  لكرة  وال�شيدات  والنا�شئات  الفتيات  دوري  وا�شل 
واالإث���ارة  املمتعة  بالعرو�س  مبارياته  وان��ت��ظ��ام  ج��والت��ه 
مناف�شاته  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق  ت�شجلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
لل�شيدات  القدم  ك��رة  جلنة  واإ���ش��راف  بتنظيم  تقام  التي 
احتاد  مع  وبالتعاون  الريا�شي  ابوظبي  ملجل�س  التابعة 
الثالث  االأ�شبوع  و�شهد   . والتعليم  الرتبية  ووزارة  الكرة 
ل���دوري ك��رة ال��ق��دم لل�شيدات ع��ن ف��وز فريق ادام���ز على 
اأ���ش��ف��رت نتائج  اأه����داف دون رد ، يف ح��ني  ب��اأرب��ع��ة  ال���رمي 

�شنة عن   14 الفتيات حتت  ال�شاد�س من دوري  االأ�شبوع 
فوزا عري�شا ملركز تدريب ام القيوين على عجمان ب�شبعة 
اأه����داف مقابل ال���ش��يء ، وجن��ح م��رك��ز ت��دري��ب الفجرية 
اأهداف  الفوز على مركز تدريب را�س اخليمة ب�شتة  من 
ال�شارقة من  ت��دري��ب  ، ومت��ك��ن ه��و االخ���ر م��رك��ز  نظيفة 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  على  مم��ي��زا  ان��ت�����ش��ارا  ت�شجيل 
ال�شارقة- ت��دري��ب  مركز  وف��از   ، رد  دون  اأه���داف  بثالثة 
 ، ال�شرقية على مركز تدريب دبي بهدفني مقابل هدف 

فتيات  على  التغلب  ابوظبي من  تدريب  وا�شتطاع مركز 
االأهلي بخم�شة اأهداف نظيفة .

االأ�شبوع  ���ش��ه��د   ، ���ش��ن��ة   16 حت��ت  ال��ن��ا���ش��ئ��ات  دوري  ويف 
ال�����ش��اد���س ف���وز ف��ري��ق م��رك��ز ت��دري��ب اب��وظ��ب��ي ع��ل��ى را�س 
اخليمة بهدف دون رد ، واكت�شح نادي ابوظبي الريا�شي 
هدف   15 ب  ال�شارقة-ال�شرقية  ت��دري��ب  م��رك��ز  �شباك 
ت��دري��ب دب��ي من  ، كما جن��ح فريق مركز  مقابل ال���ش��يء 
اأه��داف دون رد  الفوز على مركز تدريب عجمان بثالثة 

، و�شجل مركز تدريب ام القيوين فوزا �شعبا على مركز 
دوري  ويت�شدر   . ثالثة  مقابل  باأربعة  الفجرية  تدريب 
 18 بر�شيد  ال�شارقة-ال�شرقية  تدريب  مركز  الفتيات 
تدريب  الو�شيف مركز  نقاط عن  وبفارق خم�شة  نقطة 
ام القيوين ، فيما اعتلى نادي ابوظبي الريا�شي الرتتيب 
ن��ق��ط��ة وبنف�س   16 ب��ر���ش��ي��د  ال��ن��ا���ش��ئ��ات  ل�����دوري  ال���ع���ام 
الر�شيد وبفارق االأهداف يحتل مركز تدريب دبي املركز 

الثاين.

دوري الفتيات والنا�سئات وال�سيدات يتوا�سل بعرو�سه الكروية املثرية  

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

بتاريخ:2012/11/29 م املودعة حتت رقم: 182777 
با�ش��م:جمموعة املاريا املتحدة .

