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ال�شيخ خالد يقود التحدي الإماراتي 
املتمثل بفريق اأبوظبي لل�شباقات يف الأردن

عربي ودويل

معر�ص ابو ظبي للكتاب 
عر�ص ثقايف عاملي

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

احتاد اأ�شحاب الأعمال واأحزاب تون�شية 
ي�شتنكرون اإق�شاءهم من احلوار الوطني

•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
بزعبيل  �ش�����موه  ق�ش�����ر  يف  �هلل(  )رع���اه  دب��ي  حاك��م 
بن  مكت����وم  �ل�ش�يخ  �ش���مو  بح�ش���ور  �م���س  م�ش�����اء 
�ل�شيد  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

وليم هيج وزير �خلارجية �لربيطاين.
من جهة �خرى قام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل ب���زي���ارة ن����ادي زعبيل 
فور�شايت  �آرت  معر�س  يقام  حيث  دبي  فى  لل�شيد�ت 

�لذى تنظمه موؤ�ش�شة نور دبي على مدى يومني.
)�لتفا�شيل �س2(

   

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تطلب من امل�شمولني 
بالقائمة الأخرية مراجعة مكاتب الأ�شغال 

•• اأبوظبي -وام:

وجهت جلنة متابعة مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �ملو�طنني 
�لتي وردت �أ�شماوؤهم �شمن �لقائمة �ملبدئية �لأخرية �لتي �أعلن عنها 
يوم �جلمعة �ملا�شي ب�شرورة مر�جعة مكاتب وز�رة �لأ�شغال �لعامة 
�عتماد  من  �للجنة  تتمكن  حتى  منهم  �ملطلوبة  �لوثائق  ل�شتيفاء 

�ل�شتحقاق �لنهائي.                               )�لتفا�شيل �س2(

برعاية حممد بن زايد
افتتاح فعاليات الدورة الـ 23

 من معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�ل�شيخ  معايل  �مل�شلحة..�فتتح  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�شلطان بن طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة 
 2013 �أبوظبي �لدويل للكتاب  23 من معر�س  �ل�  فعاليات �ل��دورة 
وي�شتمر  و�أج��ن��ب��ي��ة.  عربية  ن�شر  25د�ر  و  �أل���ف  ح���و�يل  ..مب�����ش��ارك��ة 
مب�شاركة  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  �أي���ام  �شتة  �مل��ع��ر���س 
يف  نهيان  �آل  طحنون  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  و�أ���ش��اد  دول��ة.   51
ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( باملكانة �ملتميزة �لتي يحظى بها 
�لإقليمي و�لدويل.  �ل�شعيدين  �لدويل للكتاب على  �أبوظبي  معر�س 

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله روؤ�شاء �لوفود �مل�شاركة بقمة �للقاحات)و�م(حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله وزير �خلارجية �لربيطاين  )و�م(
زار معر�ض اآرت فور �سايت بنادي زعبيل لل�سيدات 

حممد بن را�شد يبحث مع هيج العالقات 
الثنائية والق�شايا القليمية والعاملية 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة باأبر�ج �لحتاد حفل �ل�شتقبال �لذي �أقيم 
�م�س على �شرف كبار �ل�شخ�شيات وروؤ�شاء �لوفود 

�مل�شاركة يف �لقمة �لعاملية للقاحات يف �أبوظبي.

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ي��ق��دم  �خ���رى  جهة  م��ن 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة..م��ب��ل��غ 120 
درهم  مليون   440 ح��و�يل  �أمريكي  دولر  مليون 
�جلهود  دع���م  يف  ���ش��م��وه  م��ن  م�شاهمة  �إم����ار�ت����ي.. 
بحلول  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س  ل�شتئ�شال  �لعاملية 

عام 2018.

ح�سر حفل ا�ستقبال ر�ؤ�ساء الوفود امل�ساركة بقمة اللقاحات
حممد بن زايد يقدم 120 مليون دولر لدعم 
اجلهود العاملية ل�شتئ�شال مر�س �شلل الأطفال

معارك مبطار منغ الع�شكري وق�شف يف اأنحاء �شوريا  ــان  ــب ــال هـــيـــغ يـــطـــالـــب ط
ــــوار  احل يف  ـــراط  ـــخ ـــالن ب

•• لندن-يو بي اأي:

ط�������ال�������ب وزي��������������ر �خل������ارج������ي������ة 
�ل��ربي��ط��اين، ول��ي��ام ه��ي��غ، �م�س، 
ح����رك����ة ط����ال����ب����ان ب����الإن����خ����ر�ط 
م�شتقبل  ح��������ول  �حل������������و�ر  يف 
�أفغان�شتان، بعد �فتتاح مكتب لها 
يف �ل���دوح���ة. وق���ال ه��ي��غ يف بيان 
�إن  �ل��ع��م��وم  جمل�س  �إىل  م��ك��ت��وب 
دعم  يف  ت�شتمر  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
عملية �ل�شالم و�مل�شاحلة بقيادة 
�أفغانية، و�لآن هو �لوقت �ملنا�شب 
�أمام جميع �لأفغان للجلو�س معاً 
م�شتقبل  �شياغة  يف  للم�شاعدة 

�شلمي ومزدهر لبلدهم.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لع�شكري  منغ  مطار  د�خ��ل  عنيفة  ��شتباكات  ت��دور 
�ل�����ش��وري حلقوق  �ملر�شد  �أف���اد  م��ا  وف��ق  بريف حلب 
بالتز�من مع  �لأرب���ع���اء، وذل���ك  �م�����س  �لإن�����ش��ان منذ 
ق�شف  �لذيابية، مع  وبلدة  د�ري��ا  على  غ��ار�ت جوية 
مدفعي و�شاروخي على مناطق عدة ب�شوريا، تر�فق 
مع �شقوط عدد من �لقتلى و�جلرحى بتلك �ملناطق.
�ملطار  كانت حتا�شر  �لتي  �لكتائب  �إن  �ملر�شد  وقال 
�أ�شهر و�شلت �إىل  )منغ �لع�شكري بريف حلب( منذ 
��شتباكات عنيفة بني  �أن  د�خله مع �لفجر.. و�أو�شح 
�لنظامية  و�لقو�ت  كتائب مقاتلة  مقاتلني من عدة 

تدور عند �لأ�شو�ر �لد�خلية للمطار.
و�أ�شار �إىل وجود معلومات عن تقدم مقاتلي �لكتائب 
قدوم  ير�فقها  �ملطار  من  �أج���ز�ء  د�خ��ل  �إىل  �ملقاتلة 

تعزيز�ت من �لكتائب �ملقاتلة �إىل حميط �ملطار.
يف ه���ذه �لأث���ن���اء وث��ق��ت �ل�����ش��ب��ك��ة �ل�����ش��وري��ة حلقوق 
�أطفال  ث��الث��ة  بينهم  قتيال،   24 �شقوط  �لإن�����ش��ان 
معظمهم  �إن  ق��ال��ت  خمتلفة،  �شورية  حمافظات  يف 
�ملحلية  �لتن�شيق  جل���ان  و�أف�����ادت  وح��م�����س.  ح��ل��ب  يف 
ب��اأن �لطائر�ت �حلربية �شنت غ��ارة على د�ري��ا بريف 
بالتز�من مع ق�شف مدفعي و�شاروخي على  دم�شق 
ع��دد كبري من  و�ح���ر�ق  �إىل تهدم  �أدى  �ملدينة مما 
�أن  �لإخ��ب��اري��ة  ���ش��ام  �شبكة  وذك���رت  �ل�شكنية.  �مل��ب��اين 
�لغوطة  يف  �لذيابية  بلدة  ق�شفت  �لنظام  مقاتالت 
�ل�شرقية بريف دم�شق. و�أفادت �لهيئة �لعامة للثورة 
�ل�شورية �أن قو�ت �لنظام ق�شفت �أحياء جوبر وبرزة 
و�ل��ق��اب��ون و�حل��ج��ر �لأ���ش��ود، بينما قتل وج���رح عدد 
من �لأ�شخا�س يف ق�شف على دوما وجديدة عرطوز 

و�لعبادة وجريود بريف دم�شق.

الفجر........    04:27            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:52  
الع�صاء......   08:22

م�سلحون يحتلون مباين حكومية �سمال بغداد

ا�شتمرار نزيف الدم يف العراق و�شط دعوات لالنتقام
•• بغداد-وكاالت:

قتل على مدى يومني 110 ��شخا�س و��شيب 187 بجروح يف �عمال 
�لعت�شام  �قتحام  عملية  �شحايا  معظمهم  �ل��ع��ر�ق،  يف  متفرقة  عنف 
�ملناه�س لرئي�س �لوزر�ء يف �حلويجة وهجمات �نتقامية مرتبطة بها، 

وفقا مل�شوؤولني.
�شحايا  بني  من  �شخ�شا   92 �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �مل�شادر  وقالت 
�حلويجة  بحادثة  �ملرتبطة  �لعنف  �عمال  يف  قتلو�  و�لثالثاء  �لرب��ع��اء 
�حلو�دث  يف   136 ��شيب  بينما  �ل��د�م��ي��ة،  ك��رك��وك(  غ��رب  كلم   55(

ذ�تها.
 15 �ن  �ل��ع��ر�ق  ب��ك ب�شمال  �شليمان  ب��ل��دة  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ق���ال  يف ح��ني 
�لعر�قية  ��شتباكات بني قو�ت �لمن  �م�س يف  قتلو�  �لقل  �شخ�شا على 

وم�شلحني.

�لقو�ت  �قتحمت  �أن  ب��ع��د  ج��دي��د  م��ن  �لطائفية  �ل��ت��وت��ر�ت  و��شتعلت 
�حلكومية �شاحة �عت�شام لل�شنة يف �حلويجة �م�س �لول.

و�شهد �لعر�ق لليوم �لثاين على �لتو�يل مزيد� من �لهجمات �شد قو�ت 
�لد�مية  �حلويجة  حادثة  ل�شحايا  �نتقاما  �جلي�س  وخ�شو�شا  �لم��ن 

�لتي �شيع قتالها �م�س و�شط غ�شب عارم ودعو�ت للثاأر.
وقتل يف �عمال عنف متفرقة مرتبطة بعملية �حلويجة )55 كلم غرب 
كركوك( 12 �شخ�شا على �لقل، هم ت�شعة عنا�شر �من وثالثة م�شلحني، 

يف هجمات و��شتباكات ��شتخدم �جلي�س يف �حد�ها �ملروحيات.
ويخ�شى مر�قبون �ن تتمدد هذه �ملو�جهات �لتي حتمل �شبغة مذهبية 
�لعام  نهاية  منذ  معار�شة  �عت�شامات  فيها  ت��ق��ام  �خ���رى  مناطق  �ىل 
�لتفجري�ت  على  تعي�س  ب��الد  يف  �لعنف  وت��رية  م��ن  تزيد  و�ن  �ملا�شي، 

وحو�دث �لقتل �ليومي منذ غزوها عام 2003.
ويف تطور جديد ت�شهد ناحية �شليمان بيك �لتابعة ملحافظة �شالح �لدين 
�لعر�قية )170 كم �شمال بغد�د( قتال �شاريا بني م�شلحني ي�شيطرون 

 375 اأ�شماء  يعتمد  لالإ�شكان  زايــد 
مواطنا من م�شتحقي امل�شاعدات ال�شكنية 

•• دبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  بتوجيهات 
�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �عتمد 
�ل�شيخ  ب���رن���ام���ج  �إد�رة  جم��ل�����س 
375 من  �أ�شماء  لالإ�شكان  ز�ي��د 
�مل�شاعد�ت  م�شتحقي  �مل�و�طنني 
�لعام  من  مار�س  ل�شهر  �ل�شكني�ة 
�حل����ايل ب��ق��ي��م��ة �ج��م��ال��ي��ة بلغت 
موزعة  دره������م  م���ل���ي���ون   175
ب��ني �ل��ق��رو���س و�مل��ن��ح يف �م���ار�ت 
قيمة  توزع�ت  كافة حيث  �لدولة 
�مل�ش�اعد�ت �ملعتمدة بني �لقرو�س 
مل�ن جتاوزت رو�تبهم ع�شرة �آلف 

درهم. )�لتفا�شيل �س2(

ــــرح الــعــ�ــشــرات  مــقــتــل وج
باك�شتان  يف  ــارات  ــج ــف ــان ب

•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

ق��ت��ل 6 �أ���ش��خ��ا���س و�أ���ش��ي��ب 40 
متتالية  �نفجار�ت   4 يف  �آخ���رون 

مبدينة كويتا �لباك�شتانية.
باك�شتانية  �إع��الم  و�أف��ادت و�شائل 
�شجلت  متتالية  �نفجار�ت   4 �ن 
يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م���ن ل��ي��ل �م�س 
من  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��اط��ق  يف  �لأول 
 6 م��ق��ت��ل  �إىل  �أدى  م����ا  ك���وي���ت���ا 
�أ���ش��خ��ا���س و�إ���ش��اب��ة م��ا ي��زي��د عن 

�آخرين.  40
و�أو�شحت �ن �لنفجار �لول وقع 
يف  و�لثاين   ، غو�ملاند  منطقة  يف 
منطقة جنة، و�لثالث يف منطقة 
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان الرئي�س 
التنزاين بالعيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س جاكايا 
مبنا�شبة  �ملتحدة  تنز�نيا  جمهورية  رئي�س  كيكويتي  مري�شو 
ذكرى �لعيد �لوطني لبالده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
رئي�س  فخامة  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقية  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 

جمهورية تنز�نيا �ملتحدة. 

وفد من العمل يزور العمال املر�شى يف م�شت�شفى املفرق 
•• اأبوظبي-وام:

قام وفد من وز�رة �لعمل بزيارة �لعمال �ملر�شى يف م�شت�شفى �ملفرق باأبوظبي لالطمئنان على �أو�شاعهم �ل�شحية 
وحتفيزهم على مو��شلة عملهم عقب خروجهم من �مل�شت�شفى.

تاأتي �لزيارة �شمن فعاليات تنظمها �د�رة �ل�شحة و�ل�شالمة بديو�ن وز�رة �لعمل يف �أبوظبي مبنا�شبة �ليوم �لعاملي 
لل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية يف بيئة �لعمل و�لذي ي�شادف يوم 28 �أبريل.

و�أثنى وفد �ل��وز�رة �لذي �شم عبد �لرحمن �ملرزقي مدير �لد�رة وعدد� من موظفيها على �ملعاملة �لتي يتلقاها 
�لعمال من قبل �لكو�در �ملعنية يف م�شت�شفى �ملفرق.

وقام وفد �لوز�رة بتوزيع �لهد�يا �لتذكارية على �ملر�شى من فئة �لعمال ل�شيما من تعر�س منهم لأمر��س و�إ�شابات 
مهنية.

بدورهم ثمن �لعمال زيارة وفد وز�رة �لعمل �لتي �أدخلت �لبهجة و �ل�شرور يف نفو�شهم.

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تطلب من امل�شمولني بالقائمة 
الأخرية مراجعة مكاتب الأ�شغال ل�شتيفاء الوثائق

•• اأبوظبي -وام:

وجهت جلنة متابعة مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �ملو�طنني �لتي وردت �أ�شماوؤهم �شمن �لقائمة �ملبدئية 
�لوثائق  ل�شتيفاء  �لعامة  �لأ�شغال  وز�رة  مكاتب  مر�جعة  ب�شرورة  �ملا�شي  �جلمعة  يوم  عنها  �أعلن  �لتي  �لأخ��رية 
�ملطلوبة منهم حتى تتمكن �للجنة من �عتماد �ل�شتحقاق �لنهائي. وتت�شمن �لوثائق �ملطلوبة �لآتي جو�ز �ل�شفر 
�لأ�شلي ون�شخة عنه وخال�شة �لقيد �لأ�شلية ون�شخة عنه و�لهوية �لأ�شلية �شارية �ملفعول ون�شخة عنها و �إثبات 
�شهادة ح�شانة �لبناء للمطلقة وح�شر  و  بالأمالك  �ملقيم فيه حاليا و�شهادة  �مل�شكن  �يجار - ملكية  �شكن -عقد 
�ملري�ث �لوفاة. وميكن مر�جعة مكاتب وز�رة �لأ�شغال �لعامة �لتالية.. ديو�ن �لوز�رة خدمة �لعمالء دبي هاتف : 
04 -2610006 . �ملنطقة �ل�شمالية - ر�أ�س �خليمة هاتف : 07-2052999 .. و�ملنطقة �ل�شرقية �لفجرية 

 . هاتف : 09-205888 . �ملنطقة �لغربية - �أبوظبي هاتف : 6260606-02 

عبداهلل بن زايد يوؤكد حر�س قيادة الدولة 
على متابعة الطلبة الدار�شني يف اخلارج

بتوجيهات من حممد بن را�سد 

زايد لالإ�شكان يعتمد اأ�شماء 375 مواطنا من م�شتحقي امل�شاعدات ال�شكنية بقيمة 175 مليون درهم

•• طوكيو-وام:

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�لذين يدر�شون  �لإم��ار�ت  �خلارجية يف طوكيو طلبة 
يف �جلامعات �ليابانية. ورحب �شموه يف م�شتهل �للقاء 
در��شاتهم  و�ملثابرة يف  �لهتمام  على  بالطلبة وحثهم 
�أحو�لهم  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و�ط��ل��ع  و�ج��ت��ه��اد.  ب��ج��د  �لعليا 
�لدولة  �هتمام  موؤكد�  �ليابان  و�لدر��شية يف  �ملعي�شية 
�لقيادة  وح��ر���س  �لتعليمية  �أو�شاعهم  ومتابعة  بهم 
�ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ت��وف��ري ك���ل �ل�����ش��ب��ل و�ل��و���ش��ائ��ل �لتي 
ت�شاعدهم على بذل �ملزيد من �جلهد و�ملثابرة لتحقيق 
�أهد�فهم يف �حل�شول على �ل�شهاد�ت �لعلمية خلدمة 
�لوطن. و�أكد �شموه �أن �لد�ر�شني و�ملبتعثني يف �خلارج 
�مل�شرفة  �ل�شورة  �إظهار  وعليهم  لوطنهم  �شفر�ء  هم 
�ملت�شلحني  �أبنائها  �إىل  تتطلع  �لتي  �لإم���ار�ت  لدولة 
بالعلم و�ملعرفة لي�شهمو� بخرب�تهم يف م�شرية �لتقدم 
�مليادين كافة. وقال  �لتي ت�شهدها �لدولة يف  و�لرقي 
ت�شعد  �لتي  �لعالية  بلقائكم وهمتكم  �شعيد  �أنا  �شموه 
�أه��ل��ك��م وب���الدك���م ون��ح��ن ف���خ���ورون مب��ث��اب��رت��ك��م رغم 
�بتعادكم عن �لوطن . من جانبهم �أعرب �لطلبة عن 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  بلقاء  و�ع��ت��ز�زه��م  �شعادتهم 
�شيكونون عند  باأنهم  �شموه  �آل نهيان معاهدين  ز�يد 
�أعلى  �إىل  و���ش��ول  �لعلمي  حت�شيلهم  يف  ظنه  ح�شن 
م�شرية  مو��شلة  يف  للم�شاركة  �لأكادميية  �ل�شهاد�ت 
�لتقدم يف �لوطن. كما �أعربو� عن تقديرهم ملا توفره 
ملو��شلة م�شريتهم يف  �لدولة من خدمات ودعم  لهم 
�لتي  �لعامري  خديجة  �لطالبة  وقالت  ور�ح��ة.  ي�شر 

و�لبيئة  �لدولية  �لتجارة  جمال  يف  �لدكتور�ه  تدر�س 
تعلمت  �يجابية  جت��ري��ة  تعد  �ل��ي��اب��ان  يف  در����ش��ت��ي  �إن 
و�ل�شعوبات ولكن  �لتحديات  �لكثري من  من خاللها 
�ملو�قف �ل�شعبة هي �لتي تبني �لإن�شان عندما يتغلب 
�خلارجية  وزي��ر  بلقاء  �شعادتها  عن  و�أع��رب��ت   . عليها 
وت�شجيعه �لطلبة وقالت �إن هذ� �لأمر ي�شعرنا مبدى 
�أهميتنا كمو�طنني لدى قيادتنا �لر�شيدة و�أن جهودنا 
بعد  لدولتنا  متميزة  �إ�شافة  تقدمي  �أج��ل  مقدره من 
يدر�س  �لذي  �لكثريي  �شامل  �لطالب  وقال   . �لتخرج 
�لر�بعه  �ل�شنه  يف  �لكرونية  جر�ئم  بحث  تخ�ش�س 
�أهمها �ح��ر�م �لوقت  لقد تعلمت �لكثري من �لأم��ور 
و�إع���ط���اء ك��ل ���ش��يء ح��ق��ه ووق��ت��ه �خل��ا���س ���ش��و�ء كان 
لالأ�شرة �أو �لعمل و �شرورة �ملثابرة لتحقيق �لأهد�ف 
�ملرجوة ولقد �شعدنا جد� بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
بن ز�يد �آل نهيان و�لتي كانت مبثابة دعم معنوي كبري 
جلميع �لطلبة . من جانبه �أكد �لطالب �شيف طحنون 
ر�بعة  �شنة  �ملتجددة  �لطاقة  جم��ال  يف  ي��در���س  �ل��ذي 
�أهمية �لتعلم من �لثقافات �لأخرى و�لتحلي بالروح 
�لإيجابية للتغلب على �ل�شعوبات..و�أمتنى �أن �أ�شيف 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  ون��وع��ي��ة يف جم��ال  متميزة  �أف��ك��ار� 
زي��ارة وزير  �أن  �لإمار�ت..م�شري� �ىل  �إىل  بعد عودتي 
معنويا..وهي  ح��اف��ز�  تعد  �ليابان  يف  لهم  �خلارجية 
على  د�ئ��م��ا  يحر�س  �ل��ذي  �شموه  على  غريبة  لي�شت 
لقاء طلبة �لإمار�ت �أينما كانو� وتفقد �أحو�لهم..فكل 
�للقاء  �إمار�تي مهم للدولة وقيادتها. ح�شر  مو�طن 
�شعادة �شعيد علي يو�شف �لنوي�س �شفري �لدولة لدى 

�ليابان.

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي )رع��اه �هلل( يف ق�شر �شموه بزعبيل م�شاء 
�م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
وزير  هيج  ول��ي��م  �ل�شيد  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 

�خلارجية �لربيطاين.
�ل�شد�قة  ع��الق��ات  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل��ت��ع��اون ب��ني دول����ة �لم�����ار�ت و�ململكة 

�ملتحدة و�شبل تعزيزها يف �شتى �مليادين.
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��ب��ادل  كما 

�آل م��ك��ت��وم و�ل�����ش��ي��د ه��ي��ج وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر ح���ول عدد 
�لهتمام  ذ�ت  و�لعاملية  �لقليمية  �ل�شاعة  ق�شايا  من 

�مل�شرك.
مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س  للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س 
ط�������ري�ن �لإم������������ار�ت وم����ع����ايل حم���م���د ب����ن ع���ب���د�هلل 
�لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ومعايل حممد 
�ل�شمو  �شاحب  دي��و�ن  ع��ام  مدير  �ل�شيباين  �إبر�هيم 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم 
�شعادة  جانب  �ىل  بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة 
دومينيك جريمي �شفري �ململكة �ملتحدة لدى �لدولة 

و�لوفد �ملر�فق للوزير �ل�شيف.
•• دبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�آل  �ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن ر�������ش�����د 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�عتمد  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�شيخ  ب���رن���ام���ج  �إد�رة  جم��ل�����س 
من   375 �أ�شم��اء  لالإ�شكان  ز�ي��د 
�مل�ش�اعد�ت  م�شتحقي  �مل�����و�ط��ن��ني 
�لعام  م��ن  م��ار���س  ل�شهر  �ل�شكني�ة 
بلغت  �ج���م���ال���ي���ة  ب��ق��ي��م��ة  �حل������ايل 
م����وزع����ة  دره���������م  م����ل����ي����ون   175
ب���ني �ل��ق��رو���س و�مل���ن���ح يف �م����ار�ت 
قيمة  توزع�ت  حيث  ك��اف��ة  �ل��دول��ة 
�لق��رو�س  �ملعتمدة بني  �مل�ش�اعد�ت 
�آلف  مل�ن جت��اوزت رو�تبه��م ع�شرة 
دره��م و�لذين لديه��م �لقدرة على 
رو�تبهم  مل�ن  �ملالي�ة  و�ملن��ح  �ل�شد�د 

�أقل من ع�شرة �آلف درهم.
�لثاين  ج��اء ذل��ك خ��الل �لجتماع 
للربنامج هذ� �لعام برئا�شة معايل 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
�لعامة  �لأ���ش��غ��ال  وزي����ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�لربنامج  �د�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لربنامج  م��ق��ر  يف  ع��ق��د  و�ل������ذي 
ب����دب����ي م������وؤخ������ر� ب���ح�������ش���ور جرب 
�ل�شويدي و�شلطان ر��شد �خلرجي 
�ل�شركال وحممد  يعقوب  ويو�شف 
وعبد�لرحمن  �ل��ظ��ن��ح��اين  �شعيد 
�ل�������ش���ارد وج���م���ال ���ش��ي��ف �جل����رو�ن 
جميلة  و�ملهند�شة  �ملجل�س  �أع�شاء 
لربنامج  �لعامة  �مل��دي��رة  �لفندي 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ل��الإ���ش��ك��ان وحممد 
مكتب  م�شت�شار  جا�شم  عبد�لعزيز 

معايل رئي�س جمل�س �لد�رة.
�ل��دك��ت��ور عبد�هلل  م��ع��ايل  و�أ����ش���اد 
�لجتماع  خ��الل  �لنعيمي  بلحيف 
�ل�شيخ  مل���ع���ايل  �ل����ري����ادي  ب����ال����دور 
�آل نهيان وزير  حمد�ن بن مبارك 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 

و�إ�����ش����ه����ام����ات����ه �ل����ت����ي حت���ق���ق���ت يف 
�لنوعية  و�لنقلة  �ل�شابقة  �ملرحلة 
�ل��ت��ي ح��ظ��ي ب��ه��ا �ل��ربن��ام��ج خالل 
�د�رة  جمل�س  �شموه  ت��روؤ���س  ف��رة 

�لربنامج.
وناق�س �ملجل�س يف �جتماعه جملة 
م����ن �مل���و�����ش���ي���ع �مل���ط���روح���ة على 
جدول �أعماله و�لتي �تخذ ب�شاأنها 
�طلع  حيث  و�لتو�شيات  �ل��ق��ر�ر�ت 
م�شاريع  ع��ن  تقرير  على  �ملجل�س 
�لتي  �لإجن��از  وم�شتوى  �لربنامج 
�لعمل  �شري  مر�حل  وع��ن  حتققت 
و�أب��������دى ب�����ش��اأن��ه��ا جم���م���وع���ة من 
�لتو�شيات �لتي ت�شهم يف �لتطوير 

وتخدم �ل�شالح �لعام.
وو�فق �ملجل�س على مقرح �إ�شافة 
�لتنظيمي  �لهيكل  يف  ثالث  قطاع 
�شوؤون  و�إد�رة  بتنظيم  خم�ش�س 
�إ����ش���ك���ان �مل���و�ط���ن���ني ح��ي��ث ك����ان يف 
�لقطاع  م����ع  م���دم���وج���ا  �ل�������ش���اب���ق 
حمور�  باعتباره  وذل��ك  �لهند�شي 
رئي�شيا بعمل �لربنامج ومتطلبات 
و�خلطط  �ل�شر�تيجية  �خلطة 
�لأد�ء  بربط  �خلا�شة  �لت�شغيلية 
�لعمل  ي�����ش��م��ن  ومب�����ا  ب��ال��ت��م��ي��ز 

�لريادي للربنامج.
وو�فق �ملجل�س على م�شروع توقيع 

لإن�شاء  �ملقاولني  �شنوية مع  عقود 
�إن�شاء  �إج���ر�ء�ت  وت�شريع  �مل�شاكن 
مبا  باملو�طنني  �خلا�شة  �مل�شاكن 
�لعمر�نية  �حل��رك��ة  عجلة  ي��و�ك��ب 
�ل����دول����ة وحتقق  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي 
�ل����ه����دف �ل�������ش���ام���ي ل���ل���ربن���ام���ج يف 
لالأ�شر  �ل�شكني  �ل�شتقر�ر  حتقيق 
�لكرمية  �حلياة  وتوفري  �ملو�طنة 
لهم. كما و�فق �ملجل�س على مذكرة 
�مل�شاعد�ت  ط��ل��ب��ات  در�����ش���ة  جل��ن��ة 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة ل��ب��ع�����س �حل�����الت �لتي 
تتطلب تو�شية �ملجل�س عليها مبا 
�لكرمية  �حل���ي���اة  ت��وف��ري  ي�����ش��م��ن 
�شري  خ��ط��ط  ون��اق�����س  للمو�طنني 
�لعمل للمرحلة �ملقبلة مبا يتو�فق 
للحكومة  �ل��ع��ام��ة  �لأه������د�ف  م���ع 
�لربنامج  �إد�رة  وتقوم  �لحت��ادي��ة. 
م�شتحقي  �أ���ش��م��اء  ع��ن  ب���الإع���الن 
�شهري  ب�شكل  �ل�شكنية  �مل�شاعد�ت 
�لإمار�ت  تت�شمن قو�ئم من كافة 
ن�����ش��ي��ة ق�شرية  ر���ش��ائ��ل  و�إر�����ش����ال 
ع���ل���ى ح�شب  ك����ل  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
�إم��ارت��ه وذل���ك لإب��الغ��ه��م ب�شدور 
ل���ه���م حيث  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة  �مل����و�ف����ق����ة 
�ملوقع  زي���ارة  للم�شتفيدين  ميكن 
للتعرف  ل��ل��ربن��ام��ج  �لل���ك���روين 
باإجر�ء�ت  �خلا�شة  �ملعلومات  على 
�لو�جب  و�ل�������ش���روط  �مل���ل���ف  ف��ت��ح 
و�شرورة  �لتنفيذ  ملبا�شرة  �تباعها 
�ملحددة  �ل��زم��ن��ي��ة  �مل���دة  ����ش��ت��غ��الل 

ب�����ش��ن��ة م��ي��الدي��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
قر�ر �مل�شاعدة.

�أنها  �إىل  �لربنامج  �إد�رة  و�أ���ش��ارت 
للم�شتفيدين  م��ل��ت��ق��ى  ���ش��ت��ن��ظ��م 
�مل�شاعد�ت  ق�������ر�ر�ت  ل��ت�����ش��ل��ي��م��ه��م 
ب��ه��م لتقدمي  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة �خل��ا���ش��ة 
عر�س عن �لإج��ر�ء�ت و�لتعليمات 
�خلا�شة بقر�ر �مل�شاعدة و�لرد على 
�لعرو�س  وت��ق��دمي  �ل�شتف�شار�ت 
ب��ال��ت��خ��ف��ي�����ش��ات حيث  �خل���ا����ش���ة 
من  �ل�شتفادة  للمو�طنني  ميكن 
�ملتوفرة  �ملجانية  �مل�شاكن  من���اذج 
يف �ل��ربن��ام��ج و�ل��ت��ي و���ش��ل عددها 
باأحدث  تتمتع  من��وذج��ا   28 �إىل 
وتتنا�شب  و�لت�شاميم  �ملو��شفات 
كافة  و�لح��ت��ي��اج��ات  �لأذو�ق  م��ع 
حيث تتوفر �لنماذج ذوي �مل�شاحات 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة و�لكبرية.
و�أو�شح �لربنامج �أنه طرح �لعديد 
بتخفي�س  �خلا�شة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 
ومنها  �مل�������ش���اك���ن  ب����ن����اء  ت���ك���ال���ي���ف 
�ت��ف��اق��ي��ات �شر�كة  ت��وق��ي��ع  م���ب���ادرة 
م���ع جم��م��وع��ة م���ن ���ش��رك��ات مو�د 
�أ���ش��ع��ار خمف�شة  ل��ت��ق��دمي  �ل��ب��ن��اء 
مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن �ل����ربن����ام����ج و�ل���ت���ي 
موردة  �شركة   100 ح��و�يل  ت�شم 
ومنتجة للمو�د �لأ�شا�شية �خلا�شة 
بالبناء حيث تر�وحت �خل�شومات 
�لقيمة  م����ن  ب���امل���ائ���ة   50 ح���ت���ى 

�لأ�شا�شية �ملعرو�شة يف �لأ�شو�ق.

�ت�شال  خ����ط  �ل����ربن����ام����ج  ووف�������ر 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن للرد  م��ب��ا���ش��ر� م���ع 
كل  حول  ��شتف�شار�تهم  كافة  على 
م���ا ي����دور ع���ن ك��ي��ف��ي��ة �لج������ر�ء�ت 
�شدور  ب���ع���د  �ت���ب���اع���ه���ا  �ل�����و�ج�����ب 
�ملو�فقة �لنهائية من خالل مركز 
�لت�������ش���ال �ل�����ذي ي��ع��م��ل مل����دة 12 
���ش��اع��ة ي��وم��ي��ا. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن 
من  مار�س  حتى  �أ���ش��در  �لربنامج 
 582 �أل��ف��ا و   28 �ل��ع��ام �جل����اري 
�إجمالية  بقيمة  �شكنية  م�شاعدة 
بلغت 13 مليار درهم ملو�طنني يف 
خمتلف مناطق �لدولة حيث �شرع 
م�شاريع  تنفيذ  يف  منهم  �ل��ع��دي��د 
�مل�شاكن �خلا�شة بهم على م�شتوى 
�إج��م��ايل عدد  بلغ  .. فيما  �ل��دول��ة 
�مل�شاكن �لتي مت ت�شليمها 14 �ألف 
م�شكن و�لعمل قائم يف تنفيذ 14 

�ألفا و 582 م�شكن حاليا.
ك���م���ا �أط����ل����ق �ل����ربن����ام����ج يف وق���ت 
���ش��اب��ق خ��دم��ة �مل��ل��ف �لإل���ك���روين 
�أحدث �خلدمات  و�لتي تعترب من 
و�لتي  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �لإل���ك���رون���ي���ة 
ي��ت�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع �لأط�����ر�ف 
�ملوقعة لعقد �ن�شاء �مل�شاكن و�لتي 
للم�شاعدة  �مل�����ش��ت��ف��ي��د  م���ن  ت���ب���د�أ 
و�لربنامج  و�مل��ق��اول  و�ل�شت�شاري 
يف ن��ظ��ام �إل���ك���روين م��وح��د حيث 
�لأطر�ف  على  �ملبادرة  هذه  ت�شهل 

�مل�شاركة يف �لعقد.

حممد بن را�شد يزور معر�س اآرت فور �شايت بنادي زعبيل لل�شيدات 

حممد بن را�شد يبحث مع هيج العالقات 
الثنائية والق�شايا القليمية والعاملية

•• دبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  قام �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دب��ي رع��اه �هلل ب��زي��ارة نادي 
زع��ب��ي��ل ل��ل�����ش��ي��د�ت ف���ى دب���ي حيث 
�آرت فور�شايت �لذى  يقام معر�س 
ت��ن��ظ��م��ه م��وؤ���ش�����ش��ة ن����ور دب����ي على 
�شاحب  وت���ف���ق���د  ي����وم����ني.  م�����دى 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�لذى ي�شم قر�بة  �ملعر�س  مكتوم 
42 لوحة فنية لفنانني �مار�تيني 
وعربا و�أجانب تربعو� بها ل�شالح 
ت���ق���وم بحمالت  �ل���ت���ي  دب�����ي  ن�����ور 
عالجية يف خمتلف �لدول �لفقرية 
مر�شى  وم�شاعدة  �لعمى  ملكافحة 
و�لب�شار.  �ل�����ش��ف��اء  ع��ل��ى  �ل��ع��ي��ون 
وقد �أبدى �شموه �عجابه باملعر�س 
وما ي�شمه من لوحات فنية نادرة 
�ن  �شموه  �ك��د  حيث  كبار  لفنانني 

بخ�شو�شية  وغ��ريه��ا  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
وحرية تامة. ر�فق �شموه يف زيارة 
�مل��ع��ر���س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��اج��د بن 
رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
و�ل���ف���ن���ون بدبي  �ل��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة 
�شليمان  ���ش��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و���ش��ع��ادة 
�لت�شريفات  د�ئ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
عي�شي  و���ش��ع��ادة  ب��دب��ي  و�ل�شيافة 
�ل�شحة  ع��ام هيئة  م��دي��ر  �مل��ي��دور 
بدبي رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
نور دبي و�شعادة عبد�لغفار ح�شني 
حلقوق  �لم�����ار�ت  جمعية  رئ��ي�����س 
�لن�����ش��ان و�ل��دك��ت��ورة م��ن��ال ترمي 
دبي  نور  ملوؤ�ش�شة  تنفيذية  مديرة 
وع�شو جمل�س �لمناء �ىل جانب 
�مل�شاركني  �لفنانني  م��ن  م��ن  ع��دد 
ل�شموه  �شرحو�  �لذين  �ملعر�س  يف 
�لتي  للوحاتهم  �جلمالية  �لقيم 
���ش��ت��ب��اع غ���د� يف م����ز�د ع��ل��ن��ي يعود 
ري��ع��ه ل�����ش��ال��ح م��وؤ���ش�����ش��ة ن���ور دبي 

وبر�جمها �لعالجية.

ملوؤ�ش�شة نور دبي لتمكينها من �أد�ء 
و�جبها �لن�شاين حيال من فقدو� 
نعمة �لب�شر يف بع�س دول �لعامل 
موؤ�ش�شة  �ليها  ت�شل  �لتي  �لثالث 

نور دبي.

للفن دور� �ن�شانيا موؤثر� يف �حلياة 
�لعامة ويف م�شاعدة �لخرين فى 
على  �شموه  و�أث��ن��ى  �مليادين.  �شتي 
و��شهاماتهم  �ل��ف��ن��ان��ني  م���ب���ادر�ت 
و�مل�شاندة  �لدعم  توفري  �أج��ل  من 

د�خل  بجولة  ك��ذل��ك  �شموه  وق���ام 
زعبيل  ن�����ادي  وم���ن�������ش���اآت  م���ر�ف���ق 
حديثا  �ف��ت��ت��ح  �ل�����ذي  ل��ل�����ش��ي��د�ت 
يف  لل�شيد�ت  خا�س  مكان  لي��ج��اد 
�لريا�شية  �لن�شطة  ملمار�شة  دبي 

الداخلية تبحث اآلية التعاون مع اأمن املنافذ واحلدود
•• اأبوظبي-وام:

�آلية �لتعاون و�لتن�شيق �مل�شرك مع �لهيئة �لعامة لأمن  بحثت وز�رة �لد�خلية 
�ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة. جاء ذلك يف �جتماع تن�شيقي عقده �لفريق �شيف 
عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية �م�س بقاعة �لحتاد مبقر �لوز�رة مع وفد 
�لجتماع  ح�شر   . �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شام�شي  حممد  علي  برئا�شة  �لهيئة 
بالإنابة  �ل��وز�رة  دي��و�ن وكيل  �شلطان �خل�شر مدير عام  ر��شد  �لدكتور  �لعميد 
وجا�شم حممد �لزعابي مدير عام �لهيئة وعدد من �ل�شباط بوز�رة �لد�خلية. 
م�شتوى  على  �طالقها  يقرر  �لتطوعي  للعمل  �ل�شارقة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�ل�شارقة  24 �بريل و�م قرر جمل�س �مناء جائزة  �ل�شارقة يف  �لعامل �لإ�شالمي 
و�ملنظمة  �ل�شالمي  �ملوؤمتر  منظمة  مع  و�لتن�شيق  �لتو��شل  �لتطوعي  للعمل 

على  �جلائزة  لإطالق  متهيد�  �لإ�شي�شكو  و�لعلوم  و�لثقافة  للربية  �لإ�شالمية 
م�شتوى �لعامل �ل�شالمي. جاء ذلك خالل �جتماع جمل�س �مناء �جلائزة م�شاء 
و�لتعليم  �لربية  وزير  �لقطامي  حممد  بن  حميد  معايل  برئا�شة  �لول  �أم�س 
ورئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة بح�شور �لدكتور �أمني ح�شني �لأمريي وكيل وز�رة 
عبد�هلل  حممد  �لأم��ن��اء  جمل�س  و�ع�شاء  �جل��ائ��زة  ع��ام  و�أم��ني  �مل�شاعد  �ل�شحة 
�خليال وحممود خري�هلل �حلجي و�شلطان بن دملوك وعفاف �بر�هيم �ملري. ومت 

�أي�شا �عتماد �مليز�نية �لعامة للجائزة وميز�نية �لوقف �خلا�شة باجلائزة.
و�أ�شاد معايل حميد �لقطامي بالتوجيهات �لكرمية و�لرعاية �مل�شتمرة من قبل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �ل�شارقة للجائزة �لتي تقرر �طالقها عامليا �عتبار� من �لدورة �حلالية لعام 
يفتح  �لعام  هذ�  �ل�شالمي  للعامل  �جلائزة  �نطالقة  �ن  معاليه  وقال   .2013

�آفاقا جديدة �أمام �جلائزة على �ل�شعيد �لعاملي لت�شل �إىل �لإجناز�ت و�لن�شاطات 
�لعاملية �لبارزة يف جمال �لتطوع مبختلف جمالته وفئاته وبذلك ت�شاهم يف دعم 
جهود �جلائزة و�إبر�زها خالل �لحتفال بالدورة �حلادية ع�شرة حمليا و�ل�شابعة 

عربيا للعام �جلاري 2013.
و�أكد معاليه �أن جمل�س �لأمناء �أقر خطة جائزة �ل�شارقة للعمل �لتطوعي عامليا 
�لوعي  ن�شر  يف  فعال  دور  لها  يكون  وبالتايل  ون�شره  �لتطوع  �لعمل  لت�شجيع 
�لتطوعية يف  �ملجالت  �لعاملني يف خمتلف  �لتطوعي من خالل حث وت�شجيع 

�لعامل �لعربي �ل�شالمي على تبادل �خلرب�ت وتوظيفها ل�شالح جمتمعاتهم.
�لتي  �مل�شتقبلية  �إىل �جلهود  �ن �لجتماع تطرق  �لأم��ريي  �أم��ني  �لدكتور  وق��ال 
من �ملفر�س �أن تبذل من خالل برنامج عمل مكثف للو�شول �إىل كافة �لفئات 

�مل�شتهدفة على �شعيد �لعامل �لعربي و�لإ�شالمي.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/5/3م   �ملودعة حتت رقم: 172988 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شيتي �شايت�شيينج ليمتد 
�ململكة  �آر،  0ئ��ي  يف37  �شي  �ف��ون،  �ب��ون  �شر�تفورد  ويلمكوت،  ل��ني،  فيذربيد  ف��ارم،  باثلو   ،4 وعنو�نه:يوِنت 

�ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لنقل؛ خدمات تنظيم �لرحالت و�ل�شفر؛ خدمات �ل�شياحة؛ تنظيم و�إد�رة �لرحالت؛ خدمات وكالت 
حجز �لرحالت.

 39  �لو�ق�عة بالفئة:  
كلمة  ف���ي���ه���ا  ك���ت���ب���ت  �لأوىل  �ل����ع����الم����ة  ع������الم������ات،  جم���م���وع���ة  م�����ن  �ل����ع����الم����ة  ت���ت���ك���ون  و�شف �لعالمة:  
كلمة  فيها  كتبت  فقد  �لثانية  �لعالمة  �أم��ا  مميز،  ب�شكل  �لالتينية  ب��الأح��رف   "Citysightseeing"

�لد�كنني. و�لزهري  �لأ�شفر  باللونني  مميز  ب�شكل  �لالتينية  "Citysightseeing" بالأحرف 
 �ل�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأ�قات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

املركز الثقايف بالغربية يحتفل بيوم اليتيم
•• املنطقة الغربية - الفجر:

نظم �ملركز �لثقايف باملنطقة �لغربية �حتفال بيوم �ليتيم و�لتي تتما�شى 
مع �خلطة �لإ�شر�تيجية لوز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع وذلك 
و�ملكتب  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  منها  حكومية  جهات  عدة  مع  بالتعاون 
�لإجتماعي  �لدعم  ومركز  بالغربية  للتعليم  �أبوظبي  ملجل�س  �لأقليمي 
وعدد  بالغربية  و�لأوق���اف  �لإ�شالمية  �ل�شئون  هيئة  ومكتب  بالغربية 
من مد�ر�س �ملنطقةح�شر �حلفل ممثلني عن جميع �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
من  �أك���ر  ج��ان��ب  �إيل  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية  و�لهيئات 
�لتعليمية  �لتو��شل مع مد�ر�س �لغربية و�ملنطقة �لغربية  98 يتيم مت 

جميع �جلهات �مل�شاركة يف �حلفل مما كان له �أثر طيب يف نفو�س �لأيتام 
ثم فقرة مو�شيقية ملدر�شة �لطموح وم�شرحية ملدر�شة �ل�شموخ.

كما ت�شمن �حلفل �ل�شخ�شيات �لكرتونية �ملعروفة يف �إ�شتقبال �ل�شيوف 
و�لت�شوير معهم و�إرتد�ء زي �ل�شرطة لالأطفال وت�شويرهم به و�لر�شم 
�لبنات علي �لأطفال  �لف�شار وغزل  �أكيا�س  علي �لوجه و�ليدين وتوزيع 
جماناًوتقدمي �شنط قيمة لالأيتام . و�أكد كردو�س �لعامري مدير �ملركز 
�لتي حث عليها  �خل��ري  �أب���و�ب  �أعظم  �لأي��ت��ام من  كفالة  �أن  �لثقايف علي 
�ل�شرع �حلنيف وجعلها من �لأدوية �لتي تعالج �أمر��س �لنف�س �لب�شرية 
�لتالحم  تفعيل  يف  �لثقافة  وز�رة  تلعبه  �ل��ذي  �لدور�لكبري  جانب  �إيل 
�لإجتماعي بني كافة فئات و�أطياف �ملجتمع و�إدخال �لفرحة و�لب�شمة علي 

يتيم  فبع�شهم  و�أع��م��اره��م  ل��الأي��ت��ام  وت�شنيف  ح�شر  ك�شوفات  عمل  يف 
�لأب وبع�شهم يتيم �لأم و�لبع�س �لآخر يتيم �لأبوين وعدد من طالب 
وطالبات �ملد�ر�س . و�أ�شتمل �حلفل �لذي �أقيم ب�شالة �لأعر��س �جلديدة 
�لكرمي  و�لقر�آن  �لوطني  بال�شالم  بد�أها  فقر�ت  عدة  علي  ز�يد  مبدينة 
فقرة  ز�يدثم  مبدينة  �خلمائل  ملدر�شة  �أن�شودة  تلتها  ترحيبية  كلمة  ثم 
ريا�شية لطالب مدر�شة �لغربية ثم فقرة �شعرية ملدر�شة �ل�شموخ باملرفاأ 
�لعلم �خلا�شة مبدينة  ثم م�شرحية عن �حلو��س �خلم�شة ملدر�شة منار 
ز�يد بالتعاون مع بلدية �ملنطقة �لغربية ثم م�شاركة من مكتب �لأوقاف 
�ملزروعي  نا�شر  �شعيد  �لطالب  �إلقاء  �شعر نبطي من  بالغربية بق�شيدة 
بعدها فقرة �مل�شابقات �لرفيهية و�لألغاز �ل�شعبية و�لهد�يا مقدمة من 

قلوب �ليتامي يف هذ� �ليوم �لذي درج فيه تكرمي �ليتيم كما خاطب ويل 
و�لتعليم  �لربية  ب�شئون  بالقيام  رعايتهم  �لقائمني علي  �أو  �ليتيم  �أمر 
و�لتوجيه و�لن�شح و�لإر�شاد لهم وعظم �لأجر �لذي �شيناله كافل �ليتيم 
من �هلل . و�أ�شاد �لعامري بدور �لقيادة �لر�شيدة للدولة يف �لإهتمام بهذه 
�أيتام بف�شل  �أنه مل يعد هناك  �ل�شريحة من �ملجتمع وعلي حد تعبريه 
�هلل ويف ظل �لإهتمام �لكبري �لذي توليه دولة �لإم��ار�ت لالأيتام وتعدد 
�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �خلريية يف �لدولة �لتي متد يد �لعون لهم وترعاهم 
�مل�شاركني  و�لأط��ف��ال  �لأي��ت��ام  تكرمي  ختام �حلفل مت  ويف   . بهم  وتتكفل 
يف �حلفل وتوزيع �لهد�يا ثم توجه مدير �ملركز �لثقايف بال�شكر جلميع 

�حل�شور و�مل�شاركني يف �إثر�ء وتفعيل �لحتفال بيوم �ليتيم .

اأكد اأن اإنقاذ الأطفال من اأمرا�ض ميكن الوقاية منها هو عمل اإن�ساين عظيم يتطلب تعا�ن اجلميع 

حممد بن زايد يقدم 120 مليون دولر لدعم اجلهود العاملية ل�شتئ�شال مر�س �شلل الأطفال
••  اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ي��ق��دم 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة..مبلغ 120 مليون دولر 
�أمريكي حو�يل 440 مليون درهم 
�شموه يف  .. م�شاهمة من  �إم��ار�ت��ي 
ل�شتئ�شال  �لعاملية  �جل��ه��ود  دع��م 
عام  بحلول  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س 
ب�شكل خا�س  �لركيز  2018 مع 
وتاأتي  و�أفغان�شتان.  باك�شتان  على 
�لقمة  �نعقاد  قبيل  �مل�شاهمة  ه��ذه 
ت�شت�شيفها  �لتي  للقاحات  �لعاملية 
�أبوظبي بال�شر�كة مع �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان و بان كي 
مون �أمني عام �لأمم �ملتحدة و بيل 
ملوؤ�ش�شة  �مل�����ش��ارك  �لرئي�س  غيت�س 
وت�شت�شيف  غيت�س.  ومليند�  بيل 
�ل��ق��م��ة �ج��ت��م��اع ح���و�يل 300 من 
�ل�شحة  وخ��������رب�ء  �ل����ع����امل  ق�������ادة 
و�مل�شاهمني  و�مللقحني  و�لتنمية 
يف �لأعمال �خلريية ورو�د �لأعمال 
ل��ت��اأي��ي��د �ل����دور �مل��ه��م �ل����ذي تلعبه 

قادر  �ل���دويل  �ملجتمع  �أن  م�شيفا   
يف ه����ذه �ل��ل��ح��ظ��ة �حل��ا���ش��م��ة على 
للق�شاء  �ل��ت��ح��دي  ه���ذ�  م��و�ج��ه��ة 
على مر�س �شلل �لأطفال وحتقيق 
�ملقبلة.  ل��الأج��ي��ال  د�ئ���م���ة  م��ن��ف��ع��ة 
�إن  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  وق���ال 
����ش��ت�����ش��اف��ة �ل��ق��م��ة ت��ع��ك�����س مدى 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �ل���ت���ز�م 
كونها  يف  ب���ال����ش���ت���م���ر�ر  �مل���ت���ح���دة 
حلقة �لو�شل للمبادر�ت �لإن�شانية 
�لدولية. وتعد هذه �مل�شاهمة ثاين 
يقدمها  �لتي  �ل��ك��ربى  �مل�شاهمات 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�للقاحات  لإي�شال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�مل��ن��ق��ذة ل��ل��ح��ي��اة �إىل �لأط���ف���ال يف 
ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل. ف��ف��ي عام 
�لفريق  م���ن  ك���ل  �أع���ل���ن   2011
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
ومليند�  بيل  موؤ�ش�شة  و  نهيان  �آل 
��شر�تيجية  ���ش��ر�ك��ة  ع��ن  غيت�س 
�إجمايل  مبلغ  ت��ق��دمي  خاللها  مت 
�أمريكي  دولر  مليون   100 قدره 
ل�شر�ء  �ل��ط��رف��ني  ب���ني  م��ن��ا���ش��ف��ة 
�حليوية  �ل���ل���ق���اح���ات  و�إي���������ش����ال 

ع����دد ح�����الت ���ش��ل��ل �لأط����ف����ال من 
650 حالة خالل عام 2011 �إىل 
223 حالة عام 2012 مما ميثل 
ت�شجيل �أق��ل ع��دد م��ن �حل���الت يف 
�أق�������ل ع�����دد م����ن �ل����ب����ل����د�ن و�أك�����رب 
�ل��زم��ان.. من  عقد  منذ  �نخفا�س 
ومنذ �شنتني �أ�شبحت �لهند خالية 
من مر�س �شلل �لأط��ف��ال فيما مت 
�لإع���الن م��رة �أخ���رى ع��ن خلو كل 
�لكونغو  وج��م��ه��وري��ة  �أن���غ���ول  م���ن 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة م���ن م���ر����س �شلل 
�لأط����ف����ال ومل ي��ت��ب��ق م���ن �ل����دول 
�أفغان�شتان  غ��ري  باملر�س  �مل��وب��وءة 
وتر�شد  وب��اك�����ش��ت��ان.  ون��ي��ج��ريي��ا 
�جلديدة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
ل��ل��م��ب��ادرة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق�����ش��اء على 
�لفعلية  �لتحديات  �لأط��ف��ال  �شلل 
�لتي تو�جه تطعيم �لأطفال ومنها 
�حل�شرية  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��ت��ح��دي��ات 
�مل��ك��ت��ظ��ة ب��ال�����ش��ك��ان و�مل��ن��اط��ق �لتي 
وتلك  �إل���ي���ه���ا  �ل���و����ش���ول  ي�����ش��ع��ب 
وتهدف  �لأم���ن.  فيها  ينعدم  �لتي 
�خل�����ربة  ت����وظ����ي����ف  �إىل  �خل����ط����ة 
�أنظمة  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���الزم���ة  و�مل�����و�رد 

و�ل��ت��ح�����ش��ني يف توفري  �ل��ل��ق��اح��ات 
 .. �لأط���ف���ال  ب��د�ي��ة �شحية حل��ي��اة 
كما تت�شمن �لقمة �لتز�مات مالية 
�إ�شافية لدعم خطة �ملبادرة �لعاملية 
�لأطفال  �شلل  م��ر���س  ل�شتئ�شال 
مدى  على  ت�شتمر  و�لتي  �ل�شاملة 
عهد  ويل  �شمو  و�أك��د  �شنو�ت.  �شت 
�إن���ق���اذ �لأط���ف���ال من  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
�أم���ر�����س مي��ك��ن �ل��وق��اي��ة منها هو 
�إل  يتحقق  ل  عظيم  �إن�شاين  عمل 
..م�شري�  �جلميع  وت��ع��اون  بتكاتف 
وتوجيهات  بقيادة  �أن���ه  �إىل  �شموه 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ف���اإن  �هلل 
�مل���ت���ح���دة ت�����ش��ع��ى د�ئ����م����ا لإق����ام����ة 
�لق�شايا  هذه  حلل  عاملية  �شر�كات 
�أن  �شموه  و�أ�شاف  �ملهمة.  �لدولية 
�أمام  ت��ز�ل  ل  �لتاريخية  �لفر�شة 
مر�س  ع��ل��ى  كليا  للق�شاء  �ل��ع��امل 
�ل�شنو�ت  خ����الل  �لأط����ف����ال  ���ش��ل��ل 
�لنخفا�س  ظ��ل  يف  �ملقبلة  �ل�����ش��ت 
�ل��ك��ب��ري يف ح����الت �لإ���ش��اب��ة بهذ� 

�ملر�س �ملوهن عامليا ..

�شمو ويل  �إىل  وتقديره  �شكره  عن 
�لر�ئعة  ل��وق��ف��ت��ه  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
و�لتز�مه  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  وق��ي��ادت��ه 
�للقاحات  و���ش��ول  ب�شمان  �ل��ع��ايل 
�إىل جميع �لأطفال  �ملنقذة للحياة 
�ل��ذي��ن ه��م ب��ح��اج��ة �إل��ي��ه��ا . ورغم 
�ل��ت��ق��دم �ل��ه��ائ��ل ف���ال ي����ز�ل هناك 
�لعامل  �لأطفال حول  �ملاليني من 
�ل�شرورية  �ل��ل��ق��اح��ات  ي��ف��ت��ق��رون 
�ل���ت���ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا ح���ي���ث ميوت 
طفل كل 20 ثانية ب�شبب �أمر��س 
مي��ك��ن �ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا م���ن خالل 
�ل���ل���ق���اح���ات �مل�����وج�����ودة.. ف��ي��م��ا مت 
�لأطفال  �شلل  �لق�شاء على مر�س 
�لأمر��س  �أك��ر  �أح��د  �ل��ذي يعترب 
معظم  يف  و�لهلع  للخوف  �مل�شببة 
دول �ل��ع��امل مل��ا ل��ه م��ن �آث���ار ت�شبب 
به  �مل�شابني  لدى  و�ل�شلل  �لإعاقة 
�ليوم.  ح��ت��ى  �مل��ائ��ة  يف   99 بن�شبة 
�لعامل  �أمام  �لآن متاحة  و�لفر�شة 
للق�شاء على مر�س �شلل �لأطفال 
يف ظل �لتقدم �مللحوظ خالل عام 
2012..ووفقا لتقارير �شادرة عن 
�نخف�س  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 

لالأطفال يف �أفغان�شتان وباك�شتان. 
�إنفاق  عن  �ل�شر�كة  ه��ذه  و�أ�شفرت 
34 مليون دولر �أمريكي لتقدمي 
85 مليون جرعة فموية من لقاح 
�أفغان�شتان  لأطفال  �لأطفال  �شلل 
وباك�شتان فيما خ�ش�س 66 مليون 
لقاحي  لإي�������ش���ال  �أم���ريك���ي  دولر 
�ملكور�ت �لرئوية وخما�شي �لتكافوؤ 
�أن  �مل��وؤم��ل  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان..وم��ن  �إىل 
�إي�شال  يف  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه  ت�����ش��ه��م 
 94 �إىل  �لتكافوؤ  خما�شي  لقاحات 
�ملكور�ت  ول��ق��اح  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون  ر3 
�لرئوية �إىل 96 ر3 مليون طفل. 
�مل�شارك  �لرئي�س  غيت�س  بيل  وقال 
غيت�س  وم���ل���ي���ن���د�  ب���ي���ل  مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�لعاملية  للقمة  �مل�شارك  �مل�شت�شيف 
�لفريق  م�شاهمة  �إن  ل��ل��ق��اح��ات.. 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نحو  حا�شمة  خطوة  نهيان..متثل 
�ل��ك��ام��ل للخطة  �ل��ت��م��وي��ل  ت��وف��ري 
عامل  لتحقيق  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
خ����ال م���ن م���ر����س ���ش��ل��ل �لأط���ف���ال 
�ملر�س  ه��ذ�  �لأط��ف��ال من  وحماية 
معربا  منه..  �لوقاية  ميكن  �ل��ذي 

�لتح�شني يف �لدول ذ�ت �لأولوية..
كما ت�شع منهجا لتخطيط كيفية 
�ل�شتفادة من �لدرو�س �مل�شتخل�شة 
�مل�شتخدمة  و�مل�����و�رد  �مل���ب���ادرة  م��ن 
�لأطفال و�ملجتمعات  �إىل  للو�شول 
�لأكر تهمي�شا وتعر�شا لالأمر��س 
�جلهود  م��و����ش��ل��ة  م���ن  لتمكينها 
�لأخرى يف جمال �ل�شحة �لعامة. 
�أن  �إمكانية  �إىل  �لتقدير�ت  وت�شري 
�شافية  فو�ئد  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  حتقق 
تر�وح ما بني 40 �إىل 50 مليار 
دولر �أمريكي بحلول 2035 من 
و�لزيادة  �ملخف�شة  �لعالج  تكاليف 
�لعاملية  ف��امل��ب��ادرة  �لإن��ت��اج��ي��ة..  يف 
�لأطفال  �شلل  م��ر���س  ل�شتئ�شال 
 1988 ع������ام  يف  �أط����ل����ق����ت  �ل����ت����ي 
�لوطنية  �حل����ك����وم����ات  ت����ق����وده����ا 
�لعاملية ومنظمة  ومنظمة �ل�شحة 
و�ملر�كز  �ن��رن��ا���ش��ي��ون��ال  روت�����اري 
�لأم���ريك���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة �لأم����ر������س 
و�ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا وم��ن��ظ��م��ة �لأمم 
�ملتحدة للطفولة �ليوني�شف بدعم 
من �شركاء رئي�شيني مثل موؤ�ش�شة 

بيل ومليند� غيت�س. 

