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�سعيد بن مكتوم يقود 
رماتنا اليوم يف كاأ�ص العامل 

عربي ودويل

عبداهلل بن زايد ي�سارك يف مبادرة اأبوظبي 
تقراأ ويوؤكد اأهمية القراءة واالطالع

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

انت�سار نابوليتانو.. هزمية 
امل�سهد ال�سيا�سي االإيطايل..!

•• املنامة -وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �شهد 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية بح�شور  نائب رئي�س جمل�س 
�شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك 
�ململكة  �شيوف  من  وع��دد  �ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة 
لطري�ن  �ل��ك��رى  �لبحرين  ج��ائ��زة  مناف�شات  �م�����س 

جرت  �لتي  و�ح��د  �لفورمول  �شيار�ت  ل�شباق  �خلليج 
�لعامل  بطولة  �شمن  �لدولية  �لبحرين  حلبة  على 
و���ش��ه��د �شاحب   .2013 و�ح���د  �ل��ف��ورم��ول  ل�����ش��ب��اق��ات 
�مللكي �لمري �شلمان بن حمد �ل خليفة ويل  �ل�شمو 
�ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  �لبحرين  مملكة  عهد 
و�حل�شور جولت مناف�شات جائزة �لبحرين �لكرى 
و�لثارة  بالندية  �ت�شمت  و�لتي   1 ل�شباقالفورمول 

وعك�شت �ملهار�ت �لعالية للمت�شابقني.
)�لتفا�شيل �س19(

   

وزير العدل امل�سري يقدم ا�ستقالته 
القاهرة حتاكم قذاف الدم 

بتهمة ال�شروع يف القتل 
•• القاهرة-ا.ف.ب:

تعديل  قبيل  �م�س  ��شتقالته  مكي  �حمد  �مل�شري  �لعدل  وزي��ر  ق��دم 
وز�ري من �ملتوقع �ن ي�شتبعد فيه، كما �فادت و�شائل �عالم حكومية. 
وقال �ملوقع �للكرتوين ل�شحيفة �لهر�م �ململوكة للدولة �ن وزير 
�لعدل �مل�شت�شار �حمد مكي يتقدم با�شتقالة ر�شمية لرئي�س �لوزر�ء 
من من�شبه. وكان �لرئي�س �مل�شري حممد مر�شي �علن �نه �شيجري 
قريبا تعديال وز�ريا ي�شمل عدة حقائب بعد �شهور من �شغط �ملعار�شة 
�لنتخابات  خل��و���س  ��شا�شي  ك�شرط  �حلكومة  تغيري  تطلب  �ل��ت��ي 
�لت�شريعية. و��شارت و�شائل �عالم حملية �ىل �ن مكي �شيكون �شمن 
�لوز�ري.  �لتعديل  �ق�شاوؤهم من منا�شبهم يف  �شيتم  �ل��ذي  �ل��وزر�ء 
وقال م�شوؤول رفيع يف رئا�شة �جلمهورية لفر�ن�س بر�س �ن �لتعديل 

�لوز�ري �شي�شمل من �شت �ىل ثماين حقائب وز�رية مهمة. 
على �شعيد �خر قررت �لنيابة �لعامة �مل�شرية �حالة �حمد قذ�ف �لدم 
�بن عم �لزعيم �لليبي �لر�حل معمر �لقذ�يف على حمكمة �جلنايات 
�مل�شرية بتهمة �ل�شروع يف �لقتل ومقاومة �ل�شلطات وحيازة ��شلحة 
بدون ترخي�س، بح�شب ما ذكرت �لحد وكالة �نباء �ل�شرق �لو�شط 
�ل�شرطة  رج��ال  مبقاومة  �تهامات  �ل��دم  ق��ذ�ف  وي��و�ج��ه  �لر�شمية. 
�ثناء عملية  �مل�شرية  �ل�شرطة  و�فر�د  )�نرتبول(  �لدولية  �جلنائية 
للم�شدر  وفقا  �ملا�شي،  مار�س  �ذ�ر   19 يف  �لقاهرة  يف  عليه  �لقب�س 
نف�شه. وقالت �لنيابة يف قر�ر �لحالة �لذي ��شدرته، بح�شب �لوكالة، 
�ن قذ�ف �لدم �طلق �عرية نارية يف مو�جهة �ثنني من رجال �ل�شرطة 
مما �دى �ىل ��شابة �حدهما بطلق ناري قبل �ن تتمكن �لقو�ت من 
�لقب�س عليه. وكانت �ملحكمة �لد�رية �مل�شرية رف�شت ت�شليم قذ�ف 
�لدم لليبيا وق�شت مبحاكمته يف م�شر حيث �جريت معه حتقيقات 

ب�شاأن جر�ئم �رتكبت يف �لقاهرة.

حممد بن ز�يد وملك �لبحرين ي�شهد�ن �شباق �لفورمول 1 يف �ملنامة  )و�م(

حممد بن زايد ي�شهد 
�شباق الفورموال 1 يف البحرين

منتخب التايكواندو التون�شي يطّبع مع ا�شرائيل.. !؟!

منظمة دولية تتهم االحتالل با�ستخدام الفل�سطينيني دروعًا ب�سرية

وا�شنطن تزود ا�شرائيل باأ�شلحة متطورة وتدعو اردوغان لتاأجيل زيارة غزة

•• الفجر –تون�ص- خا�ص

�لتون�شي  �ملنتخب  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع  خ���الل  ���ش��ارك 
للتايكو�ندو يف دورة دولية �أقيمت ببلجيكا، حيث كان 
�لقادمة،  للرهانات  �لتح�شري  هو  �لأ�شا�شي  �لهدف 
ي��ب��دو �لأم���ر طبيعيا وع��ادي��ا، لكن ما  �إىل ح��د ذل��ك 
ح�شل يف تلك �ل��دورة جتاوز كل �خلطوط �حلمر�ء 
للريا�شة  �لتاريخية  �ل�شابقة  مبثابة  �لأم��ر  و�أ�شبح 

�لتون�شية. 
�لغربية  �لإع���الم  و�شائل  م��ن  �لعديد  تناقلت  فقد   
ح��ادث��ة رف���ع �أح����د �ل��الع��ب��ني �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني �لعلم 
�ل��دورة معر�  �لإ�شر�ئيلي يف �لقاعة �لتي �حت�شنت 

عن �شعادته �لبالغة بهزم لعب تون�شي.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لأطفال - فرع  للدفاع عن  �لدولية  �ملنظمة  �تهمت 
با�شتخد�م  �لإ�شر�ئيلي  �لحتالل  جي�س   - فل�شطني 

�شاب فل�شطيني موثوق �ليدين كدرع ب�شري. 
�شريط  عر�شت  قد  �حلكومية  غري  �ملنظمة  وكانت 
فيديو مدته 76 ثانية على يوتيوب ظهر فيه عنا�شر 
�شابا  �لإ�شر�ئيلي وهم يخرجون  من حر�س �حل��دود 
على  و�أرغموه  م�شفحة  جيب  �شيارة  من  فل�شطينيا 
�ل�شري �إىل جانبهم وهو موثوق �ليدين فوق ر�أ�شه..
�ملا�شية يف  �أن �حل��ادث وقع يوم �جلمعة  �إىل  م�شري� 
حي �أبو دي�س على حدود �لقد�س �ملحتلة. وقال �إياد �أبو 
قطي�س من �ملنظمة يف بيان �إن �جلنود �لإ�شر�ئيليني 
يو��شلون ��شتعمال �أطفال فل�شطينيني دروعا ب�شرية 
لفتح  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  عقاب..د�عيا  �أي  دون 
�ملنفذين  و�إح��ال��ة  وحم��اي��د  و�شفاف  �شريعق  حتقيق 

�إىل �لق�شاء.
على �شعيد �خر �علن وزير �لدفاع �لمرييكي ت�شاك 

�لتون�شي  �لإ�شر�ئيلي  �لالعب  ذل��ك  و�ج��ه  لقد  نعم   
�لأم����ر على  ، ومل يقت�شر  �أي����وب �حل��ن��ا���ش��ي وه��زم��ه 
�حلنا�شي بل و�جه �أي�شا زميله يف �ملنتخب �لتون�شي 
ذ�تها  �ل���دورة  يف  �إ�شر�ئيليا  مناف�شا  �لريكي  وحيد 
�لالعب  ن�شيب  م��ن  ك��ان  �مل��رة  ه��ذه  �لنت�شار  ولكن 

�لتون�شي. 
على  �لتون�شية  و�لريا�شة  �ل�شباب  وز�رة  فتحت  وقد 
�ملهزلة  دو�ع��ي هذه  �مل�شاركة حتقيقا حول  �إث��ر هذه 
و�أ���ش��ب��اب��ه��ا، ك��م��ا مّت����ت دع����وة �جل��ام��ع��ة �مل��ع��ن��ي��ة �إىل 
�إطار  من  فيها  �ملت�شّببني  لن�شاط  �لفوري  �لتجميد 
�إىل حني  وذل���ك  �ل��وف��د  ل��ه��ذ�  م��ر�ف��ق  �إد�ري  �أو  فني 
�مل�شوؤوليات  وحت��دي��د  �لتحقيق  �إج����ر�ء�ت  ��شتكمال 

و�لتثبت يف �أطو�ر �مل�شالة …!

�ل�شلحة  لبيع  مهمة  �شفقة  �ب���ر�م  �ن  �م�����س  هيغل 
�لعمل  بان  �ي��ر�ن  �ىل  و��شحة جد�  ��شارة  ل�شر�ئيل 
�لع�شكري ل يز�ل مطروحا ملنعها من حيازة �ل�شالح 

�لذري.
�ل��ه��ب��وط يف تل  ����ش���وؤ�ل ���ش��ح��اف��ي��ني ق��ب��ل  ورد� ع��ل��ى 
�برمت  �لتي  �ل�شفقة  هذه  كانت  �ذ�  ما  ملعرفة  �بيب 
�ظهار  �ىل  ترمي  �ل���دولر�ت  مبليار�ت  ��شر�ئيل  مع 
ق��ائ��م��ا، قال  ي���ز�ل  �لع�شكري ل  �ن �خل��ي��ار  ل��ط��ه��ر�ن 

هيغل بالتاأكيد �نها ��شارة �خرى و��شحة لير�ن.
وكان هيغل يتحدث قبل �لهبوط يف تل �بيب �ملحطة 

�لوىل يف جولة �قليمية ت�شتمر �شتة �يام.
�ىل ذل���ك �ق���رتح وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لم���ريك���ي جون 
كريي �م�س يف ��شطنبول على رئي�س �لوزر�ء �لرتكي 
رجب طيب �ردوغان تاأخري موعد زيارته �لتي يريد 

�لقيام بها لقطاع غزة نهاية �ل�شهر �ملقبل.
�ردوغان  �ث��ر لقائه  م��وؤمت��ر �شحايف  ك��ريي يف  وق��ال 
�بلغنا رئي�س �لوزر�ء �نه �شيكون من �لف�شل تاخري 

)هذه �لزيارة(، �نتظار ظروف �أكرث مالءمة.

الفجر........    04:30            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:51  
الع�صاء......   08:21

عنا�شر من �جلي�س �حلر ي�شعفوز زميال لهم ��شيب يف مدينة حلب )رويرتز( 

•• عوا�صم-وكاالت:

�إن  �ملحلية  �لتن�شيق  جل��ان  قالت 
�أك�����رث م���ن م���ائ���ة ج���ن���دي �شوري 
ب��ري��ف دم�شق  م���ع���ارك  ق��ت��ل��و� يف 
�لذي تعر�س �م�س �لأحد لغار�ت 
�لت�شعيد  تو��شل  حني  يف  جوية 
على جبهة �لق�شري بحم�س بني 
�جلي�س �حلر وعنا�شر من حزب 

�هلل �للبناين ح�شب نا�شطني.
يف حني �شيطرت �لقو�ت �لنظامية 
على بلدة جديدة �لف�شل يف ريف 
دم�شق بعد خم�شة �يام من �ملعارك 
ق��ت��ل خ��الل��ه��ا ثمانون  �ل�����ش��اري��ة 
��شتباكات  يف  �لق��ل  على  �شخ�شا 

وق�شف و�عد�مات ميد�نية.
وقال �ملر�شد يف بيان بعد �لظهر 
�شيطرت �لقو�ت �لنظامية ب�شكل 
�لف�شل  جديدة  بلدة  على  كامل 
غرب  جنوب  �لو�قعة  وحميطها 
دم�������ش���ق، ب���ع���د خ��م�����ش��ة �ي������ام من 

�ملعارك.
وذكرت جلان �لتن�شيق �أن �جلنود 
�ل�شاعات  يف  ق��ت��ل��و�  �ل�����ش��وري��ني 
��شتباكات  يف  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 
ع��ن��ي��ف��ة ل ت�����ز�ل م�����ش��ت��م��رة بني 
�جل��ي�����ش��ني �ل��ن��ظ��ام��ي و�حل�����ر يف 

حميط مدينة مع�شمية �ل�شام.
�شقطو�  �جل���ن���ود  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
خ���الل حم��اول��ت��ه��م �ل��ت�����ش��ل��ل �إىل 

اخلطيب ي�ؤكد ا�ستقالته من رئا�سة ائتالف املعار�سة

ق�شف وا�شتباكات وع�شرات القتلى يف ريف دم�شق

�لغربية  �جل����ه����ة  م����ن  �مل����دي����ن����ة 
م�شرية �إىل �أن �ملدينة تتعر�س يف 
�لأثناء لق�شف عنيف من �لفرقة 

�لر�بعة و�لفوج مائة. 
�أي�شا  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  جل���ان  ون�����ش��رت 
���ش��ري��ط��ا ع��ل��ى �لإن����رتن����ت يظهر 
م���ق���ات���ل���ني م�����ن �جل���ي�������س �حل���ر 
للقو�ت  مو�قع  ي�شتهدفون  وه��م 
�لنظامية خارج مع�شمية �ل�شام.

و�شبكة  �لتن�شيق  جل��ان  وحتدثت 
����ش���ام ع����ن ق�����ش��ف ج�����وي عنيف 
ب�شو�ريخ فر�غية على مع�شمية 
�ل�����ش��ام مم��ا �أوق����ع ج��رح��ى وذلك 
بالتز�من مع �ل�شتباكات �جلارية 

يف حميطها.
�أن �جلي�س �حلر ق�شف  و�أ�شافت 
�لقو�ت  م��ق��ر  �ل����ه����اون  مب���د�ف���ع 

�لع�شكرية  و�ل�����ش��رط��ة  �خل��ا���ش��ة 
�ل��ق��اب��ون ج��ن��وب��ي دم�شق  يف ح��ي 

وحقق فيه �إ�شابات مبا�شرة.
على  �لق�شف  جت���دد  دم�����ش��ق  ويف 
�لأح����ي����اء �جل��ن��وب��ي��ة وق��ت��ل رجل 
ب��رزة يف  قنا�س يف حي  بر�شا�س 
حني �شهد حي �مليد�ن حملة دهم 

ح�شب �شبكة �شام. 
خم�شة  ق��ت��ل  �أي�����ش��ا  دم�����ش��ق  ويف 
جنود نظاميني بر�شا�س �جلي�س 
منطقة  �إىل  ت�شللهم  �أث��ن��اء  �حل��ر 
بور�شعيد بحي �لقدم بينما �عتقل 
�آخرون يف كمني بالقلمون بريف 

دم�شق ح�شب جلان �لتن�شيق.
�لقو�ت  ق�شفت  �ل����زور  دي���ر  ويف 
�ل���ن���ظ���ام���ي���ة مب�����د�ف�����ع �مل����ي����د�ن 
و�ل������ه������اون �أح������ي������اء دي������ر �ل������زور 

ح�شب  �حل��ر  للجي�س  �خلا�شعة 
جلان �لتن�شيق. 

�لئتالف  يف  ع�شو  �ف��اد  �شيا�شيا 
و�لثورة  �ملعار�شة  لقوى  �لوطني 
�ل�����ش��وري��ة وك���ال���ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�لئتالف  رئي�س  �ن  �لح��د  �م�س 
�حمد معاذ �خلطيب جدد تقدمي 
ع��دم حترك  على  ك��رد  ��شتقالته، 
�لزم�����ة  �ز�ء  �ل�������دويل  �مل��ج��ت��م��ع 

�ل�شورية.
يف  �لع�شوية  جلنة  رئي�س  وق���ال 
لوكالة  حاجو  م���رو�ن  �لئ��ت��الف 
�وؤكد  �ن  ميكنني  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
����ش��ت��ق��ال��ة �ح��م��د م��ع��اذ �خلطيب 
ب�شبب  �لئ����ت����الف،  رئ���ا����ش���ة  م���ن 
�ل��دويل مع  ع��دم تفاعل �ملجتمع 
م�شاندة  وغياب  �ل�شورية  �لزم��ة 

�ل�شعب �ل�شوري.
�بلغ  �خلطيب  �ن  حاجو  و�و���ش��ح 
�لئتالف با�شتقالته على هام�س 
�جتماع جمموعة ��شدقاء �شوريا 
�مل�شوؤول  وق�����ال  ����ش��ط��ن��ب��ول.  يف 
�لجتماع  بعد  �ملعار�س  �ل�شوري 
�ملعار�شة  ط��ل��ب  ي��ق��ر  مل  �ل�����ذي 
��شلحة  ع���ل���ى  ب���احل�������ش���ول  �مل���ل���ح 
�ملو�جهة  يف  ل�شتخد�مها  نوعية 
�لد�عمة  �ل���دول  �ن  �ل��ن��ظ��ام،  م��ع 
�مل�شاعدة  ت���ق���دم  ل  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة 
ولها  �ل�����ش��وري  لل�شعب  �ل��ك��اف��ي��ة 

معايريها �خلا�شة يف �لدعم.

ال�����ش��رط��ة  م���ن  ق��ت��ل��ى   6
لطالبان  بهجوم  االأفغانية 

•• كابول-وكاالت:

�م�س  �لأفغانية  �ل�شلطات  �أعلنت 
�لأح������د م��ق��ت��ل ���ش��ت��ة م���ن رج���ال 
�شابع  و�إ�شابة  �لأف��غ��ان  �ل�شرطة 
تفتي�س  ن��ق��ط��ة  ع��ل��ى  ه���ج���وم  يف 
�ملحلية   �لأفغانية  تابعة لل�شرطة 
�شرقي  ج��ن��وب��ي  غ����زين  ب���ولي���ة 
حركة  م���ق���ات���ل���و  ن����ف����ذه  �ل����ب����الد 
ط���ال���ب���ان �ل���ت���ي ق��ت��ل �ث���ن���ان من 
م�شرتكة  عمليات  يف  عنا�شرها 
بعدة  ��شتهدفتها  ح��م��ل��ة  خ���الل 

وليات. 
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* تأكد من البيانات املدخلة عند تعبئة االستمارة لضمان استالم بطاقة الهوية في غضون 10 أيام عمل.

في حال تأخر البطاقة تفّضل بزيارة أحد مراكز التسجيل التابعة للهيئة أو تواصل معنا عبر القنوات التالية:

عزيزنا المتعامل : في حال مالحظتك وجود خطأ في البيانات املطبوعة على بطاقة الهوية سارع بزيارة أحد 
مراكز التسجيل التابعة لهيئة اإلمارات للهوية لتعديل البيانات وإصدار بطاقة هوية بديلة دون أي رسوم.

إن معرفتك بالخطأ في بطاقتك وعدم ا�بالغ عنه يعرّضك للمساءلة القانونية

هل توّد إصدار أو تجديد بطاقة الهوية
دون التوجه إلى مكتب الطباعة؟
  تفضل بتعبئة االستمارة اإللكترونية اجلديدة عبر موقعنا اإللكتروني

www.emiratesid.ae

خطوات سهلة
دقائق �نجاز المعاملة
أيام الستالم البطاقة* 10

Federal Authority    | á``jOÉ`````–G á````````Ä«g

   
: أن تكون هيئة اإلمارات للهوية املرجع الرئيسي إلثبات الهوية الشخصية وتوفير البيانات السكانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

: املساهمة في األمن الوطني والفردي من خالل تعزيز الهوية الشخصية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، واحملافظة على سجل سكاني 
دقيق، وتقدمي خدمات إلكترونية مبتكرة 

 :
   

 600530003 @EmiratesIDemiratesiduaeemiratesidauthority emiratesid.ae

م�شرع عن�شرين من القاعدة يف اليمن
•• �صنعاء-وام:

لقي �ثنان من عنا�شر تنظيم �لقاعدة باليمن م�شرعهما و��شيب 
ثالثة �آخرون فجر �م�س ب�شربة جوية ناجحة على وكر جلماعة 

من �لتنظيم يف منطقة �حلوى بو�دي عبيدة يف حمافظة ماأرب.
�ملنطقة  �إىل م�شادر يف  �ليمنية  �لدفاع  ل��وز�رة  تابع  ون�شب موقع 
قولها �ن �ل�شربة �أ�شفرت عن �إحر�ق خمزن لالأ�شلحة و�ملتفجر�ت 
�ملتنوعة كانت ت�شتخدم يف تفجري م�شالح حكومية ومن�شاآت عامة 
�أخ��رى ك�شفت  ناحية  �شيارة تدمري� كامال. من  وخا�شة وتدمري 
وز�رة �لد�خلية �ليمينة عن قيام زو�رق تابعة للبحرية �لرتريية 
مبطاردة قو�رب �شيد مينية د�خل �ملياه �لإقليمية �ليمنية قبالة 
تهديد  حتت  و�قتيادها  منها  ق��و�رب  �أربعة  و�حتجاز  ذب��اب  �شاحل 
�أن �لأجهزة  �ل��وز�رة  �إح��دى �جلزر �لرتريية. و�أك��دت  �إىل  �ل�شالح 
�لأمنية يف مديرية ذباب �ل�شاحلية �أكدت قيام �لبحرية �لريرتية 
بانتهاك �ملياه �لإقليمية �ليمنية و�أطالق �لنار على �أحد �لقو�رب.

اجل��ي�����ش ال���ع���راق���ي ي��ن��ذر 
مطلوبني لت�شليم  معت�شمني 

•• بغداد-وكاالت:

�أمهل �جلي�س �لعر�قي �ملعت�شمني 
يف �حلويجة غرب كركوك لت�شليم 
م��ت��ظ��اه��ري��ن ����ش��ت��ب��ك��و� م���ع قو�ت 
�جلي�س يوم �جلمعة �ملا�شي، وفق 

متحدث با�شم �ملعت�شمني. 
�جلي�س  �أن  �مل���ت���ح���دث  و�أ������ش�����اف 
�ل�����ش��اح��ة و�عتقال  ب��اق��ت��ح��ام  ه���دد 
�لقو�ت  �أن  �إىل  �ملطلوبني، م�شري� 
 114 �لأول  �أم�������س  م��ن��ذ  �ع��ت��ق��ل��ت 
متظاهر�. وذكر �مل�شدر �أن �جلي�س 
�ملعت�شمني  مب��ح��ا���ش��رة  ي�����ش��ت��م��ر 
يف ����ش���اح���ة �ل����غ����رية و�ل�������ش���رف يف 
����ش���اع���ة ومل  م���ن���ذ 48  �حل���وي���ج���ة 

ي�شمح باإدخال �لطعام لهم.
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى ت���ت���و�����ش���ل يف 
�ل��ع��ر�ق عملية ف��رز �لأ����ش���و�ت يف 
�ملحافظات  جم��ال�����س  �ن��ت��خ��اب��ات 
�لتي �أجريت �أم�س يف 12 حمافظة 

من �أ�شل 18.
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الداخلية توقع باأحد اأكرب جتار املخدرات الرو�ش وت�شلمه لبالده 
و�ملوؤثر�ت  �مل��خ��در�ت  من  كبرية  كميات  تهريب  يف  تورطت  .غ  �أ  يدعى 

�لعقلية و�لجتار بها يف مدن خمتلفة يف رو�شيا.
خمدر�لهريوين  من  كميات  �شبطت  �لرو�شية  �ل�شلطات  �ن  و�أ���ش��اف 
�أع�شاء  على  �لقب�س  من  ومتكنت  كيلوجر�ما   295 عن  وزنها  يزيد 
�ل�شبكة يف رو�شيا فيما ��شتطاع زعيمها �أ.ع �لهرب و�لتو�ري عن �لأنظار 
م�شتخدما �أربعة جو�ز�ت �شفر باأ�شماء وبيانات وهمية خمتلفة عمد �إىل 

��شتخد�مها يف تنقالته و�إد�رة ن�شاطه لتجنب �لقب�س عليه.
�إد�رة �لت�شال �لدويل و�شباط  �أجرتها  باأن عر حتريات �شرية  و�أف��اد 
�لرت���ب���اط ب������الإد�رة �ل��ع��ام��ة مل��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت �لحت���ادي���ة بالتعاون 
و�لتن�شيق مع جهاز مكافحة �ملخدر�ت �لرو�شي مت �لتو�شل �إىل �أن �ملتهم 
�لهارب متكن من دخول دولة �لإمار�ت منتحال �أ�شماء وهمية جمهولة 
�لتي  �لهوية  على  �ل�شتدلل  مت  و�لتحري  �لبحث  �إج��ر�ء�ت  وبتكثيف 

�نتحلها �ملتهم �لهارب خالل يوم و�حد من دخوله �لدولة.

و�أكد �لعقيد �ل�شويدي �أن مقومات �لأمن و�لأمان �لتي تتمتع بها دولة 
�لإمار�ت جعلتها مق�شد� لل�شياحة و�ل�شتثمار و�أنها لن ومل تكن مالذ� 
�آمنا للفارين من �لعد�لة و�أن �لقيادة �لأمنية يف �لدولة حتر�س د�ئما 
على تعزيز �لتعاون �لدويل مع كل �لأجهزة �لأمنية للم�شاهمة يف حفظ 

�لأمن و�لأمان للمجتمع �لدويل.
بالإنابة  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  مدير  عبد�لعزيز  �أحمد  �ملقدم  وقال 
�إقامة  مقر  �إىل  �لتو�شل  بعد  �إن��ه  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
و�ملو�قع  �لأماكن  �ل�شارقة ومت ر�شد حتركاته وح�شر  �إم��ارة  �ملتهم يف 
�لإجر�ء�ت  كل  و�تخاذ  �لقب�س  �شاعة  حتديد  وبعد  عليها  ي��رتدد  �لتي 
�لقانونية متت مد�همة �ملتهم و�إلقاء �لقب�س عليه وت�شليمه �إىل �إد�رة 
�ل�شرطة �جلنائية �لدولية بالإد�رة �لعامة لل�شرطة �جلنائية �لحتادية 
قر�رها  �أ����ش���درت  و�ل��ت��ي  �ملخت�شة  �لق�شائية  �جل��ه��ات  ع��ل��ى  لعر�شه 

بت�شليمه �إىل �ل�شلطات �لرو�شية.

•• اأبوظبي-وام:

وقع تاأجر خمدر�ت من �جلن�شية �لرو�شية يف قب�شة عنا�شر مكافحة 
لل�شلطات  ومطلوب  �لتجار  �أك��ر  من  وهو  �لد�خلية  ب��وز�رة  �ملخدر�ت 

�لرو�شية بتهم تتعلق بتهريب �ملخدر�ت و�لجتار بها.
لوز�رة  وتقديره  �شكره  رو�شيا عن  �ملخدر�ت يف  و�أع��رب جهاز مكافحة 
و�أ�شادت   . وت�شليمه  �لهارب  �ملتهم  على  للقب�س  �لإمار�تية  �لد�خلية 
�ل�شحف �لرو�شية بجهود وز�رة �لد�خلية وتناولت خر قب�س �جلانب 

�لإمار�تي على �ملتهم �لذي �ختفى عن �لأنظار ثالث �شنو�ت.
�ملخدر�ت  مكافحة  ع��ام  مدير  �ل�شويدي  عبد�هلل  �شعيد  �لعقيد  وق��ال 
�لحتادية �إنه نتيجة للتعاون و�لتن�شيق مع جهازي مكافحة �ملخدر�ت 
يف رو�شيا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية تو�فرت لدى �لإد�رة معلومات 
موؤكدة تفيد باأن �شبكة منظمة يديرها �شخ�س من �جلن�شية �لرو�شية 

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون امللكة اليزابيث الثانية بعيد ميالدها 

•• ابوظبي-وام:
بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية 
تهنئة �إىل �شاحبة �جلاللة �مللكة �ليز�بيث �لثانية ملكة �ململكة �ملتحدة و�إيرلند� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  جاللتها..كما  ميالد  عيد  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شمالية 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  حممد بن ر��شد 
رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة �إىل جاللة �مللكة �ليز�بيث �لثانية. وبعث �لفريق 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة برقية تهنئة مماثلة �إىل جاللة �مللكة �ليز�بيث �لثانية. 

عبداهلل بن زايد ي�شارك يف مبادرة اأبوظبي تقراأ ويوؤكد اأهمية القراءة واالطالع

فعاليات معر�ش ن�شاأة متحف تبداأ اليوم يف منارة ال�شعديات
•• اأبوظبي-وام:

تبد�أ �ليوم �لإثنني فعاليات معر�س 
�لذي ينظمه متحف  ن�شاأة متحف 
�ل��ل��وف��ر �أب���وظ���ب���ي وي�����ش��ت��م��ر حتى 
يوم 20 من �شهر يوليو �لقادم يف 
يف  �ل�شعديات  يف  �لثقافية  منطقة 
�لظاهري  ح�شة  وقالت  �أبوظبي. 
يف  �أبوظبي  �للوفر  م�شروع  مدير 
و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريح  يف 
جمموعة  ي�شم  �ملعر�س  ..�إن  و�م 
�لد�ئمة  �أهم مقتنيات �ملتحف  من 
ت�شل �إىل 130 عمال فنيا و�شيتيح 
�ل���ف���ر����ش���ة ل����ل����زو�ر ل��ل��ت��ع��رف عن 
ملتحف  �ل�شردي  �ملفهوم  على  قرب 
قبل  ومقتنياته  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ل��وف��ر 
 .2015 �لعام  يف  ر�شميا  �فتتاحه 
ت��وزي��ع �لقطع  �أن���ه مت  و�أو���ش��ح��ت 
�لأجنحة  و�ملقتنيات على عدد من 
�لتي تعك�س مفاهيم حمددة حيث 
عنو�ن  حت��ت  �لأول  �جل��ن��اح  ي�شم 
�ل��ق��ط��ع �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل���ع���دي���د من 
�إىل  تعود  �ملختارة  �لفنية  �لأعمال 
بد�أ  كيف  لتو�شيح  �مليالد  قبل  ما 

�مل�شافرة فتعك�س ما كانو� يح�شون 
به يف �ل�شرق وميزجونه مع فنهم. 
�لزخرفة  �إن  �ل���ظ���اه���ري  وق���ال���ت 
و�حلد�ثة هو عنو�ن �جلناح �لأخري 
من  جمموعة  وي�شم  �مل��ع��ر���س  يف 
�ل��ف��ن��ان �لأم���ري���ك���ي �شاي  �أع���م���ال 
�إىل  تنتمي  ل��وح��ات  وه��ي  تومبلي 
قطعا  وي�شم  �ملعا�شر  �ل��ف��ن  ت��ي��ار 
و�ليونان  وتركيا  م�شر  من  �أثرية 
تركت  ح���������ش����ار�ت  وم������ايل مت���ث���ل 
�لإن�شانية  �ل��ث��ق��اف��ة  يف  ب�شمتها 
حيث  �ل�����ش��ن��ني  �آلف  م����دى  ع��ل��ى 
���ش��ي�����ش��ت��ك�����ش��ف �ل�����������زو�ر �مل����الم����ح 
�لإن�شانية  ل��ل��ت��ج��رب��ة  �مل�����ش��رتك��ة 
�ل�����و�ح�����دة �ل���ت���ي ت��ت��خ��ط��ى ح����دود 
و�لتاريخ.  و�ل���وط���ن  �جل��غ��ر�ف��ي��ا 
�أن ملكية  �لظاهري  و�أك��دت ح�شة 
�مل��ج��م��وع��ة �ل��ف��ن��ي��ة �مل��ت��ن��ام��ي��ة من 
�لد�ئمة  �أبوظبي  �للوفر  مقتنيات 
�أب����وظ����ب����ي.. ح���ك���وم���ة  �إىل  ت����ع����ود 
م�شرية �إىل �أنه يتم �نتقاء و�قتناء 
�لأع����م����ال �ل��ف��ن��ي��ة و�لأث����ري����ة بعد 
در��شة م�شتفي�شة لتقدم �ملقتنيات 
روؤية  �مل��رت��ق��ب  للمتحف  �ل��د�ئ��م��ة 
عر  �لفن  لتاريخ  �أ�شيلة  �شردية 

و�شلنا  حتى  نف�شه  ي�شكل  �لإن�شان 
�إن  وقالت  �ملعا�شرة.  �ل�شورة  �إىل 
�جلناح �لثاين هو تكري�س ل�شبغة 
�لإن�����ش��ان م��ن خ���الل �ل��ف��ن��ون عر 
�لفنون  يطور  ب��د�أ  وكيف  �لتاريخ 
وطريقة  ح���ول���ه  م���ن  و�ل��ط��ب��ي��ع��ة 
�ل���ت���و�����ش���ل ب����ني �حل���������ش����ار�ت يف 
�أن  �إىل  �لروماين..م�شرية  �لع�شر 
من  �لعديد  ي�شم  �ملقد�شات  جناح 
�لقطع �لتي �أظهرت �لرت�بط بني 
و�أ�شافت  و�مل���ك���ان.  و�ل��ف��ن  �ل��دي��ن 
لعر�س  ج��ن��اح  تخ�شي�س  مت  �أن����ه 
�مل��ن��م��ن��م��ات �ل�����ش��رق��ي��ة م���ث���ل كيو 
يتحادث مع كيكاو�س وهي �شفحة 
باحلر  مر�شومة  �ل�شاهنامة  من 
�لعديد  بجانب  و�لذهب  و�لأل��و�ن 
من �للوحات �لتي تختزل �أ�شاليب 
فنية ما بني �لكال�شيكية و�حلد�ثة 
منها لوحة مرمي و�لطفل للفنان 
ج���ي���وف���اين ب��ي��ل��ي��ن��ي ول����وح����ة علم 
�حل�شاب للفنان فر�ن�س فلوري�س..
�لكت�شاف  ج���ن���اح  ي��ظ��ه��ر  ب��ي��ن��م��ا 
�إىل  �لفنانون  و�خليال كيف و�شل 
�لأثرية  �ل��ق��ط��ع  �أم���ا  �ل���ش��ت�����ش��ر�ق 
�مل���ع���رو����ش���ة يف ج����ن����اح �لأ�����ش����ك����ال 

هويته  �ملتحف  مينح  مبا  �لع�شور 
�خلا�شة بني �ملتاحف �لعاملية. من 
�ملهريي  حمد  م��ب��ارك  ق��ال  جانبه 
�أبوظبي لل�شياحة  مدير عام هيئة 
متحف  ن�شاأة  معر�س  �إن  و�لثقافة 
باإيجاد  �أب��وظ��ب��ي  �ل���ت���ز�م  ي��رتج��م 
تعك�س  متحفية  ف��ن��ي��ة  جم��م��وع��ة 
لهذه  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �ل����ط����م����وح����ات 
من  وقادتها.  وم�شوؤوليها  �لإم��ارة 
رئي�س  لويريت  ه��ري  ق��ال  جهته 
لوكالة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ج��ل�����س 
و�ملدير  و�لرئي�س  فرن�شا  متاحف 
باري�س.. �للوفر يف  �ل�شابق ملتحف 
ي�شكل  م��ت��ح��ف  ن�����ش��اأة  م��ع��ر���س  �إن 
حم��ط��ة ه��ام��ة يف م�����ش��رية متحف 
من  يحت�شنه  مل��ا  �أب��وظ��ب��ي  �للوفر 
وجودتها  بقيمتها  ف��ري��دة  �أع��م��ال 
ما  ملعرفة  فر�شة  �أن��ه  �إىل  �إ�شافة 
�أبوظبي عند  �للوفر  عليه  �شيكون 
�ملعر�س  م��ع  وي��ت��ز�م��ن  �ف��ت��ت��اح��ه. 
كتاب ير�شد ب�شكل تف�شيلي �جلزء 
�أ�شافها  �لتي  �لأعمال  من  �لأك��ر 
�ملتحف ملجموعة مقتنياته �لد�ئمة 
وي�شرد ق�شة ن�شاأة �للوفر �أبوظبي 
جمموعة  على  �ل�شتحو�ذ  وجهود 

القرية الرتاثية تختتم 
فعاليات اليوم العاملي للرتاث

•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت �أم�س �لول فعاليات �ليوم 
نادي  نظمها  �لتي  للرت�ث  �لعاملي 
�لإم��ار�ت تنفيذ� لتوجيهات  ت��ر�ث 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
وت�شمنت  �ل��ن��ادي.  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لفعاليات �لتي ��شتمرت ثالثة �أيام 
بحرية  رحلة  �لرت�ثية  �لقرية  يف 
�خليل  ورك����وب  �ل��ب��ح��ري  باليخت 
وفقرة  �ل�شقارة  وع��رو���س  و�لإب���ل 
�أن�شطة  بها  �لتي متيزت  �لتومينة 
�ل�شعبي  و�مل��ق��ه��ي  �لن�شائي  �مل��رك��ز 
و�لألعاب �ل�شعبية وركن �لت�شوير 
�ل��ف��ت��وغ��ر�يف �ل��رت�ث��ي �إ���ش��اف��ة �إيل 
�لرت�ثية  و�مل�شابقات  �حلر  �ملر�شم 
للجمهور  وه�����د�ي�����ا  و����ش���ح���وب���ات 
ف�شال عن �أن�شطة �ملر�كز �لن�شوية 
�مل��ت��م��ي��زة �لتي  ل��ل��ن��ادي  �مل��ن��ت�����ش��ب��ة 

�جتذبت زو�ر �لقرية. 

تنفيذ عمليات م�شح جيوفيزيائية 
يف منطقة مليحة يف ال�شارقة

•• ال�صارقه-وام:

نفذت �إد�رة �لآثار يف د�ئرة �لثقافة 
و�لإعالم يف �ل�شارقة بالتعاون مع 
عمليات  متخ�ش�س  �أمل����اين  ف��ري��ق 
منطقة  يف  ج��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة  م�����ش��ح 
..م�شتخدمني  �لأث����ري����ة  م��ل��ي��ح��ة 
ك�شف  يف  متخ�ش�شة  ر�د�ر  �أج��ه��زة 
�ل���ط���ب���ق���ات �لأث�����ري�����ة �مل���ت���و�ج���دة 
�شطح  حت��ت  خمتلفة  �أع��م��اق  على 
�لعملية  ه�����ذه  وت���ت���ي���ح  �لأر����������س. 
�لتي  �لنتائج  ودر����ش��ة  حتليل  بعد 
ب���و�����ش���ط���ة جهاز  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  ي���ت���م 
طبقات  مو�قع  �حلا�شوب..حتديد 
�لآث����ار و�مل��ب��اين و�مل��د�ف��ن �لأثرية 
يف  و����ش��ع��ة  م�شاحة  ع��ر  �ملنت�شرة 

موقع مليحة.

�لتي  �لأع�����م�����ال  م����ن  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
يف  عاملي  متحف  �أول  بها  �شينفرد 
�ملنطقة. ويقام على هام�س �ملعر�س 
برنامج متنوع ي�شتمل على �لعديد 
و�جلولت  �حلو�رية  �للقاء�ت  من 
و�لور�شات �لإبد�عية حيث �شتعقد 
منارة  غ��د� يف  �للقاء�ت  ه��ذه  �أوىل 

�للوفر  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ومت��ي��ز  ت��وؤك��د 
لقاء�ن  ذل���ك  و�شيتبع   . �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ق��ادم يف  �آخ���ر�ن يف مايو ويونيو 
�لثانية من  �ل�شل�شلة  لقاء�ت  �إطار 
حو�ر�ت  �أبوظبي:  �للوفر  برنامج 

�لفنون .
 وي������زور ف��ع��ال��ي��ات �مل���ع���ر����س جان 

�ل�شعديات بعنو�ن �للوفر �أبوظبي: 
وي�شارك  �لت�شكل  ط��ور  يف  متحف 
�لظاهري  ح�����ش��ة  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه��ا 
�لتن�شيق  مدير  ك��ار  دي  ولور�ن�س 
فرن�شا  م��ت��اح��ف  وك��ال��ة  �ل��ف��ن��ي يف 
لتقدمي فكرة للجمهور حول �إعادة 
ق��ر�ءة م�شرية �لإب��د�ع �لفني �لتي 

�جلديد  �لرئي�س  مارتينيز  ل��وك 
ملتحف �للوفر باري�س يف �أول زيارة 
وجت�شد  �أب��وظ��ب��ي  �إىل  ل���ه  دول���ي���ة 
�لكبرية  �لأه���م���ي���ة  �ل����زي����ارة  ه����ذه 
�لذي  �ملميز  �لفني  �مل�����ش��روع  ل��ه��ذ� 
�شمن  ك���رى  ب���اأول���وي���ة  �شيحظى 

�أعماله ومهامه.

•• اأبوظبي-وام:

ق������ال ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ع����ب����د�هلل بن 
�خلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�شنو�ت  �إىل  ي��ح��ت��اج  �لن�������ش���ان  �إن 
من  ول��ك��ن  حقيقية  جت��رب��ة  لعي�س 
يعي�س  �أن  ي�شتطيع  �ل��ق��ر�ءة  خ��الل 
ع���دة �شاعات  �ل��ت��ج��ارب يف  ع�����ش��ر�ت 
�لكتب  ق������ر�ءة  �أن  ���ش��م��وه  و�أك������د   .
ت��ق��وي �لن�����ش��ان �أك����رث م���ن خو�س 
يقينه يف حب  ع��ن  م��ع��رب��ا  �مل���ع���ارك 
�جلميع للقر�ءة و�لطالع و�لدليل 
ع��ل��ى ذل���ك م��ا حت��ق��ق م��ن �جن����از�ت 
ذلك  ج�����اء   . �أب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  يف 
�ل��زي��ارة �لتي ق��ام بها �شموه  خ��الل 
�أبوظبي  يف  �مل�����ش��رف  م��در���ش��ة  �إىل 

يبد�أ  �أن  عليه  �شابقا  للقر�ءة  وقتا 
�لآن يف �لقر�ءة . وكان �شمو �ل�شيخ 
��شتهل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
زيارته للمدر�شة بجولة يف عدد من 
خاللها  �ط��ل��ع  �ل��در����ش��ي��ة  �لف�شول 
على جهود �ملدر�شة يف تقدمي جميع 
�خلدمات �لتعليمية و�لرتبوية ذ�ت 
ب��اأ���ش��ال��ي��ب تقنية  �ل��ع��ال��ي��ة  �جل�����ودة 
وم���ه���ار�ت �ل��ت��ف��ك��ري �حل���ر �مل���ب���دع و 
�لعلمي  �لتميز  �لطلبة نحو  حتفيز 
و�ملهني. كما ح�شر �شموه جانبا من 
مع  تبادل  حيث  �لتدري�س  ح�ش�س 
�لتي  و�حل���و�ر�ت  �لنقا�شات  �لطلبة 
و�ل�شرور  �لبهجة  نفو�شهم  يف  بثت 
بزيارة  وفرحتهم  �شعادتهم  مبدين 
�شموه. كما قر�أ �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 

�لوطنية  �حل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
جمل�س  �أطلقها  �لتي  تقر�أ  �أبوظبي 
ع�شر  �حل���ادي  يف  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�إب��ري��ل �جل���اري .. بهدف  م��ن �شهر 
و�لكتابة  �ل���ق���ر�ءة  م���ه���ار�ت  ت��ع��زي��ز 
�لأطفال  ري��ا���س  م��ن  �لطلبة  ل��دى 
�لإبتد�ئي  �خلام�س  �ل�شف  وحتى 
يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق �لإم�������ارة. وقال 
هي  ت��ق��ر�أ  �أبوظبي  حملة  �إن  �شموه 
مبادرة ح�شارية ي�شارك فيها �أفر�د 
�ملجتمع من �ملعلم �ىل �لتلميذ وكي 
ن�شهم فيها فاإن علينا �أن نقر�أ . ودعا 
�شموه �أفر�د �ملجتمع كافة �إىل �لبدء 
�ل��ق��ر�ءة و  �مل�شاركة يف  من جديد و 
�شناعة م�شتقبل قائم على �ملعرفة..

يجد  مل  م��ن  �أن  �إىل  �شموه  م�شري� 

�لطلبة  لأبنائه  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ق�شة ذ�ت مغزى �إر�شادي حتث على 
حب �لإط��الع و�ل��ق��ر�ءة فيما لقيت 
جتاوبا وتفاعال من قبلهم. وخالل 
�لطلبة كتيب  �أه��دى �شموه  �لزيارة 
لالأطفال  �مل���وج���ه  وط���ن���ي  �أح���ب���ك 
�لتي  و�لقيم  بالأفكار  يزخر  و�لذي 
وت��ث��م��ن عطاء  �لن��ت��م��اء  روح  ت��ع��زز 
ودور دول���ة �لإم����ار�ت جت��اه ك��ل من 
�لذي  و�لكتيب  �أر�شها.  على  عا�س 
ياأتي  كثرية  توعوية  ر�شائل  يحوي 
�إه�������د�ء م���ن جل��ن��ة م����ب����ادرة تعزيز 
�لتي  و�ملجتمعي  �لوطني  �لتالحم 
�ل���دك���ت���ورة ميثاء  م��ع��ايل  ت��ر�أ���ش��ه��ا 
دولة  وزي���رة  �ل�شام�شي  ���ش��امل  بنت 
للمبادرة.  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة 

�لكتيب  ت�شمنه  مب��ا  �شموه  و�أ���ش��اد 
وتوجيهية  �إر����ش���ادي���ة  حم����اور  م���ن 
ب�شلوكيات  �لرت����ق����اء  �إىل  ت���ه���دف 
�شو�ء  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �لن�سء يف 
�أو  �أو�مل���در����ش���ة  يف حم��ي��ط �لأ�����ش����رة 
كيفية  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لت�شوق  م��ر�ك��ز 
ت��ع��ام��ل��ه م���ع �ل���ن���و�ح���ي �ل���ه���ام���ة يف 
�لزيارة  �شموه خالل  و�أثنى  حياته. 
د�عيا  �ل��ت��دري�����س  ج��ه��ود هيئة  ع��ل��ى 
لتحقيق  �جل���ه���د  م�����ش��اع��ف��ة  �إىل 
�شموه هيئة  �لنتائج مطالبا  �أف�شل 
�ل��ت��دري�����س ب�������ش���رورة �ل��ع��م��ل على 
غ��ر���س ح��ب �ل���ق���ر�ءة وق��ي��م �ل���ولء 
و�لن���ت���م���اء يف ن��ف��و���س �ل��ط��ل��ب��ة مع 
�لأخذ باأ�شاليب ومفاهيم �لتدري�س 
�حل��دي��ث��ة �ل��ت��ي ت��ع��زز ح��ب �لإب����د�ع 

رعاية  �أهمية  �شموه  و�أك��د  و�لتميز. 
لي�شهمو�  بهم  و�لهتمام  �ملوهوبني 
�إ�شافة  �ملجتمع  وتطوير  تنمية  يف 
و�لطالع  �ل��ق��ر�ءة  ثقافة  ن�شر  �ىل 

وتزويد �لطفل باملهار�ت �ل�شرورية 
قدر�ته.  وت��ط��وي��ر  ذ�ت����ه  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ل��زي��ارة معايل  ر�ف���ق �شموه خ��الل 
�خلييلي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري  �ل���دك���ت���ور 

للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  مديرعام 
�لظاهري  ���ش��امل  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
�لعمليات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 

�ملدر�شية يف �ملجل�س.

رئي�ش االأركان ي�شتقبل نظريه االأردين
•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �شعادة �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت 
�مل�شلحة يف مكتبه بالقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة �شباح �م�س �لفريق �أول 
�ملر�فق  و�لوفد  �لأردنية  �لأرك��ان  رئي�س هيئة  �لزبن  �لركن م�شعل حممد 
�لكفيلة  و�ل�شبل  �جلانبني  �لتعاون بني  �أوج��ه  بحث  �للقاء  له. ومت خالل 
بدعمها وتعزيزها �إ�شافة �إىل مناق�شة عدد من �ملو�شوعات �لع�شكرية ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.
ح�شر �للقاء عدد من �شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�لوفد �ملر�فق لل�شيف.

اخلوري: االإمارات �شباقة يف تطوير بنية حتتية متقدمة لالأمن الرقمي
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شعادة �لدكتور �ملهند�س علي حممد �خلوري مدير عام هيئة �لإمار�ت 
للهوية �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعتر من �لدول �ل�شباقة و�لر�ئدة 
عامليا يف تطوير بنية حتتية متقدمة لالأمن �لرقمي كاأحد �لركائز �لأ�شا�شية 

�لتي تدعم �شعي �حلكومة �لحتادية للتحول �لإلكرتوين �ل�شامل.
�أهمية  مبكر�  �أدرك��ت  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  �إن  �خل��وري  �لدكتور  وق��ال 
عر  وتد�ولها  �ملعلومات  �إىل  �لو�شول  و�إمكانية  �لبيانات  وتاأمني  حماية 
�شمن  �ملعلومات  تكنولوجيا  ث��ورة  ع�شر  يف  �ملفتوح  �لإل��ك��رتوين  �لف�شاء 
 2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة  وف��ق  �آم��ن  معريف  و�قت�شاد  جمتمع  لبناء  �شعيها 
و�نطالقا من �لقناعة باأن �لبيانات متثل �أحد �أهم �ملمتلكات �لثمينة لالأمم 

و�شريان �حلياة لالقت�شاد �ملتطور.
و�أ�شاف �لدكتور �خلوري يف كلمته �لفتتاحية لفعاليات قمة �لأمن �لرقمي 
�لتي �نطلقت �م�س يف فندق كر�ون بالز� بجزيرة يا�س يف �أبوظبي �إن دولة 
�أدرك��ت مبكر� �لدور �ملحوري لأنظمة �لهوية �ملتقدمة و�أهميتها  �لإم��ار�ت 
�لتعامالت  �أن����و�ع  مبختلف  �ل��ه��وي��ة  و�إث��ب��ات  وح��م��اي��ة  تعريف  يف  �لبالغة 

�لرقمية �حلكومية �أو �لتجارية.
�لإم���ار�ت للهوية �شين�شب خالل  �أن تركيز هيئة  �لدكتور �خل��وري  �أك��د  و 
�ملرحلة �ملقبلة على �مل�شاهمة يف تعزيز �أمن دولة �لإمار�ت ومكانتها �لتناف�شية 
عامليا من خالل دعم وتي�شري �لرتقاء بالعمل �حلكومي و�لقت�شادي وعر 
توفري منظومة متكاملة ومتقدمة لإد�رة �لهوية �ل�شخ�شية يف �لدولة مبا 
يلبي �أعلى �ملعايري �لدولية ل�شمان �أمن وخ�شو�شية �لبيانات وذلك وفقا 

للخطة �ل�شرت�تيجية �جلديدة للهيئة 2014- 2016.
�مل�����ش��اه��م��ة ب�شكل فاعل  �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ازم��ة ع��ل��ى  �إن  �ل��دك��ت��ور �خل����وري  وق���ال 
وحموري خالل دورتها �ل�شرت�تيجية �لثالثة يف دعم �لتحول �لإلكرتوين 
ت�شهل  و�ملوؤ�ش�شات  لالأفر�د  لتوفري خدمات متقدمة  �لدولة  على م�شتوى 
حياة مو�طني دولة �لإم��ار�ت و�ملقيمني على �أر�شها وفقا خلطة �حلكومة 
�لإلكرتونية �لحتادية. و�أ�شار �إىل �أن �لهيئة تو��شل تطوير بنيتها �لتحتية 

و�ملتقدمة  �حل��دي��ث��ة  و�لت�����ش��الت  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  على  ب��الع��ت��م��اد 
�لرقمية  �لتعامالت  �أمن  لبتكار و�شائل وتقنيات وتطبيقات جديدة تعزز 

وتزيد ثقة �لنا�س بهذ� �لنوع من �لتعامالت.
�ل�شجل  م�شروع  �لإم���ار�ت يف  �شكان  ت�شجيل جميع  �أن  �إىل  �خل��وري  ولفت 
�أكر قاعدة للبيانات �لبيومرتية على  �ل�شكاين وبطاقة �لهوية و�متالك 
�إىل  �لعامل يهدف  �أحدث بطاقة هوية ذكية يف  �لعامل و��شتخد�م  م�شتوى 
�آمنة  متكني �لتحول �لإلكرتوين و�لقت�شادي من خالل توفري منظومة 
ومتكاملة ومتقدمة لإد�رة �لهوية �ل�شخ�شية يف �لدولة مبا ي�شهم يف تعزيز 
�لعاملية لالإمار�ت. و�أ�شاد �خلوري مبا حققته  مقومات �لأمن و�لتناف�شية 
�لدولة من تطور تقني يف خمتلف �ملجالت �لأمر �لذي متكنت يف ظله من 
�أن تلعب دور� هاما يف �ل�شوق �لعاملية وهو ما �أكده تقرير �لتناف�شية �لعاملية 
�ل�شادر عن �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي و�لذي �أ�شار �إىل �أن �لإمار�ت �رتقت 
�إىل مر�تب عالية لت�شبح �لبلد �لر�بع و�لع�شرين من بني �لبلد�ن �لأكرث 

تناف�شية على �ل�شعيد �لعاملي للقيام بالأعمال �لتجارية.
�أن دول �لعامل �شتو�جه خالل �ل�شنو�ت  وقال �إن كثري� من �خلر�ء يرون 
�ل�15 �ملقبلة هجمات �إلكرتونية على نطاق و��شع ت�شتهدف بناها �لتحتية 
�لوطنية .. منبها �إىل �أن �حلكومات �شتو�جه حتديات غري متناهية للحفاظ 
على �ملكت�شبات �لقت�شادية و�لجتماعية �لتي يوفرها �لعامل �لرقمي �لذي 

نعي�س فيه �ليوم.
�إىل  تهدف  �أن  �ملجال يجب  �لوطنية يف هذ�  �ل�شرت�تيجيات  �أن  �إىل  ون��وه 
�لنطاق  حتمي  و�أن  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة  �مل��ع��رف��ة  �قت�شاد  �أم���ن  تعزيز 
�ل�شبكي �لرقمي �لذي تعتمد عليه من �لتهديد�ت عر �لإنرتنت وهو ما 
يتطلب تعاونا على كافة �مل�شتويات �لدولية و�ملوؤ�ش�شاتية و�لفردية لبناء غد 

�أف�شل للمجتمعات.
و�شهد �ملوؤمتر �لذي بد�أت �أعماله �ليوم وي�شتمر يومني ح�شور� لأكرث من 
100 خبري ومتخ�ش�س يف جمالت �لأمن �لرقمي وحماية �لبيانات ونظم 
�شبيل  يف  �لعامل  ح��ول  �ل��دول  تنتهجها  باتت  �لتي  �ملتطورة  �لتكنولوجيا 

تطوير بنيتها �لتحتية وحماية �لتعامالت �لإلكرتونية.
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

موؤ�ش�شه حممد بن را�شد لالإ�شكان تنظم يوما للتوعية مبر�ش ال�شكري ديوان املحا�شبة ي�شارك يف اأعمال املوؤمتر الرابع ملنظمتي اليورو�شاي واالأرابو�شاي
•• دبي-وام:

�ل�شحية  للتوعية  يوما  لالإ�شكان  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  نظمت 
دب��ي �شمن  �ل�شحة يف  د�ئ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�شكري  م��ر���س  ح��ول 
مبادرة يومك يفيدك . ت�شمن �لبوم �إجر�ء فحو�شات طبية جمانية 
ملوظفي �ملوؤ�ش�شة لقيا�س م�شتوى �ل�شكر و�شغط �لدم و�لوزن وتقدمي 
بو��شطة  وذل��ك  �ل�شكري  مر�س  ع��ن  للك�شف  �لطبية  �ل�شت�شار�ت 
ع��رف �حل�شور  �ل��ذي  دب��ي  �ل�شحة يف  د�ئ���رة  م��ن  فريق متخ�ش�س 
عنه  �لك�شف  وطرق  و�أعر��شه  به  �لإ�شابة  و�أ�شباب  �ل�شكري  مبر�س 
و�لوقاية منه وم�شاعفاته �خلطرية على حياة �لإن�شان . وقال هيثم 
�خلاجة مدير مكتب �لإت�شال �ملوؤ�ش�شي و�لت�شويق يف موؤ�ش�شة حممد 
من  �نطالقا  تاأتي  �لفعاليات  هذه  تنظيم  �إن   .. لالإ�شكان  ر��شد  بن 

�لتعاون  للموؤ�ش�شة و�شمن منهجيات عملها يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
و�إبر�ز  �ملوظفني  بني  �لتوعية  ن�شر  بهدف  �ل�شركاء  مع  و�لتن�شيق 
�لأمر��س  من  و�لوقاية  �ل�شوي  �ل�شحي  بال�شلوك  �لتوعية  �أهمية 
�أن حمالت  و�أو���ش��ح   . �ل��ف��رد  �له��ت��م��ام ب�شحة  م��ن خ��الل  �ملختلفة 
�ملهمة  و�لفعاليات  �لأن�شطة  �أحد  تعد  �ملوؤ�ش�شة  يف  �ل�شحية  �لتوعية 
�لتي ميكن من خاللها ن�شر �لوعي للتقليل من �ملخاطر �ملحتملة من 
�كت�شاف �حلالت  �أن  �إىل  �شيوعا.. م�شري�  �لأمر��س  باأكرث  �لإ�شابة 
يف مر�حلها �لأوىل يخفف �لكثري من تكاليف �لعالج ويقوي دعائم 
�أهمية  �خلاجة  و�أك��د  وعافية.  ب�شحة  �أف���ر�ده  يتمتع  �ل��ذي  �ملجتمع 
�لدعم �ملتو��شل �لذي تقدمه د�ئرة �ل�شحة يف دبي لأن�شطة �لتوعية 
�إىل  تهدف  �لتي  �لفعاليات  كل  يف  �لد�ئمة  وم�شاهمتهما  �ل�شحية 

خدمة ق�شايا �ملجتمع ورفع م�شتوى �لوعي �ل�شحي بني �أفر�ده . 