وعنوانه:ابوظبي - �س.ب:206 - هاتف:0501029791 - فاك�س:026782628 .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

مقاوالت عامة . 
الواق�عة بالفئة:37

ب�شكل  زخرفة  يوجد   m ال��  حرف  وعلى  الربتقايل  باللون   m.u.g عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
خفيف وتف�شل بني كل منهما نقطة �شغرية وخط عر�شي �شغري يقطعهما وا�شفله خط عري�س وا�شفل 

ال�شكل almariah united group 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 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مايو 2013 العدد 10782

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

بتاريخ:2012/11/29 م املودعة حتت رقم: 182778 
با�ش��م:املارية لل�شفر وال�شياحة  .

وعنوانه:ابوظبي - �س.ب:206 - هاتف:0501029791 - فاك�س:026782628 .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

مكتب بيع �شفر تنظيم وت�شيري الرحالت ال�شياحيه . 
الواق�عة بالفئة:39

طول  على   M ال��  حرف  وميتد  البني  باللون   almariah عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
الكلمة  وا�شفل  الرمادي  باللون   Travel الكلمة  وا�شفل  البني  باللون  طائرة  �شكل  نهايته  ويف  الكلمة 

  . واطار  االبي�س  TOURISM& باللون 
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  مايو 2013 العدد 10782



اآلف الربيطانيني يلغون 
عطلتهم ب�سبب حيواناتهم الأليفة 

ي�شطر اآالف الربيطانيني اإىل اإلغاء عطالتهم ال�شنوية ب�شبب حيواناتهم االألفية، 
االأ�شدقاء  تكليف  ق���رروا  م��ا  اإذا  عليها  وخوفهم  رعايتها  تكاليف  ارت��ف��اع  نتيجة 
)ديلي  �شحيفة  ن�شرتها  جديدة  درا���ش��ة  واأظ��ه��رت  الثقة.  ان��ع��دام  ج��ّراء  برعايتها 
ب�شبب  ق�شرية  عطاًل  ياأخذون  الربيطانيني  من   25% اأن  االأرب��ع��اء،  ام�س  ميل( 
االآالف  ي�شطر  حني  يف  رعايتها،  تكاليف  وارتفاع  االألفية  حيواناتهم  على  القلق 
منهم للت�شحية بعطلهم جّراء �شعور احلرج الذي ينتابهم عند تكليف االأ�شدقاء 
واالأقرباء برعايتها. وقالت اإن اآالف االأ�شر الربيطانية �شت�شحي بعطلها هذا العام 
ب�شبب حيواناتها االأليفة، والتي �شتمنع ربعها من اأخذ اإجازة هذا ال�شيف نتيجة 
ارتفاع تكاليف رعايتها، فيما اعرتف الكثري منها باأنه غري قادر على االعتماد على 
من  الكثري  اأن  الدرا�شة  واأ�شافت  للم�شاعدة.  واالأ�شدقاء  لالأهل  احل�شنة  النوايا 
الربيطانيني ي�شعرون بالذنب جتاه حيواناتهم االأليفة عند الذهاب يف عطلة حتى 
ولو كانت ق�شرية جّراء �شعور القلق على �شالمتها، واعرتف %2 منهم اأن الروابط 
 5 اأو القيود املالية منعتهم من اأخذ عطلة منذ  العاطفية مع حيواناتهم االأليفة 
�شنوات. ووجدت اأن %24 من الربيطانيني اعرتفوا باأنهم يخططون الأخذ عطلة 
نهاية اأ�شبوع واحدة هذا ال�شيف بعد اأن ا�شطروا للتخلي عن ق�شاء عطلة خارجية 
طويلة ب�شبب ارتفاع تكاليف رعاية حيواناتهم االأليفة اثناء غيابهم. وتقول اأرقام 
األيفاً  %49 من االأ�شر الربيطانية متلك حيواناً  اإن  ر�شمية �شدرت العام املا�شي 

واحداً على االأقل، من اأ�شل 27 مليون حيوان األيف يف اململكة املتحدة.