حممد بن زايد يح�شر حفل ا�شتقبال روؤ�شاء الوفود امل�شاركة بقمة اللقاحات

حامد بن زايد يزور معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ح�����ش��ر 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لحت���اد  ب���اأب���ر�ج  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�م�س  �أقيم  �ل��ذي  �ل�شتقبال  حفل 
�ل�شخ�شيات  ك���ب���ار  ����ش���رف  ع���ل���ى 
�لقمة  يف  �مل�شاركة  �لوفود  وروؤ�شاء 

�لعاملية للقاحات يف �أبوظبي.
�لدولة  ب�����ش��ي��وف  ���ش��م��وه  ورح�����ب 
�للقاحات  ق���م���ة  يف  �مل���������ش����ارك����ني 
وتقديره  ����ش���ك���ره  ع����ن  ..م����ع����رب����ا 
وت���و�ج���ده���م يف هذ�  حل�����ش��وره��م 
�حلدث �لإن�شاين ..ومتنى �ن تعزز 
�لتي  �خل���رية  �جل��ه��ود  م�شاركتهم 
ومكافحة  �لعون  تقدمي  ت�شتهدف 

�لأمر��س �لقاتلة.

�لتحديات  مو�جهة  على  و�ل��ق��درة 
�لتعاون  �ملختلفة وذلك من خالل 

و�لعمل �شويا.
�للقاحات  ل��ق��م��ة  ���ش��م��وه  ومت���ن���ى 
�ل���ع���امل���ي���ة �ل���ن���ج���اح و�ل���ت���وف���ي���ق يف 
وتو�شياتها  ون��ت��ائ��ج��ه��ا  ق��ر�ر�ت��ه��ا 
�خل���دم���ة  ت����وف����ري  �ىل  �ل�������ش���اع���ي���ة 

�لإن�شانية �لنبيلة للمحتاجني.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  ح�����ش��ر 
نهيان  �آل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية 
�آل  حممد  بن  �شرور  �ل�شيخ  و�شمو 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  نهيان 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ ح��ام��د  و���ش��م��و 
عهد  ويل  دي�������و�ن  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان 
�أب��وظ��ب��ي و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر بن 

�بوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  وت���ب���ادل 
�لأح�����ادي�����ث م���ع �مل�������ش���ارك���ني حول 
و�لإن�شانية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
جل�شاتها  يف  �ل��ق��م��ة  تبحثها  �ل��ت��ي 
حياة  �إن����ق����اذ  يف  �ل���ك���ب���ري  ودوره��������ا 
�لذين  �لعامل  حول  �لأطفال  �ألف 
�جلميع  وتكاتف  تعاون  يحتاجون 
من �جل توفري �مل�شتلزمات �لطبية 
�خلا�شة �لتي تعينهم على مكافحة 

�لأمر��س.
وع���������رب ������ش�����م�����وه ع�������ن �أم����ن����ي����ات����ه 
�جلهود  تت�شاعف  بان  للم�شاركني 
كافة  على  �لبناءة  �مل��ب��ادر�ت  وتزيد 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �مل�����ش��ت��وي��ات 
و�خل�����ا������س ل���ت���ق���دمي �مل�����زي�����د من 
و�لأدوية  �للقاحات  لتوفري  �لدعم 
�لوقائية للمحتاجني من �لأطفال 
..موؤكد� �شموه �إمكانية حتقيق ذلك 

ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�أم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د ب��ن �شلطان 
�خل���ريي���ة  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ خالد بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ومعايل  �لحت�������اد  ط������ري�ن  �إد�رة 
نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  �مل��ج��ت��م��ع وم��ع��ايل 
رئي�س هيئة  نهيان  �آل  بن طحنون 
وعدد  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
�ل�شلك  و�أع�شاء  و�ل���وزر�ء  �ل�شيوخ 
وح�شد  �مل��ع��ت��م��دي��ن  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
�ملنظمات  ومم���ث���ل���ي  روؤ������ش�����اء  م����ن 
و�لهيئات �لدولية وكبار �مل�شوؤولني 
�ل�شتقبال  ح�شر  كما  �ل��دول��ة.  يف 
�لأمري  �شمو  �ل��دول��ة  �شيوف  م��ن 
�لعزيز  ب��ن عبد  ب��ن ط��الل  �لوليد 

•• اأبوظبي-وام:

ق����ام ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���ام���د ب���ن ز�يد 
دي����و�ن ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
ب��زي��ارة �ىل معر�س  �أم�����س  �أب��وظ��ب��ي 
�أب��وظ��ب��ي �ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب 2013 
�ل����ذي �ن��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه �م�����س يف 

مركز �بوظبي �لوطني للمعار�س.
و�أجنحة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��وه  وت��ف��ق��د 
و�أق�شام �ملعر�س �لذي يقام يف دورته 
�بوظبي  ه��ي��ئ��ة  وت��ن��ظ��م��ه   23 �ل������ 
لل�شياحة و�لثقافة. و�طلع �شموه من 
�لكتب  ودور  و�لنا�شرين  �مل�شاركني 
على  و�لأجنبية  و�لعربية  �لوطنية 
�لأدب��ي��ة و�لعلمية  �لإ����ش���د�ر�ت  �آخ���ر 
�لرب�مج  و�أه�����م  ك���اف���ة  �مل���ج���الت  يف 

�لثقافية �مل�شاحبة للمعر�س.
ز�يد  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ح��ام��د  ���ش��م��و  وز�ر 
�أروق����ة  �آل ن��ه��ي��ان خ���الل ج��ول��ت��ه يف 
�مل��ع��ر���س ج��ن��اح م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د بن 
�شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
على  �شموه  �طلع  حيث  و�لإن�شانية 
�لقرن  م�شروع  وهو  ��شد�ر�تها  �آخر 

�مل�شروع  ه���ذ�  ب���اجن���از  و�لأ����ش���ول���ي���ة 
�لعمالق ..م�شري� �شموه �إىل �أن هذ� 
�لو�لد  توجيهات  ثمرة  هو  �لجن��از 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ط��ي��ب �هلل 
ثر�ه ومتابعة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

�لفقهية  ل��ل��ق��و�ع��د  ز�ي����د  “معلمة 
�إحدى  يف  تقع  و�ل��ت��ي  و�ل�شولية” 
و�أرب�����ع�����ني جم���ل���د� ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 

�لطبعة �للكرونية �شي دي .
ملجلد  ت�شفحه  خ��الل  �شموه  و�أ���ش��اد 
�لفقهية  ل���ل���ق���و�ع���د  ز�ي������د  م��ع��ل��م��ة 

منه  ل��ي��ن��ت��ف��ع  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
�لعامل باأ�شره باعتباره مرجعا علميا 
وفقهيا وقانونيا ل�شتنباط �لحكام. 
و����ش��ت��م��ع ���ش��م��و رئ��ي�����س دي�����و�ن ويل 
مر�حل  عن  �شرح  �إىل  �بوظبي  عهد 
�إجن���از ه��ذ� �مل�����ش��روع و�جل��ه��ود �لتي 

�لذي  بال�شكل  �إ���ش��د�ره  ليتم  بذلت 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  روؤي��ة  يحقق 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
�ل��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى �مل�شروع  �أك���د  ح��ي��ث 
�شدقه  هو  �لعظيم  �لعمل  ه��ذ�  ب��اأن 
�ملغفور  للفقيد  �هلل  �إن�����ش��اء  ج��اري��ة 

..موؤكد�  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له 
�أن هذ� �لإ�شد�ر �شوف يري  �شموه 
�ملوؤ�ش�شات  كافة  يف  �لثقافية  �ملكتبة 

�ملتخ�ش�شة و�جلامعات.
وب������ارك ���ش��م��وه م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي�����د بن 
�شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 

�لجناز  ه��ذ�  مبنا�شبة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل���ق���ي���م ..م���ع���رب���ا ع����ن ت��ط��ل��ع��ه �إىل 
�لو�شائل  ب�����ش��ت��ى  ون�����ش��ره  ت��ط��وي��ره 
متناول  يف  ل���ي���ك���ون  �لل���ك���رون���ي���ة 
�لد�ر�شني و�ملهتمني يف هذ� �مل�شمار 

�لإن�شاين �ل�شامل. 

�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ���ش��ع��ود  �آل 
موؤ�ش�شة �لوليد بن طالل �خلريية 
�لعاملية و�ل�شيد توين بلري مبعوث 
�للجنة �لرباعية لعملية �ل�شالم يف 
�ل�شرق �لأو�شط و�ل�شيد بيل غيت�س 
�ل��رئ��ي�����س �مل�������ش���ارك مل��وؤ���ش�����ش��ة بيل 

حممد  و�حل����اج  غيت�س  وم��ي��ل��ي��ن��د� 
منطقة  ���ش��ل��ط��ان  �ب���وب���ك���ر  ����ش���ع���اد 
�لدكتور  بنيجرييا ومعايل  �شكوتو 
وزير  �ل�شعيدي  حممد  ب��ن  �ح��م��د 
�ل�������ش���ح���ة �ل����ع����م����اين و�ل����دك����ت����ورة 
مارجريت ت�شان مدير عام منظمة 

�ل�شحة �لعاملية و�أنتوين ليك �ملدير 
�ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لتنفيذي 
من  ولفيف  �ليوني�شف  للطفولة 
ممثلي وم�شئويل �لهيئات �خلريية 
و�لغاثية من خمتلف دول �ملنطقة 

و�لعامل.

لتعزيز التفاعل املجتمعي �تر�سيخ قيم التوا�سل 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم مهرجان اجلاليات يف حديقة اخلالدية
للم�شاركة  �جلمهور  من  عدد  لأكرب 

كل ح�شب رغبته وميوله.
�ل��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى مر�شم  و����ش��ت��م��ل��ت 
�لأطفال  �أم��ام  �لفر�شة  لإت��اح��ة  حر 
مل��م��ار���ش��ة ه��و�ي��ات��ه��م و�ل��ت��ع��ب��ري عن 
فرحتهم من خالل �أعمالهم �لفنية 
ول���وح���ات���ه���م �ل��ع��ف��وي��ة ور����ش���م على 
�أفردت  كما   ، �حلناء  ونقو�س  �لوجه 
�ل��ب��ل��دي��ة م�����ش��اح��ات جم���ه���زة للعب 
وقدم  و�مليول.  �لأعمار  كافة  تنا�شب 

•• ابوظبي-الفجر: 

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي يف 
ترفيهيا  ي��وم��ا  �خل���ال���دي���ة  ح��دي��ق��ة 
تر�ثية  فعاليات  ت�شمن  للجاليات 
لالأطفال  وت��رف��ي��ه��ي��ة  وري���ا����ش���ي���ة 
�ل�شعبية  ل���ل���م���اأك���ولت  وم���ع���ر����ش���ا 
بالتعاون   ، �ل��ر�ث��ي��ة  و�مل��ن�����ش��وج��ات 
ومفو�شية  �ملجتمعية  �ل�شرطة  م��ع 
مو�ليف  )ف���رق���ة  �أب��وظ��ب��ي  ك�����ش��اف��ة 
�ل���ت���ط���وع���ي���ة( وم�����رك�����ز �لم���������ار�ت 
ل���ل�������ش���ر�ف���ة و�جل����ال����ي����ات �لأردن����ي����ة 
و�ل�����ش��ود�ن��ي��ة و�مل�����ش��ري��ة، وذل����ك يف 
لتعزيز  �لبلدية  ��شر�تيجية  �إط��ار 
�لبلدية  ب���ني  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل��ت��ف��اع��ل 
وك���اف���ة �ل�����ش��ر�ئ��ح �لج��ت��م��اع��ي��ة من 

�شكان وزو�ر �لعا�شمة �أبوظبي.
�لذي  �مل��ه��رج��ان  فعاليات  ومت��ي��زت   
ملختلف  ك�����ب�����ري�  ح���������ش����ور�  ����ش���ه���د 
لباقة  ب�شموليته  �ملقيمة  �جلاليات 
م��ت��ن��وع��ة م���ن �ل���رب�م���ج مب���ا ��شفى 
ويفعل  و�لت�شلية  �مل���رح  م��ن  �أج����و�ء 
و�لعائالت  �لأف������ر�د  ب���ني  �مل�����ش��ارك��ة 
، وذلك  �لت�شهيالت  مع توفري كافة 
تر�شيخا لقيم �لتو��شل وتاأكيد� على 
م�شاركة �جلميع.  وتنوعت �لأن�شطة 
مبا يتيح ممار�شة �لريا�شة باأنو�عها 
وركوب �خليل و�حلنطور و�لعرو�س 
�ملو�شيقية و�لأن�شطة �لن�شائية حيث 
ب�����ش��ك��ل كامل  مت جت��ه��ي��ز �حل��دي��ق��ة 
�لنجاح  حتقيق  ي�شمن  مب��ا  ومم��ي��ز 
�لفر�شة  و�إت��اح��ة  �لفعاليات  لكافة 

�لنظافة  حب  ولغر�س  �لعام  �ملظهر 
ثقافة  وجلعلها  و�لكبار  �ل�شغار  يف 
عامة لدى رو�د �حلد�ئق و�ملتنزهات 
بلدية مدينة  روؤي���ة  م��ن  �ن��ط��الق��ا   ،
ل�����ش��م��ان م�����ش��ت��وى �حلياة  �ب��وظ��ب��ي 
ل�شكان  �مل�شتد�مة  و�لبيئة  �لف�شل 
حديقة  �ن  ويذكر  �بوظبي.  مدينة 
�خلالدّية، �لتي تعد من �قدم حد�ئق 
كاماًل  مرّبعا  حتتّل  �بوظبي  مدينة 
�أبو  م���ن ����ش���ارع �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي يف 

و�ل�شاعرة  �حل��م��ادي  �شعيد  �ل�شاعر 
�ل�شميطي فقرة �شعرية  كليثم �شعد 
نالت ��شتح�شان �حل�شور ، فيما قدم 
تلفزيون  من  �ملعمري  �شعيد  �ملذيع 
�بوظبي فقرة �ملو�هب و�لهد�يا �لتي 
جتاوب معها �لطفال بحما�س كبري. 
و�ختتم �ملهرجان مب�شاركة �حل�شور 
يف م��ب��ادرة �أت���رك �مل��ك��ان �أف�����ش��ل مما 
�ل��ن��ف��اي��ات من  بتجميع  وذل����ك  ك���ان 
ل���ل���ح���ف���اظ على  �رج��������اء �حل���دي���ق���ة 

لدى  و��شعة  ب�شعبية  وحتظى  ظبي 
�لعائالت، �إذ ت�شّم عدد�ً من م�شاحات 
خم�ش�شة  بتجهيز�ت  �مل��زودة  �للعب 
وُتعّد  �لأع��م��ار،  كافة  م��ن  لالأطفال 

مو�قع  �جلميلة  �لع�شبية  م�شاحاتها 
مثالية للنزهات، ل �شّيما مع وجود 
�للعاب �ملتنوعة و�ملالعب �لريا�شية 
و �لأ�شجار �لكبرية �لو�رفة �لظالل.
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•• اأبوظبي –الفجر: 

ت�����������ش�����ارك �خل�������دم�������ات �ل���ع���الج���ي���ة 
�لتابعة  �ملن�شاآت  �إح���دى   ، �خل��ارج��ي��ة 
ل�شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية- 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�س  يف  �شحة، 
ور�س  من  �شل�شلة  خ��الل  من  للكتاب 
�لعمل حول �أ�شاليب �حلياة �ل�شحية 
�أعمارهم  ت����ر�وح  �ل��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال 
خ��الل م�شاركتها  ع��ام��اً  6 و12  ب��ني 
للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�س  يف 
�أ����ش���رع  م���ن  ي��ع��د  و�ل������ذي   ،  2013
م�شتوى  على  من���و�ً  �لن�شر  فعاليات 

�ملنطقة.
وي��ن��ظ��م م��ع��ر���س �أب���وظ���ب���ي �ل����دويل 
�لفريق  رعاية  حتت   2013 للكتاب 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
ونائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان، 
�لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة يف دولة 
يف  وذل��ك  �ملتحدة،  �لعربية  �لم���ار�ت 
�جلاري  �أبريل   29-24 بني  �لفرة 
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  يف مركز 

�أدنيك .
�لعالجية  �خلدمات  م�شاركة  وت�شهد 
�خل��ارج��ي��ة خ���الل �مل��ع��ر���س، تقدمي 
�ل�شيقة  �لأن�������ش���ط���ة  م���ن  جم��م��وع��ة 
�شديقك  ق��اب��ل  �أن�شطة  ذل��ك  يف  مب��ا 
طبيب �ل�شنان ، وتهدف �إىل تعريف 
ي�شتخدمها  �لتي  ب���الأدو�ت  �لأط��ف��ال 
طبيب �لأ�شنان وجتربة زيارة طبيب 

�أجل ك�شر حاجز  �لأ�شنان، وذلك من 
�لعديد من  ب��ه  ي�شعر  �ل���ذي  �خل���وف 
�ل�شنان.  طبيب  زي��ارة  عند  �لطفال 
�أطباء  �شيقوم  ذل���ك،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
كيفية  �لط����ف����ال  ب��ت��ع��ل��ي��م  �لأ����ش���ن���ان 
�ملثلى  و�ل��ط��ري��ق��ة  �لأ���ش��ن��ان  تنظيف 
تنظيف  وخيط  �لفر�شاة  ل�شتخد�م 
�شيقوم  ذل����ك  ج��ان��ب  �إىل  �لأ����ش���ن���ان، 
�أ�شنان  على  بالك�شف  �لأ�شنان  �أطباء 
���ش��ه��اد�ت �لبطولة  �لأط��ف��ال وت��وزي��ع 
ل��الأط��ف��ال �ل��ذي��ن ي��ق��وم��ون بفح�س 

�أ�شنانهم. 
وت�شمل �جلل�شات �لتي �شيتم تنظيمها 
�أن�شطة  �مل���م���ر����ش���ات  ت���ق���دمي  �أي�������ش���ا 
على  للتاأكيد  وذل��ك  ه��ادف��ة  تعليمية 
�شرورة غ�شل �ليدين ب�شكل دوري من 
�أجل حمايتها من �جلر�ثيم، وتو�شيح 

��شتخد�م  ط��ري��ق  ع���ن  ذل����ك  �أه��م��ي��ة 
�أجهزة �لأ�شعة فوق �لبنف�شجية لبيان 
�أماكن تو�جد �لبكترييا على �لأيدي 
يتم غ�شلها جيد�ً. عالوًة  يف حال مل 
ور�شات  �ملمر�شات  �شتقدم  ذلك،  على 
�لغذ�ئية  �ل�����ع�����اد�ت  ح�����ول  ت���وع���وي���ة 
�لن�شاط  م����ن  وك����ج����زء  �ل�����ش��ل��ي��م��ة، 
بتلوين  �لقيام  �لطفال  من  �شيطلب 
ر�شومات لأطعمة �شحية تتاألف منها 

وجباتنا �ليومية. 
م����ن ج���ان���ب���ه، ق������ال حم���م���د ح���و�����س 
بالإنابة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شديد، 
للخدمات �لعالجية �خلارجية : نحن 
ن�شعى با�شتمر�ر �إىل تقدمي كل ما هو 
�إط���ار من  مفيد لأط��ف��ال��ن��ا وذل���ك يف 
تو��شلنا  و�إن  �لإب���د�ع،  وحتفيز  �ملتعة 
مع �لأطفال يتيح لنا فر�شة تثقيفهم 

حول �ملو�شوعات �ل�شحية �لأ�شا�شية. 
يف  م�شاركتنا  ت��اأت��ي  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
للو�شول  ل��ل��ك��ت��اب  �أب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
م��ن �جلمهور،  ع��دد ممكن  �أك��رب  �إىل 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  وع��ر���س خ��دم��ات 
فريق  قبل  م��ن  �لعاملي  �مل�شتوى  ذ�ت 
تاأهيال  و�مل��وؤه��ل��ني  �ملتخ�ش�شني  م��ن 

عالياً .
م�شاركتنا  �إن  �ل�����ش��دي��د:  و�أ�����ش����اف 
�ليوم �لرفيهي لل�شحة  �لأخ��رية يف 
حيث  كبري�ً  جناحاً  حققت  و�للياقة 
��شتطعنا ��شتقطاب ما يقارب 4 �آلف 
ي�شهد  ب��اأن  ناأمل  كما  جلناحنا.  ز�ئ��ر 
للكتاب  �ل������دويل  �أب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
م�����ش��ارك��ة و����ش��ع��ة ح��ي��ث م���ن �ملتوقع 
ح�شور �أكر من 25 �ألف طفل لهذ� 
م�شتوى  برفع  �أي�شاً  وناأمل  �ملعر�س، 
�ل��وع��ي ل��دى �لط��ف��ال ح��ول �مل�شائل 

�لطبية .  
يذكر �أن من�شاآت �خلدمات �لعالجية 
ت���وف���ري  �إىل  ت�����ه�����دف  �خل�����ارج�����ي�����ة 
�لطبية  �خل��دم��ات  �إىل  �شهل  و���ش��ول 
للمر�شى،  و�مل���ت���ط���ورة  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
للت�شخي�س  متكاملة  م��ر�ف��ق  وت��وف��ر 
تت�شمن  ك��م��ا  ح��دي��ث��ة.  وخم���ت���رب�ت 
�مل��ق��دم��ة؛ خ��دم��ات �ملر�كز  خ��دم��ات��ه��ا 
�ل���ع���الج���ي���ة �خل����ارج����ي����ة وخ����دم����ات 
�لفح�س  وم��ر�ك��ز  �ملدر�شية،  �ل�شحة 
�لعياد�ت  وحلول  �لوقائية،  و�ل�شحة 

�ملتنقلة. 

•• ابوظبي-الفجر:

ي�������ش���ارك ن������ادي ت������ر�ث �لإم����������ار�ت يف 
�لدورة �لثالثة و�لع�شرين من معر�س 
�نطلق  �لذي  للكتاب  �لدويل  �أبوظبي 
�م�����س �لأرب���ع���اء ب��رع��اي��ة �ل��ف��ري��ق �أول 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
هيئة  م��ن  بتنظيم  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
وي�شتمر  و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي 
�ل�شهر  م��ن  و�لع�شرين  �لتا�شع  حتى 
�جلاري، �إذ تاأتي م�شاركة �لنادي �شمن 
مع  �ن�شجاما  �مل��ع��ر���س  ه��ذ�  فعاليات 
توجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�ل��دول��ة رئي�س ن���ادي ت���ر�ث �لإم����ار�ت 
يف �إب����ر�ز �ل���دور �ل��ث��ق��ايف ل��ن��ادي تر�ث 
�لر�ثي  ودوره  ع��ام  ب�شكل  �لإم����ار�ت 
ب�شكل خا�س، وجهوده �ملتميزة يف دعم 
�لثقافة �لر�ثية ورفدها بالعديد من 
�لإ�شد�ر�ت، �إذ يجد �لنادي مب�شاركته 
ثمينة  فر�شة  معار�س  هكذ�  مثل  يف 
�ملحافل  مع  على  �ل��د�ئ��م  للتو��شل  ل 

�لثقافية د�خل �لدولة وخارجها.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  ز�ر معايل  وق��د     
رئ��ي�����س جمل�س   ، ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون 
لل�شياحة  �أب����وظ����ب����ي  ه���ي���ئ���ة  �إد�رة 
�أثناء �فتتاحه  و�لثقافة، جناح �لنادي 
�أجنحته،  ب���ني  وجت���و�ل���ه  ل��ل��م��ع��ر���س 
ح��ي��ث ق���دم ل��ه �ل��دك��ت��ور ر����ش��د �أحمد 

�ملزروعي مدير مركز ز�يد للدر��شات 
�ل���ن���ادي م��دي��ر �جلناح  و�ل��ب��ح��وث يف 
�شرحا و�فيا عن �جلناح، و�أطلعه على 
�إ�شد�ر�ت �لنادي �مل�شاركة يف �ملعر�س، 
كما ر�فقه يف جولة بني �أركان �جلناح 
لقرية  �لتي يحت�شنها منوذج م�شغر 
ت��ر�ث��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى �أرك����ان ملفرد�ت 
�حل����ي����اة �ل���ت���ي ك�����ان ي��ع��ي�����ش��ه��ا �لآب������اء 
و�لأج��������د�د يف �لإم���������ار�ت، م��ث��ل بيت 
�ل�����ش��اح��ل، و�حلظرية،  �ل�����َش��ع��ر، وب��ي��ت 
و�لطوي، و�ملحمل �لر�ثي، وغريها، 
�لن�شائي  �مل�شغل  �أم��ه��ات  فيها  وت��ق��دم 
كالتلي  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  ل��ل��ِح��َرف  ع��رو���ش��اً 
و�حل��ي��اك��ة، ف�����ش��اًل ع��ن ت��ق��دمي جناح 

�لنادي لل�شيافة �لعربية للز�ئرين.

�لدويل  ظبي  �أب���و  معر�س  ويحتل     
ل���ل���ك���ت���اب م���ك���ان���ة خ���ا����ش���ة م�����ن بني 
�لنادي  يوليها  �لتي  �ملهمة  �مل��ع��ار���س 
منها  �لنادي  ي�شتفيد  حيث  �هتمامه، 
ثقافية  ت��ظ��اه��ر�ت  ت�شكل  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
و�لباحثني  و�ل��ق��ر�ء  �ملثقفني  جت��ذب 
ع�����ن م���������ش����ادر �مل����ع����رف����ة و�ل���ث���ق���اف���ة، 
وج��م��ي��ع��ه��م م��ن �ل��ف��ئ��ات �ل��ت��ي ي�شعى 
يقدم  �إذ   ، �إل��ي��ه��ا  ل��ل��و���ش��ول  �ل���ن���ادي 
ن��ت��اج��ات متنوعة  �مل��ع��ر���س  �ل��ن��ادي يف 
و�أن�شطته،  ب��ال��ن��ادي  ت��ع��رف  جم��ان��ي��ة 
كما يعر�س خمتلف �إ�شد�ر�ته باأ�شعار 
�أهد�فه  لتحقيق  ت�شجيعية  رم��زي��ة 
�لوعي  ون�شر  ب��ال��ر�ث،  �لتعريف  يف 
�لثقايف، وت�شهيل عملية �قتناء �لكتب 

م���ن ق��ب��ل �ل���ر�غ���ب���ني يف �لإ�����ش����د�ر�ت 
�لثقافية و�لر�ثية ب�شكل عام.

    وت����ه����دف م�������ش���ارك���ات �ل����ن����ادي يف 
للكتاب  �ملختلفة  �مل��ع��ار���س  ف��ع��ال��ي��ات 
�ل����د�ئ����م مع  �ل���ت���و�����ش���ل  �إىل حت��ق��ي��ق 
�لّكتاب و�ملثقفني يف �جلهات �لثقافية 
�ل���ر�ث���ي���ة، ح��ي��ث ي�����ش��ارك �ل���ن���ادي يف 
من  باأكر  باأبوظبي  �حل��ايل  �ملعر�س 
مائة عنو�ن من �لإ�شد�ر�ت �لثقافية 
و�ملُوؤلفة  �ملُحققة  و�ل��ك��ت��ب  �ل��ر�ث��ي��ة 
و�ل�شعري  �لأدب���ي  �ل��ر�ث  جو�نب  يف 
�لعديد  �إىل  �إ�شافة  �ل�شعبية،  و�حلياة 
�لإمار�ت،  من  ل�شعر�ء  �لدو�وين  من 
�لتي  �ل�شهرية  ت���ر�ث  جملة  و�أع����د�د 

ت�شدر عن �لنادي.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  رعاية  حتت 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�شلحة..�فتتح معايل �ل�شيخ �شلطان 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س هيئة  �آل  ب��ن ط��ح��ن��ون 
�شباح  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
�م�����س ف��ع��ال��ي��ات �ل������دورة �ل���� 23 من 
للكتاب  �ل������دويل  �أب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
�أل����ف و  2013 ..مب�����ش��ارك��ة ح����و�يل 
25 د�ر ن�شر عربية و�أجنبية. وي�شتمر 
�أبوظبي  م��رك��ز  يف  �أي���ام  �شتة  �ملعر�س 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س مب�����ش��ارك��ة 51 

دولة.
و�أ�����ش����اد م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
لوكالة  ت�شريح  يف  نهيان  �آل  طحنون 
�ملتميزة  باملكانة  و�م  �لإم�����ار�ت  �أن��ب��اء 
�أبوظبي  م��ع��ر���س  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  �ل��ت��ي 
�ل�شعيدين  ع���ل���ى  ل��ل��ك��ت��اب  �ل�������دويل 
�لزيادة  �إن  وق��ال  و�ل���دويل.  �لإقليمي 
�أع��د�د دور �لن�شر  �ل�شنوية �لكبرية يف 
�ل���ع���رب���ي���ة و�لأج���ن���ب���ي���ة �مل�������ش���ارك���ة يف 
و�شل  �ل���ذي  �مل�شتوى  ت��وؤك��د  �مل��ع��ر���س 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  وم��ه��ن��ي��ا  تنظيميا  �إل���ي���ه 
�لتي  و�ل��ف��ك��ري��ة  �لثقافية  �لفعاليات 
ينظمها على مدى �أيامه. و�أعرب عن 
�لكبري  �جلماهريي  بالإقبال  �شعادته 
�ل����ذي ���ش��ه��ده �مل��ع��ر���س خ����الل �ليوم 
زيادة  متوقعا   .. �إفتتاحه  م��ن  �لأول 
�شر�ئح  خمتلف  م��ن  �جلمهور  �أع���د�د 
�ملجتمع. وقال �إن �أبوظبي ت�شهد �ليوم 
م�شري�   .. �جتماعية  ثقافية  تظاهرة 
للمعر�س  �مل�شاحبة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إىل 
منها توزيع جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب 
�جلائزة  وت��وزي��ع  �مل��ق��ب��ل  �ل�شبت  ي���وم 
�لبوكر  �ل��ع��رب��ي��ة  ل���ل���رو�ي���ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أبوظبي  م���وؤمت���ر  ع��ق��د  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�ل����������دويل ل���ل���رج���م���ة وغ�����ريه�����ا من 
معايل  وتفقد   . �مل�شاحبة  �لفعاليات 
نهيان  �آل  طحنون  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
ير�فقه جمعة �لقبي�شي مدير �ملعر�س 
و���ش��ع��ادة م��ب��ارك �مل��ه��ريي مدير هيئة 
و�شعادة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
�مل��زروع��ي ع�شو جمل�س  حممد خلف 
�شمو  دي��و�ن  يف  �مل�شت�شار  �لهيئة  �إد�رة 
�أب��وظ��ب��ي وع��دد م��ن �شفر�ء  ويل عهد 
�لدول �لعربية و�لأجنبية و�مل�شوؤولني 
�أدباء ومفكرين  و�شيوف �ملعر�س من 
�أجنحة   .. �لإع��الم��ي��ني  م��ن  وح�����ش��د 
و�أق�شام �ملعر�س �لذي يعد �أكرب حدث 
�أ�شرع  و�أح�����د  �مل��ن��ط��ق��ة  ن��وع��ه يف  م���ن 
وز�ر   . �لعامل  يف  من��و�  �لن�شر  وجهات 
لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  معاليه جناح 
�لذي ي�شم عدد� كبري� من  و�لثقافة 

خالل  �ط��ل��ع  فيما  �لهيئة  �إ����ش���د�ر�ت 
للرجمة  كلمة  م�شروع  جناح  زيارته 
معاليه  وتفقد  �إ�شد�رته.  �أحدث  على 
جناح مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري 
�لذي يحتل م�شاحة و��شعة يف �ملعر�س 
تاأ�شي�شه  منذ  �إ�شدر�ته  جميع  وي�شم 
حم���ت���وي���ات  وب����ع���������س   2008 ع�������ام 
و�ملو�شوعات  �لكتب  من  �ملركز  مكتبة 
ح���ول �حل�شارة  �أغ��ل��ب��ه��ا  ت����دور  �ل��ت��ي 
وفنونها.  وع���ل���وم���ه���ا  �لإ�����ش����الم����ي����ة 
�أبوظبي  هيئة  رئي�س  معايل  و��شتمع 
����ش���رح من  �إىل  و�ل��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
حول  �مل��رك��ز  م��دي��ر  �لعبيديل  يو�شف 
�لعام  لهذ�  �جلديدة  �إ�شد�ر�ته  بع�س 
ومن بينها كتاب �لعامل �لإ�شالمي يف 
�لع�شور �لو�شطى �لذي ي�شدر �شمن 
�لتاريخ  عرب  �ليومية  �حلياة  �شل�شلة 
وكتاب ف�شاء�ت من نور2 �لذي ي�شم 
�ل��دورة �لثانية من  �ل�شور �لفائزة يف 
ف�شاء�ت من  �ل�شنوية  �ملركز  م�شابقة 
�إ�شافة  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  للت�شوير  ن��ور 
م��ن قبل  �مل��خ��ت��ارة  �ل�����ش��ور  �إىل بع�س 
معاليه  و�أب���������دى  �ل���ت���ح���ك���ي���م.  جل���ن���ة 
تعرف  �لتي  �ملركز  باإ�شد�ر�ت  �إعجابه 
ر�ئد  وث��ق��ايف  ح�شاري  كمركز  ب���دوره 
بني  �ل���ت���و�����ش���ل  ت���ع���زي���ز  �إىل  ي���ه���دف 
و�أه���دى  �ملختلفة.  �حل�����ش��ار�ت  �أب��ن��اء 
�شلطان  �ل�شيخ  ملعايل   .. �ملركز  مدير 
ن�����ش��خ��ة من  ن��ه��ي��ان  �آل  ب���ن ط��ح��ن��ون 
�لعامل  و   2 ن��ور  ف�����ش��اء�ت م��ن  كتابي 
من  �لو�شطى  �لع�شور  يف  �ل�شالمي 

�شل�شلة �حلياة �ليومية عرب �لتاريخ.
وز�ر معايل �ل�شيخ �شلطان بن طحنون 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة جناح نادي 
تر�ث �لم��ار�ت حيث قدم له �لدكتور 

ر����ش��د �أح��م��د �مل���زروع���ي م��دي��ر مركز 
�لنادي  يف  و�لبحوث  للدر��شات  ز�ي��د 
مدير �جلناح �شرحا و�فيا عن �جلناح 
�لنادي  �إ���ش��د�ر�ت  على  معاليه  و�أطلع 

�مل�شاركة يف �ملعر�س.
كما ر�فقه يف جولة بني �أركان �جلناح 
لقرية  م�شغر  منوذج  يحت�شنها  �لتي 
�أرك�����ان ملفرد�ت  ت��ر�ث��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى 
�حل����ي����اة �ل���ت���ي ك�����ان ي��ع��ي�����ش��ه��ا �لآب������اء 
و�لأجد�د يف �لإمار�ت مثل بيت �ل�شعر 
�ل�����ش��اح��ل و�حل��ظ��رية و�لطوي  وب��ي��ت 
وتقدم  وغ���ريه���ا  �ل����ر�ث����ي  و�مل���ح���م���ل 
عرو�شا  �لن�شائي  �مل�شغل  �أمهات  فيها 
و�حلياكة  كالتلي  �ل�شعبية  ل��ل��ح��رف 
ف�����ش��ال ع����ن ت���ق���دمي ج���ن���اح �ل���ن���ادي 

لل�شيافة �لعربية للز�ئرين.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  تفقد  كما 
�لتعاون  جمل�س  دول  ج��ن��اح  طحنون 
�خلليجي �لذي يحل هذ� �لعام �شيف 
�ملجل�س  وج���ن���اح  ل��ل��م��ع��ر���س  �ل�����ش��رف 
�لق�شاء  ود�ئ�����رة  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي 
ل��الع��م��ال �خلريية  ز�ي����د  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل�شيخ  ج���ائ���زة  وج���ن���اح  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
معاليه  �ه���د�ء  ومت  �ل��رب��وي��ة  خليفة 

عدد� من ��شد�ر�ت هذه �جلهات.
كما �هدت لر� �شو�يا مديرة مهرجان 
للخيول  ز�ي�����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور  �ل�����ش��ي��خ 
كتاب  م��ن  ن�شخة  �ل���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  �خل��ي��ول  ���ش��ب��اق��ات  م��ه��رج��ان 
معاليه  تفقد  خ��الل  وذل���ك  �ل�شيلة 
�ل��ت��ق��ى معاليه  و   . �مل��ه��رج��ان  جل��ن��اح 
خ����الل ج��ول��ت��ه �ل�����ش��ي��خ��ة ب�����دور بنت 
�لفخري  �لرئي�س  �لقا�شمي  �شلطان 
�ليافعني  لكتب  �لإم��ار�ت��ي  للمجل�س 
ودوره  �ملجل�س  �أه����د�ف  �شرحت  �ل��ت��ي 
�ملجتمع  يف  �ل��ق��ر�ءة  ثقافة  تعزيز  يف 

وت�شجيع حب �لقر�ءة و�ملطالعة.
وجتول معاليه يف جناح وز�رة �لثقافة 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع و��شتمع �إىل 
�لوكيل  �لبدور  بالل  �شعادة  �شرح من 
و�لفنون  �ل��ث��ق��اف��ة  ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��اع��د 
ي��ح��ت��وي��ه �جلناح  م����ا  ع����ن  ب�����ال�����وز�رة 
�شمت  وثقافية  �إب��د�ع��ي��ه  �أع��م��ال  م��ن 
ع��ن��و�ن��ا خمتلفا من   117 م��ن  �أك���ر 
�شال�شل �إ�شد�ر�ت وتر�ثيات و�إبد�عات 
�إ�شد�ر�ت  �إىل  �إ�شافة  �شابة وترجمات 
�لوز�رة بالتعاون مع �حتاد كتاب و�أدباء 
�لفائزة  �لع��م��ال  ومعر�س  �لإم����ار�ت 

بجائزة �لربدة لل�شنو�ت �ل�شابقة.
و�أثنى معاليه على �جلناح وما ي�شمه 
م�شيد�  وخ����دم����ات  م���ط���ب���وع���ات  م����ن 
�لثقافية يف  �ل���وز�رة يف �حلركة  ب��دور 

�لدولة.
�لبدور وكيل وز�رة  �شعادة بالل  وقال 
�ملجتمع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
�ن  و�لفنون  �لثقافة  ل�شوؤون  �مل�شاعد 
معار�س �لكتب يف �أي �أمة مبثابة �ملوؤ�شر 
�لثقافية  �حل��ال��ة  ق��ي��ا���س  يف  �مل�����ش��اع��د 
و�لأدبية �لتي تعي�شها و متر بها وهو 
رو�ج  و  لزده��ار  و��شح  �نعكا�س  �أي�شا 
حركات و عمليات �لتاأليف و �لن�شر و 
�لتوزيع �لتي تتم يف �لأمة خا�شة و�ن 
معار�س �لكتب ل تقت�شر على عر�س 
�ملفهوم  ه��ذ�  تتعدي  ب��ل  فقط  �لكتب 
�ل�شيق لت�شمل كل �لو�شائل �ملتاحة و 
�إع��الن و خدمات  �ملمكنة من تنويه و 
وما �شابه ذلك و ل تقام �ملعار�س فقط 
لعر�س �لكتاب بل غالبا ما ي�شاحبها 
ن��دو�ت ثقافية و  �أن�شطة و  فعاليات و 
فعاليات متعددة منا�شبة لبيئة �لكتاب 
و  به  �لتعريف  له من حيث  و خادمة 

�أهميته و تقديره.

وت���ع���رف م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
طحنون خالل تو�جده يف �شالون بحر 
رو�شة  �ل�شيخة  �أ�ش�شته  �لذى  �لثقافة 
بنت حممد بن خالد �آل نهيان بجناح 
�مل��ع��ر���س على �لدور  ث��ق��ايف و�مل��ق��ام يف 
ي��ق��دم بيئة ذ�ت  ب��ه حيث  ي��ق��وم  �ل���ذي 
للمهتمني  متنف�شا  تعترب  خ�شو�شية 
وذلك لنقا�س و�حلو�ر �لبناء يف ق�شايا 

�لفكر �ملعريف و�لثقايف.
�ملنهايل  �ل�شعد  �لع��الم��ي��ة  و�شرحت 
�ل�شوء  ي�شلط  �ل���ذي  �مللتقى  �ه���د�ف 
و�أدبية  وف��ك��ري��ة  ثقافية  ق�شايا  على 
�أدب  �ل��ق��ر�ء�ت �ملتنوعة يف  م��ن خ��الل 
و�ملقال  و�ل�����ش��ع��ر  و�ل��ق�����ش��ة  �ل����رو�ي����ة 
خالل  و���ش��ي��ق��دم  و�ل�شينما  و�ل��ف��ن��ون 

�ملعر�س فعاليات و�أن�شطة متنوعة.
و�شيقام على هام�س فعاليات �ملعر�س 
للفائزين  ي��ق��ام  �ل���ذي  �ل��ت��ك��رمي  حفل 
للكتاب  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ائ��زة  ف���روع  يف 
م�شاء �لأحد �ملقبل ومن ثم لقاء عدد 
نقا�س  جل�شات  خ��الل  �ل��ف��ائ��زي��ن  م��ن 
تقام يف جمل�س حو�ر مثل لقاء عادل 
ز�يد  �ل�شيخ  بجائزة  �لفائز  حدجامي 

فرع �ملوؤلف �ل�شاب.
�لفعاليات  م�����ن  �ل���ك���ث���ري  و����ش���ت���ق���ام 
لهذ�  �ل���������ش����رف  ب�������ش���ي���ف  �خل����ا�����ش����ة 
�لتعاون  جمل�س  ب���دول  �ملتمثل  �ل��ع��ام 
�خل��ل��ي��ج��ي م�����ش��ت��ع��ر���ش��ة جت��رب��ة عدد 
م�����ن �مل����ب����دع����ني �خل���ل���ي���ج���ني �أم����ث����ال 
�شتقدم  �ل��ت��ي  ذي��ب��ان  �أمينة  �ل��دك��ت��ورة 
�لأدب���ي يف  �لنقد  و�ق��ع  ع��ن  حما�شرة 
�لإم��ار�ت وفاطمة �ل�شيدي من عمان 
تد�خل  ع��ن  حم��ا���ش��رة  �شتلقي  �ل��ت��ي 
�لن�س  �إىل  و�شول  �لأدب��ي��ة  �لأجنا�س 
�ملبدعني  �لكثري من  �ملفتوح وغريهم 
�خلليجيني �لذين �شري�شمون م�شهد� 
لو�قع �لثقافة و�لإبد�ع يف دول �خلليج 
�شو�ء  �لإبد�عية  �ملجالت  كافة  �شمن 

يف �ل�شعر �أم يف �لرو�ية �أم يف �لنقد.
بالإ�شد�ر�ت  �أي�شا  �ملعر�س  يحتفي  و 
�جل��دي��دة م��ن خ���الل م��ب��ادرة تو�قيع 
�لحتفاظ  �إمكانية  ل��ل��زو�ر  يتيح  مم��ا 
�ملف�شل  كتابهم  توقيع  حتمل  بن�شخة 
ودعم  �ل��ق��ر�ء  ت�شجيع  �إىل  بالإ�شافة 
�لنا�شرين يف �لعامل �لعربي.. ويف هذ� 
و  م�شتغامني  �أح���الم  �شتقوم  �لإط����ار 
بتوقيع  �لعامل  �آخ��رون من دول  كتاب 

كتبهم.
قر�ء�ت  ع��دة  �أي�شا  �لربنامج  وي��ق��دم 
وور����������س ع���م���ل م���ث���ل م�������اري خ�����وري 
�ملرة  ه��ذه  ويتميز  ل��الأط��ف��ال..  ت��ق��ر�أ 
تبد�أ  مبادر�ت  عدة  مزج  على  بقدرته 
ملجل�س  منها حم��ا���ش��رة  �م�����س..  م��ن 
�إرها�شات  بعنو�ن  �خلليجي  �لتعاون 
�أحمد  �ل���ع���م���اين  ل��ل��ق��ا���س  �ل���ك���ت���اب���ة 

مب�شاركة  �شعرية  و�أم�شية  �ل��زب��ي��دي 
�شهاب غامن وحمدة خمي�س.

�أخ��رى �شيتم لقاء بني عدد  من جهة 
كال�شاعرة  و�ل���ك���ت���اب  �مل��ب��دع��ني  م���ن 
وعر�س  تريثيوي  ناتا�شا  �لأمريكية 
�لإم���ار�ت وهو كتاب  م�شروع �شنع يف 
و�إ�شد�ر  �إمار�تيني  ور�شامني  ملوؤلفني 
�أنطولوجيا  ل���  �ل��ل��غ��ة  ث��ن��ائ��ي��ة  ط��ب��ع��ة 
�شعرية ممثلة بع�شر ق�شائد كولومبية 
باللغة �لعربية بح�شور �ل�شاعر خو�ن 

روبيلدو و�ملرجم �أحمد مياين.
و���ش��ي��وق��ع �أح��م��د �حل��ي��در ع��ل��ى كتابه 
�ملر�شحني  ل���ق���اء  و���ش��ي��ت��م  �جل���دي���د 
�لعاملية  للجائزة  �لق�شرية  للقائمة 
�شنان  وه��م  �لبوكر  �لعربية  للرو�ية 
�أنطون و جنى ح�شن و حممد ح�شن 
علو�ن و �إبر�هيم عي�شى و ح�شني �لو�د 
تقام  حني  يف  �ل�شنعو�شي..  و�شعود  و 

قر�ءة �شعرية ملحمود �أبو�لهيجاء.
وتتوزع �أن�شطة �لربنامج على جمل�س 
�حلو�ر و�خليمة وركن تو�قيع و�شيوف 
�شرف جمل�س �لتعاون �خلليجي وقد 
ج��ه��زت ه����ذه �لأم����اك����ن ل��ت��ت��م��ك��ن من 
فر�شة  له  و�إتاحة  �جلمهور  ��شتيعاب 
و�للقاء�ت  �حل���و�ر�ت  بكافة  �مل�شاركة 

مما يعزز �لعالقة بينه وبني �ملبدع.
ملعر�س  �مل���ه���ن���ي  �ل���ربن���ام���ج  وي����ق����دم 
�شل�شلة  ل��ل��ك��ت��اب  �ل������دويل  �أب���وظ���ب���ي 
م��ن �ل��ن��دو�ت و�ل��ع��رو���س و�حل����و�ر�ت 
�إتاحة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  و�ل��ن��ق��ا���ش��ات 
م��ن�����ش��ة ل��ل��ع��ار���ش��ني ت�����ش��اع��ده��م على 
�إق���ام���ة �ل�����ش��الت م���ع �ل��ن��ا���ش��ري��ن يف 
و�شمال  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة 
ب��ع��ده��ا ك��م��ا يفتح لهم  �أف��ري��ق��ي��ا وم���ا 
�مل���ج���ال ل���الط���الع ع��ل��ى �لجت���اه���ات 
�ل��ن�����ش��ر وكتب  ���ش��ن��اع��ة  �لأح������دث يف 
�مل�����ش��ورة وحقوق  �لأط���ف���ال و�ل��ك��ت��ب 
�ملو�شوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��رج��م��ة 
�مل���ه���م���ة ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن و�ل���ع���ار����ش���ني.. 
�أم�����ام  �مل����ج����ال  ف���ت���ح  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لالعبني  م��ع  للتو��شل  �ل��ع��ار���ش��ني 

�ملجال  ه���ذ�  يف  و�ل�����رو�د  �لرئي�شيني 
�لربنامج  ويت�شمن  بهم.  و�لل��ت��ق��اء 
جل�شة  ث��الث��ني  �حل���ايل  للعام  �ملهني 
م����ن خم�شني  �أك������ر  ف��ي��ه��ا  ي���ت���ح���دث 
م���ا يتعلق  ك���ل  ي���ط���رح���ون  م��ت��ح��دث��ا 
ب��امل��و���ش��وع��ات �مل��ع��ا���ش��رة �ل��ت��ي تتعلق 
�لوقت  يف  �لإع���الم  و�شناعة  بالن�شر 
�لربنامج  جل�شات  وت��رك��ز  �حل��ا���ش��ر. 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  على 
دورة  يف  �مل�شتهدفة  �ل�شوق  باعتبارها 

�لعام �جلاري من �ملعر�س.
�مل��ه��ن��ي مكانة  �ل���ربن���ام���ج  وي��ك��ت�����ش��ب 
تفرده  بف�شل  ع��ام  بعد  ع��ام��ا  مم��ي��زة 
بطرح ومناق�شة كل ما يتعلق بالن�شر 
�أ�شبح  بحيث  وت��ط��ور�ت  ق�شايا  م��ن 
للكتاب  �ل������دويل  �أب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
�ملعر�س �لوحيد يف �ملنطقة �لذي يوفر 
و�ل�شركات  �ملعلومات  لتقنية  م��ن��رب� 
�لتي تعنى بالتقنية ومزودي �خلدمة 
ل��ف��ت��ح جم������الت ت����ع����اون م���ث���م���رة مع 
�ل���ن���ا����ش���ري���ن. وي����ق����دم رك�����ن م�����زودي 
�شناعة �لكتب و�لن�شر �لرقمي يف هذ� 
�لعام ندو�ت تتناول �لق�شايا �لر�هنة 
يف جمال �لن�شر و�لتقنية بينما يعمل 
�خلام�شة  دورته  �لتعليمي يف  �لف�شل 
للعاملني  كبرية  فر�شة  توفري  على 
�إىل جمال  ل��ل��دخ��ول  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف 
�لتعليم.. يتم  مهم وو��شع هو جمال 
�لت�شويقية  �لعرو�س  ذلك من خالل 
وز�ر�ت  من  متحدثون  يقدمها  �لتي 
�ملنطقة  يف  �لعايل  و�لتعليم  �لربية 
ول���ق���اء مم��ث��ل��ني ع���ن م���د�ر����س وز�رة 
�ل����رب����ي����ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�جل����ام����ع����ات 
�هتماما  ي���ويل  �مل��ع��ر���س  و�أن  خ��ا���ش��ة 
لالأطفال  �مل���وج���ه  ب��امل��ح��ت��وى  خ��ا���ش��ا 

و�ليافعني.
ولقاء�ت  �ل��ن��ق��ا���س  ح��ل��ق��ات  وت�����ش��م��ل 
�ملجال  ه����ذ�  يف  �مل�����ش��ت��دي��رة  �مل����و�ئ����د 
مو�شوعات حول دور �لتكنولوجيا يف 
تطوير �لتعليم و�لتطور �لذي ت�شهده 
�شوق �لكتب �لإلكرونية على �مل�شتوى 

�لجتماعي  �لت�شال  وو�شائل  �لعاملي 
و��شر�تيجيات  و�ل��ن�����ش��ر  و�ل��ط��ب��اع��ة 
�لرقمية  �لأك���ادمي���ي���ة  �ل��ك��ت��ب  ����ش���ر�ء 
ب��ني خمتلف  �ل��ت��ع��اون  �شبل  وت��ع��زي��ز 

�لقطاعات ذ�ت �ل�شلة.
م�شروع  ينظم  �ملعر�س  هام�س  وعلى 
كلمة للرجمة �لتابع لهيئة �أبوظبي 
�أبوظبي  م��وؤمت��ر  و�لثقافة  لل�شياحة 
�شعار  للرجمة حتت  �لثاين  �ل��دويل 
�أربعة  وي�����ش��ت��م��ر  �مل��رج��م��ني  مت��ك��ني 
�لأول  للموؤمتر  مو��شلة  وذل��ك  �أي���ام 
�ملا�شي  �لعام  يف  �مل�شروع  عقده  �ل��ذي 
�للحظة  و�آف��اق  �لرجمة  �شعار  حتت 
�لر�هنة. ويهدف �ملوؤمتر �ىل �لتاكيد 
ت��ل��ع��ب��ه �لرجمة  �ل����ذي  �ل�����دور  ع��ل��ى 
�حل�شار�ت  ب����ني  �جل�������ش���ور  ب���ن���اء  يف 
�ملبذولة  �جلهود  �إط��ار  ويف  و�ل�شعوب 
لبناء قدر�ت �ملرجمني �ل�شباب ورفد 
�ل�����ش��اع��د ل���ش��ت��ك��م��ال م�شرية  �جل��ي��ل 
من  و�لآد�ب  و�ل��ع��ل��وم  �لثقافات  نقل 
�ملوؤمتر  ي�شعى  ك��م��ا  �ل��ع��رب��ي��ة..  و�إىل 
ك��و�در مدربة من �ملرجمني  لإع��د�د 
�لأدبية  �ل��رج��م��ة  �ل��ع��رب يف جم���ال 
�لعامل  يف  �لرجمة  بجودة  و�لرتقاء 
�ل��ع��رب��ي وع��ل��ى وج����ه �خل�����ش��و���س يف 
جم�����ال �ل���رج���م���ة �لأدب�����ي�����ة و�إل����ق����اء 
عن  ف�شال  �إ�شكالياتها  على  �ل�شوء 
�إت����اح����ة �ل��ف��ر���ش��ة ل���ت���ب���ادل �خل����رب�ت 
و�ملرجمني  �ل�شباب  �ملرجمني  بني 
�لرجمة  جم�����ال  يف  �خل������ربة  ذوي 
�لأدبية. ويت�شمن �ملوؤمتر ور�س عمل 
متخ�ش�شة وموؤمتر� عاما حيث تعقد 
ت��دري��ب��ي��ة متو�زية  �أرب����ع ور�����س ع��م��ل 
حول �لرجمة �لأدبية بهدف تدريب 
�ملرجمني على �لتعامل مع حتديات 
و�إ�شكالياتها  �لأدبية  �لأعمال  ترجمة 
عدد  ترجمة  على  �لعمل  خ��الل  م��ن 
�لق�شرية  �لأدب����ي����ة  �ل��ن�����ش��و���س  م���ن 
ل���ش��ت��خ��ال���س وغ��ر���س م��ه��ار�ت فنية 
�للغة  �إىل  �لن�س  بنقل  تتعلق  معينة 

�مل�شتهدفة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة عن  �لتابع لهيئة  �أعلن م�شروع كلمة للرجمة 
�لحتفال بتوقيع جمموعة من �لعناوين �ملرجمة عن �للغة �لأملانية وذلك 
على هام�س م�شاركته يف �لدورة �لثالثة و�لع�شرين ملعر�س �أبوظبي �لدويل 

للكتاب بح�شور موؤلفيها باول مار ود�نييال د�ن�س وبير� هاردت.
و�شيتم �لتوقيع على كتاب ديو�ن �ل�شعر بحر بنط�س للموؤلفة د�نييال د�نت�س 
بنط�س وهو �لديو�ن �ل�شعري �لثاين لد�نييال د�نت�س - و�لكتاب يتابع �شد 
�لقو�س �لذي بد�أ يف ديو�نها �لأول �شري ميونت وهو ��شم ملنطقة من �لقرون 

�لو�شطى تقع يف و�شط �أملانيا.

كما �شيتم �لتوقيع على كتاب �شر�ء �حلقوق وبيعها للموؤلفة �لأملانية بير� 
لهذ�  �لعربية  �لرجمة  لظهور  �إ���ش��ايف  �شبب  وه��ن��اك   - ه���اردت  كري�شتينه 
�إذ �عترب �لتغيري �لذي �شهده قانون �لجتار باحلقوق يف �لع�شرين  �لكتاب 
لأ�شو�ق  �ل�شريع  فالتطور  و�لنقد  للمر�جعة  منا�شبة  حلظة  �لأخ��رية  �شنة 
�لكتاب خ�شو�شا تلك �ملتعلقة بالن�شر �لرقمي وما فر�شته على قانون حقوق 
ت�شور  لو�شع  جيد�  منطلقا  �شكلت  �أم��ور  كلها  جديدة  حتديات  من  �لن�شر 
�لق�ش�شي  باول مار  للموؤلف  5 عناوين  توقيع  و�شيجري  �شامل وموجز-. 
�ل�شهري. و�أهم �لعناوين �ل�شتة �لتي ترجمها م�شروع كلمة للموؤلف باول مار 
�أ�شبوع �شيار  هي �لكلب �ملو�شوم و �لكنز �لدفني و مو�شم ح�شرة �لبطاطا و 

�ملغو�ر و �أحالم ليبل �ل�شعيدة .

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  لدى  �لعربية  �شفري جمهورية م�شر  من�شور  تامر  �شعادة  �أك��د 
�أن معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب �أ�شبح من �ملنار�ت �لثقافية �لعربية 
هو  ما  بكل  و�ل��دويل  �لإقليمي  �لثقايف  �مل�شهد  على  تطل  �لتي  �ل��ب��ارزة 
جديد يف عامل �لن�شر و�لفكر وهو �لأم��ر �لذي جعل من �ملعر�س منذ 
�لأمم  بني  �حل�شاري  للحو�ر  من�شة  �ليوم  وحتى   1981 عام  بد�يته 
�مل�شرية  �مل�شاركة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ�شار  �ملتعددة.  و�لثقافات  �ملختلفة 
�مل�شاركات  �لثانية من حيث عدد  �ملرتبة  تاأتي يف  �لعام  �ملعر�س هذ�  يف 
منها  ي�شارك  حيث  �لإم���ارت  دول��ة  م�شاركة  بعد  مبا�شرة  �لن�شر  ودور 
41 �شيفا ومتحدثا م�شريا يف بر�مج  ��شت�شافة  نا�شر� بجانب   121

�ملعر�س وفعاليته �ملتاحة على هام�شه .. وو�شل عدد تاأ�شري�ت �لدخول 
للنا�شرين �مل�شريني لهذ� �لعام �إىل 207 مقارنة ب� 173 خالل �لعام 
�ملا�شي. و�أ�شاف �ل�شفري �مل�شري �إن �شيخ �لأزهر �ل�شريف ف�شيلة �لإمام 
�لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيحل �شيفا على �ملعر�س �شمن �شيوف 
�لعام  �شخ�شية  بجائزة  ف�شيلته  ف��از  حيث  للكتاب  ز�ي��د  �ل�شيخ  جائزة 
�لإ�شالمية  �لو�شطية  ميثل  م�شلم  كعامل  ل�شخ�شه  تكرميا  �لثقافية 
و�لدفاع عن  �لت�شامح و�حل��و�ر  ثقافة  �إىل  و�لد�عية  �لغلو  �لبعيدة عن 
�ملجتمع �ملدين. ونوه باأن �أبعاد �شخ�شية ف�شيلته جتلت خالل مو�قفه 
�أثناء رئا�شته مل�شيخة �لأزهر �ل�شريف ودعو�ته �ملتكررة  �لتي ظهرت يف 
لنبذ �لفرقة و�لعنف و�لحتكام �إىل �لعقل و�حلفاظ على هوية �ملجتمع 

ومتا�شكه.

م�شر ت�شارك يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2013م�شروع كلمة يحتفي بتوقيع جمموعة من الكتب الأملانية لأ�شهر املوؤلفني الأملان مبعر�س الكتاب

برعاية حممد بن زايد

�شلطان بن طحنون يفتتح فعاليات الدورة الـ 23 من معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب

ت�سعى لتثقيف الأطفال حول املمار�سات املثالية ل�سحة الأ�سنان �اجل�سم

 اخلدمات العالجية اخلارجية ت�شارك يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2013 
�سلطان بن طحنون يتفقده خالل الفتتاح

جناح نادي تراث الإمارات يف معر�س اأبو ظبي للكتاب يجمع الثقافة والرتاث
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رم�صان  وت�صوير-  تغطية   ••
عطا:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  رعاية  حتت 
عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�يام معر�س  �ول  �نطالق  �مل�شلحة مت 
ظهر  حيث  للكتاب  �ل���دوىل  �ب��وظ��ب��ي 
�لربيق �لمع �لذي ي�شطع يف عا�شمة 
�لثقافة و�لفن على �مل�شاركني و�لزو�ر 
�لذين �قبلو� من �ول حلظات �ملعر�س 
وقبل �لفتتاح �لر�شمي بجموع غفرية 

مالت جنبات �ملعر�س.