•• اأبوظبي-وام:

�أعمال  �ملحا�شبة بنتائج  �لعميمي رئي�س ديو�ن  �لدكتور حارب  �أ�شاد معايل 
�ل��ذي عقد يف مدينة  �لر�ب��و���ش��اي  و  �ليورو�شاي  ملنظمتي  �ل��ر�ب��ع  �مل��وؤمت��ر 
�أكد �شرورة ��شتقالل  �أن �ملوؤمتر  �إىل  �أذربيجان..م�شري�  باكو يف جمهورية 
�لعليا  ل��الأج��ه��زة  ي�شمن  �ل��ذي  �ملتحدة  �لأمم  ق��ر�ر  وف��ق  �لعليا  �لأج��ه��زة 
للرقابة �أد�ءها ملهامها مبو�شوعية وفعالية ومبا ي�شاهم يف حت�شني كفاءة 
�شرورة  �لتو�شيات  ت�شمنت  كما   . للم�شاءلة  وخ�شوعها  �لعامة  �لإد�رة 
و�لتدقيق  �ملالية  للرقابة  و�خلارجية  �لد�خلية  و�لقيود  �لأه��د�ف  حتديد 
�أف�شل �لطرق حلماية �ملال �لعام . وتر�أ�س  و�شرورة �لتغلب عليها لإيجاد 
�أعمال  يف  �مل�شارك  �لإم���ار�ت  وف��د  رئي�س  �لعميمي  ح��ارب  �لدكتور  معايل 

�ملوؤمتر بح�شور روؤ�شاء �لأجهزة �لعليا للرقابة �ملالية و�ملحا�شبة �لأع�شاء يف 
�ليورو�شاي و�لر�بو�شاي مبا يف ذلك روؤ�شاء �ملنظمتني و�أمينيهما �لعامني 
و�لرملان  �ملتحدة  �لأمم  يف  �لعالقة  ذ�ت  �لعمل  جمموعات  عن  وممثلني 
�لوطني يف �أذربيجان . ومت خالل �ملوؤمتر بحث عدة مو��شيع كان من �أهمها 
م�شوؤوليات �لأجهزة �لعليا للرقابة �ملالية نحو �لتحديات �ملرتتبة على قر�ر 
ودور  �لرقابية  �لأج��ه��زة  ��شتقالل  ب�شاأن  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية 
�لأجهزة �لعليا للرقابة �ملالية يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �لوطنية بالإ�شافة 
�ملالية  للرقابة  �لد�خلية و�خلارجية  و�لقيود  �لأه��د�ف  �أهمية حتديد  �إىل 
�أن  يذكر   . �لعامة  �ملالية  �لإد�رة  تطوير  يف  ت�شهم  و�لتي  �لعامة  �لد�خلية 
ديو�ن �ملحا�شبة كان قد ��شت�شاف �ملوؤمتر �لثالث لليورو�شاي و �لأر�بو�شاي 

خالل عام 2011 يف �لعا�شمة �أبوظبي. 

الوطني االحتادي يناق�ش �شيا�شة االأ�شغال ب�شاأن امل�شاكن ال�شعبية ويوجه �شبعة اأ�شئلة ملمثلي احلكومة بجل�شته غدا
•• اأبوظبي-وام:

ي����ن����اق���������س �مل����ج����ل���������س �ل����وط����ن����ي 
�لحتادي يف جل�شته �لعا�شرة من 
دور �ن��ع��ق��اده �ل��ع��ادي �ل��ث��اين من 
�لف�شل �لت�شريعي �خلام�س ع�شر 
�لثالثاء  غ��د  ي���وم  يعقدها  �ل��ت��ي 
�شيا�شة  ح����ول  ع���ام���ا  م��و���ش��وع��ا 
وز�رة �لأ�شغال �لعامة يف �شاأن بناء 
�لطرق  و���ش��ق  �ل�شعبية  �مل�����ش��اك��ن 
وحت�شينها  و�شيانتها  �لحت��ادي��ة 
ملمثلي  �أ����ش���ئ���ل���ة  ���ش��ب��ع��ة  وي����وج����ه 
�حلكومة تتعلق بقطاعات �لعدل 
و�لقت�شاد  و�لتعليم  و�ل��رتب��ي��ة 
�ملقرر  فمن  و�لبيئة.  و�لح�شاء 
�شعادة  �ملجل�س  �أع�شاء  يوجه  �أن 
�لكتبي  ���ش��ع��ي��د  م�����ش��ب��ح  م���ن  ك���ل 
وعلي  �ل����زع����اب����ي  ع���ل���ي  و�أح�����م�����د 
�أحمد  وعائ�شة  �لنعيمي  عي�شى 
وع��ب��د�ل��ع��زي��ز عبد�هلل  �ل��ي��م��اح��ي 
�لزعابي و�أحمد حممد �جلرو�ن 
�شبعة  �مل��ن�����ش��وري  عبيد  و�أح���م���د 
�أ�شئلة �إىل وزر�ء �لعدل و�لرتبية 
و�لتعليم و�لدولة لل�شوؤون �ملالية 
وزيرة  �إىل  �إ�شافة  و�ملياه  و�لبيئة 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �ل����دول����ة 
�ملركز �لوطني لالإح�شاء. وين�س 
�أحمد علي �لزعابي  �شوؤ�ل �شعادة 
�ملوجه �إىل معايل �لدكتور هادف 
بن جوعان �لظاهري وزير �لعدل 
�ملحاكم  ت�����ش��ت��ويف  ي��ل��ي  م���ا  ع��ل��ى 
نظام  يف  خدمات  ر�شم  �لحتادية 
�لعد�لة �لإلكرتونية قدره 350 
دره���م���ا ع���ن ك���ل ق�����ش��ي��ة يف كافة 
م��ر�ح��ل �ل��ت��ق��ا���ش��ي ب��ال��رغ��م من 
�لر�شوم  ت�شتويف  �لعدل  وز�رة  �أن 
�لتي  �لق�شايا  ك��اف��ة  ع��ن  �مل��ق��ررة 
ت�شجل لدى �ملحاكم على �ختالف 
�أنو�عها ودرجاتها فما هو �ل�شند 

�لقانوين ل�شتيفاء هذ� �لر�شم .
�ل���زع���اب���ي توجد  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
�زدو�ج���ي���ة يف �ل��ر���ش��وم �ل��ت��ي يتم 
�لحتادية  �ملحاكم  يف  ��شتيفاوؤها 
حيث يتم حت�شيل ر�شوم ق�شائية 
ت�شجل  �ل��ت��ي  �لق�شايا  ك��اف��ة  ع��ن 
ل����دى �مل���ح���اك���م �لحت����ادي����ة على 
�خ����ت����الف �أن����و�ع����ه����ا ودرج���ات���ه���ا 
ب���ن���اء ع���ل���ى �ل���ق���ان���ون �لحت������ادي 
ب�شاأن  2005م  ل�شنة   32 رق��م 
�ملحاكم  �أم��ام  �لق�شائية  �لر�شوم 
بالإ�شافة  وتعديالته  �لحتادية 

جلان  نظام  ��شتحدثت  و�لتعليم 
تطوير  بهدف  �ملدر�شية  �لرقابة 
�مل����خ����رج����ات  وحت���������ش����ني  �لأد�ء 
�لتعليمية يف دولة �لإمار�ت ولكن 
�أن����ه مت ت��غ��ي��ري مفهوم  م��ا ج���رى 
�أحد  �ل��ذي ميثل  �لفني  �لتوجيه 
تقييم  على  تعمل  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
من  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل��ل��ن��ظ��ام  �لأد�ء 
م�شمونه �حلقيقي عندما حولته 
�إىل دور �لرقابة و�لتفتي�س �لذي 
للعملية  �لروحي  باملعني  يليق  ل 
�قت�شر  حيث  برمتها  �لتعليمية 
ع�شويتهم  ع��ل��ى  �مل��وج��ه��ني  دور 
عملها  ب���د�أت  �لتي  �للجان  لهذه 
�بتد�ء من �لعام �لدر��شي �حلايل 
تدريب  بعد  2012م-2013م 
�ل�����وز�رة ع���دد� م��ن �ل��ل��ج��ان �لتي 
موجهني  ع�����ش��وي��ت��ه��ا  يف  ت�����ش��م 
تربويني لالإ�شر�ف على �ملد�ر�س 
�حل��ك��وم��ي��ة يف دب����ي و�لإم��������ار�ت 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة وه����ذه �ل��ل��ج��ان متنح 
�مل���وج���ه���ني ����ش���الح���ي���ات �إد�ري�������ة 
فقط تتمثل يف مر�قبة ميز�نيات 
�لت�شغيلية  و�خل���ط���ط  �مل���د�ر����س 
للمديرين  �ل���ع���ام  و�لأد�ء  ل��ه��ا 
و�لتدري�شية  �لإد�ري���ة  و�لهيئتني 
مو�طن  ع��ل��ى  �ل����وق����وف  ب���ه���دف 
مدر�شة  ك��ل  يف  و�ل��ق��وة  �ل�شعف 
ول�شرت�تيجيات  �خلطط  وو�شع 
�لزيار�ت  دون  لعالجها  �لالزمة 
للمعلمني  و�ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 
�ملوجهون  ب��ه��ا  ي���ق���وم  ك����ان  �ل���ت���ي 
�شعادة  ����ش���وؤ�ل  وي��ن�����س  ���ش��اب��ق��ا.  
�مل��ن�����ش��وري �ملوجه  �أح���م���د ع��ب��ي��د 
�إىل معايل رمي �إبر�هيم �لها�شمي 
جمل�س  رئ���ي�������ش���ة  دول�������ة  وزي��������رة 
لالإح�شاء  �لوطني  �مل��رك��ز  �إد�رة 
و�إ�شد�ر  �إع����د�د  �ل��ت��اأخ��ر يف  ح��ول 
يلي  ما  علي  �لقومية  �حل�شابات 
�ملادة  م��ن  �لثامنة  �لفقرة  ن�شت 
�لر�بعة يف �لقانون �لإحتادي رقم 
�إن�شاء  �شاأن  2009م يف  ل�شنة   9
�مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي ل��الإح�����ش��اء على 
باإعد�د  ي��ق��وم  م��ن  ه��و  �مل��رك��ز  �أن 
�إل  �لقومية  �حل�شابات  و�إ���ش��د�ر 
�أن هناك تاأخر� يف �إعد�د و�إ�شد�ر 
من  تعتر  �لتي  �حل�شابات  ه��ذه 
�لتنمية  خطط  و���ش��ع  متطلبات 
يف �لدولة ومن موؤ�شر�ت �شانعي 
�لقر�ر وم�شتثمري قطاع �لأعمال 
لها.  �لإق��ت�����ش��ادي  �لأد�ء  ���ش��اأن  يف 

�إىل ر�شم خدمات يف نظام �لعد�لة 
درهما   350 ق��دره  �لإلكرتونية 

لكل طرف يف �لق�شية �لو�حدة .
عي�شى  علي  �شعادة  �شوؤ�ل  وين�س 
�لنعيمي �ملوجه �إىل معايل حميد 
حم��م��د ع��ب��ي��د �ل��ق��ط��ام��ي وزي���ر 
تخفيف  ح��ول  و�لتعليم  �لرتبية 
للطلبة  �ملدر�شية  �حلقيبة  وزن 
على ما يلي حتذر در��شات طبية 
�ملدر�شية  للحقيبة  �أن  م��ن  ع��دة 
ت����اأث����ري� ���ش��ل��ب��ي��ا يف ت������و�زن ق���و�م 
�ل����ط����الب وج����ه����ازه����م �حل���رك���ي 
ن��ت��ي��ج��ة �ن���ح���ن���اء �جل�������ش���م �أث���ن���اء 
حمل �حلقيبة ب�شبب ثقل وزنها. 
�ل��ت��ي �شوف  فما ه��ي �لإج�����ر�ء�ت 
وزن  لتخفيف  �ل����وز�رة  بها  ت��ق��وم 

�حلقيبة �ملدر�شية للطلبة . 
وقال �شعادة �لنعيمي �إن �لأ�شر�ر 
�لز�ئد  �ل��وزن  فيها  يت�شبب  �لتي 
�ل�شعب  م��ن  �ملدر�شية  للحقيبة 
م��ب��ك��ر� خا�شة  ع��ل��ي��ه��ا  �ل���ت���ع���رف 
�لأوىل  �حللقة  لطلبة  بالن�شبة 
مرحلة  يف  بنيتهم  ت��ك��ون  �ل��ذي��ن 
ميد�نية  در��شة  �أن  م�شري�  �لنمو 
�خت�شا�شيو  �أج����ر�ه����ا  ح��دي��ث��ة 
وز�رة  يف  �ل�������ش���ح���ي���ة  �ل�����ر�م�����ج 
�لرتبية و�لتعليم ك�شفت �أن طلبة 
من  �لأ�شا�شي  �لتعليم  مرحلة  يف 
�خلام�س  ح���ت���ى  �لأول  �ل�������ش���ف 
يحملون  �ل���دول���ة  يف  �لب���ت���د�ئ���ي 
وزنها  يتجاوز  مدر�شية  حقائب 
بنحو  طبيا  بها  �مل�شموح  �لن�شب 
�شعادة  �شوؤ�ل  وين�س  باملائة.   12
عائ�شة �أحمد �ليماحي �ملوجه �إىل 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  م��ع��ايل 
حول �إلغاء دور �لتوجيه �لرتبوي 
�مل�شتمرة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل��ت��اب��ع��ة  يف 
للمعلمني على ما يلي على �لرغم 
من �لدور �لهام �لذي كان يقوم به 
�لكفاءة  رف��ع  �ل��رتب��وي يف  �ملوجه 
من  للمعلمني  و�ملهنية  �لعلمية 
�أن  �إل  �مل�����ش��ت��م��رة  �مل��ت��اب��ع��ة  خ���الل 
�لدور  ه��ذ�  باإلغاء  قامت  �ل���وز�رة 
ع�شويته  ع��ل��ى  �لم����ر  و�ق��ت�����ش��ر 
و�لتي  �ملدر�شية  �ل��رق��اب��ة  للجان 
�أخل  مم���ا  ك���ث���رية  �أدو�ر�  ت���ت���وىل 
بعملية متابعة �أد�ء �ملعلم ومتكنه 
م��ن م��ادت��ه �ل��ع��ل��م��ي��ة و���ش��ح��ة ما 
�إلغاء  مت  للطالب.فلماذ�  يقدمه 
. وقالت  �أهميته  �ل��دور رغم  هذ� 
�شعادة �ليماحي �إن وز�رة �لرتبية 

ف��م��ا ه���ي �أ����ش���ب���اب ت���اأخ���ر �إع�����د�د 
و�إ�شد�ر �أرقام هذه �حل�شابات .

�أهمية  �مل��ن�����ش��وري  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 
تعتر  �لتي  �لقومية  �حل�شابات 
من �لأدو�ت �لأ�شا�شية للتخطيط 
�إعد�د  لأغر��س  وكذلك  و�لتنبوؤ 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�لقت�شادية �لكلية �ملر�شومة من 
قبل متخذي �لقر�ر�ت يف �لدولة. 
و�أ���ش��اد ب��ال��دور �ل��ذي ي�شطلع به 
�مل��رك��ز �ل��وط��ن��ي ل��الإح�����ش��اء منذ 
دعم  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�شري�  �إن�شائه 
�إعد�د  يف  مبهامه  للقيام  �مل��رك��ز 
و�إ�شد�رها  �لقومية  �حل�����ش��اب��ات 
ب���ال���دوري���ة �مل��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ن��وي��ا �أو 
�ملنا�شب  وبالتوقيت  �شنوي  رب��ع 
ح��ت��ى ي��ت��م �لع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا من 
ودعم  �مل�شتخدمني  جميع  ق��ب��ل 
�ل�شيا�شات  ور�شم  �لقر�ر�ت  �شنع 

وتقييم �لأد�ء .
عبد�لعزيز  �شعادة  �شوؤ�ل  وين�س 
ع����ب����د�هلل �ل���زع���اب���ي �مل����وج����ه �إىل 
معايل عبيد حميد �لطاير وزير 
�ل���دول���ة ل��ل�����ش��وؤون �مل��ال��ي��ة حول 
م�شرف  �إد�رة  جم��ل�����س  ت�����ش��ك��ي��ل 
يلي  م��ا  ع��ل��ى  للتنمية  �لإم������ار�ت 
�ملر�شوم  م���ن   10 �مل������ادة  ن�����ش��ت 
ل�شنة   7 رق����م  �حت�����ادي  ب��ق��ان��ون 
م�شرف  �إن�����ش��اء  ب�شاأن  م   2011
�أن يتوىل  �لإم��ار�ت للتنمية على 
�إد�رة �مل�شرف جمل�س �إد�رة ي�شدر 
مكافاآتهم  وحت���دي���د  ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه��م 
ق��ر�ر من جمل�س �ل��وزر�ء �إل �أنه 
�لإد�رة  جمل�س  ت�شكيل  ي��ت��م  مل 
تاأخري  �أ���ش��ب��اب  ه��ي  فما  �لآ  حتى 
 . �لإد�رة  جم��ل�����س  ت�شكيل  ق����ر�ر 
ك��م��ا ي��ن�����س ����ش���وؤ�ل ���ش��ع��ادة �أحمد 
�إىل  �مل����وج����ه  حم���م���د �جل���������رو�ن 
بن  �أح��م��د  ر����ش��د  �لدكتور  معايل 
فهد وزير �لبيئة و�ملياه حول �آلية 
�ملنتجة  �لأغ���ذي���ة  ع��ل��ى  �ل��رق��اب��ة 
د�خ����ل �ل���دول���ة و�مل�����ش��ت��وردة على 
مايلي تعاين �أ�شو�قنا من �نت�شار 
�لغذ�ئية  �مل��ن��ت��ج��ات  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�لدولة  د�خ��ل  �ملنتجة  و�لأطعمة 
و�مل�������ش���ت���وردة �ل���ت���ي ل ت��خ��ل��و من 
�لآثار  ذ�ت  �ل�����ش��ارة  �مل���و�د  بع�س 
�جل��ان��ب��ي��ة وت�����ش��ك��ل خ���ط���ر� على 
ف��م��ا هي  �ملجتمع  �أف����ر�د  ���ش��الم��ة 
�آلية �لرقابة على هذه �لأغذية . 

وين�س �شوؤ�ل �شعادة م�شبح �شعيد 

�لكتبي �ملوجه �إىل معايل �لدكتور 
هادف بن جوعان �لظاهري وزير 
�ل���ع���دل ح����ول ت���اأخ���ر �ل��ف�����ش��ل يف 
�ملحاكم  �أم���ام  �مل��ن��ظ��ورة  �لق�شايا 
�أن هناك  ي��ل��ي ي��الح��ظ  ع��ل��ى م��ا 
ت���اأخ���ر� يف �إج�������ر�ء�ت �ل��ف�����ش��ل يف 
�أحد  يكون  �لتي  خا�شة  �لق�شايا 
�لأطر�ف فيها �أجنبيا �لأمر �لذي 
�شلبي على  ت��اأث��ري  ل��ه  ي��ك��ون  ق��د 
فما  �ل���دول���ة،  يف  �ل��ق�����ش��اء  �شمعة 
هي �أ�شباب هذ� �لتاأخر . ويناق�س 
�مل��ج��ل�����س م��و���ش��وع��ا ع���ام���ا حول 
يف  �لعامة  �لأ�شغال  وز�رة  �شيا�شة 
و�شق  �ل�شعبية  �مل�شاكن  بناء  �شاأن 
و�شيانتها  �لحت����ادي����ة  �ل���ط���رق 
�أع�شاء  �أ����ش���ار  ح��ي��ث  وحت�شينها 
مناق�شة  ط��ل��ب  م��ق��دم��و  �ملجل�س 
�ملو�شوع �إىل �أن �أعد�د كثرية من 
م�شاكن  يف  ي��ق��ط��ن��ون  �مل��و�ط��ن��ني 
ن��ظ��ر� لأن عمرها  ���ش��احل��ة  غ��ري 
�لفرت��شي قد �نتهى... موؤكدين 
�أن من �شمن �خت�شا�شات �لوز�رة 
بناء و�شيانة �مل�شاكن للمو�طنني 
و�شق �لطرق �لحتادية و�شيانتها 
�مل��رور يف خمتلف  لت�شهيل حركة 

�لطرق �لحتادية.
�ملو�شوع  ه��ذ�  مبناق�شة  وطالبو� 
م�شاكن  ه����م����ا:  حم����وري����ن  م����ن 
�ل��ت��ي ه��ي بحاجة �إىل  �مل��و�ط��ن��ني 
�لطرق  وو�ق��ع  �إح��الل  �أو  �شيانة 
على  �ملجل�س  ويطلع  �لحت��ادي��ة. 
تت�شمن  للحكومة  �شادرة  ر�شالة 
�ل��ت��و���ش��ي��ة �ل��ت��ي و�ف����ق ع��ل��ي��ه��ا يف 
�ل��ت��ي عقدها  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  ج��ل�����ش��ت��ه 
2013م خالل   /3/19 بتاريخ 
مناق�شة �ل�شوؤ�ل �ملوجه من �شعادة 
�أح���م���د ع���ب���د�هلل �لأع���م���ا����س �إىل 
�لقطامي  حم��م��د  حميد  م��ع��ايل 
وزي���ر �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م رئي�س 
�لحتادية  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س 
للمو�رد �لب�شرية �حلكومية حول 
�ملو�طن  �مل���وظ���ف  ت��ع��ي��ني  �إع������ادة 
ب�شبب  �إن���ه���اء خ��دم��ت��ه  �ل����ذي مت 
�ملجل�س  .  ويحيل  �لهيكلة  �إع��ادة 
من  و�ردي����ن  ق��ان��ون��ني  م�شروعي 
�ملعنية  �ل���ل���ج���ان  �إىل  �حل���ك���وم���ة 
ه���م���ا: م�������ش���روع ق���ان���ون �حت����ادي 
للتميز  �ل�����دويل  �مل���رك���ز  ب��اإن�����ش��اء 
مل��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ط��رف �ل��ع��ن��ي��ف �إىل 
و�لتخطيط  �خل���ارج���ي���ة  جل���ن���ة 
�ملعدنية  و�ل���������رثوة  و�ل�����ب�����رتول 

�ل�شمكية  و�ل��������رثوة  و�ل�����زر�ع�����ة 
�شاأن  يف  �حت��ادي  قانون  وم�شروع 
للميز�نية  �إ���ش��ايف  �عتماد  تقرير 
وميز�نيات  ل����الإحت����اد  �ل���ع���ام���ة 
�جلهات �مل�شتقلة عن �ل�شنة �ملالية 
�ل�شوؤون  جل���ن���ة  �إىل  2013م 
و�ل�شناعية.  و�لقت�شادية  �ملالية 
وح�����ش��ب م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون �لذي 
يتكون من 15 مادة فقد تناولت 
�ملركز  و�إن�����ش��اء  �لتعريفات  �مل���و�د 
و�أهد�فه و�خت�شا�شاته و�لأحكام 
وتعيني  �لإد�رة  مبجل�س  �ملتعلقة 
و�ل�شروط  ل���ه  ت��ن��ف��ي��ذي  م���دي���ر 
�مل����دي����ر  ت����وف����ره����ا يف  �ل������و�ج������ب 
�إ�شافة  و�خت�شا�شاته  �لتنفيذي 
باإير�د�ت  �خل��ا���ش��ة  �لأح��ك��ام  �إىل 
�ملركز و�ل�شنة �ملالية له و�لأحكام 
��شتغالل  بحظر  �ملتعلقة  �لعامة 
�أن�شطة  ب����اأي����ة  ل���ل���ق���ي���ام  �مل����رك����ز 
ت��خ��ال��ف ت�����ش��ري��ع��ات �ل����دول����ة �أو 
مت�س  �أو  م�شاحلها  مع  تتعار�س 
حتمل  وع��دم  �لد�خلية  ب�شوؤونها 
�ل��دول��ة �مل�����ش��وؤول��ي��ة ع��ن م��ا يقوم 
من  �ملركز  موظفو  يرتكبه  �أو  به 
لأعماله  ممار�شتهم  عند  �أع��م��ال 
و�أن�����ش��ط��ت��ه وذل����ك ب�����ش��ب��ب وجود 
�إقليمها. وبينت �ملذكرة  �ملركز يف 
�لإي�������ش���اح���ي���ة مل���������ش����روع ق���ان���ون 
�عتماد  ت��ق��ري��ر  ���ش��اأن  �حت����ادي يف 
�إ�شايف للميز�نية �لعامة لالحتاد 
�مل�شتقلة  �جل���ه���ات  وم���ي���ز�ن���ي���ات 
�أن  2013م  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��ن��ة  ع��ن 
جمل�س �لوز�رء و�فق على �عتماد 
�إ�شايف للميز�نية �لعامة لالحتاد 
�مل�شتقبلة  �جل���ه���ات  وم���ي���ز�ن���ي���ة 
مببلغ 431 مليونا و329 �ألف 
�لطلبات  ب��ن��اء على  وذل���ك  دره���م 
�ملالية  وز�رة  �إىل  ق��دم��ت  �ل��ت��ي 
�عتماد�ت  بطلب  جهات  عدة  من 
ميز�نية  ع��ل��ى  �إ���ش��اف��ي��ة  م��ال��ي��ة 
وكان  2013م.  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��ن��ة 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي قد 
و�ف�����ق يف ج��ل�����ش��ت��ه �ل���ر�ب���ع���ة من 
دور �ن��ع��ق��اده �ل��ع��ادي �ل��ث��اين من 
�خلام�س  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل��ف�����ش��ل 
�لثالثاء  ي��وم  عقدها  �لتي  ع�شر 
برئا�شة  2012م  دي�شمر   18
�مل��ر رئي�س  �أح��م��د  م��ع��ايل حممد 
�مليز�نية  م�����ش��روع  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س 
�ملالية  لل�شنة  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام��ة 
م�شروفات  وق�����درت  2013م. 

�مل��ي��ز�ن��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل���الحت���اد عن 
مببلغ  2013م  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��ن��ة 
44 مليار� و 565 مليون درهم 
�مليز�نية  �إي���������ر�د�ت  ق�����درت  ك��م��ا 
�ل�شنة  ذ�ت  ع��ن  ل��الحت��اد  �لعامة 
وت�شمن  �مل��ب��ل��غ  ب��ن��ف�����س  �مل���ال���ي���ة 
م�شروع قانون �مليز�نية: ميز�نية 
�لحتادية  و�جل���ه���ات  �ل��������وز�ر�ت 
�جلهات  وبع�س  �مللحقة  �مل�شتقلة 
يطلع  ك��م��ا  �مل�شتقلة.  �لحت���ادي���ة 
و�ردي���ن  ت��ق��ري��ري��ن  ع��ل��ى  �ملجل�س 
جلنة  تقرير   : هما  �ل��ل��ج��ان  م��ن 
و�لتخطيط  �خلارجية  �ل�����ش��وؤون 
�ملعدنية  و�ل���������رثوة  و�ل�����ب�����رتول 
و�لزر�عة و�لرثوة �ل�شمكية حول 
وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع  تو�شيات 
����ش���اأن حماية  يف  و�مل���ي���اه  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�ل��رتب��ة و�ل��غ��ط��اء �ل��ن��ب��ات��ي حيث 
�لثامنة  �ملجل�س يف جل�شته  �أح��ال 
 2013-3-5 ب��ت��اري��خ  �مل��ع��ق��ودة 
ت��و���ش��ي��ات��ه خ���الل م��ن��اق�����ش��ة هذ� 
�شبق  و�لتي  �للجنة  �إىل  �ملو�شوع 
عر�س  �ل���ذي  �لتقرير  �أع���دت  �أن 
على �ملجل�س وذلك لإعادة �شياغة 
ت��ق��ري��ر عنها..  ورف����ع  ت��و���ش��ي��ات��ه 
�ل�شحية  �ل�شوؤون  جلنة  وتقرير 
�لجتماعية  و�ل�����ش��وؤون  و�ل��ع��م��ل 
�شيا�شة  مو�شوع  تو�شيات  ح��ول 
تنمية  ����ش���اأن  يف  �ل�����ش��ح��ة  وز�ره 
حيث  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحة  ق��ط��اع 
�لتا�شعة  �أحال �ملجل�س يف جل�شته 
 2013-3-19 بتاريخ  �ملعقودة 
�ملو�شوع  ه��ذ�  ���ش��اأن  يف  تو�شياته 
�أعدت  �أن  �إىل �للجنة و�لتي �شبق 
ع����ر�����س على  �ل��������ذي  �ل���ت���ق���ري���ر 
لإع�����ادة �شياغة  وذل����ك  �مل��ج��ل�����س 
ت��ق��ري��ر عنها.  ورف�����ع  ت��و���ش��ي��ات��ه 
ويطلع �ملجل�س على تقارير و�ردة 
تو�شيات  ح��ول  �ملكتب  هيئة  م��ن 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي يف 
برنامج  ���ش��ي��ا���ش��ة  م��و���ش��وع  ����ش���اأن 
مو�شوعي  ودم��ج  لالإ�شكان  ز�ي��د 
����ش���ي���ا����ش���ة �مل���ج���ل�������س �لحت��������ادي 
�إىل  �مل��ح��ال  �ل�شكانية  للرتكيبة 
و�لدفاع  �لد�خلية  �ل�شوؤون  جلنة 
وم��و���ش��وع ���ش��ي��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة يف 
زيادة �أعد�د �ملو�طنني �ملحال �إىل 
جلنة موؤقتة من مقدمي �لطلب. 
م�شبطة  على  �ملجل�س  وي�����ش��ادق 
بتاريخ  �ملعقودة  �لتا�شعة  �جلل�شة 

19-03-2013م.

مدار�سنا تفتقد البيئة ال�سفية

الطالب واملعلم �شحية لنظام الف�شول الثالثة
% منها حققت امل�شتوى فعال و21 % فعال للغاية  72

••  دبي- حم�صن را�صد 

ك�شفت تقارير �لعتماد �لأكادميي 
�ل�شفية  �ل��ب��ي��ئ��ة  �أن   ، ل��ل��م��د�ر���س 
باملد�ر�س مل حتظ باجلودة �ملاأمولة 
 21% ����ش���وى  ح��ي��ث مل حت��ق��ق   ،
�حلكومية  �مل�����د�ر������س  م����ن  ف���ق���ط 
فيما  ل���ل���غ���اي���ة،  ف����ع����ال  م�������ش���ت���وى 
�إل  �مل��د�ر���س مل حتقق  %72 من 
و�أن  ل�شيما   ، فقط  فعال  م�شتوى 
غ��اي��ة م�����ش��وؤويل وق��ي��اد�ت �لرتبية 
�مل���ج���الت حاجة  �أك���رث  ت��ك��ون  �أن   ،
�حلكومية  �مل��د�ر���س  يف  للتح�شني 
و�لتجويد  �ل�شفية  �لبيئة  ج���ودة 

من نوعية �لتعليم و�لتعلم.
موؤكدة  �ل��ت��ق��اري��ر  ف��ج��اءت معظم   
�ل���ع���دي���د من  ����ش��ت��ي��ع��اب  �أن  ع��ل��ى 
�ملعلمني لطرق �لتدري�س �حلديثة 
على  تركيزهم  فان�شب  حم���دود، 
تقدمي حمتوى �ملقرر فقط ، دون 
�ملحتوى  ه��ذ�  من  للمغزى  �لنظر 
، ف��ك��ان��ت �ل���ن���ت���اج���ات م���ن ق����در�ت 
�لفردية  �ل��ط��ل��ب��ة  و�ح���ت���ي���اج���ات 
حمدودة وغري مر�شية، بالإ�شافة 
�أن �لهتمام بالطالب وحثهم  �إىل 
ومهار�ت   ، �لنقدي  �لتفكري  على 
�لتعلم �مل�شتقل �لالزمني حلياتهم 

كبالغني كانت �أي�شا غري كافية.
م�شادر  �أو����ش���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا  وم����ن 
و�لتعليم  �لرتبية  ب���وز�رة  قيادية 

اأمطار اخلري تهطل على املنطقة الغربية
•• املنطقة الغربية- وام:

�أمطار خفيفة على مدينة ز�يد و�شو�حيها ��شتمرت ب�شكل  هطلت فجر �م�س 
ز�لت  ما  و�ل�شماء  �لأم��اك��ن.  بع�س  يف  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة  حتى  متقطع 
ملبدة بالغيوم مما يب�شر بهطول مزيد من �لأمطار �ليوم مب�شيئة �هلل تعاىل. 

�شرطة اأبوظبي تنظم حما�شرة حول االأمن املائي
•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة �لأدلة �جلنائية ب��الإد�رة �لعامة ل�شوؤون �لأمن و�ملنافذ يف �شرطة  نظمت 
�لدول ح�شرها  و�أهميته لقت�شاديات  �ملائي  �لأمن  بعنو�ن  �أبوظبي حما�شرة 
و�خلر�ء.  �ل�شباط  من  وع��دد  �لإد�رة  مدير  �حلمادي  �لرحمن  عبد  �لعقيد 
موحد  نظام  تطبيق  نحو  �جلنائية  �لأدل��ة  توجه  �إىل  �حلمادي  �لعقيد  و�أ�شار 
لإد�رة �لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية طبقا ملتطلبات معايري نظام �لأو�شا�س 
وتناول �ملحا�شر �لدكتور �أحمد مر�د من �لهيئة  18001 و�لآيزو 14001. 
عنا�شر  دور  �لإم���ار�ت  جامعة  يف  �لعلوم  بكلية  �جليولوجيا  لق�شم  �لتدري�شية 
�ل�شرطة يف حتقيق ��شرت�تيجية طويلة �ملدى للمياه من خالل تطبيق �أف�شل 
�ملمار�شات يف �حلفاظ على �ملياه يف مقار �ل�شرطة مع �إن�شاء نظام ي�شم �لبيانات 
�ملتعلقة باملياه لرتباط �ملياه بالنظام �لجتماعي و�لقت�شادي. و�أكد �أهمية عقد 
ندو�ت نقا�شية عامة حول �ملو�شوعات �ملتعلقة باملياه �شمن بر�مج �لتوعية �لتي 
�لتعاون  �أهمية  �إىل  وتطرق  �ملياه.  على  و�حلفاظ  �ل�شتهالك  لرت�شيد  تنظم 
خا�شة.  �أو  حكومية  كانت  �شو�ء  باملياه  �ملعنية  �جلهات  خمتلف  بني  و�لتن�شيق 
وحتدث �لدكتور �أحمد مر�د عن جهود دول �خلليج �لعربي يف حت�شني وتطوير 

تكنولوجيا حتلية �ملياه وتعظيم ��شتخد�م مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة.

�أن هناك  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  �أن����ه   ،
لتح�شني  ���ش��ع��ت  ع���دي���دة  م���د�ر����س 
�أد�ئها ، يف �إطار �ملعايري �لو�ردة يف 
جمال تركيز �لتح�شيل �لطالبي، 
�لختبار�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د  �أن  �إل 
�مل�شتوى  �إىل  ت����رق  مل  �مل��در���ش��ي��ة 
�لتي  بال�شورة  ، فلم تكن  �ملطلوب 
مما   ، �لطلبة  ق��در�ت  بها  تتحدى 
�أدى �إىل حتقيق نتائج حت�شيل و�إن 
مل  �أنها  �إل   ، ن�شبيا  مرتفعة  كانت 
للطلبة  �لقدر�ت �حلقيقية  تعك�س 

بال�شورة �ملالئمة.
 و�أكد على �أن �لعديد من �ملد�ر�س 

�لطلبة  �إم��������د�د  يف  �أخ���ف���ق���ت  ق����د 
يف  مل�شاعدتهم  �ل��الزم��ة  ب��امل��ه��ار�ت 
�لتالية  �ملرحلة  يف  �لنجاح  حتقيق 
خ�شع  ت���ع���ل���ي���م���ه���م،وع���ن���دم���ا  م����ن 
�خلارجية  ل��الخ��ت��ب��ار�ت  �ل��ط��الب 
لقدر�تهم  �مل��ع��ل��م��ني  تقيييم  ف���اإن 
�أع��ل��ى م��ن �لأد�ء  �ل��غ��ال��ب  ك���ان يف 
�ل�شدد  ه���ذ�  ويف  ل��ه��م،  �حل��ق��ي��ق��ي 
�لثالث  �ل�������ش���ف���وف  �إدر�ج  ف�������اإن 
و�خل��ام�����س و�ل�����ش��اب��ع و�ل��ت��ا���ش��ع يف 
ب��رن��ام��ج �لخ��ت��ب��ار�ت �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�لآون��ة �لخ��رية يعد تطور� جيد�، 
ويجب �أن ي�شاعد �ملد�ر�س يف تقييم 

قدر�ت طالبها وتقدمهم م�شتقبال 
ب�شورة �أكرث دقة.

�أكرث  �أن  �مل�������ش���ادر  ذ�ت  وك�����ش��ف��ت   
يف  �أع��ل��ن��ت  تعليمية،  منطقة  م��ن 
عن  �ل���وز�رة  لقياد�ت  لها  مكاتبات 
للكادر  �ل���رتب���وي  �مل���ي���د�ن  �ف��ت��ق��اد 
باملهام  ل��ل��ق��ي��ام  �مل���وؤه���ل  �ل��وظ��ي��ف��ي 
بالإ�شافة  �مل��ط��ل��وب��ة،  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
بامل�شاريع  �خلا�س  �لدعم  قلة  �إىل 
كرثة  �أن  �إىل  م�����ش��رية  و�ل���ر�م���ج، 
�لإد�ر�ت  م��ن  �ل�����ش��ادرة  �مل���ب���ادر�ت 
�مل���رك���زي���ة ب�����ال�����وز�رة وت�����ش��ع��ب��ه��ا ، 
�لإد�ر�ت  مطالب  وت��ك��ر�ر  وتخبط 
و�ل�شغط على �مليد�ن، كان �شببا يف 
بامليد�ن  �ل�شتقالت  من  كبري  كم 

�لرتبوي.
 

 املعلم والطالب �سحية لنظام 
الـ 3 ف�س�ل درا�سية

�أكدت ذ�ت �مل�شادر �أن وز�رة �لرتبية 
ن��ف�����ش��ه��ا فيما  ت���ر�ج���ع  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 
�لدر��شي  �لعام  ��شتمر�رية  يخ�س 
�لثالثة  �لدر��شية  �لف�شول  بنظام 
�ملتبع حاليا، حيث تبني من خالل 
وردود  تعليمية  مناطق  �أوردت���ه  ما 
�ل�شغوط  ح�����ول   ، �مل����ي����د�ن  ف���ع���ل 
�ملعلم  عاتق  على  �ملحملة  و�لأعباء 
و�ل��ط��ال��ب م��ن ج���ر�ء تطبيق هذ� 
بال�شف  �ل���ط���ال���ب  �أن   ، �ل���ن���ظ���ام 
�لثاين ع�شر �أدبي على �شبيل �ملثال 

يخ�شع ل� 90 �متحانا خالل �لعام 
�لدر��شي ، �إذ مقرر عليه 10 مو�د 
ي��وؤدي يف كل ف�شل در��شي  در��شية 
3 �متحانات ، حتريري  لكل م��ادة 
�أو  وحت���ري���ري   ،  -1- ت��ق��ومي��ي  �أو 
تقوميي - 2- ، و�لختبار �لف�شلي 
، مبعدل 3 �متحانات باملادة �شرب 
10 م��و�د ، فيكون �لإج��م��ايل 30 
�متحان ، �شرب 3 ف�شول در��شية 

ب� 90 �متحان .
بالثاين ع�شر  ي��ح��دث  م��ا  و�أ���ش��اف 
�لقليل  �أق�����ل  �أو  ن��ف�����ش��ه  ه���و  �أدب�����ي 
بالعا�شر وباقي �ملر�حل �لدر��شية ، 
مما ي�شكل عبئا غري حمتمل على 
�إىل  ، لف��ت��ا  �ملعلم  �ل��ط��ال��ب وع��ل��ى 
�أخرى  و�أع��م��ال  م��ه��ام  لكليهما  �أن 
مطالب  فالطالب   ، بها  مطالبني 
مب�شاريع وتقارير و�أبحاث ، و�ملعلم 
مطالب مبتابعة م�شتوى �لطالب 
ن��اه��ي��ك ل���و ه��ن��اك 3 م�����ش��ت��وي��ات ، 
موؤكد� على �أن �لنتيجة يف �لنهاية 
د�خ���ل  ت��ع��م��ل  �آلت  ك���ال����  م��ع��ل��م��ني 
�ل�شف بال �إبد�ع ، وطالب يتلقون 
بثها  �أج���ل  م��ن  وحفظها  �ملعلومة 
�أو  وتوجيه   ، �لمتحانية  بالورقة 
م��ا ي��دع��ى �ل��ي��وم ب��� جل���ان مر�قبة 
�أنف�شهم  ه��م  ي��وؤك��دون  كما  ت�شعى 
مرددين  للمد�ر�س  زيار�تهم  عند 
ب���الجن���از�ت عن  علينا  م��ا  ع��ب��ارة 

نبحث عن �ل�شلبيات . 
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اإعــــــــــالن
�ملتقدمة  �ل�ش�����ادة/بر�ق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�لهند�شة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1334021  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد �هلل �شعيد حبان �شعيد �لكثريي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد علي �لعبد حمد �لظاهري

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

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

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لر�وي للطباعة

رخ�شة رقم:CN 1051620  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ليف �حمد حممد �ملزروعي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف يون�س �شعيد حممد علي �لغو��س �لزعابي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

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

رخ�شة رقم:CN 1235071  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يو�شف حميد حمود �شالح )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد حميد حمود �شالح
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

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

 CN 1118008:لبناء ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
خالد حممد �شعيد يو�شف طنا�س من 24% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شبحي حممود �بو فروخ

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

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

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كابيتال �ن فيزت �ك�س بي 

للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1195959  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ر�شيد زود� خامد من 24% �ىل %49
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ��شافة �نور علي حممد عبا�س �خلوري)%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف في�س عظيم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد حممد عبد �لو�حد عبد �هلل �ملعينه
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

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

لالعمال �لكهربائية و�ل�شحية
رخ�شة رقم:CN 1181573 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�دي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعر�م لت�شليح �ملعد�ت �خلفيفة
رخ�شة رقم:CN 1174811 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/عمرو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خفاجي لعمال �لبالط و�ل�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1162128 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
عيال  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفريج لالطفال
رخ�شة رقم:CN 1013687  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد جميل عبد �هلل ح�شن �حلد�د )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نوره �شعيد زوجة �شيف مفتاح �شلطان مفتاح �لعرياين

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

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

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

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

�شتار لهور للحالقة
رخ�شة رقم:CN 1135319  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف بدر عامر م�شلم �ل�شيعري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل �شعيد �شامل مبارك �ل�شام�شي

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�شباب  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لكويتات رخ�شة رقم:CN 1129746 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف خليفة م�شبح �لنيادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ماجنادي بور�ت زين �لدين

تعديل وكيل خدمات/حذف عبد �هلل عي�شى تاج �لدين �شابك زين
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرطبات �جلنائن

رخ�شة رقم:CN 1021701 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.10*2.45

تعديل ��شم جتاري:من/مرطبات �جلنائن
AL JANAIN REFRESHMENTS

�ىل/كافترييا جزيرة �ل�شاي 
TEA ISLAND CAFETERIA

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �لوعل  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1119459 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �لوعل لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
AL WEAL GENERAL MAINTENANCE CO LLC

�ىل/�شركة �لوعل لل�شيانة �لعامة و�لعقار�ت ذ.م.م 
AL WEAL GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها)6820001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�ملالب�س  لتف�شيل  حلو�ن  �ل�ش�����ادة/زهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لن�شائية رخ�شة رقم:CN 1173815 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري:من/زهرة حلو�ن لتف�شيل �ملالب�س �لن�شائية
ZAHRAT HELWAN LADIES TAILORING

�ىل/�لعهود لالك�ش�شو�رت و�لهد�يا 
AL AHOOD GIFTS & ACCESSORIES

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �حللي و�لك�ش�شور�ت �لغري ثمينة - بالتجزئة)4771110(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهد�يا)4773402(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية فئة ثانية)1410907.2(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لدو�ت  لتجارة  �جلديد  �ل�ش�����ادة/�ل�شوء  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهربائية و�للكرتونية  رخ�شة رقم:CN 1067339 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شوء �جلديد لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�للكرتونية
NEW LIGHT ELECTRONIC & ELECTRICAL APPLIANCES TRADING

�ىل/�شنرت�ل ل�شيانه و�لتمديد�ت �لكهربائية 
CENTRAL ELECTRICAL MAINTENANCE

 - مكتوم  �ل  �شعيد  بن  ر��شد  �ل�شيخ   �شارع  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
بناية:عبيد ميزر �ل�شويدي �ىل �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية �شناعية ليو� حم�شر 

يثي - مكتب رقم 208 - قطعة رقم 27 د�ئرة �شوؤون �لبلدية
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية)4329904(

تعديل ن�شاط/حذف بيع قطع غيار �لجهزة �لكهربائية و�للكرتونية - بالتجزئة)4773510(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ز�خر  بر�شتيج  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1182220:لعمال �لبال�شرت رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
خمي�س مطر �شليمان �شيف �ل�شام�شي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
خمي�س مطر �شليمان �شيف �ل�شام�شي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جهاجنري علم �شيخ موهان

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة 

�لفوعة
رخ�شة رقم:CN 1114192  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عبد �لغفار حممد لعمال �لبالط و�لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1172452  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دبل تو 

للهو�تف �ملتحركة
رخ�شة رقم:CN 1180437  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تي  �ي  �ل�ش�����ادة/�ل�شيل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شولو�شن
رخ�شة رقم:CN 1134437  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد عويطن �شامل ح�شريم �لكتبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد م�شبح �شامل �شعيد �لكعبي

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم تعلن معايري القبول يف برنامج اأقالم
�لأوىل على �لكتابة �لإبد�عية. من جهته �أ�شار �إبر�هيم خادم 
��شتالم  �أن  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  يف  و�لرتجمة  �لن�شر  ق�شم  رئي�س 
طلبات �ملتقدمني للرنامج �شيتم �بتد�ء من �لأ�شبوع �لأول 
نهاية  �أق���الم  برنامج  ي��ب��د�أ  �أن  على  �ملقبل  مايو  �شهر  م��ن 
�إنه  خ��ادم  �لنت�شاب..قال  متطلبات  وب�شاأن  نف�شه.  �ل�شهر 
من  �شورة  تقدمي  بالرنامج  �لت�شجيل  يف  �لر�غبني  على 
لغري  �لإقامة  �شفحة  �شاملة  �ملفعول  �شارية  �ل�شفر  ج��و�ز 
�ملو�طنني ومناذج من �لكتابات ورقم �لتو��شل على �لريد 
�لإلكرتوين للرنامج . يذكر �أن موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
لتعزيز  ر�شالتها  �إط��ار  �أق��الم يف  برنامج  �أطلقت  �آل مكتوم 
�لقدر�ت �ملعرفية يف �ملنطقة و�إيجاد �لرو�فد �لكفيلة بحفز 

�لإبد�ع �لفكري مبا يدعم جهود �لتنمية �لعربية. 

�لعربية �لف�شحى. و�أو�شح �أنه �شيتم تقييم �ملتقدمني عر 
�ملقدمة  �ل�شخ�شية وتقييم �لأعمال  عدة معايري كاملقابلة 
�ملرحلة  خالل  �ملنت�شبون  يتلقى  فيما  �أخ��رى..  و�ختبار�ت 
�لأوىل من �لرنامج حزمة من �ملعلومات و�ملعارف و�لعلوم 
من  من��اذج  وعر�س  �لإبد�عية  �لكتابة  فن  حول  �لأ�شا�شية 
حول  مكثفة  عمل  لور�س  �إخ�شاعهم  ويتم  �لعربي  �لعامل 
تقنيات �لكتابة. وقال �إن �لرنامج يختتم باملرحلة �لثالثة 
�لرنامج  م��ن  �لتخرج  م�شروع  تقدمي  ح��ول  و�ملتمحورة 
وهو عبارة عن عمل �أدبي مر�شح للن�شر..منوها باأنه وفقا 
�شيتم  ف��اإن��ه  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  لأج��ن��دة 
�عتماد حمور معني يف كل دورة من دور�ت �لرنامج لتلبية 
رغبة �أكر عدد من منت�شبي �لرنامج حيث �شرتكز �لدورة 

•• دبى-وام:

معايري  �م�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�لقبول يف برنامج �أقالم �لذي يهدف �إىل تدريب �أ�شحاب 
�لذين خطو� خطو�ت جادة يف جمال  �ل�شباب  �ملوهبة من 
�أول  �إد�رة  مدير  �ل�شعايل  علي  و�شرح  �لإبد�عية.  �لكتابة 
�لن�شر و�لرتجمة يف موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم..