 وفاة جنمة اأفلم الطفال
 يف الثلثينيات ديانا دوربني

توفيت املمثلة ديانا دوربني التي كانت جنمة اأفالم االطفال يف الثالثينيات 
واأ�شبحت من اأعلى املمثالت اأجرا يف العامل قبل اأن تدير ظهرها للنجومية. 
ونقل عن بيرت ات�س. ديفيد ابن دوربني قوله لن�شرة جمعية ديانا دوربني ان 
والدته توفيت قبل اأيام قليلة عن عمر 91 عاما و�شكر معجبيها الحرتام 
خ�شو�شيتها ومل يك�شف عن تفا�شيل اأخرى. وولدت دوربني يف كندا لكنها 
كانت  عندما  بريطانيا  يف  املولودين  والديها  مع  كاليفورنيا  اىل  انتقلت 
ع�شرة  الرابعة  �شن  وه��ي يف   1936 ع��ام  ال�شينما يف  ع��امل  ودخ��ل��ت  طفلة. 
ج��ارالن��د. ومل  ج��ودي  املمثلة  م��ع  اي��ف��ري �شنداي  فيلم  عندما ظهرت يف 
تتحمل دوربني حياة النجومية ورغم حماولتها للخروج من قالب االبنة 
املثالية يف اأفالم مثل كري�شما�س هوليداي عام 1944 وليدي اون ترين عام 

1945 ابتعدت عن النجومية وهي يف الثامنة والع�شرين من عمرها.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كارد�سيان وكانيي
 وي�ست اخلرّيان 

كيم  االأمريكيان  النجمان  ك�شف 
ك��ارد���ش��ي��ان، وك��ان��ي��ي وي�����ش��ت، عن 
ف��ي��ه��م��ا، وطلبا  اخل�����رّي  اجل���ان���ب 
م��ن ك��ل م��ن ي��ري��د ت��ق��دمي هدية 
ل��ط��ف��ل��ه��م��ا امل��ن��ت��ظ��ر ب���ال���ت���ربع به 
اأطفال  ع����الج  ب��غ��ي��ة  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى، 

مر�شى.
اأمريكية،  اإع���الم  و�شائل  واأف����ادت 
يحثان  ووي�����ش��ت،  ك��ارد���ش��ي��ان،  ان 
واأف��رد عائلتيهما  اأ�شدقائهما  كل 
ع����ل����ى االإم������ت������ن������اع ع������ن اإر�������ش������ال 
يولد  ال������ذي  ل��ط��ف��ل��ه��م��ا  ه����داي����ا 
والتربع  امل��ق��ب��ل،  مت��وزي��ول��ي��و  يف 
لوري  مل�شت�شفى  ذل���ك  م��ن  ب����داًل 

لالأطفال  يف �شيكاغو.
امل�شت�شفى  ع���ن  مم��ث��ل��ون  وع����رب 
الكبري  وام��ت��ن��ان��ه��م  �شكرهم  ع��ن 
هذه،  خطوتهما  ع��ل��ى  للنجمني 
�شيخ�ش�س  امل����ال  ان  واأو����ش���ح���وا 
بغية  اجل������دد  امل����وال����ي����د  ل����وح����دة 
وتقدمي  املر�شى  االأط��ف��ال  ع��الج 

امل�شاعدة لعائالتهم.

زوجان يحاكمان للون منزلهما
العمر  العقد اخلام�س من  يواجه زوج��ان بريطانيان يف 
ال��وردي، دون  باللون  املحاكمة لقيامهما بطلي منزلهما 

احل�شول على موافقة ال�شلطات املحلية.
وقالت �شحيفة ديلي مريور ام�س، اإن مارك واآن كينيدي 
ديفون  كينفورد مبقاطعة  قاما بطلي منزلهما يف قرية 
االأبنية  الئحة  على  م�شنفاً  كونه  رغ��م  الفاقع،  باللون 
اأن  اأك���د  املنطقة  ب��ل��دي��ة  جمل�س  اأن  واأ���ش��اف��ت  امل��ح��م��ي��ة. 
الزوجني مل يطلبا موافقته قبل قيامهما بطلي منزلها 
ل��ت��ح��ري��ك دع����وى ق�شائية  ال������وردي، وي��خ��ط��ط  ب��ال��ل��ون 
اآن، وهي مدّر�شة رق�س  اإىل  �شدهما. ون�شبت ال�شحيفة 
متقاعدة يف اخلم�شني من العمر، قولها اإن موقف بلدية 

املنطقة مثري لل�شخرية متاماً .