رو�د �ملعر�س
و�ل����ب����د�ي����ة ك���ان���ت م����ع �ل�������ش���ي���دة �مل 
خليفة  جلائزة  �لعام  �لمني  �لعفيفي 
�لربوية �لتى �كدت على �أهمية هذه 
�جلائزة  ر�شالة  ترجم  �لتي  �مل�شاركة 
و�أهد�فها يف �لنهو�س بالتعليم حمليا 
ياأتي حر�س  هنا  ودوليا ومن  وعربيا 
�جل���ائ���زة ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة �ل��ف��ع��ال��ة يف 
ه����ذ� �حل�����دث �ل��ث��ق��ايف �ل��ع��امل��ي �لذي 
ت�شهده �أبوظبي بح�شور نخب ثقافية 
�لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من  و�إبد�عية 
معر�س  يف  �مل�شاركة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
لفئات  تتيح  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي 
لالإطالع  �ملعر�س  جمهور  من  كثرية 
ع���ل���ى �أه����������د�ف وجم���������الت �جل����ائ����زة 
�جلائزة  جناح  �أن  �لعفيفي  و�أو�شحت 
مثل  �إ���ش��د�ر�ت  �شيعر�س  �ملعر�س  يف 
: ك��ت��اب )ف��اع��ل��ي��ة وح����دة ق��ائ��م��ة على 
�لكتابة  م��ه��ار�ت  تنمية  يف  �لعمليات 
�للغوية  �لأخ��ط��اء  وع���الج  �لوظيفية 
باإمارة  �ل��ث��ام��ن  �ل�����ش��ف  ل���دى ط���الب 
�أب��وظ��ب��ي( ل��الأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور حممد 
ج��اب��ر م��ن ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت ، كتاب 
ت��دري��ب��ي يف تنمية  ب��رن��ام��ج  )ف��اع��ل��ي��ة 
�ل�شلوك  و�أثره على  �للغوي  �لتو��شل 
�لتوحديني(  �لأط��ف��ال  ل��دى  �لتكيفي 
ل��الأ���ش��ت��اذ �إب��ر�ه��ي��م ع��ب��د�ل��ع��ال �شامل 
�خل���ا����ش���ة مبجل�س  �ل���رب���ي���ة  م���وج���ه 
�أبوظبي للتعليم-مكتب �لعني ،)ق�شة 
علي  ل��وؤي  للدكتور  �لهدهد(  و  حمزة 
،)ق�شة  دم�����ش��ق  ج��ام��ع��ة  م���ن  خ��ل��ي��ل 
ت��األ��ي��ف �لأ�شتاذ  �لأ���ش��ت��اذة م��ن��ار( م��ن 
م�شر  جمهورية  من  عيد  ماهر  علي 
�لتَّدري�س  )ف��اع��ل��ي��ة  ك��ت��اب   ، �ل��ع��رب��ي��ة 
وفق منوذج ويّتلي �لبنائي يف حت�شيل 
ف  �ل�شَّ طلبة  ل��دى  �لفقهية  �ملفاهيم 
��ت��ه��م نحو  �ل��ع��ا���ش��ر �لأ���ش��ا���ش��ي ود�ف��ع��يَّ
�لتَّعلم يف �ملنطقة �لغربية �لتَّعليمية( 
ت��األ��ي��ف �ل��دك��ت��ور م��وؤي��د دن���اوي ،كتاب 
�لبحث  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف  �ل��ط��ف��ل  ل��غ��ة   (
 ) حتليلية  م�شحية  در����ش��ة   - �لعلمي 
للدكتورة �إميان �أحمد حممد هريدي 
�لإ�شد�ر�ت  م��ن  و�ل��ع��دي��د   ، وفريقها 
للفائزين بالدور�ت �ل�شابقة من �أجل 

ن�شر ثقافة �لتميز للميد�ن �لربوي.
كما �أن عدد�ً من من �لفائزين باجلائزة 
يف �لدور�ت �ل�شابقة �شيقدمو� عرو�شا 
علمية لرو�د �ملعر�س و�لز�ئرين حول 
من  و�لتطبيقية  �لعلمية  �إبد�عاتهم 
بحوث و�إ�شد�ر�ت وكتب متخ�ش�شة يف 
�جلائزة وخا�شة يف  خمتلف جم��الت 
�أدب �لطفولة و�للغة �لعربية وغريها 
�لتي  و�لأدب��ي��ة  �لعلمية  �مل��وؤل��ف��ات  م��ن 

قامت �جلائزة بطباعتها على نفقتها 
و�شيتم عر�شها يف جملد�ت فاخرة من 

�أجل ن�شر ثقافة �لتميز و�لإبد�ع.

اأهم الكتب
�ملدير  �لزعابي  و��شاف حمد عبد�هلل 
للطباعة  �مل��ت��ح��دة  لل�شركة  �لد�ري 
و�لن�شر حيث قال نحن د�ئمي �مل�شاركة 
�ل����دوىل للكتاب  �ب��وظ��ب��ي  يف م��ع��ر���س 

�ملنطقة  �لثقافة يف  قبلة  ��شبح  �ل��ذي 
و�ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي حيث ت��ت��و�ج��د خري 
وكتاب  �دب���اء  م��ن  بالقلم  مي�شك  م��ن 
ونا�شرين يف جميع بقاع �لر�س عربيا 
�لكبري  �ل��ث��ق��ايف  �مللتقي  وه���ذ�  وع��امل��ي��ا 
نت�شرف  ون���ح���ن  �ل��ك��ث��ري  ل��ن��ا  �ع���ط���ي 
 ، قائال  �لزعابي  وتابع  فيه  بتو�جدنا 
ز�يد  �ل�شيخ  كتاب )بيوت �هلل( مل�شجد 
يحتويها  �لتى  �لكتب  �ه��م  من  يعترب 

جناحنا يف �ملعر�س لهذ� �لعام .
كتب القانون

قانوي  ب��اح��ث  �لكندي  ع��ب��د�هلل  وق���ال 
يف معهد تدريب �لدر��شات �لق�شائية 
لحظت من �لوهلة �لوىل زيادة عدد 
عن  �لعام  لهذ�  �ملعر�س  يف  �مل�شاركني 
�ن  يثبت  وه��ذ�  �ملا�شية  �لع���و�م  باقي 
له  �جليد  و�لتنظيم  �لو�عية  �لد�رة 
�ك��رب �لث���ر يف �ق��ب��ال �مل�����ش��ارك��ني على 

للكتاب  �ل�������دوىل  �ب���وظ���ب���ي  م���ع���ر����س 
و��شاف �لكندي ، نحن جهة تدريبية 
و�ملحامني  �ل��ن��ي��اب��ة  ووك����الء  للق�شاة 
وه�����ن�����اك جل���ن���ة خم���ت�������ش���ة ب���ا����ش���د�ر 
�لقو�نني و�لتفاقيات �لدولية ولدينا 
من  ل�شاتذة  �لقانون  لكتب  ��شدر�ت 
�قبال  وهناك  وخارجها  �لدولة  د�خل 
م���ن �مل��ه��ت��م��ني مب��ج��ال �ل��ق��ان��ون على 
هذه �ملطبوعات من �ملحامني وجهات 

�ل����دف����اع و�ل�������ش���رط���ة ح���ت���ى �ل����دو�ئ����ر 
�حلكومية �ملخت�شة تهتم بهذ� �ملجال 

املواهب الإماراتية
�بوظبي  م��ع��ر���س  م�����ش��ارك��ت��ة يف  وع���ن 
مدير  �لعميمي  �شلطان  ق��ال  �ل��دوىل 
للمرة  ن�شارك  نحن  �ل�شعر  �ك��ادم��ي��ة 
خم�شة  ولدينا  �ملعر�س  يف  �خلام�شة 

ع�شر 

�ل�شعر  جم�����اىل  يف  ج���دي���د  �������ش�����د�ر 
على  �شو�ء  �لف�شيح  و�ل�شعر  �لنمطي 
وجمعها  �ل�شعرية  �ل��دو�وي��ن  �شعيد 
�لنقدية  �ل���در�����ش���ات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �و 
مب�������ش���ارك���ة ع�����دد م����ن �ل�������ش���ع���ر�ء من 
�خلليجي  �لتعاون  وجمل�س  �لم��ار�ت 

و�لدول �لعربية �ي�شا .
�ل�����ش��ب��اب من  �ل�����ش��ع��ر�ء  ت�شجيع  وع���ن 
�لعميمي هناك مو�شم  ق��ال  �لم���ار�ت 
�ك���ادمي���ي ���ش��ن��وي �ع��م��ل م���ن خاللها 
و�ل�شعر�ء  �ل��ب��اح��ث��ني  ت�����ش��ج��ي��ع  ع��ل��ى 
،وهذ�  �ل�شعرية  دو�وي��ن��ه��م  ����ش��د�ر  يف 
��شماء  لل�شاعرة  دي��و�ن  ��شدرنا  �لعام 
�حل��م��ادي وه��و �ول دي��و�ن ف�شيح لها 
ون��ح��ن ل��دي��ن��ا �ه��ت��م��ام ب��دع��م �ملو�هب 
�ل�����ش��ع��ر وباقي  �لم���ار�ت���ي���ة يف جم���ال 
�مل�شو�ر  ملو��شلة  حتفيزهم  �مل��ج��الت 

وتنمية مو�هبهم.
�بوظبي  م���ع���ر����س  �ل��ع��م��ي��م��ي  وق������ال 
فكري  ملتقي  ��شبح  للكتاب  �ل���دوىل 
�لجيال  لت�شجيع  وم��ن��م��رب  وث���ق���ايف 
�جل����دي����دة و�ل�������ش���ب���اب ع���ل���ى �ل����ق����ر�ءة 
برنامج  �ط��ار  يف   ، بالكتاب  و�لحتفاء 
ثقايف وفعاليات وحو�ر�ت وتوقيع كتب 
وندو�ت يتم ��شت�شافة �دباء ومفكرين 
لل��ق��اء �ل��ن��دو�ت م��ن د�خ���ل �لم���ار�ت 

وخارجها . 
و�عرب فيلب طانو�س مندوب تربوي 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه مل�����ش��ارك��ت��ه ه���ذ� �ل��ع��ام يف 
�لذي  بتنظيمة  ����ش��اد  �ل���ذي  �مل��ع��ر���س 
و��شاف  �لوىل  �للحظات  منذ  ظهر 
ح�شرية  عقود  منتلكك  نحن  طنو�س 
�لعاملية  �ل��ن�����ش��ر  دور  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
وموزعون لهم يف �ل�شرق �لو�شط وهي 

باللغات �لمريكية و�لربيطانية.

الكتاب الإلكرت�ين
د�ر بد�ية  �ح��م��د خ��ل��ي��ل م��دي��ر  وق����ال 
ل��ل��ن�����ش��ر و�ل���ت���وزي���ع ن��ح��ن ن��ع��ر���س يف 
ه���ذه �ل�����دورة جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة من 
تنمية  ع��ن  تتكلم  �ل��ت��ى  �ل�����ش����د�ر�ت 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�ل���ذ�ت���ي���ة ل���ش��ات��ذة عظام 
،م���ث���ل �ل���دك���ت���ور �ب���ر�ه���ي���م �ل���ف���ق���ي ، 
وهناك   ، فرحة  �ب��و  حممد  و�لدكتور 
�ق��ب��ال ك��ب��ري ع��ل��ى �مل��ع��ر���س ه��ذ �لعام 
�ل�شباب  ���ش��ن  م��ن  مطبوعاتنا  وع��ل��ى 
�ل�شباب  ك��ث��ري� لن  �ده�����ش��ن��ي  وه���ذ�   ،
مي��ي��ل �ىل �ل��ك��ت��اب �لل���ك���روين �كر 

من �ملطبوع .
ي���زن يعقوب  �ل�����ش��ي��اق ق���ال  ن��ف�����س  ويف 
��شدر�ر�ت  هناك  �شفحات  د�ر  مدير 
يف  نطرحها  ب��الع��الم  خا�شة  جديدة 
تقنيات  ع��ن  وه��ي  م��رة  لول  �ملعر�س 
�لعالم �ملعا�شر وهو يتمثل يف خربة 
طارق  للكاتب  ع��ام  �رب��ع��ني  �ىل  ت�شل 
يعقوب ، وهناك بع�س �لكتب �ملرجمة 
�خلا�شة بالديان مثل �لن�شاة �لدموية 

وفر�شان �لهيكل .

•• ابوظبي-الفجر:

يف  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  ي�شارك 
حملة )�أبوظبي تقر�أ( �لتوعوية �لتي ينظمها 
�لأن�شطة  من  بعدد  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س 
تلفزيونية  بكلمة  ب����د�أت  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وجهها �شعادة �لدكتور عبد �هلل �لري�س مدير 
ع��ام �مل��رك��ز ع��ن �مل�����ش��روع و�أه��م��ي��ت��ه، و�أهد�فه 
�لنبيلة يف ن�شر ثقافة �لقر�ءة وحب �ملطالعة 

بني طالب �ملد�ر�س و�أبناء �ملجتمع �ملحلي. 
وبهذه �ملنا�شبة قال مدير عام �ملركز �لوطني 

عامة  �مل�شلمون  ُي��ع��رف  و�ل��ب��ح��وث:  للوثائق 
و�ل��ع��رب خا�شة ب��اأم��ة )�ق����ر�أ( وق��د ك��ان �أول 
�ل��ن��ب��ي حم��م��د)���س( يف �شورة  �ل���وح���ي ع��ل��ى 
�ل��ذي خ��ل��ق(. وحّث  رب��ك  با�شم  �لعلق )�ق���ر�أ 
�ل��دك��ت��ور �ل��ري�����س ع��ل��ى �ل���ق���ر�ءة ق��ائ��اًل: �إننا 
يتطلب  �ل���ذي  �مل��ع��ريف  �لتفّجر  ع�شر  نعي�س 
على  للوقوف  و�ملكثفة  �مل�شتمرة  �لقر�ءة  منا 
حياتنا  ب�����ش��وؤون  تعنى  �لتي  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر 
بالذ�كرة  �ل��ري�����س  �ل��دك��ت��ور  �ل��ي��وم��ي��ة. وع���اد 
�إىل ���ش��وؤ�ٍل ُوج���ه �إىل �مل��غ��ف��ور ل��ه - ب���اإذن �هلل 
ت���ع���اىل- �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ع���ن ق����ر�ء�ت����ه، فقال: 

��ل ق�����ر�ءة �ل�����ش��ع��ر و�ل���ت���اري���خ و�شري  �أن����ا �أف�����شّ
يتعلق  �لكثري مما  فيها  �أج��د  لأنني  �لعظماء 
�شعادة  و�شكر  و�لب�شرية.  �لإن�شانية  بخدمة 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  عام  مدير 
جمل�س �أبوظبي للتعليم على مبادرته �لقيمة 
)�أبوظبي تقر�أ( وجميع �لقائمني على �إد�رتها 
و�إجناحها، متمنياً على �جلميع �مل�شاهمة من 
�ملن�شودة،  �أه��د�ف��ه��ا  وحتقيق  �إجن��اح��ه��ا  �أج���ل 
مبادرة  تلقاه  �ل���ذي  بالدعم  �شعادته  و�أ���ش��اد 
�لتي  �حلكيمة  �لقيادة  م��ن  ت��ق��ر�أ(  )�أب��وظ��ب��ي 
�مل��ع��رف��ة، وهي  �أج���ل ج��ي��ل ميتلك  م��ن  تعمل 

تدرك متاماً �أن �لقر�ءة هي �لبو�بة �حلقيقية 
للو�شول �إىل كنوز �ملعرفة.

للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز  م�شاركة  وتت�شمن 
�لطلبة  ��شت�شافة  �مل��ب��ادرة  ب��ه��ذه  و�ل��ب��ح��وث 
ت�شتهدف  �لإم����������ار�ت  م��ك��ت��ب��ة  �إىل  ب����زي����ارة 
ب�شكليها  و�ل����دوري����ات  �ل��ك��ت��ب  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
�ل�����ورق�����ي و�لإل�������ك�������روين، و�لط���������الع على 
�أم��ه��ات �لكتب و�ل��ن��و�در م��ن �لكتب  ع��ن��اوي��ن 
عدد  بتلخي�س  �ملركز  و�شيقوم  و�ملخطوطات، 
وتتناول  بتخ�ش�شاته  �ل�شلة  ذ�ت  �لكتب  من 
�لإم��ار�ت خا�شة وتاريخ منطقة  تاريخ دول��ة 

�خلليج عامة لت�شجيع �لطلبة على قر�ءتها، 
و�شيقدم �ملركز حما�شرة للطلبة عن �لقر�ءة 
�ملعارف و�رتقاء  �كت�شاب  و�أثرها يف  و�أهميتها 
�لأمم، و�شي�شت�شيف عدد�ً كبري�ً من �لطلبة 
للباحثني  خدماته  على  ليطلعهم  �مل��رك��ز  يف 
ب���ه���دف ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى �ل����ش���ت���ف���ادة من 
مقتنياته و�إ�شد�ر�ته يف قر�ء�تهم �مل�شتقبلية، 
�ملركز  و�شيقوم  �لتاريخية،  معارفهم  و�إث��ر�ء 
ممثليه  ع��رب  �ل��ق��ر�ءة  على  �لطلبة  بت�شجيع 
�ملد�ر�س للم�شاركة  �لذين يجوبون عدد�ً من 

يف فعاليات �لقر�ءة.

للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
�لتعليمي:  �لوطني  برناجمه  عرب  و�لبحوث 
)وط����ن����ي.. ه��وي��ت��ي وولئ�����ي و�ن��ت��م��ائ��ي( قد 
����ش��ت��ق��ب��ل م��ئ��ات �ل��ط��ل��ب��ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع �لعام 
و�أهميتها  �ل��ق��ر�ءة  �جل���اري، وق��د حثهم على 
تر�ثه  ومعرفة  �لوطن  تاريخ  على  لالطالع 
�مل�شتمرة  م�شاعيه  �إط����ار  يف  وذل���ك  �ل��ع��ري��ق، 
من �أجل تعزيز روح �لولء و�لنتماء للوطن، 
و�لع����ت����ز�ز ب��ال��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل���دى طالب 
�مل��رح��ل��ت��ني: �لإع����د�دي����ة و�ل��ث��ان��وي��ة يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

الوطني للوثائق والبحوث .. ي�شارك يف حملة )اأبوظبي تقراأ(

معر�ض اأبوظبي للكتاب عر�ض ثقايف عاملي

امل�شاركون ي�شيدون بالتنظيم دائم التجديد والكتاب اأ�شبح يف متناول اجلميع

اأمل العفيفي: جناح اجلائزة يف املعر�ض �سيعر�ض اإ�سدارات الفائزين باجلائزة
حمد الزعابي: هذا امللتقى الثقايف اأعطى لنا الكثري �نحن نت�سرف بتواجدنا فيه
عبداهلل الكندي: الإدارة الواعية �التنظيم اجليد له اأكرب الأثر يف اإقبال امل�ساركني

�سلطان العميمي: اأ�سدرنا ديوانا لل�ساعرة اأ�سماء احلمادي �هو اأ�ل ديوانذ ف�سيح لها
اأحمـــد خليـــل: هنــــاك اإقبــــال كبيــــر علـــى مطبوعاتــنــــا مـــــن �ســــن ال�سبـــــــاب
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
هربال  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1094606 
بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة  �لعامة  للنقليات 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شادة/حممد عبد �هلل 
حممد ح�شني �لعبيديل �مار�ت �جلن�شية قد �بدى رغبته يف 
�لغاء �لعالن �ل�شابق �ل�شادر يف جريدة �لوطن �لعدد رقم:407 
بتاريخ:2012/11/22 بخ�شو�س �لرخ�شة رقم:1358247 
و�عادة  �ل�شيار�ت  غيار  لقطع  لتجارة  حاير  �لتجاري  بال�شم 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا 
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شادة/�شامي حممد مبارك عو�س 
�ملنهايل �مار�ت �جلن�شية وعيد ��شماعيل عيد �شلتوت م�شري �جلن�شية 
يف  رغبتهم  �بدو  قد  �جلن�شية  م�شري  �شلتوت  ��شماعيل  عيد  و�حمد 
رقم:10769  �لعدد  يف  �لفجر  جريدة  يف  �ل�شادر  �ل�شابق  �لعالن  �لغاء 
 )CN رقم)1099759  �لرخ�شة  بخ�شو�س  بتاريخ:2013/4/17 
ذ.م.م  �مل�شلحة  و�حلد�دة  �لنجارة  لعمال  �لكنز  �لتجاري:بو�بة  بال�شم 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه.ثم تقدمو� بطلب �لتعديالت �لتالية:
تعديل �ل�شم �لتجاري:

 �ىل/بو�بة �لكنز لدعاية و�لعالن و�لت�شويق ذ.م.م
وذلك قبل �شدور �لرخي�س 

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملن�شور للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1146897 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ملن�شور للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
AL MANSOUR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/جبل �لر�ية للنقليات �لعامة 
JABAL RAYA GENERAL TRANSPORTING

حمل   -  11 �شرق   -  247 بناية   - �لتجارية  م�شفح   - �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
6 - �ملالك �ل�شيخ عبد �هلل ماجد �لقا�شمي �ىل �بوظبي م�شفح م 32-1 - ق 69 - مكتب رقم 

1 �ملالك موؤ�ش�شة �حليورة �لتجارية
تعديل ن�شاط/��شافة نقليات عامة)4923011(

تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها)4100002(

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

بريي للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1091761 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مكتبة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنجم �ل�شاطع للفيديو - فرع
رخ�شة رقم:CN 1040378 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

�شويت كت - فرع 5
رخ�شة رقم:CN 1038284-5 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي ن�شر 

ذ.م.م + وفروعه
رخ�شة رقم:CN 1041407  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جلوبال خلدمات �لتموين ذ.م.م
GLOBAL CATERING SERVICES LLC

تعديل ن�شب �ل�شركاء
بالل حيدر همدر من 49% �ىل %15

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني علي خلف �شم�س �حلو�شني

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــــــالن
لالثاث  �لكرنك  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�مل�شتعمل رخ�شة رقم:CN 1075550 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.90*3.50

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لكرنك لالثاث �مل�شتعمل
AL KARNAK USED FURNITURE ESTABLISHMENT

�ىل/كويف �شوب برد�ي�س 
COFFE SHOP PARADISE

تعديل ن�شاط/��شافة م�شروبات باردة و�شاخنة)5630004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لثاث �مل�شتعمل - بالتجزئة )4774001(

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

�ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حيفا للطباعة و�لت�شوير

 رخ�شة رقم:CN 1467851 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 0.95*5.16 �ىل 0.95*5.16

تعديل ��شم جتاري:من/حيفا للطباعة و�لت�شوير
HAIFA TYPING & PHOTOCOPYING

�ىل/�لفا لتخلي�س �ملعامالت 
ALPHA TRANSACTION

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات متابعة �ملعامالت)8299003(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �د�رية - خدمات رجال �لعمال )8299004(

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

�ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

�لفريج لل�شيد�ت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1047753  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شارة توما�س نونديل ماثيو )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عايده �بر�هيم �رملة حمود حممد حميد �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

  CN 1156381:للمفرو�شات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح ح�شن �شالح نا�شر �لقحطاين )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �حمد علي �شعيد �ملحرمي

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــــــالن
�لف�شية  �ل�ش�����ادة/�لقلعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1147581   قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح ح�شن �شالح نا�شر �لقحطاين )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �حمد علي �شعيد �ملحرمي

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدر�شة �لفجر �لجنليزية �لدولية

رخ�شة رقم:CN 1000787 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ريد حمد خمي�س �ل�شرياين �لظاهري)%50(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد عبد �هلل حممد �لعبيديل من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد عبد �هلل حممد �لعبيديل من 100% �ىل %50

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/مدر�شة �لفجر �لجنليزية �لدولية

AL FAJR ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL
�ىل/مدر�شة �لفجر �لجنليزية �لدولية ذ.م.م 

AL FAJR ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL LLC 

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز كيوت �شتايل لتجميل �ل�شيد�ت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1249067 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جونا ر�ني�س بر�دو)%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فار�س مبارك ح�شن �حمد �لربيكي من �شريك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء/فار�س مبارك ح�شن �حمد �لربيكي من 51% �ىل %0

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف رجاء بالح
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/مركز كيوت �شتايل لتجميل �ل�شيد�ت ذ.م.م
CUTE STYLE LADIES BEAUTY CENTER LLC

�ىل/مركز كيوت �شتايل لتجميل �ل�شيد�ت 
CUTE STYLE LADIES BEAUTY CENTER 

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1178024  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد�ن عبد �هلل �شبيح �شيف �لكعبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ميان �شامل عبيد �شامل �لظاهري

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

غالب �لكعبي لبيع لعب �لطفال
رخ�شة رقم:CN 1109520 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

مربوك - فرع
رخ�شة رقم:CN 1126034 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

د�ر �لدو�ء للتوريد�ت �لبيطرية
رخ�شة رقم:CN 1180277 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

�م �لنار للديكور
رخ�شة رقم:CN 1356226 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية)العني(
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را�سد النعيمي يتابع �سري العمل يف م�سر�ع املارينا على خور عجمان ميدانيا

امل�شروع تبلغ تكلفته 50 مليون درهم وتوقعات اإجنازه نهاية العام اجلاري

�شيف بن زايد ي�شهد امل�شابقة الوطنية ملهارات الإمارات

•• عجمان ـ الفجر 

حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
�لبلدية  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ب�شرورة  ب��ع��ج��م��ان  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
بد�أته  �ل��ذي  �ملارينا  م�شروع  �إجن��از 
بتكلفة  �مل���ا����ش���ي  �ل����ع����ام  �ل�����د�ئ�����رة 
50 م��ل��ي��ون دهم  ب��ل��غ��ت  �إج��م��ال��ي��ة 
�لعقبات  تذليل  �شرورة  على  و�أك��د 
حيال منح �ل�شت�شاري و�ملقاول كل 
ما يحتاج من دعم يف �مل�شروع خالل 
�لإن�����ش��اء للم�شروع  ف��رة وم��ر�ح��ل 
�لتخطيط  د�ئ��رة  ،�شو�ء من جانب 
و�ل��ب��ل��دي��ة �أو �أي���ة ج��ه��ات �أخ����رى يف 
�لإمارة وذلك لتحقيق روؤية عجمان 
2030 و�إ�شر�تيجيتها يف تطوير 
�لو�جهة �لبحرية وربطها بتحديث 
�حل�شري  �ل�شر�تيجي  �ملخطط 
ملوقع  ول�شتد�مة  لالإمارة  �ل�شامل 

من مدر�ء �لإد�ر�ت يف �لقطاع.
د�ئرة  حر�شا  �مل�����ش��روع  تنفيذ  ج��اء 
عجمان  يف  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ب��ل��دي��ة 
تطويرية  م�����ش��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
 2030 روؤي��ة عجمان  تتنا�شب مع 
�لتي تتمثل بتوفري �لبنى �لتحتية 
لل�شياح  جاذبة  تكون  �لتي  �ملنا�شبة 
وت�شهم  ل����الإم����ارة  و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�لقت�شادية  �حل���رك���ة  تن�شيط  يف 
،لياأتي  ع���امل���ي���ا  ع���ج���م���ان  وت����روي����ج 
تنفيذ م�شروع مارينا عجمان على 
�لو�جهة �لبحرية لالإمارة باعتباره 
م�شاريع  جم���م���وع���ة  م�����ن  ج��������زء� 

�شياحية.
�خلطيب  هديل  �ملهند�شة  وقدمت 
�لدر��شات  �لتخطيط  ق�شم  رئي�شة 
ب������������اإد�رة �ل���ت���خ���ط���ي���ط و�مل�������ش���اح���ة 
ت�شميم  ح����ول  ���ش��رح��ا  ب���ال���د�ئ���رة 
تركيب  ي��ت�����ش��م��ن  �ل�����ذي  �مل�������ش���روع 

�ملو�جه  �ملر�شى  ورب���ط  �ل��ت��اآك��ل  م��ن 
بالتجزئة  ب��ي��ع  مب��ح��الت  ل��الأر���س 
ل��ت��ح��وي��ل �مل��ن��ط��ق��ة مل��ن��ط��ق��ة �أك����ر 
ح����ي����وي����ة وو������ش�����ع مم��������ر�ت �آم����ن����ة 
�ملر�شى  وتوفري  �ملر�شى  مل�شتخدمي 
�ل�شطد�م  ملنعها  للقو�رب  �لطايف 
ب��امل��ر���ش��ى ب�����ش��ك��ل �آم�����ن لف���ت���ة �أن���ه 
و��شر�طات  م��ع��اي��ري  م���ر�ع���اة  مت 
�لأم��ان وذلك بهدف زي��ادة �لإقبال 
�لبحرية  �ل�شياحية  �لأن�شطة  على 
�لدر�جات  رك��وب  مثل  و�لرفيهية 
�أو  لها  �ملخ�ش�شة  �ملناطق  �ملائية يف 
�لتاك�شي �ملائي .و ي�شتهدف �مل�شروع 
ك���ل جم��ت��م��ع و�أف�������ر�د �لإم�������ارة من 
من   ، وزو�ر  وم��ق��ي��م��ني  م��و�ط��ن��ني 

كافة �أنحاء �لعامل.
ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شاد  جهته  من 
�أطلع  مبا  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي 
عليه من منجز�ت يف �مل�شروع تعترب 

�شنة   50 م��دى  على  �ملارينا  �أر����س 
يف  و�لقاطنني  �ل�شياح  ملنح  ق��ادم��ة 
ح�شارية  �شياحية  وج��ه��ة  �لإم����ارة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي������ة  ع���ن  ت��ع��رب 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
لالإحتاد  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 

حاكم عجمان.
ميد�نية  زي������ارة  خ����الل  ه����ذ�  ج����اء 
للم�شروع  �م�������س  ���ش��ب��اح  ب��ه��ا  ق����ام 
�لعمل  �شري  على  خاللها  �أط��م��ئ��ن 
متتبعا  بعجمان  �ملارينا  م�شروع  يف 
و�أعمال  ل��الإن�����ش��اء  �لأوىل  �مل��ر�ح��ل 
�لتي مت  �لبلوكات �خلر�شانة  �لردم 
منطقة  على  لإن�شائه  فيه  بناءها 
�ملوقع  تفقد  كما  ع��ج��م��ان،  مر�شى 
فيه،  تنفيذها  مت  �لتي  و�لإن�شاء�ت 
عبد  �أح��م��د  �ملهند�س  �شموه  ور�ف���ق 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لعو�شي  �ل���رز�ق 
وعدد  �لهند�شية  �ل�����ش��وؤون  لقطاع 

على  �خل����ر������ش����ان����ي����ة  �ل����ب����ل����وك����ات 
للو�شول على  �لأ�شا�شات �حلجرية 
�ملن�شوب �لت�شميمي �ملالئم لو�جهة 
عجمان �لبحرية بطول 2كم، وهو 
عبارة عن حاجز خر�شاين يت�شمن 
يتم  �أن  على  ي��خ��وت  مر�شى  �إن�����ش��اء 
�جناز �مل�شروع بنهاية �لعام �جلاري 
و�أ�شارت �إىل �إجمايل تكلفة �مل�شروع 
و�إجمايل طول  36 مليون  ح��و�يل 
جد�ر �ملارينا : 1،530 م و�إجمايل 

�ملنجز يف �ملوقع 34%.
يهدف  �مل�����ش��روع  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  �إىل 
�لإم������ارة م���ن خ���الل ت��وف��ري مرفاأ 
و��شتقطاب  ل����ل����ق����و�رب  ����ش���ي���اح���ي 
�إع�����د�ده ب�شكل  �ل�����ش��ي��اح ل���الإم���ارة و 
�لنفقات  �أقل  يتطلب  م�شتدمي مبا 
�ل�شيانة  عند  �ملتوقعة  �مل�شتقبلية 
�ملر�شى  حل���م���اي���ة  ت�������ش���ور  وو�����ش����ع 

•• اأبوظبي-وام:

�طلع �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لد�خلية �م�س على  �ل��وزر�ء وزير 
�لوطن  ل�شباب  �مل��ت��م��ي��زة  �مل���ه���ار�ت 
�لوطنية  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
 2013 مل���ه���ار�ت �لإم�������ار�ت ل��ع��ام 
�أبوظبي �لدويل للمعار�س  مبركز 
�أبوظبي  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني.
جولته  خ�������الل  �����ش����م����وه  وت������اب������ع 
يف ق����اع����ات �مل�����ش��اب��ق��ة ج���ان���ب���ا من 
�ملو�طنني  �لطلبة  ب��ني  �مل�شابقات 
�أب���رزه���ا م�شابقة  م��ن  و�مل��و�ط��ن��ات 
����ش���ي���ان���ة حم�����رك�����ات �ل����ط����ائ����ر�ت 
وم�����ش��اب��ق��ة ت���و����ش���ي���الت �لآل����ي����اف 

�لطلبة  م����ن  جم���م���وع���ة  ����ش���م���وه 
�مل�شاركني وخاطبهم قائال “ �إنكم 
حمظوظون بالرعاية �لكرمية من 
قيادتنا �لعليا وتوفريها �لإمكانات 
كافة  و�مل��ع��ن��وي��ة  و�مل���ادي���ة  �لتقنية 
�لرتقاء  مكونات  لكم  تكفل  �لتي 

مبهار�تكم مبختلف �ملجالت«.
وح���ث���ه���م ����ش���م���وه ع���ل���ى �ل��ت��م��ي��ز يف 
�ل��ت��ح�����ش��ي��ل �ل���ع���ل���م���ي و�لط�������الع 
و�لأدو�ت  �لأ���ش��ال��ي��ب  �أح����دث  ع��ل��ى 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �مل�����ش��ت��خ��دم��ة من 
وتطوير  تعزيز  �ل�شتفادة يف  �أج��ل 

قدر�تهم و�لإبد�ع.
بن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ق��ام  كما 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
بزيارة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�مل�����ش��اب��ق��ة .. م�����ش��ري� �إىل  ل��ق��اع��ات 

حم���م���د ع���ب���ي���د �ل���ق���ط���ام���ي وزي����ر 
�ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ب��ع��د ج��ول��ة يف 
قاعات �مل�شابقة �إن �لوز�رة حري�شة 
ع��ل��ى ����ش���ر�ك���ة ق���وي���ة وف���ع���ال���ة مع 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز 
مهار�ت  يف  ممثال  و�ملهني  �لتقني 
�لإمار�ت من �أجل �كت�شاف �لطلبة 
�لدر��شية  منذ مر�حلهم  �ملبدعني 
�لأوىل يف خمتلف مد�ر�س �لدولة 
�ملوؤ�ش�شات  م���ع  �ل��ع��م��ل  ث���م  وم����ن 
�لإبد�عات  هذه  �شقل  على  �ملعنية 
�لوطني  �ل����ه����دف  �إىل  و�����ش����ول 
�لكو�در  بناء  وهو  و�لأه��م  �لأ�شمى 
�لوطنية مبا يتو�فق مع متطلبات 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة حلكومة  �خل��ط��ة 
�لروؤية  ويحقق  �أبوظبي2030 

�لقت�شادية للدولة 2020.

�لريبورتات  وم�شابقة  �ل�شوئية 
وم�شابقة  �ل��ت��م��ري�����س  وم�����ش��اب��ق��ة 
وغريها  �لكهربائية  �ل��ت��م��دي��د�ت 
�ل�شاعدي  �شعود  �لعقيد  بح�شور 
�إد�رة �شكرتارية مكتب �شمو  مدير 
�لوزير و�ملهند�س ح�شني �حلمادي 
للتعليم  �أبوظبي  مركز  عام  مدير 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني ومبارك 
�ل�شام�شي نائب �ملدير �لعام وعلي 
�لإمار�ت  مهار�ت  رئي�س  �ملرزوقي 

وعدد من �مل�شوؤولني.
�لناجحة  �لتجربة  �شموه  و�شاهد 
فاطمة  ك���ل���ي���ة  ت���ق���دم���ه���ا  �ل�����ت�����ي 
ل��ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة ملعهد 
�أجل  م��ن  �لتطبيقية  �لتكنلوجيا 
�لدولة  يف  �ل��ط��ب��ي  �ل��ق��ط��اع  رف����د 
�لتقى  ك��م��ا  �ل��وط��ن��ي��ة.  ب���ال���ك���و�در 

�لقيادة  حر�س  �إط��ار  يف  تاأتي  �أنها 
�لطاقات  ��شتثمار  على  �لر�شيدة 
�ملو�طنني  �لطلبة  لدى  �لإبد�عية 
م���ن���ذ �ل�����ش��غ��ر وت��وج��ي��ه��ه��م نحو 
و�لتكنولوجية  �لهند�شية  �ملجالت 
�مل�����ط�����ل�����وب�����ة ل����ت����ن����ف����ي����ذ �خل����ط����ة 
و�لروؤية  ل��ل��دول��ة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�أبوظبي  حل��ك��وم��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل�شتوى  �أن  �إىل  ولفت  2030م. 
�مل����ه����اري و�ل���ع���ل���م���ي و�لك����ادمي����ي 
�رتقاء  �لإم��ار�ت يف  ل�شباب  �لعايل 
د�ئم ما يوؤكد �أنهم ميلكون جميع 
خمتلف  يف  للم�شاركة  �لإمكانيات 
�مل�شابقات �لعاملية وتلبية متطلبات 
تطمح  �لتي  �لقت�شادية  �لتنمية 

�إليها �لقيادة �لعليا للدولة.
بن  م��ع��ايل حميد  ق���ال  م��ن جهته 

�لتطويرية  للمنظومة  ��شتكمال 
�لد�ئرة  تنفذها  �ل��ت��ي  للم�شاريع 
ب��الإم��ارة وت��رج��م روؤي���ة وتطلعات 
لتتحول  عجمان  �إم���ارة  ف  �لقيادة 
جاذبة  عاملية  �شياحية  وج��ه��ة  �إىل 
�لبيئة  خ�������الل  م�����ن  ل���ل�������ش���ي���اح���ة 
�لنوعي  �ل�شتثمار  وبيئة  �لبحرية 
�لتجارة  لتطلعات  و�مل��و�ئ��م��ة  فيها 
�ل��ع��امل��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج وما 

�لإمارة  عن  م�شرقة  �شورة  يعك�س 
�لتنمية  وي��ربز جهودها يف حتقيق 
حر�س  و�أك���د  �ملن�شودة.  �ل�شياحية 
�مل�شروع  من  �لنتهاء  على  �لد�ئرة 
�لتفاقية  وف���ق  �مل��ح��دد  م��وع��ده  يف 
�ملنفذ  �ل�شركة و�ملقاول  �ملربمة مع 
ل��ه لف��ت��اً �إىل �أه��م��ي��ة �لل���ت���ز�م مبا 
�ل��ت�����ش��ام��ي��م و�مل�����و�د �خلام  ج���اء يف 
�مل��ربم على  �لعقد  �لالزمة له وفق 

�أن يتم متابعة كل مرحلة على حده 
بكافة  م�شيد�  منه  �لن��ت��ه��اء  حل��ني 
�جل���ه���ود �مل��ب��ذول��ة م���ن �جل��م��ي��ع يف 
�مل�����ش��روع يف م��وع��ده لي�شهم  �إجن���از 
وتطلعاتها  �لقيادة  روؤى  حتقيق  يف 
�ل�������ش���ي���اح���ي���ة مب�����ا ي����رج����م روؤي������ة 
من  تت�شمنه  وما   2013 عجمان 
م�شروعات تنموية تخدم �لقت�شاد 

�لوطني و�لتنمية �مل�شتد�مة.

و��شاف معاليه �أن �مل�شابقة حققت 
�لطلبة  وم��ن��ح��ت  ك���ب���ري�  جن���اح���ا 
�لكبري وت�شجيعهم  �ملعنوي  �لدعم 
لتقدمي كل مالديهم من �إبد�عات 

خالل �مل�شابقة.

ملدة  �أم�����س  ب����د�أت  �مل�شابقة  وك��ان��ت 
�أي�������ام حت����ت رع����اي����ة �شمو  ث���الث���ة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  �لأ�شرية 

طالبا   425 فيها  ويتناف�س  �لعام 
وط��ال��ب��ة م��و�ط��ن��ني م���ن خمتلف 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف 19 مهارة 
�لهند�شية  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 

و�لتكنولوجية و�لطبية. 

طحنون بن حممد يقدم واجب العزاء 
بوفاة را�شد بن علي بالعبدة ال�شام�شي

•• العني-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
�ملنطقة �ل�شرقية �شباح �م�س تعازيه ومو��شاته لأخوة و�أبناء 
باإذن �هلل ر��شد بن علي بالعبدة �ل�شام�شي وذلك  �ملغفور له 
مبنزل �لعائلة يف منطقة ز�خر يف مدينة �لعني وذلك تعبري� 
من �شموه عن م�شاركة �ملو�طنني �أحز�نهم ويف �إطار �لتو��شل 
�شكرهم  �لفقيد عن  و�أبناء  �أخ��وة  ل�شموه. وعرب  �لجتماعي 

وتقديرهم ل�شموه على هذه �للفتة �لإن�شانية �لكرمية. 

حاكم عجمان ي�شتقبل �شفري البو�شنة والهر�شك
•• عجمان-وام:

�لديو�ن  �لأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�لبو�شنة و�لهر�شك �لذي قدم لل�شالم على �شموه. ورحب  �لك�شاندر در�جيت�شيقيت�س �شفري  �لأمريي �م�س..�شعادة 
�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان بال�شفري �لبو�شني..متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام عمله مبا ي�شهم يف توطيد 
�لبو�شنه و�لهر�شك.  �لبلدين..م�شيد� بالعالقات �لطيبة �لتي تربط بني دولة �لإم��ار�ت وجمهورية  �لعالقات بني 
�لأعمال  زي��ار�ت متبادلة لرجال  تنظيم  �ل�شتثمار من خالل  �إىل بحث فر�س  �ل�شمو حاكم عجمان  ودعا �شاحب 
و�مل�شتثمرين من �لبلدين لإطالعهم على جمالت �ل�شتثمار يف �لبلدين. من جانبه نقل �شعادة �ل�شفري �لبو�شني 
حتيات فخامة �لرئي�س �لبو�شني �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي .. موجها �شكره و�متنانه ل�شموه 
على م�شاعره �لأخوية �لطيبة جتاهه وعلى ح�شن �لرحيب به..م�شيد� بالنه�شة �حل�شارية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها 
دولة �لإمار�ت يف خمتلف �مليادين. ومت خالل �للقاء ��شتعر��س عالقات �لتعاون �لثنائية و�شبل توطيدها بني �لبلدين 

�ل�شديقني. ح�شر �للقاء �شعادة حمد �لنعيمى مدير ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان وعدد من �مل�شوؤولني.

فرح ال�سراجحارث فالحابراهيم الن�ساريعبد العزيز اجلر�ان

ب�سبب 300 درهم 

الإعدام لآ�شيوي نحر �شقيقني كال�شاة يف راأ�س اخليمة

العثور على جثة ا�شيوي براأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ق�شت حمكمة �جلنايات يف ر�أ���س �خليمة يف جل�شتها 
رج����ب، وع�شوية  �مل�����ش��ت�����ش��اري��و���ش��ف  ب��رئ��ا���ش��ة  �أم�������س 
وع������ارف حميد�ن  ع���ب���د�ل���ك���رمي،  ح��م��د  �ل��ق��ا���ش��ي��ني 
�لزعابي، باإعد�م ) م،ه� ( بنغايل �جلن�شية يف جرمية 
قتل �ملجني عليهما مو�طنيه ) م ، �أ ( و) م ، ط ( وهما 
�إث��ر خالف على  بال�شكني  بنحرهما  وذل��ك  �شقيقيان 

مبلغ 300 درهم.
وتعود تفا�شيل �جلرمية �لب�شعة �لتي روعت جمتمع 
ر�أ�س �خليمة �إىل �شهر مايو من �لعام �ملا�شي 2011 
حينما تهجم �جلاين على �ملجني عليه �لأول وهو ) 
38 عاما وق��ام بنحره  �لعمر  �ل��ذي يبلغ من   ) �أ   . م 

ب�شكني ثم �لتوجه ل�شقيقه ) م . ط ( 32 عاماً  وكرر 
نحره بال�شكني نف�شها.

�ل��ق��ب�����س عليه �ع���رف �جل���اين �لذي  �إل���ق���اء  وع��ق��ب 
مبنطقة  �ملوؤ�ش�شات  �حدى  يف  �لعمل  �لقتلني  ي�شارك 
وعز�   ، تف�شيلياً  ومثلها  �جل��رمي��ة  بارتكابه  �لفلية 
�قد�مه على قتل �ل�شقيقني ب�شبب خالف معهما حول 
، و�شمن �عر�فاته  300 درهم  ب��  مبلغ مايل يقدر 
�ملجني  وج��ود  فر�شة  �نتهز  �أن��ه  �لعامة  �لنيابة  �أم��ام 
عليه �لأول يف غرفته و�ن�شغاله بالتحدث عرب هاتفه 
بطعنة  و�أ�شابه  بال�شكني  عليه  �عتدى  حيث  �لنقال 
قاتلة، ثم �أ�شرع �إىل �شقيقه �لأ�شغر �أثناء تو�جده يف 
�لآخر  �ل�شيطرة عليه وذبحه هو  غرفته ومتكن من 

بال�شكني نف�شها.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

عرت �شرطة ر�أ�س خليمة على جثة �آ�شيوي �جلن�شية 
ي��ب��ل��غ م��ن �ل��ع��م��ر 38 ع���ام���اً، م��ل��ق��اة ب��ج��ان��ب �إح���دى 

�لك�شار�ت باإحدى �ملناطق بر�أ�س �خليمة .
وبح�شب �لعقيد �شليمان حممد �لكيزي رئي�س مركز 
�ثر  باجلثة  �ل�شرطة  علمت  �ل�شامل  �لرم�س  �شرطة 
بالغ تقدم به �أحد �ملارة بعدما �شاهد �جلثة ملقاة على 
�لأر�س وعلى �لفور �ت�شل يف غرفة �لعمليات ب�شرطة 

ر�أ����س �خليمة، و�ل��ت��ي ق��ام��ت ب��دوره��ا ب��اإخ��ط��ار مركز 
�لرم�س �ل�شامل.  وقال �لكيزي يف �أعقاب �لبالغ توجه 
�ل�شرعي  �لطبيب  ير�فقة   ، و�لتحٍري  �لبحث  فريق 
�أنه ل  �لذي قام بفح�س �جلثة وخرج بتقرير مفاده 
كانت  �لوفاة  و�أن   ، �لو�قعة  حول  جنائية  �شبة  يوجد 
�مل�شت�شفى  طبيعية ويف �شوء ذلك مت نقل �جلثة �ىل 
متهيد�ً لت�شليمها لذويه لإمتام مر��شم �لدفن ح�شب 
للجهات  �لو�قعة  ملف  نقل  مت  كما  �ملتبعة،  �لأ���ش��ول 

�ملخت�شة ل�شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة.

هزاع بن حمدان بن زايد يقدم جوائز م�شابقة بحوث طلبة اجلامعات للفرق الـ18 الفائزة
•• اأبوظبي-وام: 

�شهد �ل�شيخ هز�ع بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان م�شاء �أم�س �لأول حفل �إعالن 
وتوزيع جو�ئز �أول م�شابقة لبحوث طلبة �جلامعات يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�لتي تنظمها كلية �لبحوث و�لدر��شات �لعليا بجامعة �أبوظبي حتت 
�آل نهيان وذل��ك �شمن مبادرة  ز�ي��د  �ل�شيخة لطيفة بنت حمد�ن بن  رعاية 
خطوة لأعلى �شباب. وت�شدر �ملركز �لأول يف فئة �لتعليم و�للغات �لطالبات 
�أبوظبي ويف فئة �لعلوم �لإن�شانية  �إنعام �ملدهون و�شلمى �ل�شيخ من جامعة 
و�لجتماعية �لطالبات �شمر عمارة وهبة �إبر�هيم وغز�ل كلي�شي من جامعة 
�أبوظبي و�ملعهد �لبرويل ويف فئة �لعلوم �لطبيعية و�ل�شحية �لطالب ديبان 

كي�شور من جامعة بيت�س بيالين دبي.

�شاجنوك  ورميا  فنان جا�شم  �لطالبات  �لأول  باملركز  فاز  �لهند�شة  فئة  ويف 
�أبر�ر  �لطالبات  �لأع��م��ال  �إد�رة  فئة  ..ويف  �أبوظبي  جامعة  من  عقدة  وولء 
�حلمادي و�شماح �لف�شيل ويقني حممود من جامعة �ل�شارقة .. �أما يف فئة 
تقنية �ملعلومات ففاز �لطالب حممد عبيد�هلل و�شفات �شلطان وحممد ح�شن 
�لظاهري  حرمل  بن  �شعيد  علي  �شعادة  �حلفل  ح�شر  �أبوظبي  جامعة  من 
رئي�س جمل�س جامعة �أبوظبي �لتنفيذي وعمد�ء �لكليات ونخبة من �أع�شاء 
�لهيئة �لتدري�شية و�لإد�ري��ة باجلامعة. وثمن �شعادة علي �شعيد بن حرمل 
�ل�شيخة لطيفة  �لتنفيذي مبادرة  �أبوظبي  �لظاهري رئي�س جمل�س جامعة 
بنت حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان يف رعاية ودعم م�شابقة بحوث طلبة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ..موؤكد� �أهميتها يف ت�شجيع �لطالب و�لطالبات من خمتلف 
موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف �لدولة على �لجتاه مبكر� نحو �لبحث �لعلمي 

وتوظيف خرب�تهم �لأكادميية و�لتطبيقية يف خدمة ق�شايا �لتنمية �لوطنية 
�مل�شتقبل مبا يعزز  �لق�شايا و��شت�شر�ف  من خالل ر�شد وحتليل مثل هذه 
من قدرة �لقطاعات �لتنموية يف �لدولة على مو�كبة �لتطور �لعلمي و�لتقني 
�لطالبية  و�لفرق  �جلامعة  �أ�شرة  تقدير  و�أع��رب عن  �لعامل.  ي�شهده  �ل��ذي 
توزيع  حلفل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  حل�شور  �مل�شاركة 
 108 �جلو�ئز يف هذه �مل�شابقة �لوطنية �لعلمية �لبارزة �لتي ي�شارك فيها 
من �لطالب و�لطالبات من �أكر من 8 جامعات يف �لدولة. وقال �بن حرمل 
�أبوظبي  جامعة  م�شرية  يف  �لقوية  �لركائز  �أح��د  ميثل  �لعلمي  �لبحث  �إن 
لأعلى  خطوة  �شعار  من  �تخذت  و�لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أهمية  تاأتي  هنا  وم��ن 
يف  و�لطالبات  �لطالب  من  �ل�شباب  حتفز  م�شامني  من  يحمله  مبا  �شباب 
�جلامعات على تكوين فرق بحثية و�ملناف�شة يف هذه �مل�شابقة وتعزيز �لبتكار 

و�لبد�ع لدى جميع �مل�شاركني مما يوؤهلهم لبناء قاعدة من �لكو�در �لبحثية 
عبد�ملح�شن  �ل��دك��ت��ور  �أك���د  جانبه  م��ن  �لعلمي.  �مل�شتوى  على  �ملتخ�ش�شة 
كل  مب�شاركة  �جلامعة  �عتز�ز  �لعليا  و�لدر��شات  �لبحوث  كلية  عميد  �أن�شي 
�لفرق �لطالبية من خمتلف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف �لدولة يف �مل�شابقة 
وتقدميهم ملا يزيد عن 53 بحثا علميا يف خمتلف فئات �مل�شابقة �ل�6 و�لتي 
�لطبيعية  و�لعلوم  و�لجتماعية  �لإن�شانية  و�لعلوم  و�للغات  �لتعليم  �شملت 
و�ل�شحية و�لهند�شة و�إد�رة �لأعمال وتقنية �ملعلومات ..لفتا �إىل �أن كال من 
�لفرق �مل�شاركة يف �مل�شابقة قدمت عرو�شها �لعلمية يف جل�شات منف�شلة وفقا 
ملجالت �مل�شابقة �ملختلفة منق�شمة �إىل جلان متخ�ش�شة مكونة من ما يزيد 
وخرب�ء  �لدولة  يف  �جلامعات  خمتلف  من  و�لعلماء  �لأ�شاتذة  من   41 عن 

�ل�شناعات �ملختلفة يف كل جمالت �مل�شابقة.

ح�سور متميز ملعر�ض عجمان للتدريب �التعليم »اأيتك�ض2013«

الجنحة امل�شاركة باملعر�س ت�شيد باأهميته وم�شاهمته يف دعم امل�شرية التعليمية بالمارة
•• عجمان ـ حممد بدير 

حت����ت ����ش���ع���ار �ل���وج���ه���ة �جل����دي����دة 
معر�س  فعاليات  ت�شتمر  للتعليم 
و�لتعليم  ل����ل����ت����دري����ب  ع����ج����م����ان 
من  ب��ت��ن��ظ��ي��م  )�أيتك�س2013( 
يف  عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
ز�ي��د جلامعة عجمان  �ل�شيخ  قاعة 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل���ع���ل���وم، و�ل����ذي 
ل����الإم����ارة  �ل�����روي�����ج  �ىل  ي����ه����دف 
و�أولياء  �لطلبة  و��شتقبال  تعليميا 
�لتخ�ش�شات  على  للتعرف  �لم��ور 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة م�����ن �ك�������ر م�����ن جهة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف �مل����ر�ح����ل، من 
تدريب  وم��ر�ك��ز  ومعاهد  جامعات 
ومد�ر�س. و�أكد �مل�شاركني باملعر�س 
�لقبال  وم�شتوى  �لتنظيم  بح�شن 
�ولياء  �و  �مل��د�ر���س  طلبة  من  �شو�ء 
�لم������ور ،ح���ي���ث �أ���ش��ت��ح�����ش��ن ح���ارث 
للعلوم  عجمان  جامعة  م��ن  ف��الح 
لليوم  �لقبال  ن�شبة  و�لتكنولوجيا 
ي��وؤك��د على  ذل���ك  �أن  م��وؤك��د�  �لول 
و�أ�شاف  �مل��ع��ر���س وجن��اح��ه  �أه��م��ي��ة 
يقدم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ج���ن���اح  �ن 
ك���اف���ة �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل ع����ن �ل���رب�م���ج 
�جلامعية  �ل��در����ش��ات  م��ن  �ملعتمدة 
�ل��ع��ل��ي��ا و�ل���ت���ي ت�شل  و�ل���در�����ش���ات 
بالإ�شافة  ه��ذ�  برناجما،   44 �ىل 
�للتحاق  ب��ك��ي��ف��ي��ة  �ل��ت��ع��ري��ف  �ىل 
كما  ب��اجل��ام��ع��ة،  �لت�شعة  بالكليات 
جامعة  بجناح  ق�شم  بوجود  �أو�شح 

وتقدمي  �ل�شنان  لفح�س  عجمان 
�لر�شاد بجمهور �ملعر�س.

و�أك��������د ع���ب���د �ل���ع���زي���ز �جل���������رو�ن ، 
عجمان  ج���ام���ع���ة  �لع��������الم  ك���ل���ي���ة 
�أهمية  على  و�لتكنولوجيا،  للعلوم 
�مل��ع��ر���س وم���ا ي��ق��دم��ه م��ن خدمات 
ومر�كز  �لتعليمية  للجهات  ���ش��و�ء 
و�أول�����ي�����اء  �ل���ط���ل���ب���ة  �أو  �ل����ت����دري����ب 
�مل���ع���ر����س من  �أن  م��ب��ي��ن��ا  �م����وره����م 
�لطالب وذويه على  �ن ي�شع  �شاأنه 
�لطريق �ل�شحيح يف كيفية �ختيار 
�لتعرف  خ����الل  م���ن  �ل��ت��خ�����ش�����س 
وكذلك  �لتخ�ش�شات  خمتلف  على 
ور�س �لعمل �لتي تقام على هام�س 
�لمور  و�أول���ي���اء  للطلبة  �مل��ع��ر���س 
لختيار  �ل�شحيحة  �لكيفية  ب�شاأن 
فرح  �لدكتورة  و�أك��دت  �لتخ�ش�س. 