ينتمي  �أن  �أق���الم  برنامج  يف  �لقبول  معايري  �أه���م  م��ن  �أن 
�ملن�شوية حتت جامعة   22 �ل���  �ل��دول  �إح��دى  �إىل  �ملتقدم 
�لدول �لعربية و�أن يكون مقيما يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
يف  �أدب��ي��ة  وم�شاركات  �إب��د�ع��ي  �إن��ت��اج  ل��ه  يكون  و�أن  �ملتحدة 
�إحدى قنو�ت �لن�شر �لر�شمية ويكون �إنتاجه �لأدبي باللغة 

برعاية وح�س�ر حاكم عجمان ينطلق معر�س اأيتك�س غدا الثالثاء 

نا�شر الظفري: ح�شور مميز للجهات التعليمية يف معر�ش عجمان للتدريب والتعليم 2013

مراكز النا�شئة تفتتح ملتقاها ال�شاد�ش للثقافة والفنون

يف اإطار اهتمام الدولة بالبيئة 

موؤمتر االحتبا�ش احلراري العاملي براأ�ش اخليمة يف 5 مايو القادم

•• عجمان ـ حممد بدير 

�شاحب  وح�������ش���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
غرفة  ت���ن���ظ���م   ، ع���ج���م���ان  ح����اك����م 
معر�س  عجمان  و�شناعة  جت���ارة 
و�لتعليم  ل����ل����ت����دري����ب  ع����ج����م����ان 
حتت  )�أيتك�س2013(   2013
للتعليم  �جل��دي��دة  �ل��وج��ه��ة  �شعار 
وذلك يف �لفرتة بني 23 �إىل 25 
�أبريل 2013 يف قاعة �ل�شيخ ز�يد 
للتكنولوجيا  ع��ج��م��ان  جل��ام��ع��ة 
و�لعلوم.  وقال �شعادة �شامل �أحمد 
�ل�شويدي، مدير عام غرفة عجمان 
�حلياة  �أ�شا�شيات  �أح��د  �لتعليم  �أن 
�أهمية  �لر�شيدة  �حلكومة  وتوليه 
�ملناهج  تطوير  خ��الل  م��ن  ك��ب��رية 
لتحقيق  و�جل��ام��ع��ات  �مل���د�ر����س  يف 
�ل���ري���ادة و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة يف 
جمتمع �لإم����ار�ت، و�أ���ش��اف قائال 

ع�����ن ق�����ط�����اع �ل���ت���ع���ل���ي���م �خل����ا�����س 
�حلكومي،  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  وم��ق��ارن��ت��ه 
حيث �رتفع عدد �لطالب يف قطاع 
عجمان  ب���اإم���ارة  �خل��ا���س  �لتعليم 
�لعام  يف  ط��ال��ب��ا   18،543 م���ن 
2004م لي�شل �إىل 30،250 يف 
2011 وذل��ك مبعدل منو بلغ يف 

�ملتو�شط %7.9 �شنوياً.
يدعم  �ن  مت��ن��ى  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
�مل��ع��ر���س �ل��ن��ه�����ش��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
و�لتي  �لجن����از�ت  لتكمل  عجمان 
و�خلا�شة  �لعامة  بامل�شلحة  ت�شب 
�لطلبة  ي�شتفيد  �ن  مت��ن��ى  ك��م��ا   ،
�لعرو�س  م���ن  �لم������ور  و�أول�����ي�����اء 
�لرتويجية �لتي �شتقدمها �جلهات 

�لتعليمة �مل�شاركة باملعر�س.
�لظفري  نا�شر  �و�شح  جانبه  من 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط 
ب��غ��رف��ة عجمان،  �لأع�����ش��اء  ودع���م 
�لرتويج  �ىل  ي��ه��دف  �مل��ع��ر���س  �أن 
با�شتقبال  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا  ل������الإم������ارة 

�ملتميزة  ع��ن خ��دم��ات��ه��م  �ل��رتوي��ج 
ل���ش��ت��ق��ط��اب �ل��ق��اط��ن��ني يف �إم����ارة 
�إمي���ان���ا منها  ع��ج��م��ان وخ���ارج���ه���ا 
�مل����ب����ادر�ت �لتي  ب��اأه��م��ي��ة �ط�����الق 
حتقيق  يف  ت�شاهم  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
�ل�شتد�مة �لقت�شادية و�مل�شوؤولية 

�لجتماعية.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل���دي���ر  و�أ����ش���ار 
بغرفة  �لأع�شاء  ودع��م  �لتخطيط 
ع��ج��م��ان، �ن �ل��غ��رف��ة ت�����ش��ع��ى �ىل 
من  ل��ه  مل��ا  �شنويا  �مل��ع��ر���س  تنظيم 
�ل�شخ�شي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �أه��م��ي��ة 
و�ل���ع���ام.   وب��ني �أن �مل��ع��ر���س �لذي 
�شباحا  �لعا�شرة  من  �ب��و�ب��ه  يفتح 
فيه  ي�شارك  م�شاء�  �لثامنة  حتى 
جمموعة من �جلامعات و�ملد�ر�س 
جهة   23 ل���ت�������ش���م���ل  و�مل�����ع�����اه�����د 
هام�س  على  �شيقام  كما  تعليمية، 
�ملعر�س ور�س عمل يوميا تنظمها 
و  عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
تركز على متكني �لطلبة ودعمهم 

ت�شعى غرفة عجمان �إىل �مل�شاهمة 
يف حت��ق��ي��ق ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإم����ارة 
�ل�شمو  برعاية وتوجيهات �شاحب 
�لنعيمي،  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  ع��ج��م��ان، 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
�إىل خلق  ت��ه��دف  ع��ج��م��ان، و�ل��ت��ي 
جيل و�ع بدوره �لتنموي من خالل 
�لرتويج لقطاع �لتعليم ومد ج�شور 
�لتو��شل بني �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
�إمارة  و�أولياء �لأمور �لقاطنني يف 

عجمان و�لإمار�ت �لأخرى .
 كما �كد �ن �همية تنظيم �ملعر�س 
على  �ملتز�يد  �لإق��ب��ال  ب�شبب  تاأتي 
ي�شتدعي  مم���ا  �خل���ا����س  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لهتمام بجودة �ملناهج و�خلدمات 
�ل��ت��ي ت��ق��دم م��و���ش��ح��ا وذل����ك بناء 
ع��ل��ى �ل���در�����ش���ة �ل���ت���ي ق���ام���ت بها 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان ب�����ش��ك��ل ���ش��ن��وي يف 
و2011   2004 بني  ما  �لفرتة 

للتعرف  �لم����ور  و�أول���ي���اء  �لطلبة 
ع��ل��ى �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة من 
مبختلف  تعليمية  جهة  م��ن  �ك��رث 
�لهيئات  لإبر�ز  بال�شافة  �ملر�حل، 
من  ب��الإم��ارة  �خلا�شة  �لتعليمية 
و�لكفاء�ت  �لتحتية  �لبنية  ناحية 
وكذلك  �لهيئات  لهذه  �لتعليمية 
�جلديدة  �لتعليمية  �جلهات  �ب��ر�ز 
مر�حلها  مب���خ���ت���ل���ف  ب�������الإم�������ارة 
عجمان  و�أن  خ��ا���ش��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بالإمار�ت  متو�شط  مبوقع  تتميز 
�ل�شمالية مما جعلها وجهة مميزة 

لل�شكن و�لتعليم. 
ي���رك���ز على  �مل��ع��ر���س  �ن  و�أو�����ش����ح 
ث�����الث ق���ط���اع���ات وه�����ي �مل����د�ر�����س 
ومعاهد  و�جل����ام����ع����ات  �خل���ا����ش���ة 
�لتدريب، و�أ�شاف �ن �لغرفة ت�شعى 
م���ن خ����الل ه����ذ� �مل���ع���ر����س، �ل���ذي 
�جلديدة  �ل��وج��ه��ة  ���ش��ع��ار  ي��ح��م��ل 
�لغرفة  �ع�شاء  ، �ىل دعم  للتعليم 
و�لتعليم يف  �ل��ت��دري��ب  ق��ط��اع  م��ن 

•• ال�صارقة-الفجر:

مدير  ح��دي��د  بطي  �شعيد  �فتتح 
�لنا�شئة  مل��ر�ك��ز  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لأعلى  �ملجل�س  موؤ�ش�شات  �إح��دى 
�ل�شارقة،  يف  �لأ�����ش����رة  ل�������ش���وؤون 
للثقافة  �لنا�شئة  ملتقى  فعاليات 
�ل�شاد�شة،  دورت������ه  يف  و�ل���ف���ن���ون 
بالتعاون  �لإد�رة  تنظمه  �ل���ذي 
�لتعليمية،  �ل�شارقة  منطقة  مع 
لد�ئرة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل�����ش��رح  و�إد�رة 
�ملركز  يف  و�لإع����������الم  �ل���ث���ق���اف���ة 
�ل���ث���ق���ايف مل���دي���ن���ت���ي ك���ل���ب���اء ودب����ا 
�حل�شن وختاماً يف ق�شر �لثقافة 

بال�شارقة.
�حل�شن  دبا  يف  �لفعاليات  و�شهد 
كل من حممد ر��شد ر�شود ع�شو 
حلكومة  �ل���ش��ت�����ش��اري  �مل��ج��ل�����س 
�ل�������ش���ارق���ة ومت���ي���م ����ش���امل متيم 
دبا  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س 
خمي�س  �أح��م��د  و�لعقيد  �حل�شن 
�شرطة  م����رك����ز  م����دي����ر  �مل����ط����وع 
وطالب  �ل�����ش��ام��ل  �حل�����ش��ن  دب����ا 
دبا  بلدية  م��دي��ر  �شفر  �هلل  عبد 
�حل�����ش��ن وحم��م��د ���ش��ال��ح �ملاجد 
للتعليم  �خلالدية  مدر�شة  مدير 
ع����دد من  �إىل ج���ان���ب  �ل���ث���ان���وي، 

�أولياء �لأمور.
�لفعاليات  �أق���ي���م���ت  ك���ل���ب���اء  ويف 
مدير  �ب��ر�ه��ي��م  حممد  بح�شور 
�هلل  وع��ب��د  ب��ك��ل��ب��اء  �مل�����ش��رح  �إد�رة 
ح�������ش���ني رئ���ي�������س ق�������ش���م �����ش����وؤون 
�لنا�شئة  م��ر�ك��ز  �إد�رة  يف  �مل��ر�ك��ز 
و�أحمد  ب������اروت  ���ش��ه��ي��ل  و����ش���ع���ود 

�لتاريخية و�لماكن �لرت�ثية يف 
دولة �لإمار�ت كالقالع،�حل�شون، 
عن  ف�شاًل  و�حل���د�ئ���ق،  �مل�شاجد 
ت�شهده  �ل���ذي  �ل��ع��م��ر�ين  �لتقدم 
جمموعة  ج���ان���ب  �إىل  �ل����دول����ة، 
�لفعاليات  لأب������رز  �ل�������ش���ور  م���ن 
كافة  �ل��ع��ام يف  م��د�ر  �ملنفذة على 

�ملجالت.
معر�س  على  �مللتقى  ��شتمل  كما 
�ل���ك���اري���ك���ات���ري �ل�����ش��ح��ف��ي �ل���ذي 
�لنا�شئة من خالله خمتلف  نقد 
تخ�س  �ل��ت��ي  �ل�شلبية  �ل��ظ��و�ه��ر 
�شاخر  ب�شكل  �ل�����ش��ب��اب  ���ش��ري��ح��ة 
20 ع���م���اًل،  ي����زي����د ع���ل���ى  ف���ي���م���ا 
�لفنون  معر�س  ج��ان��ب  �إىل  ه��ذ� 
�أف�شل  م��ن  جمموعة  �شم  �ل��ذي 
�لأع�����م�����ال �ل��ف��ن��ي��ة �ل���ت���ي حتمل 
ت�شكيلها  و�لتي مت  قيمة جمالية 
على  كالطرق  خمتلفة  بتقنيات 
�خل�شب،  ع��ل��ى  و�حل�����رق  �مل���ع���ادن 

ف�شاًل عن �لأعمال �خلزفية. 
عقب ذلك تابع �حل�شور فعاليات 

وقدم  �ل��ك��ت��ب��ي،  �شلطان  وخليفة 
مركز نا�شئة و��شط فيلم بعنو�ن 
للنا�شئ  �لذي غري حياتي  �حللم 
عبد �هلل �شالح بوعلي وحمد عبد 
�هلل، �إ�شافة �إىل فلمني من �نتاج 
�لنا�شئة  مل��ر�ك��ز  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
للنا�شئ  عنفاً  كفى  بعنو�ن  �لأول 
�أما  خمي�س،  ون��ا���ش��ر  زب���ري  ع��م��ر 
�حتوونا  ب��ع��ن��و�ن  �ل��ث��اين  �لفيلم 
����ش���ي���ف مطر  ل���ل���ن���ا����ش���ئ ح����ام����د 

وح�شني حممد. 
�مللتقى  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ي�������ش���ارك 
و�شاباً  نا�شئاً   125 ع��ن  مايزيد 

من �ملتميزين يف
�لثقافية  �لإب�������������د�ع  جم��������الت 
و�ملنت�شبني  و�ل��ع��ل��م��ي��ة،  و�ل��ف��ن��ي��ة 
�ملنت�شرة  �لثمانية  �لنا�شئة  ملر�كز 
يف �أرجاء �إمارة �ل�شارقة مبختلف 
�ملنطقة  يف  وم��ن��اط��ق��ه��ا  م��دن��ه��ا 
�ل�شرقية،  و�مل��ن��ط��ق��ة  �ل��و���ش��ط��ى 
�إ�شافة �إىل مركز نا�شئة و��شط يف 

مدينة �ل�شارقة.

�لبلدي  �مل��ج��ل�����س  �أع�����ش��اء  ف��ك��ري 
وخمي�س  حيدر  و�شالح  للمدينة 
�أولياء  جم��ل�����س  �أع�����ش��اء  حم��م��د 
�أمور �لطلبة و�لطالبات يف كلباء 
وعدد من روؤ�شاء �أق�شام وموظفي 
م��ر�ك��ز �ل��ن��ا���ش��ئ��ة �مل�����ش��رف��ني على 

�لفعالية.
على  �مللتقى  فعاليات  و��شتملت 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��ق��ر�ت �ل��ت��ي قدم 
عبد  حممد  �لنا�شئ  م��ن  ك��ل  لها 
�هلل  ع���ب���د  و�����ش����امل  خ��م��ي�����س  �هلل 

وحممد عبيد ر��شد.
وت��ف��ق��د �حل�����ش��ور جم��م��وع��ة من 
للملتقى  �مل�����ش��اح��ب��ة  �مل���ع���ار����س 
�لأعمال  �أف�����ش��ل  ت�شمنت  �ل��ت��ي 
بالنا�شئة  �خل��ا���ش��ة  و�ل��ن��ت��اج��ات 
�لعمرية  �لفئة  �شمن  و�ل�شباب 
متثلت  ���ش��ن��ة،   18 �إىل   12 م��ن 
يف معر�س �ل�شور �لفوتوغر�فية 
�ل���ذي �ح��ت��وى ع��ل��ى م��اي��زي��د عن 
30 �شورة مت �لتقاطها بعد�شات 
�ملعامل  جت�شد  �لنا�شئة،  كامري�ت 

�ل�شينمائي  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  م��ه��رج��ان 
فعاليات  �أب������رز  م���ن  ُي���ع���د  �ل�����ذي 
ملتقى �لثقافة و�لفنون �ل�شاد�س 
و�ل������ذي ت�����ش��م��ن جم��م��وع��ة من 
�لأف�������الم �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة �ل���ت���ي مت 
�ل�شباب من حيث  باأيد  �شناعتها 
و�لإخ���ر�ج  �لأف���الم  �شيناريوهات 

و�ملونتاج و�لتمثيل.
دب��ا �حل�شن  نا�شئة  م��رك��ز  وق���دم 
�لأول  �لفيلم  ك��ان  �أف���الم  ث��الث��ة 
للنا�شئ  �أن����ا  ث���م  و�ل�����دي  ب��ع��ن��و�ن 
ع��ب��ي��د �حل���م���ودي وع��ل��ي ت��وم��ي ، 
بعنو�ن  �لثاين  �لفيلم  ج��اء  فيما 
مر�هقون تائهون للنا�شئ حمد�ن 
عبد �هلل �لظنحاين وحممد عبد 
�هلل �لظنحاين، �أما �لفيلم �لثالث 
للهاوية  �ل�شقوط  بعنو�ن  ف��ك��ان 
يعروف  بن  ر��شد  عا�شم  للنا�شئ 

وعبد �هلل ر��شد حممد.
�لثميد  نا�شئة  م��رك��ز�  ق��دم  فيما 
�أمل  �بت�شامة  و�ملد�م فيلم بعنو�ن 
�شباع  ب��ن  م��ب��ارك  ���ش��امل  للنا�شئ 

بحثية  ع���م���ل  24ورقة  ت���ق���دمي 
خم�س  ب��و�ق��ع  متخ�ش�شة  علمية 
عربية  12دولة  من  يومية  �أور�ق 
و�فريقية و�شرق �أو�شطية و�أوروبية 
و�أمريكية، كما �شت�شارك يف تقدمي 
�ل��دول��ة جامعة  �لعمل من  ورق��ات 
�لإم��ار�ت وجامعة خليفة وجامعة 

�ل�شارقة و�جلامعة �لأمريكية .
ياأتي  �ملوؤمتر  �نعقاد هذ�  �أن  و�أ�شار 
�لد�ئم  �لهيئة  من منطلق حر�س 
ون�شر  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف 
على  �لهيئة  درج���ت  حيث  �ل��وع��ي، 

•• راأ�ص اخليمة ـ الفجر:

 حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
،ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، 
تنظم هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية 
�ملوؤمتر  �ن��ع��ق��اد   ، �خليمة  ر�أ����س  يف 
�لحتبا�س  ،ع����ن  �ل���ث���اين  �ل��ع��امل��ي 
�حل������ر�ري �مل����دن �مل�����ش��ت��د�م��ة ،من 
5-7مايو �ملقبل،�لهادف للو�شول 
�إىل مدينة م�شتد�مة يف ��شتهالك 
�مل��ي��اه و�ل��ن��ق��ل و�حل���د م��ن �لتلوث 
�جل���وى و�ل��ب��ي��ئ��ي.  وق���ال �لدكتور 
�ملدير   ، �ل��غ��ي�����س  حم���م���د  ���ش��ي��ف 
�لبيئة  ح��م��اي��ة  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�لتنمية بر�أ�س �خليمة يف �ملوؤمتر 
�ل�شحفي �لذي عقد �أم�س يف مقر 
وحماور  تفا�شيل  لك�شف  �لهيئة 
�فتتاح  حفل  �شيح�شر  �ملوؤمتر،�إنه 
���ش��ي��ع��ق��د يف فندق  �ل����ذي  �مل���وؤمت���ر 
�ل��ق��ل��ع��ة �حلمر�  ���ش��اط��ئ وم��ن��ت��ج��ع 
�لبيئة  وزير  بر�أ�س �خليمة معايل 
على  �ملخت�شني  من  ونخبة  و�ملياه 

م�شتوى �لعامل وعدد من �مل�شئولني 
�شيتم  �أن�����ه  م��ن��وه��ا  و�مل��خ��ت�����ش��ني، 
و�لتعاون  بالتن�شيق  �ملوؤمتر  �نعقاد 
حلماية  �ل�������دويل  �ل�������ش���دوق  م����ع 
�لذي يعد منظمة عاملية  �لطبيعة 
غري حكومية منت�شب يف ع�شويتها 
دول  خمتلف  م��ن  ع���امل  10�ألف 
�مل��وؤمت��ر حظي  �أن  ، منوها  �ل��ع��امل 
باهتمام ومتابعة عدد من �جلهات 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  و�ملنظمات 
�لح��ت��ب��ا���س �حل����ر�ري �ل��ت��ي قامت 

بتمويل فعاليات �ملوؤمتر .   
�لثاين  �مل���وؤمت���ر  ت��ن��ظ��ي��م  �إن  و�أك�����د 
��شتكمال  ي��اأت��ي  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  يف 
�شبق  �ل��������ذي  �لأول  ل���ل���م���وؤمت���ر 
عامني  ق��ب��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت��ه  �أن 
حول  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  برعاية 
��شتخد�مات �لأر��شي و�ملياه �لذي 
�حل�شور  ك��ب��ري� يف  لق���ى جن��اح��ا 
باإ�شتجابه  تو�شياته  حظيت  كما 
دول���ي���ة ون��ت��ج ع���ن ت��و���ش��ي��ات��ه عقد 
بالحتبا�س  خ��ا���س  ث���اين  م��وؤمت��ر 
���ش��ي��ت��م خالله  �ل������ذي  �حل���������ر�ري 

يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى �لأر�������س، وذلك 
بعزم �أكيد وثقة وطيدة.

 �أ�����ش����اف �ل���دك���ت���ور �ل��غ��ي�����س ب���اأن 
�لهيئة تعمل من خالل �ل�شو�بط 
فنية م�شرتكة بالتن�شيق مع وز�رة 
ن�س  و�ملياه ح�شبما جاء يف  �لبيئة 
قر�ر جمل�س �لوزر�ء �خلا�س بهذ� 
�لقانون  ب��ب��ن��ود  و�خل���ا����س  �ل�����ش��اأن 
�لحتادي رقم )24( ل�شنة 1999 
وتنميتها،  �لبيئة  حماية  ���ش��اأن  يف 
و�مل�شتمرة  �ل�����دوري�����ة  �حل����م����الت 
�ل��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة يف خمتلف 
مناطق �لإمارة من خالل رقابتها 
و�ملن�شاآت  ل��ل��م�����ش��ان��ع  �مل�����ش��ت��م��رة 
�لتز�مها  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  �ل��ع��ام��ل��ة 
�لبيئية  و�ل����ش���رت�ط���ات  �مل��ع��اي��ري 
�ملجالت  يف  و�لحت����ادي����ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�مل�شتد�مة  �لبيئة  على  توؤثر  �لتي 
يف �لإمارة، وذلك من خالل �لتاأكد 
م��ن جودة  وي��وم��ي��ة  دوري����ة  ب�شفة 
�ل��ه��و�ء م��ن خ��الل حم��ط��ات ر�شد 
�ملوزعة  و�ملتحركة  �لثابتة  �ل��ه��و�ء 

على خمتلف مناطق �لإمارة.

�مل�����ش��ارك��ة ب��امل��ن��ا���ش��ب��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف 
جمال �حلفاظ على �لبيئة،و �لدور 
�لذي تلعبه �لهيئة يف تبني معايري 
لروؤيتها  تنفيذ�ً  عليها،  �ملحافظة 
بنجاح  �مل�شاهمة  �لإ�شرت�تيجية يف 
 ، م�شتد�مة  �شحية  بيئة  خلق  يف 
م�شدد� �أن �لهيئة لن تتهاون يف ردع 
�ل�شناعية  �ملن�شاآت  كافة  وخمالفة 
بيئة  ت���وف���ري  ���ش��ب��ي��ل  �مل��خ��ال��ف��ة يف 
�شحية و�شليمة، تطبيقا لتوجيهات 
يف  قدما  بامل�شي  �لر�شيدة  �لقيادة 
و�ل�شناعية  �لقت�شادية  �لتنمية 
بالإمارة مع �ملحافظة على �ملكونات 
�مل�شا�س  دون  �لبيئية  و�مل��ق��وم��ات 
�ل�شحية  �حل���ي���اة  ن��وع��ي��ة  ب���ج���ودة 
�لإمارة،  يف  و�ملقيمني  للمو�طنني 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �إىل  و����ش���ول 

�لتي ين�شدها �جلميع.
�إىل  �ل��د�ئ��م��ة  �لهيئة  دع���وة  وج���دد 
و�لتفكري  �لبيئة  ق�شايا  �ح���رت�م 
كافة  يف  وم�����ش��وؤول��ي��ة  ب��اإح�����ش��ا���س 
�لأع���م���ال �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ك��ل منا، 
�ملتمثلة  �مل�شرتكة  �لقيم  �أج��ل  من 

�لعلمية  حل��ي��ات��ه��م  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
وطرح  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ه��ن��ي��ة  و 
بالتحديات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���و�����ش���ي���ع 
�مارة  يف  �لتعليم  قطاع  وم�شتقبل 

عجمان.
�ل����ت����و������ش����ل  مت  �ن���������ه  و�و���������ش��������ح 
باملناطق  �ل�������دع�������و�ت  وت����وج����ي����ه 
و�أم  و�ل�شارقة  بعجمان  �لتعليمية 
�لدعو�ت  توجيه  �لقيوين،وكذلك 
و�مللحقني  �ل��ق��ن��ا���ش��ل  م���ن  ل���ع���دد 
�شورة  ن���ق���ل  ب���ه���دف  �ل���ث���ق���اف���ي���ني 
بعجمان  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ع���ن  ل��ب��ل��د�ن��ه��م 

ومدى تطوره بالإ�شافة للتعريف 
�ملتاحة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  ب��ال��ف��ر���س 
بذ�ت �ملجال.  هذ� وح�شر �ملوؤمتر 
�ملعر�س  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  �ل�����ش��ح��ف��ي 
�لتعليم  م���ن مم��ث��ل��ي ج��ه��ات  ع���دد 
ب��ع��ج��م��ان وم��ن��ه��ا جامعة  �خل��ا���س 
ع��ج��م��ان ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ، 
ومدر�شة  �جلامعية  �ملدينة  وكلية 
�حل����ك����م����ة �خل�����ا������ش�����ة وم����در�����ش����ة 
�أ�شادو�  ح��ي��ث  ع��ج��م��ان،  �أك��ادمي��ي��ة 
�شيرتتب  وم����ا  �مل��ع��ر���س  ب��اأه��م��ي��ة 
ع��ل��ي��ه م���ن ن��ت��ائ��ج ت�����ش��ب يف دعم 

 ، ككل  بالمارة  �لتعليمية  �مل�شرية 
لغرفة  �جلزيل  �ل�شكر  وموجهني 
�ملعر�س  ه���ذ�  لتنظيمها  ع��ج��م��ان 
�لذي يعزز ويوؤكد �طر �لتعاون بني 
�جلهات �لتعليمية من ناحية وبني 
و�جلهات  �لم��ور  و�ولياء  �لطالب 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن ن���اح���ي���ة �أخ�����رى 
�ختيار  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  وم���وؤك���دي���ن 
توقيت �ملعر�س و�لذي يتو�فق مع 
قرب �نتهاء �لعام �لدر��شي ليت�شنى 
للطلبة �لختيار �لف�شل من بني 

كافة �لتخ�ش�شات.  

�شتة ماليني و500 األف درهم..ح�شيلة مزاد الفجرية الرابع لالأرقام املميزة
•• دبي-وام:

بلغت ح�شيلة مز�د �لفجرية �لعلني �لر�بع لالأرقام �ملميزة للمركبات �لذي �أقيم �أم�س �لول يف فندق �نرتكونتنتال 
57 رقم ل�شيار�ت  62 رقما مميز� �شملت  �أل��ف دره��م نتيجة بيع  .. �شتة ماليني و500  في�شتفال �شيتى يف دبي 
وخم�شة �أرقام لدرجات نارية. و�شجل �لرقم ج 1 �أعلى قيمة يف �ملز�د حيث بلغت مليونا و950 �ألف درهم كما �شجل 
رقم ج 11 وهو مفاجاأة �مل��ز�د حيث مل يكن معلنا �إدر�ج��ه 375 �ألف دره��م. و�شارك يف �مل��ز�د �لذي �أقيم باإ�شر�ف 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية ونظمته �لفجرية للمز�د�ت بح�شور عدد من كبار �مل�شوؤولني ب�شرطة �لفجرية .. 
�أكرث من 150 �شخ�شا من 20 جن�شية من �ملو�طنني و�ملقيمني �لعرب . وقال �أحمد م�شطفى �أهلى رئي�س جمل�س 
�إد�رة �لفجرية للمز�د�ت �ن �ملز�د �لر�بع لالأرقام �ملميزة للمركبات �أقيم يف دبي لأول مرة بناء على طلب �جلمهور 
لت�شهيل ح�شور �لر�غبني يف �مل�شاركة. ولفت �إىل �أن �لقيمة �لإ�شمية للمز�د بلغت �أربعة ماليني ون�شف �ملليون درهم 
وكانت �لزيادة يف �إير�د�ت �ملز�د ن�شبة 50 يف �ملائة من �لقيمة �لإ�شمية م�شري� �إىل �أن �ملز�د �لثالث بلغت ح�شيلته 

خم�شة ماليني و400 �ألف درهم.  

ت�شليم 55 منت�شبا لوزارة الداخلية �شهادات مدقق جودة 

الداخلية تبحث التعاون مع نظريتها االأملانية

•• اأبوظبي-وام:

�شابط  و�شف  �شابطا   55 ت�شلم 
�ملدقق  ���ش��ه��اد�ت  �لد�خلية  ب����وز�رة 
ل��ن��ظ��ام �جلودة  �مل��ع��ت��م��د  �ل��د�خ��ل��ي 
�لإد�رة  �أقامته  حفل  �شمن  وذل��ك 
وتطوير  لال�شرت�تيجية  �ل��ع��ام��ة 
�إد�رة  يف  متمثلة  ب���ال���وز�رة  �لأد�ء 
بوز�رة  �ملحا�شر�ت  بقاعة  �جل��ودة 
�لعقيد  �حل��ف��ل  ح�شر  �ل��د�خ��ل��ي��ة. 
�لظاهري  دمل������وج  ح��م��ي��د  حم���م���د 
مدير عام �ل�شرت�تيجية وتطوير 
�شمو  ملكتب  �لعامة  بالأمانة  �لأد�ء 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
حر�س  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل��د�خ��ل��ي��ة 
تعزيز  ع���ل���ى  �ل����د�خ����ل����ي����ة  وز�رة 
خمتلف  يف  و�لإجن�����������از  �ل���ت���ط���ور 
�ملجالت باعتبارهما مطلبا حتميا 
لرتهان  وذل���ك  �ل�����ش��رط��ي  للعمل 
�ل��ق��ط��اع��ات �لأخرى  �أع��م��ال  ك��اف��ة 
مب�شتوى  مت����ي����زه����ا  وم���������ش����ت����وى 
وز�رة  �إن  و�أ�شاف  وتطوره.  �لأم��ن 
فرق  ببناء  تقوم  عندما  �لد�خلية 
�لقياد�ت  ع��ن  د�ئ��م��ا  تبحث  �لعمل 

•• اأبوظبي-وام:

بحثت وز�رة �لد�خلية �شبل تعزيز 
�لتعاون و�لتن�شيق يف جمال �لدفاع 
جمهورية  يف  نظريتها  م��ع  �مل��دين 

�أملانيا.
خليفة  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  و��شتعر�س 
وز�رة  وك����ي����ل  �خل���ي���ي���ل���ي  ح��������ارب 
�ل����د�خ����ل����ي����ة �مل���������ش����اع����د ل����ل����م����و�رد 
لقائه  خ��الل  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات 
�شباح �م�س يف مقر �لوز�رة �لعميد 
فر�نت�س جوزيف من �لدفاع �ملدين 
بوز�رة �لد�خلية يف جمهورية �أملانيا 
�لحتادية و�لوفد �ملر�فق عدد� من 

�ملتميزة و�لتي بدورها تقوم بقيادة 
نقل  عملية  وت�شمن  �ل��ف��رق  ه��ذه 
�أع�شاء  ب��ني  و�ل��ت��ف��اع��ل  �خل����ر�ت 
للجودة  ت��ر���ش��ي��خ��ا  �ل����ف����رق  ه�����ذه 

�لعالية و�لأد�ء �ملتميز.
�لدكتور  �مل��ق��دم  �أو���ش��ح  م��ن جهته 
�ل�������ش���ري���دي مدير  ���ش��ع��ي��د م��ط��ر 
�لعامة  �لإد�رة  يف  �جل�����ودة  �إد�رة 
�لأد�ء  وت��ط��وي��ر  ل��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وزير  �شمو  ملكتب  �لعامة  بالأمانة 
ي��اأت��ي �شمن  �أن �حل��ف��ل  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لد�خلية  وز�رة  ت��اأه��ي��ل  م�����ش��روع 
ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى ����ش���ه���ادة �لآي������زو 
9001:2008 �ملرحلة �خلام�شة 

�جلن�شية  لقطاع  �لثالثة  و�ملرحلة 
�إىل  .. لف��ت��ا  و�مل���ن���اف���ذ  و�لإق����ام����ة 
�لو�شائل  �إح���دى  تعد  �ل���دور�ت  �أن 
و�لأدو�ت �مل�شتخدمة ل�شمان �شري 
�لعمل وفق منهجيات و��شحة مبا 
حمققة  �لتطويرية  �جلهود  يعزز 

�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للوز�رة.
على  �خلريجني  �ل�شريدي  وح��ث 
�لبحث و�لطالع وتطوير  متابعة 

مهار�تهم �لذ�تية وتنميتها.
ويف ختام �حلفل �شلم �لعقيد دملوج 
�شهاد�تهم  �خل��ري��ج��ني  �ل��ظ��اه��ري 
طريق  على  خطوة  �أنها  م��وؤك��د�   ..

�لتميز .

�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
بني �جلانبني. ح�شر �للقاء �للو�ء 
ر����ش��د ث��اين �مل��ط��رو���ش��ي ق��ائ��د عام 
و�لر�ئد  ب��الإن��اب��ة  �مل����دين  �ل���دف���اع 

�جلويعد  حم���م���د  ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
بوز�رة  �ل���دويل  �لتعاون  �إد�رة  م��ن 
وز�رة  �شباط  من  وع��دد  �لد�خلية 

�لد�خلية و�أع�شاء �لوفد �لأملاين.

فقدان جواز �سفرت
�شمريه  �مل������دع������وة/  ف����ق����دت  
ع����ب����د�هلل ����ش���ي���خ �ب����وب����ك����ر   - 
�ل�������������ش������وم������ايل �جل���ن�������ش���ي���ة  
رق�����م      �����ش����ف����ره����ا  ج�����������و�ز    -
يجده  م����ن      )50619(
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/5310396

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل���������دع���������و/ �����ش����ال����ح 
ع������ب������د�ل������رح������م������ن �����ش����ال����ح 
�ليمن �جلن�شية    - �لعولقي   
رق�����م      �������ش������ف������ره   ج������������و�ز    -
)3102370(    من يجده 
رقم      بتليفون  �لت�شال  عليه 

 050/7511189

فقدان جواز �سفرت
علي  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
عبد�لعظيم تغيان  - م�شر 
�جلن�شية  -  ج��و�ز �شفره  
رق�����م     )2012671(    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/9910959

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ �جن��ان��ا ر�مان 
ب���ي���الى ���ش��ار����ش��ف��ات��ي �م����ا - 
ه���ن���دي  �جل��ن�����ش��ي��ة  -  جو�ز 
�شفره  رقم     )9481896(  
ف���ع���ل���ى م�����ن ي����ج����ده ب����رج����اء 
ت�شليمه لأق��رب مركز �شرطة 

�و �ل�شفارة   م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
كري�شنا  �يابان  �ملدعو/  فقد  
ك��وم��ار ب��ي �ي���اب���ان    - هندي  
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره  رقم     
من  فعلى    )1904082(
لأقرب  ت�شليمه  برجاء  يجده 
�ل�شفارة  �و  ����ش���رط���ة  م���رك���ز 

�لهند   م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
�لز�ين  �مل��دع��و/ ف�شر  ف��ق��د  
ماليزيا   - �ب����ره����ي����م      ب����ن 
�جلن�شية  -  جو�ز �شفره  رقم     
)19862345(  فعلى من 
لأقرب  ت�شليمه  برجاء  يجده 
�ل�شفارة  �و  ����ش���رط���ة  م���رك���ز 

ماليزيا م�شكور�ً.



التقرير و البيانات املالية
 يف 31 دي�سمرب 2012 
Financial Statements

As on 31 December 2012 

بيان االيرادات لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان االيرادات  ال�ساملة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف ح�ساب املركز الرئي�سي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان التدفقات النقدية لل�سنةاملنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2012
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كرمت 45 من ال�سركاء الداعمني 

وزارة )الثقافة( تختتم مهرجان تراث االإمارات الثاين براأ�ش اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة –الفجر:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
���ش��ع��ود ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي حاكم 
ر�أ�س �خليمة، �ختتمت وز�رة  �إم��ارة 
�ملجتمع،  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�لإمار�ت  ت��ر�ث  مهرجان  فعاليات 
�لأول  �أم�������س  �أول  م�����ش��اء  �ل���ث���اين، 
�أبريل  م���ن   20 �مل����و�ف����ق  �ل�����ش��ب��ت 
�جل�������اري �ل������ذي ن��ظ��م��ت��ه �ل�������وز�رة 
باملركز �لثقايف باإمارة ر�أ�س �خليمة، 
�أبريل   20 �إىل   17 �لفرتة من  يف 
�لعاملي  ب��ال��ي��وم  �ح��ت��ف��ال  �جل�����اري، 
�خلتام  ح���ف���ل  م���ت���وج���ة  ل�����ل�����رت�ث، 
م�شابقات  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  ب��ت��ك��رمي 
و�لتجديف  و�ل���غ���و����س  �ل�����ش��ب��اح��ة 
يزيد  ما  لتكرمي  �إ�شافة  و�ل�شيد، 
وهيئة  ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ة   45 ع����ن 

وموؤ�ش�شة و�شركات خا�شة.
و����ش���ه���د �ل����ي����وم �لخ������ري م����ن �أي�����ام 
�ل�شباقات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ه��رج��ان 
و�لتجديف  �لغو�س  منها  �لبحرية 
�لثقافية  �مل���������ش����اب����ق����ات  ب����ج����ان����ب 

وتعريف  عليه،  و�حل��ف��اظ  �ل���رت�ث 
�ل�شعبي،  ب��امل��وروث  �جلديد  �جليل 
�ل�شعبية  �لفنون  من خالل فقر�ت 
�لتقليدية  و�ل�����ش��ن��اع��ات  و�حل����رف 
�لبحرية  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �ل�����ش��ي��د  يف 
حياة  عن  �ملعرة  �لفنية  و�ملعار�س 
�شيادو �للوؤلوؤ وحياة �لبحر وور�س 
�لبحري  ب��ال��رت�ث  �خلا�شة  �لعمل 
وم�شابقات تر�ثية وثقافية بجانب 
�لقرية �لرت�ثية �لتي عرت ب�شكل 
كامل عن حياة �لإمار�تيني �لقادمة 

يف �ملناطق �ل�شاحلية بالدولة.
�لحتفاء  �أن  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����اف 
منا�شبة  يعد  �لعاملي  �ل���رت�ث  بيوم 
للرت�ث  م����ا  ل���ش��ت��ح�����ش��ار  ه���ام���ة 
و�مل�����خ�����زون �ل���ث���ق���ايف ل���ب���الدن���ا من 
�لدولة على  �أهمية كرى وحر�س 
ب��رت�ث��ن��ا دليل  ���ش��ن��وي��اَ  �لح���ت���ف���ال 
بح�شارتهم  �لمار�تيني  تعلق  على 
وخمزونهم  وثقافتهم  وباأعالمهم 
وت���ر�ث���ه���م و�إق���ب���ال���ن���ا ع���ل���ى �إح���ي���اء 
�ل�������رت�ث و�ل���ع���ن���اي���ة ب����ه م����ن �أب�����رز 
و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  �هتمامات 

�لتي نظمت على م�شرح  و�لرت�ثية 
�شهدت  و�ل���ت���ي  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل��ق��ري��ة 

�إقباًل كثيفاً من �جلمهور.
ك��م��ا ���ش��م �ل���ي���وم جم��م��وع��ة كبرية 
�ل���رت�ث���ي���ة منها  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
�لفنية  و�لعرو�س  �لرت�ثي  �لعر�س 
�لرت�ث  جمعيات  ل��ف��رق  �ل��رت�ث��ي��ة 
بجانب  ت��ر�ث��ي  ومعر�س  ب��ال��دول��ة، 
�ملحا�شر�ت وور�س �لعمل لالأ�شغال 

�ليدوية �لرت�ثية و�ملر�شم �حلر.
للرت�ث  �لم���ار�ت  مهرجان  وي��اأت��ي 
متا�شيا مع �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 
يف   )2013-2011( ل����ل����وز�رة 
�لرتقاء باحلركة �لفنية و�حلفاظ 
على �ل��رت�ث �لإم��ار�ت��ي غري �ملادي 

و�لتعريف به.
�أك�����د ����ش���ع���ادة ب����الل ربيع  ب�������دوره، 
ل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  �ل���ب���دور 
�لثقافة  ب����وز�رة  و�ل��ف��ن��ون  �لثقافة 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �أن �لوز�رة 
فعاليات  جميع  ت��ك��ون  �أن  حر�شت 
مهرجان تر�ث �لم��ار�ت، ت�شب يف 
بتاأ�شيل  �لرئي�شية  �لأهد�ف  جانب 

وتنمية �ملجتمع.
و�أ���ش��ار �ل��ب��دور �إىل �أن ذل��ك يتجلى 
يف �إع�������د�د �ل���ع���دي���د م���ن �مل����ب����ادر�ت 
و�لفعاليات �ملتنوعة للم�شاهمة من 
�ل�����وز�رة يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى �لرت�ث 
تطويره  �إىل  و�ل�����ش��ع��ي  �لإم���ار�ت���ي 
�لع�شر  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ي�����ش��ت��ج��ي��ب  مب���ا 
�نفتاح وتفاعل ح�شاري، لفتا  من 
�إم����ارة  �خ��ت��ي��ار  مت  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة ل��ت��ك��ون م��ع��رة عن 
�إد�رة  �ختارته  و�ل��ذي  �لبحر  حياة 
�مل���ه���رج���ان ه����ذ� �ل���ع���ام ل��ي��ك��ون له 
بالبحر  ل��الح��ت��ف��اء  ���ش��ع��ار�، وذل���ك 

ودورة يف حياة �أهل �لإمار�ت، 
�إىل  �مل�شاعد  �لوكيل  �شعادة  ولفت 
�أن فعاليات �ملهرجان �لتي ��شتمرت 
لأرب��ع��ة �أي����ام ب���اإم���ارة ر�أ�����س �خليمة 
هذ�  يف  م��ع��ن��ا  وم���ن  ن���وؤك���د  يجعلنا 
�ملماثلة،  و�مل��ه��رج��ان��ات  �مل��ه��رج��ان 
من  �ل���رت�ث  على  �ملحافظة  �أهمية 
خالل �إحيائه بالفعاليات �لتي تكون 
�جلديدة  لالأجيال  �ملدر�شة  مبثابة 
�ل��رت�ث جم�شد� فيما  �لتي ت�شاهد 

و�أدو�ت  ف��ن��ون  م���ن  �لآب������اء،  ق��دم��ه 
وحرف تر�ث �لإمار�ت.

مر�كز  �ختتمت  �أخ���رى  ناحية  م��ن 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
باليوم  �لحتفال  فعاليات  �ملجتمع 
�لعاملي للرت�ث، حيث �فتتح �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح���اك���م �أم 
تر�ث  مهرجان  فعاليات  �لقيوين، 
�لإم�������ار�ت، �ل����ذي ن��ظ��م��ت��ه �ل�����وز�رة 
�لقيوين  ب�������اأم  �ل���ث���ق���ايف  ب���امل���رك���ز 
 22 �شاركت  حيث  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
ج��م��ع��ي��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف �ل�����رت�ث 
منها  ك��ل  تعر  �ل�شعبية،  و�لفنون 

عن �لبيئات �ملختلفة بالدولة.
�لثقايف  �ل�����������وز�رة  م����رك����ز  ون����ظ����م 

مهرجان  ب���ع���ج���م���ان  و�مل���ج���ت���م���ع���ي 
17 ولغاية  �لفرتة من  للرت�ث يف 
�شم  �جل��������اري  �ل�������ش���ه���ر  م����ن   20
�لعديد من ور�س �لعمل و�لفعاليات 
�لر�شم  يف  ر���ش��ة  وم��ن��ه��ا  �ل��رت�ث��ي��ة 
،�خرى يف �لفنون �لت�شكيلية وور�س 
و�شناعة  �مل��د�خ��ن  �شناعة  يف  عمل 
�لر�قع وعمل �حل�شالت و�لر�شم 
على �لوجوه �إ�شافة ملعر�س لالأ�شر 
�ملنتجة وم�شابقات تر�ثية وعرو�س 
بالتعاون مع مركز عجمان  �ليولة 

لتاأهيل �ملعاقني.
و�ملجتمعي  �لثقايف  �ملركز  نظم  كما 
يف دبا �لفجرية حفل ختام فعاليات 
و�شاحب  ل���ل���رت�ث  �ل��ع��امل��ي  �ل���ي���وم 
�ملنتجة  �لأ���ش��ر  معر�س  �لح��ت��ف��ال 

وف����ع����ال����ي����ات �ل������ور�������س �ل����رت�ث����ي����ة 
�لقدمية وفقرة �ل�شيادين )�لنهمة 
�ل�شقارين،  وع���رو����س  �ل��ب��ح��ري��ة( 
�لثقايف  �مل��رك��ز  نظم  كما  و�حل��ن��اء. 
�حتفالية  مب�������ش���ايف  و�مل���ج���ت���م���ع���ي 
�ل��ع��امل��ي للرت�ث  �ل���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
تقدمي  م��ن  تر�ثية  فقرة  ت�شمنت 
�لأ�شا�شي،  للتعليم  �لبدية  مدر�شة 
�ملا�شي و�حلا�شر  وفقرة حو�ر بني 
ورق�شة  �لأن�شارية،  رميثة  ملدر�شة 
���ش��ع��ب��ي��ة مل��در���ش��ة �ل�����ش��ي��ج��ي، وقدم 
�ملري�شي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �ل�����ش��ع��ر�ء 
وحم�����م�����د �مل�������ش���ي���خ���ي و�ب����ر�ه����ي����م 
�إ�شافة  �شعرية  �أ�شبوحة  �ل�شام�شي 
وفقرة  �ل����رت�ث����ي����ة،  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ات 
قدمتها  �مار�تي  بعنو�ن  مو�شيقية 

للبنني،  عمر  ب��ن  ع��ب��د�هلل  مدر�شة 
ملدر�شة  و�ل��ن��دب��ة  �ل��ي��ول��ة  وع��ر���س 

�شعد بن �أبي وقا�س.
وع�����ر������س �مل�����رك�����ز ����ش���م���ن ف���ق���ر�ت 
�لرنامج م�شرحية بعنو�ن )�أنامل 
لفقرة  �إ����ش���اف���ة  �ل�����ف�����رح(،  ت�����ش��ن��ع 
�ملعرفة،  ملدر�شة  �ل�شعبية  �لأل��ع��اب 
�ل�شعلة،  مل��در���ش��ة  �شعبية  ورق�����ش��ة 
�لبدية  مل��در���ش��ة  وم���وق���ف مت��ث��ي��ل��ي 
للرزة  �إ�شافة  �ل�شا�شي،  للتعليم 
�لبدية  مل���در����ش���ة  �ل����زف����ان  وف����ق����رة 
للتعليم �ل�شا�شي، و��شت�شافة ركن 
للماأكولت �ل�شعبية وزهبة �لعرو�س 
وركن �لطب �ل�شعبي �لقدمي وركن 
موؤ�ش�شة  وركن  �لرت�ثي،  �شعيد  �أبو 

�لنخيل للمقتنيات �لرت�ثية.

بعدد من االإ�سدارات اجلديدة 

املركز الوطني للوثائق والبحوث ي�شارك يف الدورة ال� 23 ملعر�ش اأبوظبي الدويل للكتاب
•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  ي�����ش��ارك 
�لثالثة  �ل����������دورة  يف  و�ل����ب����ح����وث 
و�لع�شرين ملعر�س �أبوظبي �لدويل 
فعالياته  ت��ن��ط��ل��ق  �ل����ذي  ل��ل��ك��ت��اب، 
�أبريل  م��ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل���ر�ب���ع  يف 
�جلاري، يف مركز �أبوظبي �لوطني 
ل��ل��م��ع��ار���س. وي��ح��ف��ل ج��ن��اح �ملركز 
�حلديثة  �لإ������ش�����د�ر�ت  م���ن  ب���ع���دد 
للنز�ع  �لقانونية  )�لت�شوية  مثل: 
�لإم��ار�ت��ي – �لإي���ر�ين على �جُلزر 
�لثالث(، )�لهند و�لإمار�ت �حتفاء 
ب�شد�قة ��شطورية(، )ذكريات �شبه 
�ل��ع��رب.. رح��ل��ة يف �شور(.  ج��زي��رة 
وي��ع��زز �مل��رك��ز �إ���ش��د�ر�ت��ه �جلديدة 
ب��ط��ب��ع��ة ث��ان��ي��ة م���ن ك��ت��اب��ه: )ز�ي���د 
و�ل������رت�ث(، وب��ال��ع��دد �جل��دي��د من 
�ملحكمة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  )ل����ي����و�(  جم��ل��ة 
�لتي ي�شدرها �ملركز، وتعنى بتاريخ 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  وت������ر�ث 
�مل���ت���ح���دة وم��ن��ط��ق��ة �خل���ل���ي���ج، �إىل 
ج��ان��ب ع����دد ك��ب��ري م���ن �إ�����ش����د�ر�ت 
)�لفر�ئد  م��ث��ل:  �مل��ع��روف��ة  �مل���رك���ز 
�أق��و�ل ز�ي��د (، و)يوميات ز�يد  من 
( �ل���ل���ذي���ن ي����وؤرخ����ان ج���و�ن���ب من 

مو�شوعتيه  �ملركز  يعر�س  �لرت�ثي 
�ل���ف���ري���دت���ني: )�ل����ع����ادي����ات( �أك����ر 
م���و����ش���وع���ة ع���رب���ي���ة يف �خل����ي����ول، 
�أك��ر مو�شوعة عربية  و)�مل��اأم��ورة( 
�لتوثيقي  لدوره  وتاأكيد�ً  �لإبل.  يف 
على �شعيد منطقة �خلليج يعر�س 
عمان(  يف  )�لإم�����ام�����ة  �إ�������ش������د�ره: 
ومذكر�ت  ولكن�شون،  ج��ون  ملوؤلفه 
�أم����������ة، و�مل���������ش����اج����د �ل����ق����دمي����ة يف 
�لأ�شود  و�لذهب  �أبوظبي،  �شو�حل 
�لكال�شيكية  و�ل�����ش��ف��ن  و�ل���ب���خ���ور، 
ي��ق��دم �ملركز  �لإ����ش���الم، و���ش��وف  يف 
�لتي  �لدوريات  بع�س  �أي�شاً  لزو�ره 
وعدد�   ، �ل��ذ�ك��رة  كن�شرة  ي�شدرها 
بتاريخه  تعّرف  �لتي  �لكتيبات  ًمن 

وم�شريته يف حفظ ذ�كرة �لوطن. 
�مل��رك��ز عدد�ً  و���ش��وف يعر�س ج��ن��اح 
و�ل�شور  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��وث��ائ��ق  م��ن 
�لفوتوغر�فية ذ�ت �لأهمية يف تاريخ 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إىل 
�لكبرية  �ل�شا�شات  تبّثه  م��ا  ج��ان��ب 
�أف���الم وثائقية عن  يف �جل��ن��اح م��ن 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  ت���اري���خ 
�مل��رك��ز �لوطني  �مل��ت��ح��دة، وع��ن دور 
وطني  كاأر�شيف  و�لبحوث  للوثائق 
�لر�شمية  �لأر�شيفات  بتنظيم  يعنى 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة 
م�شاركة  وع��ن  �ل��ه��ام��ة.  وبوثائقها 
قال  �ل���ك���ت���اب  م���ع���ر����س  �مل����رك����ز يف 
�ل��ري�����س مدير  ع��ب��د �هلل  �ل��دك��ت��ور 
ع��ل��ى توجيهات  ب��ن��اء  �مل���رك���ز:  ع���ام 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �شوؤون 
�لرئا�شة، رئي�س جمل�س �إد�رة �ملركز 
بالهتمام بن�شر �لإ�شد�ر�ت �جلادة 
وحقائقه،  بتاريخنا  و�ملتخ�ش�شة 
ف��اإن��ن��ا ن��ح��ر���س ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ل�شنوية  �لثقافية  �لتظاهرة  ه��ذه 
�لكرى، �لتي ت�شهم يف ن�شر ر�شالة 
�لنبيلة  �أه����د�ف����ه  و�إب�������ر�ز  �مل����رك����ز، 
وتر�ثه،  �ل��وط��ن  ت��اري��خ  خ��دم��ة  يف 
جلمهور  و�لفائدة  �لتو��شل  وتتيح 
�مل���ث���ق���ف���ني و�ل���ب���اح���ث���ني و�ل�����ق�����ر�ء، 
للوثائق  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  وي�����ش��ه��م 
�ملعر�س يف  و�لبحوث مب�شاركته يف 
�لجتماعي  ب���دوره  �ل��وع��ي  تعميق 
وت��ع��ري��ف �جل��ي��ل �جل��دي��د ب����الإرث 
وتعزيز  و�ل�����ث�����ق�����ايف،  �حل���������ش����اري 
�لوطنية،  ب���ال���ه���وي���ة  �لإح�������ش���ا����س 
و�ن��ط��الق��اً م��ن �أه���د�ف���ه ه���ذه فهو 
�إ����ش���د�ر�ت���ه  ت���ك���ون  �أن  ي��ع��م��ل ع��ل��ى 
�لطموح،  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى  ث���ري���ة 

فيقدم للباحثني و�مل�شتفيدين كتباً 
�لتاريخية  مبادتها  متتاز  توثيقية 
و�ل����رت�ث����ي����ة �ل���ق���ّي���م���ة و�ل���ف���ري���دة 
و�ملميزة، ويعمل �ملركز على تقدمي 
�جلديد يف كل عام يف هذ� �ملعر�س 
�لذي متتاز  �لثقايف  ليعزز �حلر�ك 

به دولة �لإمار�ت

االإ�سدارات اجلديدة .. يف �سط�ر
للنز�ع  �لقانونية  �لت�شوية  كتاب   -
�لإي���ر�ين على �جُلزر  �لإم��ار�ت��ي - 
ُمزّودة  ف�شول  خم�شة  يف  �ل��ث��الث، 
�لوثائق:  بخم�شة مالحق لع�شر�ت 
�لعربية، و�لإجنليزية، و�لفرن�شية، 
�لتاريخية.  و�خلر�ئط  و�لفار�شية، 
يادة  �ل�ِشّ �ّدع����اء�ت  ي�شتعر�س  وه��و 
ُجزر:  ��ز�ع يف  �ل��ِنّ ِل��َط��َريف  �ملتعار�شة 
وُطنب  �لُكرى،  وُطنب  �أبومو�شى، 
�إير�ين  �ّدع���اء  �أّول  ُمنذ  �ل�شغرى، 
ي�شعها  ُث�����مَّ   ،1887 ع����ام  ف��ي��ه��ا 
و�لتَّحكيم  �ل��ق�����ش��اء  جْم��َه��ر  حت��ت 
�شامٍل  َفح�ٍس  لإج���ر�ء  ��ني؛  �ل��دول��يَّ
وحتليٍل كامٍل ملُجمل �ملادة �لوثائقيَّة 
َنت ِمنها؛ لُيثبت  و�ملْرَجِعيَّة �لتي َتَكوَّ
�مل��ط��اف - رج��ح��ان كّفة  - يف نهاية 
�ل��دول��ي��ة مل�شلحة  �ل��ع��د�ل��ة  م��ي��ز�ن 

�ملتحدة يف  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ويعتمد  �ل��ث��الث.  �ل�ّشليبة  ُج��زره��ا 
�ملوؤلِّف يف كتابِه على عدٍد كبرٍي ِمن 
�لوقائع و�لأقو�ل، وع�شر�ت �لأحكام 
و�ل���ق���ر�ر�ت و�مل��ب��ادئ �ل�����ش��ادرة عن 
�ل��ق�����ش��اء و�ل��ّت��ح��ك��ي��م �ل��دول��ي��ني يف 

ٍة ُم�شابهة. نز�عاٍت حدوديَّ
  وُيعّد �لكتاب �أكرث �لُكتب ��شتماًل 
و�لأدل���ة  �لتاريخية  �حل��ق��ائ��ق  على 
دولة  �إليها  ت�شتند  �لتي  �لقانونية 
للُجزر  ملكيتها  �إثبات  يف  �لإم���ار�ت 
�ل���ث���الث. - وي���اأخ���ذ كتاب  �مل��ح��ت��ّل��ة 
)�لهند و�لإم��ار�ت �حتفاء ب�شد�قة 
رحلة  يف  �ل������ق������ارئ  ������ش����ط����وري����ة( 
جو�نب  خمتلف  ت�شتعر�س  فريدة 
�لهند  ب���ني  �ل���وط���ي���دة  �ل���ع���الق���ات 

و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ب��اأه��م��ي��ة خا�شة؛  �ل��ك��ت��اب  وي��ح��ظ��ى 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق��دم��ه  �إذ 
نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة،  رئ���ي�������س 
ويت�شمن  دب�����ي،  ح���اك���م  �ل���������وزر�ء، 
وخامتة،  ف�����ش��ول  خ��م�����ش��ة  �ل��ك��ت��اب 
تاريخ  جذور  �لأول  �لف�شل  يتناول 
�ل��ع��الق��ات ب���ني �ل��ه��ن��د و�لإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة، و�لثاين �لعالقات 
�لن�شاط  و�ل���ث���ال���ث  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
�لر�بع  وي�����ش��ت��ع��ر���س  �لق��ت�����ش��ادي، 
و�لتعليم،  و�ل�شحة،  �لطب  جو�نب 
�لنا�س  �خلام�س حول حياة  وي��دور 
�لعربية  و�لإم�������������ار�ت  �ل���ه���ن���د  يف 
بال�شور  مدعوم  و�لكتاب  �ملتحدة. 

و�خل���ر�ئ���ط، و�ل��ر���ش��وم و�جل����د�ول 
�لتي جمعها �ملوؤلف.

�شبه جزيرة  ذك��ري��ات  كتاب  و�أم���ا   -
�لعرب .. رحلة يف �شور فقد و�شفه 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س جمل�س 
�إد�رة �ملركز، �لكتاب- يف �ملقدمة �لتي 
كتبها له- باأنه وثيقة ب�شرية ر�شم 
م��ن خ��الل جمموعة  �مل��وؤل��ف فيها 
من �ل�شور �ل�شم�شية معامل �حلياة 
�ل�شائدة يف ع��دد من ف��رت�ت تاريخ 
�أن  �شموه  و�أك���د  �لعربية،  �جل��زي��رة 
�ملوؤلف بذل جهد�ً كبري�ً ي�شكر عليه 
و�لتعليق  �ل�شور  ه��ذه  كل  جمع  يف 

عليها �شمن �لكتاب.

ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  �شرية 
– رحمه �هلل  �آل نهيان  بن �شلطان 
و�أفعاله، وتعّد درو�شاً  �أقو�له  يف   –
و�زدهارها.  �لأوط��ان  بناء  يف  هامة 
وك��ت��اب: )ق�����ش��ر �حل�����ش��ن.. تاريخ 
 ،)1966-1973 �أبوظبي  حكام 
�إىل �لحتاد(.  و)ز�يد من �لتحدي 
�ملركز  ي�شارك  �لإم���ار�ت  تاريخ  ويف 
بن  ز�ي��د  ع�شر  م��ن  بكتاب)ر�شائل 
�ل�شاحل  )�إم����ار�ت  وك��ت��اب  خليفة(، 
�مل��ت�����ش��ال��ح( وك���ت���اب)�لإم���ار�ت���ي���ون 
.. ك��ل �أي��ام��ن��ا �خل����و�يل(، وك��ت��اب ) 
�جلانب  ويف  �لإم��������ار�ت(،  ذك���ري���ات 

 البيانات املالية
 يف 31 دي�سمرب 2012 

Financial Statements
As on 31 December 2012 
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08 االثنني -  22   أبريل    2013 م    -    العـدد   10773
Monday   22    April     2013  -  Issue No   10773

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/كافريون جي �م بي �ت�س 
- �بوظبي  )�ملانية �جلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
 )3293( رقم  حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع 
لحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف 
�ل�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  �لقانون �لحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
قد  البحرية  للنزهات  �ل�شادة/نوخذه  بان  �لبحري( 
بياناتها  �مل��ذك��ورة  �ل�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدمو� 

بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

3163 CAIPIRINHA

 العلم  ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   
يعلن �مل�شفي �لق�شائي/عبد �ملجيد حممد �ملرزوقي وبناء على 
�لعني  حمكمة  من   2011/101 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم 
�لبتد�ئية �لد�ئرة �لتجارية �لكلية بتاريخ:2011/6/21 و�لقا�شي 
ذ.م.م  و�ملو�زييك  للكا�شى  �لفنية  :�ل�شركة  �شركة  بحل وت�شفية 
عليه على كل من له مطالبات �و حقوق على  )�ل�شركة( �ملذكورة 
�لتقدم بامل�شتند�ت �لثبوتيه �لد�لة على ذلك خالل 45 يوم من 
تاريخ هذ� �لعالن على �لعنو�ن �لتايل:�بوظبي - �شارع حمد�ن 
�لمار�ت  كلية  خلف  �لثامن(  )�لطابق  �لهلية  �لعني  بناية   -
ف:026274188   - ت:026274177  م:0506111421  للتكنولوجيا 

- �شندوق بريد:30022 �بوظبي
امل�سفي الق�سائي
عبد املجيد حممد املرزوقي

اإعـــالن ت�سـفية
العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

اإعــــــــــالن
و�ي  �ل�ش�����ادة/كور�ل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1177545:للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح �خلباب مر�شد مكتوم �ملن�شوري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم حممد �حمد عي�شى �ملازم

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شالل لتموين �ملو�د �لغذ�ئية رخ�شة 

رقم:CN 1395489 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمود حمد �لهندو�ي)%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد �شعيد �شليل �ملزروعي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد حممد �شعيد �شليل �ملزروعي من 100% �ىل %51

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شالل لتموين �ملو�د �لغذ�ئية

WATERFALL FOR THE SUPPLY OF FOOD
�ىل/�ل�شالل لتموين �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م 

WATERFALL FOR THE SUPPLY OF FOOD LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10773 بتاريخ 2013/4/22   

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

فاين لالملنيوم و�حلد�دة
رخ�شة رقم:CN 1158403  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

امل��س�ع/ اإعالن اجلمعية العم�مية العادية
بدو�م  متنياتها  �أط��ي��ب  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ع��الق��ات  �لإم�����ار�ت  جمعية  تهديكم 
�لعمومية  �جلمعية  خر  �إع��الن  برجاء  منكم  ونطلب  و�لرقي  �لتقدم 
�لعادية �خلا�س )بجمعية �لإمار�ت للعالقات �لعامة( و�لذي �شيتم عقد 
�جلمعية �لعمومية �لعادية بتاريخ 2013/5/7 �ملو�فق يوم �لثالثاء يف 

�ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء�ً بد�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية.
جدول �لأعمال �لتايل:

1- �مليز�نية �لعامة
2- �لتقرير �ملايل و�لإد�ري

3- �إعد�د �ملنت�شبني باجلمعية
4- مناق�شة �خلطة �مل�شتقبلية

5- �إعتماد حم�شر �جلمعية �لعمومية �ل�شابق
6- �أختيار مدقق ح�شابات

7- �إنتخاب جمل�س �لإد�رة �جلديد
8- كل ما ي�شتجد من �أعمال

�ساملني �سعيد املنهايل 
املدير العام     

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/هالل و�شركاه
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 52783
با�ش��م:�س.و�ن تاي فودز �ند�شرتي كو ليمتد .