منر يبحث عن احلب 
اق��ت��ح��م من���ر م��ت��وح�����س ي��ع��ت��ق��د اأن����ه ي��ب��ح��ث ع���ن �شريكة 
ل��ل��ت��ن��ا���ش��ل، ح��دي��ق��ة ل��ل��ح��ي��وان��ات غ����رب ال��ه��ن��د، م���ا دفع 
القب�س  م��ن  متكنوا  حتى  جزئياً  الإغ��الق��ه��ا  باملوظفني 
عليه. وذكرت و�شائل اإعالم هندية ام�س، اأن النمر الذي 
يعتقد اأنه كان يبحث عن �شريكة، دخل حديقة حيوانات 
دفع  ما  الثالثاء،  ليل  من  متاأخر  وق��ت  يف  ناندانكانان  
بامل�شوؤولني اإىل اإقفال اجلناح اخلا�س بالنمور يف جممع 

حديقة احليوانات حتى اأجل غري حمدد.
�شنوات يجول  7 و8  ال��ذي يقدر عمره بني  النمر  وك��ان 
خالل  بها  املحيطة  واملنطقة  احل��ي��وان��ات  حديقة  ق��رب 

االأيام املا�شية، واأثار الرعب يف �شفوف القرويني.
اإبقاء  االث��ن��ني،  ليل  احلديقة  يف  امل�����ش��وؤول��ون  تعّمد  وق��د 
ليتمكن  مفتوحاً  النمور  بجناح  اخل��ا���س  ال��ط��وارئ  ب��اب 
مّتت  وق��د  عليه.  يقب�شوا  حتى  اأغلقوه  ثم  الدخول  من 

مراقبة حتركات النمر عرب الكامريات.
اإذا كان يجب  امل�شوؤولني حول ما  وجتري حمادثات بني 

اإبقاء النمر يف احلديقة اأو اإعادته اإىل الغابة.

اإحذر القرارات امل�سريية اأثناء الطريان 
بعدم  ال���ط���ريان،  ط��ب  يف  ب��ري��ط��اين  اخت�شا�شي  ين�شح 
اأن  ج��وا، مو�شحا  ال�شفر  اأث��ن��اء  ق���رارات م�شريية  اتخاذ 
االأك�شجني  م�شتوى  يخف�س  اجل��وي  ال�شغط  يف  التغري 

الذي ميت�شه الدماغ، مما يوؤثر بالتايل يف االأداء.
غ��رادوي��ل من  دي��ف��د  د.  ع��ن  ميل  دي��ل��ي  ونقلت �شحيفة 
الفهم  الدماغ على  اأن قدرة  بلندن،  كينغ كولدج  جامعة 
تتاأثر على ارتفاع 2400 مرت، مما يعني اأن اأداء املهمات 
اأن امل���رء ال يريد  اأي�����ش��ا، وه���ذا يعني  اجل��دي��دة ي��رتاج��ع 

اتخاذ قرارات م�شريية يف هذه االأثناء.
ولكنه اأ�شاف اأنه يف حال كان املرء متمر�شا يف املهمة التي 
حالة  هذه  اأن  مو�شحا  اأداوؤه،  عندئذ  يتاأثر  فلن  يوؤديها 
م�شتوى  ف��وق  ال��ذي مت��رن على ممار�شة مهمته  الطيار 
االأر�س قبل ا�شطراره اإىل ممار�شتها خالل الرحلة على 

ارتفاع اآالف االأمتار.