�ن  عجمان،  �أك��ادمي��ي��ة  م��ن  �ل�شر�ج 
�مل��ع��ر���س خ��ط��وة ل��الأم��ام يف جمال 
�لتعليم ككل ولي�س �لتعليم �خلا�س 
يخدم  �ملعر�س  �ن  و�أو�شحت  فقط 
بد�ية  �ملجتمع  من  كبرية  �شريحة 
م�����ن �ل�����ط�����الب ب���ج���م���ي���ع �مل����ر�ح����ل 
�مورهم  و�أولياء  �لعمرية  و�لفئات 
لختيار ما ينا�شبهم وكذلك خدمة 
�لتعرف  �جلمهور عامة من خالل 
�لتدريب  وم����ر�ك����ز  م���ع���اه���د  ع���ل���ى 
تقدمه  وم����ا  �إخ��ت�����ش��ا���ش��ه��ا  ب��ك��اف��ة 
�لدكتورة  و�أك�������دت  خ����دم����ات،  م���ن 
و�حل�شور  �ملعر�س  على جناح  فرح 
مو�شحة  �لول  �ل��ي��وم  م��ن  �جل��ي��د 
�ملعر�س  زو�ر  بني  �لكبري  �لتفاعل 
بينهم  فيما  و�لتو��شل  و�لعار�شني 
�ملعر�س �شنويا  ، وطالبت �ن ينظم 

ملا له من �أهمية تعود على �جلميع 
تو��شل  ح�����ش��اب��ات  ع��م��ل  ي��ت��م  و�ن 
بتوير  �مل��ع��ر���س  ع���ن  �ل��ك��رون��ي��ه 
وفي�س بوك، وعن �أكادميية عجمان 
تعتمد  �لك���ادمي���ي���ة  �أن  �أو����ش���ح���ت 
�لعملية  يف  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  على 
�أثناء  �ليباد  با�شتخد�م  �لتعليمية 
من  و�لتي  �ل�شف  د�خ��ل  �لتدري�س 
�لطالب  �إدر�ك  تزيد من  �ن  �شاأنها 
و��شتيعابه، كما �و�شحت �ن �ملدر�شة 
 3 �أعمار طالبها بني  ت�شمل  حاليا 
�ىل 10 �شنو�ت وتتطلع �لكادميية 
�لدر��شية  �ل�����ش��ف��وف  ك��اف��ة  ل��ف��ت��ح 
بالعام �لدر��شي 2015 و2016 . 
من جانبه ��شاد �إبر�هيم �لن�شاري 
باملعر�س وما  �أدم��ن  نيو  من مركز 
يحتويه من �أهد�ف وخا�شة فر�شة 

تقدمه  وما  �لتعارف بني �جلمهور 
�ل���ت���دري���ب ، كما  م���ر�ك���ز وم��ع��اه��د 
�أثنى على ح�شن �لتنظيم و�لقبال 
�أن �ملعر�س بجانب ما  �جليد وقال 
يقدمه من متكني �لطلبة ودعمهم 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط حل��ي��ات��ه��م �ل��ع��ل��م��ي��ة و 
�مل��ه��ن��ي��ة ي��خ��دم ك��ذل��ك ق��ط��اع كبري 
م���ن �ل�����زو�ر ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى مر�كز 
�ل��ت��دري��ب و�ل��رب�م��ج �ل��ت��ي تقدمها 
و�لد�رة  ب��ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  دور�ت  م��ن 
و�لعالقات  �لجن���ل���ي���زي���ة  و�ل���ل���غ���ة 
�مل�شاركني  �أغ��ل��ب  �أن  كما   ، �ل��ع��ام��ة 
خ�شومات  ي���ق���دم���ون  ب���امل���ع���ر����س 
للز�ئرين منوها �أن مركز نيو �أدمن 
يقدم خ�شومات على �أ�شعار �لدور�ت 
و�لرب�مج ت�شل �ىل %25، وكذلك 

�ملر�كز �مل�شاركة.
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العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1314 عمايل جزئي                            
حمل  جم��ه��ول  �����س.م.م  �لفنية  للخدمات  و�شيد  ن��ي��از    -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حم�شن عبد�خلالق �شودري عبد�خلالق   قد �قام عليك 
درهم(   42280( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ل�شكوى  رقم  بالكفالة   �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
)2013/139287(    وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 �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  
ق�صم الق�صايا العمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1000 عمايل جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /1-  �شالون م�س كويت  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  كابالريو هري�شي  قد  �ي  / �شريي كاليري 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   42130( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�ل�����ش��ك��وى )2013/138544(     ب��الك��ف��ال��ة رق���م  �مل��ع��ج��ل  ب��ال��ن��ف��اذ  و���ش��م��ول �حل��ك��م 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 �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، 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�صم الق�صايا العمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/797 عمايل جزئي                            
حمل  جم��ه��ول  & ب��روم��و���ش��ن�����س  �يفنت�س  ج���ر�ن���دور    -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / روتي�س ماجبانو� بالن�شاي   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22.402 درهم(وتذكرة عوده 
من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
�ملطالبة �لق�شائية لل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة   رقم 
�ل�شكوى )2013/138116(    وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 
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�صم الق�صايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/554 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �جي�شكو لو�شطاء �لتاأمني ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شيف �ل�شالم �شديق �لرحمن   قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )  21372( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة 
�ىل مبلغ 214 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�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/238 تنفيذ ايجارات
����س.ذ.م.م   جمهول حمل  �ىل �ملنفذ �شده/1- عامر �ملدينة �شوبر ماركت 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ل�شركة  �لوطنية ل�شناعة �مل�شخات  ذ.م.م 
بني  بالف�شل  �خل��ا���ش��ة  �لق�شائية  �للجنة  م��ن  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  ومب��وج��ب 
�ملبلغ  �شد�د   -1 بالتي:  مكلف  فانك  دب��ي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين 
�ملنفذ به وقدره )391526( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن.  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. 
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/237 تنفيذ ايجارات
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �شوبر ماركت �ر���س �ملدينة 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ل�شركة  �لوطنية ل�شناعة �مل�شخات  ذ.م.م 
بني  بالف�شل  �خل��ا���ش��ة  �لق�شائية  �للجنة  م��ن  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  ومب��وج��ب 
�ملبلغ  �شد�د   -1 بالتي:  مكلف  فانك  دب��ي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين 
�ملنفذ به وقدره )176127( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن.  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. 
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/1270 عقاري كلي                    
�لقامة  ذ.م.م  جمهول حمل  ب��الز�  بوليفارد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
ت�شيلي  /ما�شيميليانو  وميثلها  ب��ر�ون  �ن  ديني�س   / �ملدعي  �ن  مبا 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ل�شام�شي  �لغبار  ر��شد  �شعيد  �شيف  وميثله: 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/4/22 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13 �ل�شاعة 11.00 

�شباحا بالقاعة ch1.B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     

  اعالن بورود التقرير بالن�صر
   يف  الدعوى 2011/980 عقاري كلي                    

ليمتد  �ل��ع��امل هودلينجز  ب���رج  ���ش��رك��ة  �مل��دخ��ل  /1-   �خل�����ش��م  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ينفر �ركان وميثله: يعقوب 
قا�شم �شاهني عبد�هلل  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  
بتاريخ 2013/4/7 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير 
�لحد  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�شة  �لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري 
 ch1.B.8 بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2013/5/12 �مل��و�ف��ق 

للتعقيب على �لتقرير. 
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/980 جتاري جزئي                                      
ذ.م.م وميثلها خليل  �لعام  �ل��ربي  للنقل  �مللكي  �شركة �خلط   -   1/ �ملدعي عليهم  �ىل 
�لعام ذ.م.م  �مللكي للنقل �لربي  �لبلو�شي 2- �شركة �خلط  ح�شني معروف غلوم �حمد 
وميثلها لذت على ريا�س علي مدير �ل�شركة 3- �شركة �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط 
للتمويل.  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / نبي دو�شت بروهي �تا حممد وميثله: 
ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )74238 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 �ل�شاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.19 بالقاعة  �س 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�لقل .)ونعلمكم بالعدول عن �حلكم �لتمهيدي(.
ق�صم الق�صايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/175 جتاري كلي                                      
�ىل �ملدعي عليه /1  - �شركة �ور��شيا لتنظيم �ملز�د�ت �لعلنية و�د�رتها- موؤ�ش�شة فردية 
ملالكتها عائ�شة �حمد حممد يو�شف    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد 
�شاجد حممود ليناكيالت وميثله: جمال علي �ل�شيد حممد �ل�شنقيطي  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 100.000 درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.     وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 
بتق�شري مدة  )و�م��رت  �شيكون مبثابة ح�شوري  فان �حلكم  .ويف حالة تخلفك  �لق��ل 

�مل�شافة ل�شبوع من تاريخ �لن�شر(
ق�صم الق�صايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1887 جتاري كلي                                      
�ىل �مل��دع��ي عليه /1  - ر�ئ���د �ح��م��د �ل��ن��م��ر  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / 
�شوبرماركت بر�ي�س لتاجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م وميثله: ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه   مببلغ )135000درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12%من تاريخ �ل�شتحقاق قيمة �ل�شيك 
رقم 2012/3/8 وحتى �ل�شد�د �لتام.       وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 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 )و�مرت بتق�شري مدة 

�مل�شافة ل�شبوع من تاريخ �لن�شر(
ق�صم الق�صايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/627   جتاري كلي        
نعلنكم  �لقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  �لعاملية  كيه  بيه  �ت�س  �ملحكوم عليه /1-  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/12/30 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/ �م ��س تي �شي ليمتد بالز�م ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 1002743 
بالدرهم  يعادله  م��ا  �و   ) و�رب��ع��ون  وث��الث��ة  و�شبعمائة  و�ل��ف��ان  �مريكي)مليون  دولر 
�مار�تي ) يف حدود مبلغ 3690094 درهم( وفائدة بو�قع 9% �شنويا �قامة �لدعوى يف 
�تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  بامل�شاريف  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى   2012/4/2
�ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/532   جتاري جزئي        
�لقامة  ����س.ذ.م.م   جمهول حمل  �لبناء  ملقاولت  �ح��د  �شركة  �ملحكوم عليه /1-  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/3/27 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة �ملهارة لتاجري �للت و�ملعد�ت بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره 79.774.23 درهم )ت�شعة و�شبعون �لفا و�شبعمائة و�ربعة و�شبعون 
درهما وثالثة وع�شرون فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
ومبلغ  �مل�شاريف  عن  ف�شال  �ل�شد�د  متام  وحتى   2012/8/12 يف  �حلا�شلة  �لق�شائية 
لال�شتئناف  قابال  �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة 
با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/470   جتاري كلي        
حمل  جمهول  ذ.م.م   �لعامة  للتجارة  �شمارل  �شركة   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
يف   2012/9/11 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة 
ملدعى  بالز�م  ليمتد   �شي  تي  ����س  �م  �شركة  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 3.478.439 دولر �مريكي  �و ما يعادله بالدرهم 
�لمار�تي و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 
2012/3/8 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مها بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1070   

�ملنذر/عبد�هلل ح�شن عبد�هلل �حلمادي �ملنذر �ليه: �شركة فيكتوري هايت�س 
للجولف و�ل�شكن و�لتطوير ذ.م.م  )جمهول حمل �لقامة(

بالآتي:  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  ��شبوع من  خ��الل  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   
1- ف�شخ جميع �لعقود و�تفاقيات �لبيع و�ل�شر�ء و�ليجار �ملوقعة بني �ملنذر 
وثالثون  �لف  ) فقط خم�شمائة  دره��م   530000 مبلغ  رد   -2 �ليها.  و�ملنذر 
�لن��ذ�ر. 3-  �لفيال مو�شوع  �شر�ء  للتعاقد على  �ملنذر  تكبدها  �لتي  دره��م( 
�لتعوي�س بن�شبة 12% من �ملبالغ �لتي �شددها �ملنذر �ىل �ملنذر �ليها من تاريخ 

�ل�شد�د �حلا�شل يف 2008/1/30 وحتى تاريخ رد هذه �ملبالغ.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية
رقم   2505 ل�صنة2010

�ىل �ملحكوم له / عبد�لقادر ��شماعيل ح�شني
�شد �ملحكوم عليه/ ريا�س ح�شني عبد�لقادر �بو عنزه

قررت �ملحكمة د�ئرة �لتنفيذ �فادتكم مبو�فقة �ملحكمة 
على �لت�شوية �ملطروحة �مامكم بتاريخ 2013/3/10  

 
 رئي�س ق�صم التنفيذ    
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية  

وزارة العدل  
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

ق�صم التنفيذ

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: �ادي الر�ؤية لتجارة احلا�سب  الآيل )�ض.ذ.م.م(.
�ل�شكل   �لعنو�ن: حمل رقم 2 ملك �شركة �حلو�ي للتجارة �لعامة- بر دبي- �لرفاعة  
بال�شجل  �ل��ق��ي��د  �ل��رخ�����ش��ة: 598110 رق���م  �ل��ق��ان��وين: ذ�ت م�����ش��وؤول��ي��ة حم����دودة. رق���م 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1013367 �لتجاري: 
مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2012/12/23 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
2012/12/23 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني العاملية 
لتدقيق احل�سابات  ، �لعنو�ن: مكتب رقم 11 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالعمال 
�خلريية ديرة- �ملمزر  هاتف: 2327770 04 فاك�س/2327771 04 م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: رفيق �سودري للنقليات )�ض.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل رقم 131 ملك �شامل �شعيد حممد �جلابري- نايف    �ل�شكل  �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �ل��ق��ي��د  رق���م   619916 �ل��رخ�����ش��ة:  رق���م  حم����دودة.  م�����ش��وؤول��ي��ة  ذ�ت 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1038681 مبوجب هذ� 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
 2013/3/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/3/13 بتاريخ  دب��ي 
لتدقيق  العاملية  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��س  �أي  لديه  وعلى من 
احل�سابات  ، �لعنو�ن: مكتب رقم 11 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالعمال �خلريية 
ديرة- �ملمزر  هاتف: 2327770 04 فاك�س/2327771 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��شم �مل�شفي: العاملية لتدقيق احل�سابات  ،
ديرة-  ر��شد لالعمال �خلريية  بن  موؤ�ش�شة حممد  رقم 11 ملك  �لعنو�ن: مكتب   
�ملمزر  هاتف: 2327770 04 فاك�س/2327771 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية   �ادي الر�ؤية 
لتجارة احلا�سب  الآيل )�ــض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
وعلى    2012/12/23 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2012/12/23
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��شم �مل�شفي: العاملية لتدقيق احل�سابات  ،
ديرة-  ر��شد لالعمال �خلريية  بن  موؤ�ش�شة حممد  رقم 11 ملك  �لعنو�ن: مكتب   
�ملمزر  هاتف: 2327770 04 فاك�س/2327771 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية    رفيق �سودري 
 2013/3/13 بتاريخ  دب��ي  ق���ر�ر حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  )�ـــض.ذ.م.م(  للنقليات 
�أي  لديه  م��ن  وعلى    2013/3/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق 
�عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
�ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10776 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/49 مدين  جزئي           
�لزعابي    جمهول حمل  وليد  ��شماعيل  �هلل  م��ال  �ملدعى عليه/1- خالد  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )3747.89 درهم(   و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 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�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/113 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- ر��شد علي عبد�هلل ر��شد �لزعابي    جمهول حمل �لقامة 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة)���س.م.ع(    وميثله:  �مل��دع��ي / �شركة �لم����ار�ت لالت�شالت  مب��ا �ن 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
�مل��دع��ى عليه مببلغ وق���دره )12214.52 دره���م(   و�ل��ر���ش��وم و�مل�شاريف  ب��ال��ز�م 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 �ل�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 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�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1069 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- علي حممد �حمد عبد�هلل �ملطوع �ل�شويدي جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )12801.05 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د  
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/3/25     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1225 مدين  جزئي           

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  ���ش��امل مبخوت ���ش��امل حممد �ل��ر����ش��دي  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   34939.72( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/6 �ل�شاعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.D.17 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل . .
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• املنطقة الغربية- الفجر:

�ل  ز�ي��د  بن  نظمت موؤ�ش�شة خليفة 
ن��ه��ي��ان ل��الإع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة حفل 
ل���ت���ك���رمي �ل����رب����وي����ني �ل���د�ع���م���ني 
ل���دع���م طلبة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ل���ربن���ام���ج 
�حلكومية  �مل������د�ر�������س  وط����ال����ب����ات 
�لدر��شي  للعام  �لغربية  باملنطقة 
2012-2013 وذلك حتت رعاية 
�ل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

وزير �شوؤوؤن �لرئا�شة. 
وح���������ش����ر ح����ف����ل �ل����ت����ك����رمي �ل�����ذي 
�ملرفاأ  مب��در���ش��ة  �ل��ي��وم  �شباح  �ق��ي��م 
�مل�����ش��رك��ة حم��م��د ح��ج��ي �خل����وري 
�مل���دي���ر �ل���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
�خلريية  ل��الإع��م��ال  نهيان  �ل  ز�ي���د 
�ملدير  �ل���ع���ام���ري  وم�����ش��ل��م حم��م��د 
للتعليم  �ل��غ��رب��ي��ة  ملكتب  �لإق��ل��ي��م��ي 
ديو�ن  �مل��زروع��ي من  �شامل  �شعيد  و 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
وم��ريه �مل��زروع��ي م��دي��رة �لربنامج 
�لتعليمي مبوؤ�ش�شة خليفة لالعمل 
مديرة  �مل��زروع��ي  و�شمه  �لإن�شانية 
�لغربية  مكتب  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد 

مديرة  م�شطفى  وفاطمة  للتعليم 
�ملدر�شة.

�لعام  �ملدير  و�لقي حممد �خل��وري 
نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  ملوؤ�ش�شة 
ل��الأع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة ك��ل��م��ة بهذه 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ن��ق��ل ف��ي��ه��ا حت���ي���ات �شمو 
نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة م���وؤك���د� ع��ل��ى �ن 
لتقدمي  �جلهود  كل  تبذل  �ملوؤ�ش�شة 
�إن�شانية ر�ئدة للمجتاحني  خدمات 
يف ك���اف���ة �مل����ج����الت د�خ������ل وخ�����ارج 
�لدولة كما �ولت �ملوؤ�ش�شة �هتمامها 
�لروة  يعد  �ل��ذي  بالتعليم  خا�شا 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل����دول����ة من 
ماديا  باملد�ر�س  �لطلبة  دعم  خالل 

ومعنويا. 
كلمته  يف  ح���اج���ي  حم��م��د  وك�����ش��ف 
�ن ع���دد �ل��ط��ل��ب��ة �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
 3000 بلغ  �لطلبة  دع��م  م�����ش��روع 
�لغربية  �ملنطقة  يف  وطالبة  طالب 
وط����ال����ب����ة  ط�����ال�����ب  �ل��������ف  و180 
م�شتوى  على  ومقيمني  مو�طنني 
�لدولة موزعني على 700 مدر�شة 
توفري  مت  حيث  ب��ال��دول��ة  حكومية 

م��ن م�شاريف  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ك��اف��ة 
باملدر�شة  �لإف���ط���ار  ل��وج��ب��ة  ي��وم��ي��ة 
وقرطا�شيه وزى مدر�شي وريا�شي. 
�لربوين  ح��اج��ي  حم��م��د  ون��ا���ش��د 
ب��اأ���ش��م��اء �لطلبة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ت��زوي��د 
�لدعم  ي�شملهم  ل��ك��ي  �مل��ت��ح��اج��ون 
�لدر��شي  �ل���ع���ام  خ���الل  �لإن�������ش���اين 
�حتياجات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  و  �ل���ق���ادم 
وريا�شي  مدر�شي  زي  من  �لطالب 
و�ل���ق���رط���ا����ش���ي���ة ب����الإ�����ش����اف����ة �ىل 
يومي  ج��ي��ب  م�����ش��روف  تخ�شي�س 
لوجبة �لإفطار حتى ي�شعر �لطالب 
ويفرغ  و�ملعنوي  �مل��ادي  بال�شتقر�ر 

�لطالب لدرو�شه وحب مدر�شته.
و�أكد حر�س �ملوؤ�ش�شة يف دعم �لأ�شر 
�مل��و�ط��ن��ة م��ن خ���الل ع���دة م�شاريع 
�ملو�طنات  م���ع  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��ي��م��ه��ا 
�أ�شا�س  ع��ل��ى  م��ن��ت��ج��ات��ه��ن  ب�������ش���ر�ء 
�لقطاع  توطني  بهدف  �ل���ش��ر  دع��م 
��شر�جتية  �طار  وذلك يف  �خلا�س 
�خلا�س  �لقطاع  توطني  يف  �لدولة 
�فطار  م�شروع  �مل�شاريع  ه��ذه  وم��ن 
و�لهد�يا  �ل�شيافة  وم�شروع  �شائم 
لدعم  خ�ش�شت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ذك��اري��ة 

�ملو�طنات �ملنتجات.

�لعامري  م�شلم  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
�لتعليم  مل��ك��ت��ب  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل���دي���ر 
موؤ�ش�شة  م�����ب�����ادرة  �ن  ب���ال���غ���رب���ي���ة 
نهيان لالأعمال  �ل  ز�يد  بن  خليفة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة ت���دل ع��ل��ى ك���رم و�شخاء 
�لقيادة �لر�شيدة حفظها �هلل يف دعم 
موؤ�ش�شات  ك��اف��ة  وت��ر�ب��ط  وت��الح��م 
�لدولة من �جل قيام جمتمع �شوي 
ي�شتطيع مو�كبة �لتطور لفتا �ىل 

ل��ت��ق��دمي دعمها  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ح��ر���س 
�شريحة  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز  �لإن�����ش��اين 
مو�طنني  �مل���ح���ت���اج���ني  �ل���ط���ل���ب���ة 
وم��ق��ي��م��ني مب���د�ر����س �ل���دول���ة مما 
�ملالئم  �مل����ن����اخ  ت���وف���ري  يف  ي�����ش��ه��م 
�لأمور.   للطالب ولالأ�شر ولأولياء 
وق�����دم حم��م��د ح���اج���ي م���دي���ر عام 
موؤ�ش�شة خليفة لالإعمال �لإن�شانية 
�ملكتب  م���دي���ر  �ل���ع���ام���ري  وم�����ش��ل��م 

�لقليمي للتعليم بالغربية �جلو�ئز 
و�لهد�يا للمكرمني و�شمل �لتكرمي 
وتربوي  �جتماعي  �أخ�����ش��ائ��ي   54
�لغربية  �مل���ن���ط���ق���ة  م�����د�ر������س  م����ن 
وقدم م�شلم �لعامري درعا ملوؤ�ش�شة 
�لن�شانية  جلهودها  تقدير  خليفة 
كما ق��دم باملثل ق��دم حممد حاجي 
للتعليم  �لق��ي��م��ي  ل��ل��م��ك��ت��ب  درع����ا 

بالغربية .

•• اأم القيوين-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين على بر�مج 
و�أهد�ف و��شر�تيجية وز�رة �لعدل وجهودها لالإرتقاء مب�شتوى �خلدمات �لتي تقدمها للجمهور. كما 
�طلع �شموه خالل ��شتقباله �ليوم يف �لديو�ن �لأمريي بح�شور �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد 
�ملعال ويل عهد �أم �لقيوين..معايل �لدكتور هادف بن جوعان �لظاهري وزير �لعدل على خطة �لوز�رة 
خالل �ملرحلة �لقادمة و�لر�مية �إىل تعزيز وتفعيل دورها يف حتقيق �لتميز و�لرقي خلدمة �ملجتمع 
وحتقيق ��شر�تيجية �لدولة. ح�شر �ملقابلة �ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س 

�لتنفيذى لإمارة �أم �لقيوين و�شعادة نا�شر �شعيد �لتالي مدير �لديو�ن �لأمريي يف �أم �لقيوين.

حاكم اأم القيوين يطلع على برامج واأهداف 
•• راأ�س اخليمة-وام:وا�شرتاتيجية وزارة العدل

�ختتم �شباح �م�س بر�أ�س �خليمة معر�س �لفر�س �لتطوعية �لأول على م�شتوى �لدولة مب�شاركة 
42 جهة من �لوز�ر�ت �لحتادية و�لدو�ئر �ملحلية وجمعيات �لنفع �لعام..و�أقيم �ملعر�س �لذي 
نظمته جمعية �لمار�ت للتنمية �لجتماعية بار�س �ملعار�س �ك�شبو بر�أ�س �خليمة و��شتمر ثالثة 
�أيام. وقالت عزة �حلب�شي �مل�شوؤول �لعالمي باجلمعية �ن فكرة �ملعر�س تتيح �لعديد من �لفر�س 
�لتطوعية وت�شجع �بناء �لوطن من �أفر�د وجماعات علي تقدمي وتنفيذ مبادر�ت ذ�تية وم�شاريع 
تطوعية مبتكرة خلدمة �ملجتمع يف �شتي �ملجالت و�لذي كانت من �أهد�فه غر�س قيم �لتطوع 
�أعلنت  �ملعر�س  خالل  من  �إنه  �ملهار�ت..و�أ�شافت  وتنمية  و�لب��د�ع  �لبتكار  وت�شجيع  �لن�سء  يف 
�جلمعية عن توفر نظام �إلكروين يعد �لأول من نوعه علي م�شتوي �لدولة يعمل علي ��شتمر�ر 
�ملوؤ�ش�شات  جميع  طريق  عن  بها  و�لإ���ش��ر�ك  �لتطوعية  �لفر�س  تقدمي  بتي�شري  �ملعر�س  فكرة 

و�لأفر�د.

اختتام معر�س الفر�س التطوعية براأ�س اخليمة 

•• اأبوظبي – فوؤاد علي 
مهار�ت  م�شابقة  ف��ع��ال��ي��ات  �خ��ت��ت��م��ت 
�أ�شماء  �شتعلن  و  ب��الأم�����س  �لإم�����ار�ت 
�أ�شاد  وق����د  �ل���ي���وم  ���ش��ب��اح  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
و�ملهاري  �لعلمي  بامل�شتوى  �لد�خلية 
ل�شباب �لوطن �لذي �أظهروه يف كافة 
�لوطنية  بامل�شابقة  �لتناف�س  جمالت 
فعالياتها  ت��و����ش��ل  �ل��ت��ي  ل��ل��م��ه��ار�ت 
بنجاح كبري يف مركز �أبوظبي �لوطني 
�أبوظبي  م��رك��ز  وينظمها  للمعار�س 
و�ملهني  �ل��ت��ق��ن��ي  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�س  مبارك  بنت 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ش���ري���ة رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد 
�ل�شيخ  �لعام وقد ر�فق �شمو  �لن�شائي 
�شيف بن ز�يد خالل �جلولة �لتي قام 
�مل�شابقة  ق��اع��ات  جميع  يف  �شموه  بها 
�مل��ه��ن��د���س ح�����ش��ني �حلمادي  م���ن  ك���ل 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر 
ومبارك  و�مل��ه��ن��ي  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
وعلى  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �ل�شام�شي 
�مل���رزوق���ي رئ��ي�����س م���ه���ار�ت �لم�����ار�ت 
�شمو  و�أ�شاف  �مل�شوؤولني.  من  ونخبة 
�أن ما  �آل نهيان  �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�لتي  �لكبرية  �جلهود  يعك�س  �شاهده 
ت��ب��ذل��ه��ا �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ممثلة يف 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظة �هلل من 
�مل�شتمر ل�شناعة  �لعمل �لوطني  �جل 
و�ملتقدمة  �مل��اه��رة  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
�ل�شناعية  �مل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف  يف 
�ملطلوبة  و�لتكنولوجية  و�لهند�شية 
�شعادته  ع��ن  م��ع��رب��اً  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  يف 
يقدمة  �لذي  و�ملتميز  �لرفيع  ب��الأد�ء 
�شباب وفتيات �لوطن يف كافة �ملحافل 

�ملحلية و�خلليجية و�لعاملية.
ك��م��ا ق����ام م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  �آل  م����ب����ارك 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع �أم�س بزيارة 
�لإم����ار�ت  مل��ه��ار�ت  �لوطنية  �مل�شابقة 
�طار  يف  ت���اأت���ي  �مل�����ش��اب��ق��ة  �أن  م����وؤك����د�ً 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة �لم��ار�ت��ي��ة  ح��ر���س 
�لبد�عية  �ل��ط��اق��ات  ����ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 

�ل�شغر  منذ  �مل��و�ط��ن��ني  �لطلبة  ل��دي 
�لهند�شية  �مل��ج��الت  نحو  وتوجيههم 
لتنفيذ  �مل���ط���ل���وب���ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
للدولة  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة  �خل����ط����ة 
و�لروؤية �لقت�شادية حلكومة �بوظبي 
2030 م�شري� �ىل �أن �مل�شتوي �ملهاري 
ل�شباب  �ل��ع��ايل  و�لك��ادمي��ي  و�لعلمي 
�لمار�ت يف �رتقاء د�ئم مما يوؤكد على 
�لمكانيات  كافة  ميلكون  �شباب  �نهم 
للتفوق �لعلمي و�لكادميي يف خمتلف 
�مل�شابقات �لعاملية �لتي ي�شاركون فيها 
لفتا �يل �ن �مل�شابقة �لوطنية ملهار�ت 
تكوين  وب���ق���وة يف  ت�����ش��اه��م  �لم������ار�ت 
�جيال جديدة من �شباب �لدولة �لذي 
يف  للم�شاهمة  عالية  �مكانيات  ميلك 
�لقت�شادية  �لتمنية  متطلبات  تلبية 
�لمار�تية  �لقيادة  �ليها  تطمح  �لتي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ل��ر���ش��ي��دة مم��ث��ل��ة يف 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��ذي يرى  �لدولة حفظة �هلل  رئي�س 
�ن �شباب �لدولة هم �لروة �حلقيقية 

لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
و �أ�شار �شموه �ىل �أن طلبة �لمار�ت يف 
�أنف�شهم  يف  يثقون  �مل�شابقات  خمتلف 
يوؤهلهم  مم��ا  �ل��ك��ب��رية  ق��در�ت��ه��م  ويف 
�خلليجية  �ملحافل  خمتلف  يف  للفوز 
عامة  �لم��ار�ت  �شباب  د�عيا  و�لعاملية 
�يل �لعمل �ملخل�س من �جل �لو�شول 
�يل �أرقي �مل�شتويات �لعاملية يف خمتلف 
�لتخ�ش�شات �لهند�شية و�لتكنولوجية 
ملجتمع  �لعليا  �مل�شلحة  ت��خ��دم  �ل��ت��ي 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وخالل �جلولة قام بها معايل حميد 
و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وزي����ر  �ل��ق��ط��ام��ي 
�ل�����وز�رة  �أن  �مل�����ش��اب��ق��ة ق���ال  �أرج�����اء  يف 
ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ع��م��ل ����ش���ر�ك���ة قوية 
�ب��وظ��ب��ي للتعليم  وف��ع��ال��ة م��ع م��رك��ز 
يف  ممثال  و�ملهني  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 
م���ه���ار�ت �لم�������ار�ت م���ن �ج����ل �لعمل 
�ملبدعيني  �لطلبة  لكت�شاف  �مل�شرك 
م��ن��ذ م��ر�ح��ل��ه��م �ل��در����ش��ي��ة �لوىل يف 
خم��ت��ل��ف م����د�ر�����س �ل����دول����ة وم����ن ثم 
�لعمل مع �ملوؤ�ش�شات �ملعنية على �شقل 
ه���ذه �لب���د�ع���ات و���ش��ول �ىل �لهدف 
�ل وهو  و�له������م  �ل����ش���م���ى  �ل���وط���ن���ي 
�ل�شباب  من  �لكو�در�لوطنية  �شناعة 

�لتفاعل  على  �لقادر  �ملبدع  �لمار�تي 
�ل�شناعي  و  �لتكنولوجي  �لنمو  م��ع 
مب���ا ي��ت��و�ف��ق م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات �خلطة 
�أبوظبي  حل��ك��وم��ة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لقت�شادية  �لروؤية  2030 ويحقيق 

. للدولة 2020 
لفتا �ىل �ن �لدورة �خلام�شة للم�شابقة 
�لإمار�ت2013  مل���ه���ار�ت  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أقيمت  �أن��ه��ا  �إذ  ك��ب��ري�ً  حققت جن��اح��ا 
حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
�لدعم  �لطلبة  منح  مما  مبارك  بنت 
�مل���ع���ن���وي �ل��ك��ب��ري وه����و �لم�����ر �ل���ذي 
���ش��ي��م��ن��ح��ه��م �ل���ف���ر����ش���ة ل���ت���ق���دمي كل 
مالديهم من �بد�عات خالل �مل�شابقة 
للتعليم  �أبوظبي  مركز  نظمها  �لتي 
�لتقني و�ملهني بكل جد�رة  و�لتدريب 
و��شتحقاق كما جنح �ملركز يف تطبيق 
مبهار�تك  عاليا  حلق  �مل�شابقة  �شعار 
يف ظ����ل ت����وف����ري ك����اف����ة �لم���ك���ان���ي���ات 
على  �لطلبة  ���ش��اع��دت  �ل��ت��ي  �لتقنية 
�أق�شى  �ىل  عاليا مبهار�تهم  �لتحليق 
م�شتوى ممكن. و�أو�شح مبارك �شعيد 
�ل�����ش��ام�����ش��ي ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام مركز 
�لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
تنظيم  يف  �مل���رك���ز  جن����اح  �ن  و�مل��ه��ن��ي 
ف��ع��ال��ي��ات �مل�����ش��اب��ق��ة �ل��وط��ن��ي��ة يرجع 
ب�شفة �أ�شا�شية �ىل �لدعم �لكبري �لذي 
للم�شابقة  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  تقدمه 
�لوطنية  �ل�شر�تيجية  �شمن  وذلك 
من  للتحول  �حلكومة  تنفذها  �ل��ت��ي 
نظام  �يل  للتعليم  �لتقليدي  �لنظام 
�لقائم  و�لتقني  �لتكنولوجي  �لتعليم 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  بني  �لربط  على 
وهو  �ل�شناعية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملتطورة 

ما ي�شعى �ليه �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
كافة  د�ئم  ب�شكل  يتابع  �لذي  �مل�شلحة 
�ل�شر�تيجية  ه���ذه  تنفيذ  م��ر�ح��ل 
من �جل توفري �لدعم �ملادي و�ملعنوي 
كامل  ل��ن��ج��اح��ه��ا وحت���ق���ي���ق  �ل��������الزم 
�هد�فها �لوطنية �ملن�شودة و�شول �يل 
نظام جديد من �لتعليم �لتكنولوجي 
�مل��رت��ب��ط فعليا  �ل���ر�ق���ى  و�ل�����ش��ن��اع��ي 
مب���ت���ط���ل���ب���ات �ل����ن����م����و �لق����ت���������ش����ادي 
و�ل�شناعي يف دولة �لم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
 

اعالن اأ�سماء الفائزين 
رئي�س  �ملرزوقي  علي  قال  ومن جهته 
مهار�ت �لمار�ت �أن �ملناف�شات �لت�شعة 
�ملعدة  �خل���ط���ة  وف�����ق  ت�����ش��ري  ع�������ش���رة 
على  م�شتمرة  �ملناف�شات  م��از�ل  حيث 
�لنتائج  يتم ح�شر  مدي يومني فيما 
�ل���ف���ائ���زي���ن خالل  و�ع�������الن �����ش���م���اء 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة �شباح  �حل��ف��ل �خل��ت��ام��ي 
�لدكتورة  ب��ح�����ش��ور  �خل��م��ي�����س  �ل��ي��وم 
رئي�س  دول���ة  وزي���رة  �ل�شام�شي  ميثاء 
�د�رة  ج��ام��ع��ة ز�ي�����د رئ��ي�����س جم��ل�����س 
نحو  �أن  �ىل  م�شري�  �ل����زو�ج  ���ش��ن��دوق 
31 موؤ�ش�شة ت�شارك يف �للجان �لفنية 

و�لتحكيمية للم�شابقة .

امل�ساركة  اخلليجية  ــود  ــوف ال
مب�سابقة مهارات الإمارات

�لهيئة  يف  �أع�������ش���اء  وف����ود  ���ش��ارك��ت  و 
�خلليجية مل�شابقة �ملهار�ت يف فعاليات 
�عجبو�  و  �لإم���ار�ت  م��ه��ار�ت  م�شابقة 
�لت�شهيالت  جودة  و  �لر�ئع  بالتنظيم 
و  �ملنظمة  �للجنة  ق��ب��ل  م��ن  �مل��ق��دم��ة 
م�شابقات  جم��ال  يف  �ملتميزة  �خل���ربة 
�مل������ه������ار�ت و ك������ون دول�������ة �لإم����������ار�ت 
�لإ�شر�ك  جم��ال  يف  �شباقة  �لعربية 
يف �مل�����ش��اب��ق��ات �ل��دول��ي��ة يف �مل���ه���ار�ت و 
�خلليجية  ب��ال��وف��ود  )�ل��ف��ج��ر(  �ألتقت 
�لنا�شري  حم���م���د  ه���ي���ف���اء  ق���ال���ت  و 
عمان  ب�شلطنة  �مل��ه��ار�ت  م�شابقة  من 
�ملحلية  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أن�����ه 
�لتعليم  ف��ي��ه��ا  ت�����ش��رك  ب��ال�����ش��ل��ط��ن��ة 

�أن����و�ع من  ن��خ��ت��ار  و  �مل��ه��ن��ي  و  �لتقني 
�ملت�شابقني حتت  و�شع  يتم  و  �ملهار�ت 
�لكليات  يف  يدر�شون  �لذين  �لإختبار 
و �ملعاهد ويتم و�شع �لأ�شئلة ماأخوذة 
�ل�شابقة  �لعاملية  �مل�شابقات  ��شئلة  من 
�لفائزين   3 �ختيار  يتم  �لنهاية  يف  و 
�خ�شاعهم  و  �مل���ح���ل���ي���ة  ب���امل�������ش���اب���ق���ة 
للتدريب وبعدها يتم �ختيار �لأول يف 

�مل�شابقات �خلليجية للمهار�ت .
و�لتي  �مل�شابقة �خلليجية  و�شاركنا يف 
 2008 يف  �لعني  مدينة  يف  �نطلقت 
و�أقيمت  �لثانية  �خلليجية  و�مل�شابقة 
يف �شلطنة عمان يف 2011 و �مل�شابقة 
�خلليجية �لثالثة و�لتي عقدت موؤخر�ً 

. يف مملكة �لبحرين يف 2013 
�لعاملية  بامل�شاركات  يخ�س  فيما  �أم���ا 
�شاركنا يف م�شابقة �لعاملية يف لندن عام 
2011 ب� 9 مهار�ت و �لآن �شن�شارك 
�لتي  و  للمهار�ت  �لعاملية  �مل�شابقة  يف 
ب�  باأملانيا  �شتقام يف �شهر يوليو �لقادم 
10 مهار�ت م�شيفًة �أن �ملتدربني يتم 
معتمدين  �ل�شلطنة  د�خ���ل  تدريبهم 
على �لكو�در �ملحلية وحالياً يتم �جر�ء 
�لقوى  وز�رة  ط���ري���ق  ع���ن  �مل�����ش��اب��ق��ة 
و�لتقني  �مل��ه��ن��ي  ب��ال��ت��دري��ب  �ل��ع��ام��ل��ة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ت��ق��ن��ي ي��ت��م ت��دري��ب��ه��م يف 

�لكليات �لتقنية .
�أن��ه ح�شلنا يف  �أب��ان��ت هيفاء حممد  و 
�مل�شابقة �خلليجية �لأوىل على �ملركز 
�لثانية  �خلليجية  �مل�شابقة  ويف  �لأول 
ح�شلنا �أي�شاً على �ملركز �لأول و �شاركنا 
ميد�ليات   6 ح�شلنا  و  م��ه��ار�ت   7 ب��� 
ذهبية و و�حدة ميد�لية ف�شية �أما يف 
�مل�شابقة �خلليجية للمهار�ت �لأخرية 
على  ح�شلنا  و  م��ه��ار�ت   8 يف  �شاركنا 
ميد�ليات   3 و  ذهبيتني  ميد�ليتني 
و�ح���دة  ب��رون��زي��ة  م��ي��د�ل��ي��ة  و  ف�شية 
�أن  م��ع  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ك���ان ترتيبنا  و 
�لتدريب كان مدته ق�شرية و مل يتعد 

�ل�شهرين .
�أعربت هيفاء حممد من �مل�شابقات  و 
�مل���ه���ار�ت �ل��ع��م��ان��ي��ة ع���ن �أم��ل��ه��ا بفوز 
باإ�شت�شافة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�مل�����ش��اب��ق��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ه��ار�ت يف عام 
�لإم����ار�ت  ب��ه دول���ة  مل��ا تتميز   2017
يف  �لعالية  ب��اخل��ربة  �ملتحدة  �لعربية 

و  �ملتميزة  �لتحتية  و�لبنية  �لتنظيم 
بها  للفوز  �لدولة  توؤهل  عو�مل  كلها 

�إن �شاء �هلل .
و �أ�شاف �شالح �ملري من وز�رة �لعمل 
�مل�شابقات  م�������ش���وؤول  �ل��ق��ط��ر  ب���دول���ة 
م��ه��ار�ت قطر نحن يف دول��ة قطر مل 
نن�شم بعد للمنظمة �لعاملية للمهار�ت 
�خلليجية  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  ع�شو  لكننا  و 
ل��ل��م��ه��ار�ت و ق���د ���ش��ارك��ن��ا يف �ل����دورة 
ب�شلطنة عمان  �أقيمت  �لتي  و  �لثانية 
و �لأخرية يف مملكة �لبحرين و كانت 
�لتجربة مميزة و فريدة و نتطلع باأن 
�إىل  �ن�شمو�  �ل��ذي��ن  باأ�شقاءنا  نلحق 

�ملنظمة �لعاملية للمهار�ت.
وقال حممد مرت�شى �لفار�بي رئي�س 
مهار�ت  مل�شابقة  �لتنفيذية  �للجنة 
حملية  م�شابقات  هناك  �أن  �لبحرين 
ب���ني م����د�ر�����س �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ف��ن��ي منذ 
وطنية  م�شابقات   10 وه��ى   2001
م�شاركتنا  �أم�����ا  و  �مل����ه����ار�ت  ب��ج��م��ي��ع 
للم�شابقات  �لأوىل  �ل����دورة  يف  ب���د�أت 
�نعقدت  �لتي  و  للمهار�ت  �خلليجية 
وكذلك  بالإمار�ت  هنا  �لعني  مبدينة 
�لأخري  �ل����دورة  نظمنا  و  م�شقط  يف 
�ل��ت��ي �ن��ع��ق��دت م����وؤخ����ر�ً يف �مل��ن��ام��ة و 
موؤخر�ً  �ل��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  �أن�����ش��م��ت 
بتاريخ  ل��ل��م��ه��ار�ت  �لعاملية  للمنظمة 
�بريل و ح�شلت على  �شهر  �لأول من 
ع�شوية 66 و مل ن�شارك يف م�شابقات 
مهار�ت �لتي عقدت يف �لرب�زيل لأنه 

مل يكن لدينا �ل�شفة �لر�شمية .
 4 و قد حازت مهار�ت �لبحرين على 
ميد�ليات ذهبية يف �مل�شابقة �خلليجية 
بامل�شابقة  للم�شاركة  ن�شتعد  حالياً  و 
�شهر  يف  باأملانيا  �شتقام  �ل��ت��ي  �لعاملية 
على  للح�شول  ن�شعى  و  �لقادم  يوليو 
�لإنرنت  ت�شميم  جمال  يف  �مليد�لية 

و �لتخ�ش�شني �خرين.
ن�شعى  �أن��ن��ا  مرت�شى  حم��م��د  وك�����ش��ف 
�أ�شوة  خليجية  ���ش��ر�ك��ة  ت�شكيل  �إىل 
بال�شر�كة �لدولية و �ن تكون كل دول 
جمل�س �لتعاون ممثلة بقوة باملنظمة 
طريق  عن  ك��ان  �ن  للمهار�ت  �لعاملية 
�أو �مل�شاركة  �لع�شوية مبجل�س �لإد�رة 
�لإيجابية بامل�شابقات و نكون فريق و 

�حد ميثل كل دول جمل�س �لتعاون .

ختــــام فعاليـــات م�شابقــــة مهــــارات الإمـــــــــارات

موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية تكرم الرتبويني مبدار�س باملنطقة الغربية

حممد مرت�سى الفارابي

هيفاء حممد ��سلطان بن عبداهلل من �سلطنة عمان ��سالح املري من قطر�سمو ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان يف القرية الرتاثية مع ال�سيخ �سخبوط بن مبارك اآل نهيان

قام �لدكتور �أحمد �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي، بالقيام مبهام 
معامالت  ��شتقبل  وقد  بالأم�س،  نايف  �ملركزية  �ل�شالة  يف  ت�شجيل  �إد�ري 
عليها،  �لإلكروين  و�لتدقيق  للت�شجيل  و�لدعاوى  طلبات  من  �ملتعاملني 
�ل�شمو  لروؤية �شاحب  ��شتناد�ً  �لتي تنطلق  �مليد�ن  وذلك �شمن مبادرة يف 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي، ب�شرورة �لنزول للميد�ن و�لطالع على �أي ق�شور.
�لرئي�شية  و�مل�شوؤوليات  �لو�جبات  على  دب��ي  حماكم  ع��ام  مدير  �أطلع  كما 
عددهم  يبلغ  و�ل��ذي  �ملركزية  �ل�شالة  يف  �لت�شجيل  �إد�ري  بها  يقوم  �لتي 
����ش��ت��ف�����ش��ار�ت �لعمالء  �ل����رد ع��ل��ى  �ل��و�ج��ب��ات  ت��ل��ك  )؟؟؟( م��وظ��ف، وم���ن 
�خلارجيني و�لد�خليني، و��شتالم وت�شجيل �لطلبات و�للو�ئح من متعاملي 
�إ�شد�ر  �إىل  بالإ�شافة  و��شتكمالها،  �لأولية  �لبيانات  و�إدخ��ال  دبي  حماكم 
�لدعوى  �إ�شناد  كذلك  �لر�شوم،  وحت�شيل  للمتعاملني  ر�شوم  توريد  �أم��ر 
للقا�شي �ملخت�س وحتديد مو�عيد �جلل�شات و�إ�شد�ر �لإعالنات �لق�شائية 
و�ملخاطبات، حيث ي�شتلم �إد�ري �لت�شجيل يومياً معاملة. و�أكد بن هزمي �أن 
�ملبادرة تنطلق من قناعة �لتو��شل �ملبا�شر مع خمتلف �مل�شتويات �لوظيفية، 
و�لوقوف عن قرب على �ملهام �لوظيفية �لتي ميار�شها �ملوظف مهما كانت 
وظيفته يف �أق�شام و�إد�ر�ت حماكم دبي، بالإ�شافة �إىل �إنها فر�شة للوقوف 
وميادين  �لتنظيمية  �لوحد�ت  خمتلف  يف  للعمل  �لو�قعية  �لظروف  على 
�لعمل. و�أ�شار �إىل �أن من �لغايات �ل�شر�تيجية �لتي يرتكز عمل حماكم 
�إعطاء �لأولوية يف عمل �ملحاكم �لق�شائي وتلبية توقعات  دبي عليها، هي 
�ملجتمع يف هذ� �ملجال، كما �أن مو�ردنا �لب�شرية ل تز�ل يف مقدمة �أولويات، 
حيث خ�ش�شت �أحدى غايات �ملحاكم �لهتمام باملو�رد �لب�شرية ما هو �إىل 

مدلول و��شح على هذه �لأولوية. 

مدير عام حماكم دبي اإداري ت�شجيل يف امليدان 
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تنفيذ رقم 2011/1173 عام - حجز :2011/779
�سد:�سركة نا�سومي اأمربيال للمجوهرات �العود

ل�سالح:امني جمعان �سامل الكندي
ا��ساف املال

يف تاريخ 2013/5/8 و�لي��ام �لتالية �ذ� �قت�شى �حلال �شيباع باملز�د �لعلني �ملال �ل��و�رد �و�شافة �دناه وذلك 
تنفيذ� للحكم �ل�شادر يف �لق�شية �عاله �شيكون �لبيع يف �لعني نف�شه )�بوظبي - �ملارية مول �مليز�ن حمل 

�لك�شندر يت لتجارة �لعطور و�لنظار�ت و�لف�شيات و�ل�شاعات و�لحجار �لكرمية(. 
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عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة 
عبوة
جديد
جديد

م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل 
م�شتعمل

م�شبحة مقا�شات خمتلفة
م�شبحة

م�شبحة كهرمان
م�شبحة 
م�شبحة

م�شبحة كبرية
م�شبحة جب�س وجليز كبرية

�شاعات رجايل وحرميي �نو�ع خمتلفة
خامت لوؤلوؤ �نو�ع خمتلفة
خامت ف�شي �نو�ع خمتلفة

خامت بف�شو�س �حجار كرمية
نظارة �شم�شية

عقد لوؤلوؤ
طقم �شل�شلة وحلق �نو�ع خمتلفة

�شل�شلة ف�شية
�شل�شلة ف�شية
�ن�شيال ف�شي 
تعليقة �شل�شلة

�ن�شيال ف�شي مطعم بف�شو�س �حجار كرمية
��شورة ف�شية

�ن�شيال لوؤلوؤ و�نو�ع خمتلفة
م�شبحة كهرمان عقد �نو�ع خمتلفة

�شل�شلة �نو�ع خمتلفة بال�شتيكية
�ن�شيال لعب بال�شتيك

حمفظة جلدية
عالقة مفاتيح بلعب

حلق لوؤلوؤ
حلق زجاج كريت�شال
تعليقة �شل�شلة ف�شية

حتف م�شنوعة من �للوؤلوؤ �ل�شناعي
فاز�ت �نو�ع خمتلفة

حتف كري�شتال 
ح�شان خ�شب وجلد حتفة

 عطر ريال مدريد 100 ملم
عطر �جنل 50 مم

عطر ريال مدريد �شعة 72 عبوة للكرتونة
تربل �ك�س 50 مم
هو�ج�س 10 مم

عطر �شمارت
�شانيل
�ز�رو
�شكاد�

�مربيو �رمني
 جيوفن�شي
دل�س جاباتا
نيتا رتي�شي

عطر
ديور

عطر بو�س
عطر لكو�شت

عطر كالفن كالين 
عطر �وبيوم
عطر ديزل

عطر فالنتينيو
عطر �لك�شندريت

عطر �غليك
عطر توما�س

عطر ر�لف لور�ن
 عطور متنوعة ي�شعب فرزها وح�شرها

عطور مغلفة كهد�يا
زجاجات عطر �شائب

�شنطة هد�يا
طاولة مكتب خ�شبية

فرنينات عر�س طاولة بو�جهات زجاجية
دولب عر�س بو�جهة زجاجية

كر��شي خ�شبية
�شاعة حائط

تليفزيون م�شتعمل
ري�شيفر

SAFEGUYD خزينة جتوري عليها ��شم
PYESIDIUM جهاز ك�شف �لحجار نوع

TABLEPALAAOSOPE جهاز فح�س �لحجار
DIAMOND SELECTOR جهاز فح�س �لحجار نوع
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ق�صم التنفيذ
 اخطار دفع بالن�صر  يف الق�صية التنفيذية  رقم 2012/394      

�ىل �ملحكوم عليه/ جناة �شالح زوجة �حمد نا�شر  
 ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة �لبتد�ئية قد ��شدرت بحقك 
حكما بتاريخ  يوم �لثنني 8 �غ�شط�س 2011 يف �لق�شية رقم 2010/394 جزئي  

مدنى بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 3236 درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف. 
ل�شالح �ملحكوم له: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�شار �ليه 
�ع��اله. لذ� يتوجب عليك تنفيذ �لقر�ر خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
�ليوم �لتايل للن�شر. ويف حال  تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه ح�شب �ل�شول.
 رئي�س  ق�صم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 �خلمي�س 25 �بريل 2013 �لعدد 10776      

    اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/301 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

�لمار�ت  �جلن�شية:  ����س.م.ع  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: خالد نا�شر حممد �شعيد �لكعبي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 8645 درهم +  12% فائدة قانونية  �ملطلوب 
عنو�نه:  �لم����ار�ت    �جلن�شية:  �لكعبي  �شعيد  حممد  نا�شر  �ع��الن��ه/خ��ال��د 
يوم  �ملحكمة  �ع��اله وح��ددت  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �ق��ام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/5/14 موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/4/22
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �خلمي�س 25 �بريل 2013 �لعدد 10776      

    اعالن للح�صور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/300 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

�لمار�ت  �جلن�شية:  ����س.م.ع  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: حممد �شامل حممد �شامل �لغيالين �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 11168 درهم +  12% فائدة قانونية    �ملطلوب 
عنو�نه:  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �لغيالين  �شامل  حممد  �شامل  حممد  �عالنه/ 
�ملحكمة يوم  �ع��اله وح��ددت  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �ق��ام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/5/14 موعد� لنظر �لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �ل��د�ئ��رة  �م��ام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ :2013/4/22
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �خلمي�س 25 �بريل 2013 �لعدد 10776      

 اخطار دفع بالن�صر  يف الق�صية التنفيذية  
رقم 2013/241      

ر�أ�س   �لعنو�ن:   - �جلن�شية:  �ل�شحي  �حمد  علي  حليمة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�خليمة- موبايل.... ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد ��شدرت 

بحقك حكما بتاريخ 2012/9/27 يف ق�شية )2010/632(مدين جزئي 
ن�س �حلكم

ل�شالح  �ملحكوم له: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية- �لعنو�ن: ر��س 
�خليمة بناية �ل�شيخة ح�شة موبايل 0505400199 ومبا �ن �ملحكوم له �عاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله. فموجب هذ� �نت 
مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل: ويف 
�لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  ذل��ك  عن  تخلفك  حالة 

لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�صم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 �خلمي�س 25 �بريل 2013 �لعدد 10776      

 اخطار دفع بالن�صر  يف الق�صية التنفيذية  
رقم 2013/247      

ر��س  �ل��ع��ن��و�ن:   - �جلن�شية:  حمدي  علي  ع��ب��د�هلل  علي  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�خليمة- موبايل.... ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد ��شدرت 

بحقك حكما بتاريخ 2012/6/18 يف ق�شية )2002/238( مدين جزئي
ن�س �حلكم

ل�شالح  �ملحكوم له: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية- �لعنو�ن: ر��س 
�خليمة بناية �ل�شيخة ح�شة موبايل 0505400199 ومبا �ن �ملحكوم له �عاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله. فموجب هذ� �نت 
مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل: ويف 
�لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  ذل��ك  عن  تخلفك  حالة 

لتنفيذ �حلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم �لتنفيذ �لتي �شترتب عليك.
 رئي�س  ق�صم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 �خلمي�س 25 �بريل 2013 �لعدد 10776      

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  317 /2013   جت جز- م ت-ب- اأظ  

مدعي/ موؤ�ش�شة �جمل �شاهني لعمال �لبال�شر ميثلها/�جمل �شاهني غالم �حمد 
�لعامة ذ.م.م  �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �شركة ميمانا للمقاولت و�ل�شيانة 
�لدعوى: مطالبة  �لمار�ت   مو�شوع  �جلن�شية:  توما�س ميخائيل  وميثلها ميمانا 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  ميمانا  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   25.000 مالية 
ذ.م.م وميثلها ميمانا توما�س ميخائيل �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/14 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لثانية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  171 /2013   عم كل - م ع-ب- اأظ  

تينيه  عليه:  مدعي  �لردن  �جلن�شية:  معتوق  د�ود  �حمد  �شامي  مدعي/ 
�ملطلوب  �لدعوى: م�شتحقات عمالية  �لمار�ت مو�شوع  �لمار�ت �جلن�شية: 
�عالنه/تينيه �لمار�ت �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/19 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لوىل  �لد�ئرة 
مزيد مول �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  2013/4/23
قلم املحكمة العمالية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1049   

�ل�شيخ  �لول/  �ليها  �ملنذر  �جلعبي  ��شماعيل ح�شن  �ملحامي/  بوكالة  )ذ.م.م(  للعقار�ت  كابيتول  �ملنذرة/    
حممد �شعيد �شهيل �ل�شرقى جمهول حمل �لقامة �ملنذر �ليها �لثانية/ �كزوتيك جنجل للتجارة )ذ.م.م( 
جمهولة حمل �لقامة. مبا �ن �ملنذرة تقدمت بالنذ�ر ملطالبتكما ب�شرورة �شد�د مبلغ 43650 درهم )�ثنان 
وث��الث��ون �ل��ف دره��م ( ب��دل �لي��ج��ار �خل��ا���س بامل�شتودع رق��م 9 على �لر����س رق��م 409-368 منطقة �لقوز  

�ل�شناعية �لثالثة مع عدم جتديد عقد �ليجار �لذى ينتهى يف 2013/3/9 و�خالء �ملاأجور.
�عليه:- فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليهما ب�شرورة �شد�د مبلغ 43650 درهم ) �ثنان وثالثون �لف درهم( بدل 
�ليجار �خلا�س بامل�شتودع رقم 9 على �لر�س رقم 409-368 منطقة �لقوز �ل�شناعية �لثالثة وعدم جتديد 
عقد �ليجار �لذى ينتهى فى 2013/3/9 و�خالء �ملاأجور وت�شليم  �مل�شتودع خاليا من �ل�شو�غل خالل �شهر 
من تاريخ هذ� �لن��ذ�ر و�ل فان �ملنذرة �شوف ت�شطر  لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �شدهما و�لكفيلة 
بحفظ  حقها مبا يف ذلك �قامة دعوى �مام جلنة �ليجار�ت ملطالبتهما باخالء �ملاأجور و�شد�د بدل �ليجار 

حتى تاريخ �لخالء �لفعلى.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/148 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
�ملنفذ  �لمار�ت     �جلن�شية:  �حلو�شني  غريب  ح�شن  غريب  ح�شن  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :ح�شن عبد�حلق عبد�ملالك �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنهم: 1-مبخوت 
عبد�هلل �شالح   2- حممد عبد�هلل مبارك 3- علي حممد �لقد�شي 4- عمر حممد 
علي 5- �شعيد عو�س برح 6- ناجي عبد�هلل علي 7-  �شعيد حمد علي   عنو�نه: بالن�شر 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
2012/480 مد ين- م ر- �س �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/27 
باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد� 
�لتنفيذ-  �بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  905/ 2011 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : فوؤ�د �شعيد حممد علي �جلن�شية: م�شر �مل�شتاأنف عليه:كا�شمربي 
لل �شانكر د��س و�خرون �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء حكم    
�ملطلوب �عالنه/�شالح بخيت م�شلم �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر  مبا 
�ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2010/285 ت ك- م - 
�أظ ب  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/28 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف الطلب رقم 2013/2 

اغفال  2012/1252 جتاري - م ت- �س- اأظ
طالب �لغفال: �فر�ز �حمد �شيخ حمبوب �جلن�شية: �لهند �شد: جمال علي 
�غفال عن  �لطلب: طلب  �لمار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  �شالح �حلربي  قائد 
�جلن�شية:  �حلربي  �شالح  قائد  علي  جمال  �عالنه:  �ملطلوب  قانونية  فو�ئد 
�لمار�ت حيث �ن طالب �لغفال �قام �لطلب �ملذكور �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �جلل�شة �ملحددة لنظر �لطلب بثالثة �يام على �لقل.�شدر 

بتاريخ : 2013/4/24
                                                                              قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
        اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1599 /2012   جت  كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: التامني والتعوي�س التجاري    
�حمد  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  للتامني  �لوطنية  �لبحرية  �شركة  مدعي/ 
حممد عبد�هلل �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 
عبد�هلل  حممد  �حمد  �عالنه/   �ملطلوب  قانونية  فائدة   %12  + درهم   397.800.00
�ملزروعي �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�شة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
        اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1788 /2011   جت  كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية         
ذ.م.م وميثلها  لل�شاعات  �ملو��شم  �شركة  عليه:  �لمار�ت مدعي  �جلن�شية:  برود�  بنك  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �جلن�شية  هندي  �ليك�شاندر-  �شاكو  �شيالكال  مديرها/ 
بو�قع 12%  مع �حلكم  �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 2013439.75 درهم وفائدة قانونية 
وميثلها  ذ.م.م  لل�شاعات  �ملو��شم  �شركة  �عالنه/   �ملطلوب  �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  ب�شحة 
مديرها/ �شيالكال �شاكو �ليك�شاندر- هندي �جلن�شية عنو�نه: بالن�شر)بورود تقرير �خلربة 
�مل�شرفية- �لتكميلي( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/5/6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/11

قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/140 ك ع ح   
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
على  �لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �لكتبي  خليفه  ر��شد  �شعيد  ر��شد 
 ) للحالقة   اخلمريي  )�سالون  �لتجاري  �ل�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
�مللف )63100(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
�شامل  بن  :�حمد  �ل�شيد  �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل 
بن حممد �لنعيمي �جلن�شية: عمان   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة   البلدية والتخطيط احلميدية                                   

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/315  

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
غامن ن�شيب غنيم جوهر �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف 
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�سالون اليدي املاهرة للحالقة   
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )62637( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل :حممد �شنان �شاملني حممد 
�لنقبي �جلن�شية: �لم��ار�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�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    

  اعالن بالن�صر
رقم املرجع :2013/412    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�شيدة /��شي في�شال ويليام مار�شال �شانكتي�س هندية 
�شوء  100% يف /�شالون  �لبالغة  كامل ح�شتها  و�لتنازل عن  �لبيع  ترغب يف  �جلن�شية 
�بر�هيم  حممد  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   )557207( رقم  رخ�شة  مبوجب  لل�شيد�ت  �ل�شم�س 
ح�شن �شامل �ملرزوقي- �مار�تي �جلن�شية وتغيري �ل�شكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل 

موؤ�ش�شة فردية. تعديالت اخرى. 
.وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل
دار الق�صاء ال�صارقة   

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ق�صم التنفيذ
 اخطار دفع بالن�صر  يف الق�صية التنفيذية  رقم 2012/753      

�ىل �ملحكوم عليه/ عبد�هلل �شامل علي كرن
 ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة �لبتد�ئية قد ��شدرت بحقك 
حكما بتاريخ  يوم �خلمي�س 31 مايو 2012 يف �لق�شية رقم 2012/49 جزئي  

مدنى بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 6026 درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف. 
ل�شالح �ملحكوم له: موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�شار �ليه 
�ع��اله. لذ� يتوجب عليك تنفيذ �لقر�ر خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
�ليوم �لتايل للن�شر. ويف حال  تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك 

�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه ح�شب �ل�شول.
 رئي�س  ق�صم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية

 �خلمي�س 25 �بريل 2013 �لعدد 10776      

العدد  10776 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/11 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �حمد دوري�س مبارك �شامل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )12586.49 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د   متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 �ل�شاعة 8:30 �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�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1244 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- نا�شر يو�شف حممد ح�شن   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )3708.80 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د   متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 �ل�شاعة 8:30 �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�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/7 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد عاي�س مطر خليفة �لكتبي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   11828.24( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ل�شاعة 8:30 �س  �ملو�فق 2013/5/1  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل�شد�د  
بالقاعة ch2.D.17 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�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: هومز ز��ن  )�ض.ذ.م.م( رقم �لرخ�شة: 607258 
�لعنو�ن: معر�س )9( ملك جمعه �ملاجد- بر دبي- �حلمرية �ل�شكل �لقانوين:  ذ�ت 
م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1024390 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
ت�شديق  تاريخ   2012/12/12 : �لقر�ر  تاريخ  �لعدل  كاتب  �عاله-  �ملذكورة  �ل�شركة 
�لقر�ر: 2012/12/12 وعلى من لديه �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي 
�لتايل:  �لعنو�ن  يف  احل�سابات  �تدقيق  لال�ست�سارات  الــد�يل  املركز  �ملعني 
�لثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ  �مل�شتند�ت و�لور�ق  م�شطحبا معه كافة 
ن�شر هذ� �لعالن. �لعنو�ن:  مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية 
�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة ، ديرة - هاتف :2501521-04 �لفاك�س: 04-2501522 

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بتعيني م�صفي    

��شم �مل�شفي: املركز الد�يل لال�ست�سارات �تدقيق احل�سابات
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �عاله لت�شفية �شركة:هومز ز��ن )�ض.ذ.م.م( كاتب �لعدل تاريخ 
من  وعلى    2012/12/12 �ل��ق��ر�ر:  �لت�شديق  تاريخ   2012/12/12  : �لقر�ر 
لديه �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف �لعنو�ن �لتايل:  
م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل 45 يوما من 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. �لعنو�ن:  مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن 
 04-2501521: هاتف   - دي��رة   ، و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد 

�لفاك�س: 04-2501522 
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��شم �ل�شركة: بيرت�نا�ض باريك لتجارة معدات امل�سانع )�ض.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 302 ملك حممد �شريف وحاجي فريدوين - ديرة- نايف �ل�شكل  
بال�شجل  �ل��ق��ي��د  �ل��رخ�����ش��ة: 659137 رق���م  �ل��ق��ان��وين: ذ�ت م�����ش��وؤول��ي��ة حم����دودة. رق���م 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1082490 �لتجاري: 
مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2012/9/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر 
2012/9/26 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ام ار ا�ض 
كيه ان بي حما�سبون قانونيون ، �لعنو�ن: مكتب رقم 302 ملك بن حيدر للعقار�ت- 
ديرة- �لقرهود هاتف: 2395572 04 فاك�س/2395573 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
�لعنو�ن: مكتب رقم   ، ار ا�ض كيه ان بي حما�سبون قانونيون  ام  �مل�شفي:  ��شم 
302 ملك بن حيدر للعقار�ت- ديرة- �لقرهود هاتف: 2395572 04 فاك�س/2395573  
تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04
امل�سانع   معدات  لتجارة  باريك  بيرت�نا�ض  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي 
)�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2012/9/26 و�ملوثق 
ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2012/9/26  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عر��س 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية
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�أجرى وزير �خلارجية يف حكومة ت�شريف �لأعمال �للبنانية، عدنان 
م��ن�����ش��ور، �م�����س حم��ادث��ات م��ع ن��ظ��ريه �لإ���ش��ب��اين، ج��وزي��ه مانويل 
و�لأزمة  باملنطقة  �لو�شع  تناولت  لبنان حالياً،  يزور  �لذي  غار�شيا، 
�ل�شورية وعملية �ل�شالم يف �ل�شرق �لو�شط. وقال من�شور يف موؤمتر 
�شحايف م�شرك مع غار�شيا، تناولنا ق�شايا عدة منها ما يجري يف 
�ملنطقة وعملية �ل�شالم يف �ل�شرق �لو�شط و�لأزمة �ل�شورية، و�ي�شا 
�لعالقات بني �لبلدين . و��شاف كانت لنا جولة �فق يف مو��شيع عدة 
وطريقة حتقيق �لإ�شتقر�ر و�لأمن يف �ملنطقة، و�خلروج من �لزمة 
�لإحتاد  يف  وج��وده��ا  ع��رب  تقدمه  �ن  لإ�شبانيا  ميكن  وم��ا  �ل�شورية 
من�شور  وو�شف   . �لفاعلة  �ل��دول  مع  �لقوية  وعالقاتها  �لأوروب���ي 
�ل�شعد..  بانها قوية على خمتلف  – �لإ�شبانية  �للبنانية  �لعالقات 
د�عمة  ك��ان��ت  ولطاملا  �ليونيفيل،  ق��وة  يف  �ي�شا  ت�شاهم  دول���ة  وه��ي 
�ثناء  يف  جانبنا  �ىل  ووق��ف��ت  �ملنطقة  يف  و�ل��ع��ادل��ة  �ملحقة  للق�شايا 
حمنتنا و�ىل جانب دخول فل�شطني �ىل �لأمم �ملتحدة . وبدوره، قال 
كانت  ولطاملا  �ل�شوري،  �مللف  �شعيد  على  فاعلة  ��شبانيا  �إن  غار�شيا 

ع�شو� مبجموعة �لت�شال من �جل �شوريا .
 