وعنو�نه:بلوت خوت - 1 مو 14 - باجن�شان �ند�شرتيال �ي�شتار - �شرييثاي رود - مينبوري 
- بانكوك 10510 - تايالند .

و�مل�شجلة حتت رقم:)444478( بتاريخ:2004/1/5
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف:2013/4/21 وحتى تاريخ:2023/4/21 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/م.�وتو�شتار للتجارة
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 56719
با�ش��م:م.�وتو�شتار للتجارة .

وع��ن��و�ن��ه:�لم��ار�ت �لعربية �مل��ت��ح��دة - دب��ي - ������س.ب:4888 - ه����ات����ف:042697100 - 
فاك�س:042697005 .

و�مل�شجلة حتت رقم:)45070( بتاريخ:2004/2/23
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف:2003/10/22 وحتى تاريخ:2013/10/22 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�س.�شوبر جر�ل
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 56742
با�ش��م:�س. �شوبر جر�ل .

وعنو�نه:�س.ب:51027 - دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم:)45069( بتاريخ:2004/2/23

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:2003/10/25 وحتى تاريخ:2013/10/25 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�س.�شوبر جر�ل
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 250
با�ش��م:�س. �شوبر جر�ل .

وعنو�نه:�س.ب:51027 - دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم:)1541( بتاريخ:1995/3/27

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:2003/5/9 وحتى تاريخ:2013/5/9 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�س.�شوبر جر�ل
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 3850
با�ش��م:�س. �شوبر جر�ل .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة- دبي - �س.ب:51027 .
و�مل�شجلة حتت رقم:)4751( بتاريخ:1996/5/13

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:2003/12/8 وحتى تاريخ:2013/12/8 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�س.�شوبر جر�ل
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 252
با�ش��م:�س. �شوبر جر�ل .

وعنو�نه: �س.ب:51027 - دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم:)4304( بتاريخ:1996/3/30

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:2003/5/9 وحتى تاريخ:2013/5/9 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل
�س.�ل�شناعية و�لتجارية للمطهر�ت �ملحدودة - ديرت�

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 58107
با�ش��م:�س.�ل�شناعية و�لتجارية للمطهر�ت �ملحدودة - ديرت� .

�لمار�ت   - فاك�س:065339050   - - هاتف:065339595  ���س.ب:5079  وعنو�نه:�ل�شارقة 
�لعربية �ملتحدة .

و�مل�شجلة حتت رقم:)46793( بتاريخ:2004/5/19
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف:2003/12/30 وحتى تاريخ:2013/12/30 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل
�س.�ل�شناعية و�لتجارية للمطهر�ت �ملحدودة - ديرت�

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 53078
با�ش��م:�س.�ل�شناعية و�لتجارية للمطهر�ت �ملحدودة - ديرت� .

�لمار�ت   - فاك�س:065339050   - - هاتف:065339595  ���س.ب:5079  وعنو�نه:�ل�شارقة 
�لعربية �ملتحدة .

و�مل�شجلة حتت رقم:)42140( بتاريخ:2003/9/6
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف:2003/5/10 وحتى تاريخ:2013/5/10 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�س.�شوبر جر�ل
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 1218
با�ش��م:�س. �شوبر جر�ل .

وعنو�نه: �س.ب:51027 - دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم:)3597( بتاريخ:1996/1/8

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:2003/5/24 وحتى تاريخ:2013/5/24 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/28 م �ملودعة حتت رقم: 189274 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل زجاجة بد�خلها كتابة )�للولو �ملكنون( بطريقة مميزة ب�شكل د�ئري 
و�طر�ف �لزجاجة حتوي زو�يا معدنية �لغطاء كروي ب�شكل مميز .  

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

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/28 م �ملودعة حتت رقم: 189353 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

�ىل  ذ�ئب  مربع  ب�شكل  لها غطاء مميز معدين  هند�شي مميز  �شكل  لها  كري�شتال  �لعالمة:زجاجة  و�شف 
�ل�شفل يحوي فر�غات د�ئرية ومكتوب عليها raman  باللغة �لجنليزية .  

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

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�س.�شوبر جر�ل
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 3849
با�ش��م:�س. �شوبر جر�ل .

وعنو�نه: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  -دبي - �س.ب:51027.
و�مل�شجلة حتت رقم:)4750( بتاريخ:1996/5/13

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:2003/12/8 وحتى تاريخ:2013/12/8 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189361 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

و�شف �لعالمة:قارورة كري�شتال على �شكل هند�شي م�شلع عليها زخارف نباتية ويف و�شطها ��شطو�نها لها 
غطاء كري�شتال �شفاف على نقو�س له قاعدة معدنية حملزنه مكتوب عليها باللغة �لعربية خلطة �شند�س 

  . sondos blend وبالجنليزية
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773
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•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
بدور �ملثقفني و�لعلماء �لعرب يف دعم 
م�شرية �لتعليم و�لتنمية �لجتماعية 
يف �ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
دف���ع ع��ج��ل��ة �ل��ت��ق��دم و�ل��ت��ط��ور نحو 
�لقت�شادي  �ل����ش���ت���ق���ر�ر  حت��ق��ي��ق 
�لوعي  م�شتوى  ورف���ع  و�لج��ت��م��اع��ي 
 .. �ملنطقة  ل�شعوب  و�لفكري  �لعلمي 
مثمنا دور �ملوؤ�ش�شات �لعلمية �لعربية 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ج���ه���ود  ت��وح��ي��د  يف 
وتو�شيع حجم �لتعاون �مل�شرتك بني 

�لع�شاء.
����ش��ت��ق��ب��ال �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
�لكيميائية  �م�س  �لمريي  بالديو�ن 
م������وزة ���ش��ي��ف م���ط���ر رئ��ي�����ش��ة �حت����اد 
�جلمعية  رئي�شة  �لعرب  �لكيمائيني 
�ل��ك��ي��م��ائ��ي��ة �لم����ار�ت����ي����ة و�أع�������ش���اء 

�ل��ع��ام��ة �جل��دي��دة و�ملجل�س  �لم��ان��ة 
ت�شت�شيف  و�ل����ذي  ل��الحت��اد  �لع��ل��ى 
�خليمة حتت  ر�أ�س  �مارة  �جتماعاته 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن 

�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
للجهود  �شعادته  ع��ن  �شموه  و�أع���رب 
�لعرب  �لكيميائيني  لحت���اد  �ملميزة 
�ل��ع��رب��ي بدور  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ري��ف  يف 
تطوير  يف  �لإ����ش���ه���ام  يف  �ل��ك��ي��م��ي��اء 
�مليادين  ���ش��ت��ى  يف  �ل��ع��رب��ي  �مل��ج��ت��م��ع 
ورفع �شاأن �لعاملني يف مهنة �لكيمياء 
و�لنهو�س مب�شتو�هم �لعلمي وتوثيق 
عرى �لأخوة و�لتعاون بينهم و�لعمل 
ع��ل��ى ت��ب��ادل �خل����ر�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة بني 
�ملخت�شني �لعرب يف جمال �لكيمياء.
�شيف  م��وزة  �لكيميائية  �شموه  وهناأ 
رئ��ي�����ش��ة لالحتاد  ب��ان��ت��خ��اب��ه��ا  م��ط��ر 
تتوىل  ع��رب��ي��ة  ���ش��ي��دة  �أول  ل��ت��ك��ون 
ه����ذ� �مل��ن�����ش��ب م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه قبل 

�أهمية  ���ش��م��وه  م���وؤك���د�  ع���ام���ا..   32
علم  نحو  �لعربي  �ل�شباب  ��شتقطاب 
�لكيمياء و�إيجاد طرق مبتكرة لتعليم 
�ل��ك��ي��م��ي��اء م���ا ي�����ش��م��ن ت��ه��ي��ئ��ة جيل 
قادر  �لعرب  �لكيميائيني  من  جديد 
�ل�شناعات  على �ل�شهام و�لإب��د�ع يف 

�لكيميائية.
�شعود  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  و�أ�شاد 
�لحتاد  بحر�س  �لقا�شمي  �شقر  بن 
ع��ل��ى رف���ع ك��ف��اءة �مل��ع��ل��م��ني وتدريب 
و�ل����ع����ام����ل����ني يف جم����ال  �مل���ه���ن���ي���ني 
�ل�شناعات �لكيميائية وجهوده يف بث 
�لوعي �حل�شاري عن طريق �لهيئات 
�ل�شناعية  و�ل�����ش��رك��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملحافظة  ����ش���رورة  ع��ل��ى  و�لأف��������ر�د 
�لرقابة  �آل��ي��ات  وتفعيل  �لبيئة  على 

و�حلماية للبيئة.
ح�����ش��ر �مل��ق��اب��ل��ة �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ج��م��ال 
�لقا�شمي  �شقر بن عمر بن عبد�هلل 

حممد  �هلل  �����ش����ي����ف  و�ل������دك������ت������ور 
رئي�س  �لحت���اد  ع��ام  �م��ني  �ل�شفيان 
�لكيميائية  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
و�لدكتور حيدر بهباين �لمني �لعام 
�مل�شاعد ع�شو جمل�س �د�رة �جلمعية 
و�لدكتور عادل  �لكيميائية  �لكويتية 
�ملايل  �لم���ني  مقري�س  �لب�شري  ب��ن 
�لكيميائية  �جلمعية  ع�شو  لالحتاد 
نائب  �ل��ب��غ��ام  �ب��ر�ه��ي��م  و  �لتون�شيبة 
مدير منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية 
�لكيميائية  �جل���م���ع���ي���ات  وروؤ������ش�����اء 
�لعربية �خلم�س  �لدول  �لعربية من 
ب��امل��ج��ل�����س �لعلى  ع�����ش��رة �لع�����ش��اء 

لالحتاد �مل�شاركة يف �لإجتماعات.
وعرت �لكيميائية موزة �شيف مطر 
عن �شكرها و�لوفود للرعاية �ل�شامية 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود بن 
�شقر �لقا�شمي لهذه �لجتماعات يف 
ثاين مرة لأن�شطة وفعاليات �لحتاد 
ب��ع��د �ل���رع���اي���ة �ل��ك��رمي��ة ل�����ش��م��وه يف 

�لعربية  �لكيمياء  �وملبياد  ��شت�شافة 
ع��ل��م��ي��ة يف  م�����ش��اب��ق��ة  وه����ي   2010
لطلبة  خم�ش�شة  �ل��ك��ي��م��ي��اء  جم���ال 
�ملرحلة �لثانوية من �لبنني و�لبنات 
يف �لوطن �لعربي وتتعلق باملعلومات 
�أفرع  جميع  يف  �لنظرية  �لكيميائية 
معلومات  وب��ق��ي��ا���س  �ل��ك��ي��م��ي��اء  ع��ل��م 
وم��ه��ار�ت �ل��ط��الب يف ج��ان��ب �إجر�ء 
�ملخترية.  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �ل���ت���ج���ارب 
�أي�شا  �لحت���اد  با�شم  �ل�شكر  ووج���ت 
لالبد�ع  �خليمة  ر�أ���س  جائزة  لدعم 
و�لتميز �لتعليمي لهذه �لجتماعات 
ورعايتها . و�أطلع �لدكتور �شيف �هلل 
�لحتاد  ع��ام  �م��ني  �ل�شفيان  حممد 
رئي�س �جلمعية �ل�شعودية �لكيميائية 
���ش��م��و ويل ع��ه��د ر������س �خل��ي��م��ة على 
.. مهنئا  �لحت����اد  �ن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج 
كاول  مطر  �شيف  �لكيميائية  بتويل 
�م�����ر�ة ع��رب��ي��ة رئ��ا���ش��ة �لحت�����اد منذ 
ت��ا���ش��ي�����ش��ه. ك��م��ا �ط���ل���ع ���ش��م��وه على 

�ملجل�س  �جتماعات  وتو�شيات  نتائج 
�لعرب  �لكيميائيني  لحت��اد  �لأع��ل��ى 
و�لتي �نتهت �ليوم باعتماد تعديالت 
�ل����ذي مل يحدد  �ل��ن��ظ��ام �ل���ش��ا���ش��ي 
م��ق��ر� د�ئ���م���ا ل���الحت���اد وج��ع��ل �ملقر 
لكل  �ملنتخب  �لعام  بالأمني  مرتبطا 

دورة و�لتي تبلغ ثالث �شنو�ت.
لحتاد  �لأ�شا�شي  �لنظام  �إن  و�أ�شاف 

�ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ني �ل�����ع�����رب �أق�������ر ع���دم 
�لحتاد  �مانة  يف  ع�شو  �أي  ��شتمر�ر 
و�عتمد  م��ب��ا���ش��رة  �ل��ت��ال��ي��ة  ل���ل���دورة 
للكيميائيني  �شنوي  ي��وم  تخ�شي�س 
بالكيمياء  فيه  �لحتفاء  يتم  �لعرب 
يف  جهودهم  وتقدير  و�لكيميائيني 

خدمة �ملجتمع.
عهد  ويل  �شمو  �ل�شيفان  �إطلع  كما 

ن��ت��ائ��ج �جلائزة  ر�أ������س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى 
�لثانية  دورتها  يف  للكيمياء  �لعربية 
 . �ل�����ش��ب��اب  ف��ئ��ة  لت�شمل  وت��و���ش��ع��ت��ه��ا 
و�لنقابات  �جلمعيات  روؤ���ش��اء  وق���دم 
�لكيميائية �لعربية عر�شا ل�شمو ويل 
عهد ر��س �خليمة حول جهودهم يف 
�ملنطقة  يف  �ل��ك��ي��م��ي��اء  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر 

وتطوير خدماتها. 

•• راأ�ص اخليمة الفجر  

�ل�شيخ  �ل���ل���و�ء  روؤي�����ة  م���ن  �ن��ط��الق��ا 

�ل��ق��ا���ش��م��ي قائد  ط���ال���ب ب����ن ���ش��ق��ر 
�أطلقت  ر�أ������س �خل��ي��م��ة  ���ش��رط��ة  ع����ام 
ر�أ�س �خليمة  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة 
لغر�س  ج���دي���د�  �إل���ك���رتون���ي���ا  ب���ري���د� 
و�لدو�ئر  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
�لر�ئد مرو�ن  . قال  �ملجتمع  و�أف��ر�د 
�لإعالم  �إد�رة  مدير   ، جكة  �هلل  عبد 
�لعامة  بالقيادة  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات 
ل�شرطة ر�أ�س �خليمة عن �إن�شاء بريد 
�إلكرتوين جديد للقيادة �لعامة وهو 

rakpolice@rakpolice.(
�لتطوير  �إط��ار  gov.ae( وذل��ك يف 
و�لتحديث يف �خلدمات �لإلكرتونية 
�مل��ق��دم��ة ل��ل��ج��م��ي��ع يف �ل��ت��و����ش��ل مع 
�آخر  من  تقدمه  وم��ا  �لعامة  �لقيادة 
�خلطة  م��ع  يتو�كب  مب��ا  �مل�شتجد�ت 
��شت�شر�ف  يف   ، ل��ه��ا  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
م�شرية  ج��ع��ل��ت   ، �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �آف�������اق 
ملمو�شاً  و�ق��ع��اً  و�لتطوير  �لتحديث 
�لعامة  ل��ل��ق��ي��ادة  ت��ت��و�ف��ر  م��ا  بف�شل 
مدربة  وطاقات  ب�شرية  �إمكانات  من 
�حلديثة  �لتقنية  لتوظيف  و�شعيها 
مع  �ل���ت���و�����ش���ل  يف  �لأد�ء  ل��ت��ط��وي��ر 
�ل���ع���امل �خل����ارج����ي و�ل���د�خ���ل���ي على 

�آخر��شتقبل  جانب  من  �ل�شو�ء   حد 
رئي�س  �لنقبي،  ح�شن  خالد  �لنقيب 
رئي�س  �لإع���الم���ي���ة،  �ل�����ش��ئ��ون  ق�����ش��م 
باإد�رة  �ل�شاهرة  �لعني  جملة  حترير 
ب�شرطة  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات  �لإع���الم 
�لنقيب  ب��ح�����ش��ور  �خل���ي���م���ة،  ر�أ��������س 
�لإع���الم،  �إد�رة  �شابط  �ل��ن��ج��ار  ث��ائ��ر 
بر�أ�س  �لأمريكية  �جلامعة  من  وف��د 
رينفورد  �ل��دك��ت��ور  ب��رئ��ا���ش��ة  �خل��ي��م��ة 
�ملوؤ�ش�شية  �ل��ب��ح��وث  م��دي��ر  ب��ري��ف��ي��ت 
ير�فقه يعقوب �شالح تهتماين مدير 
وعلياء  �لعامة،  و�لعالقات  �لت�شويق 
ت��ن��ف��ي��ذي عالقات  �ل��ب��ل��و���ش��ي  �أح���م���د 
�لتعاون  تعزيز  ح��ول  للتباحث  عامة 

�ملجال �لإعالمي بوجه  و�لتن�شيق يف 
�ل�شرطي  �لعمل  خا�س، ويف جمالت 

و�لأمني على وجه عام .
�ل��ل��ق��اء، حر�س  خ��الل  �لنقبي  و�أك���د 
�ل����ق����ي����ادة �ل����ع����ام����ة ل�������ش���رط���ة ر�أ�������س 
�خل��ي��م��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات مع 
م�شاركتها  ل��ت��ع��زي��ز  �مل����دين  �مل��ج��ت��م��ع 
وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف ت���ق���وي���ة �جت���اه���ات 
ورف��ع م�شتوى �حل�س  �ملجتمع  �أف��ر�د 
بالتعليمات  و�لإلتز�م  لديهم  �لأمني 
و�ل��ق��و�ن��ني �ل��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى �أمن 
و�شالمة �جلميع �شمن خطة �لقيادة 
توفري  يف  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل���ع���ام���ة 
خالل  م��ن  للجميع،  �خل��دم��ات  كافة 

�ملجالت  �شتى  يف  �ل��ك��ام��ل  �لتن�شيق 
و�مليادين. 

�شبل  ب����ح����ث  �ل�����ل�����ق�����اء  خ�������الل  ومت 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي يف خمتلف 
دعمها،  و�آل����ي����ات  �لأم���ن���ي���ة  �مل���ج���الت 
�ملو��شيع  م��ن  ع��دد  مناق�شة  مت  كما 
فيما  خا�شة  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت 
باإر�شال  �لتدريبية  باملجالت  يتعلق 
�لإعالم  وطالبات  ط��الب  م��ن  بع�س 
باجلامعة لتدريبهم بالقيادة �لعامة، 
�لإعالمية  كما مت مناق�شة �جلو�نب 
�لتن�شيق  وك��ي��ف��ي��ة  �جل���ان���ب���ني  ب����ني 
و�لتو��شل �لإعالمي، ومت ��شتعر��س 
�لإعالمية  و�لأن�شطة  �لأع��م��ال  �أه��م 

ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة . م���ن ج��ان��ب��ه، �أكد 
�لعالقات  ع��م��ق  ري��ن��ف��ورد،  �ل��دك��ت��ور 

مبا  م�شيد�ً  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني  �ملتميزة 
ح��ق��ق��ت��ه ���ش��رط��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة من 

�إجناز�ت �أمنية متخذة يف ذلك �أحدث 
�لأ�شاليب و�أكفاأها.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

مت��ك��ن��ت ���ش��رط��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة من 
بالتعدي  ق���ام���ا  م���و�ط���ن���ني  ���ش��ب��ط 
)ر�د�ر  �ل�����ش��رع��ات  �شبط  ج��ه��از  ع��ل��ى 
متحرك( و�إتالفه يف �إحدى �ل�شو�رع 

بر�أ�س �خليمة .
يعقوب  �لعقيد  ق��ال  �لتفا�شيل  ويف 
�شرطة  م�����رك�����ز  رئ����ي���������س  �حل������������د�د، 
�ملو�طنني  �ن  �ل�����ش��ام��ل،  �ل���دق���د�ق���ة 
�مل���ت���ه���م���ني ب���ال���ت���ع���دي ع���ل���ى �ل�������ر�د�ر 
ل  )�������س.م(  و  )م.ع(  ه��م��ا  �مل��ت��ح��رك 
 ) ع����ام����ا   22( ع���م���ره���م���ا  ي����ت����ج����اوز 
�خليمة  ر�أ����س  �م���ارة  خ���ارج  ويقيمان 
 : �ل��ت��ايل  بال�شكل  �جل��رمي��ة  ،ون���ف���ذ� 
ت���رج���ل �أح���ده���م���ا م���ن �مل���رك���ب���ة �لتي 
لوحة  بتغطية  وق��ام  ي�شتقالنها  كانا 
�جلهاز  حمل  ث��م   ، بال�شق  �أرق��ام��ه��ا 
قام   ، وزن��ه  ثقل  ب�شبب  ولكن   ، بيده 
برميه �أر�شاً بهدف حتطيمه و�إتالفه 
، و�أثناء ذلك �شاهدهم �ل�شرطي وقام 
لكنهما  �ل����ف����ور،  ع��ل��ى  مب��الح��ق��ت��ه��م 
ب���اإح���دى  و�لإخ����ت����ب����اء  ب���ال���ف���ر�ر  لذ� 
�لال�شق  ل��ن��زع  ع��م��د�  �لأم��اك��ن حيث 
�أحد  ف�شاهدهما   ، �لأرق��ام  لوحة  من 

باإبالغ  وق��ام  �لآ�شيويني  �لأ�شخا�س 
غ��رف��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات ب��ال�����ش��رط��ة، وعلى 
وحتٍر،  بحث  فريق  ت�شكيل  مت  �لفور 
�أق��ل من �شاعة مت �شبطهما،  وخ��الل 
�عرتفا  �ملبدئية،  �لتحقيقات  وخالل 

بجرميتهما .
و����ش��ت��ن��ك��ر �ل��ع��ق��ي��د ي��ع��ق��وب �حل����د�د، 
�لر�د�ر  على  �لأ�شخا�س  بع�س  تعدي 
وعقوبة  خطورة  مل��دى  مدركني  غري 
�لدولة  ممتلكات  على  ب��ه،  ق��ام��و�  م��ا 
و�شعت  و�لتي  �ل���ر�د�ر،  �أجهزة  ومنها 

يف عدد من �لطرق �حليوية للحفاظ 
م�شتخدمي  و�شالمة  �شالمتهم  على 
�لطريق من �ل�شرعات �لعالية و�شبط 
�ل�شارع مرورياً وفر�س �لنظام و�إلز�م 
�ل�شائقني بالتقيد بال�شرعات �ملحددة 
و�حل����د م��ن �ل���ت���ج���اوز�ت، م���وؤك���د�ً �أن 
�إمنا  �لأجهزة  تلك  و�شع  من  �لهدف 
و�لطائ�شني  �مل�����ش��ت��ه��رتي��ن  ل�����ش��ب��ط 
و�لقو�عد  بالأنظمة  ملتزمني  �لغري 
هذه  وج����ود  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �مل���روري���ة، 
�لأجهزة قد �شاهم ب�شكل كبري وفعال 

�ملرورية  �حل����و�دث  ن�شبة  خف�س  يف 
و�ل����وف����ي����ات، م��ط��ال��ب��اً ج��م��ي��ع �أف�����ر�د 
يقوم  عمن  �لإب���الغ  ب�شرعة  �ملجتمع 
مبثل تلك �لأفعال، وعدم �لتهاون �أو 
�لت�شرت على مرتكبيها لأن ذلك يهدد 

�أمن �ملجتمع و��شتقر�ره. 
�أي  �لتهاون مع  يتم  �أن��ه لن  و�أ���ش��اف 
�شخ�س يعتدي على �ملمتلكات �لعامة 
للدولة و�إتالفها، و�أنه �شيتم مالحقة 
�لر�د�ر  �أج��ه��زة  على  �ملعتدين  جميع 

مهما طالت �ملدة .

•• دبي-الفجر: 

�شارك �أكرث من 5000 يف �مل�شرية 
�ل�������ش���ن���وي���ة �خل����ام���������ش����ة �خل���ا����ش���ة 
حديقة  يف  �ل���ت���وح���د  ب���ا����ش���ط���ر�ب 
زعبيل يف دبي، و�لتي �متدت مل�شافة 
�لتي  �مل�شرية،  وتهدف  كيلومرت.   3
�لأحمر  �لهالل  من  برعاية  �أقيمت 
�لإم�����ار�ت�����ي، وب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن مركز 
�ملبكر  �ل���ط���ب���ي  ل���ل���ت���دخ���ل  �ل���ط���ف���ل 
�لطبية،  دب��ي  مدينة  م��ع  بالتعاون 
��شطر�ب  ح���ول  �ل��وع��ي  زي����ادة  �إىل 
�أن  �إىل  �ل��در����ش��ات  وت�شري  �لتوحد. 
و�ح����د�ً م��ن ب��ني خم�شني ط��ف��اًل يف 
�لعامل يعاين من ��شطر�ب �لتوحد 
يف �ل����وق����ت �حل�������ايل، �لأم�������ر �ل����ذي 
ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��ا���ش��د �جل���ه���ود لإدم�����اج 
�لأطفال �مل�شابني بهذ� �ل�شطر�ب 
�لأم�شية  وح���ف���ل���ت  �مل���ج���ت���م���ع.  يف 
وترفيهية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���اأن�������ش���ط���ة 
كافة  من  جمهور  ح�شرها  متنوعة 
�ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�خت�شا�شيني من جن�شيات خمتلفة 
جاوؤو� لتقدمي �لدعم لهذه �مل�شرية 

�لإن�شانية ذ�ت �لبعد �لإن�شاين. 
ك���م���ا ح���ظ���ي �حل������دث ب���رع���اي���ة من 
�لإمار�ت  وبنك  �لنابودة،  جمموعة 
وبايرن  و���ش��وت��ي��ك،  �ل��وط��ن��ي،  دب���ي 
و�مل�شت�شفى  �مل������ع������د�ت،  ل����ت����اأج����ري 

وبدعم  دب���ي،  يف  �لأمل����اين  �ل�شعودي 
من طري�ن �لإمار�ت، وبنك �شتاندرد 
ت�شارترد، و�شريكو �ل�شرق �لأو�شط، 
و�ملد�ر�س  �ل�شركات  �إىل  بالإ�شافة 
�لتي �شاهمت يف �إجناح هذه �مل�شرية 

.  جتدر �لإ�شارة �إىل �أن مركز �لطفل 
للتدخل �لطبي �ملبكر يوفر خدمات 
ودعم  �لتحليلي  �ل�شلوكي  �ل��ع��الج 
مهار�ت �للغة و�لنطق بالإ�شافة �إىل 

خدمات �لعالج �لوظيفي. 

مو��شلة لتنفيذ مبادر�تها �لت�شغيلية، وتر�شيخا مل�شوؤوليتها �ملجتمعية 
من خالل �لتو��شل مع موؤ�ش�شات �لدولة لتفعيل �جلانب �لجتماعي 
يف  �حلكومي  �لت�شال  �إد�رة  نظمت  �ملجتمع،  �شر�ئح  مع  و�لتو��شلي 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف، بالتعاون و�لتن�شيق مع 
�خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
–مركز �أبوظبي للتوحد – حما�شرة عن ��شطر�ب �لتوحد، ح�شرها 

عدد من �ملوظفني يف مقر �لهيئة يف �بوظبي. 
وت���اأت���ي ه����ذه �مل��ح��ا���ش��رة يف �إط�����ار �ل��ت��وع��ي��ة و�له���ت���م���ام ب��ف��ئ��ة ذوي 
�لتي  و�جلو�نب  �لعلمية  �لأ�ش�س  تناولت  �خلا�شة، حيث  �لحتياجات 
ت�شاعد على دمج هذه �ل�شر�ئح يف �ملجتمع وكيفية م�شاعدتهم وتنمية 
وقدمت  وف��اع��ل��ة.  منتجة  �شريحة  ل��ي��ك��ون��و�  و�إب��د�ع��ات��ه��م  م��و�ه��ب��ه��م 
�شرح  للتوحد  �أبوظبي  مركز  من  �ل�شحي  خولة  �لأ�شتاذة  �ملحا�شرة 

لكيفية �لكت�شاف �ملبكر حلالت �لحتياجات �خلا�شة من قبل �لأ�شر 
باملوؤ�ش�شات  �إحلاقها  �يجابية،و�شرورة  باأ�ش�س  معها  �لتعامل  ،و�آل��ي��ة 
�ملتخ�ش�شة يف رعاية هذه �لفئة ، خا�شة و�أن درجات �لتوحد متفاوتة 
بني حالة �أخرى ، م�شرية �إىل �أن مركز �بوظبي للتوحد يتعامل مع كل 
حالة بالطريقة �لعلمية �لتي تنا�شبها وفق وفق منهج علمي وبر�مج 
لال�شتفادة  �ملجتمع  يف  ودجم��ه��ا  �ل�شر�ئح  ه��ذه  تاأهيل  على  ت�شاعد 
�أن �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية  من طاقاتها .  و�جلدير ذكره 
و�لأوقاف من منطلق ر�شالتها و�إ�شرت�تيجيتها قد �أفردت حيز� و��شعاً 
للتوعية بهذ� �جلانب من خالل خطب �جلمعة و�ملحا�شر�ت �لوعظية 
�لتي تلقى يف �مل�شاجد و�ملوؤ�ش�شات ، كما �أنها ��شتحدثت م�شرف وقفي 
بقية  �إىل  ي�شاف  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  رعاية  يف  ي�شاهم  خا�س 

�مل�شارف �لأخرى.

حما�شرة يف ال�شوؤون االإ�شالمية عن ا�شطراب التوحد
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت جامعة �أبوظبي بفرعيها يف �أبوظبي و�لعني مب�شاركة 400 من �لأ�شاتذة 
خالل  من  �ملختلفة  �ل��دول��ة  ثقافات  بعر�س  �ل��دويل  �ليوم  �حتفالت  و�لعاملني 
�لأزي��اء �لرت�ثية و�لفلكلورية وماأدبة طعام �شمت  �لتي �شملت عرو�س  �لأن�شطة 

�أطباق تر�ثية متنوعة لأكرث من 15 دولة.
و�أكد �لدكتور تريي موتياك نائب مدير جامعة �أبوظبي �أن مبادرة �ليوم �لدويل 
و�لتي نظمتها �جلامعة للعام �لثالث على �لتو�يل تاأتي �شمن حر�س �جلامعة على 
تر�شيخ مفهوم �لتعددية �لثقافية وتعزيز �أهمية �لتعاي�س و�لت�شامح و�حلو�ر مع 

�لآخرين ب�شكل يتجاوز �لعقبات.
و�لإد�رية  �لتدري�شية  �لهيئتني  لأع�شاء  �أي�شا  �لفر�شة  يتيح  �ليوم  �أن  و�أو���ش��ح 
يف  �لعوملة  ت��اأث��ري  على  و�ل��ت��ع��رف  �لبع�س  بع�شهم  م��ع  �حل���و�ر  لتبادل  باجلامعة 

خمتلف �ل�شعوب و�حل�شار�ت �لتي ينتمون �إليها.
و�أ�شار �إىل �أن �ليوم �لدويل يعك�س �لتنوع �لثقايف و�حل�شاري �لذي تتميز به �لبيئة 
�لتعليمية بجامعة �أبوظبي و�لتي من خاللها ي�شتطيع طالب وطالبات �جلامعة 

�لتعامل مع خمتلف �لثقافات و�حل�شار�ت �لتي حتت�شنها �جلامعة.
وت�شم �جلامعة طالبا وطالبات من �أكرث من 50 دولة �لأمر �لذي يعك�س بدوره 
باحت�شانها  تتميز  �لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ل�شكان  �لثقايف  �لتنوع 
جلن�شيات متعددة. من جانبها قالت مرينا �لزغني رئي�شة �للجنة �ملنظمة للحدث 
�ل�شرت�تيجيني  �جلامعة  �شركاء  من  نخبة  مع  بالتعاون  ج��اء  �ل��دويل  �ليوم  �أن 

ومنهم يا�س ووتروورلد وفندق �ملفرق و�شركة �أومينك�س ومنتج �لبدع .
�لفلكلورية  �لعرو�س  لأف�شل  م�شابقات  ��شت�شافت  �لحتفالت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
و�ملاأكولت �لرت�ثية �لتي ي�شتهر بها كل من �لدول �مل�شاركة بالإ�شافة �إىل م�شابقة 

�لزي �لوطني �خلا�س بكل دولة.

جامعة اأبوظبي حتتفل ب�»اليوم الدويل« 

ويل عهد راأ�ش اخليمة ي�شتقبل رئي�ش واأع�شاء احتاد الكيميائيني العرب

�شرطة راأ�ش اخليمة تطلق بريدا الكرتونيا للتوا�شل مع اجلمهور

يف اأقل من �ساعة 

�شرطة راأ�ش اخليمة تقب�ش املتعدين على الرادار املتحرك 
م�شاركة كبرية يف م�شرية من اأجل ا�شطراب التوحد يف دبي

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189356 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

و�شف �لعالمة:قاروره زجاجية �شفافه مكعبة �ل�شكل لها متوجات على و�جهتها ولها غطاء كري�شتال �شفاف 
ولها قاعدة معدنية �ن�شيابية �ل�شكل مكتوب عليها روح �لورد �لطائفي باللغة �لعربية .  

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

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189351 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

زجاجه  وبد�خلها  نقو�س  عليها  �جلو�نب  من  م�شلعه  د�ئرية  ن�شف  كري�شتال  �لعالمة:قاروره  و�شف 
 heritage شطو�نيه ولها غطاء معدين حملزن فوقه ف�س مكتوب عليها خلطه تر�ث باللغة �لعربية و��

  . بالجنليزية   blend
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189359 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

و�شف �لعالمة:قاروره كري�شتال �شفافه مكعبه �ل�شكل عباره عن قطعتني فوق بع�شهما متثل زجاجه و�حدة 
وبد�خلها ��شطو�نه زجاجيه ولها غطاء مكعب �ل�شكل �شغري عليه قر�س معدين مكتوب عليها م�شك �جل�شم 

�مللكي باللغة �لعربية.  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189360 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

ولها غطاء  قاعدة معدنية  ولها  نافرة  بي�شوي عليها زخارف  �شكل  �لعالمة:قاروره كري�شتال على  و�شف 
و��شع عليه �شكل نباتي نافر مكتوب عليها باللغة �لعربية عود بخور معطر ملكي.  

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

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773



ح�بي��ب بن���ك اي ج�ي زي��وري���خ
Habib Bank AG Zurich

U.A.E Branches - Financial Statements As on 31 December 2012        2012 فروع دولة االمارات العربية املتحدة - البيانات املالية يف 31 دي�سمرب       

 بيان الدخل ال�سامل
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان املركز املايل
 كما يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان التدفقات النقدية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 بيان التغريات يف راأ�س مال واأحتياطيات املركز الرئي�سي
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

اي�ساحات ح�ل البيانات املالية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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زيارة قريبة ل�فد كردي اإىل بغداد 

توا�شل فرز االأ�شوات يف انتخابات العراق
االأردن يوقف 8 الجئني �شوريني بتهمة ال�شغب 

•• عمان-ا ف ب:

�كد م�شدر �مني �ردين �م�س �نه مت توقيف ثمانية لجئني �شوريني متهمني 
باثارة �عمال �شغب يف خميم �لزعرتي �جلمعة �دت �ىل ��شابة ع�شرة من 
رجال �لمن بجروح. وقال �مل�شدر لوكالة فر�ن�س بر�س طالبا عدم �لك�شف 
عن هويته �ن �لجهزة �لمنية �وقفت ثمانية لجئني �شوريني من خميم 
�لزعرتي على خلفية �حد�ث �ل�شغب �لتي وقعت �جلمعة وت�شببت با�شابة 
�لدرك  من  �ثنني  حالة  و�شفت  و�ل��درك  �لعام  �لم��ن  عنا�شر  من   10
باحلرجة . و��شاف �نه �شتتم �حالة هوؤلء �لالجئني �مام �لق�شاء لتخاذ 
هز�ع  ح�شني  �لردين  �لد�خلية  وزي��ر  ودع��ا  بحقهم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت 
�ملجايل �ثناء عيادته لحد �مل�شابني من عنا�شر �لدرك يف مدينة �حل�شني 
�ملعتدين  لتقدمي  �لتحقيق  جهود  وتكثيف  �ل���ش��ر�ع  �ىل  عمان  يف  �لطبية 

للق�شاء لينالو� جز�ءهم �لعادل .
وجرح ع�شرة من رجال �لمن �لردنيني بينهم �ثنان ��شابتهما �شيئة جد� 
لالجئني  �لزعرتي  خميم  يف  �شغب  �عمال  �ندلعت  عندما  �جلمعة  م�شاء 
�ل�شوريني �شمال �ململكة عقب �حباط حماولة تهريب عدد من �لالجئني 

�ىل خارج �ملخيم، على ما �فاد م�شدر �مني لوكالة فر�ن�س بر�س �ل�شبت.
وكان خميم �لزعرتي �لذي ياأوي �كرث من 160 �لف لجئ �شوري ويقع يف 
حمافظة �ملفرق �شمال �ململكة على مقربة من �حلدود �ل�شورية، �شهد من 

قبل �عمال �شغب �حتجاجا على �شوء �لو�شاع د�خل �ملخيم.
و�علن رئي�س �لوزر�ء �لردين عبد �هلل �لن�شور �لحد �ملا�شي �ن بالده قررت 
لزمة  �جل�شيمة  �ل��ت��د�ع��ي��ات  لعر�س  �ل���دويل  �لم���ن  جمل�س  �ىل  �لتوجه 
�لوطني  لالمن  �لتهديد  مرحلة  �ىل  و�شلت  �لتي  �ل�شوريني  �لالجئني 

�لردين .
وقال وزير �خلارجية �لردين نا�شر جودة �لحد �ملا�شي �ن �كرث من 485 
�لف مو�طن �شوري دخلو� �لردن منذ �ذ�ر-مار�س 2011 وهو يوفر لهم 
كل ما يحتاجونه من رعاية منا�شد� �لعامل باأن ي�شارك �لردن يف حتمل هذ� 
�لعبء �لن�شاين . وتتوقع �لمم �ملتحدة �ن ي�شل عدد �لالجئني يف �لردن 

�ىل 1،2 مليون �شوري بنهاية �لعام �حلايل.

مقاتالت كرديات على خطوط اجلبهة يف �شوريا �شليمان ينتقد �شقوط قذائف من �شوريا على لبنان
•• بريوت-يو بي اأي:

�شليمان  مي�شال  �جلمهورية  رئي�س  �نتقد 
بالقذ�ئف  ل���ب���ن���ان  �����ش���ت���ه���د�ف  �ن  �م�������س 
و�ل�����ش��و�ري��خ م��ن �لر�����ش���ي �ل�����ش��وري��ة على 
�أن  ���ش��وري��ا، م��ن دون  �ل�شرقية م��ع  �حل���دود 

ي�شري �شر�حة �إىل �جلهة �لتي �أطلقتها.
لبنان  ����ش��ت��ه��د�ف  �إن  ق����ال  ���ش��ل��ي��م��ان  ل��ك��ن 
�ملتعلقة  �مل��ط��ال��ب  ي��ح��ق��ق  ل  ب��ال�����ش��و�ري��خ 
بالدميوقر�طية، خ�شو�شا و�نه يكفي لبنان 
ما ل طاقة على حتمله يف مو�شوع ��شتقبال 

�أمنية  م�شادر  وك��ان��ت  و�ي��و�ئ��ه��م  �لنازحني 
�ل�شمايل  �لبقاع  يف  �لهرمل  بلدة  �ن  قالت 
�شرق لبنان تعر�شت �ليوم ل�شقوط �شو�ريخ 

من قبل م�شلحي �ملعار�شة �ل�شورية .
�ج��ت��م��اع��ه �ىل  ب��ع��د  ب��ي��ان  وق���ال �شليمان يف 
قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي �ن لبنان 

ملتزم �لعمل على �شبط حدوده .
و�أ����ش���ار �ل��ب��ي��ان �ىل �ن ���ش��ل��ي��م��ان ط��ل��ب من 
�لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  و�ملعنيني  �جلي�س 
ملنع �لعتد�ء على �للبنانيني و�حلفاظ على 

�شالمتهم .

•• ا�صطنبول-ا ف ب:

�مل��ت��ح��دة بخطوة ج��دي��دة على �شعيد  �ل��ولي��ات  ق��ام��ت 
�جتماع  ختام  يف  باعالنها  �ل�شورية  للمعار�شة  دعمها 
زيادة  ��شطنبول،  �ل�شوري يف  �ل�شعب  ��شدقاء  ملجموعة 
�لدفاعية،  �لع�شكرية  و�لتجهيز�ت  �ملبا�شرة  م�شاعد�تها 
من دون �ن ت�شمل هذه �مل�شاعد�ت �ل�شلحة �لتي يطالب 

بها �ملعار�شون باحلاح. 
�كرث  ��شتمر  وز�ري  م�شتوى  على  �ج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف   
وزي��ر� من جمموعة  ع�شر  �ح��د  و�شم  �شاعات  �شت  من 
�ل�شدقاء، �و�شح وزير �خلارجية �لمريكي جون كريي 
م�شاء �ل�شبت �ن قيمة �مل�شاعدة �لمريكية �لتي �شتقدم 
 250 ��شبحت  �ل���ش��د،  ب�شار  �لرئي�س  معار�شي  �ىل 
مليون دولر. وكانت و��شنطن �علنت يف �شباط-فر�ير 
للمرة �لوىل تقدمي م�شاعد�ت مبا�شرة غري قاتلة �ىل 

�ملعار�شني بقيمة �شتني مليون دولر.
�ليوم يف وقت  �ننا منر  �ل�شحافيني  �م��ام  ك��ريي  وق��ال 
�ملخاطر يف  �ن  و����ش��اف   . دقيق وه��ذ� ما قادنا �ىل هنا 
�شوريا و��شحة جد�: خطر ��شتخد�م ��شلحة كيميائية، 
وقتل �ل�شعب ب�شو�ريخ بال�شتية و��شتخد�م ��شلحة دمار 

�شامل �خرى ، وخطر �لو�شول �ىل عنف طائفي .
و��شاف هذ� �لعنف �لن بد�أ يعر �حلدود ويهدد �لدول 
�ن يتوقف ومل  �لدم هذ� يجب  ، متابعا حمام  �ملجاورة 
ي��ع��ط ك���ريي ت��ف��ا���ش��ي��ل ع���ن ط��ب��ي��ع��ة �مل���ع���د�ت �جلديدة 
�و�شح  لكنه  �ل�����ش��وري��ني،  �ملعار�شني  �ىل  �شت�شلم  �ل��ت��ي 
و�لدو�ت  �لع�شكرية  �لغذ�ئية  �لوجبات  �شتتخطى  �نها 
غري  �لتجهيز�ت  م��ن  �خ��رى  �ن��و�ع��ا  لتت�شمن  �لطبية 

�لقاتلة .
وقبل �جتماع ��شطنبول ذكرت و�شائل �لعالم �لمريكية 
�لر�شا�س  من  و�قية  �شرت�ت  تت�شمن  قد  �مل�شاعدة  �ن 

ومركبات ومناظري ليلية.
تلبية  عن  بعيدة  ت��ز�ل  ل  �لمريكية  �مل�شاعدة  �ن  غري 
رغبات �ملعار�شة �لتي تطالب منذ ��شهر طويلة با�شلحة 
متلك  �لتي  �لنظام  ق��و�ت  مو�جهة  م��ن  متكنها  نوعية 
تر�شانة كبرية من �ل�شلحة و�ملدفعية و�لطري�ن. وترى 
�ملعار�شة يف �حل�شول على هذه �ل�شلحة �حلل �لوحيد 
لرتجيح كفة ميز�ن �لقوى �لع�شكرية وت�شريع �شقوط 
نظام دم�شق ويرر �لغرب عدم تقدمي �ل�شلحة بخ�شيته 
م��ن وق��وع��ه��ا يف �ي���دي �ملتطرفني �ل��ذي��ن ي��ح��ارب��ون يف 

ك��ريي يف موؤمتر �شحايف م�شرتك  �و�شح  وق��د  �شوريا. 
عقده مع رئي�س �لئتالف �حمد معاذ �خلطيب ووزير 
�ملجتمعني  �ن  �وغ��ل��و،  د�ود  �ح��م��د  �ل��رتك��ي  �خل��ارج��ي��ة 
عر  �مل�شلحة  للمعار�شة  م�شاعدة  كل  تتم  ب��ان  تعهدو� 
بقيادة  �ل�شوري �حلر  �لعليا للجي�س  �لع�شكرية  �لقيادة 
�دري�س. و�شارك يف �لجتماع وزر�ء خارجية دول  �شليم 
غربية وعربية . وقال كريي �ن �ملعار�شة قدمت وثيقة 

مهمة متثل روؤيتها مل�شتقبل �شوريا .
�ملعار�شة يف هذه �لوثيقة،  �لتي تلتزم بها  وبني �لمور 
بح�شب كريي، قيام �شوريا تعددية تتمتع فيها كل �قلية 

بحقوقها وت�شارك يف خيار�ت �مل�شتقبل .
ت�شتخدم  و�ل  و�لتطرف  �لره��اب  برف�س  �لتزمت  كما 
�ل�شلحة �لكيميائية، وعدم ح�شول �ي �عمال �نتقامية 
�شد �ي ط��ائ��ف��ة، وع���دم و���ش��ول �لأ���ش��ل��ح��ة �ىل �جلهات 

�خلطاأ ، و�ولوية �حلل �ل�شيا�شي .
ملتزمون  نحن  �مل��وؤمت��ر  يف  جهته  م��ن  �خلطيب  وق���ال 
باحلفاظ على هذ� �لبلد بلد� موحد� ذ� ��شتقالل كامل 

قر�ره �ل�شيادي ينبع من �بنائه .
كما طالب رو�شيا ب �ن تتخذ دور� �يجابيا جتاه �لزمة 
يعي�شه  �ل��ذي  �لعناء  ه��ذ�  رف��ع  يف  و�مل�شاركة  �ل�شورية، 

�ل�شعب �ل�شوري .
كما دعا �ل تتورط �ير�ن �كرث مما تورطت و�ن ت�شحب 
ب�شحب  �هلل  ح��زب  �ىل  ت��وع��ز  و�ن  و�شباطها  خ��ر�ءه��ا 
�شيكون  �كر  �ىل معركة  �ملنطقة  مقاتليه جتنيبا جلر 

�خلا�شر �لكر فيها هذه �جلهات ، بح�شب قوله.
و�ز�ء عدم ح�شول تقدم يف جمال �لت�شليح �لنوعي، �شدد 
�ل�شورية  و�ل��ث��ورة  �ملعار�شة  لقوى  �لوطني  �لئ��ت��الف 
خ��الل �لج��ت��م��اع على وج���وب �شياغة و�ل��ت��ز�م حتالف 
للدول �ملقتدرة من جمموعة ��شدقاء �ل�شعب �ل�شوري 
�لأ�شد  �ج��ر�ء�ت حمددة وفورية لتعطيل قدرة  لتنفيذ 
عن ��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيماوية و�ل�شو�ريخ �لبال�شتية 
من خالل �شربات جر�حية للمو�قع �لتي ثبت �طالق 

�شو�ريخ منها عن طريق طائر�ت من دون طيار .
كما طالب، بح�شب ما �و�شح يف بيان �شادر عنه، بالعمل 
على فر�س حظر طري�ن وحماية على �حلدود �ل�شمالية 
و�جلنوبية ل�شمان عودة و�شالمة �لالجئني �ل�شوريني  
�خرى  وثيقة  بح�شب  �ل�شبت،  �ملعار�شة  ��شدقاء  وجدد 
�شدرت عن �لجتماع بح�شب ما �علن كريي، تاأييدهم 
�ل�شورية  �لزم��ة  حلل  �لتفاو�س  طاولة  على  للجلو�س 

�مل�شتمرة منذ �كرث من �شنتني، يف �طار �تفاقات جنيف 
�لتي مت �لتو�شل �ليها يف حزير�ن-يونيو 2012.

وتقول �لوثيقة �ذ� رف�س �لنظام �ل�شوري هذه �لفر�شة، 
خطة  وتف�شل  للمعار�شة  م�شاعدتنا  زي���ادة  ف�شنعلن 
�شوريا  ح���ول  �لت�����ش��ال  جم��م��وع��ة  تبنتها  �ل��ت��ي  جنيف 
وتركيا  �لعربية  و�جل��ام��ع��ة  �ل��ك��رى  �خلم�س  )�ل����دول 
م��ر�ح��ل عملية  �لوروب������ي(  �مل��ت��ح��دة و�لحت�����اد  و�لمم 
�لط���ر�ف  فيها  ت�����ش��ارك  ���ش��وري��ا  يف  �ن��ت��ق��ال��ي��ة  �شيا�شية 
�لرئي�س  ذك���ر م�شري  ع��ل��ى  ت��اأت��ي  �ن  دون  م��ن  �مل��ع��ن��ي��ة، 

�ل�شوري ب�شار �ل�شد.
�لمل��اين غيدو  وزي��ر �خلارجية  �علن  �شياق مت�شل  ويف 
�ملانيا م�شتعدة لدر��شة رفع حظر  �ن  �م�س  ف�شرتفيلي 
�لحتاد �لوروب��ي على �ل�شلحة �ىل �ملعار�شة �ل�شورية 

�ذ� قدمت دول �وروبية �خرى طلبا بهذ� �ملعنى.
وقال �لوزير لل�شحافة غد�ة �جتماع جمموعة ��شدقاء 
�و دولتان يف �لحتاد  ر�أت دولة  �ذ�  ��شطنبول  �شوريا يف 
�لوروب��ي �نه لي�س هناك خطر وقوع هذه �ل�شلحة يف 
�يدي جمموعات �خرى، �شتحرتم )�ملانيا( هذ� �لر�أي .

و�عرب ف�شرتفيلي عن ��شتعد�ده لدر�س ت�شليم مقاتلي 

�ل�شد  ب�شار  �لرئي�س  نظام  يحاربون  �لذين  �ملعار�شة 
�شرت�ت و�قية من �لر�شا�س. و�و�شح �ن وزر�ء �خلارجية 
لوك�شمبورغ  يف  �لث��ن��ني  �شيبحثون  �ل��ذي��ن  �لوروب��ي��ني 
رف���ع ج��زئ��ي��ا �حل��ظ��ر �ل��ن��ف��ط��ي �مل��ف��رو���س ع��ل��ى دم�شق، 

�شي�شتفيدون من �لجتماع لبحث م�شاألة �ل�شلحة.
و�عرب ف�شرتفيلي عن �رتياحه لتعهد �ئتالف �ملعار�شة 
�لرهاب  وحم��ارب��ة  �لدميوقر�طية  ب��اح��رت�م  �ل�شورية 
وق��ال يف هذه  �لك��رث تطرفا.  ع��ن ف�شائلها  و�لب��ت��ع��اد 
�كر  بجهود  �لقيام  يجب  بانه  مقتنعون  �ننا  �لظروف 

وبرت�شيخ دعمنا للمعار�شة وهذ� ما �شنفعله .
لكنه ��شار �ىل �ن هذ� �لدعم ملقاتلي �ملعار�شة يجب �ن 
مير عر هيئاتها �لتمثيلية لن �لدعم �لغربي لها يريد 
تعزيز �لقوى �لدميوقر�طية ولي�س �ملجموعات �لكرث 
تطرفا. و�علن �لوزير �لملاين �ن �مل�شاعدة �لتي تقدمها 
لي�شل  ي���ورو  مليون  ب15  �شتزيد  للمعار�شة  ب���الده 
هذ�  ويف  ي����ورو.  م��ل��ي��ون   145 �ىل  �لج���م���ايل  مبلغها 
بنية مكلفة تطبيق على �حلدود  �ملانيا  �شتن�شئ  �لط��ار 
�لرتكية-�ل�شورية م�شاريع �شحية و�خرى لتاأمني بنى 

حتتية لالجئني.

�أ�شهر ب�شبب �لظروف �لأمنية يف هاتني �ملحافظتني.
من جهة �أخرى، �أعلنت رئا�شة �إقليم كرد�شتان �لعر�ق، 
�م�س عن زيارة قريبة يقوم بها وفد كرد�شتاين عايل 
�لتحالف  م��ع  مباحثات  لإج����ر�ء  ب��غ��د�د  �ىل  �مل�شتوى 
�ل��وط��ن��ي و�حل��ك��وم��ة �لحت��ادي��ة ب��ه��دف �ل��و���ش��ول �ىل 

معاجلات جذرية للملفات �لعالقة بني �جلانبني.
�ث��ر �جتماع  ب��ي��ان��اً  �إق��ل��ي��م كرد�شتان  رئ��ا���ش��ة  و�أ���ش��درت 
�ئتالف  م��ع  �ل��ب��ارز�ين  م�شعود  �لإق��ل��ي��م  رئي�س  عقده 
�لرملانية  �لكتل  �لكرد�شتانية ووزر�ء وروؤو�شاء  �لقوى 
�لحتادية،  و�حلكومة  �لنو�ب  �لكرد�شتانية يف جمل�س 

بح�شور رئي�شي برملان وحكومة �لإقليم.

•• بغداد-وكاالت:

�نتخابات  يف  �لأ�شو�ت  فرز  عملية  �لعر�ق  يف  تتو��شل 
�لعليا  �ملفو�شية  �أع��ل��ن��ت  فيما  �مل��ح��اف��ظ��ات،  جم��ال�����س 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �أن 50 % م��ن �إج���م���ايل م��ن ل��ه��م حق 
�لت�شويت �شاركو� يف �لنتخابات �لتي جرت �أم�س �لأول 

يف 12 حمافظة من �أ�شل 18.
وح�����ش��ب م�����ش��وؤويل �مل��ف��و���ش��ي��ة، ����ش���ارك ���ش��ت��ة ماليني 
و400 �ألف و777 ناخبا يف هذه �لنتخابات من بني 
نحو 13 مليونا و800 �ألف ناخب م�شجل، م�شددين 
على �أن هذه �لن�شبة عالية جد� يف �لظروف �لتي يعي�س 

فيها �لبلد.
وبلغت ن�شبة �مل�شاركة يف بغد�د %33 فقط، وهي �أدنى 
�لتي جرت فيها  �ل�12  �ملحافظات  ن�شبة ت�شويت بني 
�لنتخابات، فيما �شجلت حمافظة �شالح �لدين �أعلى 
�أن  وي��ذك��ر   .%  61 �إىل  و�شلت  حيث  م�شاركة  ن�شبة 
ن�شبة �مل�شاركة يف �لنتخابات �لت�شريعية �لأخرية بلغت 

.%  62
�لنتخابات  ه��ذه  يف  باأ�شو�تهم  �لعر�قيون  �أدىل  وق��د 
م�����ش��ددة عك�شت �خل�شية من  �أم��ن��ي��ة  �إج�����ر�ء�ت  و���ش��ط 
�نتخابية منذ  �أول عملية  �ملت�شاعد موؤخر�، يف  �لعنف 

�لن�شحاب �لأمريكي.
�ل�شابعة  �ل�شاعة  �أبو�بها عند  وفتحت مر�كز �لقرت�ع 
�ل�شاعة  ع��ن��د  و�أغ���ل���ق���ت  �مل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت  ���ش��ب��اح��ا 
�خلام�شة م�شاء، لتبد�أ بعد ذلك عملية فرز �لأ�شو�ت 

�لذي  �لأح��د  يوم  ت�شتمر طيلة  �أن  �ملفرت�س  �لتي من 
�أعلن يوم عطلة ر�شمية.