ابتكار قمي�س ل يت�سخ ملائة يوم
اأوق��ات ال��ذروة هذا االأم��ر، لكن اإحدى  اأثناء  قد ال ي�شدق ركاب املوا�شالت العامة املعتادون على االزدح��ام الزائد 

ال�شركات االأمريكية تزعم اأنها قد ابتكرت قمي�شا ميكن ارتداوؤه ملدة مائة يوم دون غ�شله. 
فقد نقلت �شحيفة ديلي تلغراف وبع�س الوكاالت عن ال�شركة االأمريكية قولها اإن القمي�س اجلديد امل�شنوع من 

األياف ال�شوف ميكن اأن متر عليه �شهور دون تنظيفه الأن الن�شيج امل�شتخدم يف �شناعته مقاوم بطبعه للروائح.
وكجائزة اإ�شافية تقول ال�شركة اإن القمي�س اجلديد لن يحتاج اإىل الكي اأبدا الأن املادة امل�شنوع منها ال تتجعد حتى 

عندما يو�شع يف احلقيبة الريا�شية بدون ترتيب يف نهاية اليوم.
وي�شار اإىل اأن القمي�س العجيب -الذي ينظف تنظيفا جافا اأو ُيغ�شل غ�شال رقيقا فقط- ي�شتخدم األيافا ميكن اأن 

تنثني على نف�شها لنحو ع�شرين األف مرة دون اأن تتق�شف مقارنة باألياف القطن التي تنثني 3200 مرة فقط.
ُي�شحق ويتمدد مرارا وتكرارا ويظل حمتفظا ب�شكله  اأن  القمي�س ميكن  اأن ن�شيج  اأن هذا يعني  ال�شركة  واأ�شافت 
االأ�شلي عندما يتم ن�شره. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن القمي�س مر بتجارب كثرية على اأج�شام من كان يرتديه اأثناء 
القيام بن�شاطات حتتاج اإىل كثري من الطاقة مثل حمل حقيبة الظهر يف املناطق اجلبلية ويف املالهي الليلية املكتظة 

التي تفوح منها رائحة العرق واأكد جميعهم خوا�س القمي�س اخلالية من الرائحة والتجعيد.
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الإميان باهلل 
ي�سرع ال�سفاء النف�سي 

قال علماء من الواليات املتحدة اإن االإميان باهلل اأو االعتقاد يف 
قوة عليا ميكن اأن يوؤثر اإيجابيا على العالج النف�شي الق�شري.

وخ��ل�����س ال��ع��ل��م��اء حت��ت اإ����ش���راف دي��ف��ي��د روزم���اري���ن يف جامعة 
النتيجة من  اإىل هذه  ما�شا�شو�شيت�س  بجامعة  للطب  هارفارد 
االنتماء  ن��وع  اأن  خاللها  وت��ب��ني  ع��ام��ا  ا�شتمرت  درا���ش��ة  خ��الل 

الديني مل يلعب دورا يف هذا التاأثري االإيجابي للدين.
ون�شر الباحثون نتائج الدرا�شة يف جملة جورنال اوف اأفيكتيف 
اأن لالإميان  النف�س  ل��دى علماء  الثابت  وم��ن   . اأوردر����س  دي�س 
االأمل��اين حيث  املثل  اأن ينقل جباال  ح�شب  تاأثريا هائال ميكن 
اأن   2011 ع��ام  لهم  درا�شة  ه��ارف��ارد يف  لعلماء يف جامعة  تبني 
املخاوف  قلة  الكمال متالزم مع  ب�شفات  يت�شف  االإمي��ان برب 
احلياتية. واأراد الباحثون من خالل هذه الدرا�شة االآن معرفة 
ما اإذا كانت هناك عالقة بني اإميان مر�شاهم وتطلعاتهم وما 

ياأملونه من وراء العالج ونتيجة هذا العالج.
عام  م��دى  على  مري�شا   159 الباحثون  تابع  ذل��ك  �شبيل  ويف 
اآراءه��م عن هذه الفرتة العالجية وكانت النتيجة  وا�شتطلعوا 
اأن املر�شى الذين مل يذكروا اأنهم موؤمنون اأو ذكروا اأن اإميانهم 
النف�شي بنف�س  الغالب للعالج  بالرب �شعيف مل ي�شتجيبوا يف 

قوة ا�شتفادة االأ�شخا�س املتدينني.