�لبارونة  �خل��ارج��ي��ة،  ل��ل�����ش��وؤون  �لربيطانية  �ل��دول��ة  وزي���رة  ح���ّذرت 
مليز�نيات  �لئتالفية  حكومتها  تخفي�س  �أن  م��ن  و�ر���ش��ي،  �شعيدة 
�لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة ب��ه��دف ق��ط��ع �لإن���ف���اق �ل���ع���ام، مي��ك��ن �أن يعّر�س 
�جلمهور للخطر. ون�شبت �شحيفة ديلي تلغر�ف �م�س �إىل �لبارونة 
و�ر�شي قولها �إن خف�س �لإنفاق �لعام يجب �أل ي�شمح بتقوي�س عمل 
5( وجهاز  مكافحة �لإره��اب من قبل جهاز �لأم��ن �لد�خلي )�إم �آي 
�لأمن �خلارجي )�إم �آي 6(، وتعري�س �أمن مو�طنينا للخطر �أياً كان 
�ملناخ �لقت�شادي �لذي جند �أنف�شنا فيه . و�أ�شافت �لبارونة و�ر�شي، 
�لتي ُتعد �أول �إمر�أة م�شلمة ت�شغل من�شباً وز�رياً يف تاريخ بريطانيا، 
يتعني علينا عدم تعري�س �أمن مو�طنينا للخطر �شو�ء يف بريطانيا 
�حلكومة  يف  وزر�ء  وك��ان   . �لتق�شف  �إج����ر�ء�ت  نتيجة  �خل���ارج  يف  �أو 
هاموند،  فيليب  �ل��دف��اع،  وزي��ر  بينهم  من  �لربيطانية  �لئتالفية 
�أي�شاً من م�شاعفات تخفي�س  ووزير �لد�خلية، تريز� ماي، حّذرو� 

�لإنفاق �لعام �لذي �أقرته حكومته �لئتالفية.

�لر�حل  �إ�شبانيا  ديكتاتور  �شحايا  ميثلون  �أرجنتينيون  حمامون  ق��ال 
وزر�ء  ث��الث��ة  وج��ل��ب  باعتقال  �شيطالبون  �إن��ه��م  ف��ر�ن��ك��و  فر�ن�شي�شكو 
باأعمال  �لأرجنتني، متهمني جزئيا  �إىل  �لديكتاتور  �شابقني يف حكومة 
ه���وؤلء وه��م: رودول��ف��و م��ارت��ني فيا، وخو�شيه  و�إع���د�م���ات. ويتهم  قمع 
�أعمال  عن  جزئيا  م�شوؤولون  باأنهم  �شو�ريث  وفرناندو  مولينا،  يورير� 
11 �شخ�شا يف فرة  و�أودت بحياة  �ل�شرطة،  و�إعد�مات قامت بها  قمع 
ماريا  �لأرجنتينية  �لقا�شية  وجت��ري  �ملا�شي.  �لقرن  من  �ل�شبعينيات 
�إ�شبانيا  حكم  �ل��ذي  فر�نكو،  ج��ر�ئ��م  يف  حتقيقا  كوبريا  دي  �شريفيني 
�لقا�شي  ��شطر  �أن  بعد   ،1975 ع��ام  وفاته يف  1939 حتى  ع��ام  من 
�لإ�شباين بالتا�شار غارثون �لذي ق�شى باأن فر�نكو م�شوؤول عن مقتل ما 
يربو على 100 �ألف معار�س له �إىل �إلغاء حتقيقه يف �إ�شبانيا، بعد عزله 

من وظيفته بتهمة �شوء �ل�شلوك �ملهني يف حتقيق يف ق�شية ف�شاد.

عوا�صم

بريوت

مدريد

لندن

اأحد منفذي تفجري بو�شطن 
مدرج بقائمة �شرية

•• وا�صنطن-رويرتز:

�أحد  ��شم  �ن  بو�شطن  تفجريي  يف  �لتحقيقات  م��ن  قريبة  م�شادر  قالت 
�مل�شتبه بهما يف �لهجوم وهو تيمورلنك ت�شارناييف كان مدرجا يف قاعدة 
�لبيانات �ملركزية �ل�شرية لدى �حلكومة �لمريكية عن �أ�شخا�س تعتربهم 
�رهابيني حمتملني. �ل �أن �مل�شادر �أ�شافت �أن هذه �لقائمة كبرية لدرجة �أن 
هذ� مل يكن يعني �أن تتابعه �ل�شلطات عن كثب. وقتل ت�شارناييف 26 عاما 
يف تبادل لطالق �لنار مع �ل�شرطة يف وقت مبكر من �شباح يوم �جلمعة يف 
حني �عتقل �شقيقه �ل�شغر جوهر 19 عاما يف وقت لحق من نف�س هذ� 
�أ�شول �شي�شانية يقيمان يف  �ليوم. ويقول �لدع��اء �ن �ل�شقيقني وهما من 
�لوليات �ملتحدة منذ �أكر من عقد وزرعا �لقنبلتني �للتني �نفجرتا قرب 
خط �لنهاية يف مار�ثون بو�شطن يف 15 �بريل ني�شان مما �أ�شفر عن �شقوط 
ثالثة قتلى و��شابة �أكر من 200 . وذكرت �مل�شادر �أن بيانات تيمورلنك 
�لره��اب لن  ملكافحة  �لوطني  باملركز  �لبيانات �خلا�شة  قاعدة  و�شعت يف 
مكتب �لتحقيقات �لحتادي حتدث معه عام 2011 �أثناء �لتحقيق يف بالغ 

رو�شي ي�شري �ىل �أنه �ن�شم �ىل مت�شددين.

توغل اإ�سرائيلي حمد�د �سمال غزة 

نتنياهو اأطلق العي�شاوي خ�شية ا�شتعال ال�شفة

حمللون ي�ستبعد�ن عودته اإىل املجال ال�سيا�سي

وا�شنطن بو�شت: م�شريون كثريون يتمنون ا�شتعادة اجلي�س للحكم
•• وا�صنطن-القاهرة-وكاالت:

ن�شرت �شحيفة و��شنطن بو�شت �م�س حتقيقاً من مر��شلتها 
على  �لغ�شب  �ن  فيه  تقول  هاو�شلوهرن  �بيغيل  �لقاهرة  يف 
�جلي�س  ��شتعادة  �ىل  دع���و�ت  يطلق  م�شر  يف  �ل�شالميني 
م�شر  �قت�شاد  ينهار  بينما  �لتحقيق:  ن�س  وهنا  للحكم. 
ويتعر �نتقالها �ىل �لدميوقر�طية، يعلق بع�س معار�شي 
رئ��ي�����س �ل���ب���الد �ل����ش���الم���ي �آم���ال���ه���م ع��ل��ى م��ن��ق��ذي��ن غري 
للتهمي�س  تعر�شو�  �لذين  �لق��وي��اء  �جل��رن�لت  متوقعني: 
�مل��ا���ش��ي��ة. ومن  �ل�شنة  �لن��ت��خ��اب��ات يف  م��ن��ذ  ك��ب��ري  �ىل ح��د 
تقول  حجة  هنا  ب�شرعة  �ن��دف��اع  ق��وة  تكت�شب  �لتي  �حلجج 
حتى  �و  �قت�شادي،  �نهيار  نحو  قريباً  تنزلق  قد  م�شر  �ن 
حرب �هلية، ما مل يتقدم �لع�شكريون للقيام بدور م�شيطر. 
�لع�شكري  �لد�عني �ىل نوع من �لنقالب  �ولئك  ومن بني 
كافحو�  �لذين  و�لعلمانيني  �لليرب�ليني  �لن�شطاء  من  قلة 
�د�ر �جل�����رن�لت �لبالد  �ل��ع�����ش��ك��ري ع��ن��دم��ا  لن��ه��اء �حل��ك��م 
�ل��رئ��ي�����س ح�شني م��ب��ارك. وق���ال �شادي  ���ش��ق��وط  �ع��ق��اب  يف 
�لغز�يل حرب، وهو نا�شط ليرب�يل بارز م�شري�ً �ىل �حلركة 
�ل�شالمية �ملتحالفة مع �لرئي�س حممد مر�شي �لذي توىل 
�ل�شلطة بعد �لنتخابات: �عتقد �ن للجي�س دور�ً مهماً يلعبه 
)جماعة(  فيها  و�شعتنا  �لتي  �ملاأ�شاة  هذه  من  �خر�جنا  هو 
�آخ��رون مناوئون  . وق��ال حرب ون�شطاء  �مل�شلمني  �لخ��و�ن 
لال�شالميني �ن هذ� ل يعود �ىل �ن ذكريات �نتهاكات �حلكم 
�لدميوقر�طي  غري  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  وعمى  �لع�شكري 
�ل��ت��ام ه��ي ذك���ري���ات ع���اب���رة. ول��ك��ن �مل��ع��ار���ش��ة غ��ري �ملنظمة 
�ف�شل  على  لالتفاق  جهدت  م�شر  يف  �لنق�شام  و�ل�شديدة 
و�شيلة لكبح نفوذ �ل�شالميني �ملت�شاعد يف �ل�شهر �لخرية 
���ش��ع��ور �شعبي  �ن���ه  ي��ع��ت��ق��دون  وي���رى بع�شهم ف��ر���ش��ًة يف م��ا 
يوقف مر�شي  �ن  �شاأنه  �ل��ذي من  �لتدخل  لنوع  موؤيد  ع��ام 

و�لخو�ن �مل�شلمني عند حدهم.
يف ���ش��ب��اط )ف���رب�ي���ر( ����ش��ف��رت �ل���ش��ت��ب��اك��ات �ل��ع��ن��ي��ف��ة بني 
�ل�شرطة و�ملحتجني يف بور �شعيد عن موجة ��شو�ت حملية 
�ل��ت��ي جاء  �مل��ط��ال��ب،  �ن��ق��الب ع�شكري وج����ددت  ت��دع��و �ىل 
بع�شها من �شكان من �لطبقة �لو�شطى �شوتو� ملر�شي، همة 
و�لنق�شامات  �لهز�ئم  من  �شتاء  من  عانت  معار�شة  حركٍة 

ب��ع��د خ�����ش��ارة م��ع��رك��ة م��ع �ل���ش��الم��ي��ني ع��ل��ى و���ش��ع د�شتور 
جديد للبالد. وقال �لقيادي �ملعار�س حممد �لرب�دعي عن 
بي  )ب��ي  �لربيطانية  �لذ�ع���ة  هيئة  م��ع  مقابلة  يف  �جلي�س 
�شي( يف �شباط )فرب�ير(: �ذ� كان �لقانون و�لنظام غائبني، 

فان عليه و�جباً وطنياً للتدخل، وقد قالو� هذ� .
و��شاف: ل �حد يريد عودة �جلي�س، ول �عتقد �نه �ذ� عاد 
�جلي�س فانه �شيعود ليحكم لنهم مرو� بتجربة فظيعة يف 
ليعيدو�  �شيعودون  ولكنهم  �لنتقالية،  �لفرة  �د�رة  ��شاءة 
�ل�شتقر�ر ثم نبد�أ مرة �خرى . و�لبدء من جديد هو مفهوم 
�لربيع،  هذ�  يف  �ملعار�شة  �شا�شة  �و�شاط  يف  ب�شعبية  يحظى 
�لدميوقر�طية  للنتائج  �لوحيد  �و �حلل  �ف�شل حل،  وك��اأن 
�ملربع �لول. وقالت هدى عبد  �ملو�تية، هو عودة �ىل  غري 
ن�شتطيع  �لي�شاري:  �ل�شعبي  �لتيار  يف  وهي ع�شو  �لبا�شط، 
�لبدء من جديد ، مت�شورًة بينما هي تعار�س حكماً ع�شكرياً 
�ل�شلطة  ويتوىل  �حلكم  عن  مر�شي  مبقت�شاه  يتنحى  حاًل 
مكانه �ئتالف من �لقادة �ل�شعبيني �ىل �ن ي�شتطيع �جلميع 

�لتفاق على د�شتور.
�لبلد�ن  يف  ن��ادري��ن  �م��ري��ن  لي�شا  و�ل��ن��دم  �ل�شرب  ن��ف��اد  �ن 
�نتقال من �نظمة حكم دكتاتورية طويلة  �لتي متر بفرة 
�لمد �ىل �نظمة دميوقر�طية للمرة �لوىل. وقد ��شتقبل 
مو�طنون حمبطون، من �لعر�ق �ىل دول �لربيع �لعربي �ىل 
�مريكا �لالتينية، يف �وقات خمتلفة، �ل�شطر�بات �لنا�شئة 
ولكن  �ل�شلطوي  �مل��ا���ش��ي  �ىل  ج���ارف  بحنني  �ل�����ش��ر�ع  بعد 
�لخو�ن  �لفعل جت��اه  ردة  تكمن  تنظيماً. يف م�شر،  �لك��ر 
�مل�شلمني ومر�شي، �ول رئي�س ��شالمي للبالد، يف �لحباط 
�لقت�شادي يف فرة ما بعد �لثورة، ويف عدم �لمان �ملتز�يد 
يف �ل�شو�رع، ويف �خلوف من عدم �لت�شامح �لديني، و�ح�شا�س 
من  كثريين  �و�شاط  يف  �ل�شيا�شية  �حلقوق  من  باحلرمان 
�ع�شاء �لنخبة �ل�شيا�شية �لقدمية و�ل�شباب �لليرب�ليني يف 

�لبالد �لذين �شاعدو� يف ��شقاط مبارك. 
تدفع  �ن  �ح��ت��م��ال  ي�شكل  �ل��ن�����ش��ط��اء  بع�س  �ىل  وبالن�شبة 
�لفو�شى �ملتعمقة �ىل تدخل ع�شكري �شبباً كافياً لال�شتمر�ر 
مبا�شرة  مفاو�شات  �ج��ر�ء  عن  – ولالمتناع  �لحتجاج  يف 
ب�شاأن  و���ش��ط  ح��ل��ول  �ىل  للتو�شل  وح��ل��ف��ائ��ه  �ل��رئ��ي�����س  م��ع 
�لتي  �ل���ش��الح��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لقت�شادية  �ل���ش��الح��ات 

�ليها ب�شورة ما�شة. قال حرب �ن �مل�شريني  تدعو �حلاجة 
ي������رون �ن �لخ��������و�ن �مل�����ش��ل��م��ني ع���ن���ده���م ���ش��ل��ط��ة وب���ن���ادق 
دون  من  مو�جهتهم  �حد  ي�شتطيع  ل  ولذلك  وميلي�شيات، 
�جلي�س. ويف �لثقافة �مل�شرية، �جلي�س هو �لذي ينقذ �لبالد 
�هد�فها  حتقيق  �مل��ع��ار���ش��ة  ت�شتطع  مل   . �ح��ت��الل  �ي  م��ن 
بقيادة �لبالد من خالل �نتخابات �لعام �ملا�شي، �ذ خ�شرت يف 
– �لتي كانت  �لرئا�شية  �لربملانية و�لنتخابات  �لنتخابات 
�لخو�ن  �مام  �لبالد  يف  �لوىل  �لدميوقر�طية  �لنتخابات 
�مل�شلمني و�جلماعات �ل�شالمية �لخرى �لف�شل تنظيماً. 
وقد يكون �جلي�س، �لذي �شاعد يف بقاء نظام مبارك لعقود 
�مل��ع��ار���ش��ة. قال  �م���ام  ��شهل ط��ري��ق للخال�س  �ل��زم��ن،  م��ن 
�شامر �شحادة، وهو حما�شر يف �لعلوم �ل�شيا�شية يف جامعة 
�لنا�س  �مل�شرية:  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون  يف  وخبري  جورجتاون 
�مل�شلمني.  �لخ���و�ن  نقي�س  �ن��ه  على  �جلي�س  �ىل  ينظرون 
وحيد،  ك��م��خ��رج  �جل��ي�����س  �ىل  ي��ن��ظ��رون  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف 

و�لنا�س يبحثون عن خمرج . وثقت جماعات حقوق �لن�شان 
�نتهاكات و��شعة من جانب �جلي�س خالل ت�شلمه �حلكم يف 
�لفرة �لنتقالية ل�شنة ون�شف �ل�شنة، مبا يف ذلك �عتقالت 
كيفية وتعذيب للمحتجني وحماكمات لآلف �مل�شريني يف 

حماكم ع�شكرية مغلقة.
ول��ك��ن ح��ت��ى م��ع ذل���ك، ف���ان �جل��ي�����س �ل���ذي ط��امل��ا ظ��ل رمز�ً 
لالعتز�ز �لثقايف �مل�شري، مل يفقد مكانته يف نظر �لبالد. 
مرور  بعد  �لع�شكريني  �شد  �لحتجاجات  ��شتدت  وبينما 
�مل�شريني  �ملائة من  يف   88 ك��ان  مبارك،  �شقوط  على  �شنة 
ما ز�لو� ينظرون �ىل �جلي�س بثقة، ح�شب ��شتطالع لغالوب 
لتو�شيح  حديثة  ��شتطالعات  ت��وج��د  ول  �حل���ني.  ذل��ك  يف 
متز�يدة  ب�شورة  ت�شمع  ولكن  �ليوم،  �جلي�س  �شعبية  م��دى 
يف جنبات �ل�شو�رع ويف �شعار�ت خالل �لحتجاجات وبر�مج 
ن��د�ء�ت �ىل �جل��رن�لت لينقذو� �مة  ح��و�ر�ت )تلفزيونية( 

ت�شعر بالياأ�س.

رئي�س فنزويال يدعو للحوار مع وا�شنطن 
ويف كلمة �ذيعت تلفزيونيا يوم �لثالثاء دعا مادورو �يل �لحر�م و�حلو�ر 
وهو يعلن تر�شيح كاليكت�شو �ورتيجا وهو حليف له وع�شو بوفد فنزويال 

�يل برملان �مريكا �لالتينية لتويل من�شب �لقائم بالعمال يف و��شنطن.
وقال مادورو نريد �ن تكون لنا �أف�شل �لرو�بط مع جميع حكومات �لعامل 
ومع حكومة �لوليات �ملتحدة لكن على ��شا�س �لحر�م. ل ينبغي �ن تكون 
�ملتحدة  �لوليات  م��ادورو  هاجم  �ملا�شي  �ل�شبوع  ويف  تهديد�ت.  �أي  هناك 
بعد  �ل���ش��و�ت  ف��رز  �ع���ادة  �يل  دع���و�ت  تاأييد  يف  و�ل�شوقي  �ل��ف��ج  لتدخلها 

�لنتخابات �لرئا�شية �لتي جرت يف فنزويال يف 14 �بريل ني�شان.
زعيم  مناف�شه  على  باملئة   2 ع��ن  يقل  ب��ف��ارق  �لنتخابات  م���ادورو يف  وف��از 
�ملعار�شة �نريكي كابريلي�س �لذي زعم �ن �لنتخابات �شهدت �لف �ملخالفات 

�لتي �ثرت على نتيجتها.

•• كراكا�س-رويرتز:

ر�شح �لرئي�س �لفنزويلي �جلديد نيكول�س مادورو قائما جديد� بالعمال 
هاجم  �ن  بعد  للحو�ر  عر�شا  و�أر���ش��ل  و��شنطن  يف  �لدبلوما�شية  لبعثته 

�لوليات �ملتحدة لتدخلها يف نز�ع ب�شان �نتخابه.
�لرئي�س  �ملتحدة كانت متكررة يف عهد  و�لنز�عات بني فنزويال و�لوليات 
�ل�شر�كي �لر�حل هوجو ت�شافيز �لذي حكم �لبالد 14 عاما وهو ما حال 

دون تبادل �ل�شفر�ء بني �لبلدين.
ت�شافيز بعد  �ل�شهر ليخلف  �نتخابات ه��ذ�  ف��از يف  �ل��ذي  م���ادورو  وت��ذب��ذب 
�شيا�شاتها  و�د�ن��ة  �لمريكية  �يل �حلكومة  �ليد  بال�شرطان بني مد  وفاته 

بنف�س لهجة �خلطاب �ملت�شددة �لتي �تبعها �شلفه.

رئي�س الوزراء الياباين يزور تركيا 
•• طوكيو-ا ف ب:

يزور رئي�س �لوزر�ء �لياباين �شينزو �بي تركيا مطلع �يار-مايو، ح�شب ما �علنت حكومته وهو �شيوقع مع �نقره بدء حمادثات 
ح�شرية لكون�شورتيوم ميت�شوبي�شي لل�شناعات �ليابانية �لثقيلة و�ريفا �لفرن�شية للح�شول على عقد باكر من 15 مليار يورو، 
ح�شب �ل�شحافة �ليابانية. وذكرت �شحيفة يوميوري �ليابانية �م�س �ن �بي �شيجري حمادثات مع نظريه �لركي رجب طيب 
�ردوغان. و�شيوقع �لزعيمان هذ� �لقر�ر. ويف �ت�شال �جرته وكالة فر�ن�س بر�س، مل ت�شاأ جمموعة ميت�شوبي�شي �لتعليق على �ملقال 
�لذي ورد يف �شحيفة يوميوري �لتي مل تذكر م�شادرها. وكانت �شحيفة نيكي �ليابانية حتدثت مطلع ني�شان-�بريل عن �لعر�س 
�لفرن�شي-�لياباين. ولكن وزير �لطاقة �لركي تانري يلديز نفى �ن تكون حكومته قد �خذت �ي قر�ر يف هذه �مل�شاألة. ولكنه �كد 

باملقابل �ن �لعر�شني �لفرن�شي-�لياباين و�ل�شيني ما ز�ل يف �لطليعة بعد �ن�شحاب �ملجموعة �لكندية و�لكورية �جلنوبية.

�أو  �ل�����ش��ف��ة  �إىل  �ل���دخ���ول  وب���ع���دم 
ق���ط���اع غ����زة وع�����دم �لت�������ش���ال مع 
فل�شطينية.   منظمات  يف  ن�شطاء 
�لإ�شر�ئيلية  �ل���ن���ي���اب���ة  وك����ان����ت 
��شتدعت وكيل �لعي�شاوي �ملحامي، 
ليلة  منت�شف  ع��ن��د  ب��ول�����س،  ج���و�د 
بال�شفقة  و�أب��ل��غ��ت��ه  �لأول  �أم�������س 
عليها  و�فق  ذلك  وبعد  و�شروطها، 
�ف����اد �شهود  �ل��ع��ي�����ش��اوي. م��ي��د�ن��ي��ا 
من  ع����دد�  �ن  فل�شطينيون  ع��ي��ان 
�ل�شر�ئيلية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �لل���ي���ات 
توغلت مل�شافة حمدودة �شباح �م�س 
، �شرق بيت حانون يف �شمال قطاع 
غ���زة وق���ام���ت ب��اع��م��ال جت��ري��ف يف 
�لر��شي �لزر�عية. و�و�شح �ل�شهود 
تر�فق  �ل����دب����اب����ات  م����ن  ع������دد�  �ن 
مل�شافة  توغلت  ع�شكرية  ج��ر�ف��ات 
م��ر يف عمق  م��ن ثالثمائة  �ك��ر 
�لفل�شطينية  �ل��زر�ع��ي��ة  �لر�����ش���ي 

•• القد�س-غزة-وكاالت:

�م�س،  ه���اآرت�������س  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
�لإ�شر�ئيلي،  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  �أن 
 3 ق��ب��ل  ���ش��ادق  نتنياهو،  بنيامني 
����ش���ر�ح �لأ�شري  �إط�����الق  �أي�����ام ع��ل��ى 
�لعي�شاوي،  ���ش��ام��ر  �لفل�شطيني، 
خ���وف���اً م���ن ����ش��ت��ع��ال �لأو�����ش����اع يف 
على  وفاته  بحال  �لغربية  �ل�شفة 
�أكر  د�م  �إ���ش��ر�ب ع��ن �لطعام  �أث��ر 
من 250 يوما. وقالت �ل�شحيفة، 
على  �أي���ام   3 قبل  وق��ع  نتنياهو  �إن 
�لعي�شاوي  ����ش���ر�ح  �إط������الق  ق�����ر�ر 
�أج��ر�ه��ا م��ع وزر�ء  م�����ش��اور�ت  بعد 
و�لعدل  ي��ع��ل��ون،  م��و���ش��ي��ه  �ل���دف���اع 
�لد�خلي  و�لأم����ن  ليفني،  ت�شيبي 
و�أ�شارت  �أهرونوفيت�س.  يت�شحاق 
�أن ذل���ك ج���اء ع��ق��ب م���د�ولت  �ىل 
�لأ�شابيع  خالل  جرت  �إ�شر�ئيل  يف 

عن  مندوبون  فيها  �شارك  �ملا�شية 
�لأمن  �ل�شجون، ووز�رتي  م�شلحة 
�ل��د�خ��ل��ي و�ل���ع���دل، وج��ه��از �لأمن 
رئي�س  وم��ك��ت��ب   ، �ل�����ش��اب��اك  �ل���ع���ام 
�ل��وزر�ء و�شلطات �أخ��رى، من �أجل 
�لتو�شل �إىل حل لق�شية �لعي�شاوي 
�لطعام  ع���ن  م�����ش��رب��ا  ك����ان  �ل�����ذي 
لفرة طويلة وباتت حياته مهددة. 
ع����ن موظف  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
�مل�شتوى،  رفيع  �إ�شر�ئيلي  حكومي 
�ل��ذي �شادق عليه  �لقر�ر  �إن  قوله 
نتنياهو بعد تلك �مل�شارو�ت يق�شي 
�ل�شجن  يف  �ل��ع��ي�����ش��اوي  يبقى  ب���اأن 
�إطالق  8 �شهور تبد�أ من يوم  ملدة 
�إ���ش��ر�ب��ه عن  ���ش��ر�ح��ه، و�أن ي��وق��ف 
�لطعام فور�، وبعد �إطالق �شر�حه، 
�لعي�شاوي  يتعهد  ���ش��ه��ور،   8 ب��ع��د 
ب��ال��ب��ق��اء يف ق��ري��ت��ه �ل��ع��ي�����ش��اوي��ة يف 
يغادرها،  ول  �ل�����ش��رق��ي��ة  �ل��ق��د���س 

باعمال جتريف  �حلدودية وقامت 
ف��ي��ه��ا و����ش���ط �ط�����الق ن����ار ك��ث��ي��ف . 
�ملقاومة  كتائب  �علنت  جهتها  من 
�لوطنية �جلناح �لع�شكري للجبهة 

فل�شطني  لتحرير  �لدميوقر�طية 
م�شوؤوليتها عن ��شتباكها بال�شالح 
�شهيونية  ر�جلة  قو�ت  مع  �لثقيل 
�ث���ن���اء ت��وغ��ل��ه��ا ���ش��رق ب��ي��ت حانون 

�ل���ي���وم، م��ت��ح��دث��ة ع���ن ����ش��اب��ات يف 
�ي  ي�������ش���در  �ل����ع����دو ومل  ����ش���ف���وف 
�ل�شر�ئيلي  �جل��ي�����س  م���ن  ت��ع��ل��ي��ق 

حول �لتوغل �و �ل�شتباك.

انتقادات منتظرة لأملانيا ل�شجلها احلقوقي 
•• نيويورك-د ب ا:

�أن تو�جه  �لتابع لالأمم �ملتحدة، حيث ينتظر  �أمام جمل�س حقوق �لإن�شان  �ليوم �خلمي�س  �أملانيا  متثل 
�نتقاد�ت حادة ب�شبب ف�شل حتقيقاتها على مد�ر �شنو�ت يف �شل�شلة جر�ئم قتل تورطت فيها خلية من 

�لنازيني �جلدد، �إ�شافة �إىل �لعد�ء لالأجانب وجتاوز�ت �ل�شرطة و�لظلم �لجتماعي لذوي �لإعاقة.
و�شيمثل مفو�س �حلكومة �لأملانية حلقوق �لإن�شان، ماركو�س لونينغ، بالده �أمام �ملجل�س، حيث �شيخ�شع 
�شجلها �حلقوقي للمر�جعة �لدورية. جتدر �لإ�شارة �إىل �أن خلية �إن �إ�س يو �ليمينية �ملتطرفة متورطة يف 
مقتل ع�شرة �أ�شخا�س، بينهم ثمانية منحدرون من �أ�شول تركية. وقال لونينغ يف برلني �إن ق�شية خلية 
�إن �إ�س يو �شتلعب بالتاأكيد دور� باملر�جعة، مو�شحا �أن �لأ�شئلة �شتدور بالأ�شا�س حول �شبب تاأخر �كت�شاف 
�خللفية �لعن�شرية �لتي تقف ور�ء �شل�شلة جر�ئم �لقتل هذه. وذكر �أن مر�جعة �أو�شاع حقوق �لإن�شان 
�أمام �ملجل�س �أمر بديهي بالن�شبة للحكومة، وقال من �ملهم �أن نطرح على �أنف�شنا �أي�شا �لأ�شئلة �ملوجودة. 

من �ل�شروري �أن يكون �ملجتمع و�ل�شا�شة قادرين على �لتعرف على �لأخطاء وت�شحيحها .

عنف يف اأبيدجان بعد نتائج النتخابات 
•• ابيدجان-ا ف ب:

تظاهر �شبان يف حي بابيدجان بعد �عالن نتائج �لنتخابات �لبلدية �لعاجية 
لتفريقهم،  للدموع  �مل�شيلة  �ل��غ��از�ت  �ل�شرطة  و�طلقت  �لح��د  ج��رت  �لتي 

ح�شب ما �علن �شكان يف �حلي لوكالة فر�ن�س بر�س.
وقال �مل�شدر عند �ل�شاعة 23،00 بالتوقيتني �ملحلي و�لعاملي وبعد �لعالن 
عرب �شا�شة �لتلفزيون عن فوز رميون ندوهي رئي�س �لبلدية �ملنتهية وليته 
يف حي كوما�شي، نزل �ن�شار خ�شمه باكونغو �شي�شيه �ىل �ل�شارع و��شرمو� 

�لنري�ن باطار�ت لل�شيار�ت وقطعو� �لطريق .

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
 اعالن بالتحريك يف الق�صية التنفيذية رقم 2002/1784 تنفيذ احتادي

�ىل �ملنفذ �شدهما/ 1- موؤ�ش�شة مهري للفيديو ل�شاحبها/ عتيق 
عنو�نهما:  �شمرة  �ب��و  ز�ك��ي  جري�س   -2 �لهاملي  م��ب��ارك  حممد 
�لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �لتنفيذ  �د�رة  �م��ام  باحل�شور  نخطرك  ن�شر�ً- 
يوم  �شباح  م��ن   )8.30( �ل�شاعة  يف  �مل��ح��ددة  للجل�شة  بابوظبي 
ويف  �لتعليق،  من  �لتنفيذي  �مللف  حتريك  مت  حيث   2013/4/29
�لقانونية  �لج����ر�ء�ت  �شتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  �حل�شور  ع��دم  ح��ال 

�ملنا�شبة.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/3/31

القا�صي/ ماجد عز الرجال         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

   �                   �ىل �ملدعي عليه/دبلوما �لمار�ت ملقاولت �لبناء ) فرع جمموعة دبلوما( 
فرع دبي جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية 

�ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1332/2013/13
1333/2013/13
1331/2013/13

م
1
2
3

��شم �ملدعي
حممد جهانغري عبد�لقادر

�شيفول مول �يار علي
�شتار �شهيد �هلل 

مبلغ �ملطالبة
12652 درهم �شامل تذكرة �لعودة
125070 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13063 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
    اعالن بالن�صر 

تقرر يف �لدعوى  رقم )2013/466 �بتد�ئي ( �ملنظورة �مام  لقد 
/ عليها  �ملدعي  على  و�ملرفوعة  �ليجارية   �ملنازعات  ف�س  جلنة 
عو�س  حممد  وميثلها  �لعامة-  للمقاولت  نيروجني   موؤ�ش�شة 
�حمد �شالح بن �شميدع- �عالنها ن�شر� وقد حتدد لنظر �لدعوى 
 12.00 �ل�شاعة  مت��ام   يف   2013/5/6 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جلل�شة 
نفقة  على  وذل��ك  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لكائن  �للجنة  مبقر  ظهر� 

�ملدعى/ حممد �شبيب حممد هالل �لظاهري  
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  377/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف :�مل�شت�شفى �لملاين �لعام �ل�شرق �لو�شط �جلن�شية: �لمار�ت    �مل�شتاأنف 
مو�شوع  هولند�     �جلن�شية:  �شر�فني  ماريا  تيودرو�س  عليه:رروبريتو�س 
تيودرو�س  �عالنه/رروبريتو�س  �ملطلوب  �مل�شتاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ل�شتئناف 
ماريا �شر�فني �جلن�شية: هولند�   �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/515 عم كل- م ع- ب- �أظ  وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/7 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 
�و  �شخ�شيا  �لكائنة-  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
مل�شتند�تك   و�شو�ر  بدفاعك  مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��شطة 

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي
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العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/15 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
�ملنفذ �شده  �لعر�ق   �لتنفيذ/ علي عبد�لرحمن عبد�حلق �جلن�شية:  طالب 
: ها�شم �شيد ح�شن علوي عمر �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:  �حمد 
عبد�لعال رحم �جلن�شية: �لعر�ق عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1285 جت كل- م 
ت-ب-�أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/26 موعد� لنظر 
�لتنفيذ-   باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي 

�ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1235 ت   ح �س- م ر- ت  - اأظ(
 : �ملنفذ �شده  �شوريا  فادية حممد غ�شان رجوب �جلن�شية:  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:حممد  �ملطلوب  �شوريا   �جلن�شية:  عانوتي  عبد�لرز�ق  زياد  حممد 
�ملنفذ  بالن�شر)لعالن  عنو�نه:  �شوريا  �جلن�شية:  عانوتي  عبد�لرز�ق  زياد 
تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا   ) ن�شر�  �لتنفيذي  بال�شند  �شده 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/515 ح نف�س- م ر-ب- �أظ وحدد 
�لتنفيذ.  لنظر طلب  2013/5/20 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  يوم  لنظره جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-  �بوظبي �لكائنة 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم الحوال ال�صخ�صية                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  108 /2013   مد جز- م ر-ب- اأظ  

�لهند مدعي عليه: و�شام حممود  ناير �جلن�شية:  �شاد��شيو�ن  مدعي/ فينود 
مالية    مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لردن   �جلن�شية:  �لذيابات  عبد�لقادر 
30.000 درهم �ملطلوب �عالنه/ : و�شام حممود عبد�لقادر �لذيابات �جلن�شية: 
�لردن عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/8 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب�  حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  885 /2013   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية     
�ل�شهامة  عليه:  �لمار�ت مدعي  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �جلوكر  مدعي/ جنم 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لديكور  لل�شيانة  �لعامة 
مببلغ  125000 درهم �ملطلوب �عالنه/ �ل�شهامة �لعامة لل�شيانة و�لديكور �جلن�شية: 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�ل�شاعة 6.00 م�شاًء �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�أل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع  �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1000 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ حلمي عبد�لفتاح �حمد �ل�شطالوي و�خرون �جلن�شية: م�شر  مدعي 
�لدعوى:  �لمار�ت  مو�شوع  �لقاب�شة لال�شتثمار�ت �جلن�شية:  عليه: تعمري 
�ملطلوب    %12 بو�قع  وفائدة  درهم   4369119.44 وقدرها  مالية  مطالبة 
�ل�شعودية   �جلن�شية:  �لر�جحي  �حمد   -2 �لر�جحي  �بر�هيم  �عالنهما/1- 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �أل نهيان �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  2013/4/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  26 /2013   مد  كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/ نادر مو�شى عي�شى عو�س و�خرون �جلن�شية: �لردن مدعي عليه: حنان 
حممد عبد�لغفار ند� �جلن�شية: م�شر  مو�شوع �لدعوى: تعوي�س  �ملطلوب 
�عالنه/ حنان حممد عبد�لغفار ند� �جلن�شية: م�شر  عنو�نه: بالن�شر)باأ�شل 
�ل�شحيفة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة د�ئرة �لق�شاء �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  2013/4/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  109 /2013   مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي/ �شيد جوهر م�شطفى �شيد خالد م�شطفى �جلن�شية: باك�شتان مدعي 
عليه: و�شام حممود عبد�لقادر �جلن�شية: �لردن  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�جلن�شية:  عبد�لقادر  حممود  و�شامل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   20.000 مالية 
�لردن  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/16 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً   �مام �لد�ئرة �لثانية ب�  حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  504 /2013   جت  جز- م ت- ب- اأظ

بلو  �لرخ�شة/  خدمات  وكيل  ب�شفتها  �حلو�شني  جا�شم  �حمد  خديجة  مدعي/ 
هور�يزون ميديا �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حممد عبد�لقادر حممود �بورحمه 
ب�شفته مالك �لرخ�شة/ بلو هور�يزن ميديا  �جلن�شية: �لردن مو�شوع �لدعوى: ف�شخ 
عقد وكيل �خلدمات 40000 درهم �ملطلوب �عالنه/حممد عبد�لقادر حممود �بورحمه 
ب�شفته مالك �لرخ�شة/ بلو هور�يزن ميديا  �جلن�شية: �لردن   عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�   �لثانية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  132 /2013   مد  جز- م ر- ب- اأظ

�ر�شد �قبال �جلن�شية: باك�شتان  مدعي  مدعي/ عزيز خان لل �شيد وكالة/ 
�لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  ��شحاق  حممد  �ف�شل  حممد  عليه: 
��شحاق  حممد  �ف�شل  �عالنه/حممد  �ملطلوب  �شيارة  ملكية  ونقل  بيع  �ثبات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب�  حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  بد�ئرة �لق�شاء �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  2013/4/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  505 /2013   جت  جز- م ت- ب- اأظ

موؤ�ش�شة  �لرخ�شة/  خدمات  وكيل  ب�شفتها  �حلو�شني  جا�شم  �حمد  خديجة  مدعي/ 
خليفة �حمد للمعد�ت �لطبية  �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: خليفة �حمد �حلماده 
�شوريا   �جلن�شية:  �لطبية  للمعد�ت  �حمد  خليفه  موؤ�ش�شة  �لرخ�شة/  مالك  ب�شفته 
مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد وكيل خدمات  40000 درهم �ملطلوب �عالنه/ خليفة �حمد 
�جلن�شية:  �لطبية  للمعد�ت  �حمد  خليفه  موؤ�ش�شة  �لرخ�شة/  مالك  ب�شفته  �حلماده 
�شوريا عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/5/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �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  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
     اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  346 /2012   جت  كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية
معر�س  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �لحتاد  بنك  مدعي/ 
�ل�شم�س �لتجاري ذ.م.م وميثلها �ل�شريك/ �بر�هيم حممد عبد�هلل �ل�شام�شي و�خرون 
�جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز �لتحفظي  �ملطلوب 
�عالنه/ عبد�لغفار �بر�هيم �شاحبي �جلن�شية: �ير�ن    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
موعد�   2013/5/5 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �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  2013/4/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
     اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  346 /2012   جت  كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية
معر�س  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �لحتاد  بنك  مدعي/ 
�ل�شم�س �لتجاري ذ.م.م وميثلها �ل�شريك/ �بر�هيم حممد عبد�هلل �ل�شام�شي و�خرون 
�جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة �حلجز �لتحفظي  �ملطلوب 
�عالنه/ ح�شني علي �بر�هيم بايد�ر �جلن�شية: �ير�ن  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
موعد�   2013/5/5 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �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  2013/4/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
        اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1113 /2012   جت  كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ص�صة: امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية
�جلن�شية:  بيب  حممد  ولد  يحى  عليه:  مدعي  �لعماين   �لوطني  �لبنك  مدعي/ 
�ملطلوب  درهم(     72.824.40( بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  موريتانيا  
�عالنه/ يحى ولد حممد بيب �جلن�شية:  موريتانيا  عنو�نه: بالن�شر)�عالن ب�شدور 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  للخبري(   �لدعوى  باعادة  متهيدي  حكم 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�بوظبي  ب�  حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  باحل�شور  فانت مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �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  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2012/1959 جزئي جتاري
�شركة  �ملدعي:  �ن  حيث   - و�شون  بيجل  جو�شتاف  عليه:1/�شركة  �ملدعى  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقامت  للتجارة   �لر�ئدة  �ملدينة 
يقت�شي  لذلك  �لدعوى.  ملف  �لتقرير  �ودع  قد  بانه  فيها  ويعلنك  �عاله 
يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك 
2013/5/7 ميالدي وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ول�شتالم ن�شختكم من �لتقرير و�لتعقيب عليه. ويف حال تخلفك عن �حل�شور 
�و عدم  �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى 

يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2010/2003   جتاري كلي        
�ىل �ملحكوم عليهم/1- غالمعبا�س يازجي عي�شى نز�د 2- �شركة �يه تي �شي للتجارة �لعامة ذ.م.م 3- علي 
ح�شني كرد �حمدي  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/27 
ت��رك �ملدعي للخ�شومة  �ملكتوم �ول باثبات  ف��رع  �ي��ر�ن  �ع��اله ل�شالح/ بنك ���ش��ادر�ت  �مل��ذك��ورة  يف �لدعوى 
بالن�شبة للمدعى عليهما �ل�شاد�س و�ل�شابع و�لزمت �ملدعي مب�شاريف هذ� �ل�شق- ثانيا ويف �ملو�شوع �لدعوى 
بالز�م �ملدعى عليهم �لوىل و�لثاين و�لر�بعة و�خلام�س بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره 
9.423.023.90 درهم ت�شعة ماليني و�ربعمائة وثالثة وع�شرون �لف وثالثة وع�شرون درهما وت�شعون فل�شا 
وبالت�شامن و�لتكافل مع �ملدعى عليه �لثالث يف حدود كفالته مبلغ وقدره 1.550.00 درهم من �جمايل �ملبلغ 
�ملق�شي به و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة يف 2010/12/21 وحتى 
متام �ل�شد�د ف�شال عن �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/153 جتاري كلي                              
حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  روبا�شت  �شركة    -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�لثقيلة- وميثلها  �ملعد�ت  لت�شليح  ور�شة عزت   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �ل�شيد عي�شى عزت عا�شور قد 
و�مل�شاريف.  ب��ال��ر���ش��وم  عليه  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�س  خبري  ب��ن��دب 
9.30 �س  �ل�����ش��اع��ة   2013/5/5 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1.B.8 بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  ب��ت��ق��دمي  وع��ل��ي��ك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�صم الق�صايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  531 /2013   جت جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
مدعى  �لمار�ت  �جلن�شية:  �قبال  بوكالة/نافيد  �لبال�شر  لأعمال  �ملالح  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �جلن�شية:�لمار�ت  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  تات�س  ر�يت   : عليه 
�لعامة  للمقاولت  تات�س  ر�يت  �عالنه/  �ملطلوب  درهم    35.000 مالية  مطالبة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �جلن�شية:�لمار�ت   ذ.م.م 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/15 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب�  حمكمة �بوظبي  فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �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  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  378 /2013   جت  جز- م ر- ب-ع ن

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
ز�هد  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  علي  عبد�لتو�ب  مدعي/فرحانه 
�ل�شالم لعمال �لبالط و�لبال�شر ميثلها ز�هد �ل�شالم �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لدعوى: ��شتكمال �لعمال �و ��شرد�د مبلغ 10000 درهم    �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة 
�لبالط و�لبال�شر ميثلها ز�هد �ل�شالم �جلن�شية: �لمار�ت  ز�هد �ل�شالم لعمال 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/5/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب�  حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري 
�مل�شتند�تك  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
      اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  63 /2013   جت  كل- م ر- ب-ع ن

بور/�ير�ن   طاهر  در  مري  حممود  عنه  وكيال  �لكعبي  �شعيد  �حمد  مدعي/�شيف 
�لعامة ميثلها  �لنهر �جلاري للمقاولت  �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون   م�شري  وعو�د  يو�شف  من  /كال 
�لتاخري مدة 80 يوم مببلغ 80000  �لتعوي�س عن  ��شتكمال �لعمال 125000 درهم+ 
�لعامة ميثلها /كال من  للمقاولت  �جلاري  �لنهر  موؤ�ش�شة  �عالنه/   �ملطلوب  درهم 
يو�شف وعو�د م�شري �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/4/29 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب�  حمكمة �لعني 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
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�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
      اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  826 /2012   مد جز  - م ر- ب-ع ن

مدعي/�لنجاح لتاجري �ل�شيار�ت وكيال عنها/ هاين جمعه حممد �جلن�شية: 
�لمار�ت   مدعي عليه: حاجي رحمن �شيد رحمن و�خرون �جلن�شية:باك�شتان  
مو�شوع �لدعوى: �شد�د قيمة �ليجار 38400 درهم + خمالفات بقيمة 1350 
درهم + قيمة �ل�شيارة 49000 درهم  �ملطلوب �عالنه/ حاجي رحمن �شيد رحمن 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �جلن�شية:باك�شتان 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/4/28 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل 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  2013/4/23
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  446 /2013   جت جز  - م ر- ب-ع ن

مدعي/علي �شلطان �شعيد حممد �لكويتي وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل 
�لعربي/م�شري �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شالح ر��شد �شالح �ل�شام�شي 
درهم   49000 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية: 
�ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه:  �ملطلوب �عالنه/ �شالح ر��شد �شالح 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لربعاء �ملو�فق 2013/5/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �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 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  383 /2013   مد جز  - م ر- ب-ع ن

عبد�هلل  ح�شن  /ه�شام  عنه  وكيال  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
�لعربي �جلن�شية:�لمار�ت  مدعي عليه: و�شيم زهري كتابه �جلن�شية: �شوريا   
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 1000 درهم �ملطلوب �عالنه/  و�شيم زهري 
كتابه �جلن�شية: �شوريا    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/07 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �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  2013/4/23
قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  455 /2013   جت جز  - م ر- ب-ع ن

عبد�هلل  ح�شن  ه�شام  عنه/  ووكيال  �ل�شيار�ت  لتاجري  لندن  مدعي/مكتب 
�لعربي م�شري �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حممود عبد�ملوجود حممد 
ح�شن �جلن�شية: م�شر    مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 6100 درهم 
�ملطلوب �عالنه/ حممود عبد�ملوجود حممد ح�شن �جلن�شية: م�شر    عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب�  حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
    اعالن رقم   2013/63 بالن�صر

�ملدعى : موؤ�ش�شة خور�شيد علم للتجارة �ل�شحية   �ملطلوب �عالنه: �شامل 
عبد�هلل �شامل يطبع �لعامري  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى 
�مل��و�ف��ق 2013/5/13 موعد� لنظرها  ي��وم �لثنني  �ع��اله وح��دد  �مل��ذك��ورة 
�ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ع�شر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 
وعليك   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعني  يف  �لكائنة  �ليجارية 
�يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك 

خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن.

   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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•• بغداد-وكاالت:

قوة  لقتحام  و�ل�شيا�شية  �لأمنية  �لتد�عيات  وت��رية  ت�شاعدت 
من �جلي�س �لعر�قي �شاحة �لعت�شام يف �حلويجة غرب كركوك 
�أ�شفر عن مقتل و�إ�شابة �لع�شر�ت، حيث ن�شبت ��شتباكات و��شعة 
�لوليات  �أد�ن���ت  م���دن، يف ح��ني  ع��دة  للتجو�ل يف  و�أع��ل��ن حظر 
لتحقيق  ودع��و�  �لقتحام  ح��ادث  عر�قيون  و�شيا�شيون  �ملتحدة 
فر�شت  �ل�شلطات  �إن  �أمني  م�شدر  وق��ال  ح�شل.  ما  يف  �شفاف 
م��دن حمافظة  �أك��رب  ث��اين  �لفلوجة  �ل��ت��ج��و�ل يف مدينة  حظر 
و�لتي  �ملدينة  �شهدتها  �لتي  �ملظاهر�ت  �إث��ر  بغد�د  غرب  �لأنبار 
ووجهت  باحلويجة،  �لعت�شام  �شاحة  �جلي�س  باقتحام  ن��ددت 
يف  ن�شبت  عنيفة  ����ش��ت��ب��اك��ات  وك��ان��ت  للمالكي.  ح���ادة  �ن��ت��ق��اد�ت 
تفتي�س  ن��ق��ط��ة  وع��ن��ا���ش��ر  جم��ه��ول��ني  م�شلحني  ب��ني  �ل��ف��ل��وج��ة 
تابعة لل�شرطة �لحتادية. وقال م�شدر �أمني حملي �إن ع�شر�ت 
�مل�شلحني هاجمو� بالرمانات �ليدوية و�لأ�شلحة �لر�شا�شة نقطة 

من  �لفلوجة،  مدينة  بو�شط  �لحتادية  لل�شرطة  تابعة  تفتي�س 
�ل�شلطات حظر  فر�شت  كما  �خل�شائر.  �إىل حجم  �لإ���ش��ارة  دون 
�لتجو�ل يف مدينة �ملو�شل �شمال بغد�د �لتي �شهدت �أعمال عنف 
. وجرى  ��شتمر�ر �حلظر  �أمني  و�أك��د م�شدر  �أدت لوقوع قتلى، 
�أي�شا فر�س حظر �لتجول حتى �إ�شعار �آخر على مدينة �ملقد�دية 
�لذي  �لنفجار  بعد  بغد�د، وذلك  �شرق  �شمال  دياىل  مبحافظة 
وق���ع ب��ال��ق��رب م��ن ج��ام��ع حم��م��د ر���ش��ول �هلل ب��ق��ري��ة �جلاليل 
و�أدى �إىل مقتل �شتة �أ�شخا�س و�إ�شابة 15 �آخرين بجروح. ويف 
حمافظة دياىل �أي�شا قالت م�شادر �شحفية �إن ت�شعة �أ�شخا�س 
ع��ل��ى �لأق����ل ق��ت��ل��و� ج���ر�ء ه��ج��وم ب��ق��ذ�ئ��ف �ل��ه��اون ع��ل��ى م�شجد 
مبدينة بعقوبة.  ويف مدينة �لرمادي قتل �شتة جنود عر�قيني 
قرب  �لع�شكرية  �آلياتهم  على  م�شلح  هجوم  يف  �آخ��رون  و�أ�شيب 
�ملدينة �لو�قعة غرب بغد�د.  كما قتل عدد من �جلنود و�أ�شيب 
بغد�د  �شمال  بيجي  منطقة  يف  �آلياتهم  على  هجوم  يف  �آخ���رون 
�أربع نقاط ع�شك رية  وكان م�شلحون ع�شائريون �شيطرو� على 

تابعة للجي�س على خلفية �أحد�ث �حلويجة. وعلى �شعيد ردود 
�لأفعال �لد�خلية و�شف رئي�س جمل�س �لنو�ب �أ�شامة �لنجيفي 
ما حدث يف �حلويجة باجلرمية �لب�شعة، وقال �إنها �نتهاك �شارخ 
�لإن�شان و�شربة قا�شمة للدميقر�طية وجرمية يندى  حلقوق 
لها �جلبني وترف�شها �لقيم و�لأعر�ف. من جانبها قالت هيئة 
�إن �ملالكي وجنوده ما�شون يف تنفيذ ما �شمتها  علماء �مل�شلمني 
�أجندة �لويل �لفقيه �لقائمة على �لتطهري �لطائفي و�لعرقي. 
�أعلن  �ملالكي  �أن  يدركو�  �أن  �لعر�قيني  على  �أن  �لهيئة  و�أ�شافت 
ي��ردع��ه ر�دع. يف هذه  ي��ت��وق��ف، م��ا مل  �حل���رب عليهم، و�أن���ه ل��ن 
�لأثناء �تهم عبد �لكرمي �ل�شامر�ئي وزير �لعلوم و�لتكنولوجيا 
�ملالكي  ن���وري  حكومة  �حل��وي��ج��ة  يف  ج��رى  م��ا  ب�شبب  �مل�شتقيل 
با�شتعمال  �لعت�شامات  جميع  وف�س  للت�شعيد  �لنية  بتبييت 
�لقوة.  بينما ��شتنكر �جلامع �لأزهر يف م�شر، �لعتد�ء�ت �لتي 
مبحافظة  �حلويجة  مبدينة  �شلميني  معت�شمني  على  وق��ع��ت 

كركوك �لعر�قية، وما �أ�شفر عنها من قتلى وم�شابني.

خ�شر اأملانيا م�شتعدون لئتالف مع مريكل حمكمة باك�شتانية تلغي كفالة م�شّرف يف ق�شية بوتو 
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

�ألغت حمكمة باك�شتانية �م�س �لكفالة 
�ل�شابق،  �لباك�شتاين  للرئي�س  �ملوؤقتة 
برويز م�شّرف، يف ق�شية �غتيال رئي�شة 
�ل�������وزر�ء �ل�����ش��اب��ق��ة ب��ن��ظ��ري ب��وت��و عام 
تعقيد�ت  من  يزيد  ما  وهو   ،2007

و�شعه �لقانوين.
�أن  �لباك�شتانية،  جيو  �شبكة  وذك���رت 
�ل��ع��ل��ي��ا، رف�����ش��ت طلب  حمكمة له���ور 
�لكفالة  مت���دي���د  م�������ش���ّرف  حم���ام���ي 
بوتو  �غ��ت��ي��ال  ل��ه يف ق�شية  �مل��م��ن��وح��ة 

�أن �أمرته بالتعاون مع �لتحقيق.
�أن م�شّرف يخ�شع لالإقامة  �إىل  ي�شار 
�ملوؤقتة يف مزرعته ب�شو�حي  �جلربية 
�أ���ش��ب��وع��ني بق�شية  مل���دة  �آب�����اد  �إ����ش���الم 
ف��ر���س ح��ال��ة �ل���ط���و�رئ خ���الل حكمه 
مئات  وو���ش��ع  و2008   1999 ب��ني 

�لق�شاة حتت �لإقامة �جلربية.
بوتو،  لقتل  بالتو�طوؤ  م�شّرف  ويتهم 
�لتي   3 �ل�����  �ل��ق�����ش��اي��ا  �إح������دى  وه����ي 
يو�جهها منذ عودته يف �ل�شهر �ملا�شي 
�ملنفى  م��ن  �شنو�ت   4 بعد  �ل��ب��الد  �إىل 

�لذ�تي.

و�لتي �نتهت �م�س.
وكذلك رف�شت �ملحكمة طلب حماميه 

منحه �حلماية �لق�شائية.
وكانت �ملحكمة �لعليا يف لهور مددت 
�ملوؤقتة  �ل��ك��ف��ال��ة  �مل���ا����ش���ي،  �لأرب����ع����اء 
بق�شية  �ل�شابق،  �لباك�شتاين  للرئي�س 

�غتيال بوتو.
�لأول  �أم���������س  م���ث���ل  م���������ش����ّرف  وك�������ان 
�أم�����ام حم��ك��م��ة م��ك��اف��ح��ة �لإره�������اب يف 
ق�شية  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  رو�ل���ب���ن���دي، 
�غتيال بوتو، و�أّجلت �ملحكمة �لنظر يف 
�أي��ار مايو �ملقبل بعد   3 �لق�شية حتى 

•• برلني-رويرتز:

�أغلبية  �أن  �م�����س  ن�����ش��رت  ل��ل��ر�أي  ����ش��ت��ط��الع  نتيجة  �أو���ش��ح��ت 
�ئتالف  لت�شكيل  م�شتعدون  �أملانيا  يف  �خل�شر  م��ن  �لناخبني 
�لنتخابات  بذلك  �شمحت  �ذ�  مريكل  �أجنيال  �مل�شت�شارة  مع 
�ل��ت��ي ���ش��ت��ج��رى يف ���ش��ب��ت��م��رب �أي���ل���ول �لم����ر �ل����ذي ي��زي��د من 
��شتطالع  نتيجة  و�أو�شحت  جديد.  �ئتالف  ت�شكيل  �مكانية 
للر�أي �أجرته موؤ�ش�شة فورز� ل�شتطالعات �لر�أي قبل موؤمتر 
للخ�شر من �ملقرر �أن يعقد يف مطلع �ل�شبوع �أن 54 باملئة من 
موؤيدي �حلزب قالو� �نهم يجب �أن يكونو� م�شتعدين لئتالف 
ح�شول  �أو���ش��ح  �ل�شتطالع  �أن  �ل  و�خل�شر.  �ملحافظني  بني 
�ئتالف ميني �لو�شط �حلايل �لذي تتزعمه مريكل بني حزب 

�مل��ح��اف��ظ��ني �ل���ذي تنتمي �ل��ي��ه و�حل����زب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �حلر 
فيه  يح�شل  �لتو�يل  على  �أ�شبوع  ثالث  وهو  �ملئة  يف   47 على 
�لئتالف على �أغلبية حاكمة. و�أو�شح �ل�شتطالع تقدم �حلزب 
مئوية  نقطة  �لرئي�شي  �مل��ع��ار���س  �ل���ش��ر�ك��ي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�ل�شر�كي  �لدميقر�طي  و�حل��زب  باملئة.   23 على  ليح�شل 
�ل�����ش��ري��ك �لتقليدي حل���زب �خل�����ش��ر و���ش��ك��ل �لث��ن��ان معا  ه��و 
�ئتالفا حاكما يف �لفرة بني 1998 و2005 . ورغم �أن كل 
��شتطالعات �لر�أي تقريبا �أو�شحت تقدم �ملحافظني لتح�شل 
مريكل على فرة ولية ثالثة �ل �أنها مل تو�شح من ميكن �أن 
يكون �شريكها يف �لئتالف. وتقول مريكل �نها تريد �أن حتكم 
ثانية مع �حلزب �لدميقر�طي �حلر �ل �أن تاأييد هذ� �حلزب 

تر�جع منذ �نتخابات عام 2009 .

�إن��ه��اء كتابة  �ل�����ش��دي��د يف  ت��ب��اط��وؤه 
تقول  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف  �لد�شتور. 
�ل�شلطة  جلنة  ع�شوة  عبو  �شامية 
�لتنفيذية  و�ل�شلطة  �لت�شريعية 
و�لعالقة بينهما �إن هناك �حتمال 
�ل�شتفتاء  �إىل  للمرور  ج��ّد�  كبري 
طبيعة  ح��ول  �لآر�ء  تباين  ظ��ّل  يف 

�لنظام �ل�شيا�شي �ملقبل.
�شابقا  -�مل���ن���ت���م���ي���ة  ع���ب���و  وت�����وؤك�����د 
�أّن حركة �لنه�شة  حلزب �ملوؤمتر- 
برملاين  ن��ظ��ام  ب��ت��م��ري��ر  متم�شكة 
�مل�شادقة  ف��ر���س  ع��ل��ى  ���ش��ي��ق�����ش��ي 
ع���ل���ى �ل���د����ش���ت���ور و���ش��ي��ف�����ش��ي �إىل 
موعد  وت��اأج��ي��ل  ����ش��ت��ف��ت��اء  تنظيم 

�لنتخابات.
وع��ربت ع��ن قلقها م��ن �مل���رور �إىل 
�ل�شتفتاء دون توفري حّد �أدنى من 
ل�شتقر�ر  ب��ال��د���ش��ت��ور  �ل�����ش��م��ان��ات 
ت�شمح  �لتي  �لثغر�ت  و�شّد  �لبالد 
بال�شلطة، حمذرة من  بال�شتفر�د 

�إمكانية �شر�ء �أ�شو�ت �لناخبني.
ي��ذك��ر �ن��ه خ��الف��ا لبقية �لأح���ز�ب 
�لإ�شالمية  �لنه�شة  حركة  ت�شعى 
�ملقاعد  �أغ���ل���ب���ي���ة  مت��ت��ل��ك  -�ل����ت����ي 
مقعد   98( �لتاأ�شي�شي  باملجل�س 
من جملة 217 نائبا(- للحّد من 
ومنح  �جلمهورية  رئي�س  �شلطات 
لرئي�س �حلكومة يف  �أكرب  �شلطات 
جمالت تتعلق بالأمن و�ل�شيا�شية 
بالوظائف  و�لتعيينات  �خلارجية 

�لعليا وغريها.
�ل��ن��ه�����ش��ة نظاما  ح���رك���ة  وت��ت��ب��ن��ى 
�ل���ربمل���اين بدعوى  ل��ل��ن��ظ��ام  مي��ي��ل 
�أنه �أكر �لأنظمة متثيلية لل�شعب، 
نظاما  تتبنى  �لأح���ز�ب  بقية  لكن 
�شلطات  ب��ني  ت���و�زن  فيه  خمتلطا 
�ل��دول��ة ورئ��ي�����س �حلكومة  رئ��ي�����س 
بدعوى �أن �لنظام �لربملاين ي�شمح 
ب��ت��غ��ّول ح���زب و�ح���د ل��دي��ه �أغلبية 

�ملقاعد. 