و�أع���ل���ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء ن����وري �مل��ال��ك��ي يف ب��ي��ان جناح 
�لعر�قي  �ل�شعب  �ملحافظات، مهنئا  �نتخابات جمال�س 
�ل�����ش��ج��اع �ل����ذي �أق���ب���ل ع��ل��ي��ه��ا ب��ح��ر���س رغ���م ت�شكيك 

�مل�شككني وتهديد�ت �لإرهابيني . 
2006 قال  �ل��ب��الد م��ن��ذ  �ل���ذي يحكم  �مل��ال��ك��ي  وك���ان 
عقب �لإدلء ب�شوته �شباحا يف فندق �لر�شيد باملنطقة 
�خل�شر�ء �ملح�شنة يف بغد�د كل مو�طن ومو�طنة، رجل 
كبري �أو �شغري، �شاب و�شابة، يظهرون �أمام �ل�شندوق 
ويلونون �أ�شابعهم، يقولون لأعد�ء �لعملية �ل�شيا�شية 

�إننا لن نرت�جع.
�لعر�ق  م��ن م�شتقبل  �خل��ائ��ف��ني  ل��ك��ل  �أق����ول  و�أ����ش���اف 
و�خل��ائ��ف��ني م���ن ع����ودة �ل��ع��ن��ف و�ل��دي��ك��ت��ات��وري��ة �إننا 
�شنحارب يف �شناديق �لقرت�ع، مو�شحا �أن هذه ر�شالة 

طماأنة للمو�طن باأن �لعر�ق بخري.
�لن�شحاب  م��ن��ذ  �ن��ت��خ��اب��ات  �أول  ه���ذه  �مل��ال��ك��ي  وت��اب��ع 
2011(، وه���ي دل��ي��ل ع��ل��ى قدرة  �لأم���ريك���ي )ن��ه��اي��ة 
�أن  على  �حلكومة  وق��درة  �ل�شيا�شية  �لعملية  و�شالبة 
جتري مثل هذه �لنتخابات لقد �أ�شبحت لدينا خرة 

يف �إجر�ء �لنتخابات.
�أكرث  �إىل  ينتمون  مر�شح   8100 من  �أك��رث  وتناف�س 
يف  م��ق��ع��د�  ب�378  ل��ل��ف��وز  �شيا�شيا  ك��ي��ان��ا   260 م��ن 
جمال�س 12 حمافظة، بعدما قررت �حلكومة تاأجيل 
�لنتخابات يف �لأنبار ونينوى لفرتة ل تزيد على �شتة 

وقال �لبيان �إن وفد�ً �شيا�شياً كرد�شتانياً عايل �مل�شتوى 
ي���زور ب��غ��د�د ق��ري��ب��اً لإج����ر�ء م��ب��اح��ث��ات م��ع �لتحالف 
�ل��وط��ن��ي و�حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة ب��غ��ي��ة �ل��و���ش��ول �ىل 

معاجلات جذرية للملفات �لعالقة بني �جلانبني.
ر�شالة،  'ي��ج��اب��ي��اً  ق��ي��ّم  �أن �لج��ت��م��اع  �ل��ب��ي��ان  و�أ����ش���اف 
�إبر�هيم �جلعفري رئي�س كتلة �لتحالف �لوطني، �ىل 
رئي�س �لإقليم، وعلى �شوء حمتو�ها تقرر �إر�شال وفد 
مع  �ملبا�شر  للحو�ر  بغد�د،  �ىل  �مل�شتوى  عايل  �شيا�شي 
�لتحالف �ملذكور ومع �حلكومة �لحتادية، لو�شع �آلية 
�شمن  و�ل��ت��و�زن  �لوطني  و�لتو�فق  �ل�شر�كة  لتحقيق 

�لد�شتور .

•• بريوت-رويرتز:

يف ���ش��وري��ا وج��د ع�����ش��ر�ت م��ن �ل��رج��ال مم��ن يجري 
��شتدعاوؤهم كل �شهر لالن�شمام للجي�س و�لقتال يف 
�شفوفه بديال �أكرث �غر�ء �أل وهو �لبقاء يف ديارهم 
و�لن�شمام ملجموعات �شبه ع�شكرية مو�لية للرئي�س 
�ل�شوري ب�شار �ل�شد ما يوؤمن لهم ن�شيبا من �لغنائم 
�لتي تنهب �ثناء �شن غار�ت على �ملقاتلني �ملناوئني 
لال�شد. ودخلت �لنتفا�شة �شد �ل�شد �لتي بد�أت يف 
م�شتنزفة  �لثالث  عامها  �شلمية  �حتجاجات  �شورة 
�لعرقية  �لنق�شامات  و�نتقلت  �لنظامي.  �جلي�س 
�ل��و�ح��دة �ىل �جلي�س  �ف���ر�د �لم��ة  ب��ني  �لتي تفرق 
فر�ر  نتيجة  ق��وت��ه  م��ن  �لكثري  بالفعل  فقد  �ل���ذي 

بع�س �فر�ده و�ن�شمام �لبع�س �لخر للمعار�شة.
�لتي  �لعلوية  �لقلية  م��ن  �جلي�س  �شباط  وي�شعر 
جي�شا  لقيادته  �لرت��ي��اح  بعدم  �ل���ش��د  �ليها  ينتمي 
�ل�شنية  لالغلبية  ينتمي  معظمهم  �ملجندين  م��ن 
ي�شتطيعون  �نهم  �ل�شباط  ه��وؤلء  يقول  �لبالد.  يف 
�كرث ولء من ميلي�شيات غري نظامية  ت�شكيل قوة 

تنت�شر يف �نحاء �لبالد.
و�ل��ث��الث��ني من  �خلام�شة  ع�شكري يف  ق��ائ��د  وق���ال   
عمره يف حمادثة هاتفية من دم�شق بعدما �ندلعت 
�لح�����د�ث ب�����د�أت ق��ي��ادت��ن��ا ت��ف��ق��د �ل��ث��ق��ة يف �جلي�س 
��شابت  ه��ذه  مثل  ح��رب  يف  �لر����س  على  وفعاليته 
من  كبري  ع��دد  فر   .. �ل�شوري  �جلي�س  �ل�شيخوخة 
�جلنود و�ن�شم �لبع�س لع�شابات م�شلحة �ملعار�شة  

لعتبار�ت  ��شمه  ن�شر  رف�س  �ل��ذي  �ل�شابط  وتابع 
�لوطني.  �ل��دف��اع  ق��و�ت  ت�شكيل  فكرة  و�تتنا  �منية 
ث��م حتولت  �لح���ي���اء  �شعبية جت���وب  ك��ل��ج��ان  ب����د�أت 
جلماعات م�شلحة ويف �و�خر 2012 �كت�شبت �شفة 
قانونية حتت م�شمى قو�ت �لدفاع �لوطني. وكانت 
با�شم  قبل  م��ن  ت��ع��رف  لال�شد  �مل��و�ل��ي��ة  �مليلي�شيات 
�ل�شبيحة ومنذ ظهورها غلبت عليها نزعة طائفية 
و�ث�����ارت �ل���ف���زع يف ن��ف��و���س �لغ��ل��ب��ي��ة �ل�����ش��ن��ي��ة �لتي 
تتهمها بارتكاب عدة مذ�بح �شد �فر�دها. وخ�شعت 
وتغيري�ت  وتدريب  تنظيم  �عادة  لعملية  �مليلي�شيات 
وت�شف نف�شها بانها جي�س �حتياط متطوع. ويقول 
مقاتلو قو�ت �لدفاع �لوطني �ن �جلي�س يدفع لهم 

رو�تبهم. 

اجلي�ش ال�شوري ي�شكل قوات موازية 

اأملانيا م�ستعدة لدرا�سة رفع احلظر على االأ�سلحة

وا�شنطن ت�شاعف م�شاعداتها الدفاعية للمعار�شة ال�شورية 

�لحتاد �لدميوقر�طي �لفرع �ل�شوري حلزب �لعمال �لكرد�شتاين �ملتمردون �لكر�د 
�ملعار�شة  مقاتلي  مع  م��وؤخ��ر�  �للجان  حتالفت  مق�شود  �ل�شيخ  حي  ويف  تركيا  يف 
طويلة  خ��رة  للكرديات  للعربيات،  وخالفا  �ل���ش��د.  ب�شار  نظام  �شد  معركتهم  يف 
ت�شعينات  يف  عاملية  �شهرة  �لكرد�شتاين  �لعمال  حزب  مقاتالت  وعرفت  �لقتال.  يف 
�لقرن �ملا�شي خ�شو�شا من خالل تنفيذ �لعمليات �لنتحارية وتوؤكد �جنيزيك �ن 
مقاتلي حزب �لحتاد �لدميوقر�طي �كانو� من �لرجال �م �لن�شاء يتلقون �لتدريب 
�ل�شارم نف�شه ويتوجهون معا �ىل �جلبهة ويتقا�شمون �لعباء. وتقول ممتاز )18 
عاما �ن �لتحاقها ب�شفوف مقاتلي �ملعار�شة قبل عام كان جتربة ذ�ت طابع متحرر 
وهي �ملقاتلة �لوحيدة بني ��شقائها و�شقيقاتها، و�جنزت ذلك بني ليلة و�شحاها. 
تابع لالحتاد  �لتحقت مبع�شكر تدريب  �لطالبة �ىل مقاتلة عندما  وحتولت هذه 
�لدميوقر�طي يف مدينتها �فرين �ملعقل �لكردي يف �شمال حلب وتقول �ل�شابة حمل 

�ل�شالح كان قر�ر� �شخ�شيا.

•• حلب-ا ف ب:

�لتي يهيمن عليها  �مل�شلحة  �ل�شورية  �ملعار�شة  �لقائدة �جنيزيك يف �شفوف  ترز 
�لرجال ب�شكل �شبه كامل، حيث تقود جمموعة من �ملقاتلني �لكر�د �لكر منها قامة 
وت�شدر �ليهم �لو�مر حا�شرة �لر��س. وتقود هذه �ملر�أة �لهزيلة ع�شر�ت �ملقاتلني 
�لكر�د يف حي �ل�شيخ مق�شود �لو�قع حتت �شيطرة مقاتلي �ملعار�شة يف �شمال حلب 
عا�شمة �شوريا �لقت�شادية �لتي ت�شهد مو�جهات عنيفة منذ ت�شعة ��شهر. وتقول 
�جنيزيك 28 عاما ت�شتطيع �لن�شاء ��شتخد�م �لبنادق �للية ور�شا�شات كال�شنيكوف 
�شارع مقفر يف حي  بر�س يف  لفر�ن�س  . و�شرحت  كالرجال  �لدبابات متاما  وحتى 
�ل�شيخ مق�شود و�شط �ملباين �ملدمرة جر�ء �لنفجار�ت �و �لتي �خرتقها �لر�شا�س 
 20 �لتي تقودها �جنيزيك  �لكتيبة  . وت�شم  �لن�شاء جزء ل يتجز�أ من ثورتنا  �ن 
حلزب  �مل�شلحة  �لذر�ع  �لكردي،  �ل�شعب  حماية  للجان  تابعة  وهي  �لن�شاء  % من 

اجلروان يرتاأ�ش اأعمال اجلل�شة الثالثة للدورة 
العادية االأوىل للربملان العربي بالقاهرة

•• القاهرة-وام:

�نطلقت �م�س مبقر �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية �أعمال �جلل�شة 
�لثالثة للدورة �لعادية �لوىل للرملان �لعربي لعام 2013 برئا�شة معايل 

�أحمد �جلرو�ن رئي�س �لرملان وم�شاركة �لنو�ب �لأع�شاء.
�أع�شاء �لرملان �لعربي  �شارك يف �جلل�شة وفد �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي 
وهم �شعادة �شامل بن هويدن و�شعادة م�شبح �لكتبي و�شعادة �شيخة عي�شى 
�ل��رمل��ان �لعربي �شيظل د�ئ��م��ا د�ع��م��ا للجهود  �ل��ع��ري. وق��ال �جل���رو�ن �ن 
�لعربية �ملبذولة لتحقيق �لمن و�ل�شالم �لعادل ل�شعوبه �لعربية يف ربوع 
�إليه �لح��د�ث يف �شوريا من دمار  �آلت  ملا  �أ�شفه  �لوطن �لعربي معربا عن 
وعنف وت�شريد بحق �ل�شعب �ل�شوري. و�أكد �جلرو�ن يف كلمته �أمام �جلل�شة 
�لعربية  �جلهود  لكافة  �لرملان  وتاأييد  دعم  �لعربي  للرملان  �لفتتاحية 
وتطلعات  �آم��ال  وحتقيق  �ل�شورية  �لدماء  �شفك  لوقف  �ملبذولة  و�لدولية 
�جلرو�ن  ون��دد  �لدميقر�طية.  �حلديثة  �شورية  بناء  يف  �ل�شوري  �ل�شعب 
من  �لفل�شطيني  �ل�شعب  �شد  �مل��ت��و����ش��ل  �لغا�شم  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  ب��ال��ع��دو�ن 
و�ملو�ثيق  بالتفاقيات  �لتز�مه  وعدم  �ملقد�شة  لالماكن  وتهويد  ��شتيطان 
�شد  فعله  م��ا  �يل  م�شري�  و�ملعتقلني  �ل���ش��ري  بحقوق  �خلا�شة  �ل��دول��ي��ة 
�ل�شري مي�شرة �أبوحمديه �ل�شهيد �لفل�شطيني �لذي كان يعاين من مر�س 
ع�شال �أدي �يل ��شت�شهاده نتيجة �لتعمد يف �إهمال �شلطات �لحتالل وعدم 
��شتجابتها لطالق �شر�حه لتاأمني �لعالج �لالزم له. و�شدد �جلرو�ن علي 
�ل�شالم  لتحقيق  �ملبذولة  و�جل��ه��ود  �لفل�شطينية  للق�شية  �ل��رمل��ان  دع��م 
و��شتعادة كامل حقوق �ل�شعب �لفل�شطيني. ووجه �ل�شكر للدول �لتي قامت 
بت�شديد ن�شب م�شاهماتها يف مو�زنة �لرملان �لعربي مطالبا بقية �لدول 
�لع�شاء بال�شر�ع يف �شد�د م�شاهماتها حتي يتمكن �لرملان من �لنهو�س 
و�شهدت  �لك��م��ل.  �ل��وج��ه  علي  مهامه  �أ�د�ء  ومو��شلة  �ل�شامية  بر�شالته 
�شعود  �ل�شعودية   م��ن  �جل��دد  لالع�شاء  �لق�شم  �د�ء  �لفتتاحية  �جلل�شة 
�ملنيف  علي  ب��ن  �هلل  وعبد  �ل�شعودن  �ل��ك��رمي  عبد  ب��ن  �هلل  وعبد  �ل�شمري 
حممد  وهاجر  �شهد  �لعزيز  عبد  �بر�هيم  ليبيا   وم��ن  فهم   بن  وم�شعل 

�لقائد وحممد عبد �لنبي بقي وخالد 
موريتانيا   م��ن  و  �مل�شري  علي  ع��م��اد 
و�أكد   . �ل�شيخ  ولد  حممد  �أبو�ملعايل 
�لعزيز  عبد  �بر�هيم  �لليبي  �لنائب 
�لعربي  �ل��ع��ون  ت��وف��ري  �أه��م��ي��ة  �شهد 
لبالده من �أجل �عادة �أمنها و�إعمارها 
و��شتقر�رها. وقال �شهد يف كلمة له 
عقب �أد�ء �لق�شم  �إننا حري�شون علي 
�أهد�ف  �لر�مية لجناح  بذل �جلهود 
�ل��ع��رب��ي وتعميق  �ل���رمل���ان  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لدميقر�طية  و�ل���ق���ي���م  �مل���ف���اه���ي���م 
وتعزيز  �لن�������ش���ان  وح���ق���وق  وث��ق��اف��ة 
�ل���ت���ع���اون م���ع �مل��ج��ال�����س �ل��ع��رب��ي��ة يف 

17 فر�ير  خمتلف �ملجالت  منوها مبوقف �لرملان �لعربي حيال ثورة 
�لليبية و�لتي �إت�شمت بالتز�ن و�ل�شجاعة و�لتاأييد �لكامل لل�شعب �لليبي 
�لأربع  �للجان  وثورته. وتناق�س �جلل�شة �جلديدة للرملان نتائج وتقارير 
�لتابعة له و�لتي �جتمعت على مدى �ليومني �ملا�شيني �ل�شوؤون �ل�شيا�شية 
�لقر�ر�ت  بتفعيل  يتعلق  ما  خا�شة  و�ل�شباب  و�مل��ر�ة  و�ملالية  و�لجتماعية 
يخ�س  فيما  �ل��دوح��ة  يف  و�لع�شرين  �لر�بعة  �لعربية  �لقمة  عن  �ل�شادرة 
�لق�شية �لفل�شطينية ومهمة �لوفد �لوز�ري �لعربي �ملرتقبة يف 29 �بريل 
وتطور�ت  �لفل�شطينية  �لوطنية  �مل�شاحلة  وحتقيق  و��شنطن  �ىل  �جلاري 
�لأو�شاع يف �شوريا وجهود حل �لزمة �لر�هنة وتعزيز �لتو��شل بني �لرملان 
�لعربي وروؤ�شاء �لرملانات �لوطنية و�لمانة �لعامة للجامعة �لعربية. كما 
يناق�س �لرملان �لعربي بنود� حول �أو�شاع �ملر�أة �لعربية و�لطفل يف مناطق 
�للجوء و�لنزوح و�لحتالل خا�شة �ملر�أة �لفل�شطينية و�عد�د �طار ت�شريعي 
بني  و�لتن�شيق  �لتعاون  �ىل  ��شافة  حقوقها  وي�شمن  �مل���ر�أة  يحمي  عربي 
جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية بالرملان وقطاع �ل�شوؤون �لجتماعية باجلامعة 

�لعربية ف�شال عن ق�شايا �ل�شباب يف �لوطن �لعربي. 
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رقد �مل�شتبه به �لناجي يف تفجري�ت مار�ثون بو�شطن يف م�شت�شفى 
�لتحدث  �لذي يجعله غري قادر على  م�شابا بجروح خطرية �لمر 
كان  �ذ�  وم��ا  �ل��ه��ج��وم  ور�ء  �ل��د�ف��ع  لتحديد  �ملحققون  عمل  بينما 
�لخو�ن وهما من �أ�شول �شي�شانية و�ملتهمان يف �لهجوم قد ت�شرفا 
مبفردهما. و�عتقل جوهر ت�شارناييف 19 عاما يف وقت متاأخر من 
م�شاء �جلمعة �ملا�شي بعد معركة بال�شلحة �لنارية مع �ل�شرطة �نهت 
مطاردة ��شتمرت يوما وبعثت على �لرتياح و�لفرح يف �نحاء بو�شطن. 
بعد  26 عاما يف وقت مبكر يوم �جلمعة  تيمورلنك  �شقيقه  وت��ويف 
تبادل لطالق �لنار مع �ل�شرطة. ويحاول حمققو مكتب �لتحقيقات 
�لحت��ادي �لتاأكد مما �ذ� كان �لثنان ح�شال على م�شاعدة �دت �ىل 
تفجري �لقنبلتني عند خط �لنهاية يف �ملار�ثون �ملزدحم يوم �لثنني 
وق��ال م�شدر   .176 و��شابة  ��شخا�س  ��شفر عن مقتل ثالثة  مما 
يناير  يف  مو�شكو  �ىل  �شافر  تيمورلنك  �ن  �لقانون  �نفاذ  ب�شلطات 
2012 وق�شى �شتة ��شهر يف �ملنطقة لكن مل يت�شح  كانون �لثاين 
ماذ� فعل خالل وجوده هناك وما �ذ� كان �ت�شل بجماعات مت�شددة يف 
منطقة �لقوقاز �مل�شطربة برو�شيا. وقال م�شدر كبري ب�شلطات �نفاذ 
��شتجوب  �لذي  �لحت��ادي  �لتحقيقات  �ن مكتب  �لمريكية  �لقانون 
�لرو�شية  �ل�شلطات  م��ن  �خ��ط��ار  على  بناء   2011 ع��ام  تيمورلنك 
�ل�����ش��ق��ي��ق �لك����ر ه���و ق��ائ��د �لث���ن���ني رغ���م �ن �ملحققني  ي��ع��ت��ق��د �ن 
على  للوقوف  بال�شقيقني  �شلة  لهم  �ل��ذي��ن  �ل�شخا�س  يفح�شون 

ما �ذ� كان هناك �خرون �شالعون يف �لهجوم.

من �ملقرر �أن ي�شتجوب نو�ب �لرملان �لريطاين هذ� �لأ�شبوع مديري 
هيئة �لإذ�عة �لريطانية )بي بي �شي( حول قر�رهم �ل�شماح لأحد 
�شحفييهم با�شتغالل رحلة جامعية غطاء لدخول كوريا �ل�شمالية.

للهيئة  �جلديد  �لعام  �ملدير  �أن  �لريطانية  �ندبندنت  ذي  وذك��رت 
�شيو�جهان  باتن،  �للورد  �أمنائها  جمل�س  ورئي�س  هول  توين  �للورد 
عن  لرنامج  م���ادة  جمع  �أج���ل  م��ن  للخطر  ط��الب  بتعري�س  تهماً 
�لثقافة  دليل جلنة  تقدميهما  وذلك خالل جل�شة  �ل�شمالية  كوريا 
�ل�شحيفة  وكانت  �ملقبل.  �خلمي�س  بالرملان  و�لريا�شة  و�لإع���الم 
�شويني  ج��ون  �شي  ب��ي  ب��ي  يف  �ل�شحفي  �أن  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  ك�شفت 
�إىل �لدولة  �إىل رحلة لطالب كلية لندن لالقت�شاد يف زيارة  �ن�شم 
�ل�شيوعية. ومل يعلن �شويني عن هويته �ل�شحفية لي�شتغل �لرحلة 
كوريا  عنو�ن  بانور�ما حتت  برنامج  ل�شالح  فيلم خل�شة  ت�شوير  يف 
�ل�شمالية �ل�شرية . و��شتكى �أولياء �لأمور وم�شوؤولو �جلامعة من �أن 
�لطلبة تعر�شو� لت�شليل متعمد من ِقَبل بي بي �شي. وقالت �لكلية 
�لعملية  و�أن  للمخاطر  تقييما  �أج���رت  �شي  ب��ي  ب��ي  ب��اأن  �أُب��ِل��غ��ت  �إن��ه��ا 
ح�شلت على مو�فقة من �أعلى �مل�شتويات . و�أردفت �ل�شحيفة �أن هذه 
�أخرى �شاركت بالرحلة، هي  �ملز�عم تتعار�س مع ت�شريحات طالبة 
ميال �أكيموفا، و�لتي قالت �إنها ذهبت وزمالوؤها �إىل بيونغ يانغ وهم 

على در�ية تامة باأنه يف حال ك�شفهم رمبا يتم �عتقالهم .
 

ف��ت��ح��ت م��ك��ات��ب �لق�����رت�ع �ب��و�ب��ه��ا �م�����س يف ���ش��اح��ل �ل��ع��اج لتنظيم 
�لنتخابات �لبلدية و�لقليمية �لتي يقاطعها حزب �لرئي�س �ل�شابق 
�فاد  �زم��ة �شيا�شية د�مية، ح�شب ما  ل��ور�ن غباغبو بعد عامني من 
�ق����رت�ع يف حي  م��ك��ت��ب  �ب��ي��دج��ان يف  ب��ر���س. ويف  ف��ر�ن�����س  �شحافيو 
�ك��رث من  بعد  ب��الق��رت�ع  �لناخبون  ب��د�أ  �ل�شعبي )جنوب(  كوما�شي 
بالتوقيتني   7،00 �ل�شاعة  يف  ر�شميا  �ملر�كز  فتح  من  �شاعة  ن�شف 
وكان  �لنتخابية.  �مل��ع��د�ت  و�شع  يف  تاأخر  ب�شبب  وغرينت�س  �ملحلي 
�بتد�ئية يف حي  ويف مدر�شة  دوره��م.  ينتظرون  �ل�شخا�س  ع�شر�ت 
بتاأخر �شاعة كما كان �حل��ال يف  ب��د�أت عملية �لق��رت�ع  �بوبو �شمال 
بع�س مناطق بو�كي كرى �ملدن يف و�شط �لبالد. ويف بو�كي �شرح 
روبرت كولدي �مل�شوؤول �ملحلي �لبالغ �لربعني من �لعمر، لفر�ن�س 
ب��ر���س �ن���ه ج���اء ل��ل��ق��ي��ام ب��و�ج��ب��ه ك��م��و�ط��ن م��ع��رب��ا ع��ن �لم���ل يف �ن 
ي�شتخل�س �شكان �شاحل �لعاج �لدرو�س من �ملا�شي تفاديا لي �نزلق 

ل�شلوك طريق �لدميوقر�طية �حلقيقية .

عوا�صم

وا�سنطن

ابيدجان

لندن

ال�شني تتهم اأمريكا بالتج�ش�ش والتمييز العرقي 
•• بكني-رويرتز:

�نتقاد و��شنطن ل�شجلها يف جمال  �ل�شنوي على  �ل�شني يف ردها  �م�س  �تهمت 
حقوق �لن�شان �لوليات �ملتحدة بالتج�ش�س على مو�طنيها و�لتمييز �شد �ملر�أة 

و�لقليات �لعرقية وعدم �تخاذ �جر�ء�ت للحد من �ل�شلحة �لنارية.
�لذي تقوم به �حلكومة �لمريكية حلقوق �لن�شان يف  �ل�شنوي  �لتقييم  وقال 
روتيني  �م��ر  �ل�شني  يف  و�لقهر  �لقمع  �ن  �ملا�شي  �ل�شبوع  �لعامل  �نحاء  �شتى 
�لذين يعي�شون  بالن�شبة للمد�فعني عن حقوق �لن�شان و�ل�شخا�س  ول�شيما 

يف �لتبت ومنطقة �شينجيانغ �لتي تقطنها �غلبية م�شلمة.
�ل�شني  �شينخو� قالت  �ل�شني �جلديدة  �نباء  ن�شرته وكالة  ويف تقرير مطول 
�نتقاد  �نه �شيكون من �لف�شل للوليات �ملتحدة معاجلة م�شكالتها بدل من 
�لخرين لنه لي�س من حقها �ن تكون قا�شيا عامليا. وقالت بكني �ن �لتقارير 
مليئة باملالحظات �ملعيبة �لتي ل تت�شم بامل�شوؤولية ب�شاأن و�شع حقوق �لن�شان 
�ل�شنو�ت  �ل�شني مثلما حدث يف  بينها  دول��ة ومنطقة من   190 �كرث من  يف 
�ملحزن لديها  �ملتحدة جتاهلت و�شع حقوق �لن�شان  �لوليات  �ل�شابقة. ولكن 
ومل تقل كلمة �بد� ب�شاأنه. وقالت �ن �لوكالت �لحتادية لنفاذ �لقانون تر�قب 
على نحو متز�يد �ت�شالت �لمريكيني م�شري� �ىل وثائق جمعها �حتاد �حلريات 
�ملدنية �لمريكي . و��شافت �ن وكالة �لمن �لقومي تتن�شت على �لت�شالت 
�ل�شرطة  �ن  �شينخو�  وقالت  �لليكرتوين.  �لريد  ر�شائل  وتعرت�س  �لهاتفية 
�لمريكيات  ع��دد  وز�د  �شلطتها  ��شتغالل  ����ش��اءت  م��ا  كثري�  �ي�شا  �لمريكية 
�لو�جبة  �حل��م��اي��ة  تتوفر  ل  و����ش��اف��ت   .  2012 يف  �ل���ش��ري  �لعنف  �شحايا 
للحياة و�لمن �ل�شخ�شي ملو�طني �لوليات �ملتحدة �لذين يعانون من �جلر�ئم 
�ملتحدة �خفقت يف �جازة  �لوليات  �ن  �ل�شني  �لعنيفة �خلطرية. وقال تقرير 
�لنار  بارزين لطالق  بعد حادثني  �لنارية حتى  �ل�شلحة  للحد من  �ج��ر�ء�ت 
ب�شكل جماعي مما يعر�س مو�طنيها للخطر. و��شاف �ن هناك �ي�شا متييز� 
�شد �ملر�أة و�لقليات �لعرقية يف �لوليات �ملتحدة. وقال �ن �لتمييز �لديني يف 

تز�يد �شريع �ي�شا مع وجود زيادة يف �لهانات و�لهجمات �شد �مل�شلمني.

انتقادات اأمريكية النتهاكات حق�قية اإ�سرائيلية 

يديعوت: �شفقة �شالح اأمريكية غري م�شبوقة الإ�شرائيل 

كريي وعبا�ش يبحثان يف ا�شطنبول عملية ال�شالم 
�لرئي�س �لرتكي عبد�هلل غول ومع 
�وغلو.  د�ود  �حمد  �خلارجية  وزي��ر 
وتاأتي زيارة عبا�س يف وقت �كد فيه 
�ردوغ��ان عزمه على �لتوجه �و�خر 
�مل��ق��ب��ل �ىل ق��ط��اع غزة  �ي���ار-م���اي���و 
�ملقاومة  حركة  عليه  ت�شيطر  �لذي 
حركة  لكن  )ح��م��ا���س(.  �ل�شالمية 
ومقرها  عبا�س  يتزعمها  �لتي  فتح 
يف ر�م �هلل بال�شفة �لغربية، �نتقدت 
�ردوغان  زي��ارة  م�شروع  جهتها  من 
�لنق�شام  ���ش��ت��ع��م��ق  �ن���ه���ا  م��ع��ت��رة 
م�شدر�  �ن  �ل  �لفل�شطينيني.  بني 

•• ا�صطنبول-ا ف ب:

�ل��ت��ق��ى وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لمريكي 
ج�������ون ك�������ريي جم���������دد� �م�����������س يف 
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  ����ش��ط��ن��ب��ول 
عملية  يف  للبحث  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 
�ل�شالم بني ��شر�ئيل و�لفل�شطينيني 
�ل�شر�ئيلية  �ل���ع���الق���ات  وت��ط��ب��ي��ع 
�لرتكية، بح�شب م�شادر دبلوما�شية. 
وق���د ب����د�أ �مل�������ش���وؤولن �ل���ل���ذ�ن �شبق 
�ل�شهرين  يف  ع���دة  م����ر�ت  و�ل��ت��ق��ي��ا 
�ل�شاعة  يف  �جتماعهما  �لخ��ريي��ن، 
 8،00( �ملحلي  بالتوقيت   11،00
ت غ( يف �ح���د �ل��ف��ن��ادق �ل��ك��رى يف 
وفديهما،  ح�����ش��ور  يف  ����ش��ط��ن��ب��ول 
لقاء  �لج��ت��م��اع  ه���ذ�  يتبع  �ن  ع��ل��ى 
وز�رة  يف  دبلوما�شي  بح�شب  منفرد 
و�شرح  �لم����ريك����ي����ة.  �خل����ارج����ي����ة 
لل�شحافيني  �م��ريك��ي  دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�شيو��شالن  وع���ب���ا����س  ك�����ريي  �ن 
ب��ال��ت��اك��ي��د �ل���ن���ق���ا����س �ل���ق���ائ���م منذ 
�����ش���اب���ي���ع ع�����دة ح�����ول ���ش��ب��ل �ع�����ادة 
 . �ملفاو�شات  ط��اول��ة  �ىل  �لطرفني 
وك��ان ك��ريي �علن �لرب��ع��اء �ملا�شي 
ينفد  ب���د�أ  �ل��وق��ت  �ن  و��شنطن  م��ن 
ل�شتئناف عملية �ل�شالم على �مل�شار 
حمدد�  �لفل�شطيني،  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
على  ���ش��ن��ت��ني  م��ه��ل��ة  �لوىل  ل��ل��م��رة 
ت�شوية.  �ىل  للتو�شل  ح��د  �ق�����ش��ى 
م�شروع  على  حاليا  ك��ريي  ويعمل 
�لفل�شطيني  �لق��ت�����ش��اد  لن��ع��ا���س 

�ن���ه لي�س  ع��ل��ى  ���ش��دد  ت��رك��ي��ا  ر�شميا 
�لعك�س  على  ب��ل  �لتق�شيم  نيتنا  يف 
كذلك   . �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ت��وح��ي��د 
�شيتحادث كريي مع رئي�س �لوزر�ء 
�ل�����رتك�����ي رج������ب ط���ي���ب �ردوغ���������ان 
مغادرته  قبل  �وغلو،  د�ود  ونظريه 
بروك�شل.  �ىل  م���ت���وج���ه���ا  ت���رك���ي���ا 
و���ش��ي��ك��ون ع��ل��ى ج���دول �ع��م��ال هذه 
�ملحادثات مو�شوع تطبيع �لعالقات 
ب���ني �����ش���ر�ئ���ي���ل وت���رك���ي���ا ب��ع��د نحو 
ث����الث ���ش��ن��و�ت م���ن �خل�����الف على 
�تر�ك  ن��ا���ش��ط��ني  ت�شعة  مقتل  �ث���ر 
موؤيدين للفل�شطينيني �ثناء هجوم 
م�شاعد�ت  ��شطول  على  ��شر�ئيلي 
م��ت��وج��ه��ا �ىل قطاع  ك���ان  �ن�����ش��ان��ي��ة 
دبلوما�شي  م�شدر  �شرح  كما  غ��زة، 
وقال  بر�س.  فر�ن�س  لوكالة  تركي 
�لتطبيع  عملية  �ن  نف�شه  �مل�����ش��در 
ر�غبة  وت��رك��ي��ا  ب��ال��ت��اأك��ي��د.  �شتبحث 
يف جتاوز �ل�شعوبات مع ��شر�ئيل . 
�للتان  و��شر�ئيل  تركيا  ق��ررت  وقد 
كانتا حليفني مقربني يف �ملنطقة يف 
�ملا�شي، ��شتئناف �لعالقات بو�شاطة 
�لمريكي  �ل��رئ��ي�����س  م���ن  م��ب��ا���ش��رة 
�ذ�ر-مار�س   22 ويف  �وباما.  ب��ار�ك 
�حلكومة  رئ���ي�������س  و�ف������ق  �مل���ا����ش���ي 
على  نتانياهو  بنيامني  �ل�شر�ئيلي 
تركيا  ر�شمية �ىل  �عتذ�ر�ت  تقدمي 
عن مقتل �لتر�ك �لت�شعة، يف بادرة 
ورف�شتها  �نقرة  بها  طالبت  لطاملا 

�لدولة �لعرية من قبل.

دعوة الإ�شقاط قانون 
اإ�شرائيلي يهّجر البدو 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

دعت منظمة �لعفو �لدولية حكومة 
�إ�شقاط  �إىل  �جل���دي���دة  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 
يوؤدي  �أن  �شاأنه  م��ن  مقرتح  ق��ان��ون 
�لبدو  لل�شكان  ق�شري  ترحيل  �إىل 
م���ن م��ن��ازل��ه��م، و�ل�����ش��ع��ي ب���دل من 
حقوق  حتمي  ت�شريعات  ل�شن  ذل��ك 
�لبدو �ل�شكنية. وتاأتي �لدعوة �لتي 
�أطلقتها �ملنظمة �حلقوقية �لبارزة، 
ومقرها بريطانيا، بينما ينتظر �أن 
تناق�س �للجنة �لوز�رية �لإ�شر�ئيلية 
�لقانون  م�شروع  �لت�شريع  ل�شوؤون 
�لأح��������د.  وم�������ش���روع قانون  �م�������س 
�لنقب  يف  �ل����ب����دو  �إ����ش���ك���ان  ت��ق��ن��ني 
عليه  و�ف����ق����ت  �ل������ذي   ،  2012
ثالثني  ي��ه��دد  �ل�شابقة،  �حل��ك��وم��ة 
ب��دو �شحر�ء  �أل��ف��ا على �لأق���ل م��ن 
�لنقب جنوبي �إ�شر�ئيل بالطرد من 
�لدولية  �لعفو  وبح�شب  منازلهم. 
لع�شر�ت  �ل���ق�������ش���ري  �ل����ط����رد  ف������اإن 
�ملجتمعات  م��ن  �ل��ب��دو  م��ن  �لآلف 
ميكن  ل  لأجيال  فيها  عا�شو�  �لتي 
تريرها با�شم �لتنمية �لقت�شادية 
�أو لأي �شبب �آخر . وو�شفت �ملديرة 
�لأو�شط  �ل�شرق  ل�شوؤون  �مل�شاعدة 
�آن  �أف��ري��ق��ي��ا يف �مل��ن��ظ��م��ة،  و���ش��م��ال 
هاري�شون، م�شروع �لقانون �جلديد 
باأنه ينتهك معايري حقوق �لإن�شان 
�لعاملية، ويجرد �ملو�طنني �ل�شعفاء 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �لتي  �ل�����ش��م��ان��ات  م���ن 
حتمي منازلهم من �لهدم وعمليات 

�لإخالء �لق�شري.

و�ع����������ادة �ل���ث���ق���ة ب�����ني �ل���ط���رف���ني. 
و�ع���ل���ن �ي�����ش��ا �ن رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
�ل���ري���ط���اين �ل�����ش��اب��ق ت����وين بلري 
�لرباعية  للجنة  �خل��ا���س  �مل��ب��ع��وث 
�لو�����ش����ط،  �ل�������ش���رق  �ل���دول���ي���ة �ىل 
�جلهود  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ع��ل��ى  و�ف�����ق 
�لر��شي  �ق��ت�����ش��اد  دف���ع  �ىل  �شعيا 
�ملو�شوع  . وهذ�  �لفل�شطينية قدما 
وعبا�س  كريي  �شيناق�شه  بالتحديد 
ك��م��ا �و����ش���ح �مل�������ش���وؤول �لم���ريك���ي. 
��شتقالة  ب��ع��د  �ل��ل��ق��اء  ه���ذ�  وي���اأت���ي 
�شالم  �لفل�شطيني  �ل����وزر�ء  رئي�س 

يف  ت��اأت��ي  فيا�س  و��شتقالة  فيا�س. 
توقيت �شيء بالن�شبة للدبلوما�شية 
�ي  حتقيق  غياب  ففي  �لمريكية. 
ت��ق��دم ���ش��ي��ا���ش��ي �ث��ن��اء زي����ارة كريي 
و�لر��شي  ����ش��ر�ئ��ي��ل  �ىل  �لخ����رية 
�خلارجية  �ك��ت��ف��ت  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�مل�شوؤولني  م��ع  ب��ات��ف��اق  �لم��ريك��ي��ة 
و�لفل�شطينيني  �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ني 
�لقت�شادية  �لتنمية  ت�شجيع  على 
و�شيتحادث   . �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة  يف 
و�شل  �ل���ذي  �لفل�شطيني  �لرئي�س 
�ىل ����ش��ط��ن��ب��ول �ل�����ش��ب��ت، �ي�����ش��ا مع 

قراقع : اإ�شرائيل تتعاطى مع االأ�شري العي�شاوي كمنتحر وتهيئ االأجواء لالأ�شواأ 
يتعلق بالعي�شاوي ومل تقدم حتى �لآن �أي حل منطقي وعادل لق�شيته 
ملوت مفاجئ يف  يتعر�س  قد  �ل�شحي حيث  حم��ذر� من خطورة و�شعه 

�أية حلظة . 
ممثلي  مع  �ل�شجون  �شباط  قبل  من  �ملكثفة  �لجتماعات  �أن  و�أ���ش��اف 
ونقل  لهم  و�ملعي�شية  �حلياتية  �ملطالب  لبع�س  و�ل�شتجابة  �لأ���ش��رى 
�إىل �شجن نفحة  �لدميقر�طية وقياد�تها  �أ�شرى �جلبهة  جمموعة من 
�ل�شتعد�د  �إط��ار  �لطعام تدخل يف  �إ�شر�با مفتوحا عن  خ�شية خو�شهم 
ملو�جهة �لأ�شرى و�إ�شكاتهم يف حال ��شت�شهد �لعي�شاوي كما عر قر�قع 
عن خيبة �أمل من عدم قدرة �جلهات �ل�شيا�شية �لعربية و�لدولية على 
ت�شعة  م��رور  بعد  �لعي�شاوي  حياة  لإن��ق��اذ  �ل�شيا�شي  و�ل�شغط  �لتدخل 

�أ�شهر من �إ�شر�به عن �لطعام . 

•• غزة -وام:

�م�س  �لفل�شطيني  و�ملحررين  �لأ���ش��رى  �شوؤون  وزي��ر  قر�قع  عي�شى  ق��ال 
�شامر  لالأ�شري  �ل�شحي  �لو�شع  تتعاطى مع  ب��د�أت  �إ�شر�ئيل  �إن حكومة 
�لعي�شاوي كمنتحر ولي�س كمنا�شل م�شرب عن �لطعام من �أجل حريته 

وكر�مته .
و�أو�شح قر�قع يف بيان �شحفي �أن �ملفاو�شات �لتي يجريها جهاز �لأمن 
منذ  كابالن  م�شت�شفى  �لعي�شاوي يف  مع  �ل�شاباك  �لإ�شر�ئيلي  �لد�خلي 
�أ�شبوع تبدو �أنها م�شيعة للوقت و�شورية يف �إ�شارة �إىل �أنها بد�أت تتعامل 
معه كمنتحر ولي�س كمنا�شل و�أعرب عن قلقه �إز�ء �شلوك �إد�رة �شجون 
�لح��ت��الل �لأخ���ري حيث ب���د�أت تهيئ �لأج���و�ء يف �ل�شجون ل��الأ���ش��و�أ مبا 

  مقتل 4 �شرطيني و3 م�شلحني يف باك�شتان 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�م�س  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شحف  �أولت 
وزير  ب��زي��ارة  ملحوظا  �ه��ت��م��ام��ا 
�ل���دف���اع �لأم���ريك���ي ت�����ش��اك هيغل 
�شفقات  ���ش��ي��رم  �أن�����ه  م��و���ش��ح��ة 
ع�شرة  على  قيمتها  ت��زي��د  ���ش��الح 
تطرقت  ك���م���ا  دولر.  م���ل���ي���ار�ت 
�شوريا،  يف  �ل���و����ش���ع  ل���ت���ط���ور�ت 
باعتقال  وتعليمات جديدة تتعلق 
وق�شايا  ب������الإره������اب،  �مل��ت��ه��م��ني 

�أخرى.
يديعوت  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  ف��ق��د 
�أح��رون��وت �أن زي��ارة وزي��ر �لدفاع 
�إ�شر�ئيل  و�شل  �ل��ذي  �لأم��ريك��ي 
�ل�شرق  �إط����ار ج��ول��ة يف  �م�����س يف 
�لأو�شط، تهدف �إىل �إبر�م �شفقات 
����ش���الح ب��ح��ج��م غ���ري م�����ش��ب��وق يف 
بنحو  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت���ق���در  �مل���ن���ط���ق���ة 
ع�شرة مليار�ت دولر مو�شحة �أن 

�ل�شفقات تخ�س �إ�شر�ئيل .
�مل�شرتيات  ���ش��ل��ة  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
طائر�ت  تت�شمن  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
KC- ت���زود ب��ال��وق��ود م��ن ط���ر�ز

�أو�����ش����ري  وم����روح����ي����ات   135
حديثة  و������ش�����و�ري�����خ   V-22
�أن  �إىل  ر�د�ر، م�شرية  ومنظومات 
متويل �ل�شفقة �شيتم على �لأغلب 
من �مل�شاعد�ت �لأمريكية �لبالغة 
3.1 م��ل��ي��ار�ت دولر.  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
�لرنامج  ف���اإن  �ل�شحيفة  ووف���ق 
�ل����ن����ووي �لإي�������ر�ين و�ل���و����ش���ع يف 
مركزيا  مكانا  �شيحتالن  �شوريا، 
�إ�شر�ئيل،  يف  هيغل  حم��ادث��ات  يف 
�شيناء،  يف  �ل��و���ش��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و�لتخوف من ت�شرب �شالح �شوري 

مروحية وتطري مثل طائرة . �أما 
هاآرت�س فر�أت يف �ل�شفقة حماولة 
�أم����ريك����ي����ة ل���ت���ه���دئ���ة �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، 
تغمر  �أوب���ام���ا  �إد�رة  �أن  مو�شحة 
�جلي�س بهد�يا موفورة وتعوي�س 

ع�شكري �شخم .
ويف ظل تهديد�ت عديدة -ت�شيف 
�لدفاع  وز�رة  ف����اإن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة- 
�لأمريكية )بنتاغون( تطمح �إىل 
نف�س  ويف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  �أم���ن  كفالة 

من  �ملفاو�شات.  وملف  للقاعدة، 
�إ�شر�ئيل  �شحيفة  �أ�شهبت  جهتها 
�لطر�زين  م��ز�ي��ا  ���ش��رح  �ل��ي��وم يف 
�للتني  �لطائر�ت  من  �جلديدين 
مو�شحة  �ل�����ش��ف��ق��ة،  ت�����ش��م��ل��ه��م��ا 
�أن���ه���م���ا ���ش��ي��م��ن��ح��ان ����ش���الح �جلو 
و�أد�ء  �أك������ر  ق�����وة  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
م��روح��ي��ة- �أن  مو�شحة  �أف�����ش��ل، 

طائرة �أو�شري فريدة من نوعها 
يف �لعامل فهي تقلع وتهبط مثل 

��شتعمالها  حرية  ت�شييق  �لوقت 
لالأ�شلحة.

�أفادت  م��رم��رة،  �شفينة  ملف  ويف 
حمادثات  �أن  م��ع��اري��ف  �شحيفة 
�ليوم،  ت��ب��د�أ  تركيا  م��ع  �مل�شاحلة 
ح��ول حجم  �ختالف  �إىل  م�شرية 
لعائالت  �لإ�شر�ئيلي  �لتعوي�س 

قتلى �شفينة مرمرة �لرتكية.
�أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ�������ش������ارت 
�مل����ح����ادث����ات ت����ه����دف ب���الأ����ش���ا����س 

هجومية  ق������وة  م����ر�ب����ط����ة  �إىل 
�إ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ع���ل���ى �لأر������ش����ي 
�لع�شكرية  �ملو�جهة  قبل  �لرتكية 
برناجمها  ب�����ش��ب��ب  �إي���������ر�ن  م����ع 
�أن رئي�س قيادة  �ل��ن��ووي. وذك��رت 
عميدرور  يعقوب  �لقومي  �لأم��ن 
تفا�شيل  يجمل  ك��ي  �أن��ق��رة  ي�شل 
�مل�شاحلة من جهة، ولكي يقرتح 
متطورة  ����ش���و�ري���خ  م��ن��ظ��وم��ات 
من  �لقلقة  �أن��ق��رة  �شرقي  �شمال 

�ل�شالح �لنووي �لإير�ين.
عميدرور  ف���اإن  �ل�شحيفة  ووف���ق 
�شيحاول �إحياء �تفاق عام 1996 
بني تركيا و�إ�شر�ئيل و�لذي �شمح 
يف �إطاره ل�شالح �جلو �لإ�شر�ئيلي 
بالتدرب يف �ملجال �جلوي �لرتكي 
�أكنت�شي مقابل  قاعدة  و��شتخد�م 
�ملن�شاآت  �أت��ر�ك يف  ت��درب طيارين 

�لإ�شر�ئيلية يف �لنقب.
من جهة �أخرى، �نتقدت �لوليات 
ب�شدة  �لأم������ريك������ي������ة  �مل�����ت�����ح�����دة 
تنتهجها  �ل��ت��ي  �لتمييز  �شيا�شة 
و�لأقليات  �لعرب  بحق  �إ�شر�ئيل 
تقرير  يف  وذل�����ك  و�مل���ه���اج���ري���ن، 
�خلارجية  وز�رة  ت�����ش��دره  �شنوي 
حقوق  و�شع  ويتناول  �لأمريكية 

�لإن�شان يف �لعامل.
�شلطت  �ل������ذي  �ل���ت���ق���ري���ر  ووف������ق 
�أحرنوت  يديعوت  �شحيفة  عليه 
و�حدة  ف��اإن  �ل�شوء  �لإ�شر�ئيلية 

�إحل��اح��ا هي  �لأك���رث  �مل�شاكل  م��ن 
و�ملجتمعي  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��م��ي��ي��ز 
�شيما  ول  �لعرب،  �ملو�طنني  �شد 
�لتعليم  فر�س  على  �حل�شول  يف 

و�لعمل. 
�إ�شر�ئيل  معاملة  يخ�س  وفيما 
�لتقرير  ي��ت��ه��م  للفل�شطينيني، 
�ملفرط  ب��ال���ش��ت��خ��د�م  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
للقوة �شد �ملدنيني �لفل�شطينيني، 
مبا يف ذلك �لقتل و�إ�شاءة معاملة 
خا�شة  �لفل�شطينيني،  �ملعتقلني 

�أثناء �لعتقال و�ل�شتجو�ب.
با�شتخد�م  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ي��ت��ه��م  ك��م��ا 
م�������ر�ف�������ق �ح������ت������ج������از م���ك���ت���ظ���ة، 
�ل�شليم  غ�����ري  وب����ال�����ش����ت����خ����د�م 
لإج���������ر�ء�ت �لح���ت���ج���از �لأم���ن���ي، 
�ملمتلكات  وم���������ش����ادرة  و�ل����ه����دم 

�لفل�شطينية.
كذلك  �إ�شر�ئيل  �لتقرير  وينتقد 
�لر�أي  حرية  تقييد  يخ�س  فيما 
م���������ش����ددة على  ق����ي����ود  وف�����ر������س 
وتنقلهم،  �لفل�شطينيني  حتركات 
�لتمييز  �شيا�شة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
معايري  مع  تتنافى  �لإ�شر�ئيلية 
يك�شف  ك���م���ا  �لإن���������ش����ان  ح����ق����وق 
�جتماعي  مت��ي��ي��ز  ع���ن  �ل��ت��ق��ري��ر 
وعنف عائلي �شد �لن�شاء وتق�شري 
يف معاجلة ق�شايا طالبي �للجوء 
ومتييز  و�مل��ه��اج��ري��ن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

�شد �لإثيوبيني �ليهود.

م�شر تنفي اإ�شقاط مروحية تابعة للجي�ش
•• القاهرة-يو بي اأي:

نفى �لناطق �لر�شمي باإ�شم �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية، �لعقيد �أحمد حممد علي، �م�س �شحة �لأنباء �لتي 
حتدثت عن �إ�شقاط مهربني لطائرة مروحية تابعة للجي�س مبنطقة �لو�دي �جلديد. وقال علي، يف بيان 
ن�شره عر �شفحته على موقع �لتو��شل �لجتماعي في�شبوك، �إن �لقو�ت �مل�شلحة توؤكد على �أنه يف متام 
�ل�شاعة 9:20 من م�شاء �ل�شبت 2013/4/20، و�أثناء قيام طائرة هليكوبرت طر�ز مي17- باأعمال 
�ملرور �لدوري لتاأمني �ملناطق �حلدودية �جلنوبية حدث عطل مفاجئ باأحد حمركاتها، �لأمر �لذي �أدى 
�إىل قيام قائدها بالهبوط ��شطر�ريا علماً باأنه ل يوجد �أية خ�شائر �شو�ء يف �لأرو�ح �أو بالطائرة نف�شها . 
وكان �لتلفزيون �مل�شري نقل عن �شفحة �ل�شرطة �مل�شرية على موقع �لتو��شل �لجتماعي )في�شبوك(، 
�أن مهربني �أ�شقطو� طائرة ع�شكرية م�شرية �أثناء مطاردتها لهم يف �لو�دي �جلديد . و�أ�شاف �لتلفزيون 
�أحد  �أنباء عن وفاة  و�أن هناك  �لطائرة،  �أف��ر�د طاقم  �ملنطقة لإنقاذ  �إىل  �نتقلت  �إ�شعاف  �شيارة   20 �أن 

�أفر�دها ، م�شري�ً �إىل �أن �شكان يف �ملناطق �لقريبة من موقع �حلادثة �شمعو� دوي �نفجار .

االئتالف ال�شوري يحذر
 من تدخالت حزب اهلل 

•• بريوت-ا ف ب:

طالب �لئتالف �لوطني لقوى �ملعار�شة و�لثورة �ل�شورية �م�س حزب �هلل 
ب�شحب قو�ته من �لر��شي �ل�شورية على �لفور ، حمذر� من �ن تدخالت 

�حلزب �للبناين �شتجر �ملنطقة �ىل �شر�ع مفتوح على �حتمالت مدمرة .
ورف�س �لئتالف يف بيان �شدر عنه �ي �نتهاك تقوم به �ي جهة لالر��شي 
�ل�شورية ، مطالبا حزب �هلل ب�شحب قو�ته من �لأر��شي �ل�شورية على �لفور  
�إىل  و�ملنطقة  لبنان  �شتوؤدي �ىل جر  �ن تدخالت ح��زب �هلل  كما ح��ذر من 
�حلكومة  �لئ��ت��الف  وطالب   . مدمرة  كلها  �حتمالت  على  مفتوح  �شر�ع 
�للبنانية �ن تنظر مبنتهى �جلدية �ىل �لو�شع و�ن تتخذ قبل فو�ت �لأو�ن 
كل ما يلزم من �ج��ر�ء�ت لوقف �لعتد�ء�ت �لتي ميار�شها حزب �هلل عر 
�ل�شعب  على  حربه  يف  �لأ���ش��د  نظام  جانب  �ىل  ووق��وف��ه  �ل�شافر  �نخر�طه 
�ل�شوري . كما طالب �ملجتمع �لدويل بتحمل م�شوؤولياته يف حفظ �لمن 
و�د�نة هذه �خلروقات وحث �حلكومة �للبنانية على �شبط حدودها . ودعا 
�لئتالف يف �ملقابل، ونظر� حل�شا�شية �لو�شع �لقائم على �حلدود بني لبنان 
و�شوريا، وحر�شا على �شالمة �ملدنيني يف تلك �ملناطق، ودرء� لأي خماطر 
م�شتقبلية ل ميكن �ل �لتخوف من وقوعها ، كتائب �جلي�س �حلر يف ريف 

حم�س �لغربي �ىل �شبط �لنف�س و�حرت�م �حلدود �ل�شيادية للبنان .

وقالت  ن����اري����ة.  ط��ل��ق��ات  �أ�����ش����و�ت 
جمهولني  �إن  �ل�شرطة  يف  م�شادر 
رم����و� ق��ن��ب��ل��ة ي���دوي���ة ق���رب �شاحة 
�لتجمع، غري �أنها �أ�شارت �إىل �أنها 
�شحايا.  �أو  �أ����ش���ر�ر  �أي  ت��وق��ع  مل 
وق���ال �لأم���ني �ل��ع��ام ل��ل��ح��زب، مري 
ط��اه��ر ب��ي��زجن��و، �إن �لن��ف��ج��ار مل 
يوقع �أي �شحايا، موؤكد�ً �أن رئي�س 
فيه  �لآخ��ري��ن  و�لقياديني  �حل��زب 
بخري. وندد �حلزب بهذه �حلادثة، 
م��ع��ت��ر�ً �أن��ه��ا م��وؤ�م��رة ت��ه��دف �إىل 
�إبقاء �حلزب بعيد�ً عن �لنتخابات 
�لعامة. كما متكنت فرقة �لتخل�س 
يف  قنبلة  تفكيك  من  �لقنابل  من 

�شو�حي بي�شاور.
وق����ال �مل�������ش���وؤول يف �ل��ف��رق��ة، عبد 
 10 �����ش���ت���خ���د�م  �إن�������ه مت  �حل�������ق، 
�ملتفجرة  �مل���و�د  م��ن  كيلوغر�مات 

ل�شنع هذه �لقنبلة.