اخلليا اجلذعية لعلج القلب 
املناطق  لعالج  اجلذعية  اخلاليا  بزراعة  االأمل��ان  االأطباء  يقوم 
ورغ��م حت�شن  قلبية.  بنوبة  االإ�شابة  القلب ج��راء  املت�شررة يف 
تنا�شب  ال  فاإنها  العلمية،  لهذه  خ�شعوا  ممن  الكثريين  حالة 

�شوى املر�شى الذين يعانون من اعتالل �شديد يف القلب.
االإح�شاءات،  وفق  بالوفاة،  القلبية  النوبات  %20 من  وتنتهي 
ومع اأن اأعرا�شها تختلف من �شخ�س الآخر، فاإنها عادة ت�شمل 
ال�شعور باأمل �شديد ومفاجئ بال�شدر اأو اأعلى البطن، اأو حدوث 
�شيق بالتنف�س. ويرجع �شبب النوبة القلبية اإىل تر�شب بع�س 
الدهون باالأوعية الدموية، مما يوؤدي اإىل �شيق باأحد ال�شرايني 
القلبية اأو ان�شدادها، وينتج عن ذلك منع و�شول الدم اإىل القلب 

وتعر�س خالياه للموت يف غ�شون فرتة زمنية ق�شرية.
القلب بجامعة  اأطباء جراحة  اأملانيا جنحت جمموعة من  ويف 
على  ت�شاعد  ج��دي��دة  جراحية  طريقة  اكت�شاف  يف  رو���ش��ت��وك، 
اأداء القلب امل�شاب بنوبة قلبية. ويتم ذلك من خالل  حت�شني 
غالبا  القلبية  النوبة  فبعد  بالقلب.  التالفة  اخلاليا  معاجلة 
يعيق عمل  املت�شررة، مما  املناطق  ن�شيج خامل حول  يلتف  ما 
طريقة  وتعتمد  القلب.  من  املنطقة  بهذه  الع�شلية  اخلاليا 
العالج على زرع خاليا جذعية باملنطقة املت�شررة لتقوم بدورها 
با�شتبدال االأن�شجة امليتة، مما ي�شاعد على حت�شني �شخ القلب 
في�شتفال  بريند  د.  القلبية  اجل��راح��ة  اأخ�شائي  ويقول  للدم. 
الالحمدودة  انق�شامها  باإمكانية  متتاز  اجلذعية  اخلاليا  اإن 
اإىل  اأو  ع�شبية  اأو  ع�شلية  خاليا  اإىل  التحول  على  وق��درت��ه��ا 
خاليا اأوعية دموية، وهذا يجعلها قادرة على ا�شتبدال االأن�شجة 

امليتة يف القلب.
ممثلة بوليوود بريتي زينتا خالل ح�شورها عر�س الفيلم الهندي )ع�شق يف باري�س( من اخراج برمي راج يف مومباى. )ا ف ب(

ليلي جيم�س
 يف دور �سندريل

اختيار  ع��ن  دي���زين  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
املمثلة الربيطانية، ليلي جيم�س، 
فيلم  يف  ����ش���ن���دري���ال   دور  الأداء 
ج���دي���د م��ق��ت��ب�����س ع���ل���ى ال����رواي����ة 

الكال�شيكية.
وق����ال����ت دي������زين ، اإن����ه����ا اخ���ت���ارت 
دور  الأداء   ، ع����ام����اً   24 ج��ي��م�����س 
املمثلة  ت�����وؤدي  ف��ي��م��ا   ، ���ش��ن��دري��ال 
 43 بالن�شيت  ك��اي��ت  االأ���ش��رتال��ي��ة 