�جلمهورية. ي�شار �إىل �أن �لأحز�ب 
�مل�شاركة يف �حلو�ر �لوطني ف�شلت 
تو�فق  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  �ل��ث��الث��اء 
حول �شبغة �لنظام �ل�شيا�شي �أمام 
بالنظام  �لنه�شة  ح��رك��ة  مت�����ش��ك 

�لربملاين.
���ك���ت �أح���������ز�ب �جل���م���ه���وري  ومت�������شّ
و�لعري�شة  و�مل�����ب�����ادرة  و�ل���ت���ك���ّت���ل 
�ل�������ش���ع���ب���ّي���ة و�مل������وؤمت������ر و�لأم���������ان 
بنظام  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  و�ل��ت��ح��ال��ف 
�شيا�شي معّدل ب�شالحيات متوز�نة 
�لت�شريعية  �ل�����ش��ل��ط��ة  ر�أ����ش���ي  ب��ني 

و�لتنفيذية.
ويرى حمللون �أّن عودة �خلالفات 
حتكم  ق��د  �ل�شيا�شي  �لنظام  ح��ول 
مهمة  يف  بالف�شل  �لتاأ�شي�شي  على 

�لنتهاء من �شياغة �لد�شتور.
�خلالفات  ����ش��ت��م��ر�ر  ����ش���ورة  ويف 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي فمن  �ل���ن���ظ���ام  ح�����ول 
�ملجل�س  يتجه  �أن  �مل�شتبعد  غ��ري 
�لتاأ�شي�شي لالإعالن م�شتقبال عن 
للم�شادقة  �شعبي  ��شتفتاء  تنظيم 
يح�شل  مل  �إذ�  �ل���د����ش���ت���ور،  ع��ل��ى 
�لفرقاء  ب����ني  �ل�������الزم  �ل����ت����و�ف����ق 

باأغلبية �لثلثني.
�ملجل�س  ���ش��اغ��ه  ق���ان���ون  وي���ن�������ّس 
 23 يف  �نتخابه  -بعد  �لتاأ�شي�شي 
�إج������ر�ء  ع���ل���ى   2011- �أك���ت���وب���ر 
على  �لت��ف��اق  يقع  مل  �إذ�  ��شتفتاء 
�لد�شتور باأغلبية �لثلثني يف قر�ءة 
�أوىل �أو ثانية، وهو ما ير�ه �لبع�س 
ف�شال يف مهّمة �ملجل�س �لتاأ�شي�شي، 
�لذي يو�جه �نتقاد�ت حادة ب�شبب 
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رئي�س  جعفر  ب��ن  م�شطفى  �أع��ل��ن 
عن  �لتاأ�شي�شي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
و�ل�شياغة  �لتن�شيق  جلنة  �نتهاء 
�لأ�شبوع  نهاية  �أن  و�أك���د  ملهامها، 
تقدمي  �شيتم  تقدير  �أق�شى  على 
�لد�شتور  مل�شودة  �لنهائية  �لن�شخة 

للجنة �خلرب�ء.
�مل��ق��اب��ل ع��ن تفاجئه من  وع��رب يف 
�ن�������ش���ح���اب ك����ل م����ن �ل��ع�����ش��و �إي�����اد 
�ل���ده���م���اين وع���م���ر �ل�����ش��ت��وي من 
�أي  دون  و�ل�شياغة  �لتن�شيق  جلنة 

�شبب يذكر.
وقال: كاأّن بع�س �لأطر�ف ل تريد 
�لنتهاء من �أ�شغال جلنة �لتن�شيق 
�لن�شخة  وت����ق����دمي  و�ل�������ش���ي���اغ���ة 

�لنهائية مل�شودة �لد�شتور. 
جميع  �أّن  ج���ع���ف���ر  ب����ن  و�أو������ش�����ح 
و�ل�شياغة  �لتن�شيق  جلنة  جل�شات 
قد عرفت درجة هامة من �لتو�فق 
و�لت����ف����اق وخ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا يخ�س 

م�شوؤوليات رئا�شة �جلمهورية.
وبنّي �أّن جلنة �لتن�شيق و�ل�شياغة 
�ملحددة  �ل���رزن���ام���ة  �ل���ت���زم���ت  ق���د 
م�شودة  كتابة  م��ن  لالنتهاء  �شلفا 

�لد�شتور وهي يوم 27 �أفريل.
به  �ل��ذي قامت  �لعمل  �أن  و�ع��ت��رب 
�أف�شل  �أن��ت��ج  ق��د  �لتاأ�شي�شي  جل��ان 
�ل���ع���امل وه����و ن�س  �ل��د���ش��ات��ري يف 
و�لتعديل  للتح�شني  قابل  مايز�ل 
د�شتور  ���ش��ي��ك��ون  �ن����ه  ع��ل��ى  و�أك������د 

جلميع �لتون�شيني و�لتون�شيات.
م�شودة  �أن  �إىل  جعفر  ب��ن  و�أ����ش���ار 
�أخذت بعني  �لنهائية قد  �لد�شتور 
�لعتبار كل �حلقوق و�حلريات كما 
متكنت من �لبت يف جميع �لق�شايا 
على  �لتاأ�شي�شي  د�خ���ل  �خل��الف��ي��ة 
�ل���ذي مت  �ل�شيا�شي  �ل��ن��ظ��ام  غ���ر�ر 
�شيا�شي  نظام  �عتماد  على  �لتفاق 

متو�زن خمتلط مزدوج.
ن�س  �أّن  �ل�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  يف  وذك����ر 
�لوظيفة  وزع  ق�����د  �ل����د�����ش����ت����ور 
�جلمهورية  رئي�س  بني  �لتنفيذية 
ورئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة. ك��م��ا �ف����اد �نه 
مت �لتن�شي�س على �نتخاب رئي�س 

�جلمهورية وحددت �شالحياته.
�لدهماين  �إي������اد  ذك����ر  �مل���ق���اب���ل  يف 
و�حلريات  �حل���ق���وق  جل��ن��ة  م��ق��رر 
رئ���ي�������س جلنة  �ل�������ش���ت���وي  وع����م����ر 
يف  و�لتنفيذية  �لت�شريعية  �ل�شلط 
�ل��ب��ي��ان �ل���ذي ق��دم��اه خ��الل ندوة 
قدمته  م���ا  �أّن  م���و�زي���ة  ���ش��ح��ف��ي��ة 
رئا�شة �ملجل�س يعد خرق مو�شوف 
وخطري ملقت�شيات �لنظام �لد�خلي 
�لتاأ�شي�شي  �ل���وط���ن���ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
خرق  �ملجل�س  رئي�س  حيث:تعمد 
و103  و65  و64   60 �لف�شول 
و104 من �لنظام �لد�خلي �لذي 
مل مينح �لهيئة �مل�شركة للتن�شيق 
�لت�شويت  ���ش��الح��ي��ة  و�ل�����ش��ي��اغ��ة 
�لذي تنفرد به �للجان �لتاأ�شي�شية 
بالنظر لطبيعة تركيبتها �لتمثيلية 
كما مل يجعل منها هيئة ��شتئناف 

لقر�ر�ت �للجان �لتاأ�شي�شية.
�لهيئة  �أع�����ش��اء  �إن  �ل��ب��ي��ان  وق����ال 
�شمي  مم��ا  ن�شخة  �أي  يت�شلمو�  مل 
�أن  ب��ع��د  للد�شتور  �أّويل  مب�����ش��روع 
مقت�شيات  �ملجل�س  رئا�شة  خرقت 
لعدم  نظر�  جهة  م��ن  �لف�شل65 
حترير حما�شر �جلل�شات لأعمال 
�للجان  روؤ�����ش����اء  و�ط�����الع  �ل��ه��ي��ئ��ة 
كل  يفقدها  مما  عليها  ومقّرريها 

�لبالد.
و�����ش���ت���غ���رب �إي������اد �ل���ده���م���اين من 
جعفر  ب���ن  م�����ش��ط��ف��ى  مو�فقة" 
وزعيم  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  رئي�س 
ح���زب �ل��ت��ك��ت��ل ع��ل��ى ن��ظ��ام برملاين 
رغ����م دف���اع���ه ع���ن ن���ظ���ام م�����زدوج، 
با�شم  �لناطق  ت�شريحات  و�نتقد 
�ل���ت���ك���ت���ل حم���م���د ب����ن ن������ور �ل����ذي 
�لد�شتور  م���������ش����روع  �أن  �ع����ت����رب 
لرئي�س  و��شعة  �شالحيات  يعطي 

ودعا �لنائبان يف �لبيان �إىل تاأجيل 
�إح���ال���ة ه���ذ� �مل�����ش��روع �مل���زع���وم �إىل 
�ملجل�س  رئا�شة  وي��دع��ون  �خل���رب�ء 
�لقانون  مبقت�شيات  �لتقيد  �إىل 
�إن�شاج  �إىل  �ل��ه��ادف  �حل���و�ر  وروح 
عملية  ت�����وؤّم�����ن  ث���ل���ث���ني  �أغ���ل���ب���ي���ة 

�مل�شادقة على �لد�شتور. 
و�أث���������������ار �ل�����ن�����ائ�����ب ع�������ن �حل�������زب 
�جلمهوري وع�شو جلنة �ل�شياغة 
�لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س  د�خ��ل 

وي�شيع  ر���ش��م��ي��ة  ق��ان��ون��ي��ة  ���ش��ب��غ��ة 
مناخا من �لغمو�س و�لريبة.

وع����رب �ل���ده���م���اين و�ل�����ش��ت��وي عن 
�لقانونية  للخروقات  ��شتنكارهما 
�أق�����دم�����ت على  �ل����ت����ي  �جل�������ش���ي���م���ة 
�رتكابها رئا�شة �ملجل�س �لأمر �لذي 
تخريب  �إىل  ي����وؤدي  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
�حلو�ر حول �لد�شتور ودفع �لبالد 
ن���ح���و م����زي����د م����ن �حل�������رية ح���ول 

�مل�شتقبل.

كبري� حول  ج��دل  �لدهماين  �إي��اد 
بعدما  �ل�شيا�شي  �ل��ن��ظ��ام  طبيعة 
�شّرح باأّن �لتوجه �لعام د�خل جلنة 
�شيا�شي  نظام  �إق��ر�ر  هو  �ل�شياغة 
برملاين يختلف عن �لنظام �ملزدوج 
�أنه  موؤكد�  عليه  �لتفاق  مّت  �ل��ذي 
لرئي�س  و��شعة  �شالحيات  يعطي 
�شالحيات  م���ق���اب���ل  �حل����ك����وم����ة 
لرئي�س �جلمهورية  جّد�  حمدودة 
ع���ل���ى غ�������ر�ر �ل���ن���ظ���ام �حل�������ايل يف 

نائب عراقي ي�ستقيل لف�سل الربملان

تنديد وا�شع باقتحام �شاحة احلويجة يف العراق 

مع جتدد اخلالف حول طبيعة النظام ال�سيا�سي

نهاية الأ�شبوع تقدمي الن�شخة النهائية مل�شودة الد�شتور التون�شي..!؟

ود�د بو�شماوي رئي�شة �حتاد ��شحاب �لعمال فى تون�س

م�شطفى بن جعفر �لنائب �ياد �لدهماين 

و�لج��ت��م��اع��ي م��ن �ل�����ش��و�ئ��ب �لتي 
عامني  �م��ت��د�د  ع��ل��ى  ب��ه  �لت�شقت 
 )... �لد�رة  وحت���زي���ب  �ل��ع��ن��ف   (
ول���ت���ق���ري���ب وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر بني 
�ل���ف���رق���اء ... ق���ائ���ال: ل  خم��ت��ل��ف 
�إّل  ل��ل��م��رح��ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة  جن����اح 
ول  لالأغلبية  معنى  ول  بالتو�فق 
�ل�شرعية  فحتى   ، فا�شل  لل�شفر 
�إذ� جت��اوزت �ملدة  �أن تناق�س  ميكن 
حري�شون   ... �مل���ح���ددة  �ل��زم��ن��ي��ة 
على �إجناح �حلو�ر �لوطني ويجب 
�ل�شادقة،  �ل�شيا�شية  �لإر�دة  توفر 

فالتو�فق هو �لكلمة �ملفتاح.
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عربت عدد من �لأحز�ب �ل�شيا�شية 
يف ب���ي���ان ل��ه��ا �م�������س �لرب����ع����اء عن 
��شتثنائهم  ع���ل���ى  �ح���ت���ج���اج���ه���م 
م���ن �حل������و�ر �ل��وط��ن��ي �ل�����ذي دعا 
�ملوؤقت،  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  �إل��ي��ه 
م���ع���ت���ربي���ن ذل�������ك �إق�����������ش�����اء غري 
مقبول. و�أكدت �لأحز�ب �ل�شيا�شية 
�جلمهورية  رئ���ا����ش���ة  �إ�����ش����ر�ر  �أن 
�شاأنا  �لوطني  �حل��و�ر  �عتبار  على 
�ملمثلة  �لأح������ز�ب  ���ش��وى  ي��ع��ن��ي  ل 
�لتاأ�شي�شي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  يف 
�لنظر  "�عتباطيا" بقطع  �ختيار� 
وتاريخ  �لتمثيلية  تلك  م��دى  ع��ن 

ح�شولها، وفق ن�س �لبيان.
�لقت�شار  �أن  بيانهم  يف  و�ع��ت��ربو� 
�ملجل�س  يف  �ملمثلة  �لأح����ز�ب  على 
�لتاأ�شي�شي رغم ف�شلها يف  �لوطني 
�إ�شاعة  �ملجل�س  قبة  �لتو�فق حتت 
ما  �ل���ور�ء مع  �إىل  للوقت وخطوة 
لالنق�شام  تكري�س  م��ن  تت�شمنه 

�ل�شيا�شي.
�أن  ع����ل����ى  ب���ي���ان���ه���م  يف  و��������ش�������ددو� 
بهذ�  �جلمهورية  رئا�شة  موؤ�ش�شة 
�ل��ف��ع��ل �لإق�����ش��ائ��ي ب�����ش��دد فقد�ن 
ط��اب��ع��ه��ا �حل���ي���ادي و�جل���ام���ع مما 
ع��ل��ى م�����ش��د�ق��ي��ت��ه��ا وعلى  ي���وؤث���ر 
متثيليتها �لوطنية ملختلف �لقوى 

و�حل�شا�شيات �ل�شيا�شية.

�ملكونات �إبان �لثورة قائال:�ملجتمع 
�لثورة  �حت�شن  �ل���ذي  ه��و  �مل���دين 
بينما �لأحز�ب �أتت يف وقت لحق.، 
�ملدين  �ملجتمع  ت�شريك  �أّن  م��ربز� 
ترتقي  بقر�ر�ت  للخروج  �شروري 

�إىل تطلعات �ل�شعب �لتون�شي.
و�أب����رز �لأم���ني �ل��ع��ام حل��رك��ة ند�ء 
يف  ح����زب����ه  م�������ش���ارك���ة  �أن  ت���ون�������س 
�إجن���اح���ه من  �إىل  ت��ه��دف  �حل�����و�ر 
خ���الل جت��م��ي��ع ك��ل �لأط�����ر�ف �إىل 
مرحلة  لإجن������اح  و�ح������دة  ط���اول���ة 
وتنقية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �لن���ت���ق���ال 
و�لقت�شادي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �مل����ن����اخ 

�لبناء  �لوطني  �حل��و�ر  �أن  و�أك���دو� 
كافة  م�شاركة  يقت�شي  و�مل�����ش��وؤول 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  �ل��ف��اع��ل��ة  �لأط�����ر�ف 
�أهد�ف  بتحقيق  و�ملعنية  �لوطنية 
�لنتقال  م��رح��ل��ة  وجن����اح  �ل���ث���ورة 
تعبريهم،  وف����ق  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، 
�لعام  �لحت�������اد  م����ب����ادرة  وث���م���ن���و� 

�لتون�شي لل�شغل يف هذ� �لجتاه.
ووق��ع ه��ذ� �لبيان ك��ل م��ن �حلزب 
�جل�����م�����ه�����وري �مل�����غ�����ارب�����ي وح������زب 
�لثقافة  �لإ�شالح و�لتنمية وحزب 
�لتون�شي  �ل��ع��م��ل  وح���زب  و�ل��ع��م��ل 
وحركة  �ل�شعبية  �ل��وح��دة  وحركة 

�لدميقر�طيني �ل�شر�كيني.

توظيف انتخابي
بو�شماوي  ود�د  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
�لتون�شي لل�شناعة  رئي�شة �لحتاد 
و �لتجارة و�ل�شناعات �لتقليدية ) 
�حتاد �أ�شحاب �لأعمال( يف حديث 
�شحفي �أنها ت�شتغرب عدم ت�شريك 
�لذي  �لوطني  �حل���و�ر  �لحت���اد يف 
تنظمه رئا�شة �جلمهورية و رئا�شة 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع عديد  �حل���ك���وم���ة 

�لأحز�ب �ل�شيا�شية .
ميكن  ل  �ن��ه  بو�شماوي  و�أ���ش��اف��ت 
دون  ي��ن��ج��ح  �أن  وط��ن��ي  ح����و�ر  لأي 
ك���م���ا ل ميكن  ت�����ش��ري��ك �لحت�������اد 
�قت�شادية  م�شائل  ح��ول  �لتناق�س 
دور  �إىل  �ل����رج����وع  دون  ع����دي����دة 

�لحتاد خا�شة يف قطاع �ل�شتثمار 
بو�شماوي  وف�شرت    . قولها  وف��ق 
�لتون�شي  �لحت�����اد  ت�����ش��ري��ك  ع���دم 
�ل�شناعات  و  �لتجارة  و  لل�شناعة 
�لوطنية  �حل����و�ر�ت  يف  �لتقليدية 
�ل�شيا�شية  �لأح�������ز�ب  ب��ا���ش��ت��غ��الل 
للقيام  �ل����وط����ن����ي����ة  �حل��������������و�ر�ت 
ويف    . �لن���ت���خ���اب���ي���ة  ب��ح��م��الت��ه��ا 
�أّن  بو�شماوي  بينت  نف�شه  �ل�شياق 
�لتجارة يطالب  و  �ل�شناعة  �حتاد 
بت�شريكه يف كل حو�ر وطني  �شيما 
�ل�شيا�شية  �لرزنامة  حتديد  �أّن  و 
�لبالد  ن���ظ���ام  ن���وع���ي���ة  حت���دي���د  و 
�أه������ّم ر�ف�����د م����ن  رو�ف������د �لقطاع 
ت�شاءلت  ك���م���ا    . �لق����ت���������ش����ادي 
تغييب  من  �لهدف  عن  بو�شماوي 
�حت����اد �ل�����ش��ن��اع��ة و �ل���ت���ج���ارة عن 
�ن��ه منظمة  �لوطني رغ��م  �حل���و�ر 
مت��ث��ل 24 حم��اف��ظ��ة ت��ون�����ش��ي��ة و 

ت�شم 25 �ألف م�شوؤول نقابي . 
�لأمني  �لعبا�شي  ح�شني  �ن  يذكر 
�لتون�شي  �ل���ع���ام  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام  
لأحز�ب   � دع��وة  رف�س  قد  لل�شغل 
�حلو�ر  يف  للم�شاركة  �ل�شيا�شية 
م�شاركة  ع�����دم  ب��ت��ع��ل��ة  �ل���وط���ن���ي 

خمتلف �لأحز�ب �ل�شيا�شية . 
�لعام  �لحت����اد  �أّن  �إىل  ي�����ش��ار  ك��م��ا 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل  ق���د ع���رب عن 
����ش��ت��غ��ر�ب��ه ع����دم ت�����ش��ري��ك �حت���اد 
�ل���ت���ج���ارة يف �حل����و�ر  �ل�����ش��ن��اع��ة و 

للحركة  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �ل��ب��ك��و���س 
خرّي  ح��زب��ه  �أن  كلمته  م�شتهل  يف 
�للثام  عقد ندوة �شحفية لإماطة 
عن �لأ�شباب �حلقيقية ور�ء تعليق 
�لند�ء �مل�شاركة يف �حلو�ر �لوطني، 
�لتاأويالت  ف��خ  يف  ل��ل��وق��وع  جتنبا 

�لإعالمية...
�حل������و�ر  �أّن  �ل���ب���ك���و����س  و�أو�������ش������ح 
ب���ه رئي�س  ن�����ادى  �ل�����ذي  �ل���وط���ن���ي 
�جلمهورية لي�س فريد� من نوعه 
�أن مبادرته لي�شت �لأوىل،  باعتبار 
و�إمنا �شبقتها مبادرة �لحتاد �لعام 
و�لتي  �أ�شهر  قبل  لل�شغل  �لتون�شي 
و�ملوؤمتر  �لنه�شة  حزبا  عنها  غاب 
�أنهما  بتعلة  �جلمهورية  �أج��ل  من 
م���ع حركة  �جل���ل���و����س  ي��ق��ب��الن  ل 
�لطاولة.  نف�س  �إىل  ت��ون�����س  ن���د�ء 
وو�شف �لبكو�س �ل�شوط �لأول من 
�أ�شرف عليه �لحتاد  �حل��و�ر �لذي 
باملبتور نظر� لتغيب عن�شرين من 
فعالياته  ع��ن  �حل��اك��م��ة  �ل��روي��ك��ا 
�ل��ت��ي قدمها  �ل��ذري��ع��ة  �أن  وك�����ش��ف 
�أّن  م��و���ش��ح��ا  و�ه����ي����ة  �ل����ط����رف����ان 
�ملق�شود هو �لحتاد �لعام �لتون�شي 
قائال:  ت��ون�����س  ن�����د�ء  ل  ل��ل�����ش��غ��ل 
ولي�س  ب��الأم��ر  �ملعني  ه��و  �لحت���اد 
�ليوم  تون�س لن حزبنا دعي  ند�ء 
�ملقابل  يف  �حل��و�ر  يف  �مل�شاركة  �إىل 

مت �لتغا�شي عن �لحتاد.
�أن ح��رك��ة ند�ء  �ل��ب��ك��و���س  و�أو����ش���ح 

�ل��وط��ن��ي �ل�����ذي ق���د ت��ت��ح��دد على 
�ل�شيا�شية  �ل���ت���و�ف���ق���ات  ����ش���وئ���ه 

وطبيعة �لرب�مج �لقت�شادية . 
�لوطني  �نطلق �حل��و�ر  ه��ذ� و قد 
�لتون�شي  �لرئي�س  �إليه  دع��ا  �ل��ذي 
رئي�س  و  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف  �ملوؤقت 
�ل��ع��ري�����س بق�شر  �حل��ك��وم��ة ع��ل��ي 
 15 ي��وم  منذ  بقرطاج    �ل�شيافة 

�فريل �جلاري ح�شره ممثلني 
ي�شهد  �حل���و�ر  ه��ذ�  �أن  �إىل  وي�شار 
تعر� ب�شبب رف�س بع�س �لأحز�ب 
�مل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه ع��ل��ى غ���ر�ر �جلبهة 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة وح����رك����ة وف������اء وح����زب 
�حتاد  رف�����س  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�����ش��ار 
وتعليق  �إل���ي���ه  �لن�����ش��م��ام  �ل�����ش��غ��ل 
م�شاركتها.  ت��ون�����س  ن�����د�ء  ح���رك���ة 
وت��ق��ت�����ش��ر ج������ولت �حل�������و�ر على 
ح�شور ممثلني عن حركة �لنه�شة 
و�ل��ت��ك��ت��ل �ل��دمي��ق��ر�ط��ي م��ن �أجل 
�لعمل و�حلريات و�ملوؤمتر من �أجل 
�جلمهوري  و�حل���زب  �جل��م��ه��وري��ة 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي وحزب  و�ل��ت��ح��ال��ف 

�ملبادرة.

التوافق هو املفتاح
وك����ان����ت ح���رك���ة ن������د�ء ت���ون�������س قد 
لتو�شيح  ���ش��ح��ف��ي��ة  ن����دوة  ع��ق��دت 
موقفها من �حلو�ر �لوطني �لذي 
ولإن��ارة �لر�أي �لعام حول مو�شوع 
�لطيب  و�أك��د  �مل�شاركة فيه.  تعليق 

�لوطني  �حل��و�ر  تقاطع  مل  تون�س 
م�شاركتها  علقت  و�إمن��ا  �أ�شيع  كما 
بع�س  ع���ل���ى  �لت�����ف�����اق  ح����ني  �إىل 
�ملوؤ�خذ�ت من قبيل تغييب مكونات 
�ملجتمع �ملدين منها �لحتاد �لعام 
د�عيا  �ملحامني...  وعمادة  لل�شغل 
�إىل �شرورة ت�شريك جميع مكونات 
�حل��ق��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�مل�����دين نظر� 
�شتطرح  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��اي��ا  لأه��م��ي��ة 
�لنتخابات  ت����اري����خ  غ������ر�ر  ع���ل���ى 
و�شكل  �ل�شيا�شي  �لنظام  وطبيعة 
�ل���د����ش���ت���ور �مل�����رت�����ق�����ب... ق���ائ���ال: 
ي��ج��ب ت�����ش��ري��ك ج��م��ي��ع �لأح������ز�ب 
وخارجه  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  د�خ�����ل  م���ن 
�مل������دين..  �مل��ج��ت��م��ع  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�ل�شغل  �حت���اد  م�����ش��ارك��ة  م�شيفا: 
يف �حل��و�ر �لوطني �شرورية نظر� 
ل���وج���ود ق�����ش��اي��ا وط��ن��ي��ة ل ميكن 
بني  و  بح�شوره.  �إل  فيها  �حل�شم 
ياأتي  �مل�شاركة  تعليق  �أّن  �لبكو�س 
بع�س  ��شتدعاء  ع��دم  خلفية  على 
�لأحز�ب �ملكونة لالحتاد من �جل 
تون�س و��شتطرد: ل ميكن جتاهل 
وحزب  �لي�شاري  )�حل��زب  حلفائنا 
لدينا  و�مل�شار...(  �لتون�شي  �لعمل 

�لتز�م �أخالقي مع �شركائنا.
مكونات  ع���ل���ى  �ل���ب���ك���و����س  و�أث����ن����ى 
مقدمتها  ويف  �مل������دين  �مل��ج��ت��م��ع 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد 
لعبته هذه  �ل���ذي  ب���ال���دور  و�أ����ش���اد 

احتاد اأ�شحاب الأعمال واأحزاب تون�شية ي�شتنكرون اإق�شاءهم من احلوار الوطني
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العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/251 عقاري كلي                                    
�ىل �ملدعي عليه /1-  بول روجر �يدو�رد�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
حممد  عبد�للطيف  وميثله:  عامة  م�شاهمة  �شركة  ع(  م  )�س  متويل  �شركة   /
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �حل��م��ادي  �حمد  �بوبكر 
�ملدعى عليه بان يدفع مبلغ وق��دره )5462578 دره��م( و�شحة نفاذ عبد �لبيع 
�ملوؤرخ 2007/11/4 و�شطب �لعبارة �لو�ردة يف �شهادة �مللكية و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/5/1 �ملو�فق  �لربعاء 
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�صم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/253 عقاري كلي                                    
�ىل �مل��دع��ي عليهما /1-  ر�ت�����ش��ان��ا ن���ارول 2- ر�جن���ان ن����ارول  جم��ه��ويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة متويل )�س م ع( �شركة م�شاهمة عامة وميثله: 
عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان يدفع مبلغ وقدره )933083 درهم( و�شحة نفاذ 
عقد �لبيع �ملوؤرخ 2007/10/30 و�شطب �لعبارة �لو�ردة يف �شهادة �مللكية و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها 
 ch1A.1 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/5/1  جل�شة يوم �لربعاء 
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�صم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/165 مدين جزئي                                      
�ىل �مل��دع��ي عليه /1  - ���ش��اره ج��و ك��وك��ر- بعد �ل���زو�ج- ���ش��ارة ج��و ب��ر�وت��ي��ن��ج    جمهول 
يو�شف  فتوح  وميثله:  علي  عبد�لرحمن  حممد  �حمد   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
حممد ح�شني �لن�شار  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ب�شحة ونفاذ عقد 
بيع �ل�شيارة ماركة جيب ر�جنلر �شحاري موديل 2008 �مريكا �لت�شنيع- �خ�شر �للون- 
�ل�شيارة  ملكية  ونقل  وت�شجيل  �ملدعى  �ىل  �بوظبي   )6( رقم  �لفئة   25973 رقم  لوحة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  و�ل��ز�م  �ملخت�شة  �جلهات  لدى  �ملدعي  با�شم 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.17
.ويف  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�صم الق�صايا املدنية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/254 عقاري كلي                                    
�ىل �ملدعي عليه /1  ميالين �ين �شيتيني�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
حممد  عبد�للطيف  وميثله:  عامة  م�شاهمة  �شركة  ع(  م  )�س  متويل  �شركة   /
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �حل��م��ادي  �حمد  �بوبكر 
�ملدعى عليه بان يدفع مبلغ وقدره )3221971 درهم( و�شحة نفاذ عقد �لبيع 
�ملوؤرخ 2008/5/12 و�شطب �لعبارة �لو�ردة يف �شهادة �مللكية و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/5/1 �ملو�فق  �لربعاء 
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�صم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/250 عقاري كلي                                    

�ىل �ملدعي عليه /1  كارل جريد وولريت   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
حممد  عبد�للطيف  وميثله:  عامة  م�شاهمة  �شركة  ع(  م  )�س  متويل  �شركة   /
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �حل��م��ادي  �حمد  �بوبكر 
�ملدعى عليه بان يدفع مبلغ وقدره )8496575 درهم( و�شحة نفاذ عقد �لبيع 
�ملوؤرخ 2008/6/25 و�شطب �لعبارة �لو�ردة يف �شهادة �مللكية و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/5/1 �ملو�فق  �لربعاء 
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�صم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2010/466   جتاري كلي        

حممود  طيب   -2 �جل�شمي  حممود  عبد�هلل  حممود  طاهر   -1/ عليهما  �ملحكوم  �ىل 
عبد�هلل حممود �جل�شمي  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2010/7/28 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �مل�شرق )�س م ع( 
بالز�م ملدعى عليهما بالت�شامن و�لتكافل بينهما بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغا وقدره 
وثالثون  وت�شعة  دره��م  وثمامنائة  �ل��ف  وثمانون  و�شتة  مئتان  دره��م(   286.800.39(
وحتى   2010/3/22 يف  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5 بو�قع  و�لفائدة  فل�س 
�ل�شد�د �لتام على �ل تتجاوز �ملبلغ �ملق�شى به و�لزمتهما بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ  
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.    حكما مبثابة  دره��م مقابال لتعاب   500
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2010/213   جتاري كلي        
�ىل �ملحكوم عليه /1- زكي حممد مرو�ن �ل�شالح   جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2010/11/24 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ بنك �مل�شرق �س م ع بالزم �ملدعى عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ 
157.762.51 درهم )مائة و�شبعة وخم�شون �لف و�شبعمائة و�ثنني و�شتون درهم 
وو�حد وخم�شون فل�شا( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�لف  ومبلغ  بامل�شروفات  و�لز�مه  �ل�شد�د  متام  وحتى   2010/2/9 يف  �حلا�شل 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.     حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
ال�صهاد رقم : 2013/4974

ا�صهاد تغيري واثبات قبيله
- �حلمد هلل  �لم���ار�ت  - �جلن�شية:  �حل��ريف   �ل�شهاد: حممد علي عبيد علي  طالب 
وحده و�ل�شالة و�ل�شالم على من ل نبي بعده، فانه يف يوم �لثنني 12 من �شهر جمادي 
�لآخرة �شنة 1434 ه� �ملو�فق 22 من �شهر �بريل 2013م لدى �نا ر�يق ر��شي �بو �لزيت 
�عاله  �ملذكور  �ل�شخ�شية، ح�شر  �لح��و�ل  �لبتد�ئية- حمكمة  دبي  �لقا�شي مبحاكم 
وهو بحالته �ملعتربة �شرعا وقرر قائال :�نني �رغب يف ��شافة م�شمى �لقبيلة ) �ل�شحي( 
وذلك ��شتناد� لقيد �بن عم �لأب �ملدعو/ ح�شن عبد�هلل علي �حلريف- رقم )2764/602( 
وطلب �ثبات ذلك وقد ورد خطاب �د�رة �جلن�شية و�لقامة �ملوؤرخ 2013/4/15   . وبناء 
على �لطلب وبح�شور �ل�شاهدين �شعيد خمي�س ر��شد حبيب �ملزروعي ور��شد خمي�س 

عبد�هلل رحمة �ملطوع  ��شدرنا هذ� �ل�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�صخ�صية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
ال�صهاد رقم : 2013/4969

ا�صهاد تغيري واثبات قبيله
طالب �ل�شهاد: �حمدعلي عبيد علي �حلريف - �جلن�شية: �لمار�ت - �حلمد هلل وحده 
جمادي  �شهر  من   12 �لثنني  ي��وم  يف  فانه  بعده،  نبي  ل  من  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة 
�لآخرة �شنة 1434 ه� �ملو�فق 22 من �شهر �بريل 2013م لدى �نا ر�يق ر��شي �بو �لزيت 
�عاله  �ملذكور  �ل�شخ�شية، ح�شر  �لح��و�ل  �لبتد�ئية- حمكمة  دبي  �لقا�شي مبحاكم 
وهو بحالته �ملعتربة �شرعا وقرر قائال :�نني �رغب يف ��شافة م�شمى �لقبيلة ) �ل�شحي( 
وذلك ��شتناد� لقيد �بن عم �لأب �ملدعو/ ح�شن عبد�هلل علي �حلريف- رقم )2764/602( 
وطلب �ثبات ذلك وقد ورد خطاب �د�رة �جلن�شية و�لقامة �ملوؤرخ 2013/4/15 . وبناء 
على �لطلب وبح�شور �ل�شاهدين �شعيد خمي�س ر��شد حبيب �ملزروعي ور��شد خمي�س 

عبد�هلل رحمة �ملطوع  ��شدرنا هذ� �ل�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�صخ�صية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
ال�صهاد رقم : 2013/4977

ا�صهاد تغيري واثبات قبيله
طالب �ل�شهاد: �شيخة علي عبيد علي �حلريف - �جلن�شية: �لمار�ت - �حلمد هلل وحده 
جمادي  �شهر  من   12 �لثنني  ي��وم  يف  فانه  بعده،  نبي  ل  من  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة 
�لآخرة �شنة 1434 ه� �ملو�فق 22 من �شهر �بريل 2013م لدى �نا ر�يق ر��شي �بو �لزيت 
�عاله  �ملذكور  �ل�شخ�شية، ح�شر  �لح��و�ل  �لبتد�ئية- حمكمة  دبي  �لقا�شي مبحاكم 
وهو بحالته �ملعتربة �شرعا وقرر قائال :�نني �رغب يف ��شافة م�شمى �لقبيلة ) �ل�شحي( 
وذلك ��شتناد� لقيد �بن عم �لأب �ملدعو/ ح�شن عبد�هلل علي �حلريف- رقم )2764/602( 
وطلب �ثبات ذلك وقد ورد خطاب �د�رة �جلن�شية و�لقامة �ملوؤرخ 2013/4/15 . وبناء 
على �لطلب وبح�شور �ل�شاهدين �شعيد خمي�س ر��شد حبيب �ملزروعي ور��شد خمي�س 

عبد�هلل رحمة �ملطوع  ��شدرنا هذ� �ل�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�صخ�صية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
ال�صهاد رقم : 2013/4975

ا�صهاد تغيري واثبات قبيله
طالب �ل�شهاد: خالد علي عبيد علي �حلريف - �جلن�شية: �لمار�ت - �حلمد هلل وحده 
جمادي  �شهر  من   12 �لثنني  ي��وم  يف  فانه  بعده،  نبي  ل  من  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة 
�لآخرة �شنة 1434 ه� �ملو�فق 22 من �شهر �بريل 2013م لدى �نا ر�يق ر��شي �بو �لزيت 
�عاله  �ملذكور  �ل�شخ�شية، ح�شر  �لح��و�ل  �لبتد�ئية- حمكمة  دبي  �لقا�شي مبحاكم 
وهو بحالته �ملعتربة �شرعا وقرر قائال :�نني �رغب يف ��شافة م�شمى �لقبيلة ) �ل�شحي( 
وذلك ��شتناد� لقيد �بن عم �لأب �ملدعو/ ح�شن عبد�هلل علي �حلريف- رقم )2764/602( 
وطلب �ثبات ذلك وقد ورد خطاب �د�رة �جلن�شية و�لقامة �ملوؤرخ 2013/4/15 . وبناء 
على �لطلب وبح�شور �ل�شاهدين �شعيد خمي�س ر��شد حبيب �ملزروعي ور��شد خمي�س 

عبد�هلل رحمة �ملطوع  ��شدرنا هذ� �ل�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�صخ�صية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
ال�صهاد رقم : 2013/4976

ا�صهاد تغيري واثبات قبيله
طالب �ل�شهاد: علياء علي عبيد علي �حلريف - �جلن�شية: �لمار�ت - �حلمد هلل وحده 
�شهر جمادي  �لثنني 12 من  ي��وم  فانه يف  بعده،  نبي  م��ن  ل  و�ل�شالم على  و�ل�شالة 
�لآخرة �شنة 1434 ه� �ملو�فق 22 من �شهر �بريل 2013م لدى �نا ر�يق ر��شي �بو �لزيت 
�عاله  �ملذكور  �ل�شخ�شية، ح�شر  �لح��و�ل  �لبتد�ئية- حمكمة  دبي  �لقا�شي مبحاكم 
وهو بحالته �ملعتربة �شرعا وقرر قائال :�نني �رغب يف ��شافة م�شمى �لقبيلة ) �ل�شحي( 
�ثبات  �حل��ريف- وطلب  �ملدعو/ ح�شن عبد�هلل علي  �لأب  �بن عم  لقيد  ��شتناد�  وذل��ك 
ذلك وقد ورد خطاب �د�رة �جلن�شية و�لقامة �ملوؤرخ 2013/4/15 . وبناء على �لطلب 
وبح�شور �ل�شاهدين �شعيد خمي�س ر��شد حبيب �ملزروعي ور��شد خمي�س عبد�هلل رحمة 

�ملطوع  ��شدرنا هذ� �ل�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�صخ�صية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
ال�صهاد رقم : 2013/4970

ا�صهاد تغيري واثبات قبيله
طالب �ل�شهاد: عبد�لرحمن علي عبيد علي �حلريف - �جلن�شية: �لمار�ت - �حلمد هلل 
وحده و�ل�شالة و�ل�شالم على من ل نبي بعده، فانه يف يوم �لثنني 12 من �شهر جمادي 
�لآخرة �شنة 1434 ه� �ملو�فق 22 من �شهر �بريل 2013م لدى �نا ر�يق ر��شي �بو �لزيت 
�عاله  �ملذكور  �ل�شخ�شية، ح�شر  �لح��و�ل  �لبتد�ئية- حمكمة  دبي  �لقا�شي مبحاكم 
وهو بحالته �ملعتربة �شرعا وقرر قائال :�نني �رغب يف ��شافة م�شمى �لقبيلة ) �ل�شحي( 
وذلك ��شتناد� لقيد �بن عم �لأب �ملدعو/ ح�شن عبد�هلل علي �حلريف- رقم )2764/602( 
وطلب �ثبات ذلك وقد ورد خطاب �د�رة �جلن�شية و�لقامة �ملوؤرخ 2013/4/15 . وبناء 
على �لطلب وبح�شور �ل�شاهدين �شعيد خمي�س ر��شد حبيب �ملزروعي ور��شد خمي�س 

عبد�هلل رحمة �ملطوع  ��شدرنا هذ� �ل�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�صخ�صية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
ال�صهاد رقم : 2013/4966

ا�صهاد تغيري واثبات قبيله
طالب �ل�شهاد: بدر  علي عبيد علي �حلريف - �جلن�شية: �لمار�ت - �حلمد هلل وحده 
جمادي  �شهر  من   12 �لثنني  ي��وم  يف  فانه  بعده،  نبي  ل  من  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة 
�لآخرة �شنة 1434 ه� �ملو�فق 22 من �شهر �بريل 2013م لدى �نا ر�يق ر��شي �بو �لزيت 
�عاله  �ملذكور  �ل�شخ�شية، ح�شر  �لح��و�ل  �لبتد�ئية- حمكمة  دبي  �لقا�شي مبحاكم 
وهو بحالته �ملعتربة �شرعا وقرر قائال :�نني �رغب يف ��شافة م�شمى �لقبيلة ) �ل�شحي( 
وذلك ��شتناد� لقيد �بن عم �لأب �ملدعو/ ح�شن عبد�هلل علي �حلريف- رقم )2764/602( 
وطلب �ثبات ذلك وقد ورد خطاب �د�رة �جلن�شية و�لقامة �ملوؤرخ 2013/4/15 . وبناء 
على �لطلب وبح�شور �ل�شاهدين �شعيد خمي�س ر��شد حبيب �ملزروعي ور��شد خمي�س 

عبد�هلل رحمة �ملطوع  ��شدرنا هذ� �ل�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�صخ�صية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1543 تنفيذ جتاري
ب�شفتها  �كاتينجال-  ماند  ح�شني  ر�فعي  روبينه  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�شاكرو�شي�س  �ل��ت��ج��اري  ب��ال���ش��م  �مل��ع��روف��ة  �ل��ف��ردي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ال��ك��ة 
تكنولوجيز جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/  �ملو ديجيتال 
�شوليو�شنز �س .ذ.م.م وميثله: يو�شف �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم  قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
. وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب   )34449 ( وق��دره 
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�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/1512 عمايل جزئي                            

�ىل �ملدعى عليه /1-  نادي �شديق �ل�شحي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ روث �كيني �وجول قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  درهم(وتذكرة   17500( وقدرها  عمالية 
�لتام  لل�شد�د  �لق�شائية  �ملطابة  9% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�شاريف 
    .)2013/140839( �ل�شكوى  رق��م  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول 
8.30 �س مبكتب  �ل�شاعة   2013/5/8 �ملو�فق  �لربعاء  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  
ق�صم الق�صايا العمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1570 تنفيذ جتاري
ح�شن  علي   -2 )ذ.م.م(  ر�دي���ا  م�شاريع  �شركة  ���ش��ده��م/1-  �ملنفذ  �ىل 
حميد�وي 3- �شركة �شم�س �لفردو�س لاللكرونيات ) ذ.م.م( 4- مهدي 
بنك  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  رجبي  �ل��ه  �شفت 
�أقام  قد  �لقا�شم  �حمد حممد  �بر�هيم حممد  �ي��ر�ن وميثله:  �شادر�ت 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره ) 247645.48( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �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�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
       اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  18 /2013   عم جز  - م ر- ب-ع ن

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�شية:  تاج  حممد  هو�شري  عارف  مدعي/حممد 
عليه: �لعني �لوطنية للعقار�ت و�ملقاولت و�لنظافة �لعامة ذ.م.م  �جلن�شية: 
�عالنه/ �ملطلوب  �لعمالية  بامل�شتحقات  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
�جلن�شية:  ذ.م.م   �لعامة  و�لنظافة  و�ملقاولت  للعقار�ت  �لوطنية  �لعني 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/30 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
�لثانية ب�  حمكمة �لعني  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/329 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة ح�شن �حمد ح�شان للمقاولت و�لتك�شية و�لر�شيات 
�لعامة  للمقاولت  �ل�شرق  و�حة  :موؤ�ش�شة  �شده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:موؤ�ش�شة و�حة �ل�شرق للمقاولت �لعامة 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ن     ع  ب-  ر-  -م  جز  جت   2012/1663 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. 
�لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-   باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10776 بتاريخ   2013/4/25     
اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2012/1365

�لمار�ت  �جلن�شية:  �لكتبي-  عبد�هلل  علي  حممد  عليه:  �ملدعى 
�شدر  قد   2012/12/17 بتاريخ:  �نه  نعلمكم  بالن�شر  �لعنو�ن: 
�شهيل  �شامل  �حمد  �ملدعي:  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �شدكم 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامري-  �شامل 
وقدره   مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري: 
�لنحو  على  درهم(  وخم�شمائة  �لف  ع�شر  �ثنان   ( درهم   12.500

�مل�شار �ليه بال�شباب و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف.
    القا�صي                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/124  عقاري كلي                  
ر�شا  حممد  لل�شيد/  �ململوك  �ن��ك  تو  ذ�ويند  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�مل��دع��ي / مهند  ع��زي��زي تور�شيزي  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  فائق   منذر 
تقرير  ب���ورود  �خطاركم  �ع���اله.  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  2013/4/22 يف 
�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثنني  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري 
 ch1B.8 بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2013/5/13 �مل��و�ف��ق 

للتعقيب على �لتقرير. 
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/741 مدين كلي                  
جوخار     ز�كينوفا   -2 ماك�شون  ماتا�شيف  عليهما/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شنايل هولدينجز )م م ح(   
 2013/4/22 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ل�شيد �خلبري  ب��ورود تقرير  �ع��اله. �خطاركم  يف �لدعوى �ملذكورة 
�مل��ن��ت��دب يف �ل���دع���وى وق���د حت����ددت ج��ل�����ش��ة ي���وم �خل��م��ي�����س �ملو�فق 
للتعقيب   ch2D.18 بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2013/5/9

على �لتقرير. 
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/993  ا�صتئناف مدين

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -ر�جي�س كومار ر�م لل    جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /موؤ�ش�شة علياء حممد علي للخدمات �لفنية وميثله: 
ع��ل��ي �ب��ر�ه��ي��م حم��م��د �حل��م��ادي ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�شادر 
لها  وح��ددت   2012/11/13 بتاريخ  كلي  مدين   2012/48 رقم  بالدعوى 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/5/1 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شه 
رقم ch2D.17  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10776 بتاريخ  2013/4/25      

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الطعن   2013/78 طعن مدين   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
مالك  وب�شفته  �ل�شخ�شية  وب�شفته  فخرو  �لدروي�س  جا�شم  حمد  �لطاعن/ 
�ملجموعة �لعاملية للتطوير وميثله: نبيه �حمد بدر باعالن �ملطعون �شدهما 
�ل�شركة   -2 حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة  ل��الع��الم  �لعاملية  جمموعة   -1/
حمل  جم��ه��ويل   . حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة  ل��الع��الم  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
ويتوجب  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لطعن  عليكم  �ق��ام  �لطاعن  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة. 
عليكم �حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
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العفو تنتقد ال�شنة الأوىل لرئا�شة بوتني 
•• لندن-يو بي اأي:

�أ�شدرته،  جديد  تقرير  يف  �لدولية  �لعفو  منظمة  قالت 
كرئي�س  ب��وت��ني  ل��ف��الدمي��ري  �لأوىل  �ل�����ش��ن��ة  �أن  �م�������س، 
لرو�شيا من جديد، �شهدت حملة قمع �شد �ملنظمات غري 
�حلكومية و�ملنتقدين، وتقوي�شاً منهجياً حلرية �لتعبري 
حتت  )�حل��ري��ة  تقريرها  يف  �ملنظمة  وق��ال��ت  �ل��ب��الد.  يف 
وتكوين  و�لتجمع  �لتعبري  حرية  قمع  حملة  �لتهديد: 
�ل�شنة  �إن  �شفحة،   68 من  �ملكّون  رو�شيا(  يف  �جلمعيات 
�لأوىل لبوتني �شهدت تطبيق تطور�ت ت�شريعية وق�شايا 
لرو�شيا، ومن  �لدولية  �لقانونية  �نتهاك لاللتز�مات  يف 

بينها قانون �أدخلته حكومته �لعام �ملا�شي يعترب �ملنظمات 
غري �حلكومية �لتي تتلقى متوياًل �أجنبياً عمالء �أجانب 
�إذ� ما مت �إثبات توّرطها يف �أن�شطة �شيا�شية غري معروفة. 
و�أ�شافت �أن هذ� �لقانون وت�شريع دميا ياكوفليف ، �لذي 
�عتمدته حكومة بوتني موؤخر�ً، يقّيد�ن متويل �ملنظمات 
وقدرة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ن  �لرو�شية  �حلكومية  غ��ري 
مو�طني �لوليات �ملتحدة على �لعمل يف رو�شيا، ويفر�شان 
قيود�ً على حرية تكوين �جلمعيات. وحّذرت �ملنظمة من 
ميكن  و�لتج�ّش�س  �خليانة  ح��ول  �لحت���ادي  �ل��ق��ان��ون  �أن 
�لدفاع  �لرو�س يف جمال  �لنا�شطني  ��شتخد�مه ملالحقة 
�ملتعاونني  �مل��دين  �ملجتمع  ون�شطاء  �لإن�شان  حقوق  عن 

مع �ملنظمات �لدولية، يف حني مينع قانون �إعادة جترمي 
�حلكوميني  للم�شوؤولني  �مل�شروعة  �لنتقاد�ت  �لت�شهري 
�لتجديف  قانون  م�شروع  �شيقود  كما  �ل��ع��ام،  �لقطاع  �أو 
مت  م��ا  �إذ�  �لتعبري  حرية  على  �شارمة  قيود  فر�س  �إىل 
�ع��ت��م��اده. وق���ال ج��ون د�ل��ه��و���ش��ن، م��دي��ر ب��رن��ام��ج �أوروب���ا 
�لرئي�س  �إن  �لدولية،  �لعفو  منظمة  يف  �لو�شطى  و�آ�شيا 
�أنه  ت��ويل من�شبه  م��ن  ف��رة ق�شرية  وبعد  �أع��ل��ن  بوتني 
قام  لكنه  �لعامة،  �ل�شوؤون  يف  �ملو�طنني  م�شاركة  �شيزيد 
بدًل من ذلك مبطاردة �لأ�شو�ت �ملعار�شة �أو �ملنتقدة، يف 
حني يجري خنق وعزل �ملجتمع �ملدين ور�ء �شتار قانوين 

ولي�س و�حد�ً حديدياً .

•• اأبوظبي-وام:

يف  م�شاركته  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  وف���د  �خ��ت��ت��م 
للربملان  �لأويل  �لعادية  للدورة  �لثالثة  �جلل�شة  �أعمال 
من  �لفرة  خ��الل  عقدت  �لتي  2013م  لعام  �لعربي 
18 �إىل 21 �أبريل مبقر �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول 

�لعربية برئا�شة معايل �أحمد �جلرو�ن رئي�س �لربملان.
و���ش��م وف���د �ملجل�س ���ش��ع��ادة ك��ل م��ن ���ش��امل ب��ن هويدن 
وم�شبح �لكتبي و�شيخة عي�شي �لعري �أع�شاء جمموعة 
�للجان  �جتماعات  يف  �لوفد  و�شارك  �لعربي.  �لربملان 
�ل��د�ئ��م��ة ل��ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي و�ج��ت��م��اع م��ك��ت��ب �لربملان 
�جلل�شة  وناق�شت  ل��ل��ربمل��ان.  �لعامة  و�جلل�شة  �لعربي 
ن��ت��ائ��ج ت��ق��اري��ر �ل��ل��ج��ان �لأرب����ع �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه وه���ي جلنة 
�لقومي وجلنة  و�لأم��ن  و�ل�شيا�شية  �ل�شوؤون �خلارجية 
�ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية وجلنة �ل�شوؤون �لت�شريعية 
و�لقانونية وحقوق �لإن�شان وجلنة �ل�شوؤون �لجتماعية 
�ملناق�شات حول  و�ل�����ش��ب��اب. ومت��ح��ورت  و�مل���ر�ة  و�مل��ال��ي��ة 

تعزيز �لتو��شل بني �لربملان �لعربي وروؤ�شاء �لربملانات 
�ل��وط��ن��ي��ة و�لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة �ل����دول �لعربية 
و�لتو�شيات  �لعربي  �لد�خلي للربملان  �لنظام  وم�شروع 
�ل�شادرة عن �جتماع �خلرب�ء �لعرب و�لأجانب لتفعيل 
�لنظام �لأ�شا�شي للربملان �لعربي �لذي عقد يف �لعا�شم 
�لعر�قية بغد�د يوم 19 مار�س �ملا�شي و�إن�شاء �شندوق 
عربي لالإغاثة يف حالت �لكو�رث �لطبيعية و�حلروب 
�لعربية  �مل����ر�أة  �أو����ش���اع  مناق�شة  ج���رى  و  و�مل���ن���ازع���ات. 
و�لطفل يف مناطق �للجوء و�لنزوح و�لحتالل و�أهمية 
وجود �إطار ت�شريعي عربي يحمي �ملر�أة وي�شمن حقوقها 
�لجتماعية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  ب��ني  و�لتن�شيق  و�ل��ت��ع��اون 
و�لثقافية و�ملر�أة و�ل�شباب وقطاع �ل�شوؤون �لجتماعية 
د�خلية  لو�ئح  و�أهمية وجود  �لعربية  �ل��دول  يف جامعة 
و�ملر�أة  و�لثافية  �لجتماعية  �ل�شوؤون  تنظم عمل جلنة 

و�ل�شباب �إ�شافة �ىل ق�شايا �ل�شباب يف �لوطن �لعربي.
لالأع�شاء  �لق�شم  �أد�ء  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �جلل�شة  و���ش��ه��دت 

�جلدد من �ل�شعودية وليبيا وموريتانيا.

•• مو�صكو-وكاالت:

��شتوؤنفت �م�س حماكمة �ألك�شي نافالني �أكرب معار�شي 
�ختال�س  بتهمة  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي  �ل��رئ��ي�����س 
مو�شكو(  ���ش��رق  ك��ل��م   900( ك���ريوف  مبحكمة  �أم����و�ل 
نافالني مع  �ملا�شي. ويحاكم  �لأ�شبوع  �أوىل  بعد جل�شة 
�أمو�ل عمومية  عدد من �ملعار�شني يف ق�شية �ختال�س 
قال �إنها مفربكة وتهدف لإ�شكاته و�لثاأر منه لتطرقه 
لق�شايا �لر�شوة على م�شتويات عليا. و�إذ� ثبتت �لتهمة 
ي�����ش��در بحقه حكم  ق��د  ف��اإن��ه  �شنة   36 ن��اف��ال��ن��ي  ع��ل��ى 
�أنها  �إىل  �أق�شاها ع�شر �شنو�ت، بالإ�شافة  بال�شجن ملدة 
قد تدمر �شورة لنا�شط �شد �لر�شوة. ومل يدل �ملعار�س 
باأي ت�شريح لدى  �رت��دى �شرو�ل جينز وقمي�شا  �لذي 
وزعيمة  زوج��ت��ه  جل�شت  حيث  �ملحكمة  ق��اع��ة  و���ش��ول��ه 

ويتهم  ي��ا���ش��ني.  �إي��ل��ي��ا  �مل��ع��ار���ش��ة  �شوليدرنو�شت  ح��رك��ة 
يورو  �أل��ف  �أربعمائة  �ختال�س  عملية  بتدبري  نافالني 
�أخ�شاب  م�����ش��روع  ري���ع  م���ن  دولر(  �أل����ف   520 )ن��ح��و 
كريوفل�س،  منطقة  غابات  يف  �لدولة  متلكه  ��شتثماري 
بد�أت  قد  نافالني  حماكمة  وكانت  ينفيها.  تهمة  وه��ي 
 45 �جلل�شة  ود�م��ت  �أبريل-ني�شان   17 يف  �أ�شبوع  قبل 
�لقا�شي  وو�ف��ق خاللها  �أ�شبوعا،  توؤجل  �أن  قبل  دقيقة 
)�شهر�(  �ل��وق��ت  م��ن  م��زي��د�  �ل��دف��اع  طلب  على  جزئيا 
موؤثر�  خطيبا  نافالني  �ملحامي  وك��ان  �مل��ل��ف.  لدر��شة 
�نتقد  حيث  مبو�شكو،  لبوتني  �ملناه�شة  ب��امل��ظ��اه��ر�ت 
وفر�س  �لإن��رن��ت،  على  معلومات  ك�شف  ع��رب  �لف�شاد 
 2011 ع��ام  تبلورت  �حتجاج  حركة  ق��ادة  كاأحد  نف�شه 
�لت�شريعية �لتي فاز  للتنديد بتزوير نتائج �لنتخابات 

بها حزب بوتني رو�شيا �ملوحدة .

ال�شينية ب�شينجيانغ  عنف  اأعمال  يف  قتياًل   21
•• بكني-ا ف ب:

�ندلعت يف  �عمال عنف  �شرطيون يف  بينهم  21 �شخ�شا  قتل ما ل يقل عن 
منطقة �شينجيانغ �ل�شينية �مل�شطربة على ما �فادت �ل�شلطات �ملحلية �م�س. 
�ق�شى  �ل�شكان م�شلمون يف  �غلبية  بر�شوك حيث  م�شوؤول يف مقاطعة  وق��ال 
 15 �ول  �شقط  قتيال،   21 �ملجموع  يف  �شقط  بر�س  لفر�ن�س  �ل�شني  غ��رب 
�شتة  قتل  �ملو�جهات  خالل  ثم  �لبلدية  من  وعنا�شر  �شرطيون  بينهم  قتيال 
مهاجمني بالر�شا�س . و�فاد موقع �شحايف على �لنرنت يف تيان�شان ت�شرف 
تعد  كانت  جمموعة  ع��ن  جنمت  �لعنف  �ع��م��ال  �ن  �شينجيانغ  �شلطات  عليه 
�شينجيانغ على خلفية  ��شطر�بات منتظمة منطقة  وتهز   . �رهابية  لعمال 
)�مل�شلمون  و�لوي��غ��ور  �ل�شني(  يف  �لغلبية  )�تنية  �لهان  بني  ح��ادة  توتر�ت 
�لناطقون بالركية(. و�و�شح �مل�شوؤول كاو �ن �ل�شرطة �وقفت ثمانية ��شخا�س 
ويندد �لعديد من �لويغور بقمع ثقافتهم وديانتهم وبنزوح �عد�د كبرية من 
يف  �لقت�شادية  �لتنمية  يقودون  �لذين  �لهان  �تنية  �ىل  �ملنتمني  �ل�شخا�س 

هذه �ملنطقة �لتي ما ز�لت فقرية لكنها تزخر باملو�رد �لطبيعية.