وعمدت �إىل مت�شيط �ملنطقة، قبل 
ويف  فيها.  تفتي�س  عملية  تبد�أ  �أن 
��شتباكات  وقعت  منف�شلة،  حادثة 
يف  �أمنية  وعنا�شر  م�شلحني  ب��ني 
ب�شمال  �ل��ق��ب��ل��ي  �أورك�������ز�ي  �إق��ل��ي��م 
 3 �أدى �إىل مقتل  غرب �لبالد، ما 

�لعنا�شر  م��ن   3 وج��رح  م�شلحني 
�لأم���ن���ي���ة. م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، وقع 
لرئي�س  �شيا�شي  جتمع  يف  �نفجار 
�حلزب �لوطني، عبد �ملالك بلو�س، 
بلو�ش�شتان  ب��اإق��ل��ي��م  ت����ورب����ات  يف 
�أعقبته  �ل���ب���الد،  غ���رب  ج��ن��وب  يف 

•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

�أ���ش��خ��ا���س، ب��ي��ن��ه��م 4 من  ق��ت��ل 7 
و3  �لباك�شتانية  �ل�شرطة  عنا�شر 
م�شلحني، وجرح 7 �آخرون، �م�س، 
�إقليمي  يف  و����ش��ت��ب��اك��ات  ب��ان��ف��ج��ار 
وزير�شتان و�أوركز�ي �لباك�شتانيني 
باك�شتانية  �إع���الم  و�شائل  وذك���رت 
عن  ف��ي��ه��ا  �ل��ت��ح��ك��م  ي��ت��م  قنبلة  �أن 
ب��ع��د �ن��ف��ج��رت ل���دى م���رور موكب 
م���ري علي  م��ن��ط��ق��ة  ل��ل�����ش��رط��ة يف 
 4 مقتل  �إىل  �أدى  ما  بوزير�شتان، 
 4 و�إ�شابة  �ل�شرطة،  عنا�شر  من 
و�أ�شارت  خطرية.  بجروح  �آخ��ري��ن 
تدّمرت  �مل���وك���ب  ���ش��اح��ن��ة  �أن  �إىل 
مو�شحة  �لن���ف���ج���ار،  ج����ر�ء  ك��ل��ي��اً 
�إىل  ن��ق��ل��و�  �أن �جل��رح��ى و�ل��ق��ت��ل��ى 
هرعت  وق������د  ب����ان����و.  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لعنا�شر �لأمنية �إىل موقع �حلادثة 
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العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/438 جتاري كلي                          
�لقامة  حمل  جمهول  �لك�شو�ين    خليل  م�شطفى  /خليل  عليه  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / �ل�شيخ/ ماجد في�شل خالد خالد �لقا�شمي وميثله: ��شماعيل 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �جل��ع��ب��ي    حممد  علي  ح�شن 
باخر�ج �ملدعى عليه من �ل�شركة وحمو ��شمه من �ل�شجل �لتجاري و�لرخ�شة 
�لتجارية و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
ch1C.15 لذ� فانت  بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2013/4/28  �لحد 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/733 احوال نف�ص م�سلمني                            
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لباجوري  حامد  حممد  /عتاب  عليه  �ملدعى  �ىل 
�ل�شيد وميثله: ح�شن عبد�هلل حممد  �حمد  عبد�لرحيم  �ملدعي / حممد  �ن 
�ملدعى  �ل��ز�م  �ملطالبة باحلكم  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �لعبدويل  قد 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )80.000 درهم( و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف.   
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1C.12 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل . 
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/510 عقاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليه /�لفال�شي للتطوير �لعقاري جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
حممد حاجي حممد �لهامور وميثله: عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي  
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لتكافل 
عليه مببلغ وقدره )231822 درهم( وف�شخ �تفاقية بيع �لوحدة رقم 210 مب�شروع �رور� 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 �ل�شاعة 11:00 �س بالقاعة 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
.ويف حالة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  من مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/485 عمايل جزئي                            
�لب�شائع جمهول  للنقل وخدمات حزم  �نرتنا�شيونال  �ملدعى عليه /رمي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد روح �لمني حممد �شادق علي خولد�ر 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د 
)33197دره��������م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف و�ل��ف��ائ��دة �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه م��ن تاريخ 
�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. رقم �ل�شكوى )2013/135937(.  وحددت لها 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/2 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1137 عمايل جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /دونهاو تريدينغ �س م ح جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شاندر� عامل دي�شتا  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره��م(  (وتذكرة عوده مببلغ )2000  درهم  عمالية وقدرها )13290 
�لتام.     لل�شد�د  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف 
8:30 �س مبكتب  �ل�شاعة   2013/4/28 �ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1202 عمايل جزئي                            

�ملوؤجرة  باحلافالت  �ل��رك��اب  لنقل  �لعجالت  /طريق  عليه  �ملدعى  �ىل 
���س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد مزمل مب�شر 
�ق���ب���ال  ق���د �ق����ام ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات 
�ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف   و�لر�شوم   ) دره��م   20160( وق��دره��ا  عمالية 
)2013/139883(.     وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/2 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  ���س   8:30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1252 عمايل جزئي                            

�ىل �ملدعى عليه /�شاين و�عي للخدمات �لفنيه و�لتنظيف �س .ذ.م.م   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �بو �حمد مقبول �حمد  قد �قام عليك �لدعوى 
وتذكرة   ) دره��م   10.756( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  )2000دره����م(  مببلغ  ع��وده 
�ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. رقم 
�ل�شكوى )2013/140024( وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8:30 �ل�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1338 عمايل جزئي                            
������س.ذ.م.م   جم��ه��ول حمل  �لفنية  للخدمات  �لنعيم  عليه /ج��ن��ة  �مل��دع��ى  �ىل 
�لدعوى  �ق���ام عليك  ق��د  �لقا�شم  �ب��و  �ق��ب��ال  �مل��دع��ي / جعفر  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15272 درهم ( وتذكرة عوده 
مببلغ )2000دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية 9% من �ملطالبة 
�لق�شائية لل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. رقم �ل�شكوى 
�ل�شاعة   2013/4/28 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2013/140811(
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8:30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1123 عمايل جزئي                            

�ىل �ملدعى عليه /�ن�شار للمالحة �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / حممد كا�شف عبد�لغني  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )33201 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
. رقم �ل�شكوى )2013/139651( وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/5/8 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/484 عمايل جزئي                            

مبا  �لقامة  حمل  جمهول  )����س.ذ.م.م(  للمقاولت  /�ملنهال  عليه  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �لدين فقري حممد  قد  �ملدعي / غيا�س  �ن 
مببلغ  ع��وده  (وت��ذك��رة  دره��م   16538( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�لتام  لل�شد�د  �لق�شائية  �ملطالبة  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   2000(
جل�شة  لها  وح��ددت     .)2013/136019( �ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
فانت  لذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8:30 �ل�شاعة   2013/5/8 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1460 عمايل جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /�ك�شن جلوبال لوجي�شتك�س �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
�ق���ام عليك  ق��د  �لبلتاجي  نبيل حممد حممد  �ح��م��د  �مل��دع��ي / ح��ن��ان  �ن  مب��ا 
) دره��م   45578( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 

تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  ع��وده  وتذكرة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/140478( �ل�شكوى  رقم  �لق�شائية  �ملطالبة 
�لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1105 عمايل جزئي                            

�ن  �ملدينة  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  ب��اب  �مل��دع��ى عليه /مغ�شلة  �ىل 
�ملدعي / حممد �مني حممد لطيف   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10465 درهم (و�لر�شوم و�مل�شاريف 
. رقم �ل�شكوى )2013/140265(.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/5/1 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/354 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ملهري لعمال تركيب �لبالط و�لرخام )�س.ذ.م.م(  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �هلل بخ�س نور حممد قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره ) 4884( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة 
�ىل مبلغ )299( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/2683 تنفيذ عمايل
)����س.ذ.م.م(   �لفنية-   للخدمات  �ل�شام�شي  ح�شن  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�شعيد    �لتنفيذ/ حممد علي موج  �ن طالب  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  �ملنفذ به وق��دره ) 10313( درهم �ىل طالب 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   )422( مبلغ  �ىل  .بال�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/2642 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �آن فوغ بيوتي �شنرت جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �شريين ر�شيدي وميثله: عامر �شيد حممد �شيد حمي 
رو�شن �ملرزوقي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 43720( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ )438( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.ومبلغ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لب��ت��د�ئ��ي��ة.  �ل��دع��وى  ر���ش��وم  دره��م   2561
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/2894 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة ما�شرت �شولو�شنز للو�شاطة �لتجارية  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جايل �يليز �بيت هريقيوز    قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره ) 6796( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة 
�ىل مبلغ )68( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1047و1048و1049 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعيني/ 1- �شرو�ر علم عبد�ملعبود 2-حممد ��شماعيل عبد�ملناف 3-مانيك 
مياه مناف �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �يبال لل�شناعات �ملعدنية ذ.م.م 
�جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملعدنية  لل�شناعات  �يبال 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/1
�شباحاً   �مام �لد�ئرة �لثالثة ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/8
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 718 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعي/ فاروق �حمد ليت و�جد علي �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �لفا 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  تاور 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  تاور  �لفا  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/1 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�   �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1068 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

ر��شد  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  �شرد�ر  بن  ندمي  يا�شر  مدعي/ 
حممد �شفيع لالجهزة �للكرتونية �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ ر��شد حممد �شفيع لالجهزة �للكرتونية 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب�  حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 600 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

�جلن�شية:بنغالدي�س    خان  عبد�لوهاب  ليت  خان  ح�شني  جولف  مدعي/  
مدعي عليه: �للفية �جلديدة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/   �للفية �جلديدة للمقاولت 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً     8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
�لر�بعة ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 719 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعي/روؤف �حمد خان حممد حيات خان �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لنجارة  لالملنيوم  �ل�شود  �لبحر  موؤ�ش�شة 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/موؤ�ش�شة �لبحر �ل�شود لالملنيوم 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لنجارة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1059 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعي/في�س �لرحمن عبد�حلامد �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �يبال 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملعدنية  لل�شناعات 
�لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملعدنية  لل�شناعات  �عالنه/�يبال  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/1 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 995 /2013   عم جز- م  ع- ب- اأظ

مدعي/ �يلبري طوري�س فيزيتا �جلن�شية: �لفلبني مدعي عليه: �شركة ��شرت 
��شو�شيت تريمو� مبيانتي ��س بيه �يه �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
��شو�شيت تريمو� مبيانتي  ��شرت  �شركة  �ملطلوب �عالنه/   م�شتحقات عمالية 
��س بيه �يه �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ز�يد مزيد مول    �لكائنة مبدينة حممد بن   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب�  حمكمة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 563 /2013   جت كل- م  ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عبد�هلل  ح�شني  م�شعود  وليد  �ل�شيد  ميثلها  �لعامة  للمقاولت  �لتو��شل  مدعي/ 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: بال�س لتجارة �ملو�د �ل�شمنتية �جلن�شية: �لمار�ت 
�لدعوى: مطالبة مالية 177.245 درهم + تعوي�س �ملطلوب �عالنه/بال�س  مو�شوع 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شمنتية  �ملو�د  لتجارة 
موعد�   2013/4/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
قبل �جلل�شة  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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Monday   22    April     2013  -  Issue No   10773

تراجع التاأييد ال�شعبي حلزب مريكل 
•• برلني-رويرتز:

�ن  �م�س  ن�شرت  ل��ل��ر�أي  ��شتطالع  نتائج  �أظ��ه��رت 
يف  �ملحافظون  ب��ه  يحظى  �ل��ذي  �ل�شعبي  �لتاأييد 
تر�جع  مريكل  �جنيال  �مل�شت�شارة  بزعامة  �ملانيا 
عقب  �ملئة  يف   39 �ىل  مئويتني  نقطتني  بن�شبة 
ب�����ش��اأن �حل�ش�س �لتي  �ل���ذي ث��ار م��وؤخ��ر�  �ل��ن��ز�ع 
�ل�شيد�ت  من  مزيد  لتعيني  �ل�شركات  تخ�ش�شها 
متمردون  �أع�شاء  وه��دد  �لقيادية.  �لوظائف  يف 
تتزعمه مريكل  �ل��ذي  �لو�شط  �ئ��ت��الف مي��ني  يف 
م��ن��ه��م وزي�����رة �ل��ع��م��ل �ور�����ش����ول ف����ون دي����ر لين 
بالن�شحاب من �لتكتل و�عطاء ��شو�تهم لحز�ب 

على  ح�شل  �لو�شط  ليمني  ينتمي  �ل��ذي  ملريكل 
عن  تغيري  دومن���ا  �مل��ئ��ة  يف  خم�شة  بن�شبة  ت��اأي��ي��د 
�لن�شبة �لتي حظى بها �ل�شبوع �ملا�شي وهي ن�شبة 
تكفي �حل���زب �ل��ل��ي��ر�يل ل��دخ��ول �ل��رمل��ان عقب 
�شبتمر   22 يف  جت��ري  �لتي  �لعامة  �لنتخابات 

�أيلول �لقادم. 
وهذ� من �شاأنه �ن يعطي �لئتالف �حلكومي ن�شبة 
تاأييد �جمالية بو�قع 44 يف �ملئة وهي قريبة من 
ن�شبة 47 �ىل 48 يف �ملئة �لالزمة عادة للح�شول 
على �أغلبية برملانية �شمن نظام يق�شي بال ت�شغل 
يف  خم�شة  ن�شبة  عن  تاأييدها  يقل  �لتي  �لح��ز�ب 

�ملئة �ي مقاعد بالرملان.

�ملعار�شة �لتي ت�شعى �ىل حتديد ح�ش�س للن�شاء 
م��ن عام  ب���دء�  بال�شركات  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل��وظ��ائ��ف  يف 
2018 �قتناعا منهم بان �لتعهد�ت غري �مللزمة 

بتعيينهن �ثبتت عدم جدو�ها.
 وك����ان����ت م���ريك���ل ق����د جت��ن��ب��ت ه���زمي���ة حمرجة 
�لع�شاء  ه��وؤلء  قبل  عندما  �لرملان  حمتملة يف 
�لكرى  �ل�شركات  تلزم  تو�فقية  خطة  �ملتمردون 
�لقيادية  �ل��وظ��ائ��ف  يف  �ل��ع��ام��الت  ن�����ش��ب��ة  ب��رف��ع 
��شتطالع  و�أو���ش��ح   2020 ع��ام  �ملئة  يف   30 �ىل 
حل�شاب  جتريه  �لذي  �ل�شبوعي  �مينيد  موؤ�ش�شة 
�لدميقر�طي  �حل��زب  �ن  زونتاج  �م  بيلد  �شحيفة 
�حلكومي  �لئ��ت��الف  يف  �ل���ش��غ��ر  �ل�شريك  �حل��ر 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

��شتعد�د�ت  و�أمّت   ، ك��ت��ب��ه  ج��م��ع 
مغادرة ق�شر كويرينال �إىل ق�شر 
ملجل�س  �مل����ح����اذي  ج��و���ش��ت��ن��ي��اين، 
يف  �جل��دي��د  مكتبه  حيث  �ل�شيوخ، 
يقول  �أ�شبوع  قبل  وك��ان  �نتظاره. 
للذين ياأملون بقاءه "لقد �أعطيت 
ولكنه  �أعطيه"،  �أن  بو�شعي  ما  كل 
�شاحة  بقي يف  �ل��ذي  �لوحيد  ك��ان 
�خل�������ر�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �لإي����ط����ايل، 
باعثا  مب�����ش��د�ق��ي��ة،  يتمتع  و�ق��ف��ا 

لالطمئنان وحمرتفا.
�لأنظار  كل  له  توجهت  ذل��ك  لكل 
�ل�شيا�شي  �مل�������اأزق  م���ن  ل���ل���خ���روج 
�ل�����ذي ب����ات ي���ه���دد ب��ال��ت��ح��ّول �إىل 
�جلميع.  ف��ي��ه��ا  ���ش��ي��غ��رق  ه���اوي���ة 
مونتي،  ب��رل�����ش��ك��وين،  ب���ر����ش���اين، 
جميعهم ترّجوه �لبقاء يف من�شبه 
ر�شخ  وق��د  �أخ���رى،  �شنو�ت  ل�شبع 

لرغبتهم.
رئي�س  ن���اب���ول���ي���ت���ان���و،  ج���ورج���ي���و 
و�فق  وليته،  �ملنتهية  �جلمهورية 
م��ر���ش��ح��ا خلالفة  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى 
نف�شه. ودون مفاجاأة �أعيد �نتخابه 
جولة  يف  �أف�����ري�����ل،   20 �ل�����ش��ب��ت 
وبالأغلبية  �لق���رت�ع  من  �شاد�شة 
1007 من �لناخبني  �ملطلقة لل 

�لكبار.
�أ�شو�ت  �ل�شتة  ي�شتكمل  �أن  وقبل 
 504 ����ش���ق���ف  ل���ب���ل���وغ  �مل���ط���ل���وب���ة 
���ش��وت��ا، ب���ادر �ل��رمل��ان��ي��ون، وقوفا، 
�نقطاع،  دون  ب��ح��ر�رة  بالت�شفيق 
�ل�شعد�ء،  تنف�شهم  ع��ن  ت��ع��ب��ري� 
و�لطمئنان  بالرتياح  و�شعورهم 
�أمه  وكاأّنهم طفل وج��د  و�لإن��ق��اذ، 

وقد خ�شي لفرتة �نه فقدها. 
نابوليتانو،  ج��ورج��ي��و  �ن  ي��ذك��ر 

عندما ُينهي وليته �جلديدة عام 
.95 �ل  �شمعته  يوقد   ،2020

�إعادة �لنتخاب هذه، هي يف �ملقام 
لر�عة  �ل��ت��ق��دي��ر  مب��ث��اب��ة  �لأول، 
و�ملتو��شع  �لب�شيط  �ل��رج��ل  ه��ذ� 
ميالده  ب��ع��ي��د  ���ش��ي��ح��ت��ف��ل  �ل������ذي 
�نه  فرغم  �لقادم.  ج��و�ن  يف   88
 2006 �نتخب بفارق �شئيل عام 
�لق��������رت�ع،  م����ن  ر�ب����ع����ة  دورة  يف 
�ل�شخ�شية  ن��اب��ول��ي��ت��ان��و  �أ����ش���ب���ح 
�يطاليا.  يف  ع��ن��ه��ا  غ��ن��ى  ل  �ل��ت��ي 
ل��ق��د ك���ان ي��ج��د م��ع��ار���ش��ة بالنظر 
و�ن  حتى  �شابق  �شيوعي  �ن��ه  �إىل 
و��شتطاع  �لإ�شالحيني،  من  ك��ان 
�لنتماء  ه���ذ�  �جل��م��ي��ع  ُين�شي  �أن 
كرئي�س  ل��ي��ظ��ه��ر  �لأي���دي���ول���وج���ي 
يبارك  �لذين  �ليطاليني  جلميع 

�ك��ت��وب��ر( خ���الل عملية  ع��ق��ده يف 
بذلك  مغتالني  �لأوىل،  �لق���رت�ع 
�لتو�فقي، فر�نكو  �ملر�شح  حظوظ 
م����اري����ن����ي، ث����م روم�����ان�����و ب������رودي، 
�إز�حة  يعتر�ن �لأك��رث ق��درة على 
ب���ر����ش���اين، �لأم�����ني �ل���ع���ام �حلايل 
�لنت�شار  ك�����ان  ف���ق���د  ل���ل���ح���زب.  
�ملتبادل  وحقدهم  لنق�شاماتهم، 
ع������ن غ������ري ذل�������ك م������ن �مل���������رر�ت 

و�حلجج �لأخرى.
وقد  �لي��ط��ايل،  �لي�شار  �أر�د  لقد 
غريللو  بيبي  �لكوميدي  �أرعبهم 
�لذي �أق�شم على هزمهم، �لعتماد 
�إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �ح��ت��م��ال  ع��ل��ى  �أول 
�ت��ف��اق م��ع �ليمني )م��اري��ن��ي(، ثم 
مع مكونات �لي�شار ذ�ته )برودي(. 
�أي  �ل��ف�����ش��ل  ك�����ان  �حل���ال���ت���ني  ويف 

عمله  منهم  باملائة   90 من  �أك��رث 
ب��ف�����ش��ل �ع���ت���د�ل���ه وخ�����ش��ال رجل 

�لدولة �لتي يتحلى بها. 
ول��ك��ن ه���ذه �ل���ولي���ة �ل��ث��ان��ي��ة هي 
عنو�ن  نقل  �إن مل  ه��زمي��ة،  �أي�����ش��ا 
�ل�شيا�شة �ليطالية،  لغرق �شفينة 
ومظهر من مظاهر �لهلع و�لذعر 
وغياب �خليال.  فمن خالل عدم 
ق��درت��ه��م ع��ل��ى �لت���ف���اق ع��ل��ى ��شم 
مر�شح للرئا�شة، �ثبت �لرملانيون 
بدء�  رد�ءت��ه��م.  حجم  �لإيطاليون 
م��ن ن���و�ب �ل��ي�����ش��ار �ل���ذي���ن، بحكم 
تفّوقهم �لعددي كان عليهم، على 
ي�شعون  ��شم  �لت��ف��اق على  �لأق���ل، 

لفر�شه.
ف�شلو�  �لي�شار  ناخبي  كبار  �أّن  �إّل 
)�ملقرر  �ل��ق��ادم  م��وؤمت��ره��م  �فتتاح 

�إخ��ف��اق وم����اأزق م����زدوج. ب��ق��ي حل 
و�حد: دعم �ملر�شح �لذي تقدم به  
�لقانون  رج��ل  وه��و  غريللو،  بيبي 
�ل���د����ش���ت���وري ���ش��ت��ي��ف��ان��و رود�ت�������ا . 
�لي�شار  ف�����ش��ل  �حل����ال����ة،  ه����ذه  يف 
ب��ع��دم قدرته  �ل��ع��ل��ن��ي  �لع������رت�ف 
على �إد�رة ن�شف �لفوز �لذي حققه 

يف �لنتخابات.
برل�شكوين  �شيلفيو  على  يكن  مل 
ي�شاهد  �أن  يكفيه  يديه:  ف��رك  �إّل 
�أي  يفعل  �أن  دون  خ�شمه  �ن��ه��ي��ار 
ذلك  يف   ليت�شّبب  )تقريبا(  �شيء 
�لن���ه���ي���ار. 76 ع��ام��ا م��الح��ق يف 
ث���الث ق�����ش��اي��ا، ول ي���ز�ل يف قلب 
�مل�������ش���ه���د �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �لي����ط����ايل. 
جديدة  �ن���ت���خ���اب���ات  جت�����ري  ول�����و 
يف �خل���ري���ف �مل��ق��ب��ل، ���ش��وف يجد 
يكن  مل  منا�شب  م��وق��ع  يف  نف�شه 

ليتوقعه.
، �لذي قال قبل  �أّما بيبي غريللو 
ميت  رجل  "بر�شاين  �أ�شابيع  �شتة 
يتكلم"، لديه �أي�شا فر�شة لالتفاق 
�إ�شرت�تيجيته  ل��ك��ن  �ل��ي�����ش��ار.  م��ع 
�لق�شري  �مل����دى  �لأق����ل يف  ع��ل��ى   -
فرغم  فا�شلة.  �إ�شرت�تيجية  –هي 
باملائة   25 ن�شبة  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه 
فقد  �شهرين،  قبل  �لأ���ش��و�ت  م��ن 
ف�شلت حركة 5 جنوم يف �لتخل�س 
�لقدمية،  �ل�شيا�شية  �لطبقة  من 
�أي  �ملنتخبني  رم��وزه��ا  ي�شغل  ول 

من�شب يف �ل�شلطة. 
5  مليون  ف��ا���ش��ل   8 ل��ق��د ���ش��ّوت 
�يطايل من �أجل �لتغيري، غري �ن 
�ل��رغ��م من  على   - م��اري��و مونتي 
��شتقالته - ل يز�ل رئي�س �حلكومة 
ونابوليتانو خلف نابوليتانو.. ويف 
ذلك مو��شفات  �لطبق �ليطايل 

�لأ�شيل...! 

ال�سفينة االيطالية تغرق يف حميط �سراعاتها

انت�شار نابوليتانو.. هزمية امل�شهد ال�شيا�شي االإيطايل..!

كوريا ال�شمالية حترك من�شتي �شواريخ
•• �صول-رويرتز:

ذكرت وكالة �نباء يونهاب �لكورية �جلنوبية �م�س �ن كوريا �ل�شمالية نقلت من�شتني لطالق �شو�ريخ 
لجر�ء  �ل�شتعد�د  يف  قدما  م�شيها  �ىل  يبدو  ما  على  م�شرية  �ل�شرقي  �شاحلها  �ىل  �مل��دى  ق�شرية 
جتربة وقال م�شدر ع�شكري كوري جنوبي مل يتم ك�شف �لنقاب عنه لوكالة يونهاب �ن �شور� �لتقطت 
بالقمار �ل�شناعية �و�شحت �ن �لقو�ت �لكورية �ل�شمالية نقلت من�شتني متحركتني لطالق �شو�ريخ 
�شكود ق�شرية �ملدى �ىل �قليم هاجميون �جلنوبي. و��شاف �مل�شدر �ن �جلي�س ير�قب عن كثب �حدث 
�ل�شمالية نقلت �شاروخني مو�شود�ن  ��شتعد�د�ت لل�شمال لطالق �شاروخ. وقالت يونهاب �ن كوريا 
متو�شطي �ملدى يف �ول �بريل ني�شان وو�شعت �شبع من�شات متحركة يف نف�س �ملنطقة. وقد تقوم كوريا 
با�شتعر��س للقوة كي يتز�من مع �لحتفال بالذكرى �ل�شنوية لتاأ�شي�س جي�شها يف 25 �بريل ني�شان. 
وقال م�شوؤول بوز�رة �لدفاع �لكورية �جلنوبية �نه ل ي�شتطيع تاأكيد تقرير وكالة �لنباء و��شاف �نه 

ل يوجد ماي�شري �ىل �ي ن�شاط غري عادي يف كوريا �ل�شمالية.

وحركة وفاء، و�مل�شار �لدميقر�طى 
�لوطنيني  وح����زب  �لإج���ت���م���اع���ي، 
�لدميقر�طيني �ملوحد، بالإ�شافة 
�لتون�شي  �ل����ع����ام  �لإحت���������اد  �إىل 

لل�شغل.
�إىل  وي�����ه�����دف م�����وؤمت�����ر �حل���������و�ر 
بني  �ل�شيا�شية  �خل��الف��ات  جت��اوز 
�لتو�شل  بغية  �لأط��ر�ف،  خمتلف 
موعد  ل���ت���ح���دي���د  ت�����و�ف�����ق  �إىل 
�نتخابات  لتنظيم  وث��اب��ت  نهائي 
و�شياغة  وب���رمل���ان���ي���ة،  رئ���ا����ش���ي���ة 
�لعملية  لتنظيم  �نتخابي  قانون 
قبل  �إج��ر�وؤه��ا  �مل��زم��ع  �لنتخابية 
يهدف  كما  �جل���اري.  �ل��ع��ام  نهاية 
�أي�شا �إىل ح�شم �لنقاط �خلالفية 
�ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  خمتلف  بني 
ب�شاأن �لد�شتور �لتون�شي �ملعرو�س 
�أ�شهر  م��ن��ذ  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��اغ��ة 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  على 
وكان �ملرزوقي �فتتح �أوىل جل�شات 

•• تون�ص-يو بي اأي:

�لأح������ز�ب  ب��ع�����س  �ن�����ش��ح��اب  �أدى 
�لوطني  �حل�����و�ر  م���ن  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�شابق  وق����ت  �إل���ي���ه يف  دع����ا  �ل�����ذي 
�لرئي�س �ملوؤقت من�شف �ملرزوقي، 
�مل�شهد  و�إع����ادة  �حل���و�ر  تعرث  �إىل 
بكل  �لأول  �مل��رب��ع  �إىل  �ل�شيا�شي 
ما يت�شم به من �نق�شام وح��دة يف 

�لتجاذبات.
��شتئناف  �ل���ف���رت����س  م���ن  وك�����ان 
�لأحد  �ليوم  �حل��و�ر  ه��ذ�  جل�شات 
�لأ�شبوع  م����دى  ع��ل��ى  ل��ت��ت��و����ش��ل 
ل�شببني  تعليقها  مت  �حلايل،لكن 
،�أول���ه���م���ا �إن�����ش��ح��اب ح���رك���ة ن���د�ء 
�مام  �ملجال  لف�شح  منها،و�لثاين 
�لإحتاد  �مل�شاور�ت �جلارية لإقناع 
لل�شغل)�أكر  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام 
وبقية  �لبالد(،  نقابية يف  منظمة 

�لأحز�ب �لأخرى للم�شاركة فيه.

�لأمينة  �جل��ري��ب��ي  م��ي��ة  وق���ال���ت 
�ل����ع����ام����ة ل����ل����ح����زب �جل����م����ه����وري 
�لقيادي  مع  ُكلفت  �لتي  �لتون�شي 
�لعمل  �أج���ل  م��ن  �لتكتل  ح��زب  يف 
�لرياحي،  م���ول���دي  �حل���ري���ات،  و 
�ت�شال  جل��ن��ة  ع��ل��ى  ب����الإ�����ش����ر�ف 
ب����الأح����ز�ب �مل��ت��غ��ي��ب��ة ع���ن �حل����و�ر 
،�إن �لهدف من �لتاأجيل هو ف�شح 
�مل��ج��ال �أم����ام �ن�����ش��م��ام �أك���ر عدد 

ممكن من �لأحز�ب للحو�ر .
�أن  �إىل  ل��ف��ت��و�  م��ر�ق��ب��ني  �أن  غ��ري 
�إع��الن حركة  تر�فق مع  �لتاأجيل 
قائد  �لباجي  برئا�شة  تون�س  ند�ء 
 ، م�شاركتها  تعليق  ع��ن  �ل�شب�شي 
�لإحتاد  بان�شمام  وربطت عودتها 

�لعام �لتون�شي لل�شغل �إليه.
وك������ان �حل�������و�ر �ن���ط���ل���ق �لإث���ن���ني 
فقط  �أح��ز�ب   7 بح�شور  �ملا�شي، 
�لإ�شالمية،  �لنه�شة  ح��رك��ة  ه��ي 
�جلمهورية،  �أج���ل  م��ن  و�مل���وؤمت���ر 

�أجل  م��ن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ى  و�لتكتل 
�ل����ع����م����ل و�حل�������ري�������ات، و�حل�������زب 
تون�س،  ن��د�ء  وحركة  �جلمهوري، 

وحزب �ملبادرة.
و�لتحق يف �ليوم �لثاين، �لتحالف 
�لعري�شة  وح���زب  �ل��دمي��ق��ر�ط��ى، 
�لآمان بجل�شاته  �ل�شعبية، وحزب 
�لعمال،  ح���زب  عنها  ت��غ��ّي��ب  �ل��ت��ي 

�حلو�ر بكلمة �أكد فيها �أن �حلو�ر 
�أن يقت�شر على  �لوطني ل ميكن 
�لأح�������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ف���ق���ط، بل 
�ملدين  �ملجتمع  م�شاركة  يتطلب 
�أل  يف  ثقته  ع��ن  و�أع����رب  باأكمله. 
�آم�����ال تون�س  �مل�����ش��ارك��ون  ُي��خ��ّي��ب 
�شلمي  �ن��ت��ق��ال  �ل���ع���امل يف  و�أم�����ل 
دمي��ق��ر�ط��ي ن��اج��ح ،د�ع��ي��ا للعمل 
�ل�شيا�شي  �لإح��ت��ق��ان  خف�س  على 
�لإ�����ش����ر�ع يف  و�إىل  ع���ر �حل������و�ر، 
�لتو�شل �إىل تو�فقات حول كتابة 

�لد�شتور �لتون�شي �جلديد.
جل�شات  ����ش��ت��ئ��ن��اف  ُي���ت���وق���ع  ول 
بخا�شة  �لإث����ن����ني،  غ����د�  �حل������و�ر 
�أكد  �لتون�شي،  �لعام  �لإحت��اد  و�أن 
رف�����ش��ه �مل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا، ب��ل ذهب 
�لتون�شية  �لرئا�شة  �تهام  حد  �إىل 
مبادرته  على  �لإلتفاف  مبحاولة 
 6 �أطلقها قبل نحو  �لتي  للحو�ر 

�أ�شهر.

عودة التجاذبات واالنق�شامات للم�شهد ال�شيا�شي يف تون�ش 

•• وا�صنطن-وكاالت:

هذ�  منت�شف  وق���ع  �ل���ذي  �لن��ف��ج��ار  ح�شيلة  �رت��ف��ع��ت 
�لأ�شبوع يف م�شنع لالأ�شمدة يف ولية تك�شا�س �لأمريكية 

�إىل 14 قتيال يف حني �أ�شيب �أكرث من 150 �آخرين.
وقالت �شلطات مدينة وي�شت �لتي يقع فيها �مل�شنع �إن 
�ل�شخا�س �ل�شتني �لذين تردد �أنهم فقدو� يف �لنفجار 

ُوجدو� �شاملني يف فنادق باملدينة �أو لدى �أ�شدقاء.
وكانت ح�شيلة �شابقة ن�شرت �أول �أم�س �إ�شارت �إىل مقتل 
�أن  �ل�شلطات  ��شتبعدت  �لذي  �لنفجار  يف  �شخ�شا   12

يكون بفعل فاعل.
ومت �إجالء �ألف �شخ�س تقريبا بينهم م�شنون ومر�شى 
للغاز�ت  لتعر�شهم  حت�شبا  م��ب��ا���ش��رة  �لن��ف��ج��ار  ع��ق��ب 
بيد  ك��ل��ي،  �شبه  ب�شكل  دم��ر  �ل���ذي  �مل�شنع  م��ن  �ل�شامة 
�إىل  �ل�شكان  بعودة  �أم�س  �شمحت  �ملحلية  �ل�شلطات  �أن 

•• مو�صكو-ا ف ب:

ن��ف��ى م��ت��م��ردو ���ش��م��ال �ل��ق��وق��از �م�����س �ي ���ش��ل��وع لهم 
�مل�����ش��ت��ب��ه بهما  ت��ب��ني �ن  ب��ع��دم��ا  ب��و���ش��ط��ن  يف �ع���ت���د�ء 
�ل�شي�شان،  م��ن  ي��ت��ح��در�ن  �شقيقان  هما  �لرئي�شيني 

�جلمهورية �ل�شغرية �لو�قعة يف �لقوقاز.
غري  �جلمهورية  د�غ�شتان،  يف  �لتمرد  ق��ي��ادة  وق��ال��ت 
على  ن�شر  بيان  يف  �لرو�ش���ي،  �لقوق������از  يف  �مل�شتقرة 
�لقوقاز  م��ت��م��ردي  �ن  �لن��رتن��ت  على  م�شتقل  م��وق��ع 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شد  عك�شرية  عمليات  ي�شنون  ل 

�لمريكية .
وكانت و�شائل �عالم �مريكية �علنت يف نهاية �ل�شبوع 
يحقق  �آي(  بي  )�ف  �ل��ف��در�يل  �لتحقيقات  مكتب  �ن 
�مل�شتبه بهما يف �عتد�ء  يف �حتمال وج��ود رو�ب��ط بني 

•• كركا�ص-وكاالت:

�لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  نائبة  �أوبليتا�س  �شاندر�  قالت 
�لن��ت��خ��اب��ي يف ف��ن��زوي��ال �إن �إع����ادة ف���رز �لأ����ش���و�ت بعد 
�لأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  توؤثر  مل  �لرئا�شية  �لنتخابات 
ع��ل��ى �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي �أظ���ه���رت ف���وز ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو، 
لكل  تقييم  باإعادة  �ملعار�شة  مطالب  ظل  يف  ذلك  ياأتي 
�لعملية �لنتخابية �لتي �شهدت �لعديد من �لتجاوز�ت 
بح�شبهم. ودعت �أوبليتا�س يف موؤمتر �شحفي �إىل عدم 
خلق توقعات خاطئة حول ما تبقى من فرز �لأ�شو�ت ، 
و�عترت �أن تلك �لعملية لن توؤثر باأي �شكل من �لأ�شكال 
�أن �ملجل�س �لوطني  و�أو�شحت  على نتيجة �لنتخابات. 
�لنتائج �لنتخابية، وكل من يعرت�س  �أعلن  �لنتخابي 
ولي�س  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  �أم��ام  يحتج  �أن  باإمكانه  عليها 

عمدة  وق��ال  �آم��ن��ة.  باتت  �ملنطقة  �أن  م��وؤك��دة  منازلهم، 
�لإط��ف��اء، وقد  رج��ال  �لقتلى من  �إن ع�شرة من  �ملدينة 
�حلريق  �إخ���م���اد  ي��ح��اول��ون  ك��ان��و�  بينما  حتفهم  ل��ق��و� 
�ملا�شي  �لأربعاء  �ل��ذي وقع م�شاء  �لنفجار  �شبق  �ل��ذي 

بالتوقيت �ملحلي.
�أول  �أعلن م�شاء  �أوباما  بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س  وكان 
�أم�س �ملنطقة �ملحيطة مبوقع �لنفجار منطقة كو�رث، 

و�أمر بتقدمي م�شاعد�ت �حتادية �إليها.
ووعد �أوباما �شكان �ملنطقة باأن �ل�شلطات �لحتادية مل 
تغفل �شحايا �نفجار م�شنع �لأ�شمدة يف وقت كانت فيه 

�لأنظار م�شلطة على تفجريي بو�شطن.
وبلغت قوة �لنفجار �لذي �شرب �مل�شنع يف بلدة وي�شت 
بتك�شا�س درجتني على �شلم ريخرت، و�شعر به �شكان على 
م�شافة ثمانني كيلومرت�، يف حني �شّبهه �شهود بانفجار 

قنبلة ذرية.

�لقوقاز  يف  و�لتمرد  ت�شارناييف،  �ل�شقيقان  بو�شطن، 
�لرو�شي بقيادة دوكو عمروف.

�لمريكية  �ل�شلطات  ف��ان  �لع���الم  و���ش��ائ��ل  وبح�شب 
كانت حتقق خ�شو�شا حول خلية هذه �حلركة �ملتمردة 

يف د�غ�شتان �ملعروفة با�شم ولية د�غ�شتان .
�ل�شي�شان �لوىل )1994-1996( بني  وبعد حرب 
تو�شع  و�لنف�شاليني،  �لرو�شية  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
ه��ذه �جلمهورية  ح��دود  خ��ارج  �ىل  �ل�شالمي  �لتمرد 
�ىل  �لل��ف��ني  �شنو�ت  منت�شف  يف  ليتحول  �ل�شغرية 
وتطال  �لقوقاز  �شمال  كل  يف  نا�شطة  م�شلحة  حركة 

خ�شو�شا د�غ�شتان.
حتقيقا  �ي�شا  �لرو�شية  �ل�شلطات  �ج��رت  جانبها  من 
حول �حتمال وجود عالقات بني �لخوين ت�شارناييف 

و�لتمرد يف �لقوقاز لكنها مل تعرث على �شيء.

و�أعلنت   . مغايرة  نتائج  تعطي  �أن  �لفرز  عمليات  على 
�ل�شلطات �لنتخابية �لفنزويلية �خلمي�س �إجر�ء عملية 
تدقيق يف كل �شناديق �لقرت�ع �مل�شتخدمة يف �نتخابات 
�لأحد �ملا�شي، وذلك �إثر �عرت��س �ملعار�شة على نتائج 
على  �لرئا�شة  كر�شي  م���ادورو  منحت  �لتي  �لنتخابات 
على  ح�شوله  بعد  كابريلي�س  �إنريكي  مناف�شه  ح�شاب 

�لأ�شو�ت. من   50.75%
تيبي�شاي  �لنتخابي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  رئي�شة  وق��ال��ت 
%54 من  �لق���رت�ع يف  ي��وم  دق��ق  �ملجل�س  �إن  لوت�شينا 
�ل�شناديق، و�شيدقق بد�ية من هذ� �لأ�شبوع يف �ل�46% 
�لقو�عد  ي��ح��رتم  مب��ا  �تفقنا  ل��ق��د  و�أ���ش��اف��ت  �ملتبقية. 
لت�شمل  �لتحقق  عملية  نطاق  تو�شيع  على  �لنتخابية 
�شناديق �لقرت�ع �لتي مل يتم �لتحقق منها بعد ، ومن 

�ملتوقع �أن ت�شتمر �لعملية �شهر� كامال.

اإعادة فرز االأ�شوات توؤكد فوز مادورو

تك�شا�ش  انفجار  ح�شيلة  قتياًل   14

متمردو القوقاز ينفون عالقتهم باعتداء بو�شطن 

•• الفجر - تون�ص:

ملنطقة  �لأمنية  �ل��وح��د�ت  جنحت  �لتي  �لق�شية  ه��ذه  �أط���و�ر 
�لأمن مبحافظة �شفاق�س �لتون�شية)جنوب( يف فك خيوطها 
ق��ب��ل �أي�����ام ف��ي��ه��ا �ل��ك��ث��ري م���ن �ل���غ���ر�ب���ة، و�ل�����ش��ع��وذة و�جلهل 
و�ل�ّشذ�جة ت�شررت منها زوجة رجل �أعمال م�شهور ب�شفاق�س، 
وتورط فيها �إمام �شابق وزوجته و�بنها من �لرجل �لأول وقد 
�أحيلو� على �لق�شاء و�شدرت يف �شاأنهم بطاقات �إيد�ع بال�شجن 

يف �نتظار مقا�شاتهم من �أجل تكوين وفاق لغاية �لّتحّيل.
وح�شب ما توفر من معطيات م�شتقاة من م�شدر �أمني مطلع 
و�بنه  ب�شفاق�س  م�شهور  �أع��م��ال  رج��ل  ب��ني  ن�شب  خالفا  ف��اإن 
�مل��ال و�لأع��م��ال وتكبده  ع��امل  ع��دم جناحه يف  ب�شبب  �لوحيد 
�أن  �إل  �لبيت..  �إىل مغادرة  خ�شائر فادحة، وهو ما دفع �لبن 
هذه �لتطور�ت حرّيت �لأم ور�حت تبحث عن حّل لإعادة �ملياه 

�إىل جماريها بني �لبن و�لأب.
يف �لأثناء عر�س �مل�شتبه به �لرئي�شي وهو كهل يف �لأربعني من 
زوج��ة رجل  �مل�شاعدة على  �شابق م�شاجد �جلهة  و�إم��ام  عمره 
�لأعمال مقابل مبلغ مايل بعد �أن �أوهمها بقدر�ته �لروحانية 

باآلف  ي��ق��در  مبلغا  �شلمته  �أن  �إل  منها  ك���ان  ف��م��ا  �لعجيبة، 
�لدنانري �لتون�شية، وبالتو�زي مع ذلك ظلت حزينة على غياب 
�أ�شدقاء  بع�س  م�شامع  �إىل  �لأم��ر  بلغ  حتى  �ملنزل  عن  �بنها 
من  �لعودة  ب�شرورة  �لبن  و�أقنعو�  باحل�شنى  فتدخلو�  �لبن 

�أجل و�لدته، وهو ما ح�شل فعال، وعاد �لبن �إىل �ملنزل.
قادر  بقدرة  و�ل��ذي حتول  �ل�شابق  �لإم��ام  ��شتغله  �ملعطى  هذ� 
�إىل عّر�ف لفائدته و�أكد لزوجة رجل �لأعمال �نتهاء �ملرحلة 
ب��ن��ج��اح، ولكنه  ب��ني �لأب و�لب���ن  �ل��ع��الق��ة  �إع����ادة  �لأوىل م��ن 
�أية  يف  ترفع  قد  �لعالقة  لهذه  �لربانية  �لرعاية  �أن  �أوهمها 

حلظة �إذ� �نقطعت عن �إر�شاء �لروحانيني)!!(.
ت�شلمه  فر�حت  �مل�شعوذ  �ل�شيخ  �أوه��ام  �شّدقت  �ملغّفلة  �لزوجة 
من حني لآخر ب�شعة ماليني من �لدينار�ت �لتون�شية ق�شد 
�إر�شاء �لروحانيني �لر�عني لعالقة �لأب و�لبن، حتى بلغ بها 
�إىل بيع م�شوغها، ورغم كل �لغنائم وع�شر�ت �ملاليني  �لأمر 
�لتي غنمها �مل�شعوذ فاإن ج�شعه دفعه �إىل طلب �ملزيد ولذلك 
باأنها  و�أوهماها  باملت�شررة  و�لتقيا  �لعملية،  يف  زوجته  �أ�شرك 
زوجة  خديجة  �ل�شيدة  بعد  باجلنة  �ملب�شر�ت  �لن�شاء  �أول  من 
نهاية  ب��ق��رب  �أوه��م��اه��ا  ث��م  و���ش��ل��م،  عليه  �هلل  �شلى  �ل��ر���ش��ول 

�لعالقة �لطيبة بني �لأب و�لبن وبقرب هروب �لأخري جمدد� 
من �لبيت وطلبا منها �ملزيد من �ملال.

�مل�شعوذ جمموعة من �ل�شكوك  �أرغمت على ت�شليم  �ملت�شررة 
على مر�حل حتى بلغت �ملبالغ �مل�شلمة حو�يل 275 �ألف دينار 
تون�شي، �إل �أن بع�س هذه �ل�شكوك كانت دون ر�شيد، وهو ما 

��شرت�ب منه موظف بالبنك فاأ�شعر زوج �ملت�شررة باملو�شوع.
���ش��ارع �ل����زوج ب��رف��ع �لأم����ر �إىل �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة مبحكمة 
عملية  �شحية  �شقطت  �ل��زوج��ة  �أن  �أدرك  �أن  ب��ع��د  �شفاق�س 
حتيل، ليتعهد �أعو�ن مركز �ل�شرطة ب�شوق زيتون بالبحث يف 
ما  �أنكر  �لرئي�شي  به  �مل�شتبه  وبا�شتدعاء  �لق�شية،  مالب�شات 
�بن زوجته  كانت �قرت�شت من  �ملت�شررة  �أن  و�أك��د  �إليه  ن�شب 
مبالغ كبرية ثم �أعادتها له، وهو ما �أيده فيه �بن زوجته لدى 
�شماع �أقو�له، و�أ�شر �مل�شتبه بهم على �أقو�لهم رغم مو�جهتهم 
�قتنى  �شائغي  وب��اأق��و�ل  بالبنك  �ملر�قبة  كامري�  بت�شجيالت 
م�شادرة  مت��ت  �لعمومية  �لنيابة  وبا�شت�شارة  �مل�����ش��وغ  منهم 
�ألف دينار   200 �شكوك تت�شمن مبالغ مالية تناهز قيمتها 
�شدهم  ت�شدر  �أن  قبل  بهم  بامل�شتبه  و�لحتفاظ  �إعد�مها  مت 

بطاقات �إيد�ع بال�شجن.

من غرائب جتار ال�ّسنطة الدينية

رجل دين يب�ّشر زوجة رجل اأعمال باجلّنة مقابل مبلغ مايل كبري!

ربان �ل�شفينة �ليطالية
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العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
    يف الق�سية رقم 2012/1478 جتاري كلي

للمحا�شبة  �خل��ل��ي��ج  م��رك��ز  �ل��ع��ب��دويل-  ج��ا���ش��م  �ح��م��د  �ملحا�شبي  �خل��ب��ري  يعلن 
و�لتدقيق - و�ملعني من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية يف �لق�شية رقم 2012/1478 
جتاري كلي �ملقامة من �ملدعية/ �شركة بيكو �نرتنا�شيونال - دبي تنفيذ� للمهمة 
�خلرة  �جتماع  حل�شور  مدعوة  ����س.ذ.م.م  �آوتفيت-  �شركة  عليها/  �ملدعى  ف��ان 
 2013/4/28 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  عقده  و�مل��ق��رر  ميثلها  م��ن  بو��شطة  �حل�شابية 
للمحا�شبية  �خلليج  مركز  �خلبري-  مبكتب  �لظهر  قبل  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة 
�ل��دي��ن- بناية  ���ش��ارع ���ش��الح   دي���رة- �خلبي�شي   -  دب��ي-  �لكائن يف  و�لتدقيق- 
�لول-  �لطابق  �خليمة-  ر����س  �شري�ميك  معر�س  بناية  و�ل��ع��ب��دويل-  �لكندى 

مكتب رقم 104-ت: 04-2684700 - 050-2777407 
اخلبري املحا�سبي/ احمد جا�سم العبدويل

 اعالن ح�سور اجتماع
      خربة ح�سابي

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

رقم الدعوى 2013/144 مدين جزئي
�ن  مبا  �لعني  �لقامة  حمل  جمهول  �شعود  حميدي  عبد�هلل  حممد  عليه/  �ملدعى  �ىل 
قد  �ملعمري  عبد�هلل  ن�شمى حممد  �لنعيمي وميثله:  ح��ارب  عبيد  بنت  �ملدعية/ حر�بة 
�قامت عليكم �لدعوى �مل�شار �ليها بعالية ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ 
وقدره )50000 درهم ( و�لر�شوم  و�مل�شاريف  و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية تعوي�شا 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  �بوظبي   7 فئة   63831 رق��م  �ل�شيارة  عن 
باد�رة  �لهند�شية  �خل��رة  لجتماع  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  مالديك  بتقدمي  وعليك 
ودفاعكم ومعاينة  لتقدمي م�شتند�تكم  �لو�حدة  �ل�شاعة  يوم 5/1 /2013  �لعني  �خلرة 
ح�شوري  مبثابة  �شيكون  �لجتماع  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �ل��دع��وى  مو�شوع  �ل�شيارة 

للتو��شل فاك�س رقم 065772936.

خبري هند�سي/ ابراهيم جمدى �سم�س الدين    

اعالن اجتماع خربة 

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/129 تنفيذ عقاري
�لتنفيذ/  �ن طالب  ن��ات  جمهول حمل �لقامة مبا  نات  ناريندير  ر�ه��ول  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
باحلكم  نعلنكم  جمعه.   عي�شيى  حممد  عبد�لرحمن  وميثله:  ع  م  �س  للتمويل  �م��الك  �شركة 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/916 عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 2013/1/6 باعتباره �شند� 
تنفيذيا وذلك : 1- بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملو�شوفة بالذمة �ملرمة بني �ملدعية و�ملدعي عليه 
وملحقاته مع �شطب ��شم �ملدعى عليه ب�شفته م�شتاأجر ب�شند �مللكية �ل�شادر من د�ئرة �لر��شي 
و�لمالك بدبي بتاريخ 2011/2/14 للعقار حمل �لتد�عي. 2- �شطب �لعبارة �لو�ردة بهذ� �ل�شند 
�ملنتهي  �لج��ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  تخ�شع  بانه 
بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة. 3- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )1931049.06 درهم( 
وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/962   
 �ملنذرة/�شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: عبده �شكوروف 
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية من ثمن �لوحدة رقم )2510( برج �ليت وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�شخ  �شيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�شركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اإنذار عديل بالن�سر
   رقم 2012/1038   

 �ملنذر/مدينة مول �س.ذ.م.م- بوكالة �ملحامي/ عي�شى �حلو�شني
�ملنذر �ليه: موكا �رت كويف �شوب �س.ذ.م.م)جمهول حمل �لقامة(

تنذركم �ملنذرة/ مدينة مول �س ذ.م.م بوكالة �ملحامي/ عي�شى �حلو�شني، ب�شد�د مبلغ 
�لكائن  رقم )1-58(  �ملحل  �ملوؤجرة  �لعني  و�خ��الء  دره��م  �لف  دره��م خم�شون   50.000
رقم 245-7439 مبنطقة  �لر���س  و�ملقام على قطعة  م��ول(  ) مدينة  �لتجاري  باملركز 
عن  و�لكهرباء  �مل��اء  ح�شاب  وت�شوية  �ل�شو�غل  من  خاليا  وت�شليمه  بدبي   4 �ملحي�شنة 
مدة �شغل �لعني و�شد�د ماي�شتحق من �يجار حتى تاريخ �لخالء �لفعلي وذلك خالل 
ثالثون يوما من �عالمكم بهذ� �لنذ�ر مع حق �ملنذر مبطالبتكم بالتعوي�س �ملنا�شب 

وم�شاريف �لتقا�شي ومقابل �تعاب �ملحاماة.    
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  اعالن تغيري ا�سم
�مار�تية   ، يو�شف  �شكري عبد�لهي  �ل�شيدة/  تقدمت 
�جلن�شية �ىل حمكمة دبي �ل�شرعية بطلب تغيري ��شمها 
من �شكري عبد�لهي �ىل هدى عبدالالهي ي��سف 
ب��ه �ىل�ملحكمة  يتقدم  �ن  �ع��رت����س  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 

�ملذكورة خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ص ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

حمكمة  دبي ال�سرعية البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اإنذار عديل بالن�سر
   رقم 2012/1037   

 �ملنذر/مدينة مول �س.ذ.م.م- بوكالة �ملحامي/ عي�شى �حلو�شني
�ملنذر �ليه: بلو�شوم �رت للت�شوير - �س.ذ.م.م  )جمهول حمل �لقامة(

تنذركم �ملنذرة/ مدينة مول �س ذ.م.م بوكالة �ملحامي/ عي�شى �حلو�شني، ب�شد�د مبلغ 
�لكائن  رقم )2-25(  �ملحل  �ملوؤجرة  �لعني  و�خ��الء  دره��م  �لف  دره��م خم�شون   50.000
245-743 مبنطقة  رق��م  �لر���س  على قطعة  و�مل��ق��ام  م��ول(  ) مدينة  �لتجاري  باملركز 
عن  و�لكهرباء  �مل��اء  ح�شاب  وت�شوية  �ل�شو�غل  من  خاليا  وت�شليمه  بدبي   4 �ملحي�شنة 
مدة �شغل �لعني و�شد� ماي�شتحق من �يجار حتى تاريخ �لخالء �لفعلي وذلك خالل 
ثالثون يوما من �عالمكم بهذ� �لنذ�ر مع حق �ملنذر مبطالبتكم بالتعوي�س �ملنا�شب 

وم�شاريف �لتقا�شي ومقابل �تعاب �ملحاماة.    
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/963   
 �ملنذرة/�شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: نا�شر رمز�ن   
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية من ثمن �لوحدة رقم )1102( برج �ليت وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�شخ  �شيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�شركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  اعالن بالن�سر
   رقم 2013/964   

 �ملنذرة/�شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )ذ.م.م(
 �ملنذر �ليه: �شيد �شالح �لدين حامد     

بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
خالل  وذل��ك  برين�شي�س  برج   )4209( رقم  �لوحدة  ثمن  من  و�ملتبقية 
بينكم  �لتعاقد  ف�شخ  �شيتم  و�ل  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  ن�شركم  تاريخ  ي��وم من   30
و�عادة ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ 

�ملدفوعة وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
/�ىل  بارات�دى    ك�تى  عمر  اب�بكر  امر  تقدم/ 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بطلب تغيري 

��شمه من )امر( �ىل )عمر( 
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/55 مدين كلي                                
�ىل �مل��دع��ى عليه /ري��ا���س علي مظفر خ���ان   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
طبيعي  ويل  وب�شفته  نف�شه  ع��ن  �حل�����ش��ري-  حممد  فتحي  �ح��م��د   / �مل��دع��ي 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد   ) فتحي حممد  �حمد  )�آي��ة وحممد  �لقا�شرين  عن 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عيهم بالت�شامم و�لت�شامن و�لتكافل مببلغ 
وقدره )5.000.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها 
 ch1C.15 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
   �                   �ىل �ملدعي عليه/�لر�شو�ن لرتكيب �لرخام و�حلجر  جمهول حمل 
�أدناه  �ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي  عليكم  �قامو  قد  �ملدعيني  باأن  نعلنكم  �لقامة 

وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/2 �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث �يام على �لقل بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1368/2013/13
1369/2013/13
1370/2013/13

م
1
2
3

��شم �ملدعي
خان حممد �شرد�ر

نياز حممد ممتاز خان
�شري باز خان مياه خان

مبلغ �ملطالبة
10288 درهم �شامل تذكرة �لعودة
10288 درهم �شامل تذكرة �لعودة
10288 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده  

فى الدعوى رقم 2011/276 تنفيذ عقاري
طالب �لتنفيذ: بنك �لمار�ت دبي �لوطني حاليا- )بنك دبي �لوطني- �شابقا(  - عنو�نه: �مارة دبي- ديرة-  
�شارع بني يا�س- مقابل موقف �لعر�ت    �ملنفذ �شده: نبيل �بر�هيم �بو نحالن عنو�نه: �مارة دبي- منطقة 
برج خليفة د�ون تاون- برج فيوز- �لرج �يه- ط9 - �س  906 -  �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 �ل�شاعة 
6.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه لدى �جلهة 
www.emiratesauction. لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �للكرتوين�

ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف 
خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �لعقار. دبي �ملنطقة : برج خليفة رقم �لر�س 

202 �مل�شاحة 72.74 مرت مربع برج فيوز تاور�ية رقم �لعقار: 906 �لقيمة 800000 درهم
  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/97 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
�ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لزيدي  �شامل  �شعيد  �شامل  بدر  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : نوحو كانو ديل�شاد �جلن�شية: �لهند  �ملطلوب �عالنه:نوحو كانو ديل�شاد 
�جلن�شية: �لهند عنو�نه: بالن�شر مبا طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند 
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1291 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف 
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 163827         بتاريخ : 2011/10/16م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /   /      م

با�ش��م: �شركة ديو�ن �ملهنا �ملحدودة �مل�شوؤولية
وعنو�نه: �شوريا – دم�شق – �وت�شرت�د �ملزة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقهوة و�لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�شاجو و�لنب �ل�شطناعي، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت 
�مل�شنوعة من �حلبوب و�خلبز، �لب�شكويت، �لكعك، �ل�شوكولته ومنتجات �ل�شوكولتة؛ �لفطائر �و �ملعجنات 
)تو�بل(؛  �ل�شل�شة  و�خل��ل؛  و�خل��ردل  �مللح  �خلمرية،  �لأ���ش��ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجات؛  و�حللويات؛ 

�لبهار�ت؛ �لثلج
بالفئة: 30

 Diwan Al Muhanna و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمات ديو�ن �ملهنا بالعربية و��شفلها خط وحتته كلمات
باأحرف �لالتينية باللون �ل�شود 

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

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 163828         بتاريخ : 2011/10/16م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /   /      م

با�ش��م: �شركة ديو�ن �ملهنا �ملحدودة �مل�شوؤولية
وعنو�نه: �شوريا – دم�شق – �وت�شرت�د �ملزة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، وخدمات �لإيو�ء �ملوؤقت 

بالفئة: 43
 Diwan Al Muhanna و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمات ديو�ن �ملهنا بالعربية و��شفلها خط وحتته كلمات

باأحرف �لالتينية باللون �ل�شود 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم  وكيل �لت�شجيل / جيتندر� للملكية �لفكرية
DAS :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ :2010/12/22م �ملودعة حتت رقم : 150938 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  كو�شاة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س ذ م م 
وعنو�نه:  �لر��س ، ديرة ،  دب�ي -  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �س. ب : 65012 ،

 هاتف : 042263454 ، فاك�س : 042263456    �لريد �للكرتوين : 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لتابيوكا و�ل�شاغو و�لنب �ل�شطناعي ، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة ، ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود ، �خلمرية وم�شحوق 

�خلبيز ، �مللح و�خلردل و�خلل ، �لبهار�ت و�لتو�بل ، �لثلج .
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة : �أعتمد مقدم �لطلب يف �لعالمة �لتجارية على ذكرى و�لده .
�لعالمة �لتجارية DAS مكتوبة باللون �لأبي�س يف �شكل بي�شاوي باللون �لأ�شود مع حتديد �لطار باللون 

�لأبي�س. DAS  مكتوبة باللغة �لجنليزية بخط عري�س.  
�ل�ش��رت�طات: * 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 55164         بتاريخ : 2003/08/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /   /      م

با�ش��م: �يه. لو�كر �يه جي - ��س . بي . �يه
وعنو�نه: فيا جا�شتريير - ويج 3، �أي - 39050 رينون �ونا دي �شوتو، �يطاليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�مل�شتح�شر�ت  و  �لدقيق  �ل�شطناعية،  �لقهوة  �ل�شاجو،  �لتابيوكا،  �لأرز،  �ل�شكر،  �لكاكاو،  �ل�شاي،  �لقهوة، 
�لبكنج  �خلمرية،  �لدب�س،  �لع�شل،  �ملثلجات،  �حللويات،  و  �لفطائر  �و  �ملعجنات  �خلبز،  �حلبوب،  من  �مل�شنوع 

باودر )م�شحوق �خلبيز(، �مللح، �خلردل، �خلل، �ل�شل�شات )�لتو�بل(، �لبهار�ت، �لثلج
بالفئة: 30

و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمة LOACKER باأحرف �للغة �ليطالية باللون �لبي�س على خلفية �شبه 
 GRAN PASTICCERIA م�شتطيله �شود�ء ��شفلها على �شريط �بي�س منحني من �طر�فه عبارة

�أحرف �للغة �ليطالية باللون �ل�شود، ��شفلها ر�شم جبال باللون �ل�شود د�خل �طار بي�شوي
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189352 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

و�شف �لعالمة:قاروره هرمية �ل�شكل لها �ربع �رجل معدنية وحماطه بزخرفه نافرة على كامل ��شالعها 
 labaik ولها غطاء مميز على �شكل قبه متطاولة له قاعدة مربعة مكتوب عليها لبيك باللغة �لعربية و

بالجنليزية.  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �در�ة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/12/19 م �ملودعة حتت رقم: 183873 
با�ش��م:جمعية �لعني �لتعاونية .