عاماً دور زوجة االأب ال�شريرة.
املمثل  ه����وي����ة  ب���ع���د  ت����ع����رف  ومل 
، ولكن  ال��ذي �شيوؤدي دور االأم��ري 
املمثل  اإىل  ت�������ش���ري  االإ������ش�����اع�����ات 
 26 مايدن  ريت�شارد  االإ�شكتلندي 

عاماً .
و�شيكون الفيلم من اإخراج كينيث 
العام  ي��ع��ر���س  اأن  وي��ت��وق��ع  ب��ران��اغ 
اإىل  اأ�شارت  تقارير  وكانت  املقبل. 
اأن����ه ج����رى ال��ت��ف��او���س م���ع جنمة 
الأداء  وات�شون،  اإمي��ا   ، بوتر  ه��اري 
ال��دور، ولكن مل يتم التو�شل اإىل 

اتفاق معها.
 

مارثا �ستيورات 
تبحث عن حبيب 

مارثا  ال�شهرية،  املنزل  رّب��ة  اأعلنت 
����ش���ت���ي���ورات، ع���ن ان�����ش��م��ام��ه��ا اإىل 
م���وق���ع م����واع����دة ع���ل���ى االن���رتن���ت 

لتجد حبيباً جديداً .
وقالت �شتيورات البالغة من العمر 
برنامج  م��ع  مقابلة  يف  ع��ام��اً،   71
اأرغ��ب يف تناول الفطور  )ت���وداي( 
�شتيوارت  وم���الأت  م��ا،  �شخ�س  م��ع 
على  نف�شها  ب��ه��ا  ت�����ش��ف  ا���ش��ت��م��ارة 
ك���وم( مبا�شرة يف  م��وق��ع )م��ات�����س. 
املوقع  مدير  مب�شاعدة  الربنامج 
�شام ياغان. وقالت اأ�شعر بالف�شول 
حيال املواعدة على االإنرتنت منذ 
كثريين  مثل  ولكن  طويلة،  ف��رتة 
اخلطوة  ب���ات���خ���اذ  م�������رتددة  ك���ن���ت 
�شتيورات،  اأن  ي���ذك���ر   . االأوىل 
على  كانت  اأن  �شبق  مطلقة،  وه��ي 
عالقة مع املمثل اأنطوين هوبكنز، 

واملليونري ت�شارلز �شيموين.

ح����ذر ط��ب��ي��ب االأط����ف����ال االأمل�������اين ه���ريم���ان جوزيف 
كالعمالت  ال�شغرية،  االأ���ش��ي��اء  و�شع  م��ن  االآب���اء  ك��ال 
املعدنية اأو اأعواد الكربيت اأو الفول ال�شوداين وغريه 
كالكرات  ال�شغرية  االأل��ع��اب  اأو  والعنب  املك�شرات  من 

الزجاجية امللونة، يف متناول االأطفال ال�شغار. 
اأمامه  ي��روق للطفل جتربة كل ما يوجد  ع��ادة ما  اإذ 
دون  يبتلعه  اأن  مي��ك��ن  ث��م  وم���ن  ف��م��ه،  يف  بو�شع������ه 

ق�شد.
اأو  اإ�شابة الطفل بالتقيوؤ  اأن  واأو�شح الطبيب االأملاين 
بال�شعال تعد موؤ�شرات  اإ�شابته  اأو  اللعاب  اإفراز  فرط 
ع��ل��ى �شرورة  م���وؤك���دا  م���ا،  �شيئا  اب��ت��الع��ه  ع��ل��ى  دال����ة 
ت�شبب  م��ا  اإذا  ال��ف��ور،  ع��ل��ى  ا���ش��ت��دع��اء طبيب ط����وارئ 
الهوائية  بق�شبته  وعلق  الطفل  ابتلعه  ال��ذي  ال�شيء 
يف  ب�شيق  واإ���ش��اب��ت��ه  ل��دي��ه  التنف�شية  امل�شالك  �شد  يف 