وفد الوطني الحتادي يختتم م�شاركته 
يف اجتماعات الربملان العربي بالقاهرة 

ا�شتئناف حماكمة معار�س بارز لبوتني 

•• وا�صنطن-وكاالت:

بولي�شي  ف����وري����ن  جم���ل���ة  ت����ق����ول 
�لمريكية يف موقعها �للكروين 
�ن 108 من �ل�شوريني قتلو� قبل 
ع����ام يف م��دي��ن��ة �حلولة  �ق����ل م���ن 
)مايو(  �أي������ار   25 يف  �ل�������ش���وري���ة، 
فيديو  ت�شجيل  و�نت�شر   2012
م����وؤمل ل��ن�����ش��اء و�ط���ف���ال ذب���ح���و� يف 
�له�شيم  �لنار يف  كانت�شار  منازلهم 
ع��رب �لن���رن���ت، و�����ش���درت �لمم 
بال�شبط  ي�����ش��رح  ت��ق��ري��ر�  �مل��ت��ح��دة 
ما حدث، وقامت �لوليات �ملتحدة 
�لدبلوما�شيني  ك���ب���ري  ب����اب����ع����اد 
و��شنطن جاء ذلك  �ل�شوريني من 
ديفيد  �ل�شحايف  �أع���ده  تقرير  يف 
كيرن يربط فيه بني �لم�س و�ليوم 

يف �شوريا، هذ� ن�شه:
ب��ع��د �ح����د ع�����ش��ر ���ش��ه��ر� م���ن ذلك 
�ليوم، ت�شري �لنباء �ىل �ن �جلي�س 
�ل�شوري قام بهجوم على �شاحيتي 
عرطوز  وج��دي��دة  �لف�شل  جديدة 
�و�شع  �ط��ار عمل  �لدم�شقيتني، يف 
م���ن هجمات  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ل��ت��اأم��ني 
�ل�شورية  �للجنة  وق��ال��ت  �ل���ث���و�ر، 
 400 م����ن  �ك������ر  �ن  ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
���ش��خ�����س ف���ق���دو� ح��ي��ات��ه��م يف هذه 
���ش��ب��ك��ات �خرى  �مل��ذب��ح��ة. غ��ري �ن 
�قل  ع��دد  ع��ن  حتدثت  للمعار�شة 
�ىل  ��شارت  كانت  و�ن  �لقتلى،  من 
وعلى  �لرو�ح  يف  ك��ب��رية  خ�����ش��ارة 
�ل�شوري  �ملر�شد  ق��ال  �ملثال  �شبيل 
�لقتلى  ع���دد  �ن  �لن�����ش��ان  حل��ق��وق 
109، �ل �ن �لعدد  �ملعروفني بلغ 

�لنهائي قد يتجاوز 250 �شوريا.
وقد يبدو �حلادثان مثريين للفزع 

بذ�ت �لقدر، غري �ن هناك متاثال 
عليهما.  �ل���دويل  �ل���رد  يف  ب�شيطا 
فانباء ما حدث يف جديدة �لف�شل 
وج���دي���دة ع��رط��وز �ق��ت�����ش��رت على 
يجد  ومل  �شحفية  مقالت  ب�شعة 
ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني �لم��ريك��ي��ني ما 
ي��دع��وه��م �ىل �ل���ت���ج���اوب، ك��م��ا �ن 
�ي  تهتز لتخاذ  �ملتحدة مل  �لمم 
�جر�ء. ومن بني ��شباب �لق�شور يف 
�لتجاوب �لدويل �ليوم، �لق�شور يف 
�ي معلومات من �شو�حي دم�شق. 
تبعد  �ن جديدة عرطوز ل  ورغ��م 
�أم���ي���ال ع���ن و�شط   10 �ك���ر م���ن 
دم�شق، فان �جلي�س �ل�شوري �قفل 
لل�شحافيني  ي�����ش��م��ح  ل  �مل��ن��ط��ق��ة 
�حلكومية  غ����ري  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات  �و 
لن�شر  ك�����اف  ح����د  �ىل  �لق��������ر�ب 

ب�شاطة.  بكل  �لنظر  يغ�س  �لعامل 
�لأنباء  ت�شاربت  �أخ��رى،  من جهة 
�ملطر�نني  ع����ن  �لإف���������ر�ج  ب�������ش���اأن 
�أكد  ح��ي��ث  ���ش��وري��ا،  يف  �ملختطفني 
م�شاعد  ح�������ش���ون  ف�����احت  �ل���ع���ق���ي���د 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �لأرك�����ان يف �جلي�س 
�ل�شوري �حلر �لنباأ، متهما �لنظام 
بينما  �لخ��ت��ط��اف،  ور�ء  بالوقوف 
�لأرثوذك�س  �ل�شريان  ع�شو  نفاه 
يف �لئتالف �لوطني لقوى �لثورة 
و�مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة ع��ب��د �لأحد 
نقلت  قد  م�شادر  وكانت  �شطيفو. 
م�شاء �لثالثاء عن �حتاد م�شيحيي 
خمتطفي  �أن  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 
يف  �لأرث��وذك�����س  �ل�شريان  م��ط��ر�ن 
ومطر�ن  �إب���ر�ه���ي���م  ي��وح��ن��ا  ح��ل��ب 
حلب  يف  �لأرث������وذك�������������س  �ل����������روم 

�نباء ما يجري. وهذ� �حلال مينع 
خ��روج �ملعلومات من �مل��دن، هو ما 
ي�شرح �لغمو�س �لذي �حاط بعدد 
�ل�شابات. ورغم ذلك فقد ت�شربت 
رجال  ت��ظ��ه��ر  ف��ي��دي��و،  ت�شجيالت 

ون�شاء و�طفال قتلى.
�ن  �مل���رء  ع��ل��ى  �ل�شعب  م��ن  �ن  �ل 
�ملجتمع  �ن  �خ��ر.  ��شتنتاجا  يغفل 
ف�شيئا  �شيئا  بب�شاطة فقد  �ل��دويل 
�لح�شا�س مبا حتمله تقارير �ملذ�بح 
يف �شوريا. ويف �لوقت �لذي وقعت 
�ل�شر�ع  فان  �حلولة،  مذبحة  فيه 
�دى �ىل مقتل ما يقدر ب�10 �آلف 
عدد  ف��ان  �شهر�   11 وبعد  ���ش��وري 
�ألفا   70 �ىل  �رت��ف��ع  �لقتلى  ع��دد 
�مل��ت��ح��دة. ويف  ت��ق��ري��ر�لمم  ح�شب 
فان  �جلامح،  �لعنف  هذ�  مو�جهة 

عنهما،  �أف����رج����و�  ي���ازج���ي  ب��ول�����س 
وق���ال �مل��ط��ر�ن ط��وين ي��ازج��ي من 
ب��ط��ري��رك��ي��ة �ل������روم �لأرث���وذك�������س 
بدم�شق �إن �خلاطفني �أفرجو� عن 
�ملطر�نني �للذين كانا قد �ختطفا 
)�شمال(  حلب  مدينة  يف  �لث��ن��ني 
و�إنهما يف طريقهما �إىل �ملطر�نية 

بحلب.
كما �أكد �لعقيد ح�شون �لنباأ، وقال 
�إن من �ختطف �ملطر�نني هو من 
�أحدهما  ت�����ش��ري��ح��ات  ت��ع��ج��ب��ه  مل 
وطنهم  يف  �مل�شيحيني  بقاء  ب�شاأن 
و�أن �شوريا لي�شت �لعر�ق، وذلك يف 

�إ�شارة �إىل �لنظام.
�لئتالف  ع�����ش��و  ق���ال  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�لوطني عبد �لأحد �شطيفو �إنه ل 
توجد معلومات موؤكدة حتى �لآن 

عن �إطالق �ملطر�نني.
وك����ان �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري ق���د �تهم 
بخطف  �إره������اب������ي������ة  جم����م����وع����ة 
�ملطر�نني بعد �عر��س �شيارتهما 
يف قرية كفر د�ع��ل، وفقا ملا نقلته 

وكالة �لأنباء �ل�شورية )�شانا(.
ث���وري���ة يف حلب  و�أن����ك����رت ج���ه���ات 
وقال  �ملطر�نني،  مبكان  معرفتها 
بد�أت  �إن��ه��ا  �لإع��الم��ي  مركز حلب 
عملية بحث و��شعة عنهما، يف حني 
�مل�شتقيل لالئتالف  �لرئي�س  �تهم 
م���ع���اذ �خلطيب  �أح���م���د  �ل���وط���ن���ي 
بعملية  خارجية  �أي���ادي  �شماها  ما 
�مل��ن��ف��ذ قد  �أن  م�����ش��ي��ف��ا  �خل���ط���ف، 
خارجيا  ��شتخباريا  ج��ه��از�  ي��ك��ون 
ي��ري��د �إ���ش��ع��ال �ل��ن��ار، وم�����ش��ري� �إىل 
�لأجهزة  م���ن  �ل��ع�����ش��ر�ت  ث��م��ة  �أن 
بيوت  يف  وتنام  تاأكل  �لتي  �لغربية 

بع�س �أبنائنا �ل�شوريني .

ت�سارب ب�ساأن اإطالق مطرانني خمطوفني يف حلب

تقرير اأمريكي: العامل يفقد الإح�شا�س مبذابح �شوريا 

الرئي�س الإيطايل يكّلف
 ليّتا ت�شكيل احلكومة 

•• روما-يو بي اأي:

�إنريكو ليّتا،  كّلف رئي�س �جلمهورية �لإيطالية، جورجو نابوليتانو، �م�س 
نائب رئي�س �حلزب �لدميقر�طي )ي�شار و�شط( ووزير �ل�شيا�شات �لأوروبية 

�ل�شابق، لت�شكيل �حلكومة �جلديدة بعد يوم و�حد من �مل�شاور�ت.
وذكرت وكالة �لأنباء �لإيطالية )�أن�شا(، �أن ليّتا )46 عاماً( قبل �لتكليف 

مع �لتحّفظ قبل �ملحادثات مع �لأحز�ب �لأخرى.
بعد  �ملا�شي  �ل�شبت  ثانية  ل��ولي��ة  �نتخب  ع��ام��اً(   87( نابوليتانو  وك���ان 
5 جولت  يف  �لالزمة  �لأ���ش��و�ت  على  �حل�شول  �ملر�شحني يف  ف�شل جميع 

ت�شويت.

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2012/11/14 م �ملودعة حتت رقم: 181960 
با�ش��م:بيرو جولف م.م.ح

وعنو�نه:�ملنطقة �حلرة عجمان ، �س.ب:17885 ، هاتف: 067318411 ، فاك�س:027318511 ، �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
زيوت تزليق �شيار�ت - �شحوم. 

�لو�ق�عة بالفئة:4
�لد�كن  �ألو�ن �لحمر و�لزرق  �لعربية مكتوبة بعدة  باللغة  بل�س  : عبارة عن كلمتي تربو  �لعالمة  و�شف 
و�ل�شماوي ويعلوه عالمة على �شكل د�ئرة من لونني �لحمر و�ل�شماوي وبينهما قطرة زيت باللون �لزرق 
باللغة �لجنليزية   TURBO PLUS كلمتي  �دناه  باللون �لحمر  بل�س ثالث خطوط  كلمة  وبجو�ر 
�لد�كن و�ل�شماوي ويعلوه عالمة على �شكل د�ئرة من لونني �لحمر  �ألو�ن �لحمر و�لزرق  مكتوبة بعدة 

و�ل�شماوي وبينهما قطرة زيت باللون �لزرق وبجو�ر كلمة بل�س ثالث خطوط باللون �لحمر �دناه .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
          يف الدعوى رقم 2013/4 دعاوي م�صتعجلة جتارية

�ل�شادة/ تيم يونغ �ندرو بيكون ذ.م.م �ملحرمني
دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  مت  بانه  �لفادة  نود  عليه:  �ملدعى  ب�شفتكم 
�لبتد�ئية �ملوقرة للقيام مبهمة �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى �ملذكورة �عاله، 
مبنطقة  �لكائن  مكتبنا  مقر  يف  بكم  �لجتماع  يف  نرغب  فاننا  عليه  وبناء 
�لتقنية  كليات  بجانب  �للفية  مدر�شة  مقابل  بغد�د  �شارع  دبي(   (  2 �لنهدة 
�لعليا للطالبات- بناية مركز بالتنيوم لالعمال- �لطابق �لر�بع- مكتب رقم 
يوم �خلمي�س  رقم 2344330-04 يف  فاك�س  رقم 04-2344403-  )406( هاتف 
مو�شوع  ملناق�شة  وذلك  �شباحا   10.00 �ل�شاعة  متام  يف  2013/5/2م  �ملو�فق 
و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  ��شطحبات  يرجى   لذ�  �عاله،  �ملذكورة  �لدعوى 

�لثبوتية �لتي حتقق دفاعكم يف ح�شور موكلكم  �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة �التدقيق/حما�سبون قانونيون

دعوة حل�صور الجتماع
الول للخربة املحا�صبية 

فقدان جواز �صفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
ف����������������اروق م�������ي�������اه حم���م���د 
�شوند�ر علي   - بنغالدي�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة-     ج���و�ز �شفره 
   )0814614( رق��������م     
.م���������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

 050/7788478

فقدان جواز �صفرت
�مل�����دع�����و/ حممد  ف����ق����د  
حممد  �ح�����م�����د  ������ش�����الح 
ر�يوب �لى - بنغالدي�س 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره 
   )392242( رق��������م     
.م������������ن ي��������ج��������ده ع���ل���ي���ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/3444271

فقدان جواز �صفرت
�شريف  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د  
هندي   - م���اج���د  م���اج���د 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره 
رق����م     )1462271(   
.م������������ن ي��������ج��������ده ع���ل���ي���ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 056/1095489

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/ ثناء �هلل خان 
لت ظهور خان   - هندي 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره 
   )A9195831(     رقم
.م������������ن ي��������ج��������ده ع���ل���ي���ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/1218955

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/  بالر�ج �شينغ 
كا�شمري �شينغ    - هندي 
�جلن�شية-     جو�ز �شفره 
رق����م     )4822780(   
.م������������ن ي��������ج��������ده ع���ل���ي���ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 055/5399779

فقدان جواز �صفرت
فقد  �مل��دع��و/  منري �ني�س 
ل���ب���ن���اين   - �جل��������وه��������رى  
�جل��ن�����ش��ي��ة-     ج���و�ز �شفره 
   )457750( رق�������������م     
�شادر من لبنان من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/7425352

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/  حممد جهاد 
باك�شتاين   - �حمد   �شري�ج 
�جل��ن�����ش��ي��ة-     ج���و�ز �شفره 
   )8172691( رق��������م     
برجاء  ي���ج���ده  م����ن  ف��ع��ل��ى 
مركز  �ق����رب  �ىل  ت�شليمه 
�لباك�شتان  �ل�شفارة  �شرطة 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����دت  �مل�������دع�������وة/  مها 
�بر�هيم  علي  حمود  خالد 
�مل�������رزوق�������ي   - �م����ار�ت����ي����ة 
�جلن�شية-     جو�ز �شفرها 
    )2333476( رق��������م     
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

 050/9766333

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/  رون�������زو 
بنغالدي�س   - ك��ا���ش��م   �ب���ول 
�جل��ن�����ش��ي��ة-     ج���و�ز �شفره 
   )1864586( رق��������م     
برجاء  ي���ج���ده  م����ن  ف��ع��ل��ى 
مركز  �ق����رب  �ىل  ت�شليمه 
بنغالدي�س  �ل�شفارة  �شرطة 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
�مل�������دع�������و/  حممد  ف�����ق�����د  
قري�شي   ع��ل��ي  �ك���رب  ف�����ش��ل 
�جلن�شية-      ب��اك�����ش��ت��اين   -
ج�����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره رق�������م     
)1334481(   فعلى من 
�ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده 
�قرب مركز �شرطة �ل�شفارة 

�لباك�شتان م�شكور�ً.

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

�                    �ىل �ملدعي عليه/تليم �ك�شرب�س للخدمات )�س.ذ.م.م(  جمهول 
�لعمالية  �ل��دع��اوي  �ق��ام��و عليكم  ق��د  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل 
�ملو�فق 2013/5/1  �ملحكمة لها جل�شة يوم �لربعاء  �أدن��اه وح��ددت  �ملذكورة 

�ل�شاعة 8:30  

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�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1155/2013/13
1156/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
ع�شام �لدين عبد�لقادر

ح�شني �ل�شريف ح�شني حممد     

مبلغ �ملطالبة
12080 درهم �شامل تذكرة �لعودة
12080 درهم �شامل تذكرة �لعودة
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العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة نغم �لقو�يف لعمال �جلب�س ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1152560 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�حمد �بر�هيم �ل�شيد �ل�شبيعي من 49% �ىل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد حمد�ن عبد �لرحيم ب�شري)%24(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يعقوب �شيف حممد علي �جلابري)%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد �حمد �شامل هوميل �لعامري
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 5*2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة نغم �لقو�يف لعمال �جلب�س ذ.م.م
NAGAM AL QAWAFI GYPSUM WORK LLC

�ىل/ق�شر �لنبالء للحجر �لطبيعي و�لرخام ذ.م.م 
PALACES OF NOBLES NATURAL STONES & MARBLES LLC

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �حلجر �لطبيعي - باجلملة )4663008(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �حلجر )4330002(
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �لرخام باجلملة)4663007(

تعديل ن�شاط/��شافة ��شتري�د)4610008(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �جلب�س)4330010(

�لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  �لعر��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��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�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــــــالن
�لغطا�شات  لت�شليح  �لفجر  نور  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لثالجات و�ملربد�ت و�جهزة �لتكييف
رخ�شة رقم:CN 1126611 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:

من/حمل نور �لفجر لت�شليح �لغطا�شات و�لثالجات و�ملربد�ت و�جهزة �لتكييف
NOOR AL FAJAR DIVING SYSTEMS & REFRIGERATOR COOLER & A/C REPA/R S

�ىل/حمل نور �لفجر لت�شليح �لغطا�شات  
NOOR AL FAJAR PUMPS REPAIRS

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء معد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء)3312007(
فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــــــالن
�خلو�نيج  �ل�ش�����ادة/�شركةعني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالطار�ت ذ.م.م 
رخ�شة رقم:CN 1135393  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
م�شطفى بهروز �بو جنمي من 19% �ىل %41

تعديل ن�شب �ل�شركاء
مرت�شى بهروز �بو جنمي من 10% �ىل %8

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شعود علي �كرب فاين

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

واعالن ح�صور املدعي عليه/ال�صعيد م�صطفى امني زيادة
�لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  من  �ل�شادر  �لتمهيدي  �حلكم  على  بناء 
م�شفيا  تعيني   - كلي  جتاري  �لق�شية:2012/411  رقم  بتاريخ:2012/10/7 
ذ.م.م)حتت  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملدينة  �شرح  ل�شركة  ق�شائيا 
�ل�شجل  مبثابة  تعترب  و�لتي  �لتجارية)1008166(  رخ�شتها  رقم  �لت�شفية( 
�لتجاري لها لذ� �علن �نا �مل�شفي �لق�شائي/عو�س �لعبد علي �لعامري باين 
�قوم حاليا باجر�ء ت�شفية وحل �ل�شركة �ملذكورة فعلى من له �و عليه مطالبات 
�لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  مهلة)45(  خالل  مر�جعتنا  حقوق  �و 
�لكائن   - �حل�شابات  لتدقيق  �لو�شط  �ل�شرق  مكتبنا  عنو�ن  على  ومر�جعتنا 
�ل�شيخة �شالمة غربا  �ملدينة - مقابل م�شجد  مبدينة �لعني - منطقة و�شط 
- بناية بن فا�شل �ملزروعي - ميز�ن)1( - مكتب رقم)1( تلفون:037511565 
للمدعي  نعلن  كما   . رقم:0506183882  - متحرك  رقم:037518565  فاك�س   -
عليه/�ل�شعيد م�شطفى �مني زيادة - م�شري �جلن�شية - �حل�شور �ىل مكتبنا 
م�شاء�  �لثامنة  �ل�شاعة  �ملو�فق:2013/4/29  �لثنني  يوم  �لذكر  �شالف  عنو�نه 

بهدف �جر�ء�ت �لت�شفية لل�شركة مو�شوع �لت�شفية.
امل�سفي الق�سائي/عو�ض على العامري ذ.م.م

ل�سركة �سرح املدينة للمقا�لت �ال�سيانة العامة)حتت الت�سفية(

اإعـــالن حل وت�صفية �صركة

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

اإعــــــالن
  �صركة كري�صنت المارات لو�صطاء التاأمني

�شجل  يف  و�ملقيدة  �لتامني  لو�شطاء  �لمار�ت  كري�شنت  �شركة  تقدمت 
و�شطاء �لتامني حتت رقم )130( بتاريخ 2000/7/18 بطلب تغيري:

و�ل�شادة/كري�شنت  ذ.م.م  �لقاب�شة  �ل�شادة/�لفالح  بخروج  •�ل�شركاء 
�ملحدودة  �ملتحدة  �ململكة  غلوبال  و�ل�شادة/كري�شنت  �س.م.ل  غلوبال 

ودخول �ل�شيد/ر��شد حممد مهر�ن �لبلو�شي )�مار�تي �جلن�شية(.
�أعاله  �ملذكور  �لتغيري  على  �عر��س  له  كل من  تدعو  �لهيئة  فاإن  لذ� 
بتقدمي �عر��شاتهم بكتب م�شجلة �إىل �لهيئة يف ميعاد �أق�شاه ثالثون 

يوما من تاريخ �لإعالن على �لعنو�ن �لتايل:
هيئة التاأمني

�ض.ب:113332 اأبوظبي
فاك�ض:025572111 اأبوظبي 

  هيئة التاأمني

الإمارات العربية املتحدة                                                            
هــيــئــــــة الــتـــــاأمــــــني

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2011/6/20 م �ملودعة حتت رقم: 158852 
با�ش��م:�س.هامربج للتجارة �لعامة �ملحدودة .

وعنو�نه:�ل�شارقة ، �س.ب:64051 ، هاتف:065345245 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

 ، �لفرن  منظف  و  �لزجاج  ومنظف  �ملفرو�شات  تلميع  جو  ومعطر  للتنظيف  وب��ودرة  �ل�شحون  غ�شيل  �شائل 
م�شتح�شر�ت تبيي�س �لقم�شة ، ومو�د �خرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل 

وجلي وك�شط �شابون عطور زيوت عطرية م�شتح�شر�ت جتميل غ�شول )لو�شن( لل�شعر ومنظفات ��شنان . 
�لو�ق�عة بالفئة:3

و�شف �لعالمة:كلمة QUICK N EASY �لعالمة باللغة �لجنليزية وباللون �ل�شود .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2012/7/1 م �ملودعة حتت رقم: 176143 
با�ش��م:MTC MAZAJ مز�ج .

وعنو�نه:رقة �لبطني - دبي - �س.ب:27748 - هاتف:042566277 ، 0509889257 - فاك�س:042566276
. mazaj.t.c@hotmail.com:لربيد �للكروين�

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�لتبغ ، �لتبغ �ملعالج و�ل�شجائر ، لوز�م �لتدخني . 

�لو�ق�عة بالفئة:34
�ل�شود  باللون  بدو�ئر  وحماطة  �ل�شود  باللون   MTC بالعلى  توجد  �لتي  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
وكل حرف د�خل د�ئرة برتقالية �للون مع خلفية بي�شاء �لنهائي �لكلمة بالو�شط هي مز�ج باللغة �لعربية 
على  و�لكل  �ل�شود  باللون  وهي  �لجنليزية  باللغة   MAZAJ هي  �ل�شفل  يف  و�لكلمة  �ل�شود  وباللون 

خلفية بي�شاء  .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل عالمة �ملر�قبة �و�لفح�س:

بتاريخ:2012/11/26 م �ملودعة حتت رقم: 182496 
با�ش��م:�لمار�ت ملكننة �لعمال ذ.م.م .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع حمد�ن - بناية�شلطان بن درى �لقبي�شي .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�شتلزمات �حلا�شب �ليل - �جهزة �حلا�شب �ليل  ولو�زمها �شيانة و��شالح �لت �حلا�شب �ليل. 
�لو�ق�عة بالفئة:35

و�شف �لعالمة:د�ئرة مفتوحة من �جلانب �لمين �ل�شفل ملت�شق بها EMB باللون �لزرق  وخط كبري 
وحتتها مكتوب an Omnitech company بخط �شغري ود�خل �شكل �لد�ئرة �شكل قو�س �شغري 

ن�شف د�ئري و�ل�شكل على خلفية بي�شاء  .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2013/2/4 م �ملودعة حتت رقم: 186123 
با�ش��م:�ل�شركة �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية )ميلكو( ذ.م.م .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �بوظبي - �م �لنار طريق �لعني بجو�ر ج�شر �ملقطع  .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

لنب ر�ئب - ق�شده خمفوقه - لنب خمي�س لنب ر�ئب)زبادي( - حليب . 
�لو�ق�عة بالفئة:32

�لحمر  باللون  كثمرة  �شكل  عبارة عن  و�للغة:�لعالمة  و�للون  �ل�شكل  �لتجارية من حيث  �لعالمة  و�شف 
ويتو�شطها كلمة ميلكو باللون �لبي�س وتوجد يف كلمة ميلكو ر�شم لورقتان من �ل�شجار باللون �لخ�شر 
�لخ�شر  باللون  خلط  ر�شم  ميلكو  كلمة  ��شفل  ويوجد  �لبي�س  باللون  خط  وبو�شطها  و�لد�كن  �لفاحت 
�لبي�س  باللون  �لجنليزية  باللغة   MILCO كلمة  ويتو�شطها  �لحمر  باللون  كثمرة  �شكل  ويقابلها 
��شفل  �لكلمة ر�شم ورقتان �شجر باللون �لخ�شر �لد�كن و�لفاحت على �جلهة �ليمني ويوجد  وتوجد فوق 

�لكلمة ر�شم خلط باللون �لخ�شر .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

�لهدهد للمقاولت و�لنقليات �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1144526 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

لعمال �لكهرباء و�ملكيفات �ملنزلية
رخ�شة رقم:CN 1097384  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد خلفان حممد حزمي �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عتيق خلفان حممد حزمي �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �لعر��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�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10776 بتاريخ 2013/4/25   

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

مبارك حميد للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1316009 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعر��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�صوؤون التجارية م غ 

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل عالمة �ملر�قبة �و�لفح�س:

بتاريخ:2012/12/30 م �ملودعة حتت رقم: 184426 
با�ش��م:�شيفتك �لعاملية للتدريب �لمني و�ل�شالمة ذ.م.م .

وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �لنجدة - بناية �ملاريا مول �لطابق )5( مكتب رقم 40 .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لتدريب على �لعمال و�لنظم �لد�رية و�لتدريب �لفني و�ملهني . 
�لو�ق�عة بالفئة:41

�خت�شار  وهي  �لذهبي  باللون  مكتوبة   siss وهي  �حرف  جمموعة  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
باللغة  ترجمتها  وبا�شفلها  �لعربية  باللغة  مكتوبة  و�ل�شالمة  �لمني  للتدريب  �لعلمية  �شيفتك  للكلمات 

  .  internatonal safety & security sefetic لجنليزية ومكتوبة�
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2013/2/4 م �ملودعة حتت رقم: 186124 
با�ش��م:�ل�شركة �لوطنية للمو�د �لغذ�ئية )ميلكو( ذ.م.م .

وعنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �بوظبي - �م �لنار طريق �لعني بجو�ر ج�شر �ملقطع  .
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

ع�شائر �لفاكهة - �شر�ب �لفو�كه . 
�لو�ق�عة بالفئة:32

�لحمر  باللون  كثمرة  �شكل  عبارة عن  و�للغة:�لعالمة  و�للون  �ل�شكل  �لتجارية من حيث  �لعالمة  و�شف 
ويتو�شطها كلمة ميلكو باللون �لبي�س وتوجد يف كلمة ميلكو ر�شم لورقتان من �ل�شجار باللون �لخ�شر 
�لخ�شر  باللون  خلط  ر�شم  ميلكو  كلمة  ��شفل  ويوجد  �لبي�س  باللون  خط  وبو�شطها  و�لد�كن  �لفاحت 
�لبي�س  باللون  �لجنليزية  باللغة   MILCO كلمة  ويتو�شطها  �لحمر  باللون  كثمرة  �شكل  ويقابلها 
��شفل  �لكلمة ر�شم ورقتان �شجر باللون �لخ�شر �لد�كن و�لفاحت على �جلهة �ليمني ويوجد  وتوجد فوق 

�لكلمة ر�شم خلط باللون �لخ�شر .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2012/11/14 م �ملودعة حتت رقم: 181961 
با�ش��م:بيرو جولف م.م.ح

وعنو�نه:�ملنطقة �حلرة عجمان ، �س.ب:17885 ، هاتف: 067318411 ، فاك�س:027318511 ، �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
زيوت تزليق �شيار�ت - �شحوم. 

�لو�ق�عة بالفئة:4
و�لأحمر  �لأ�شود  �ألو�ن  بعدة  مكتوبة  �لجنليزية  باللغة   STORM كلمة  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
و�لأزرق ويعلو حرف O عالمة عبارة عن �شكل قطرة باللون �لأحمر وقطرة باللون �لزرق و�لكلمة موجودة 
و�لزرق  �ل�شود  �ي�شا  �ألو�ن  بعدة  مكتوبة  �لعربية  باللغة  �شتورم  كلمة  �دناها  �لحمر  باللون  قو�شني  بني 
و�لحمر وحرف )و( يعلوه عالمة على �شكل قطرة باللون �لحمر وقطرة باللون �لزرق و�لكلمة موجوده 

بني قو�شني باللون �لحمر .  
�ل�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
          يف الدعوى رقم 2012/1541 جتاري كلي- دبي
�ملعلن �ليه/ �ملدعى عليها �لوىل: �شركة بن �شبت ملقاولت �لبناء ذ.م.م

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة �ملحا�شبية يف 
�لعا�شرة  �ل�شاعة   2013/4/28 �ملو�فق  �لحد  يوم  فقد حددنا  �عاله  �لدعوى 
�شباحا موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�شبية وذلك مبكتبنا �لكائن 
دبي-  �لمار�ت  خارجية  وز�رة  مقابل  �لوليد  بن  خالد  �شارع  دبي-  بر  دبي- 
 04-3852552 رقم  هاتف  �لر�بع-  �لطابق   408 رقم  مكتب   A هم�شة  بناية 
�و من  يطلب ح�شوركم  لذ�  دبي-   95642 3852556-04 �س ب  رقم  وفاك�س 
ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع �ملذكور مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة 
�ي جي  لتدقيق �حل�شابات- ع�شو م�شتقل يف جمموعة  �ملقطري  بالدعوى. 

�ن �لدولية- 
اخلبري املحا�سبي/ احمد حممد علي مقطري العامري

دعوة حل�صور الجتماع
الول للخربة املحا�صبية 

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1123  ا�صتئناف مدين
�لفرح  جمهول  �لبيومي  �حمد حممد ح�شني   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�مل�����ش��ت��اأن��ف /�ن����اري )و�ل�����دة( ب�شفتها م��ن ورثة  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ل�شادر بالدعوى  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  �ملتويف/ موجني�س �شينغ  قد 
جل�شه  لها  وح���ددت   2012/12/20 بتاريخ  كلي  م��دين   2012/560 رق��م 
رقم   بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/5/2 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم 
ch2E.23  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/161 جتاري جزئي                                      
�ىل �ملدعي عليه /1  - ر�فت ثناء عبد�ل�شمد م�شطفى  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / يف 
�ي بي لوك�شري لتاجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م وميثله: يعقوب قا�شم �شاهني عبد�هلل   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه   برد �ل�شيك رقم 100114  و�مل�شحوب على بنك 
نور �ل�شالمي مببلغ وقدره )53.200 درهم( من �حل�شاب �مل�شريف للمدعية/ يف �ي بي لوك�شري 
و�لز�م �ملدعى عليه رد مبلغ )30.000 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ ��شتالم �ملبلغ وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2D.19 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�صم الق�صايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2011/227   جتاري جزئي        

نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  حم��م��د   عبيد  يو�شف  حممد   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2011/8/18 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
للهو�تف  ك���ارون  �شركة  م��دي��ر/  ب�شفته  ب���ور/  نعمتي  ���ش��رد�ر  ج���و�د  حممد  ل�شالح/ 
و�للكرونيات )�س.ذ.م.م( �ول: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعى ب�شفته مدير 
بو�قع %9  و�لفائدة  للهو�تف و�للكرونيات مبلغ وقدره 85.910 درهم  كارون  �شركة 
�شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2011/3/10 وحتى متام �ل�شد�د. ثانيا: 
بالز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  هذ�  لن�شر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10776 بتاريخ 2013/4/25    
اعادة  اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  605/ 2013 -جتاري- م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : موزة خليفة زوجة علي �شعيد خلفان �شعيد �لقمزي �جلن�شية: �لمار�ت  
�مل�شتاأنف عليه:علي �شعيد خلفان �لقمزي وميثله يف هذه  �لدعوى باعتباره حمجور� 
عليه موؤ�ش�شة �لرعاية �لجتماعية و�شئون �لق�شر و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�ل�شتئناف : �لغاء �حلكم �مل�شتاأنف و�لق�شاء بندب خبري وبطالن ت�شرفات ورد ��شهم  
�ملطلوب �عالنه/ �شركة �لفجر لالأور�ق �ملالية �جلن�شية: �لمار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر  
مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1966 جت كل- م ت- 
ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل 
نهيان    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف اجلاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي
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 فاطمة بنت مبارك ت�شيد بنجاح موؤمتر ريا�شة املراأة وتثمن دور الداعمني والرعاة

�سباق الغربية للقوارب الرتاثية فئة 22 قدمًا ينطلق اجلمعة 

م�شاركة جنوم حمليني وعامليني يف �شباق ) الكاياك( 
توا�سل الإثارة مع بدء الت�سفيات النهائية ل�سباق الكايت �سريف

فتح باب الت�سجيل يف م�سابقة الطبخ 
خدمات طبية جمانية من م�ست�سفيات الغربية لز�ار املهرجان

يف اجلولة اخلام�سة من د�ري اأبطال اآ�سيا

العني يخ�شر اأمام م�شيفه الهالل ال�شعودي بهدفني نظيفني

رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أ���ش��ادت 
ملوؤ�ش�شة  �لع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
لالأمومة  �لعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية 
و�ل��ط��ف��ول��ة ب��ال��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ح��ق��ق��ه موؤمتر 
وم��ا طرحه  �مل��ر�أة  لريا�شة  �لثاين  �ل��دويل  �بوظبي 
م��ن جت���ارب ث��ري��ة ع��امل��ي��ة ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا دور ب���ارز يف 
�لريا�شة  ب�شريحة  و�لتقدم  �لتنمية  م�شاعي  دع��م 

�لن�شائية مل�شتقبل ز�خر بالنجاحات.
�لبارز  و�ل��دور  �لكبرية  �جلهود  على  �شموها  و�أثنت 
ملجل�س �بوظبي �لريا�شي برئا�شة �شمو �ل�شيخ نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
�آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية  بن �شلطان 
بنت مبارك  لأك��ادمي��ي��ة فاطمة  �ل��ه��ادف��ة  و�خل��ط��ط 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  برئا�شة  �لن�شائية  للريا�شة 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان كما تقدمت بال�شكر و�لتقدير 
لدور �للجنة �ملنظمة �لعليا للموؤمتر برئا�شة �شعادة 

نورة خليفة �ل�شويدي وجلميع �للجان �لتنظيمية.
و�أع���رب���ت ���ش��م��وه��ا ع���ن ���ش��ك��ره��ا و�م��ت��ن��ان��ه��ا جلميع 
�لدويل  �ملوؤمتر  لنعقاد  و�لد�عمة  �لر�عية  �جلهات 

لريا�شة �ملر�ة بدورته �لثانية ويف مقدمتها �لحتاد 
�أدنوك  �لوطنية   �ل��ب��رول  و�شركة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�ل��ن��ق��ل و�شركة  �ل��وط��ن��ي ود�ئ������رة  �ب��وظ��ب��ي  وب���ن���ك 
�ل��ق��دم لل�شيد�ت  ل��ل��م��ط��ار�ت وجل��ن��ة ك���رة  �ب��وظ��ب��ي 
ل��ل��م�����ش��ارع��ة و�جل������ودو و�شركة  �لم�������ار�ت  و�حت�����اد 

�بوظبي لالإعالم.
و�أو�شحت �شموها �أن �للتفاف �لكبري من قبل جميع 
قيمة  ويعك�س  �لوطنية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ي��وؤك��د  �جل��ه��ات 
�حل�شور  تنمية  دع��م  يف  �لم����ار�ت  لأب��ن��اء  �لتالحم 

�لفاعل للمر�أة يف �شتى �ملنا�شبات �لدولية.
�أك����د  �مل����وؤمت����ر  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �إىل  ���ش��م��وه��ا  و�أ������ش�����ارت 
�ل��ت��ي يتحلى بها  �ل��ك��ب��رية  و�ل���ق���در�ت  �لإم��ك��ان��ي��ات 
�أهم و�كرب �لفعاليات  �إد�رة  �أبناء وبنات �لم��ار�ت يف 
�لريا�شية وتقدمت �شموها بال�شكر لدور �ملتحدثني 
و�ل�شخ�شيات �مل�شاركة باملوؤمتر و�لذين قامو� بطرح 
�أهم �لدر��شات �لعلمية و�لأبحاث و�لتجارب �ملحلية 
و�لتعرف  �خل��رب�ت  تبادل  مهمة  وتعزيز  و�لدولية 

على �خر �خلطط �لتطويرية.
�أ�شهم  �ل�شكر و�لتقدير لكل من  كما قدمت �شموها 

يف �إجناح �لتجربة �لثانية للموؤمتر ودورهم �لفاعل 
�لريا�شية  �مل��ب��ادر�ت  �لتميز لأه��م  ق��و�ع��د  �إر���ش��اء  يف 
موؤ�ش�شات  م���ن  �ل�����دويل  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
و�إعالمية.  و�شحية  و�جتماعية  ريا�شية  وهيئات 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر  فعاليات  خ��ت��ام  و�أق��ي��م يف 
�لثاين حفل تكرمي للمتحدثني �لدوليني و�جلهات 
ملوؤمتر  �لتنظيمية  و�ل��ل��ج��ان  و�ل��ر�ع��ي��ة  �مل��ت��ع��اون��ة 
�أبوظبي �لدويل �لثاين لريا�شة �ملر�أة وذلك بفندق 
ق�شر �لمار�ت بح�شور �شعادة نورة خليفة �ل�شويدي 
رئي�شة �للجنة �ملنظمة �لعليا ملوؤمتر �بوظبي �لدويل 
�للجنة  رئي�شة  عفيفي  و�أم��ل  �مل��ر�أة  لريا�شة  �لثاين 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف �مل���وؤمت���ر ب��ج��ان��ب ح�����ش��ور ك��ب��ري من 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  متثل  �لتي  �لن�شائية  �لقياد�ت 

�حلكومية و�خلا�شة.
�لن�شائية  �لريا�شية  �لقياد�ت  بتقدمي  �حلفل  وب��د�أ 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين 
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  �لم���ار�ت  �أم  مبارك 
رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
ملا  تثمينا  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 

للمر�أة  كبريين  ودع���م  �ه��ت��م��ام  م��ن  �شموها  تبديه 
�لإمار�تية يف جميع �ملنا�شبات �لجتماعية و�لثقافية 
تنمية  يف  �ل��ر�ئ��د  دوره���ا  على  وت��اأك��ي��د�  و�لريا�شية 
مل�����ش��رية ري��ا���ش��ة �مل����ر�أة ورعايتها  �ل��ت��ق��دم و�ل��ت��ط��ور 
�لدعم  .. مثمنني  �لثاين  �ملوؤمتر  و�أعمال  لفعاليات 
و�لهتمام �ملبا�شر من �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �كادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية و�لذي جاء لري�شخ يف 
�لوجد�ن �لهوية �لوطنية لفتاة �لمار�ت �لريا�شية 
كتابة  ع��ل��ى  و�إ���ش��ر�ره��ا  ج��دي��دة  ب��اآف��اق  وتطلعاتها 
�مل�شابقات  �لذهب يف ربوع م�شاركاتها يف  ��شطر من 

و�ملناف�شات �لإقليمية و�لدولية.
وتابع �حل�شور فيلما خا�شا تناول ملخ�س جل�شات 
موؤمتر �بوظبي �لدويل �لثاين لريا�شة �ملر�أة �لذي 
�قيم على مد�ر يومني ولقى �إعجابا وتفاعال كبري� 
مكانة  عززت  �لتي  و�لتجارب  �ملبادر�ت  �أهم  ليج�شد 

�ملر�أة �لإمار�تية وتقدمها يف �ملحافل �لعاملية.
�أمل  تر�فقها  �ل�شويدي  خليفة  ن��ورة  �شعادة  وقامت 
�لد�عمة  �جل��ه��ات  ج��م��ي��ع  مم��ث��ل��ي  ب��ت��ك��رمي  عفيفي 

ب�����ش��ه��اد�ت تقديرية  �مل���وؤمت���ر  �ل��ع��ام��ل��ة يف  و�ل��ل��ج��ان 
ودروع تذكارية حتمل �شعار �ملوؤمتر تثمينا لعطائهم 
�ملوؤمتر ب�شورة تنظيمية  �إخ��ر�ج  �لكبري يف  ودوره��م 

ر�ئعة وم�شرفة يف �لوقت ذ�ته.
مديرة  �ل�����ش��وي��دي  خليفة  ن����ورة  ���ش��ع��ادة  وت��وج��ه��ت 
�لإحتاد �لن�شائي �لعام باأ�شمى �آيات �ل�شكر و�لعرفان 
ل��ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة ول�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك �أم �لإمار�ت م�شرية �إىل �أن �لدعم �لذي توليه 
�لإمار�تية  �لريا�شية  �لفتاة  �شموها عزز من مكانة 

يف �لبطولت حمليا وخليجيا وعربيا ودوليا.
و�أ�شافت �أن روؤية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لريا�شي  �لعلمي  �لنهج  م�شار  بتعزيز  �لإم���ار�ت  �أم 
للمر�أة من خالل عقد مثل هذه �ملنا�شبات �لدولية 
�ل�شيخة  ت��ق��دم��ه  �ل����ذي  و�له��ت��م��ام  �ل��دع��م  مثمنة 
�آل نهيان رئي�شة جمل�س  فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد 
للريا�شة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ك���ادمي���ي���ة  �إد�رة 
�ل��ن�����ش��ائ��ي��ة وح��ر���ش��ه��ا �ل��ك��ب��ري ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لنقلة 
�لنوعية مب�شرية ريا�شة �ملر�أة من خالل �خلطو�ت 
ن�شائية  ريا�شية  قياد�ت  وتكوين  تاأهيل  يف  �لفاعلة 

على  وب��ط��الت  لالعبات  �شناعتها  بجانب  متمكنة 
�ملحلية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  ي���ري  دويل  م�شتوى 

ويحيطها باإجناز�ت جديدة.
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ���ش��ع��ادة حم��م��د �ب��ر�ه��ي��م �ملحمود 
�لم����ني �ل���ع���ام مل��ج��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي �أي����ادي 
مبارك   بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  و�لعطاء  �خلري 
�أم �لم��ار�ت ودورها �لريادي �لكبري يف نه�شة �ملر�أة 
�لكرمية  �مل���ج���الت ورع��اي��ت��ه��ا  وت��ف��وق��ه��ا يف ج��م��ي��ع 
لأع��م��ال م��وؤمت��ر �ب��وظ��ب��ي �ل���دويل لريا�شة �مل����ر�أة . 
�ملتميز  ل��ل��دور  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  �مل��ح��م��ود  وت��ق��دم 
و�لدعم �ملبا�شر ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �كادميية فاطمة 
بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية و�هتمامها �لكبري يف 
تنمية ريا�شة �ملر�أة على �ل�شاحة �ملحلية و�خلليجية 
و�لعربية ومتابعتها عن قرب لأخر �لتطور�ت مثنيا 
�لد�عمة  و�جلهات  �مل�شاركة  �للجان  دور جميع  على 
و�لرعاة و�ملنظمني على ما بذلوه من جهد لإجناح 
جت��رب��ة م��وؤمت��ر �ب��وظ��ب��ي �ل����دويل �ل��ث��اين لريا�شة 

�ملر�أة.

•• املنطقة الغربية - الفجر:               

�ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ك���رة  ب��ط��ول��ة  ت�شفيات  ت��و����ش��ل��ت 
�شمن مهرجان �لغربية للريا�شات �ملائية ، 2013 
رونالدو  �أ�شدقاء  فريق  ف��وز  عن  �لنتائج  و�أ�شفرت 
ف��از فريق  �ل��زل��ز�ل بهدفني نظيفني، يف ح��ني  على 
�شعبوط على فريق �لغربية للريا�شات �ملائية بهدف 
مقابل ل �شيء،كما �نتزع فريق �لعمليات �ل�شرطية 
فوز�ً غالياً من نظريه فريق �لدولرز ، هذ� و�شتقام 
يوم  م�شاء  �ملتاأهلني  �لفريقني  بني  �لنهائية  �ملبار�ة 

�جلمعة 26 �بريل �جلاري.

ا�ستعدادات متوا�سلة ل�سباق قوارب ) الكاياك(
يو��شل جنوم م�شابقة �لكاياك تدريباتهم ��شتعد�د�ً 
 26 �جلمعة  م�شاء  تنطلق  �لتي  �ملناف�شات  خلو�س 
و�ل��ت��ي يتناف�س فيها ع��دد كبري م��ن جنوم   ، �ب��ري��ل 
وت��ن��ق�����ش��م م�شابقة  و�ل���دول���ي���ني.  �مل��ح��ل��ي��ني  �ل��ل��ع��ب��ة 
�لكاياك �لتي تقام للمرة �لثالثة على �لتو�يل �شمن 
�ملائية �ىل فئتني، هي  للريا�شات  �لغربية  مهرجان 
�شباق 18 كيلومر� ، و�شباق 9 كيلومر�ت للرجال 
و�لن�شاء. وقال عبيد خلفان �ملزروعي مدير �ملهرجان 
�لالزمة  �لتجهيز�ت  كافة  وف��رت  �لفنية  �للجنة  �ن 
ل��ت��م��ك��ن �ل���ر�غ���ب���ني م���ن خ��و���س �مل�����ش��اب��ق��ة و�إج�����ر�ء 
�لتدريبات و�ل�شتعد�د�ت �لالزمة لهم، قبل خو�س 

�ملناف�شة �لتي تنطلق �جلمعة �لقادم ويتوقع �ن تكون 
�ملناف�شة قوية بني �لفرق، خا�شة �أن �لن�شخة �ملا�شية 
هذه  �أن  م��وؤك��د�  ع��دي��دة،  دول  من  م�شاركات  �شهدت 
�ملهرجان  تري  �أن  �شاأنها  من  �مل�شاركات  يف  �لزيادة 
ومتتع �جلمهور �لكبري �لذي يحر�س على متابعتها 

ب�شكل م�شتمر.

تنطلق  �سريف  للكايت  النهائية  الت�سفيات 
اخلمي�ض 

ي�شتعد جنوم ريا�شة �لكايت �شريف يوم �جلمعة 26 
فعاليات  �شمن  �لنهائية  �لت�شفيات  خلو�س  �بريل 
مهرجان �لغربية للريا�شات �ملائية، مب�شاركة جنوم 
من �لمار�ت وعدة دول عربية و�أجنبية، وتوقع عبيد 
خلفان �ملزروعي مدير �ملهرجان �أن ت�شهد �لت�شفيات 
�لتي  �لنهائية مناف�شة قوية خا�شة يف فئة �لرجال 
ي��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ل��ق��ب��ه��ا �أب�����رز جن���وم ري��ا���ش��ة �لكايت 

�شريف بعد �لنجاح �لكبري �لذي حتقق يف �لبطولت 
�ل�شابقة و�شاهم يف جذب ��شهر جنوم �للعبة خلو�س 
�لتحدي و�ملغامرة على �شاطئ �ملرفاأ �لذي يعترب من 

�أف�شل �ل�شو�طئ ملمار�شة هذه �للعبة. 
من جهة �أخرى ينطلق يف �ليوم نف�شه )�جلمعة 26 
 22 فئة  �ل�شر�عية  للقو�رب  �لغربية  �شباق  �بريل( 
�مار�ت  خمتلف  م��ن  مت�شابقا   26 مب�شاركة  ق���دم  
�ل�  �ل�شباق  ج��و�ئ��ز  ي��ت��ج��اوز جم��م��وع  �ل��دول��ة، حيث 

100 �ألف درهم.

بدء الت�سجيل يف م�سابقة الطبخ 
�ل�شعبي  �لطبخ  مل�شابقة  �لت�شجيل  �أم�����س  ي��وم  ب���د�أ 
و�ل�شيد�ت  �لفتيات  من  كبري�ً  �إقباًل  �شهدت  و�لتي 
�لأن�شطة  �أح��د  تعترب  حيث  �مل�شابقة  يف  للم�شاركة 
�لن�شائية  �مل�شاركة  �إىل حتفيز وت�شجيع  �لتي تهدف 
مبتابعة  حتظى  �أنها  كما  �ملهرجان  فعاليات  �شمن 

و�هتمام خا�س من قبل �إد�رة �ملهرجان لأنها تتعلق 
بر�ث �ملنطقة وتقاليدها.

وقالت �لآن�شة نوره �لكلباين مديرة �لعالقات �لعامة 
�قامة م�شابقة  �أن  �لغربية:  �ملنطقة  مبجل�س تنمية 
�ملر�أة  مل�شاركة  �ل��ب��اب  يفتح  �ملهرجان  �شمن  �لطبخ 
�لر�ثية  �مل��اأك��ولت  �ملهرجان من خالل تقدمي  فى 
و�لذي ي�شكل جانبا رئي�شيا من م�شاهمتها يف �ل�شوق 
مل�شاريع  ت��ط��ورت  �مل�شاهمات  تلك  وبع�س  �ل��ر�ث��ي 
�شغرية تديرها �ملر�أة من �ملنزل، كما تتيح �مل�شابقة 
مبا  �مل�شاركات  ه��ذه  على  �ل�شوء  لت�شليط  �لفر�شة 

يعزز �لت�شويق لها م�شتقبال. 
�لعن�شر  م�����ش��ارك��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة  ت�����ش��رط  و�أ����ش���اف���ت: 
�لن�شائي فقط وتنق�شم �ىل عدة فئات ح�شب �لأطباق 

�ملختارة ، وقد خ�ش�شت �للجنة �ملنظمة للمهرجان 
جو�ئز لثالث فائز�ت من كل فئة.

ح�سور لفت مل�ست�سفيات الغربية 
�لتو�جد  �لغربية على  �ملنطقة  حر�شت م�شت�شفيات 
�ىل جانب �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية و�ملجتمعية 
للريا�شات  �لغربية  مهرجان  جمهور  �شاركت  حيث 
�ملائية من خالل جناحها �خلا�س و�لذي تقدم فيه 
�خلدمات �لطبية �ملجانية للجمهور مثل فحو�شات 
ل�شيارت  لتوفريهم  ��شافة  و�ل�شكري  �ل��دم  �شغط 
طو�ل  �ل�شاطئ  من  بالقرب  تتو�جد  خا�شة  ��شعاف 
�مل��ن�����ش��ور�ت �لتوعية  ت��وزي��ع  �مل��ه��رج��ان كما مت  ف��رة 

�خلا�شة باأف�شل �ل�شلوكيات �ل�شحية.

•• العني – الفجر:

خ�شر فريق �لعني �أمام م�شيفه �لهالل �ل�شعودي �شفر-2 
،يف  فهد  ب��ن  في�شل  �لأم���ري  ملعب  على  �أم�����س  �أول  م�شاء 
�جلولة �خلام�شة من دوري �أبطال �أ�شيا لكرة �لقدم ،�شمن 

�ملجموعة �لر�بعة.
يف  نقاط  ت�شع  �إىل  ر�شيده  �ل�شعودي  �لهالل  فريق  ورف��ع 
�ملركز �لثاين خلف نادي �ل�شتقالل �لإير�ين �لذي �شمن 
ذ�تها  �جلولة  يف  �أم�س  ف��وزه  �إث��ر  �لثاين  �ل��دور  �إىل  تاأهله 
على �شيفه �لريان �لقطري ،ر�فعا ر�شيده �إىل ع�شر نقاط 

،بينما جتمد ر�شيد �لعني يف �شت نقاط .
و�د�ر �للقاء �حلكم �لأوزبكي فالدي�شالف ن�شيتلني،مبعاونة 
�أول، وح�شن  م�����ش��اع��د  خ��وخ��اجن��ري  ���ش��ي��دورف  مب��و�ط��ن��ي��ه 
،بينما  ر�بعا  حكما  عزيز  ،وعا�شيموف  �شودمونوف  �لدين 
�شنكار  و�لهندي  �لدو�شري،  ر��شد  �لقطري  �للقاء  ير�قب 

كومال�شو�ر�ن مر�قبا للحكام. 
�ملجموعات مع  �لأخ��رية مبرحلة  �لعني يف �جلولة  ويلعب 
�شيفه �ل�شتقالل �لير�ين يوم 30 �حلايل ،بينما �شيحل 
�جلولة  يف  �لقطري  �لريان  على  �شيفا  �ل�شعودي  �لهالل 
ذ�تها بالعا�شمة �لقطرية �لدوحة ،�إذ �شيكون فارق �لأهد�ف 
مهما يف ح�شم �لتاأهل لفريقي �لعني و�لهالل ،بعد �أن خرج 

�لفريق �لقطري من �شباق �ملناف�شة على �لتاأهل .
�مل���اأم���ول خ�شو�شا بعد  �مل�����ش��ت��وى  �ل��ع��ني  ف��ري��ق  ي��ق��دم  ومل 
�ت�شالت  دوري  بلقب  بتتويجه  مت�شلحا  �للقاء  دخ��ل  �أن 
للمحرفني على ح�شاب نادي دبي ،فخ�شر �للقاء ومل يفقد 
حظوظه يف �لتاأهل �إىل �لدور �ملقبل من �ملناف�شة ،خ�شو�شا 
يف ح��ال جن��ح بالفوز بعدد و�ف��ر م��ن �لأه���د�ف يف �جلولة 
�ل�شتقالل  �شيفه  ،ع��ل��ى  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملجموعة  م��ن  �لأخ���رية 
يف  مبار�ته  �ل�شعودي  �لهالل  يخ�شر  �أن  ،ب�شرط  �لإي��ر�ين 

�جلولة ذ�تها من نادي �لريان �لقطري .
و�حرز �شامل �لدو�شري  4  و�لرب�زيلي وي�شلي لوبيز  24  
�ل�شعودي  �لفريق  لالعبي  �خلطورة  وكانت  �لهالل  هديف 
ووي�شلي  �لقحطاين  يا�شر  �لبد�ية عن طريق  بعد �شافرة 
�ل�شعودي  �جلمهور  م��ن  ك��ب��رية  ،مب�شاندة  �لعابد  ون���و�ف 
�ل��ك��ب��ري �ل���ذي ك���ان ح��ا���ش��ر� يف م��درج��ات �مل��ل��ع��ب لت�شجيع 

�لالعبني ودعم طموحاتهم �أمام فريق �لعني .
مرمى  يف  للت�شجيل  �لر�بعة  �لدقيقة  �ل�شعوديون  و�نتظر 
�لعني عن طريق �لالعب �شامل �لدو�شري �إثر ت�شديدة قوية 
من حدود �ملنطقة ف�شل �ملا�س يف �لت�شدي لها وتابع لعبو 

�ملا�س  مرمى  على  �لهجومية  �ملحاولت  �ل�شعودي  �لفريق 
قيامهم  ،وع��دم  �لعني  �لكبري لالعبي  �لر�جع  ل�شتغالل 
باملبادر�ت �لهجومية �ملطلوبة على مرمى �ل�شديري �لذي 
،�لغاين  �ل��ع��ني  م��ن مهاجمي  �مل��ب��ار�ة  ك��ث��ري� يف  مل يخترب 

�أ�شامو�ه جيان و�لأ�شر�يل �أليك�س برو�شكي .
تطاوله  بعد  �لبد�ية  �أج���و�ء  �إىل  فريقه  يعيد  جيان  وك��اد 
�لدفاع  م��ن  غفلة  يف  عبد�لرحمن  عمر  لعر�شية  �لنجاح 
،لكن �لكرة حادت بقليل عن مرمى عبد�هلل �ل�شديري  18  
�للقاء  خ��الل  �لثانية  �مل��رة  يف  �لثمن  �لعني  يدفع  �أن  ،قبل 
�ل��رب�زي��ل��ي وي�شلي  م��رم��اه ع��ن طريق  �ل��ث��اين يف  ،بالهدف 
لوبيز ،بعد متريرة خادعة من �لالعب يا�شر �لقحطاين يف 
غياب �لتغطية �لدفاعية بحلول �لدقيقة 24 من �ل�شوط 

�لأول .

اأف�سلية عينا�ية 
وكان لعبو �لعني يف م�شتوى �أف�شل بعد �ل�شر�حة برغبة 
كبرية يف تقلي�س �لنتيجة و�لعودة �إىل �أجو�ء �ملبار�ة ، فكاد 
بعد  �لنتيجة  يقل�س  برو�شكي  �أليك�س  �ل�شر�يل  �لالعب 
حماولة ممتازة �أمام مرمى �لهالل بعد دقيقتني فقط من 
دقيقة  بعد  خطرة  مبحاولة  �لهالل  ورد   . �ل�شوط  بد�ية 
و�ح���دة ع��ن ط��ري��ق �مل��د�ف��ع ع��ب��د�هلل �ل����زروي ،ل��ك��ن حار�س 
�لعني حممود �ملا�س ت�شدى للمحاولة يف �لوقت �ملنا�شب . 

�أن  ب��ع��د  �لنتيجة  تقلي�س  م��ن  ك��ث��ري�  ب��رو���ش��ك��ي  و�أق�����رب 
عمر  متريرة  و�شعته  �ل�شديري  �ل�شعودي  �حلار�س  و�ج��ه 
علت  �لكرة  �أن  ،بيد  �ملد�فعني  خلف  �ملمتازة  عبد�لرحمن 

�ملرمى برعونة   54 .
وحاول �ملدرب كوزمني تعديل و�شع فريقه ،فزج بالالعب 
هالل �شعيد بدل من �لفرن�شي كيمبو �إيكوكو لكن �لأمور 
م�شتوى  دون  �لعيناوية  �خل��ط��ورة  وبقيت  مكانها  ر�وح��ت 

�لتوقعات �أمام �ملرمى �لهاليل .
بعد  �ملنطقة  �لت�شديد من حدود  �لالعب برو�شكي  وجرب 
�ل�شديري  ،ل��ك��ن  �ملنطقة  �أم���ام  مم��ت��ازة  جماعية  حم��اول��ة 

ت�شدى للكرة برب�عة  60  .
�شفوف  يف  �لدفاعية  �لأخ��ط��اء  ت�شويب  ك��وزم��ني  وح���اول 
للمد�فع  �لفر�شة  ،مانحا  �لثانية  للمرة  ،فتدخل  فريقه 
فوزي فايز بدل من حممد �أحمد ،ثم منح �لفر�شة جمدد� 
للمهاجم �ل�����ش��اب ي��و���ش��ف �أح��م��د م��و���ش��ى ب���دل م��ن حممد 
ب�شبب  بالف�شل  بائت  �مل��ح��اولت  جميع  ،لكن  عبد�لرحمن 
غياب �لركيز �أمام �ملرمى ،ليعلن �حلكم عن نهاية �للقاء 

بفوز �لهالل بهدفني نظيفني .

كوزمني: بداية �سعيفة 
�لفني للعني يف  �ملدير  �أولري���و  �ل��روم��اين، كوزمني  �أب��دى 
�لهالل  �أم��ام  �أعقب مبار�ة فريقه  �ل��ذي  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
لها  تعر�س  �لتي  �خل�����ش��ارة  على  وح��زن��ه  �أ�شفه  �ل�شعودي، 
�ملتوج  �لعني  �أن  �إىل  م�شري�ً  �ل�شعودية،  �لريا�س  يف  فريقه 
بلقب دوري �ملحرفني قبل 4 �أيام بد� متاأثر�ً بالفوز، �لأمر 

�لذي �نعك�س �شلباً على مردوده يف �مليد�ن .
قوتنا  نظهر  ومل  �شعيفة  �ملبار�ة  يف  بد�يتنا  ج��اءت  وتابع: 
�حلقيقية وكان هناك بع�س �لر�خي يف �لأد�ء، مما �شهل 
مهمة �لهالل يف ت�شجيل �لهدف �لأول، �لذي �شاهدناه �أكر 
من مرة، وتدربنا على �لأ�شلوب �لذي يوقف تلك �لطريقة 
�لتي تقود �لهالل �إىل مرمى �خل�شوم، ومل ن�شتطع جتميع 

قو�نا مع مرور �لوقت حتى ��شتقبلنا �لهدف �لثاين.
ن�شبية  �أف�شلية  هناك  كانت  �ل��ث��اين  �ل�شوط  يف  و�أ���ش��اف: 
�أننا مل ننجح يف ��شتثمار �لفر�س �لتي ت�شنت  للعني، غري 
لنا �أمام مرمى �أ�شحاب �لأر�َس، ومن ثم بدت على �لفريق 
�أع��ر����س �خل�����ش��ارة، ويف �ع��ت��ق��ادي �أن �ل��ه��الل ك��ان �لفريق 
له  و�أمت��ن��ى  �مل��ب��ار�ة،  بنتيجة  �لفوز  ��شتحق  �ل��ذي  �لأف�شل 

�لتوفيق يف �ملرحلة �ملقبلة.
�لفرة  خ��الل  مهمة  ��شتحقاقات  �أم��ام��ن��ا  لز�ل���ت  وق���ال: 
�ملناف�شة على لقب  �ملو�شم �حل��ايل، متمثلة يف  �ملتبقية من 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  رئ��ي�����س  �ل�شمو  ك��اأ���س ���ش��اح��ب  ب��ط��ول��ة 
�أنها  ب��رغ��م  �ل��ي��وم  م��ن جت��رب��ة  �ل���ش��ت��ف��ادة  وينبغي علينا   ،
�ملوؤكد  لنا جو�نب مهمة، ومن  كانت قا�شية، كونها ك�شفت 
هناك عدد من  �لأم��ور، وعموماً  �لفريق تنق�شه بع�س  �أن 
�لالعبني مل يكونو� يف يومهم خالل مبار�تنا �أمام �لهالل، 
ولكن تلك هي كرة �لقدم د�ئماً تفر�س على من ميار�شها 

ظروفاً، ينبغي عليه جتاوزها و�لتعلم منها .
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �إن كان �حلار�س نقطة �ل�شعف، قال: 
�أن نحدد  �أنه حديث غري منطقي، ول ميكننا  يف �عتقادي 
�لقدم لعبة جماعية،  بعينه لنحمله �خل�شارة فكرة  مركز�ً 
غري �أن �لفو�رق �مليد�نية يف �ملبار�ة كانت و��شحة وتكمن يف 

مدى فاعلية �لظهريين .
وحول عدم ��شتغالل �لفر�س �لتي حتدث عنها، قال: رمبا 
�أمام  جيدة  ب�شورة  �لفر�س  ��شتغالل  عدم  يف  �ل�شبب  كان 

مرمى �خل�شم يعود �إىل عامل �لتوفيق . 