وعنو�نه:�لعني - خلف �ل�شارع �لعام بناية جمعية �لعني �لتعاونية 
 �س.ب:16028 - هاتف:037644555 - فاك�س:037641457 .

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
خدمة جتميعية ت�شكيلية منوعة من �ل�شلع لغاية عر�شها و�شر�ئها من قبل �مل�شتهلك . 

�لو�ق�عة بالفئة:35 
�شقر  ر��س  �ل�شفل  من  �ليمني  وعلى  �ل�شود  باللون  حمددة  �لخ�شر  باللون  قلعة  �لعالمة:ر��س  و�شف 
بالون �لبي�س و�ل�شود ون�شف د�ئرة على �شكل �شم�س باللون �لحمر حمددة باللون �ل�شود و��شفلها ��شم 
"جمعية �لعني �لتعاونية" باللغة �لعربية باللون �ل�شود و��شفلها �ربع دو�ئر متحدة حمددة باللون �ل�شود 
 ALAIN CO-OP و��شفلها ن�شف �شكل بي�شاوي باللون �لخ�شر حمدد بال�شود يوجد بد�خله جملة

  . �ل�شود  باللون  �لجنليزية  باللغة   SOCIETY
alain مبعزل عن �لعالمة لعتبارها  �ل�ش��رت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م كلمة �لعني 

منطقة جغر�فية . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

تعلن �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/12/30 م �ملودعة حتت رقم: 184431 
با�ش��م:م�شبغة مور �ند مور .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �جلو�ز�ت - �س.ب:7947 - هاتف:0508208205.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

غ�شيل �ملالب�س ، كي �ملالب�س ، تنظيف �ل�شتائر و�ملفار�س و�لبطانيات . 
�لو�ق�عة بالفئة:37 

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة مور �ند مور باللون �لحمر وحتتها در�ي كلني باللون �لزرق �لفاحت 
 DRY CLEAN ويدنوها  �لحمر  باللون   MORE & MORE �ليمنى  �لناحية  من  يقابلها 
مطبقة  مالب�س  �شكل  وحتتها  �لحمر  باللون  مالب�س  عالقة  �شكل  بينهما  ويف�شل  �لفاحت  �لزرق  باللون 
BEYOND THE CLEANING باللون  باللونني �لحمر و�لزرق وحتت �ل�شكل بخط كبري 

�لحمر و�ل�شكل على خلفية بي�شاء .  
�ل�ش��رت�طات:  . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189354 
با�ش��م:عبد �ل�شمد و�شامي �لقر�شي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتح�شر�ت تبي�س �لقم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف �لغ�شيل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 
منظفات   ، لل�شعر  )لو�شن(  غ�شول   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �شابون  وك�شط  وجلي 

��شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

و�شف �لعالمة:قاروره من �ل�شري�ميك على �شكل متو�زي �مل�شتطيالت لها نفور لقطاره ولها غطاء عليه 
 rihan al تك�شري�ت بنف�س �ملادة وله قاعدة معدنية حملزنه مكتوب عليها ريحان �لعود باللغة �لعربية و

بالجنليزية.    oud
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  اأبريل 2013 العدد 10773
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افتتح م�ؤمتر اأب�ظبي الدويل الثاين لريا�سة املراأة

نهي����ان ب������ن زاي������د يهن�����ئ امل�����راأة برعاي������ة اأم االم������ارات مل�شريته���������ا

�ختتمت م�شاء �م�س بطولة نادي �لذيد للرماية �لأوملبية يف دورتها �ل�شابعة و�لتي �قيمت با�شر�ف �حتاد 
�لمار�ت للرماية و�شارك فيها قر�بة خم�شون ر�ميا ور�مية من خمتلف �ندية �لدولة. وكانت �لبطولة قد 
بد�أت فعالياتها بحما�س كبري ومب�شاركة لفتة من قبل رماة �لندية و�ملنتخب ورماة نادي �شيد�ت �ل�شارقة 
بجانب رماة �شرطة دبي و�شرطة عجمان وعلى مدى تو��شلت �لبطولة يف حما�س كبري وبا�شتعد�د فني عايل 
�مل�شتوى من خلل �ل�شر�ف �ملبا�شر من قبل علي عبد�هلل بن نومه �لكتبي رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة 
و�لد�ريني هند �إبر�هيم �حلو�شني وحممد مبارك حممد فيما قام على جانب �لتحكيم كال من هيثم كامل 
�لبندقية للنا�شئني عن فوز يا�شمني عبد�لرحمن  �لنتائج يف فئة  . و��شفرت  عبا�س وح�شن حم�شن ح�شن 
تهلك باملركز �لأول و�نت�شار بن حامت باملركز �لثاين و�شميه �ملرزوقي باملركز �لثالث وكلهن من نادي �شيد�ت 
�ل�شارقة فيما �أ�شفرت نتائج عموم بندقية عن فوز �شهيلة �إمام �لدين باملركز �لأول من نادي �شيد�ت �ل�شارقة 
�لثالث من نادي �شيد�ت  �إمام �لدين باملركز  و�شامل مطر �لقايدي باملركز �لثاين من نادي �لذيد و�شمية 
�ل�شارقة . ويف فئة �لنا�شئني م�شد�س �أ�شفرت �لنتائج عن فوز عبد�لرحمن حممد �آل علي باملركز �لأول من 
نادي �لذيد وجو�هر �أحمد باملركز �لثاين من نادي �شيد�ت �ل�شارقة ومنى �إبر�هيم باملركز �لثالث من نادي 

�شيد�ت �ل�شارقة �أما يف فئة �لعموم م�شد�س ففاز باملركز �لأول فار�س جمعه ح�شن من �شرطة دبي وباملركز 
�لثاين عبد�هلل حميد �حلمادي من نادي �لذيد وباملركز �لثالث �أمني مثنى �ملن�شوري من نادي �لذيد . �أما 
يف فئة �لفرقي ففاز باملركز �لأول نادي �لذيد و�شم كل من عبد�هلل حميد �حلمادي و�أمني مثنى �ملن�شوري 
وحميد عبد�هلل �آل علي ويف �ملركز �لثاين �شرطة دبي و�شم كال من فار�س جمعه ح�شن ومعاذ جمعه �لكندي 
وبدر حممد �حلمادي ويف �ملركز �لثالث �شرطة عجمان و�شم كال من �أحمد خلف وماجد حممد �ل�شام�شي 
�لنادي  �د�رة  �لبطولة قام خليفة عبد �هلل بن هويدن رئي�س جمل�س  .  ويف نهاية  �لكعبي  وخليفه م�شبح 
ير�فقه خليفه �جلاري ع�شو جمل�س �لد�رة �أمني �ل�شر �لعام و�شعيد بالليث ع�شو جمل�س �لد�رة وم�شرف 
�للعاب �لفردية بتوزيع �جلو�ئز و�لهد�يا على �لفائزين و�حلكام و�لد�ريني وتتويج �لفائزين. و�كد خليفة 
بن هويدن خالل كلمته باملنا�شبة بان �لنادي �شعيد باحت�شان هذه �لبطولة �شنويا و�نه من �ملفرح روؤية هذ� 
�لعدد �ملتز�يد من �لالعبني و�لالعبات �للذين يتناف�شون يف هذه �مل�شابقة ووعد بان تكون �لبطولت لل�شنة 
�لقادمة مب�شتوى متقدم ومتطور �ن�شاء �هلل وخا�شة بعد �لأنتهاء من �ل�شالة �لدولية للرماية وهي مكرمة 

�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي حاكم �ل�شارقة حفظه �هلل  للنادي.

خليفه بن هويدن يتوج الفائزين يف بطولة نادي الذيد للرماية االأوملبية

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س 
ل��الع��م��ال �خل���ريي���ة و�لن�����ش��ان��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�أبوظبي �لريا�شي فعاليات موؤمتر �أبوظبي �لدويل 
�ل��ذي يقام حتت رعاية �شمو  �مل��ر�أة  �لثاين لريا�شة 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�ل�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام 
رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة �أم 
�لم�����ار�ت �ل���ذي ي��ق��ام ع��ل��ى م���د�ر ي��وم��ني يف فندق 
ق�����ش��ر �لم�����ار�ت ب��ال��ع��ا���ش��م��ة �أب��وظ��ب��ي حت��ت �شعار 
ريا�شة ن�شائية.. باجناز�ت عاملية بتنظيم �أكادميية 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية بالتعاون مع 

جمل�س �أبوظبي �لريا�شي.
ح�شر حفل �لفتتاح معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
لل�شباب  �لعامة  �لهيئة  م�����ش��وؤويل  م��ن  كبري  وع��دد 
�لريا�شية  و�ملجال�س  �لوملبية  و�للجنة  و�لريا�شة 
و�لحتاد�ت �لوطنية و�لندية �لريا�شية وعدد من 

�لريا�شيات من �لفتيات يف �ملد�ر�س و�جلامعات.
ثم  للدولة  �لوطني  �ل�شالم  بعزف  �حلفل  و��شتهل 
ب��اإل��ق��اء كلمة  ب��ن م��ب��ارك  �ل�شيخ نهيان  ق��ام م��ع��ايل 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك و�لتي رحب فيها 
بال�شيوف ومتنى لهم طيب �لقامة وحتقيق �أكر 

��شتفادة من هذ� �ملوؤمتر �لدويل �لكبري.
�شمو  مبارك حتيات  بن  نهيان  �ل�شيخ  ونقل معايل 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك وترحيبها بهم جميعا 
م�شري� �إىل �أنه يعتز ويفتخر مبا تقدمه �أم �لمار�ت 
�لقيادة و�لريادة ومبا لها  ر�ئ��د وح�شن  من من��وذج 

من روؤية عميقة لدور �ملر�أة يف �ملجتمع.
ل�شموها  لأرف���ع  �ملنا�شبة  ه��ذه  �أنتهز  معاليه  وق��ال 
يف  �شموها  عن  �أن��وب  �أن  وي�شعدين  جميعا  حتياتنا 
�ل�شادة   : �لكلمة  ن�س  يلي  ..وف��ي��م��ا  كلمتها  �إل��ق��اء 
�حل�شور �ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته بد�ية 
�ملوؤمتر  �أع��م��ال  يف  جميعا  بكم  ن��رح��ب  �أن  ي�شعدنا 
�لدويل �لثاين لريا�شة �ملر�أة �لذي تنظمه �أكادميية 
بالتعاون  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
م��ع جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي.. حت��ت ���ش��ع��ار .. 
ونرحب   ... ع��امل��ي��ة  ب���اإجن���از�ت   .. ن�شائية  ري��ا���ش��ة 
�مل�شوؤولني  م���ن  و�مل�������ش���ارك���ات  �مل�����ش��ارك��ني  ب��ج��م��ي��ع 
�أنحاء �لعامل يف  و�خل��ر�ء و�خلبري�ت من خمتلف 
و�شهال  فاهال  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  بلدهم 
�شنو�ت  م��دى  على  �ل��ك��رمي  �حل�شور   . جميعا  بكم 
ما  و�ل�شعادة  �لفخر  بالكثري من  �تابع  و�ن��ا  طويلة 
حتققه �ملر�أة من جناحات و��شعة على �متد�د وطننا 

�حلبيب �لمار�ت يف كل �ملجالت .. ومن عام لآخر 
حتقق �ملر�أة �لمار�تية مكت�شبات كبرية .. وتتو�ىل 
�لعام  �لعمل  يف  جتربتها  ن�شج  بف�شل  �جن��از�ت��ه��ا 
ف��امل��ر�أة يف ظ��ل ما  �ي�����ش��ا..  �لريا�شة  .. ويف جم��ال 
تلقاه من دعم ورعاية و�هتمام على �متد�د م�شرية 
�لوطن بد�ية من �ملوؤ�ش�س �ملغفور له باإذن �هلل تعايل 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان رحمه �هلل .. وحتى 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �ليوم حتت قيادة �شاحب 
و�إخو�نه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د 
�أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��وخ ح��ك��ام �لم������ار�ت �رتفع 
�لفاق  يف  حتلق  �أحالمها  وباتت  طموحاتها  �شقف 
�ل�شعاب  ك��ل  لتتحدى  �ل��زم��ن  وت�شابق  ح���دود  ب��ال 
�جلديدة  ولالأجيال  لها  �مل�شتقبل  خطوط  وتر�شم 
ب�شرعة �إيقاع �لع�شر �حلديث.. فباتت ريا�شة �ملر�أه 
�ليوم ثقافة و�أ�شلوب حياة ت�شاهم به يف بناء �لأ�شرة 
�لكثري  وغر�س  �ل��ذ�ت  وتاأكيد  �ل�شخ�شية  وتكوين 
ينعك�س  مب��ا  و�لجتماعية  �ل��رتب��وي��ة  �ملفاهيم  م��ن 
باليجاب على دورها يف بناء ح�شارة �لوطن �لفتية 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  روؤية  �ملجالته. ومابني  بكافة 
رحمه �هلل.. ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
�ملر�أة  ريا�شة  �لدولة حفظه �هلل دخلت  رئي�س  ز�يد 
علمية  ��شرت�تيجية  وف��ق  �لذهبي  ع�شرها  �ل��ي��وم 
�شليمة تعرتف باأهمية دور �ل�شرة يف حتفيز �لفتيات 
لقتحام هذ� �ملجال �حليوي بكل ج�شارة و�قد�م على 
لي�س  �لبطولة ولذلك  �و  �ملمار�شة  ريا�شة  م�شتوى 
�أن ن�شاهد بنات �لإم��ار�ت �ليوم يتو�جدن  بالغريب 
و�لعربية  �ملحلية  �ملناف�شات  م��ي��ادي��ن  ك��ل  يف  ب��ق��وة 
و�لدولية بكل �شموخ وعز و�شالبة. وها نحن �ليوم 
�لإمار�تية  للمر�أة  �لريا�شية  �مل�شرية  دف��ع  نو��شل 
ل  �ملجال  هذ�  ويف  جناحها  م�شتلزمات  كل  وتوفري 
بد من �لإ�شارة �إىل �لدور �ملهم �لذي توليه �أكادميية 
تاأهيل  يف  �لن�شائية  للريا�شية  مبارك  بنت  فاطمة 
�لريا�شي  باملجال  �لعاملة  �ل��ك��و�در  وكافة  �لفتيات 
و�إر�شاء �لأ�شا�س �لعلمي �ل�شليم ملو��شلة �لإجناز�ت 
خالل �ملرحلة �ملقبلة. ومن هذ� �ملقام فاإنني �أهدي 
�لعام  ب�شخ�شية  ب��ال��ف��وز  ح��ق��ق��ن��اه  �ل����ذي  �لجن�����از 
�لدولية �لأولومبية لعام 2012 لكل ويل �أمر وكل 
فتاة تعرق وتبذل �جلهد يف ميادين �ملناف�شات وكل 
�لريا�شة  تدعم  �حلبيبة  بدولتنا  ريا�شية  موؤ�ش�شة 
�لن�شائية لتكون قاعدة �نطالق قوية للجميع نحو 
بالنجاحات  �شعادتي كبرية  كانت  �رح��ب. وكم  �فاق 
�لتي حققتها �ملر�أة ب�شكل عام من كل �أنحاء �لعامل 
ب��ل��ن��دن فيما كانت  �لأل���ع���اب �لأومل��ب��ي��ة �لأخ����رية  يف 
�أكر و�نا �تابع بنات �لإم��ار�ت .. ومنطقة  �شعادتي 

�أه���م و�ك���ر ح���دث ريا�شي  �خل��ل��ي��ج .. ي�����ش��ارك��ن يف 
�إن  �لجن���از.  على  و����ش��ر�ر  �لتفوق  برغبة يف  دويل 
كانت  و�إن  �لوملبية  �لألعاب  يف  �لن�شائية  م�شاركتنا 
�ملر�أة  منحت  �أن��ه��ا  �إل  �للعبات  بع�س  يف  حم���دودة 
لهن  و�أ�شافت  �لثقة  من  كبرية  م�شاحات  �لعربية 
خر�ت جديدة يف هذ� �ملحفل �لريا�شي �ملهم.. مع 
�لدورة  يف  فاعلية  و�أك���رث  �ك��ر  مب�شاركة  متنياتي 
�لوملبية �ملقبلة عام 2016 بالر�زيل مبا يتنا�شب 
مع طموحات و�إمكانات �لفتاة �لإمار�تية و�خلليجية 
يف  كبرية  م�شوؤوليه  جميعا  يحملنا  وهذ�  و�لعربية 
لديها  �أج��ي��ال  �إع���د�د  يف  ر�شالتنا  ملو��شلة  �مل�شتقبل 
مايوؤهلها  و�لطموح  و�خل��رة  و�ملوهبة  �لوعى  من 
للتعامل مع و�قع �لريا�شة �لعاملي �جلديد.. بد�ية 
و�نتهاء  و�جل��ام��ع��ة  باملدر�شة  وم����رور�  �لأ���ش��رة  م��ن 
�لنطالقة  نقطة  ه��ي  فتلك   .. و�لحت���اد  ب��ال��ن��ادي 
�حلقيقة للو�شول للغيات �لكرى. �ل�شادة �حل�شور 
ياأتي �ملوؤمتر �لدويل �لثاين ليج�شد كل هذه �ملعاين 
ور�شالتها  �لريا�شة  دور  �أهمية  على  ويوؤكد  و�لقيم 
��شمل  مفاهيم  وتر�شيخ  �ل�شعوب  بناء  يف  �ل�شامية 
و�أعمق يف م�شرية �لنه�شة و�لتطور ولبد �أن نقول 
باأن ما حتقق يف �ملوؤمتر �لدويل �لول �لعام �ملا�شي 
وت��و���ش��ي��ات جاء  و�أر�ء وجت����ارب  م��ن��اق�����ش��ات  م��اب��ني 
ليمثل �نطالقة قوية نحو مرحلة جديدة �شنجني 
فى  م�شاركتكم  وم��ا  �لقريب..  �مل�شتقبل  يف  ثمارها 
مدى  ع��ن  و����ش��ح��ا  تعبري�  �إل  �لكبري  �مللتقى  ه��ذ� 
�ل�شديقة  و دولكم  �لإم��ار�ت  توليه  �لذى  �لهتمام 
�مل�شاركة  ب�����ش��رورة   .. و�لمي����ان  �مل�����ر�أه..  ب��ري��ا���ش��ة 
ل��ت��ب��ادل �خل���ر�ت و�ل��ت��ج��ارب. �ل�شيد�ت  و�ل��ت��ع��اون 
�مل��وؤمت��ر �لذي  �أن ه��ذ�  �إن��ن��ا على ثقة م��ن  و�ل�����ش��ادة 
�شيمثل  �أبوظبي  بالعا�شمة  �لثانية  دورت��ه  يعقد يف 
على  لي�س  �لريا�شي  �لعمل  مل�شرية  نوعية  �إ�شافة 
فح�شب  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  م�شتوى 
و�إمنا على �مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل من خالل 
�تطلع  و�إن��ن��ي  �لو��شعة  و�لدولية  �ملحلية  �مل�شاركة 
�لنخبة  وتو�شيات  مناق�شات  عنه  �شت�شفر  م��ا  �إىل 
من �خلر�ء و�ملخت�شني يف �جلل�شات �لعلمية لهذ� 
�إ�شهاما جديد� ي�شاف  �أن تقدم  �آمل  �ملوؤمتر و�لتي 
دولتنا �حلبيبة  د�خل  �لريا�شي  �لعمل  �إىل م�شرية 
وخارجها. �حل�شور �لكرمي �أرحب بكم جمدد�.. يف 
عز  �مل��وىل  ر�جية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بلدكم 
�لأهد�ف  بالنجاح.. مثمنة  يكلل جهودكم  �أن  وجل 
 .. �مل��ت��ج��ددة  و�ل����روؤى  �مل��ي��م��ون  لتجمعكم  �ل�شامية 
وكلل  �هلل خطاكم  �شدد   .. موؤمتركم  �شترثى  �لتي 
�هلل  ورحمة  عليكم  و�ل�شالم   .. بالتوفيق  جهودكم 

�إجناز�ت  يبني  فيلم  ذلك مت عر�س  بعد  وبركاته.  
للريا�شة  �لتطويرية  �مل��ر�ح��ل  و  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
�إبر�هيم �ملحمود  �ألقى �شعادة حممد  �لإمار�تية ثم 
�لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي كلمة �للجنة 
�ملنظمة وقال فيها يطيب يل وبا�شم �للجنة �ملنظمة 
�لعليا ملوؤمتر �بوظبي �لدويل �لثاين لريا�شة �ملر�أة 
�ن نثمن غاليا �أيادي �خلري و�لعطاء ل�شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك ودورها �لريادي �لكبري يف نه�شة 
�ملحمود  . وتقدم  �ملجالت  �مل��ر�أة وتفوقها يف جميع 
�ملبا�شر  و�ل��دع��م  �ملتميز  ل��ل��دور  و�لتقدير  بال�شكر 
لل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان رئي�شة 
جمل�س �إد�رة �كادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
�ملر�أة  ريا�شة  تنمية  �لكبري يف  و�هتمامها  �لن�شائية 

على �ل�شاحة �ملحلية و�خلليجية و�لعربية.
ورحب بجميع �لوفود �مل�شاركة من �لدول �ل�شقيقة 
�لعربية  �لم������ار�ت  دول����ة  ع��ا���ش��م��ة  و�ل�����ش��دي��ق��ة يف 
�ملتحدة �أبوظبي متمنيا لهم طيب �لإقامة و�مل�شاركة 
موؤمتر  �نعقاد  �إن  وق��ال  �مل��وؤمت��ر.  باأعمال  �لناجحة 
�أبوظبي �لدويل لريا�شة �ملر�أة بدورته �لثانية و�شط 
�أبرز �ملفكرين ونخبة �خلر�ء و�ملخت�شني  م�شاركة 
يف جمال �لريا�شة �لن�شائية ما هو �إل تاأكيد �شريح 
حلر�شنا �ل�شديد على �أن يظل هذ� �ملوؤمتر عاما بعد 
ومتطور  جديد  كل  منها  نرى  مفتوحة  نافذة  عام 
و�ملفاهيم  �لأف���ك���ار  وي��ن�����ش��ر  �مل�����ر�أة  ب��ري��ا���ش��ة  يتعلق 
جمتمعية  لثقافة  توؤ�ش�س  و�ل��ت��ي  حولها  �ل�شليمة 
�إيجابية يف �ملنطقة. و�أو�شح �أن �ملوؤمتر يوؤكد �أهمية 
�لدور �لفاعل له وما يطرحه من مبادر�ت و جتارب 
عربية وعاملية ومتنى �أن ترثى �جلل�شات مبزيد من 
�ملتقدمة  و�خل��ر�ت  �ملتطورة  و�لتطبيقات  �لأفكار 
و�لدر��شات �لعلمية �لتي من �شاأنها �أن ترفد عملية 
�لن�شائي  �لريا�شي  �لقطاع  مل�شرية  و�لنماء  �لتنمية 
�مل��ي��د�ن��ي��ة ع��ل��ى �ل�شعيد  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  ي���و�ك���ب  مب���ا 
�ملوؤمتر وقد قدم  ب��د�أت جل�شات  و بعد ذلك  �لعاملي 
�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�بوظبي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �خل���ريي���ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لريا�شة  ل��ق��ط��اع  وت��ري��ك��ات��ه  ت��ه��ان��ي��ه  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لن�شائية لرعاية �م �لمار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة 
�ملجل�س  رئي�شة  �ل�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لعلى 
�لع��ل��ى ل��الم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة مل�����ش��ريت��ه��ا ودوره����ا 
�لبارز يف �ملجتمع. و�أكد �شموه �أن �لجن��از�ت �لتي 
�ملنا�شب  على  �لمار�تية وح�شولها  �ملر�أة  حققتها 
�ل��رف��ي��ع��ة و�ل���ق���دي���رة ج���اء �مي���ان���ا ب��ال�����ش��ر�ك��ة بني 

�ملغفور  غر�شها  و�ل��ت��ي  �جلتمع  يف  و�مل����ر�أة  �ل��رج��ل 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اذن  ل��ه 
رح��م��ه �هلل وت��ع��م��ل ب��ه��ا وت��ع��ززه��ا ي��وم��ا ب��ع��د �آخر 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لقيادة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�شمو حكام  �أ���ش��ح��اب  دب��ي رع���اه �هلل و�خ��و�ن��ه��م��ا 
�لمار�ت. و�أو�شح �شموه �أن �ملر�أة يف دولة �لمار�ت 
��شتحقت ثقة �لقيادة �حلكيمة ورعاية �أم �لمار�ت 
يتج�شد جليا  �لذي  �ملهم  �لقيادي  ملكانتها ودوره��ا 
م�شيد�  عندها  تقف  �لتي  و�ملو�قع  �ملنا�شب  كل  يف 
للمرة  �ل���دويل  �بوظبي  م��وؤمت��ر  فعاليات  بانعقاد 
�لثانية على �لتو�يل مب�شاركة �برز �ملفكرين ونخبة 
�لقياد�ت �لريا�شية �لن�شائية بدول �لعامل معتر� 
�أن �ملوؤمتر ميثل حمطة تالق ر�ئعة لأبرز �خلر�ت 
�لدولية  �ل��ع��الق��ات  وي���ع���زز  و�مل����ب����ادر�ت  و�لف���ك���ار 
�لمار�تية  �لريا�شية  �مل���ر�أة  ب���دور  �أي�شا  وي��ع��رف 
�لتنمية  مل�شاعي  دعمه  بجانب  �لهادفة  ور�شالتها 
�ملحلية  �لن�شائية  �لريا�شية  �حل��رك��ة  يف  و�ل��ن��م��اء 
وخطط  بدور  �شموه  و�أ�شاد  و�لعربية.  و�خلليجية 
�لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �كادميية 
و�ل�شهامات �لفاعلة �لتي تقودها �ل�شيخة فاطمة 
�د�رة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  بنت 
�نعقاد  جتديد  على  �لكبري  وحر�شهم  �لكادميية 
�لريا�شة  ���ش��ري��ح��ة  ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���وؤمت���ر�ت 
حديثة  �ح��رت�ف��ي��ة  وجت����ارب  مب��ف��اه��ي��م  �لن�شائية 

�لعاملية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات  م��و�ك��ب��ة  ليمكنها 
ويحقق لها �لتقدم مبا يخدم تطلعاتهم و�هد�فها. 
�لريا�شي  �ل��دويل  باحلدث  �ملوؤمتر  �شموه  وو�شف 
ي��ك��م��ل وي��دع��م م�����ش��رية تنظيم �هم  �ل����ذي  �مل��م��ي��ز 
�لفعاليات و�لبطولت �لريا�شية �لعاملية على �ر�س 
�بوظبي  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  عا�شمة 
�لر�ئدة  و�ط��روح��ات��ه  �ملتنوعة  �هتماماته  بجانب 
موؤكد�  �لعامل  ب��دول  �خلبري�ت  لهم  و��شت�شافته 
�ن جمل�س �بوظبي �لريا�شي يدعم ويرحب بعقد 
هذه �لتظاهر�ت �لعاملية �لريا�شية �لتي من �شانها 
�أن حتقق �لطموحات �لعري�شة �لتي تر�ود فتيات 
وبنات �لوطن. كما �أ�شاد �شموه باملعر�س �لريا�شي 
موؤمتر  �نعقاد  هام�س  على  يقام  �ل��ذي  �مل�شاحب 
�بوظبي �لدويل �لثاين لريا�شة �ملر�أة مب�شاركة �أبرز 
�ملر�أة  بن�شاطات  تهتم  �لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �لحت��اد�ت 
�ملعر�س ميثل حلقة تو��شل مهمة بني  �أن  موؤكد� 
�لتعريف  يف  دوره  بجانب  �ملوؤمتر  و�شيوف  فتيات 
�ل��ت��ي قطعتها بنت  ب��اخل��ط��و�ت  و�ط����الع �جل��م��ي��ع 
�لقادمة  وتطلعاتها  �لريا�شي  �ملجال  يف  �لم��ار�ت 
وفق خطط ��شرت�تيجية ت�شمن لهم حتقيق �أبرز 
�لجناز�ت بكافة �ملحافل �لقارية و�لعاملية. ومتنى 
يف  �مل�شاركني  جلميع  ت�شريحاته  ختام  يف  �شموه 
�أعمال �ملوؤمتر �لنجاح و�مل�شي قدما مب�شار ريا�شة 
ظل  يف  �لعاملية  �لجن���از�ت  وحتقق  تعانق  ن�شائية 
�ل�شلبة  و�ر�دت��ه��ا  حتيطها  �لتي  �لكبرية  �لرعاية 
و�لرعاة  �لقائمني  دور  مثمنا  �لكبرية  وعزميتها 

ملحاور �ملوؤمتر يف عامه �لثاين . 

�شعيد بن مكتوم يقود رماتنا اليوم يف كاأ�ش العامل لالإ�شكيت

اختتام �شباقات القوارب ال�شراعية احلديثة بكافة 
فئاتها يف مهرجان الغربية للريا�شات البحرية

•• العني - الفجر:
لرماية  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��خ��و���س 
�ل�شكيت  �لأب�����������ر�ج  م�����ن  �لط�����ب�����اق 
بطولة  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  م��ن��اف�����ش��ات 
�لأطباق  على  للرماية  �ل��ع��امل  ك��ا���س 
و�مل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى م��ي��ادي��ن نادي 
و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني 
ور�م����ي����ة  ر�م�����ي�����اً   353 مب�������ش���ارك���ة 
ميثلون 50 دولة يف و�حدة من �أكرث 
�لبطولت �إثارة و�شر��شة . وميثلنا يف 
مناف�شات �ل�شكيت خم�شة رماة منهم 
ثالثة ب�شفة �أ�شا�شية وهم �شمو �ل�شيخ 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  مكتوم  بن  �شعيد 
�ملو�شم  ي�شارك لأول مرة هذ�  و�ل��ذي 
و�لرنامج  �جلديدة  �لتعديالت  بعد 
�ل����ذي ي��ط��ب��ق��ه �لحت�����اد �ل�����دويل هذ� 
�أن  و�شبق  موهوب  ر�م��ي  وه��و  �ملو�شم 
بطولة  يف  �لعني  ميادين  له  �بت�شمت 
و�لتي  �لنخبة   �ل��ع��امل   ك��ا���س  نهائي 
�أق��ي��م��ت خ��الل �ل��ف��رتة م��ن �لثالثني 
من �شبتمر وحتى �ل�شابع من �أكتوبر 
ذهبية  �نتزع  حينما   2011 عام  من 
 12 �أف�شل  م�شاركة  و�شط  �ل�شكيت 
ي�شم منتخبنا  كما   . �لعامل  يف  ر�مياً 
�لنجم �لعاملي �لرونزي �شيف خليفة 
كاأ�س  ب��رون��زي��ة  ���ش��اح��ب  فطي�س  ب��ن 
�ل�شهر  �أقيمت  و�لتي  �ملا�شية  �لعامل 
�ملا�شي باملك�شيك وهو �مل�شنف �لعا�شر 
�ل��ع��امل �لآن ول��دي��ه ق��درة عالية  على 
و�مكانياته  و�ل��ف�����ش��ل  �ل��رتك��ي��ز  ع��ل��ى 
�شوى  ي��ن��ق�����ش��ه  ول  ع��ال��ي��ة  �مل���ه���اري���ة 
�أم��ا حممد ح�شن   . �هلل  �لتوفيق من 
�لذهبي  للمثلث  �لثالث  �ل�شلع  فهو 
ل �ل���ش��ك��ي��ت وه���و ل ي��ق��ل م��ه��ارة عن 
�أقر�نه وفد �شبق له �لفوز يف �جلائزة 
�لرماة  م���ن  وه����و  ق��ط��ر  �ل���ك���رى يف 
�شوطاً  وق��ط��ع  و�جل��ادي��ن  �ملجتهدين 
�ل��رن��ام��ج �جلديد  ه�����ش��م  ب��ع��ي��د�ً يف 
�لأ�شا�شية  �ملنظومة  خ��ارج  .وي�����ش��ارك 
�م ك��ي��و ������س  ك���ل م���ن �ل���و�ع���د �شعيد 
�هلل  عبد  �ملخ�شرم  و�لر�مي  �لظريف 
�حلالية  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ه��د   . ���ش��اح��ي 
ور�م����ي����ة يف  ر�م����ي����اً   150 م�������ش���ارك���ة 
من  ر�مياً  بطولة �لأ�شكيت منهم 82 

دولة   23 من  ر�مية  و49  دولة   35
��س  كيو  �م  ر�م��ي��اً   17 �إىل  بال�شافة 
51 ر�مية من  13 دولة بجانب  من 
22 دولة ومن �أبرز �لرماة �ملر�شحون 
ل��ل��ف��وز ب��امل��ي��د�ل��ي��ات �ل���ث���الث يف ظل 
�لأ�شطوري  �لأمريكي  �ل��ر�م��ي  غياب 
�لعطية  ن��ا���ش��ر  و�ل��ق��ط��ري  ه��ان��ك��وك 
لودي  و�لي��ط��ايل  �شومني  و�ل��رو���ش��ي 
وم��و�ط��ن��ه ت��ي��ز� و�ل��ري��ط��اين مايكل 
و�لت�شيكي  م��ل��ي�����ش��ي��ف  و�لوك���������ر�ين 
جورجيو�س  و�ل���ق���ر����ش���ي  ���ش��ي�����ش��ر� 
و�لرويجي تور بروفولد و�ل�شويدي 
�أمانويل  �لفرن�شي  و  نيل�شون  �شتيفن 
فلكاو  �لإي����ط����ايل  و  ر�ل����ف  و�لأمل�������اين 
�لر�شيدي  �هلل  ع���ب���د  و�ل���ك���وي���ت���ي���ني 
وكما   . �ملطريي  وزي��د  �شعود  وحبيب 
�لقيا�شي  �ل���رق���م  ف�����اإن  م���ع���روف  ه���و 
م�شجل  ط���ب���ق���اً   136 ه����و  �ل���ع���امل���ي 
يف  ت�شاوو�  �أن  بعد  رم��اة  ثالثة  با�شم 
�ل��ر���ش��ي��د. م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى خطف 

ب��ي��رت وي��ل�����ش��ون �شاحب  �ل��ري��ط��اين 
ذهبية �أوملبياد لندن �مليد�لية �لذهبية 
�لعالمة  حقق  �أن  بعد  مناف�شيه  م��ن 
طبقاً   30 وه��ي  �لنهائي  يف  �لكاملة 
من �أ�شل 30 طبقاً فيما نال �مليد�لية 
هو  و�جن  �ل�شيني  �ل��ر�م��ي  �لف�شية 
�لرونزية  وكانت  طبقاً   28 بر�شيد 
�ل��ر�م��ي �لي��ط��ايل ديفيد  من ن�شيب 
جا�شريني ور�شيده 27 نقطة فيما 
نال �لأمريكي �يلر �جلائزة �ملالية بعد 
�أن جنح يف حتقيق رقم قيا�شي عاملي يف 
متهيدي �لبطولة �حلالية وهو 146 
طبقاً من �أ�شل 150 طبقا رغم عدم 
�عرب  . وقد  �مليد�ليات  باحدى  ف��وزه 
بالفوز  �شعادته  عن  بيرت  �لريطاين 
بامليد�لية �لذهبية رغم �أنه كان يعتزم 
�لطالع  ���ش��وء  ب�شبب  �مل��ن�����ش��ارك��ة  ع���دم 
�ل���ذي لزم���ه �أث��ن��اء �ل��ت��دري��ب��ات �لتي 
��شمه  بت�شجيل  وقام  �لبطولة  �شبقت 

يف �للحظة �حلرجة . 

بالر�ساء  اأ�سعر   : ال�سام�سي 
لتح�سن م�ست�اي 

عن  �ل�شام�شي  �شيف  �ل��ر�م��ي  �أع����رب 
�ل��ت��ام ع��ن م�����ش��ت��و�ه بالبطولة  ر���ش��اه 
 15 �أي بزيادة  137 طبقاً  وحتقيقه 
�لعامل  ك��اأ���س  يف  عليه  ك��ان  عما  طبقا 
طبقاً   )122( ب��امل��ك�����ش��ي��ك  �مل��ا���ش��ي��ة 
وه����و م��وؤ���ش��ر ت�����ش��اع��دي ج��ي��د يدعو 
للتفاوؤل .وقال �إن م�شتو�ه تطور رغم 
�لبطولة  لأن  �ملحيطة  �ل��ظ��روف  ك��ل 
من  �لنخبة  م�شاركة  ت�شهد  �حلالية 
رماة �لعامل م�شري�ً �إىل �أنه من ح�شن 
�حل��ال��ي��ة هذ�  �ل���ب���ط���ولت  �أن  �حل����ظ 
�لعام غري موؤهلة �إىل ريودي جانريو 
لتطوير  �لرماة  ي�شتثمرها  وبالتايل 
كما   . �ل��رم��ي  وم��ع��دلت  م�شتوياتهم 
�للفة  �شعر باخلطر يف  �أن��ه  �أ���ش��ار �ىل 
معاً  طبقني  يف  �أخ��ط��اأ  حينما  �لثالثة 
ول��ك��ن��ه ع���اد �إىل �أج������و�ء �مل��ن��اف�����ش��ة يف 
وحقق  و�خلام�شة  �لر�بعة  �جلولتني 
ومل  طبقاً   29 منهما  و�ح���دة  ك��ل  يف 
للمرحلة  �ل��ت��اأه��ل  يف  ه���ذ�  ل��ه  ي�شفع 

�لتالية ب�شبب �رتفاع �مل�شتويات .
�سفر  وتـــذاكـــر  قــيــمــة  هــدايــا 

للجمه�ر 
مكاآفاأة  على  �ملنظمة  �للجنة  حتر�س 
ج����م����اه����ري �حل�����������ش�����ور م������ن خ����الل 
�حلظ  لأ�شحاب  �ليومية  �ل�شحوبات 
ر�شدت  ح��ي��ث  �أك��رثه��م  وم���ا  �ل�شعيد 
جو�ئز قيمة وبينها تذ�كر �شفر وهي 
قر�شة للجمهور للح�شور و�ل�شتمتاع 
�لعني  ن���ادي  وجمالية  �للعبة  بفنون 
�لإ�شارة  جتدر   . معاً  بالهد�يا  و�لفوز 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  من  ع��دد�ً  �أن  �إىل 
و�ل�����ش��رك��ات ت��ق��وم ب��دع��م ه��ذ� �حلدث 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  بينها  من 
�ل�����ش��ري��ك �حل��ك��وم��ي �ل���د�ع���م ود�ئ���رة 
�لنقل �لر�عي �لرئي�شي وبنك �لحتاد 
وبو�دي  �لبالتيني  �ل��ر�ع��ي  �ل��وط��ن��ي 
و�ل�شرقية  �ل���ذه���ب���ي  �ل����ر�ع����ي  م����ول 
و�أو��شي�س  �لر�شمي  �لناقل  لل�شيار�ت 
و�لأم����ان  �لإع���الم���ي  �ل��ر�ع��ي  ليفينج 
�ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل���ع���ط���الت،  لل�شفر 

كوكاكول.

••الفجر – املنطقة الغربية:

�شهد �ليوم �لر�بع من فعاليات �لدورة �خلام�شة 
ملهرجان �لغربية للريا�شات �ملائية �لعديد من 
�إقبال  و�شط  و�لأن�شطة،  و�مل�شابقات  �لفعاليات 
�ل��ك��ث��ري م��ن ع�����ش��اق �ل��ري��ا���ش��ات �مل��ائ��ي��ة، �لذين 
�ملرفاأ،  �أمو�ج �شاطئ  ��شتعر�شو� مهار�تهم على 
ومت��ي��زت �مل�����ش��اب��ق��ات ب��ق��در ك��ب��ري م��ن �حلما�س 
و�لإثارة بلغت ذروتها مع �نطالق �شباق �لقو�رب 

�ل�شر�عية �حلديثة مبختلف فئاته.
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة �حلديثة  �ل���ق���و�رب  ���ش��ب��اق  و���ش��ه��د 
دول،  ع��دة  من  100مت�شابقاً  ح��و�يل  م�شاركة 
نادي  �كت�شح  ف��ئ��ات،   6 �إىل  �ل�����ش��ب��اق  و�ن��ق�����ش��م 
�مل��ر�ك��ز �لثالثة �لأوىل يف فئة  ت��ر�ث �لم���ار�ت 
�لليزر 4.7 ، حيث جاء يف �ملركز �لأول �ملت�شابق 
ح��م��ود ���ش��امل �ل���زي���دي، ت���اله يف �مل��رك��ز �لثاين 
�شيف �أبر�هيم �لنعيمي ، وحل �شهيل �لغيالين 
ري��د�ل( جاء  )�لليزر  فئة  �لثالث.ويف  �ملركز  يف 
�ملت�شابق �شعيد �لزيدي من نادي تر�ث �لمار�ت 
يف �ملركز �لول، وزميله �شيف �حلمادي يف �ملركز 
ن���ادي زو�رق  �ل��ث��اين ، وح��ل ماك�س ب��رج��ر م��ن 

�شاطئ دبي يف �ملركز �لثالث.
�أبوظبي  نادي  �ملت�شابق عادل خالد من  ومتكن 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل�����ش��ر�ع��ي��ة و�ل��ي��خ��وت م���ن �لفوز 

�ملركز  وج���اء يف  ���ش��ت��ان��درد(  ل��ي��زر   ( فئة  ب�شباق 
�شاطئ  زو�رق  ن��ادي  من  كي�شبي  د�نيال  �لثاين 
دب��ي، فيما حل زميله ج��ون وول��ك��وك يف �ملركز 
�لعام،  �مل��ع��دل   – �لأوبتم�شت  فئة  �ل��ث��ال��ث.ويف 
متكن �ملت�شابق هاري بون نويل من نادي زو�رق 
�لأول، وجاء  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��وز  م��ن  دب���ي  ���ش��اط��ئ 
�لثاين،  �ملركز  �أو�شكار لينديل �شميث يف  زميله 
�أما �ملركز �لثالث فكان من ن�شيب �أوليفر هيل.

نادي  م��ن  ه��ان��وم��اي��ر  جينتو  �ملت�شابق  ومت��ك��ن 
يف  �لأول  �ملركز  حتقيق  من  دب��ي  �شاطئ  زو�رق 
�بر�هيم  حل  فيما  للنا�شئني،  �لأوبتم�شت  فئة 
�لثاين،  �ملركز  يف  �حلمرية  ن��ادي  من  �لرفاعي 
�ملركز  يف  �لبلو�شي  نوح  عبد�هلل  �ملت�شابق  وج��اء 
�لثالث. و�شيطر نادي �أبوظبي لل�شر�ع على فئة 
) �لقارب �لزوجي( ، حيث جاء يف �ملركز �لأول 
رون هاي�شلر ، وحل زميله تيم ريت�شارد ثانيا ، 

وكان �ملركز �لثالث من ن�شيب روث و�لي�س.
�ل�شباقات  يف  �لفائزين  �ملهرجان  �إد�رة  وكرمت 
ق����ام ع��ب��ي��د خلفان  ، ح��ي��ث  ف��ئ��ات��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 
�ملزروعي مدير �ملهرجان، و ماجد عتيق �ملهريي 
للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�ل�شر�عية و�ليخوت ير�فقه ع�شو جمل�س �د�رة 
�لنادي عبد�هلل حممد �لعبيديل بتقدمي كوؤو�س 

وميد�ليات وجو�ئز �ملهرجان للفائزين.

مناف�شات قوية يف بطولة كرة �لقدم �ل�شاطئية 
��شتكملت يوم �أم�س مباريات بطولة كرة �لقدم 
�ل�����ش��اط��ئ��ي��ة مب�����ش��ارك��ة ع�����ش��ري��ن ف��ري��ق��اً، حيث 
�لكهرباء  د�ئ��رة  فريق  فوز  �لنتائج عن  ��شفرت 
�ملنطقة  بلدية  ن��ظ��ريه  على  نظيفني  بهدفني 
�ل��غ��رب��ي��ة للريا�شات  �ل��غ��رب��ي��ة، ك��م��ا ف���از ف��ري��ق 
�أهد�ف  باأربعة  تكرير(   ( فريق  على  �لبحرية 
فريق  ف��از  �لثالثة  �مل��ب��ار�ة  ويف   ، ث��الث��ة  مقابل 
���ش��امل��ني ت��ي��م ب��ه��دف��ني ن��ظ��ي��ف��ني ع��ل��ى نظريه 
م�شت�شفيات �ملنطقة �لغربية، هذ� وحقق فريق 
�لعمليات  ف��ري��ق  ع��ل��ى  م�شتحقا  ف����وز�  زلزل 
و�ختتمت  ���ش��يء،  ل  مقابل  بهدفني  �ل�شرطية 
يا�س  بني  فريقي  مبار�ة بني  باقامة  �ملناف�شات 
بنتيجة  �لأول  بفوز  و�نتهت  �لغربية  �ملنطقة  و 

ثالثة �أهد�ف مقابل هدفني.