التنف�س.
االأولية  االإ�شعافات  بع�س  اإج��راء  لالآباء  يت�شنى  وكي 
لطفلهم الر�شيع امل�شاب ب�شيق حاد يف التنف�س خالل 
االأب  ك��ال  يو�شي  ال��ط��وارئ،  طبيب  انتظارهم  ف��رتة 
اأ�شفل وو�شعه على  اإىل  الر�شيع  الطفل  راأ���س  باإمالة 
�شاعدي  اأو  ركبتي  على  م�شتندا  يكون  بحيث  بطنه، 

اخللفية  الطفل  كتف  ع��ظ��ام  على  ال�شرب  ث��م  االأب، 
ب��ح��ذر وق���وة يف  ي��د االأب  ب��اجل��زء ال�شفلي م��ن راح���ة 
الوقت نف�شه، كي يت�شنى للطفل طرد هذا ال�شيء من 

فمه مرة ثانية.
واإذا مل يجِد ذلك نفعا، ين�شح الطبيب حينئذ االآباء 
وال�شغط  ثابت  �شيء  على  ظهره  على  الطفل  بو�شع 
نف�س  يف  م���رات  خم�س  ل��دي��ه  ال�����ش��دري  القف�س  على 
م�شتوى ارتفاع اجلزء ال�شفلي لعظم الق�س. واإذا باءت 
هذه املحاوالت بالف�شل، اأكّد كال اأنه ينبغي على االآباء 

تكرار املحاولة من جديد اإىل اأن ي�شل الطبيب.
اأكر،  اأو  ع��ام��ا  العمر  م��ن  يبلغ  الطفل  ك��ان  اإذا  اأم���ا 
يف  بطنه  على  حينئذ  االآب���اء  ي�شعه  اأن  االأف�شل  فمن 
يبدوؤوا يف  وذراع��اه، ثم  راأ�شه  حجرهم، بحيث تتدىل 
ال�شرب على عظام كتفيه اخللفية براحة اأيديهم بقوة 
ملرات متعددة، كي ُيخرج الطفل ال�شيء الذي ابتلعه. 

ابتلعه  اإخ���راج م��ا  اآخ��ر مل�شاعدة االآب���اء على  وك��اإج��راء 
اأنه ميكن لالآباء رفع الطفل اإىل  طفلهم، اأو�شح كال 
اأعلى و�شم اجلزء العلوي من بطنه بكال الذراعني من 
اخللف، ثم ال�شغط بكلتا اليدين يف حركة ت�شاعدية 

بني �شرة الطفل و�شلوعه لعدة مرات متتابعة.

كيف تت�سرف اإذا ابتلع طفلك ج�سما غريبا؟

هريزيغوفا ترزق باإبن ثالث 
اإيفا هريزيغوفا، وزوجها غربغوريو مار�شياج، بابن هو الثالث لهما، وقد  رزقت العار�شة، 

اأطلقا عليه ا�شم اإدوارد جيم�س .
وقال مدير اأعمال العار�شة البالغة من العمر 39 �شنة، ملوقع بيبول االأمريكي، انها 

اأجنبت �شبياً ان�شم اإىل اأخويه فيليب �شنتان وجورج 5 �شنوات ون�شف .
اإدوارد  ا�شم  له  واختري  لندن  الربيطانية  العا�شمة  يف  ولد  ال�شغري  ان  اإىل  واأ�شار 

جيم�س .
ومن جهتها، قالت هريزيغوفا للموقع، غريغ واأنا �شعيدان جداً الأن فرداً جديداً ان�شم اإىل 

عائلتنا ون�شعر بنعمة كبرية الأنه بات لدينا 3 اأوالد .
ي�شار اإىل ان هريزيغوفا هي الوجه االإعالين لديور وتظهر يف اإعالنات برادا .