فعاليات تراثية وترفيهية
من جانب �آخر ��شتمرت فعاليات �ل�شوق �لرت�ثي 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �لكثري  ج��ذب  و�ل��ذي 
من  متميز�ً  ح�شور�ً  و�شجل  �لغربية،  باملنطقة 
�خل��ل��ي��ج��ي، مع  �ل��ت��ع��اون  ج��م��ه��ور دول جمل�س 
و�لذين عرو�  �لز�ئرين  كبري من  تو�فد عدد 
و�لأن�شطة  �مل�شرحية  بالعرو�س  �شعادتهم  عن 

�لرتفيهية �لتي تقام على هام�س �ملهرج.
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العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/1543 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/7609 
�ىل �ملحكوم عليه /�شامر �شالح حممد رمان- �لردن عنو�نه : بالن�شر قد �شدر �شدك 
حكم يف �لق�شية رقم ) 2012/317( ل�شالح �ملدعي)م�سرف اب�ظبي اال�سالمي   ( ومبا 
�ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية 1- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله:20.500 
درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 3- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله �ملجموع : 20.500 درهم  
لذ� فانت مكلف باحل�شور  �مام هذه �ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من 
�شباح يوم 2013/5/14م. لتنفيذ ما ذكر �عاله ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ 

.2013/3/28
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2605 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب �لتنفيذ/ م�شرف �بوظبي �ل�شالمي �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ �شده : 
�ملعتز باهلل بن قا�شم بن حممد بن �شامل �جلن�شية: �ل�شعودية �ملطلوب �عالنه: 
�ملعتز باهلل بن قا�شم بن حممد بن �شامل �جلن�شية: �ل�شعودية عنو�نه: بالن�شر 
�لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا طالب 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/584
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/5/28
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/52 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
 : �ملنفذ �شده  �لعطا �جلن�شية: م�شر  �بو  �لتنفيذ/ حممود ياقوت علي  طالب 
موؤ�ش�شة �لبعاد �لذهبية لال�شباغ �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:موؤ�ش�شة 
�لبعاد �لذهبية لال�شباغ �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1101 عم جز- 
م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/2614 تنفيذ عمايل

IULH21 - 1   :م�سل�سل عام
قد  بالن�شر   : عنو�نه  �لم����ار�ت  ع��ب��د�هلل-  حممد  �ح��م��د  /ع��ب��د�هلل  عليه  �ملحكوم  �ىل 
اب�ظبي  �ملدعي)م�سرف  ل�شالح   )2012/587  ( رق��م  �لق�شية  يف  حكم  �شدك  �شدر 
اال�سالمي- االمارات  ( ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع 
قيمة  مالية+  كالتي: مطالبة  تنفيذه  �ملطلوب  �حلكم  �ن  لذلك، ومبا  �ملحدد  �لر�شم 
بالتنفيذ  �لت�شريح  ر�شم  درهم 2-  �ملطلوب حت�شيله:40080.90  �ملبلغ   -1 �شفر  تذكرة 
3- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله �ملجموع : 40080.90 درهم  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �مام 
هذه �ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/5/6م. لتنفيذ ما 
ذكر �عاله ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/4/04.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 33 /2013   جت كل - م  ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�لقاب�شة  تعمري  عليه:  كند�مدعي  �جلن�شية:  خازند�ر  خالد  مدعي/ 
لال�شتثمار �س.ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ندب خبري 
�جلن�شية:  �س.ذ.م.م    لال�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري  �عالنه/  �ملطلوب  ح�شابي 
�لمار�تعنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/30 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مع�شكر  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 302 /2013   ح نف�ص- م ر-  ب- ع ن

مدعي/ لينا �شعيد �بو �شمره �جلن�شية: فل�شطني  مدعي عليه: عبد�لنا�شر 
منر علي �خلطيب �جلن�شية : �لردن مو�شوع �لدعوى: �شلب ولية  �ملطلوب 
بالن�شر  �عالنه/ عبد�لنا�شر منر علي �خلطيب �جلن�شية: �لردن   عنو�نه: 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/4/15
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 442 /2013   جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �حمد حممد نا�شر �جلنيدي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: خالد 
وكيل  عقد  فك  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  علي  �شرد�ر  ح�شني 
باك�شتان     �جلن�شية:  علي  �شرد�ر  ح�شني  خالد  �عالنه/  �ملطلوب  �خلدمات 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/28 �ملو�فق  �لحد  يوم 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 90 /2013   عم جز- م ر-ب- ع ن

�ر�س  �لهند  مدعي عليه: حمل  �نو�ر �شيخ �جلن�شية:  �لدين  مدعي/ �شهاب 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لكهربائية  �لجهزة  لت�شليح  �لنجوم 
ت�شليم  �شفر-  تذكرة  كفالة-ت�شليم  �لغاء  متاخرة-  رو�تب  عمالية-  مطالبة 
جو�ز �ل�شفر �ملطلوب �عالنه/حمل �ر�س �لنجوم لت�شليح �لجهزة �لكهربائية 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة العمالية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/455 عمايل جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /مطعم ح�شني ز�ك��ري   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �حمد   ف�شل  مياه  با�شا   / �ملدعي 
(و�لر�شوم  دره���م   19.853.75( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�ل�شكوى )2013/124970(.    وح��ددت لها جل�شة يوم  و�مل�شاريف. رقم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/5/2 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/740 عمايل جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /خطاط �لفن �جلديد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
�حمد دين عبد�ل�شكور   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره���م(  ع��وده مببلغ )2000  (وت��ذك��رة  وق��دره��ا )9134دره����م  عمالية 
�ل�شكوى  رق��م  �لتام.  لل�شد�د  �لق�شائية  �ملطالبة  من   %9 و�لفائدة  و�مل�شاريف 
�ل�شاعة   2013/4/28 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2013/138000(
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8:30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/682 عمايل جزئي                            
حمل  جم��ه��ول  .ذ.م.م  ���س  �نرتنا�شيونال  موفري�س  /ي���ورو  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / جري نو�رو �كوب قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  (وت��ذك��رة  دره��م   18984( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
)2000 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام، 
�ل�شكوى  رقم  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
)2013/137666(.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/28 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8:30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/391 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �يالن خلدمات �لتنجيد  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ حممد �نز�ر حممد �دري�س  قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 2553( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ )174( 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

حمل  جمهول  ������س.ذ.م.م    �لفنية  للخدمات  فك�س  وي  عليه/ي�س  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه 

وحددت �ملحكمة لها جل�شة 2013/5/1 �ل�شاعة 8:30  

�و  مذكر�ت  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
917/2013/13
918/2013/13
919/2013/13
920/2013/13
921/2013/13

م
1
2
3
4
5

��شم �ملدعي
�شري باند�يانون �د�نا

لرينكو فيدل ديال
جيلدو دي لونا ماناجنان
بريان بيكار د�ل كونتادو

جو�شيفو�س فري�رين لينابان

مبلغ �ملطالبة
22880 درهم �شامل تذكرة �لعودة
23090 درهم �شامل تذكرة �لعودة
19979 درهم �شامل تذكرة �لعودة
11792 درهم �شامل تذكرة �لعودة
19454 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/302  
عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   

عبد�لعزيز علي حممد �لبلو�شي �جلن�شية: �لمار�ت �ل�شيد/ وليد علي حممد بن حامت 
�لبلو�شي �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف 
�ل�شم �لتجاري )جاالك�سي ملقاوالت البناء/  ذ.م.م( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )62055( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
بعجمان �ل�شيد:روي�شون �نتوين �شريفاتور �جلن�شية: �لهند �ىل : جو�س مون ت�شاريل 
�لمار�ت      �جلن�شية:  ح��امت  بن  عبد�هلل  �بر�هيم  يو�شف  حمده   : �ىل  �لهند  �جلن�شية: 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/303  

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ورثة/ حممد �حمد حممد �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
 ) والتطريز  للخياطة  �لتجاري )ر�ساد  �ل�شم  :تنازل يف  يت�شمن  يف حمرر 
 )1431( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل :حممد مالك �شامل �ملهري 
�جلن�شية: �لمار�ت     ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/304  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ورثة/ حممد �حمد حممد �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
 ) للخياطة  املمتاز  )املحل  �ل��ت��ج��اري  �ل���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
 )1431( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل :حممد مالك �شامل �ملهري 
�شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �لم��ار�ت  �جلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليهم/1- جناين كابتال جروب 2- جناين للعقار�ت- 
ل�شاحبها �شعيد �شيف خلفان 3- جاك فليفل نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو 
يوم  لها جل�شة  �ملحكمة  �أدن��اه وح��ددت  �مل��ذك��ورة  �لعمالية  �ل��دع��اوي  عليكم 

�لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 �ل�شاعة 9:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
226/2013/13

م
1

��شم �ملدعي
�شتيفان جيم�س لوفتو�س 

مبلغ �ملطالبة
521497 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/967   
 �ملنذرة/�شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: �شيال دكروز  
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية من ثمن �لوحدة رقم )1008( برج �ليت وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�شخ  �شيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�شركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     

  اعالن بالن�سر
   رقم 2013/970   

 �ملنذرة/�شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )ذ.م.م(
 �ملنذر �ليه: �شمرينوف �ليا     

بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
خالل  وذل��ك  برين�شي�س  برج   )2905( رقم  �لوحدة  ثمن  من  و�ملتبقية 
بينكم  �لتعاقد  ف�شخ  �شيتم  و�ل  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  ن�شركم  تاريخ  ي��وم من   30
و�عادة ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ 

�ملدفوعة وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/987   
 �ملنذرة/�شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: دينا جميل حمدى ��شالن       
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
 30 وذل��ك خالل  �لق�شر  رقم )1411( برج  �لوحدة  ثمن  و�ملتبقية من 
يوم من تاريخ ن�شركم هذ� �لنذ�ر و�ل �شيتم ف�شخ �لتعاقد بينكم و�عادة 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/972   
 �ملنذرة/�شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: ر�شول د�رباز       
بذمتكم  �ملرت�شدة  �ملبالغ  كافة  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
خالل  وذل��ك  برين�شي�س  برج   )2908( رقم  �لوحدة  ثمن  من  و�ملتبقية 
بينكم  �لتعاقد  ف�شخ  �شيتم  و�ل  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  ن�شركم  تاريخ  ي��وم من   30
و�عادة ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�شم 30% من قيمة �ملبالغ 

�ملدفوعة وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/985   
 �ملنذر/�شامل �حمد عبد�هلل �ملو�شى 

 �ملنذر �ليه: ديفيد نايجيل باليل          
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د كافة �ملبالغ �ملرت�شدة بذمته 
وذلك بان يوؤدى للمنذر مبلغ وقدره 360.000 د رهم و�خالء �لعني 

�ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1168  ا�ستئناف مدين

�ىل �مل�شتاأنف �شدهم / 1 -عال �حمد عياد 2- عبد�للطيف حممد �بوبكر 
�ل�شحات  �شامر جري غنامي عودة 4- ر�شا خمتار  �حمد �حلمادي 3- 
�وغالن  ق��رة  /نا�شكو  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �ل�شيد  
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �ل��ق��اري  عبد�حلميد  علي  �حمد  وميثله: 
 2012/12/27 ب��ت��اري��خ  كلي  م��دين   2011/517 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/9 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/71 عقاري كلي                                
�هلل  �شعد   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لعقاري  �ل�شتثمار  /�شوق  عليه  �ملدعى  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  �ب��ر�ه��ي��م   ع��ب��د�هلل فتحي وميثله: حميد غ��الم دروي�����س 
�ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملرم بتاريخ 2008/2/24 على بيع وحدة �شكنية قيد �لن�شاء على �خلارطة 
يف برج �ل�شقر�ن مبنطقة �بر�ج بحري�ت �جلمري� بدبي �ل�شقة 413 و�عادة �ملتعاقدين �ىل �حلالة 
�لتي كانا عليها قبل �لتعاقد ل�شحة ��شباب �لدعوى �لو�قعية و�لقانونية. بالز�م �ملدعى عليهم 
بالت�شامن و�لت�شامم برد ما قب�شو� بال�شافة �ىل مبلغ �لعمولة  وق�شط �لتاأمني مبلغ وقدره 
580888درهم  �لز�م �ملدعى عليهم جميعا برد ��شل �ل�شيكات �رقام )953592- 953593- 953594 
953595- 953596- 953597( �مل�شحوبة على بنك �ت�س ��س بي �شي ت�شمن �ملدعى عليهم جميعا 
�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/6 �ل�شاعة 
11:00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تقدم د.�أحمد �ل�شريف �لأمني �لعام ملجل�س دبي 
�إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  �آي���ات  باأ�شمى  �ل��ري��ا���ش��ي 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �لإم���ار�ت  �أم 
�لأعلى  �لرئي�س  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�ل��رع��اي��ة �لكرمية  ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة ع��ل��ى 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  للمر�أة  تقدمه  �ل��ذي  و�لدعم 
�لريا�شية  لالأحد�ث  ورعايتها  �ملتحدة  �لعربية 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل���ل���م���ر�أة �ل��ت��ي ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا على 
�لدويل  �بوظبي  موؤمتر  بينها  ومن  �لعام  م��د�ر 
�لثانية  ن�شخته  �نطلقت  �ل���ذي  �مل����ر�أة  لريا�شة 
�شباح �م�س �لأحد مب�شاركة نخبة من �لقياد�ت 

�ل��ري��ا���ش��ي��ة. ك��م��ا ت��ق��دم �أم���ني ع���ام جمل�س دبي 
ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  ل�شمو  بال�شكر  �لريا�شي 
�لريا�شي  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�شمو 
فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة  ن��ه��ي��ان 
دعمهما  على  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت 
�إقامة هذ� �حلدث �لريا�شي �ملهم �لذي يناق�س 
من  نخبة  كبرية مب�شاركة  �أهمية  ذ�ت  مو��شيع 
�ل��ق��ي��ادي��ات و�لأك���ادمي���ي���ات و�لإع���الم���ي���ات ممن 
�لريا�شية  يف  ومعروفة  كبرية  جناحات  حققن 
د.�أحمد  و�أك���د   . و�ل��دول��ي��ة  و�لإقليمية  �ملحلية 
�ل�شريف �أن �إقامة هذ� �ملوؤمتر للمرة �لثانية من 

�شاأنه �أن ي�شاهم برت�شيخ �لنهج �لعلمي لالرتقاء 
�لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة  �مل��ر�أة  ريا�شة  وتطوير 
�ملتحدة و�لعامل، وذلك من خالل �لطالع على 
�ملوؤمتر  �لر�ئدة �لتي �شيتم طرحها يف  �لتجارب 
من �أ�شحاب �خلر�ت �لو��شعة يف هذ� �ملجال على 
�أمني عام جمل�س دبي  �ل��دويل. ومتنى  �ل�شعيد 
وحتقيق  �أعماله  يف  �لنجاح  للموؤمتر  �لريا�شي 
�لهدف �ملن�شود منه، من خالل جل�شاته �لعلمية 
، كما متنى  �لتي ت�شم تطبيقات عملية مميزة، 
مدى  على  �ملخطط  �لعمل  منهجية  ت�شود  �أن 
على  تبنى  و��شحة  ��شرت�تيجيات  وف��ق  ط��وي��ل 
در��شات ميد�نية وعلمية ملعرفة حاجة كل قطاع 

�لريا�شي  للقطاع  �ملن�شود  �ل��ت��ط��ور  يحقق  مب��ا 
عموما وريا�شة �ملر�أة على وجه �خل�شو�س.

د.اأحمد ال�شريف: موؤمتر اأبوظبي الدويل ير�شخ النهج العلمي لالرتقاء بريا�شة املراأة
�خليمة  بر�أ�س  �مل��دين  �لطري�ن  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  هناأ 
�لرئي�س �لفخري جلمعية ر�أ��س �خليمة للفنون و�لرت�ث �ل�شعبي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل 
عهد ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ �أحمد بن �شقر �لقا�شمي رئي�س نادي �لإمار�ت �لريا�شي �لثقايف بتاأهل �لفريق 
�لول لكرة �لقدم بنادي �لإمار�ت �لريا�شي �إىل م�شاف �أندية �ملحرتفني. كما هناأ �ل�شيخ �شامل �لقا�شمي 
�لالعبني و�جلهازين �لفني و�لإد�ري على ما بذلوه من جهود م�شنية و�شول لتحقيق غايتهم يف �لتاأهل 
بجد�رة �إىل م�شاف �أندية �ملحرتفني لكرة �لقدم كما هناأ جمهور نادى �لمار�ت بهذ� �لتاأهل. من جهة 
وبناء على  �ل�شعبي  و�ل��رت�ث  للفنون  ر����س �خليمة  و�لعالمية بجمعية  �لثقافية  �للجنة  ت�شتعد  �خ��رى 
تعليمات �ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي لتنظيم �حتفالية خا�شة بهذه �ملنا�شبة يف �لثالث من 

مايو �لقادم مبقر �جلمعية على كورني�س �لقو��شم وذلك �بتهاجا بافر�ح �لمارة ب�شعود �لفريق. 

�شامل القا�شمي يهنئ حاكم راأ�ش اخليمة بتاأهل 
فريق االإمارات لدوري املحرتفني

برئا�سة عبداهلل بن حممد

بعثة العني حتط رحالها يف الريا�ش �شباح اليوم على منت طائرة خا�شة

مب�ساركة مائة العب من 15 دولة

�شط��رن���ج الع���ني يد�ش���ن مهرج���ان البي���ت متوح�����د

•• العني- الفجر :

بنادي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لأول  �ل��ف��ري��ق  بعثة  ت��غ��ادر 
بن  حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  برئا�شة  �ل��ع��ني 
�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  �آل  خ��ال��د 
نادي �لعني �لريا�شية لكرة �لقدم �إىل �لعا�شمة 
من   11.30 �ل�����ش��اع��ة  �ل���ري���ا����س،  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
ملو�جهة  خا�شة،  طائرة  منت  على  �لعني  مطار 
�لثالثاء  غ��ٍد  ي��وم  �ملرتقبة  �ل�����ش��ع��ودي  �ل��ه��الل 
يف ن��ط��اق م���ب���اري���ات �جل���ول���ة �خل��ام�����ش��ة لفرق 
و�لتي  �آ�شيا،  �أب��ط��ال  ب��دوري  �لر�بعة  �ملجموعة 
�لإي�������ر�ين  �ل����ش���ت���ق���الل  �إىل ج��ان��ب��ه��م��ا  ت�����ش��م 
و�لريان �لقطري. ووفقاً خلارطة بر�مج �لبعثة 
�ملطار،  ���ش��ول��ه��ا  م��ن��ذ  �ل��ري��ا���س  �ل��ع��ي��ن��اوي��ة يف 
�إقامتها  �إىل مقر  �لعني مبا�شرة  بعثة  �شتتوجه 
�ل�45  نحو  يبعد  و�ل��ذي  بلو  ر�دي�شون  بفندق 
ملعب  من  دقيقة   15 ونحو  باحلافلة،  دقيقة 
بن  في�شل  �لأم���ري  مبلعب  �شتقام  �لتي  �مل��ب��ار�ة 
فهد، �لذي �شي�شهد �ملر�ن �لرئي�س للعني م�شاء 

�ليوم �لثنني. و�أجرى بطل �لدوري �لإمار�تي 
م�شاء �أم�س �لأحد تدريباته و�شط حالة معنوية 
بنادي  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  ملعب  ع��ل��ى  م��رت��ف��ع��ة، 
�ل�شيخ عبد�هلل بن حممد  �مل��ر�ن  و�شهد  �لعني، 
على  د�ئ��م��اً  �ل��ذي يحر�س  نهيان،  �آل  ب��ن خالد 
جانب  �إىل  و�ل��وق��وف  �لفريق  معنويات  تعزيز 
�شعياً  و�لإد�ري������ة،  �لفنية  و�لأج���ه���زة  �ل��الع��ب��ني 
�لعني  �ل��ت��ي مت��ك��ن  �ل��ن��ج��اح  �أ���ش��ب��اب  تهيئة  �إىل 
وطموحات  �ل��ن��ادي  ق��ي��ادة  تطلعات  حتقيق  م��ن 
�ل�شيخ عبد�هلل  تو�جد  وبات  �لوفية.  جماهريه 
ن��ه��ي��ان يف �حل�ش�س  �آل  ب��ن خ��ال��د  ب��ن حم��م��د 
�لر�شمية  وغري  �لر�شمية  و�ملباريات  �لتدريبية 
و�أن  خ�شو�شاً  للعيناوية،  ت��ف��اوؤل  م�شدر  ميثل 
رئي�س جمل�س �لإد�رة يتمتع ب�شخ�شية مثالية، 
و�لأجهزة  �لالعبني  قلوب  �إىل  �لأق��رب  جعلته 
�لفنية و�لإد�ري��ة و�جلماهري، وذلك من خالل 
�ل�شيخ  و�أك��د  �جلميع.  مع  �ل�شتثنائية  مو�قفه 
عبد�هلل بن حممد بن خالد �آل نهيان �أن �لعني 
م��ط��ال��ب ب��ال��ع��ودة م��ن م��ل��ع��ب��الأم��ري في�شل بن 

تعزيز  من  يتمكن  حتى  �إيجابية،  بنتيجة  فهد 
حظوظه يف �ملناف�شة على �إحدى بطاقتي �لتاأهل 
�لقوية  م���ن جم��م��وع��ت��ه  �ل��ت��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �إىل 
بدوري �أبطال �آ�شيا. وتقدم �لبعثة �لعيناوية �إىل 
�لعالقات  مدير  �لريا�س  �ل�شعودية  �لعا�شمة 
�لعامة بالنادي �شليمان �ملحمود يوم �أم�س �لأول، 
و�لذي قام بالتن�شيق مع �شفارة �لدولة باململكة 
�لعيناوية  �لبعثة  ل�شتقبال  �ل�شعودية  �لعربية 
مع  �ملهمة  �لجتماعات  بع�س  عقد  كما  �ل��ي��وم، 
بخ�شو�س  �مل�شيف  �ل��ن��ادي  م�شوؤويل  م��ن  ع��دد 
ت�شهد  �أن  �ملتوقع  ومن  �للوج�شتية.  �لرتتيبات 
مبار�ة �لهالل �ل�شعودي و�لعني ح�شور�ً حا�شد�ً 
ت��ع��ت��زم متابعة  �ل��ت��ي  �ل��ع��ي��ن��اوي��ة،  ل��ل��ج��م��اه��ري 
مبادر�تها �ملثالية يف م�شاندة �لالعبني وتعزيز 

معنويات �لفريق خالل م�شو�ره �لقاري .

ماأدبة معن�ية
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة �أق�����ام رئ��ي�����س �ل���ه���الل �لأم���ري 
م�شاء  ع�شاء  م��اأدب��ة  م�شاعد  ب��ن  عبد�لرحمن 

�أم�����س �ل�����ش��ب��ت يف م��ن��زل��ه ب��ع��د ت��دري��ب �لفريق 
و�لإد�ري،  �لفني  و�جل��ه��ازي��ن  �ل��ه��الل  لالعبي 
و�لنف�شية  �ملعنوية  �ل��ن��و�ح��ي  تعزيز  �إىل  �شعياً 
قبل مو�جهة �لعني، وتاأتي دعوة رئي�س جمل�س 
�إد�رة �لزعيم �ل�شعودي يف �أعقاب نتيجة �لتعادل 
�ل�شلبي غري �ملتوقع للهالل �أمام �شيفه �لتعاون 

باجلولة �ل� 25 من دوري زين.
و�ت�شاقاً مع �لدعم �لإد�ري للفريق تكفل ع�شو 
ب�شر�ء  خالد  بن  حممد  �لأم��ري  �لهالل  �شرف 
مبار�ة  يف  �لهاللية  للجماهري  تذكرة   2000

�لعني.
�ل�شعودي  �ل��ه��الل  ق��اد جمهور  م���و�ٍز  �إط���ار  ويف 
حمالت توعوية ل�شتقبال �لعني، وحتية مدرب 
كوزمني  �ل���روم���اين  �لقي�شر  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ف��ري��ق 
�لوقت  يف  ر�دوي،  م��ريي��ل  وم��و�ط��ن��ه  �أولري�����و، 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع���ر  �ل��ب��ع�����س  ح����ذر  �ل�����ذي 
�لج��ت��م��اع��ي و�مل��ن��ت��دي��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ادي من 
خالل  ور�دوي  ك���وزم���ني  ت�����ش��ج��ي��ع  يف  �مل��ب��ال��غ��ة 
مهمته  يف  �لفريق  م�شاندة  ح�شاب  على  �ملبار�ة 

�مل�شريية �أمام �لعني يف �لبطولة �لآ�شيوية.

 امل�ؤمتر ال�سحفي واالجتماع الفني يف امل�ساء
�لتقدميي ملبار�ة  �ملوؤمتر �ل�شحفي  �نعقاد  تقرر 
�ل��ه��الل �ل�����ش��ع��ودي و�ل��ع��ني �لإم���ار�ت���ي، يف متام 
�ل�شاد�شة  �ل��ري��ا���س  بتوقيت  �خلام�شة  �ل�شاعة 
بتوقيت �أبوظبي من م�شاء �ليوم �لثنني، و�لذي 
مدرب  �أولري����و  ك��وزم��ني  �ل��روم��اين  �شيح�شره 
�لعني، �إىل جانب �أحد لعبي فريقه، و�لكرو�تي 
دلت�����س زلت��ك��و م���درب �ل��ه��الل، و�أح���د �لالعب 
ت�شهيل  على  �ل�شعودي  �لهالل  �إد�رة  وحر�شت 

كافة �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بالأمور �لتن�شيقية قبل 
�لعيناوية،  �لبعثة  ظروف  مع  جتاوباً  �ملو�جهة، 

�لأمر �لذي حظي بتقدير �إد�رة نادي �لعني.
و�لجتماع  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  موعد  تاأخري  ومت 
�لفني �خلا�س باملبار�ة �لآ�شيوية، �إىل �خلام�شة 
متا�شياً  �شباحاً  ع�شرة  �حلادية  عن  ب��دًل  م�شاء 
�أجلت موعد  �لتي  �لعيناوية  �لبعثة  مع ظروف 
�ل�شفر �إىل �لريا�س ل�شباح �ليوم �لثنني، وذلك 
بعد �أن ف�شل �لفريق دخول مع�شكر مغلق بفندق 
هلتون �لعني عقب �لتدريب �مل�شائي �أم�س �لأحد، 

ومغادرة د�ر �لزين �شباح �ليوم �إىل �لريا�س.

حتت رعاية �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  نادي  رئي�س  نهيان  �آل 
�أم�����س مب��دي��ن��ة �لعني  �أول م��ن  �إن��ط��ل��ق��ت م�����ش��اء   ،
للقيادة  �ل����ولء  م��ه��رج��ان  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة   ،
�ل��ب��ي��ت م��ت��وح��د لل�شطرجن  ، م��ه��رج��ان  �ل��ر���ش��ي��دة 
�أبريل  �لذي ينظمه �لنادي خالل �لفرتة من 20 
ح��ت��ى �ل���ث���اين م���ن ���ش��ه��ر م��اي��و �مل��ق��ب��ل ويت�شمن 
و�أن�شطة  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  خ��م�����س  �مل���ه���رج���ان 
تنظيم  �لرئي�شية  �لفعاليات  تت�شمن   . م�شاحبة 
و�لديناميكي  لل�شطرجن �خلاطف  ثالث بطولت 
و�لكال�شيكي ثم مبار�ة �إ�شتعر��شية لبطلة �لعامل 
�شوز�ن بوجلار وهي مع�شوبة �لعينني وحما�شرة 
�مل�����ش��اح��ب��ة فت�شمل  �أم����ا �لأن�����ش��ط��ة   ، ���ش��ط��رجن��ي��ة 

م���ب���ارزة ���ش��ع��ري��ة ك���رى وت���دوي���ن ر���ش��ائ��ل �ل���ولء 
للقيادة �لر�شيدة .

�فتتح �ملهند�س طارق �لطاهر رئي�س �جلهاز �لفني 
ب��ط��ول��ة �ل�شطرجن  �مل��ه��رج��ان م��ن��اف�����ش��ات  وم��دي��ر 
 15 �أك��رث من مائة لع��ب من  �ل�شريع مب�شاركة 
وجورجيا  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  هي  دول��ة 
و�ليمن  و�أوزبك�شتان وم�شر  و�أوكر�نيا  و�شلوفينيا 
و�إير�ن و�لفلبني و�لأردن وليبيا و�ل�شود�ن و�شوريا 
و�لإمار�ت و�لبحرين. ح�شر �إفتتاح �لبطولة خالد 

�لنعمي رئي�س �لحتاد �لليبي لل�شطرجن .
�ل�شطرجن  بطولة  لقب  على  �ملتناف�شون  يت�شدر 
�مل�شري  �ل��دويل  �لأ�شتاذ  �لأول  �مل�شنف  �ل�شريع 
�شامي �شكر و�لأ�شتاذ �لدويل �لكبري �لأوزبك�شتاين 

�شريجي قيموف و�لأ�شتاذ �لدويل �مل�شري حممد 
�شاكيل�شيك  �ل�شلوفيني  �ل���دويل  و�لأ���ش��ت��اذ  عماد 

مدرب نادي �لعني .
دقيقة   20 تفكري  زم���ن  ع��ل��ى  لع���ب  ك��ل  يح�شل 
ل��ك��ل لع���ب م��ع �إ���ش��اف��ة خم�س ث���و�ين ل��ك��ل نقلة 
ويف م�����ش��اب��ق��ة �ل�����ش��ط��رجن �خل���اط���ف ي��ح�����ش��ل كل 
ج �خل��اط��ف يح�شل ك��ل لع���ب ع��ل��ى زم���ن تفكري 
نقلة  لكل  ثانيتني  �إ�شافة  دقائق مع  ث��الث  ق��دره 
�ل�شطرجن  بطولة  �ل��ي��وم  تنطلق  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
زمن  ع��ل��ى  لع���ب  ك��ل  يح�شل  ح��ي��ث  �لكال�شيكي 
تفكري قدره 90 دقيقة لكل لعب مع �إ�شافة 30 
ثانية لكل نقلة ح�شب نظام في�شر . تقام بطولتي 
�ل�شطرجن �خلاطف و�ل�شريع يف �لعني مول بينما 

نادي  مقر  يف  �لكال�شيكي  �ل�شطرجن  بطولة  تقام 
�لعني للثقافة و�ل�شطرجن.

�ملبار�ة  �ل���ث���الث���اء  غ����د�  ت��ن��ط��ل��ق  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�ل�شتعر��شية يف مركز �لعني مول مب�شاركة بطلة 
�أول زي���ارة لها ملنطقة  ب��وجل��ار يف  ���ش��وز�ن  �ل��ع��امل 
�إ�شتعر��شية  مبار�ة  تلعب  حيث  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
وه�����ي م��ع�����ش��وب��ة �ل��ع��ي��ن��ني م����ن ع�����دد ك���ب���ري من 
�لالعبني يف ح�شور جمع غفري من ع�شاق �للعبة 

وجماهري �لعني مول 
�لعام  �لأم���ني  �لعامري  نا�شر  �لدكتور  وي�شرف   
�مل�شاحبة  �لأن�شطة  تنظيم  على  للنادي  �مل�شاعد 
كبار  م��ن  ع��دد  م��ن  �شعرية  م��ب��ارزة  تت�شمن  �لتي 
�شعر�ء �لإمار�ت يتناف�شون يف �إلقاء ق�شائد �لولء 

و�لطاعة للقيادة �لر�شيدة و�شرد جهود و�إجناز�ت 
�أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��وخ م��ن �أج���ل رق���ي ورفعة 

�لأ�شرة  �ل��ولء من  ر�شائل  �لوطن ثم يتم تدوين 
�لريا�شية و�ل�شطرجنية للقيادة �حلكيمة .

م��ح�م���د ب���ن زاي����د ي�شه���د �شب����اق الف����ورم����وال 1 يف مملك���ة البح���ري������ن
ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �شهد 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �شاحب  بح�شور  �لد�خلية 
خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�شقيقة وعدد من �شيوف �ململكة 

�م�س مناف�شات جائزة �لبحرين �لكرى لطري�ن �خلليج ل�شباق 
�شيار�ت �لفورمول و�حد �لتي جرت على حلبة �لبحرين �لدولية 
�شمن بطولة �لعامل ل�شباقات �لفورمول و�حد 2013. و�شهد 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �لمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل عهد 
مملكة �لبحرين وعدد من كبار �ل�شخ�شيات و�حل�شور جولت 

و�لتي   1 ل�شباقالفورمول  �لكرى  �لبحرين  جائزة  مناف�شات 
�ت�شمت بالندية و�لثارة وعك�شت �ملهار�ت �لعالية للمت�شابقني. 
�قامها  غ��د�ء  م��اأدب��ة  ح�شر  ق��د  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو  وك��ان 
���ش��اح��ب �جل���الل���ة �مل��ل��ك ح��م��د ب���ن ع��ي�����ش��ى �آل خ��ل��ي��ف��ة يف برج 
�شباق  �حلا�شرين  �لبحرين  مملكة  ل�شيوف  تكرميا  �ل�شخري 

ل�شباق  �خلليج  ل��ط��ري�ن  �ل��ك��رى  �لبحرين  ج��ائ��زة  مناف�شات 
�شيار�ت �لفورمول و�حد. وكان �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شقيقة �م�س ير�فقه  �مل�شلحة قد و�شل �ىل مملكة �لبحرين 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لبحرين  ج��ائ��زة  مناف�شات  حل�شور  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
�لتي   2013 و�ن  �لفورمول  ل�شباق  �خلليج  لطري�ن  �لكرى 
و�لوفد  �شموه  م�شتقبلي  مقدمة  يف  وك��ان  �لبحرين.  يف  تقام 
�ملر�فق على �أر�س مطار �ل�شخري �شاحب �جلاللة �مللك حمد 

بن عي�شى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�شقيقة. 



كوين  اأنطوين  رحيل  على  عامًا   12
لوفاة  �ل�12  �ل��ذك��رى  �لح��د  �م�س  حلت 
�أنطوين  �ل��ر�ح��ل  �لعاملية  �ل�شينما  جن��م 
ك��وي��ن ، �ل���ذي رح��ل ع��ن �ل��دن��ي��ا يف �لعام 
�لرو�ئع  من  �لعديد  قدم  بعدما   ،2001
جعلت  �ل��ت��ي  �لقيمة؛  �لفنية  و�لأع���م���ال 
�ل�شينما  و�أب����رز جن��وم  �أف�����ش��ل  �أح���د  منه 
�أن  �لتاريخ. ومما ل �شك فيه  �لعاملية يف 
يحمل  خ��ا���س  ب�شكل  �ل��ع��رب��ي  �جل��م��ه��ور 
معزة خا�شة للنجم �لر�حل، �لذي كانت 
�أعماله ترتبط  �أ�شهر و�أف�شل  ثالثة من 
�رتباًطا وثيًقا بعاملنا �لعربي، فمن ين�شى 
له دور �أ�شد �هلل حمزة بن عبد �ملطلب يف 
�أخرجه  �ل��ذي   ، �لر�شالة  �خلالد  �لفيلم 

�لليبي  �مل��ق��اوم��ة  ، ودور زع��ي��م  �ل��ع��ق��اد  �ل��ر�ح��ل م�شطفى  �ل�����ش��وري  �مل��خ��رج 
 ، �لعقاد  ا  �أي�شً �أخرجه  و�ل��ذي  �ل�شحر�ء  �أ�شد  �ملختار يف فيلم  �لر�حل عمر 
و�أخرًي� دوره �ملميز يف لور�ن�س �لعرب �أمام �لنجمني �لعامليني بيرت �أوتول و 
عمر �ل�شريف . ومن �جلدير ذكره، �أن كوين ولد يف 21 ني�شان عام 1915 
وتويف يف 3 حزير�ن عام 2001، وهو ممثل �أمريكي/مك�شيكي ولد يف �شيو�و� 
على  بعد  فيما  �شاعده  �ل��ذي  �لأم��ر  مك�شيكية،  و�أم  �أيرلندي  لأب  �ملك�شيك، 
�أد�ء �لكثري من �ل�شخ�شيات �ملك�شيكية و�لأيرلندية. �شارك طو�ل م�شريته 
�ل�شينمائية ببطولة �لكثري من �لأفالم، وكان يتقن عدة لغات، ح�شل على 

جائزة �لأو�شكار لأف�شل ممثل م�شاعد مرتني عام 1952 وعام 1956.

ريديت يتعر�ش لهجوم اإلكرتوين وا�شع 
ت��ع��ر���س م��وق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي ري���دي���ت �مل��خ��ت�����س مب�����ش��ارك��ة �لأخبار 
�لجتماعية، لهجوم �إلكرتوين ��شتمر منذ �ل�شاعات �لأوىل ل�شباح يوم �جلمعة 
حتى �أم�س �لأول، وت�شبب يف تعطيل بع�س وظائف �ملوقع �لذي يعتر من �أكرث 
هجمات  نوع  من  كان  و�لهجوم  �ملتحدة.  �لوليات  يف  �نت�شار�  �لتو��شل  مو�قع 
�حلرمان من �خلدمة �ملوزعة )DDoS( �لتي تعمل على �إغر�ق نطاق �أو م�شادر 
�لنظام �مل�شتهدف -و�لتي تكون عادة خادم �إنرتنت �أو �أكرث- بحركات مرور غري 
�إىل تعطله  ي��وؤدي  �عتيادية يعجز �خل��ادم عن حتملها، مما ي�شيبه بحمل ز�ئد 
�جلمعة  م�شاء  �ملوقع  عن  �مل�شوؤولون  ون�شر  �إ�شايف.  �ت�شال  �أي  يتقبل  ل  بحيث 
على ح�شاب ريديت يف موقع �لتدوين �مل�شغر تويرت تغريدة تقول �إنهم يعملون 
للتعايف مما يبدو �أنها هجمات �حلرمان من �خلدمة �ملوزعة ، وبعد ذلك ب�شاعات 
�ملوزعة يف  كتبو� يقولون لقد خففنا جزء� من هجمات �حلرمان من �خلدمة 

هذ� �لوقت، ولكن على �أي حال، فاإن بع�س وظائف �ملوقع مت تعطيلها .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شركة يابانية تطور 
حمرك �شفينة يعمل بالغاز
�ليابانية  ميت�شوي  �شركة  ط��ورت 
�ل�����ش��ف��ن حمركا  ل��ه��ن��د���ش��ة وب���ن���اء 
�لغاز  ي�����ش��ت��خ��دم  ل��ل�����ش��ف��ن  ج���دي���د� 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي �مل�����ش��ي��ل ك���وق���ود بحيث 
ي�����ش��در ك��م��ي��ات �أق�����ل ب��ن�����ش��ب��ة 20 
�أك�شيد كربون  ث��اين  م��ن  �مل��ائ��ة  يف 
مقارنة باملحركات �لتي تعتمد على 
ميت�شوي  وقالت  �لزيتي.   �لوقود 
�لذي طورته  �ملحرك  �إن  بيانها  يف 
�لأ�شا�شي يف حمافظة  يف م�شنعها 
�أوك�����اي�����ام�����ا ه����و ن������وع ج����دي����د من 
�ل��ت��ي ت�شتخدم  �ل��دي��زل  حم��رك��ات 
لتح�شني  �مل���رم���ج  �ل���وق���ود  ح��ق��ن 
�ل�شركة  وت����خ����ط����ط  �ل�����ك�����ف�����اءة. 
�جلديدة  حمركاتها  �أول  لرتكيب 
�لطبيعي  �ل����غ����از  ن����اق����الت  ع���ل���ى 
�أكرث  بانت�شار  ت��اأم��ل  حيث  �مل�����ش��ال 
ل��ل��م��ح��رك��ات �لأك�������رث ك����ف����اءة من 
�لناحية �لبيئية..وت�شعى ميت�شوي 
هيوند�ي  �شركة  ملناف�شة  �ليابانية 
ل���ل�������ش���ن���اع���ات �ل��ث��ق��ي��ل��ة �ل���ك���وري���ة 
�لأول  �ملركز  �لتي حتتل  �جلنوبية 

عامليا يف حمركات �ل�شفن. 

ال�شني يف  الطيور  باإنفلونزا  وفاة   18
بلغت ح�شيلة �شحايا �شاللة جديدة 
�ل�شني  �ل��ط��ي��ور يف  �إن���ف���ل���ون���ز�  م���ن 
�مل�شابني،  وع�شر�ت  وفاة  حالة   18
�إنه ل يوجد دليل  بينما قال خر�ء 
من  �مل��ر���س  �ن��ت��ق��ال  على  �لآن  حتى 
وكالة  وذك����رت  �إن�����ش��ان.  �إىل  �إن�����ش��ان 
)�شينخو�(  �لر�شمية  �ل�شني  �أن��ب��اء 
رجاًل  �لإل��ك��رتون��ي��اإن  موقعها  ع��ل��ى 
�آخر  ك��ان  عاما   69 �لعمر  من  يبلغ 
�شحايا �ملر�س، حيث تويف �جلمعة يف 

حمافظة جيجيانغ �شرقي �لبالد.

ت�شرق املتجر ذاته مرتني يف يوم 
حاولت �مر�أة �أمريكية �شرقة �ملتجر عينه مرتني يف �ليوم 

نف�شه، بعد �أن جنحت حماولتها �لأوىل.
�أوكال  �شرطة  مركز  عن  �أمريكية  �إع��الم  و�شائل  ونقلت 
�أن �مر�أة �شرقت �شا�شة تليفزيون م�شطحة بقيمة 448 

دولًر� من متجر وملرت يف �ملدينة قبيل �لظهرية.
و�شارع �أحد حر��س �ملتجر �لذي مت تبليغه بفقد�ن �ل�شا�شة 
ومرفقيها  بقدميها  هاجمته  �أنها  غري  مو�جهتها،  �إىل 

و�أظافرها، ما دفعه �إىل �لتوّقف عن حماولة �حتجازها.
و�أك����دت �ل�����ش��رط��ة �أن��ه��ا حت���اول حت��دي��د ه��وّي��ة �مل����ر�أة من 

�لأ�شرطة �مل�شّورة يف �ملتجر.

�شبعينية حتتال على م�شن 
ب��� 3 مالي����ني ي�����ورو

ُح���ك���م ع��ل��ى م�����ش��ن��ة ي��اب��ان��ي��ة م��ول��ع��ة ب��ج��ن��ي �لأم������و�ل 
يورو  3 ماليني  ق��دره  بدفع مبلغ  �لفاخرة  و�ل�شيار�ت 
�ل�شن يف غ�شون  رج��ل متقدم يف  �أخذته من  قد  كانت 

7 �أعو�م.
قر�ر  �أوردت  �ل��ت��ي  نيبون  �شبورت�س  �شحيفة  و�أف����ادت 
�ل�شلطات �لق�شائية، باأن هذه �لعجوز �لبالغة من �لعمر 

)77 عاماً( ��شتلمت �ملبلغ من رجل يكرها ب�شنتني.
و�عترت حمكمة �شيزووكا، و�شط �ليابان، �أن �مل�شنة قد 
لت�شدد  �ملال  يعطيها  باأن  و�أقنعته  للرجل،  فخاً  ن�شبت 
فارهة،  �شيار�ت  ب�شر�ء  �لو�قع  يف  قامت  لكنها  ديونها، 

�إ�شافة �إىل �شقة فاخرة.

يغت�شب ابنته ذات الثماين 
�شنوات

�لتي  �لأب����ّوة  �أن تتحول ع��الق��ة  و�أب�����ش��ع م��ن  �أم���ّر  لي�س 
تربط �لأبناء بو�لدهم �إىل كابو�س يدّمر �شرح �لعائلة 
وينزع  �لفتيات  ة  �لأبناء وخا�شّ �أحالم  ويغتال  و�لأ�شرة 

�لر�بط �ملقّد�س بني �لطرفني.
ه����ذ� م���ا ح�����ش��ل يف م��ن��ط��ق��ة �حل���اج���ب م���ن حمافظة 
�شفاق�س �لتون�شية حيث �أقدم و�لد على مفاح�شة �بنته 
و�لدتها ومن جميع  �شنو�ت يف غفلة من  �لثماين  ذ�ت 

�ملحيطني بها.
وقد مّت �لتفّطن �إىل هذه �جلرمية �لنكر�ء وجلب �لأب 
و�لبنت �ل�شغرية �إىل مركز �حلر�س)�لدرك( باحلاجب 
مفاح�شتها  على  متعّود  و�لدها  �أّن  �لبنت  �أف��ادت  حيث 
علما و�أنه �شخ�س عادي ل تبدو عليه �أي مظاهر تخّلف 
�أق���دم على فعلته  ذل��ك  ول��ك��ّن��ه ورغ���م  �أو م��ر���س نف�شي 

�ل�شنيعة.
�أقو�له  �أخ��ذ  بعد  ب�شفاق�س  �مل��دين  �ل�شجن  �لأب  �أودع 
وعر�س �ملت�شّررة على �لفح�س �لطّبي و�شتاأخذ �لعد�لة 

منتج الفيلم امل�شيء للنبي يعتنق االإ�شالم 
ذكرت �شحيفة عكاظ �أونالين �ل�شعودية، �أن ع�شو حزب �حلرية �ليميني �لهولندي �ل�شابق، �أرنود فاندور، قد 

�عتنق �لإ�شالم وتوجه لزيارة مكة، بعد �أن �أ�شهم ب�شكل فعال يف �إنتاج فيلم م�شيء للنبي حممد.
وقالت �ل�شحيفة، �م�س �لأحد، �نها ر�فقت فاندور، وهو يزور �مل�شجد �لنبوى �ل�شريف يف �ملدينة �ملنورة م�شرية 

�ىل �أنه بكى عند قر �لنبي حممد.
�أن  �أنه بعد  �إنه كان ينتمي لأ�شد �لأح��ز�ب تطرًفا وعد�ء للدين �لإ�شالمي، مو�شًحا  ونقلت عن فاندور، قوله 
�شاهد ردود �لأفعال �شد �إنتاج �لفيلم �مل�شيئ للنبي، بد�أ يف �لبحث عن حقيقة �لإ�شالم ليجيب عن ت�شاوؤلته حول 

�شر حب �مل�شلمني لدينهم ور�شولهم .
و��شاف فاندور �إن عملية �لبحث قادته لكت�شاف حجم �جلرم �لكبري �لذي �قرتفه حزبه �ل�شابق، و�أنه بد�أ يف 
�لجنذ�ب �إىل �لدين �لإ�شالمي، و�شرع يف �لقر�ءة عنه بطريقة مو�شعة، و�لقرت�ب من �مل�شلمني يف هولند�، حتى 

قرر �عتناقه . و��شارت �ل�شحيفة �ىل �أن فادور ز�ر جبل �أحد.
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�شمكة تغري لونها لفقدان رفيقها
�حل��زن على ف��ر�ق �لأ�شدقاء لي�س له كبري ، هذ� ما عر عنه 
ريت�شارد ر�يت �مل�شن �لذي يعي�س يف مدينة بروكوورث مبقاطعة 
من  و�ح���دة  فقد�نه  ع��ن  لتعبريه  �لريطانية  جلو�شرت�شاير 
�أقدم �ل�شمك �ملوجود يف بريطانيا. وكان ر�يت 68 عاماً ميتلك 
يف  �شناً  �لأك���ر  باأنهما  يو�شفان  ذهبيتني  �شبال�س  �شمكتني 
�ل�شمكة  وع��رت  عاماً.   35 من  �أك��رث  �شنهما  ويبلغ  بريطانيا، 
 ،1977 عام  منذ  معها  كان  �ل��ذي  رفيقها  فقد�ن  �لذهبية عن 
�أن يعود  ق��ب��ل  ث����و�ن،  ث���الث  �ل����وردي لنحو  �إىل  ل��ون��ه��ا  ب��ت��ح��ول 
للذهبي مرة �أخرى. وقال ر�يت: بالطبع �أ�شعر باحلزن �لكبري 
على تلك �ل�شمكة، لقد كانت رفيقة حياتي، وعا�شت معي �أيامي 

�حللوة و�ملرة، �أ�شعر باأن جزء�ً مني قد مات .

اأغرب كائن بحري
كائن مائي غريب �ل�شكل يف �أعماق �ملحيطات ي�شمى دودة �مليز�ن 
وعرث على �لكائن �لغريب على بعد 1000 مرت حتت �شطح �ملاء، 

�إذ ل ت�شتطيع �أ�شعة �ل�شم�س �لو�شول لهذ� �لعمق �أبد�ً.
ومن �لغر�ئب �لتي يتمتع بها هذ� �لكائن �إمتالكه فم متحرك 
من �لد�خل للخارج وبالعك�س مما ي�شاعده على �لإنق�شا�س على 
�لغريب على مقربه من  �لكائن  ويعي�س  �شهولة،  بكل  فري�شته 
مناطق �لزلزل و�لر�كني حيث تتكون مياهها �شاخنة وحتتوي 
بيئة عي�س  ل��ه  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �لكيميائية  �مل����و�د  م��ن  م��زي��ج  ع��ل��ى 
منا�شبة بعيد عن حر�رة �ل�شم�س، ليفي باإحتياجاته �لكيميائية 
بدًل من �لتمثيل �ل�شوئي، مما جعل �لعلماء يعتقدون �إعتماده 
على �لبكرتيا من �أجل �لبقاء. وقال �لباحثون �أن هذ� �لإكت�شاف 
يعد فريد�ً من نوعه ومن �ملمكن �أن ي�شاعد على �إحتمال وجود 
حياة على �لكو�كب �لأخرى نظر�ً لأن هذ� �لكائن مل يتعر�س 
�أن هذ�  ي��ذك��ر  �مل��ح��ي��ط.  بقائه يف  ف��رتة  �ل�شم�س ط��ول  لأ���ش��ع��ة 
�لكائن �لغريب مل يكن معروف لدى �لعلماء منذ ما يقرب من 

40 عام، بح�شب ما ذكرته �شحيفة ديلي ميل �لأمريكية.

�شور حقيقية ل�شبح
تك�شا�س  ب��ولي��ة  كليفالند  م��دي��ن��ة  يف  تعي�س  ���ش��ي��دة  �لتقطت 
�لأمريكية بهاتفها �شور�ً غريبة وحقيقية ل� �شبح ، وهي تلتقط 

�شورة لبن �أخيها وهو خارج من �ملدر�شة.
و�أ�شيبت مار�شيال ديفي�س ب�شدمة، بعدما �أظهرت تلك �ل�شورة 
بدلة  ويرتدي  �ملدر�شة،  �شور  خلف  يقف  لرجل  �شفافة  �شورة 
وردية ذ�ت طر�ز �شبعيني . وقالت �ل�شيدة �لأمريكية يف �لتقرير 
�لذي ن�شرته �شحيفة �لديلي ميل �لريطانية: مل �أنتبه يف بادئ 
�لأمر �إىل ظهور هذ� �ل�شبح، و�بنتي هي من قالت يل و�شاألتني 
�شعرت  �لبد�ية  يف  قائلة:  وتابعت   . �ل�شورة  تلك  �شاحب  عن 
بالرعب، ولكني مل �أ�شعر فيما بعد باخلوف، بل كان �أمر�ً ر�ئعاً 
قائلة:  و��شتمرت   . �لنادرة  �ل�شور  تلك  يلتقط هاتفي مثل  �أن 
�لتقطتها  �لتي  �ل�شورة  بتكبري  تقوم  �لبد�ية  يف  كانت  �بنتي 
�إنها  �أم��ي على ه��ذ�،  لب��ن �أخ��ي، ف��اإذ� هي تقول يل: �نظري يا 
�شورة عجيبة، تبدو مثل �ل�شبح . و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أنه مت 
فح�س تلك �ل�شور من قبل خر�ء تقنيني ملعرفة �إذ� ما كانت 
�أ�شباح  �إىل  �لأ�شخا�س  لتحويل  بر�مج  ��شتخدمت  قد  ديفي�س 
�ل�شورة حقيقية  �أن  �كت�شفو�  مثل برنامج جو�شت كام ولكنهم 

متاماً، ومل يتم تغيريها �أو تعديلها وفق �أي برنامج.

فتاة توؤدي عر�شا بهلو�نيا بالتقاط �ل�شحون بر�أ�شها وهي ترتكز على در�جة �أحادية قبيل مبار�ة لكرة �ل�شلة يف �لدوري �لأمريكي للمحرتفني بنيويورك. )رويرتز(

الطق�ش يلغي
 اإطالق �شاروخ اأمريكي 

�إد�رة  معها  تعاقدت  �شركة  ق��ررت 
�لأمريكية  و�ل��ف�����ش��اء  �ل���ط���ري�ن 
�لف�شاء  ل��ت��زوي��د حم��ط��ة  )ن��ا���ش��ا( 
جتربة  �أول  �إلغاء  ب��امل��وؤن،  �لدولية 
�م�س �لأول لإطالق �شاروخ جديد 

�إىل �لف�شاء.
وقال م�شوؤولون �إن �إلغاء �لإطالق 
�لتجريبي ل�شاروخ حممل ب�شحنة 
�لدولية، جاء  �إىل حمطة �لف�شاء 
�لأحو�ل  �شوء  ث��اٍن من  يوم  ب�شبب 
�جلوية يف موقع �لإطالق بجزيرة 
�ل�شرقي  �ل�������ش���اح���ل  يف  و�ل���وب�������س 

لولية فريجينيا.
�أنتاري�س  �ل�شاروخ  �إط��الق  وتقرر 
�لتابع لأوربيتال �شاين�شيز يف متام 
�م�س  م�شاء  م��ن  �لثامنة  �ل�شاعة 

�لأحد بتوقيت غرينت�س.
وقالت نا�شا يف موقعها �لإلكرتوين 
مديري  حملت  �لعاتية  �لرياح  �إن 
�إرج��اء حماولة �إطالق  �ملهمة على 
ب�شركة  �خلا�س  �أنتاري�س  ���ش��اروخ 
�أن  و�أ���ش��اف��ت  �شاين�شيز  �أورب��ي��ت��ال 
�لعليا  �ل��ري��اح يف �لأج�����و�ء  ���ش��رع��ة 

تتجاوز معايري �ل�شالمة �ملحددة.
�لتي  �شاين�شيز  �أورب��ي��ت��ال  و�شركة 
ت��ت��خ��ذ م��ن ف��ريج��ي��ن��ي��ا م��ق��ر� لها، 
�أمريكيتني  ���ش��رك��ت��ني  �إح����دى  ه��ي 
نا�شا  وك�����ال�����ة  م���ع���ه���م���ا  ت����ع����اق����دت 
�لدولية  �لف�شاء  حمطة  لتزويد 
ب��ال��ط��ع��ام و�لإم����������د�د�ت و�مل���ع���د�ت 
�ل�شتة  لأف�����ر�د ط��اق��م��ه��ا  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
بعد  متنها  ع��ل��ى  يعي�شون  �ل��ذي��ن 
خروج �أ�شطول مكوك �لف�شاء من 

�خلدمة عام 2011.

انهار ج�شر امل�شاة فقتل 4
�أع��ل��ن �ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي ب��اإ���ش��م �ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
�أركان حرب، �أحمد حممد علي،  �مل�شرية، �لعقيد 
�آخ��رون، جر�ء   12 و�أ�شيب  قتلو�،  �أ�شخا�س   4 �إن 
�شمال  يف  �ل��ع��ب��ور  مبنطقة  للم�شاة  ج�شر  �ن��ه��ي��ار 
على  �شفحته  عر  علي،  و�أ���ش��اف  �لقاهرة.  �شرق 
م��وق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي )ف��ي�����ش��ب��وك(، �أنه 
�لكوبري  �نهيار  ع��ن  �لناجمة  �لآث���ار  �إز�ل���ة  مت��ت 
وعادت  �لع�شكريني،  �ملهند�شني  عنا�شر  بو��شطة 
�لإ�شماعيلية   - �لقاهرة  �مل��رور على طريق  حركة 
ُيعاجلون  �مل�شابني  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لجت��اه��ني.  يف 
ب��امل��رك��ز �ل��ط��ب��ي �ل��ع��امل��ي، ف��ي��م��ا 3 �أ���ش��خ��ا���س من 
ب��ني �مل��ت��وف��ني م��وج��ودون ب��امل��رك��ز، وح��ال��ة و�حدة 
مب�شت�شفى �ل�شالم . وكان �لإنهيار وقع، �لليلة قبل 
منطقة  فوق  للم�شاة  �ملُخ�ش�س  باجل�شر  �ملا�شية، 
�لعبور �شمال �شرق �لقاهرة على �لطريق �لر�بط 
بني حمافظتي �لقاهرة، و�لإ�شماعيلية )على قناة 
�ل�شوي�س �شرق �لبالد(، ما ت�شبب يف �شلل مروري 

وحتطم جمموعة من �ل�شيار�ت �أ�شفل �جل�شر.

�حتمال  حول  موؤخر�ً  رو�شيا  يف  �لتكهنات  تز�يدت 
و�شيكة  زي���ار�ت  بتنظيم  ف�شائية  خملوقات  قيام 
ل���الأر����س، يف �ل��وق��ت �ل���ذي ح���ذر ف��ي��ه خ���ر�ء من 
�أنحاء  مبختلف  �شماوية  �أج���ر�م  ظهور  ت��ز�ي��د  �أن 
�لف�شائيني  تاأهب  على  موؤ�شر�ً  يكون  قد  �لعامل، 

لغزو �لأر�س.
وك�شف ��شتطالع للر�أي، ُن�شرن نتائجه موؤخر�ً، �أن 
23 يف �ملائة من �لرو�س، �أي نحو  ن�شبة ت�شل �إىل 
لقاء�ت  ينتظرون  �ل���ش��ت��ط��الع،  �شملهم  م��ن  رب��ع 
غري  ح�����ش��ار�ت  ع��ن  ممثلني  و  �لب�شر  ب��ن��ي  ت�شم 
�أر�شية ق��ادم��ني م��ن ك��و�ك��ب �أخ���رى، خ��الل �ل�50 

عاماً �ملقبلة.
وُن�شرت  �ملا�شي،  �آذ�ر  �أو�خ���ر  �ل�شتطالع  و�أج���ري 
نتائجه يف 12 ني�شان �جلاري، مبنا�شبة �لحتفال 
ب� يوم رو�د �لف�شاء ، يف ذكرى حتليق ر�ئد �لف�شاء 
به  يقوم  رحلة  �أول  يف   ، غاغارين  ي��وري  �لرو�شي 

مبعوث من كوكب �لأر�س �إىل �لف�شاء �خلارجي.

وعر �أكرث من ن�شف عينة �ل�شتطالع، �لتي بلغت 
�ألف و500 �شخ�س، من �شكان 100 مدينة وبلدة 
ب���اأن ق��ي��ادة �ل��دول��ة متلك  رو���ش��ي��ة، ع��ن �عتقادهم 
�أر���ش��ي��ة، وحتيطها  ع��ن ح�����ش��ار�ت غ��ري  معلومات 
نوفو�شتي  وك��ال��ة  �أوردت  م��ا  بح�شب   ، ب��ال�����ش��ري��ة 

�لرو�شية لالأنباء.
جاء هذ� �ل�شتطالع بعد نحو �شهر على م�شاهدة 
جرم �شماوي جمهول، قالت �ل�شلطات �إنه نيزك ، 
�شقط يف مدينة ت�شيليابين�شك ، يف منطقة �لأور�ل 
وخلف  �ملدينة،  يف  و��شعاً  دم���ار�ً  م�شبباً  �لرو�شية، 

ع�شر�ت �جلرحى.
و�أ�شارت �لوكالة �لرو�شية �إىل �أنه مت ر�شد ظو�هر 
موؤخر�ً،  �ل��ع��امل  م��ن  خمتلفة  �أن��ح��اء  يف  م�شابهة 
بعدما �أفادت تقارير مب�شاهدة كر�ت نارية تنفجر 
يف �شماء عدد من �لدول، منها �لدمنارك، و�ليابان، 
و�ل�شويد،  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  وك��ن��د�، 

و�لرويج، ونيوزيلند�.

غزو االأر�ش ا�شبح قريبًا

ال�شني تعتزم الت�شدي الإدمان االإنرتنت
يثري �لإقبال �ملتز�يد على �لألعاب �لإلكرتونية قلق �ل�شلطات �ل�شينية منذ فرتة طويلة، حيث ت�شري �لإح�شاء�ت �لوطنية 
% من هذ� �لعدد ميار�شون �ألعاب �حلا�شوب على  �إىل وجود 560 مليون م�شتخدم ل�شبكة �لإنرتنت يف �ل�شني و�أن 60 
�لإنرتنت ب�شكل منتظم. وتقول دينغ د�ن �لتي تدير مقهى �إنرتنت منذ ع�شرين عاما �إن �لرجال على وجه �خل�شو�س 

�أحيانا  �أنها  �ملنزل، موؤكدة  �أ�شرهم يف  �لوقت وين�شون  �ملقهى طيلة  �لبقاء يف  �لرحيل فهم يريدون  ل يريدون 
طويال  يبقني  ل  �لن�شاء  �أن  م�شيفة  �مل��ك��ان،  خ��ارج  �جلال�شني  ط��رد  �إىل  ت�شطر 
وي�شتخدمون �أجهزة �حلا�شوب يف �لدرد�شة عر �لإنرتنت. و�أثارت هذه �لظاهرة 
�آخرها ق�شة  �إدمان �لإنرتنت كان  �إعالمية متو�لية ب�شاأن تف�شي م�شكلة  تقارير 
�أ�شتاذ طب �لنف�س  �أم�شى �شت �شنو�ت د�خل مقهى لالإنرتنت، وقد و�شف  �شاب 
بجامعة جيلني، دينغ جيان، حالة ذلك �ل�شاب باأنها خطرية ب�شفة خا�شة رغم 
�لعلوم  �أ�شتاذ  ي��رى  ب��دوره  �ملدمنني.  ل�شلوكيات  بالن�شبة  تقليدية  ت�شرفاته  �أن 

�إدمان  �أن  ي��ج��ني،  ب��ي  ب��ك��ني،  يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  بجامعة  و�ل��ق��ان��ون  �ل�شيا�شية 
�إىل  �لطويلة  �لدر��شة  �شاعات  ت��وؤدي  حيث  بال�شني  خا�شة  م�شكلة  ميثل  �لنرتنت 

للتخل�س من  م�شاحة  وقتا ول  �ل�شباب  يعطي  و�ملجتمع ل  �ل�شديد،  بالإجهاد  �شعور 
�شعور �لإجهاد هذ� مما يدفعهم للجوء مبقاهي �لإنرتنت.