زالتكو: نقاط مهمة 
لعبي  �أن  �ل�شعودي  �لهالل  مدرب  ز�لتكو،  �لكرو�تي  �أكد 
دقيق،  نحو  �لفنية على  تعليماته  تنفيذ  فريقه جنحو� يف 
�ل�شبق  �أن يحرزو� هدف  وبد�أو� �ملو�جهة بقوة و��شتطاعو� 

يف وقت مبكر .
�للعب  جمريات  على  فريقه  ��شتحو�ذ  ع��دم  ز�لت��ك��و  وع��ز� 
على  �ل�شغط  �شعوبة  �إىل  �مل��و�ج��ه��ة  ف���ر�ت  بع�س  خ��الل 
�ملو�جهة  �أن  م��وؤك��د�ً  �مل��ب��ار�ة،  ملعبه طيلة عمر  �خل�شم يف 

كانت جيدة وقوية من جانب �لفريقني.
وعرب مدرب �لهالل عن بالغ تقديره �إىل جماهري �لنادي 
�ل��ت��ي ق��ام��ت ب���دور م��وؤث��ر يف دع��م �ل��ف��ري��ق خ��الل مو�جهة 
وحقق  �أ�شلوبه  فر�س  يف  جنح  �لهالل  �أن  مو�شحاً  �لعني، 

�أهد�فه �ملرجوة من �ملبار�ة.
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �عتماده على يا�شر �لقحطاين برغم 
بن�شبة  ج��اه��ز�ً  �ل��الع��ب  يكن  مل  �إن  ق���ال:  جاهزيته،  ع��دم 
%100 ملا دفعت به �أ�شا�شياً يف مبار�ة �لعني �مل�شريية ، ولن 
�أذيع �شر�ً �إن قلت لكم باأنني كنت يف �أم�س �حلاجة ليا�شر يف 
�ملبار�ة لأنه �ملدرب �مل�شاعد د�خل �مللعب، كونه قائد �لفريق 
. وحول �عر��شه على �لقر�ر�ت �لتحكيمية خالل �ملبار�ة 
برغم �لأف�شلية �مليد�نية لفريقه على �لأر�س قال: لدي 3 
�شنو�ت باململكة �لعربية �ل�شعودية ومل ي�شبق يل و�أن �شجلت 
�أملك تعليقاً على  �لريا�شية، ول  �ل��روح  حالة خارج نطاق 
�لت�شاوؤل .  وعن �شياع �لفر�س �أمام مرمى �لعني، قال: لقد 
حققنا �ملطلوب و�أحرزنا هدفني على مرمى �ل�شيوف، �أما 
�شياع �لفر�س فهو �أمر طبيعي ولقد حتدثت �إىل �لالعبني 
�لركيز،  ب�شرورة  وطالبتهم  �شوطيها  وب��ني  �مل��ب��ار�ة  قبل 

حتى نتمكن من تقدمي �لأف�شل خالل �ملرحلة �ملقبلة.

تقدير للجماهري 
حر�شت �جلماهري �لعيناوية �لتي تابعة مبار�ة فريق �لكرة 
فهد  ب��ن  في�شل  �لأم���ري  ملعب  م��درج��ات  على  م��ن  �لأول 
لتعزيز  �ملطار  �إىل  �لفريق  خلف  �ل��ذه��اب  على  بالريا�س، 
�لفني و�لإد�ري و�لالعبني، يف م�شهد  معنويات �جلهازين 
ر�ئع يوؤكد على �لعالقة �لأ�شرية �لر�ئعة �لتي متيز تر�بط 

�لعيناوية.
�آل نهيان، رئي�س  �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد  وقام 
�لقدم  ل��ك��رة  �لريا�شية  �ل��ع��ني  ن���ادي  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
�إىل مطار  ق���دم���و�  �ل���ذي���ن  �مل�����ش��ج��ع��ني  م�����ش��اف��ح��ة ج��م��ي��ع 

�لطري�ن �خلا�س.

يرحم..  �ل��ذي ل  و�لإث���ارة  �ل�شرعة  �شباقات  ع��امل  �إىل  �لكارتينج  من حلبات 
�لكارتينج  �أب��ط��ال  �شبورت�س  غلف  وفريق  �أوت����ودروم  دب��ي  حلبة  �إد�رة  منحت 
مو�شم 2012-2013 فر�شة خلو�س غمار �شباقات فورمول غلف 1000 

، بعد �لأد�ء �لر�ئع �لذي ظهرو� به خالل مناف�شات �ملو�شم.
وفيليبي  )�لبطل(  �شيالنني  �أليك�شاندر  �ل�شاعد  �لثالثي  �عتمر  وبالفعل 
فالينز� )�لو�شيف( وبري�س باكينهام و�ل�س خوذ�ت �ل�شباق ��شتعد�د� لتجربة 
1000 على منت �شيار�ت ريا�شية رهيبة حتتاج �إىل  �شباقات فورمول غلف 
موهبة ومهارة وحنكة كبرية من �أجل تروي�شها على حلبات �ل�شرعة. و�أثار 
�لثالثي �إعجاب �ملخ�شرم باري هوب مدير فريق غلف �شبورت�س ومارتن هوب 
من فريق غلف �شبورت�س مبا قدموه من �أد�ء متميز، �لأمر �لذي يربز �أهمية 

�شباقات �لكارتينج يف تاأهيل نخبة من �أف�شل �ل�شائقني يف خمتلف �لفئات.
وقال باري هوب: �شرق �لثالثي �شيالنني وفالينز� وو�ل�س �لأنظار مبا قدموه 

من �أد�ء ر�ئع على �أر�س حلبة دبي �أوت��ودروم �لتي تت�شم باملنعطفات �ل�شعبة 
و�لتحديات �لتي ي�شعب على �شائقني ب�شنهم وخربتهم جتاوزها، لكنهم من 
�لناحية �لتكتيكية �أظهرو� ن�شجا كبري�، و��شتحقو� بالتايل �أن يكونو� �أبطال 

لبطولة �لكارتينج مو�شم 2013-2012. 
من جهته، قدم مارتن هوب �لذي ميلك خربة كبرية يف عامل �ل�شباقات، حيث 
�شارك من قبل يف بطولت �لكارتينج �شوبر 1 يف �ململكة �ملتحدة ليعود وي�شجل 
��شمه يف عامل �ل�شيار�ت �شوبر �لريا�شية و�شباقات جي. تي ، �مل�شاعدة و�لدعم 

للثالثي خالل يومهم �حلافل على �أر�س حلبة دبي �أوتودروم.
وقال مارتن هوب: على �لرغم من �أّن م�شريتي يف عامل �شباقات �ل�شرعة متتد 
ملا يزيد عن 20 عاما، بيد �أنني ل �أز�ل �أذكر �لإثارة و�ملتعة �لتي حظيت بها 
�أثناء دخويل لأول مرة قمرة قيادة �شيارة �شباق بعد �شنو�ت عدة من خو�س 
�شباقات �لكارتينج، و�أنا �أعلم متاما �شعورهم �ليوم. لقد بذلو� جهود� جبارة 

�أد�ء. ومل تخرج �ل�شيارة  من �أجل �لو�شول �إىل هنا ومتيزو� مبا قدموه من 
عن م�شارها �إل مرة و�حدة ويعود ذلك �إىل �أر�شية �حللبة ولي�س �إىل �ل�شائق، 
�أّنهم يتوقون �إىل تكر�ر  �أد�ء �ليوم، و�أعتقد  و�أنا ر��س متاما عما قدموه من 

هذه �لتجربة يف �مل�شتقبل �لقريب.  

و�أفاد مدير حلبة �لكارتدروم ريان تر�ت�س، باأّن هذه �ملبادرة �لتي �أطلقتها حلبة 
دبي �أوت��ودروم و غلف �شبورت�س تعترب خطوة مهمة يف �شبيل دعم �ل�شائقني 
�ل�����ش��اع��دي��ن وم��ك��اف��اأت��ه��م ع��م��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود خ���الل ب��ط��ول��ة �لكارتينج 
2012-2013 م�شري� �إىل �أّن �شباقات فورمول غلف 1000 هي �لوجهة 
�ملثالية و�ملقبلة ل�شائقي �لكارتينج �ل�شباب، مو�شحا �أّن متيزهم يف هذه �لفئات 
�شيري عامل �ل�شباقات �ملحلية. ووجه تر�ت�س �ل�شكر لل�شائقني على �لتز�مهم 

و�أثنى على دعم غلف �شبورت�س يف �شبيل �إجناح هذه �ملبادرة �لر�ئدة. 

اأبطال الكارتينج 2012-2013 يخو�شون غمار �شباقات فورمول غلف 1000

عقد �ملكتب �لتنفيذي للجنة دوري �ملحرفني �جتماعه �لدوري وذلك يوم 
�م�س �لول �لثالثاء مبقر �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم باأبوظبي، حيث مت 
�عتماد حم�شر �لجتماع �لثامن، و��شتعر�س �شعادة حمد نخري�ت �لعامري 
رئي�س جلنة توزيع حقوق �لبث تقرير�ً عن مز�يدة حقوق �لنقل �لتلفزيوين 
و�لعرو�س �مل�شتلمة، ومت يف �لجتماع �أي�شاً مناق�شة �لتو�ريخ و�ملنهج �ملتبع 
�ملقبل بحيث تت�شمن تنظيم ور�شة  �ملو�شم  لالتفاق على جدولة مباريات 
مو�فقتهم  على  للح�شول  و�لأن��دي��ة  �لوطني  �ملنتخب  م��درب  جتمع  عمل 
�ملكتب  ناق�س  كما   .2014-2013 �ملقبلة  �ملو�شم  مباريات  جدولة  على 
�لتنفيذي للجنة دوري �ملحرفني �لعديد من �لأمور �ملتعلقة بحفل جو�ئز 
�أن يعقد  �ملقرر  2012-2013، و�لذي من  دوري �ت�شالت للمحرفني 
مع نهاية بطولة دوري �ت�شالت للمحرفني هذ� �ملو�شم �أو�خر �شهر مايو 
�لقادم. حيث ناق�س �ملجتمعون خمتلف �لأمور �لتنظيمية �ملتعلقة باحلفل 
�ل�شخم �لذي �شتعقده �للجنة مع نهاية دوري �ت�شالت للمحرفني، ملنح 
�لعديد من �جلو�ئز عن �ملو�شم �لكروي �ملن�شرم ك� )�أف�شل لعب �إمار�تي– 

�أف�شل لعب �أجنبي– هد�ف �لدوري- �أف�شل مدرب..( . 
�لتا�شع برئا�شة  �ل��دوري  �لتنفيذي  �ملكتب  �أع�شاء  جاء ذلك خالل �جتماع 
�شعادة حممد ثاين مر�شد �لرميثي رئي�س �للجنة ورئي�س �ملكتب �لتنفيذي، 
و�لأع�شاء  �لتنفيذي،  �ملكتب  رئي�س  نائب  �لنابودة  �شعيد  �هلل  عبد  و�شعادة 
و�شعادة  �لعامري،  نخري�ت  حمد  و�شعادة  �جلنيبي،  نا�شر  �هلل  عبد  �شعادة 
�لتنفيذي  �ملدير  �شميث  كولن  �ل�شيد  �إىل  �إ�شافة  �لنعيمي،  �شعيد  حممد 
يف  �لعمليات  قطاع  مدير  بوخ�س  �أن�س  و�ل�شيد  �ملحرفني،  دوري  للجنة 

�للجنة.

املكتب التنفيذي للمحرتفني يناق�س حفل 
جوائز دوري ات�شالت للمحرتفني 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/14م   �ملودعة حتت رقم: 173549 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م: �إننوفات�ِف د�ينينج جروب، �إل �إل �شي 

 

وعنو�نه:كاليفورنيا 9200 �شن�ِشت بوليفارد.، �شويت 650 وي�شت هوليوود كاليفورنيا 90069، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وخدمات  و�ل�شر�ب  بالطعام  و�لتموين  �ملطاعم  خدمات  �مل��وؤق��ت؛  �لإي���و�ء  و�ل�شر�ب؛  �لطعام  توفري  خدمات 

�لردهات.
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

 ."BOA" تتكون �لعالمة من �لأحرف �لالتينية  و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/15م   �ملودعة حتت رقم: 173653 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت �إنرتينمنت �إنك. 

 

وعنو�نه:2700 كولور�دو �أفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي �إيه 90404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها؛ خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شناعية؛ 
�إن�شاء  وحت��دي��د�  �حلا�شوب  خدمات  �حلا�شوبية؛  و�لربجميات  �حلا�شوبي  �لعتاد  وتطوير  ت�شميم  خدمات 
على  و�حل�شول  مهار�تهم  و��شتعر��س  �مل�شابقات  يف  للم�شاركة  �مل�شجلني  للم�شتخدمني  مبا�شرة  جموعات 

تعليقات من �أقر�نهم  من �ملجموعات �لفر��شية و�لنخر�ط يف �أن�شطة �ل�شبكات �لجتماعية.
 42  �لو�ق�عة بالفئة:  

�لإجنليزية.  كتبت عبارة "HUNGER GAMES" باللغة   و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / 
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:     

                                              
بتاري������خ 2012/09/11   179215 �ملودعة حتت رقم 

با�ش�������م  ��س بي �ر �ي تي للتجارة )�س.ذ.م.م(
 وعنو�ن�����ه دبي � �لرب�شاء � �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية
نظار�ت �شم�شية.

 و �لو�قعة يف �لفئة 9
 و�شف �لعالم��ة �لكلمة "arabee" باحرف لتينية باللون �لذهبي �لفاحت و�أعالها من جهة �ليمني ر�شم 

زخريف مميز باللون �لعنابي و�لكل على خلفية بي�شاء.
�لإ�شر�ط�����ات:  

فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد 
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / 
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:  

                                                 
بتاري������خ 2012/09/11  179216 �ملودعة حتت رقم 

با�ش�������م  ��س بي �ر �ي تي للتجارة )�س.ذ.م.م(
 وعنو�ن�����ه دبي � �لرب�شاء � �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية
�لتجارية  �لإد�رة  معاجلة  �ملحا�شبة،  �ملكتبي،  �لن�شاط  وتفعيل  �لأع��م��ال  وتوجيه  و�إد�رة  و�لإع���الن  �لدعاية 
لرخي�س �شلع وخدمات �لغري، �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال، �إ�شت�شار�ت �لأعمال �ملهنية، �إد�رة �أعمال و�إ�شت�شار�ت 
دعائية،  �أو  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم  �ل�شلع،  عر�س  �لأع��م��ال،  �أبحاث  �لفنادق،  �أعمال  �إد�رة  تنظيمية، 
�إد�رة  �إ�شت�شار�ت  �أو �لزر�عية،  �أو �ل�شناعية  �إد�رة �لأعمال �لتجارية  وكالت �ل�شتري�د و�لت�شدير، �مل�شاعدة يف 
�شوؤون �ملوظفني، �أبحاث ودر��شات �لت�شويق، توظيف �لأفر�د، خدمات توفري �أو تاأمني لالآخرين )�شر�ء �شلع 
�ل�شكرتارية، خدمات عر�س  �ملبيعات لالآخرين، خدمات  �لعامة، ترويج  �لعالقات  �أخ��رى(،  وخدمات لأعمال 

عامة، جتميع �لإح�شائيات، �لإعالنات �لتجارية، �لن�شخ و�لطباعة.
و �لو�قعة يف �لفئة 35

�لأ�شود  باللون  "Retail Solutions" باحرف لتينية بخط عامودي ومميز  �لكلمات  �لعالم��ة  و�شف 
و�ىل جهة �لي�شار ر�شم خلطوط متعددة ومتفاوتة �لعر�س ب�شكل عامودي ت�شبه �لباركود بجميع �لو�ن �لطيف 

، و�لكل على خلفية بي�شاء.
�لإ�شر�ط�����ات:  

فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد 
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/01م   �ملودعة حتت رقم: 172848 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شولجر�ن ليمتد 
وعنو�نه:ِلِفل 1، 480 �إ�س تي كيلد� رود، ملبورن، فيكتوريا 3004، �أ�شر�ليا 

 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لكيماويات وغريها من �ملكونات �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة و�لعلوم و�لزر�عة و�لب�شتنة وزر�عة �لغابات؛ مكونات 
وم�شتح�شر�ت  �ل�شخ�شية  �لعناية  ومنتجات  �حلمية  ومنتجات  �ل�شيدلنية  �مل�شتح�شر�ت  يف  لال�شتخد�م 

�لتجميل وم�شتح�شر�ت �لتجميل �ل�شيدلنية ومنتجات �شحة �حليو�ن و�ملنتجات �لزر�عية. 
 1  �لو�ق�عة بالفئة:  

باأحرف   "BIOEFFECTIVES"و  "BIOEFFECTIVE" كلمتي  كتبت  و�شف �لعالمة:  
لتينية و�لعالمة هي جمموعة عالمات.

 �ل�ش��ر�طات:   
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/15م   �ملودعة حتت رقم: 173654 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت �إنرتينمنت �إنك. 

 

وعنو�نه:2700 كولور�دو �أفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي �إيه 90404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�آخرون  يقدمها  و�جتماعية  �شخ�شية  خدمات  و�لأف��ر�د؛  �ملمتلكات  حلماية  �أمنية  خدمات  قانونية؛  خدمات 
�ملعلومات  توفري  �ملتحركة؛  بالر�شوم  �ملت�شلة  �لفكرية  و�مللكية  �لب�شائع  ترخي�س  �لأف���ر�د؛  حلاجات  تلبية 

�ملبا�شرة عن ترخي�س �لب�شائع و�مللكية �لفكرية �ملت�شلة بالر�شوم �ملتحركة.
 45  �لو�ق�عة بالفئة:  

�لإجنليزية.  كتبت عبارة "HUNGER GAMES" باللغة   و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/15م   �ملودعة حتت رقم: 173650 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت �إنرتينمنت �إنك. 

 

وعنو�نه:2700 كولور�دو �أفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي �إيه 90404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�أو مطلية بها غري �ل��و�ردة يف فئات  �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة 
 �أخرى؛ �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية؛ �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة. 

 14  �لو�ق�عة بالفئة:  
كتبت عبارة "HUNGER GAMES" باللغة �لإجنليزية.   و�شف �لعالمة:  

 �ل�ش��ر�طات:   
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / 
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:    

                                               
بتاري������خ 2012/08/16  178130 �ملودعة حتت رقم 

با�ش�������م  ��س بي �ر �ي تي للتجارة )�س.ذ.م.م(
 وعنو�ن�����ه دبي � �لرب�شاء � �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لتعليم،  و�لإنقاذ  )�لإ�شر�ف(  و�ملر�قبة  و�لإ�شارة  و�لقيا�س  �لوزن  قيا�س  و�أدو�ت  و�أجهزة  �لب�شرية  و�لأدو�ت 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات، 

�أجهزة �إخماد �لنري�ن.
و �لو�قعة يف �لفئة 9

 و�شف �لعالم��ة �لكلمات "COOL GADGETS" باأحرف لتينية بخط مميز ب�شكل عامودي باللون 
�لأزرق �لد�كن على خلفية بي�شاء.

 �لإ�شر�ط�����ات:  
فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد 
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2012/04/16 �ملودعة حتت رقم : 172106 
با�ش��م : هارفني نانيك د�دلين

وعنو�نه : مركز هانكو –  5-15 �شارع هانكو كولوون – هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أو مطلية بها غري �ل��و�ردة يف فئات  �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة 
�أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة

�لو�ق�عة بالفئة   : 14
و�شف �لعالمة    : هي عبارة عن  كلمة Coby  مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود

�ل�ش��ر�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد والتجارة- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/01م   �ملودعة حتت رقم: 172849 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شولجر�ن ليمتد 
وعنو�نه:ِلِفل 1، 480 �إ�س تي كيلد� رود، ملبورن، فيكتوريا 3004، �أ�شر�ليا 

 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وم�شتح�شر�ت  �لعطرية  و�لزيوت  و�لعطور  �ل�شتحمام  وجل  �ل�شابون  وت�شمل  �ل�شخ�شية  �لعناية  منتجات 

�لتجميل ومزيالت �لرو�ئح �لكريهة ومنتجات �لعناية بال�شعر ومنظفات �لأ�شنان.
 3  �لو�ق�عة بالفئة:  

باأحرف   "BIOEFFECTIVES"و  "BIOEFFECTIVE" كلمتي  كتبت  و�شف �لعالمة:  
لتينية و�لعالمة هي جمموعة عالمات.

 �ل�ش��ر�طات:   
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/15م   �ملودعة حتت رقم: 173649 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت �إنرتينمنت �إنك. 

 

وعنو�نه:2700 كولور�دو �أفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي �إيه 90404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت 
قيا�س �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم؛ �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف 
�لطاقة �لكهربائية؛ �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور؛ حامالت بيانات مغناطي�شية و�أقر��س ت�شجيل؛ �أقر��س مدجمة و�أقر��س 
متعددة �ل�شتخد�مات )دي يف دي( وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد؛ �آلت ت�شجيل �لنقد و�آلت 
�ألعاب �حلا�شوب؛  و�أ�شرطة وكا�شيتات  بر�مج  �لنري�ن؛  �إخماد  �أجهزة  �لبيانات؛ برجميات �حلا�شوب؛  ملعاجلة  و�أجهزة حا�شوبية  حا�شبة؛ ومعد�ت 
�أقر��س متعددة �ل�شتعمالت حتتوي على در�ما رو�ئية؛ �أفالم ر�شوم متحركة عن �لدر�ما �لرو�ئية؛ و�شائط �إلكرونية م�شبقة �لت�شجيل حتتوي 
على در�ما رو�ئية؛ ملفات قابلة للتنزيل يف جمال �لرفيه وحتديد� نغمات �لهاتف و�لر�شوميات و�ل�شور و�لألعاب �لإلكرونية و�ملو�شيقى عرب 
ونوتات مو�شيقية و�شحائف مو�شيقية؛  �أغاين  كتب  �شكل  للت�شجيل على  قابلة  �إلكرونية  �لال�شلكية؛ من�شور�ت  و�لأجهزة  �شبكة حا�شوب عامة 
�حلا�شوبي  �لتخزين  �أجهزة  �ملو�شيقية؛  �ل�شوت  ت�شجيالت  مغناطي�شيا؛  �مل�شفرة  �ملبا�شرة  �خل�شم  بطاقات  مغناطي�شية؛  �شفائح  مغناطي�شات؛ 
�لتي  �ملدجمة  و�لأقر��س  للتنزيل  �لقابلة  و�لرقمية  �ل�شمعية  �لت�شجيالت  �لرقمي وحتديد�  �لإعالم  �لفارغة؛  ذ�كرة فال�س  وحتديد� م�شغالت 
ت�شتمل على وتروج لأفالم �لر�شوم �ملتحركة و�لأفالم �لت�شجيلية؛ �أغطية للهو�تف �لنقالة؛ و�أغ�شية بال�شتيكية جمهزة تعرف بال�شطح �خلارجي 
�حلا�شوب  وملحقات  و�إك�ش�شو�ر�ت  و�حلو��شيب  �ملحمولة  �ملو�شيقى  وم�شغالت  �لنقالة  �لهو�تف  وحتديد�  �لإلكرونية  �لأجهزة  وحماية  لتغطية 
حلمل  معدة  ظهر  حقائب  �لإل��ك��رون��ي��ة؛  �لكتب  وق��ارئ��ات  �لفيديو  وك��ام��ري�ت  و�ل��ك��ام��ري�ت  �لأل��ع��اب  و�أج��ه��زة  �لرقمية  �ل�شخ�شية  و�مل�شاعد�ت 
�حلو��شيب؛ علب �لكامري�ت؛ علب للهو�تف �لنقالة؛ علب للم�شاعد�ت �لرقمية �ل�شخ�شية؛ �لهو�تف �خللوية؛ �ألعاب �حلا�شوب وحتديد� برجميات 
و�أقر��س و�أ�شرطة �ألعاب �حلا�شوب؛ حلى زينة للهو�تف �خللوية؛ كامري�ت ت�شتخدم مرة و�حدة؛ مفكر�ت �إلكرونية؛ علب حلمل �أجهزة �حلا�شوب 

�ل�شخ�شي �ل�شغرية؛ لباد�ت �لفاأرة؛ لفتات نيونية؛ و�ألعاب فيديو وحتديد� برجميات و�أقر��س و�أ�شرطة �ألعاب �لفيديو. - �لو�ق�عة بالفئة: 9
 و�شف �لعالمة: كتبت عبارة "HUNGER GAMES" باللغة �لإجنليزية. 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/15م   �ملودعة حتت رقم: 173651 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت �إنرتينمنت �إنك. 

 

وعنو�نه:2700 كولور�دو �أفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي �إيه 90404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتجارية يف  �ملوؤمتر�ت  تنظيم  �ملكتبي؛  �لن�شاط  تفعيل  �لأعمال؛  توجيه  �لأعمال؛  �إد�رة  و�لإع��الن؛  �لدعاية 
جمالت �لر�شوم �ملتحركة و�لرفيه لالأغر��س �لتجارية.

 35  �لو�ق�عة بالفئة:  
كتبت عبارة "HUNGER GAMES" باللغة �لإجنليزية.   و�شف �لعالمة:  

 �ل�ش��ر�طات:   
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / 
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:                                                   

بتاري������خ 2012/08/16  178129 �ملودعة حتت رقم 
با�ش�������م  ��س بي �ر �ي تي للتجارة )�س.ذ.م.م(

 وعنو�ن�����ه دبي � �لرب�شاء � �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية

م�شتح�شر�ت جتميل.
و �لو�قعة يف �لفئة 3

و�شف �لعالم��ة �لكلمة "MAGiFF" باأحرف لتينية مميزة وخا�شة �حلرف "i" حيث يعلوه ر�شم لورقة 
�شجر، و�لكل باللون �لأخ�شر على خلفية بي�شاء.

�لإ�شر�ط�����ات:  
فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد 
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2012/04/30 �ملودعة حتت رقم : 172830 
با�ش��م : جمموعة �شركات �ل�شفري

وعنو�نه : �س ب 22320، دبي ، �أ ع م                         
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�لو�ق�عة بالفئة   : 25

وباللون  مبتكرة  وبطريقة  �لالتينية  باللغة  مكتوبة   smarties كلمة   عن  عبارة  هي   : �لعالمة  و�شف 
�لأ�شود.

�ل�ش��ر�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد والتجارة- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/01م   �ملودعة حتت رقم: 172850 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شولجر�ن ليمتد 
وعنو�نه:ِلِفل 1، 480 �إ�س تي كيلد� رود، ملبورن، فيكتوريا 3004، �أ�شر�ليا 

 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
م�شاد�ت لالأك�شدة؛ مكمالت غذ�ئية؛ مكمالت حمية؛ منتجات لتعزيز �ل�شحة و�ل�شالمة؛ منتجات حلماية �شحة �خلاليا؛ 
منتجات دعم �لنظام �ملناعي؛ منتجات خف�س �لكول�شرول وغريها من منتجات �لتحكم يف م�شتوى �لكول�شرول؛  منتجات 
�مل��خ��در�ت؛ م�شاد�ت  �إدم��ان  �لكحول وغريها من ح��الت  �إدم��ان  �لأع�شاب؛ منتجات لعالج  تاآكل  للم�شاعدة يف عالج ح��الت 
�لكاآبة؛ منتجات دعم �لنظام �ملناعي؛ منتجات تخفيف تهيج �لب�شرة؛ منتجات معاجلة وتلطيف �لب�شرة؛ منتجات ت�شتخدم 
�لفم  غ�شولت  �لفم؛  �شحة  م�شتح�شر�ت  و�شحية؛  وبيطرية  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت  �لريا�شية؛  بالتدريبات  يت�شل  فيما 
معدة  حمية  م��و�د  طبي؛  لبان  طبية؛  حلوى  قطع  �لطبية؛  �لأ���ش��ن��ان  ج��ري  م��زي��الت  �لطبية؛  �لأ���ش��ن��ان  معاجني  �لطبية؛ 

لال�شتخد�م �لطبي؛ مو�د �شماد.
 5  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمتي "BIOEFFECTIVE" و"BIOEFFECTIVES" باأحرف لتينية و�لعالمة  و�شف �لعالمة:  
هي جمموعة عالمات.

 �ل�ش��ر�طات:   
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/15م   �ملودعة حتت رقم: 173652 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت �إنرتينمنت �إنك. 

 

وعنو�نه:2700 كولور�دو �أفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي �إيه 90404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب؛ توفري �لتدريب؛ �لرفيه؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية؛ �إنتاج وتوزيع �لر�شوم �ملتحركة؛ 
�أفالم وفيديوهات مو�شيقية  �شبكي يقدم مقاطع  �ملتحركة؛ توفري موقع  بالر�شوم  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري 
غري قابلة للتنزيل ومعلومات عن �لر�شوم �ملتحركة و�لأعمال �لأدبية و�ملو�شيقى؛ تنظيم �ملوؤمتر�ت يف جمالت 
�لر�شوم �ملتحركة و�لرفيه لغايات ترفيهية؛ خدمات نو�دي �ملعجبني؛ توفري بث �ملو�شيقى و�لر�شوم �ملتحركة 

عن طريق �أجهزة �لآي بود؛ توفري �ألعاب �حلا�شوب �ملبا�شرة.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "HUNGER GAMES" باللغة �لإجنليزية.   و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��ر�طات:   

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2012/04/16 �ملودعة حتت رقم : 172105 
با�ش��م : :  عبد�لقادر حكيم �لدين �شادريو�ل 

وعنو�نه : :  �س ب 96252، دبي ، �أ ع م                         
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�لو�ق�عة بالفئة   : 25

وياللون  �لالتينية  باللغة  WORK SAFETY 52  مكتوبة  كلمة   عبارة عن  : هي  �لعالمة  و�شف 
�لأ�شود

�ل�ش��ر�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد والتجارة- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / 
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:      

                                             
بتاري������خ 2012/12/13  183471 �ملودعة حتت رقم 

با�ش�������م ��س بي �ر �ي تي للتجارة )�س.ذ.م.م(
وعنو�ن�����ه دبي � �لرب�شاء � �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لتالية
م�شتح�شر�ت جتميل.

و �لو�قعة يف �لفئة 3
و�شف �لعالم��ة �لكلمة " OROGOLD COSMETICS" باأحرف لتينية مميزة باللون �لذهبي، 

و�أ�شفلها �لكلمة "cosmetics" باأحرف لتينية مميزة باللون �لذهبي، و�لكل على خلفية بي�شاء.
�لإ�شر�ط�����ات:  

فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد 
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2013/05/16م   �ملودعة حتت رقم: 173705 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

با�ش��م: يونيك كريي�ِشن بي تي ئي �إل تي دي 

 

 وعنو�نه:1 جينتينج لنِي #05-02بي، �شنغافورة 349544، �شنغافورة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

علب �لهو�تف �ملتحركة؛ علب معدة لالأجهزة �لإلكرونية؛ علب معدة لأجهزة �حلا�شوب �للوحي؛ علب معدة 
لأجهزة �حلا�شوب.
 9  �لو�ق�عة بالفئة:  

"Pret Uniq" �ملكتوبتني بالأحرف �لالتينية ب�شكل مميز،  تتكون �لعالمة من كلمتي  و�شف �لعالمة:  
حيث �حلرفني �لالتينيني "r" و"u" مرتبطني ببع�شهما.

 �ل�ش��ر�طات:   
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة بالرق�م: 53174
با�ش������م :    : �شركة �ي�شينز�لتجارية ) �س . ذ .م.م(  

وعنو�ن����ه :  �س ب 16357، �إمارة دبى، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم:      )42144(     بتاريخ:  2003/09/6

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل   
�حلم��اية يف :17/ 05 / 2013

�أخ��رى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية.
�ل�شر�طات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
اخلمي�س  25  اأبريل 2013 العدد 10776
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القا�سمي يوجه اأنظاره نحو الأردن �يتطلع لال�ستفادة من جتربته الأخرية يف الربتغال 

ال�شيخ خالد يقود التحدي الإماراتي املتمثل بفريق اأبوظبي لل�شباقات يف الأردن

)دبي البحري( جاهز لتنظيم احلدث

خــاتـــمــة جــــولت اخل�شبيــــة ال�شريعـــــة يف اجلمـيـــــــرا ال�شـــــــــــــــبت
العيايل: نتطلع ل�سباق ناجح �اآمن جلميع امل�ساركني

حتت �سعار )ل للمخدرات .. �نعم للريا�سة( 

مكافحة خمدرات دبي ترعى بطولة اجلاليات بالنادي ال�شوداين

ي�����ش��ع��ى جن���م �ل���ر�ل���ي���ات �لإم����ار�ت����ي 
لل�شباقات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ورئ��ي�����س 
لال�شتفادة  �لقا�شمي  خالد  �ل�شيخ 
بطولة  يف  �لأخ�������رية  جت��رب��ت��ه  م���ن 
�لعامل للر�ليات لتعزيز حظوظه يف 
بطولة  من  �لقادمة  باجلولة  �لفوز 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط ل��ل��ر�ل��ي��ات، ر�يل 
فيه  ي��ق��ود  و�ل����ذي  �ل����دويل،  �لأردن 
بفريق  �ملتمثل  �لإم��ار�ت��ي  �لتحدي 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ب��اق��ات �مل����وؤل����ف من 

خم�شة �شيار�ت.
يخو�س  و�ل���ذي  �لقا�شمي،  ومت��ك��ن 
�مل������الح  ج�����ان�����ب  �إىل  �ل���������ش����ب����اق����ات 
�لربيطاين �شكوت هاميلتون ب�شيارة 
�لعاملية  ت��وت��ال  ���ش��روي��ن  �أب��وظ��ب��ي 
ر�ئع  ل��ل��ر�ل��ي��ات، م��ن حتقيق �جن���از 
خالل م�شاركته �لأخ��رية يف بطولة 
�لربتغال  ر�يل  ل���ل���ر�ل���ي���ات،  �ل���ع���ام 
�ل�����دويل، ل��ريف��ع م��ن ث��ق��ت��ه بنف�شه 
�لثالثة  �جلولة  يف  م�شاركته  خ��الل 
�ل�شرق  ل��ب��ط��ول��ة   2013 مل��و���ش��م 
�لأو���ش��ط ل��ل��ر�ل��ي��ات، و�ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
�لفرة ما بني 9-11 مايو �ملقبل. 

وبعد ثالثة �أيام �شعبة يف �لربتغال، 
باإحر�ز  �أن���ه���اه���ا  م���ن  و�ل���ت���ي مت��ك��ن 
ليك�شب  �لأو�ئ���ل  �لع�شرة  بني  مركز 
�لعاملية،  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  ن��ق��اط��ه  �أوىل 
تقدمي  مل��و����ش��ل��ة  �لقا�شمي  ي�شتعد 

مع  �ملقبلة  معركته  يف  �لأد�ء  نف�س 
�مل��د�ف��ع ع��ن ل��ق��ب �ل�����ش��رق �لأو�شط 

للر�ليات، �لقطري نا�شر �لعطية.
يتوجه  و�ل������ذي  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  وق�����ال 
�أم�����ل ع��ك�����س نتيجة  ل�������الأردن ع��ل��ى 
�أنهى  و�ل��ذي  و�لكويت،  قطر  ر�لّيي 
متاأخر� عن  �لثاين  �ملركز  يف  فيهما 
�لذي حقق  �لعطية  نا�شر  �لقطري 
�جلولتني،  ك��ل��ت��ا  يف  �لأول  �مل���رك���ز 
وقال: �أعلم �أنه باإمكاين �لقيام باأد�ء 
�لعتبار  بعني  بالأخذ  لكن  �أف�شل، 
بالر�يل،  �ملحيطة  �ل��ظ��روف  بكافة 
كانت هذه نتيجة جيدة يف �لربتغال 
و�شيارة  ه��ذ� فريق جديد  و�أ���ش��اف: 
للكثري من  ت��ز�ل بحاجة  جديدة ل 
�لعمل، ول ميكن تهيئتها وجتهيزها 
يف ليلة و�شحاها. مل �أكن �شعيد� جد� 
يف �لربتغال ول نز�ل بحاجة للكثري 
من �لختبار�ت جلعل �ل�شيارة �أكر 
باأنني  �أي�����ش��ا  نن�شى  ل  لكن  �ت��ز�ن��ا. 
�ل�شباقات  وع��ن  �ل�شاحة  ع��ن  غبت 
بحاجة  زل����ت  ول  �ل���وق���ت،  ل��ب��ع�����س 
�شخ�شيا لبع�س �لوقت لأمتكن من 
�إظ���ه���ار �أف�����ش��ل م��ا ل����دي، ع���دت من 
�أف�شل،  ب�شعور  �أ�شعر  و�أن��ا  �لربتغال 
ر�يل  �نطالق  �ل�شرب  بفارغ  و�أنتظر 

�لأردن .
�لقا�شمي،  2010، متكن  �لعام  ويف 

�لأردن،  لر�يل   2007 ن�شخة  بطل 
ب���د�ي���ة ر�ئ���ع���ة وت�شدر  م���ن حت��ق��ي��ق 
�أن  �إل  للر�يل،  �لأول  �ليوم  فعاليات 
�ليوم  �أ�شابته يف  م�شاكل ميكانيكية 
ومنعته  م�شاعيه  من  عطلت  �لتايل 

من حتقيق مر�ده. 
ر�يل  �لقا�شمي  �أنهى  �ملا�شي،  و�لعام 
�لأردن يف �ملركز �خلام�س بعد عودة 
م�شوبة باحلذر للر�ليات، خا�شة مع 
�بتعاده حلو�يل �لعام نتيجة تعر�شه 

ل���الإ����ش���اب���ة، وه����و ي��ك��ن �ل��ك��ث��ري من 
و�لذي  �لأردن،  ل��ر�يل  و�ل��ود  �ملحبة 
�إح���دى جولت  �ل��وق��ت  لبع�س  ك��ان 

بطولة �لعامل للر�ليات. 
وقال �لقا�شمي: عليك �أن تكون حذر� 
جد� يف هذ� �ل��ر�يل. �ذ� خرجت عن 
ب�شي  ترتطم  فقد  �ملخ�ش�س  �مل�شار 
�أو �لتلة.  �أ�شفل �له�شبة  �و تتدحرج 
عليك �أن حتافظ على �شرعة و�حدة، 
على  كثري�  �ل�شغط  �خلطري  وم��ن 

�ل�شيارة وعليك �حلفاظ على تو�زن 
�ل�شيارة. �إنه ر�يل �شعب .

 2004 ن�شخة  ب��ط��ل  و�ل��ق��ا���ش��م��ي، 
للر�ليات،  �لأو�شط  �ل�شرق  لبطولة 
�ملتمثل  �لإم����ار�ت����ي  �ل��ت��ح��دي  ي��ق��ود 
بال�شائقني �خلم�شة �مل�شاركني حتت 
لل�شباقات،  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  م��ظ��ل��ة 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  نهاية  تاأ�ش�س  و�ل���ذي 
بهدف تعزيز �حل�شور �لإمار�تي يف 

فعاليات ريا�شة �ل�شيار�ت �لعاملية. 

ويخو�س �ل�شائقان ماجد �ل�شام�شي 
برنامج  خ��ري��ج��ا  �جل����اب����ري،  وب�����در 
�لتابع  �ل�����ش��ب��اب  �ل�����ش��ائ��ق��ني  ت��دري��ب 
و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  لهيئة 
فر�شهم  �أوىل  م��ن��ح��ه��م  و�ل��������ذي 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة و�ك���ت�������ش���اب �خل�����ربة يف 
للر�ليات،  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  بطولة 
�شوبارو  ن��وع  م��ن  ب�شيارتني  �ل���ر�يل 

�أن15 �شمن فئة �شيار�ت �لإنتاج. 
م�����ن ج���ه���ت���ه���م���ا ي���������ش����ارك ك�����ل من 
�ل�شهالوي،  وحممد  �ملطوع  حممد 
هذ�  للر�ليات  �جل��دي��د�ن  �لقادمان 
برنامج  يف  ت��ف��وق��ه��م��ا  ب��ع��د  �مل��و���ش��م 
ل�شروين،  �لتابع  �ل�شائقني  �ختيار 
�أيام  �أق��ي��م على م��د�ر ثالثة  و�ل���ذي 
�أبوظبي  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
مقود  خ��ل��ف   ،2012 دي�����ش��م��رب  يف 
ثنائيتا  �شروين  ن��وع  من  �شيارتني 

�لدفع. 
بجولة  فعالياته  �لأردن  ر�يل  ويبد�أ 
��شتعر��شية يف 9 مايو، يف حني تبد�أ 
�ليومني  يف  للر�يل  �لفعلية  �لإث��ارة 
�لتاليني يف �ملنطقة �ملحيطة لو�دي 
�مليت،  �لبحر  م��ن  ب��ال��ق��رب  �لأردن، 
�أدنى نقطة على وجه �لأر���س بعمق 
420م حتت م�شتوى �شطح �لبحر. 
ويف �لوقت �لذي مل يعلن فيه ر�شميا 
عن �مل�شار �لر�شمي للر�يل �إل �أنه من 

�ملتوقع �أن ي�شم �لكثري من �ملر�حل 
�ل�شعبة �لتي �شكلت جزء� من ر�يل 

للر�ليات  �ل��ع��امل  بطولة  يف  �لأردن 
�أعو�م 2008 و2010 و2011. 

يوم  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظم 
و�خلتامية  �خلام�شة  �شباق �جلولة  �ل�شبت  بعد غد 
�ل�شريعة  �خل�شبية  للقو�رب  �لإم����ار�ت  بطولة  م��ن 
�لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  وفعاليات  �أن�شطة  �شمن 
�لعا�شرة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  وذل��ك   2013-2012
ب��اجل��م��ري� ويف نف�س  �مل��ف��ت��وح  �ل�����ش��اط��ئ  ���ش��ب��اح��ا يف 
و�لثانية  �لأوىل  �جلولتني  �شباقي  وك��ور���س  مكانة 
و�للتني جرتا يف نف�س �ملكان بني �ملنطقتني �لر�بعة 

و�خلام�شة.
بني  �ل�شريعة  �خل�شبية  �ل��ق��و�رب  �شباقات  وجت��م��ع 
�ل�����ش��ك��ل و�ل��ت�����ش��م��ي��م �ملحلي  �مل��ت��م��ث��ل��ة يف  �لأ����ش���ال���ة 

�مللحة بكل  �ملتمثلة يف �ملحركات �حلديثة  و�حلد�ثة 
�ل���ق���و�رب وه���ي م��ن �ع���رق �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ت��ي �عرف 
بها �حتاد �لإم��ار�ت للريا�شات �لبحرية حيث ظلت 
من  �لعديد  مدر�شتها  من  وتخرج  لالأبطال  منبعا 
ي�شق  �أ�شبحو� جنوما عامليني ل  �للذين  �ملت�شابقني 
لهم غبار. و�أكملت �للجنة �ملنظمة يف �لنادي �لتجهيز 
لالنطالقة �ملرتقبة خا�شة و�ن �حلدث �شهد �إقبال 
كبري� متثل يف م�شاركة 20 قاربا من �أبطال �لدولة 
�ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  من  �لريا�شة  ه��ذه  وع�شاق 
و�ل��ل��ذي��ن �ع��ت��ادو� على �ل��ت��و�ج��د و�مل�����ش��ارك��ة يف هذ� 
�حلدث �لكبري منذ �شنو�ت وخالل �جلولت �ملا�شية 

و�لتي جرت بني �بوظبي ودبي.
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��ع��ي��ايل  �شهيل  حم��م��د  وق���ال 
ن���ادي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �أن كافة 
�ل�شباق  �إجن���اح  �ج��ل  م��ن  �كتملت  ق��د  �لتح�شري�ت 
�مل��ع��روف هذ�  م�����ش��اره  �شيقام على  و�ل���ذي  �مل��رت��ق��ب 
�مل��و���ش��م يف �جل��م��ري� خ��ا���ش��ة و�ن �جل��م��ه��ور �لكرمي 
بالعني  وم�شاهدته  �حل���دث  متابعة  م��ن  �شيتمكن 

�ملجردة ومن على �ل�شاحل.
و�أ�شاف �أن �لربنامج �لزمني ل�شباق �جلولة �خلام�شة 
و�خلتامية من بطولة �لإمار�ت �شيبد�أ �عتبار من يوم 
غد �جلمعة بانعقاد �لجتماع �لتنويري للمت�شابقني 

يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء� ل�شرح م�شار �ل�شباق 
و�لتعرف علي �أهم �لنقاط فيه وكذلك �لرد من قبل 
�للجنة �ملنظمة علي كافة �لت�شاوؤلت و�ل�شتف�شار�ت 
�إجر�ء�ت  �شيتم  كما  �مل�شاركني  �ملت�شابقني  قبل  من 

�لفح�س �لفني على �لقو�رب �مل�شاركة .
مبكر�  �ل�شبت  يوم  �لأح��د�ث  �شتبد�أ  قائال:  و�أ�شاف 
تبد�أ  ث��م  وم���ن  �ملت�شابقني  ع��ل��ي  �ل��ط��ب��ي  بالفح�س 
�ملياه  �إىل عر�س  �ل��ق��و�رب  �إن��ز�ل  �مل�شاركة يف  �لفرق 
من �جل �لتجهيز و�لتحول �إىل مكان �ل�شباق و�لذي 
حتدد يف منطقة �جلمري� تاأهبا لنطالقة �ملناف�شة 

يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا متاما.

ب�شرورة  �مل�شاركني  �ملت�شابقني  كل  �لعيايل  وطالب 
و�لتعليمات  �ل�شروط  بكل  و�ل��ت��ام  �لكامل  �لل��ت��ز�م 
بالآلة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�مل���و�����ش���ف���ات  ب��ال�����ش��ب��اق  �خل��ا���ش��ة 
�شت�شدد  �ملنظمة  �للجنة  �أن  �إيل  م��ن��وه��ا  و�ل���ق���ارب 
يف ه��ذ� �جل��ان��ب م��ن �ج��ل �شباقات �أك��ر �أم��ن��ا �شعيا 
�مل�شاركني يف كل �لأح��د�ث و�لبطولت  ور�ء �شالمة 
�خل�شو�س  ه���ذ�  يف  م��رح��ب��ا  �ل���ن���ادي  ينظمها  �ل��ت��ي 
�أبطال �لدولة و�أي�شا  �ل�شباق من  �مل�شاركني يف  بكل 

�ل�شيوف �مل�شاركني من دولة �لكويت �ل�شقيقة.
�إجر�ء  ب�شدد  �ملنظمة  �للجنة  �أن  �ل��ع��ي��ايل  وك�شف 
�مل�����ش��ارك��ة يف  �ل��ق��و�رب  فح�س �شامل على ع��دد م��ن 

�إط��ار توفري �لعد�لة بني �جلميع  �حل��دث وذل��ك يف 
�شيتم  حيث  �ملحركات  ق��وة  على  �لتعرف  يف  خا�شة 
ف��ح�����س حم���رك���ي ك���ل ق�����ارب م���ن �أ����ش���ح���اب �ملر�كز 
�آخرى  ق���و�رب  �ختيار  �إىل  �إ�شافة  �لأو�ئ���ل  �خلم�س 

بطريقة ع�شو�ئية لإجر�ء نف�س �لفح�س.
وك���ان ن���ادي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة قد 
من  و�لثانية  �لأوىل  �جلولتني  فعاليات  ��شت�شاف 
بينما  �ل�شريعة  �خل�شبية  للقو�رب  �لإم��ار�ت  بطولة 
ن��ظ��م ن���ادي �ب��وظ��ب��ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �لبحرية 
�جلولتني �لثالثة و�لر�بعة من عمر �لبطولة و�لتي 

ت�شل �إىل �ملحطة �خلتامية يوم �ل�شبت �ملقبل.

•• اأ.�س.د. عبداهلل ال�صايغ:

فاز فريق �جلالية �ل�شومالية ببطولة �جلاليات 
ورعتها  ب��دب��ي  �ل�����ش��ود�ين  �ل��ن��ادي  نظمها  �ل��ت��ي 
دبي  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة 
للريا�شة(  ونعم   .. للمخدر�ت  )ل  �شعار  حت��ت 
بالإن�شحاب على فريق �جلالية  �إثر فوزه  وذلك 
�ل�شومالية  �جلالية  ح�شلت  حيث  �ل�شود�نية 
بالقوة  �أت�شمت  لقاء�ت  بعد  �لبطولة  كاأ�س  على 
و�لندية جمعت 14 فريقا �شاركو� بالبطولة من 

خمتلف �جلاليات �لعربية �ملقيمة بالإمار�ت.  
�شهد �ملبار�ة �لنهائية نيابة عن �للو�ء عبد�جلليل 
ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �لع�شماوي  مهدي 
�ل�شام�شي  �شلطان  �ملقدم دكتور جمعه  �ملخدر�ت 

جمعه  و�لوقاية،و�لنقيب  �لتوعية  �إد�رة  مدير 
باأ�شر�ر  �لتوعية  ق�شم  رئي�س  �ل�شويدي  ب��الل 
�مل���خ���در�ت و�ل��دك��ت��ور �ل�����ش��ادق ع��ز �ل��دي��ن نائب 
و�لفاحت  �ل�شود�ين  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل���ت���وم �لأم�����ني �ل���ع���ام ل��ل��ن��ادي �ل�������ش���ود�ين ومها 
من  وجمع  بالنادي  �مل��ر�أة  جلنة  رئي�شة  عابدين 

�جلمهور �لغفري.
�لفقر�ت  �لعديد من  �ليوم �خلتامي  حيث �شهد 
�ملتنوعة منها �إهد�ء درع لالإد�رة �لعامة ملكافحة 
�لتي  �لبطولة  لهذه  لرعايتهم  تثمينا  �ملخدر�ت 

تعد �لأوىل من نوعها.
عقب  �ل�شام�شي  جمعه  �ل��دك��ت��ور  �مل��ق��دم  وق���ال 
�لريا�شة  بالبطولة،باأن  �لفائز  للفريق  تكرميه 
و�إ�شفاء  �ل���ف���ر�غ  وق���ت  ل�����ش��غ��ل  ن��اج��ح��ة  و���ش��ي��ل��ة 

�حليوية و�لن�شاط على �جل�شم �لب�شري و�لبتعاد 
�ل���ذي���ن يتحينون  �ل�������ش���وء  ورف����ق����اء  �ل��ل��ه��و  ع���ن 
�لك�شول  �ل�����ش��اب  ع��ل��ى  ل��الإن��ق�����ش��ا���س  �ل��ف��ر���س 
�ل��ل��و�ء عبد�جلليل  ���ش��ع��ادة  ف��ت��وج��ي��ه��ات  ،ل��ذل��ك 
�مل�شاركة  على  باإ�شتمر�ر  تاأكد  �لع�شماوي  مهدي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ت��ي د�ئ��م��ا ماتكون  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
�مل�شاركني  �أع��د�د  لزيادة  نظر�  �إيجابية  نتائجها 
�لذين �شت�شلهم �لر�شالة �لتوعوية حول �أ�شر�ر 
�ملخدر�ت، م�شيفاً باأن ما �شاهده من جهود كبريه 
يق�شون  �لالعبني  �أن  على  ينم  بامللعب  وعطاء 
�أوقات ممتعة يف لعب كرة �لقدم �لتي تعد �ل�شغل 
�ل�شاغل للعديد من حمبي هذه �للعبة يف �لعامل 
و�لإ�شتمتاع  باللعب  بالركيز  �إي��اه��م  ،مطالبا 
باأوقاتهم و�شغلها مبا هو ممتع ومفيد و�لإبتعاد 

ع��ن �مل���خ���در�ت ب��اأن��و�ع��ه��ا و�ل��ت��ي ت��ه��دم �لإن�شان 
جتار  ي��دي  بني  وم�شتقبله  حا�شره  من  وجتعل 
ي�شلبون منه حياته  و�لذين  �ملخدر�ت  ومروجي 

وماله ووقته.
�لعامة  �لإد�رة  رعاية  باأن  �ل�شام�شي  �ملقدم  و�أكد 
بالنادي  �جل��ال��ي��ات  لبطولة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة 
�ل�شود�ين لهو تتويج للعالقات �لثنائية �ملتميزة 
ب��ني �جل��ان��ب��ني �إن ك���ان يف �مل��ج��ال �ل��ري��ا���ش��ي �أو 
باملجالت �لتوعوية �ملتنوعة �لأخرى �لأمر �لذي 
�لتوعوية  �لتفكري يف �ملجالت  يدفعنا لأن نعيد 
�ل���ع���دي���دة �ل���ت���ي ن�����ش��ل��ك��ه��ا ل��ن��وع��ي �ل�����ش��ب��اب بها 
ولن�شيف �جلو�نب �لريا�شية كاأحد �أهم �لطرق 

و�أ�شرعها تاأثري�ً على �شريحة �ل�شباب.
�شبق  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  �أن  يذكر 

�لكروية  �لأه��ل��ي  دب��ي  م�شرح  بطولة  رع��ت  و�أن 
بالعديد  لعامني متتاليني،و�شاركت  �لرم�شانية 
من �لفعاليات �لريا�شية منها تو�جدها ببطولة 

وببطولة  بدبي  �أقيمت  �لتي  �لعاملية  �لكريكيت 
ر��شد �لدولية للكرة �لطائرة �لتي �أقيمت بنادي 

�ل�شباب.

يوم  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  يف  لليخوت  �حل��م��ر�  ن���ادي  ي�شت�شيف 
غد� �جلمعة �جلولة �لأخ��رية من بطولة  بطل �لإمار�ت 
لل�شر�ع �حلديث لتكون ختام برنامج بطل �لإمار�ت �لذي 
و�شع من قبل �حتاد �لإمار�ت لل�شر�ع و�لتجديف �حلديث 

مب�شاركة جميع �لأندية �ملخت�شة بال�شر�ع يف �لدولة.
وي��ت��ط��ل��ع �لحت����اد لآف����اق ب��ع��ي��دة م��ن خ���الل تنظيم هذه 
�لبطولة بعدما ك�شف �أحمد �لرميثي نائب رئي�س �لحتاد 
�مل��دى يتطلع �لحت��اد لتحقيقها  �وملبية طويلة  عن خطة 
م��ن خ���الل تنظيم ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة م��ن �أج���ل �مل�����ش��ارك��ة يف 

�لأوملبياد �لقادم بعد �شنو�ت.
وقال �ن �ملخطط �لذي ي�شعى �إليه �لحتاد �شنقطف ثماره 
�لأوملبي  �لربنامج  نعد  �لآن فنحن حاليا  �شنو�ت من  بعد 

من  ع��دد  يف  تتدرج  �لتي  �ملو�شوعة  �خلطة  على  و�طلعنا 
�مل��ر�ح��ل ت��ب��د�أ م��ع ب��ط��ول��ة ب��ط��ل �لإم�����ار�ت ث��م تنتقل �ىل 
�لبطولة �خلليجية ودورة �لألعاب �لعربية ودورة �لألعاب 
�لآ�شيوية ثم �لألعاب �لأوملبية وهي قمة �لهرم يف �لرتيب 

�لذي و�شعناه.
و�أ�شاف �إن �لحتاد يدعم �لأندية بكل قوة يف بطولة بطل 
�لإمار�ت لفتا �ىل �أن �جلولت �ملا�شية من �لبطولة كانت 
متيز  خ��الل  من  لها  ح�شر  ل  �إيجابيات  وحققت  ناجحة 

�لأ�شبال و�لأبطال.
قادر  �أومل��ب��ي  �إع���د�د منتخب  �إىل  يتطلع  �لحت���اد  �أن  و�أك���د 
على �لو�شول بطموحات �لإمار�ت بعيد� يف ريا�شة �ل�شر�ع 
ريا�شة  �أن  �ىل  .. م�شري�  �مل�شاركة  �مليد�ليات عند  و�إح��ر�ز 

�لإم�������ار�ت ت��ت��ط��ور يف ج��م��ي��ع �حل���ق���ول و�مل���ج���الت ونحن 
م�شوؤولون عن تطوير و�إعد�د �لأجيال يف ريا�شة �ل�شر�ع.

و�أ�شاف �لرميثي �إن تطور ريا�شة �ل�شر�ع يف �لفرة �ملا�شية 
جاء بعد �إ�شهار و�إعالن �حتاد �لإمار�ت لل�شر�ع و�لتجديف 
�حلديث �لذي كان حلقة و�شل مهمة جمعت بني �لأندية 
و�ملدر��س �ملخت�شة يف �لدولة موؤكد� �ن �لر�بط و�لتو��شل 
�أ�شبح  �لحت���اد  �أن  كما  قويا  �أ�شبح  �لأن��دي��ة  خمتلف  ب��ني 
من  و�شعه  تعتزم  م��ا  ك��ل  ويف  �لأن��دي��ة  لكل  مهما  مرجعا 

خطط وفعاليات ومنا�شبات.
و�أعرب عن متنيات �لحتاد باأن تخرج �لبطولة �خلتامية 
ختاما  يكون  و�أن  �ملن�شودة  �ل�شورة  يف  �لإم���ار�ت  بطل  من 
�ملحلية  �لحت����اد  �أن�����ش��ط��ة  و�آخ����ر  �حل���ايل  للمو�شم  مم��ي��ز� 

م�شري� �إىل �أن هذه �لبطولة مفتاح مهم لجناز�ت عديدة 
قادمة.

لنا  �أن تقدم  ق��ادرة على  �لدولة  �ل�شر�ع يف  �أندية  �أن  و�أك��د 
بطولة  و�شتكون  �لنا�شئني  م�شتوى  على  و�أبطال  مو�هب 
بطل �لإمار�ت هي �لبو�بة �ملثلى ل�شتقطاب و�كت�شاف مثل 

هوؤلء �لأبطال.
�شباق  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  غ��د�  تنطلق  �أخ���رى  م��ن جهة 
من  ونخبة  �لأوبتيم�شت  �لليزر  فئات  مب�شاركة  �حلمرية 
�لدولة  يف  �ملخت�شة  و�ملدر��س  �ل�شر�ع  �أندية  من  �ملميزين 
وم���ن ب��ني �مل�����ش��ارك��ني �ل��ب��ح��ار ع���ادل خ��ال��د ب��ط��ل �شباقات 
 2007 �لفولفو للمحيطات و�شعيد �لزيدي بطل �لعرب 
2010 بالإ�شافة  �لزيدي �شاحب ذهبية  و�شقيقه حمود 

�أول م�شاركة  �شيف �حلمادي  لكو�در وطنية جديدة منهم 
فئات  �لأ���ش��م��اء يف  م��ن  وع���دد كبري  �شنغافورة  �أومل��ب��ي��اد  يف 

�لبطولة �حلالية.
غد�  �لثانية  �ملرحلة  �شتنطلق  �لأوىل  �ملرحلة  نهاية  وم��ع 
ب��ن��ف�����س �ل��ن��ه��ج ح��ي��ث �شيعقب ذل���ك ت��ت��وي��ج �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
�لإم���ار�ت  بطل  مناف�شات  على  �ل�شتار  و�إ���ش��د�ل  �لبطولة 

للمو�شم �حلايل.
و�أكد عبد �هلل �لعبيديل �أمني عام �حتاد �لإمار�ت لل�شر�ع 
�أن �لبطولة �شتتوقف مع نهاية هذه �جلولة من �أجل فرة 
عجلة  و�شتدور  للطالب  بالن�شبة  و�لمتحانات  �ل�شيف 
بطل �لإمار�ت جمدد� يف منت�شف �شبتمرب �لقادم يف مدينة 

�لفجرية. 

نادي احلمرا لليخوت يف راأ�س اخليمة ي�شت�شيف اجلولة الأخرية من بطولة بطل الإمارات لل�شراع احلديث



يتربع باملال ملهربة خمدرات 
1800 جنيه  �ل��ري مببلغ  �ملتقاعد  ب�  نف�شه  تربع رجل بريطاين ي�شف 
تهريب  بتهمة  �أندوني�شيا  يف  م�شجونة  بريطانية  �إم���ر�أة  �إىل  ��شرليني 

خمدر�ت، لتمكينها من �لطعن بحكم �لعد�م �ل�شادر بحقها.
 56 �لعمر  من  �لبالغة  �شانديفورد،  ليند�شي  �أندوني�شية  حمكمة  و�د�ن��ت 
عاماً، �لعام �ملا�شي بتهريب كمية من �لكوكايني تزن نحو 5 كيلوغر�مات 

و��شدرت بحقها لحقاً حكماً بالإعد�م.
ون�شبت هيئة �لإذ�عة �لربيطانية )بي بي �شي( �إىل �ملتقاعد �لري ، فيكتور 
�شانديفورد  لعطاء  مطلوب  هو  ما  بكل  �أي�شاً  �شيتربع  �إنه  قوله  ليفر�شا، 

فر�شة لنق�س �حلكم �ل�شادر بحقها .
�أن ت��ربع �ملتقاعد �ل��ري رف��ع حجم �لأم���و�ل �لتي ت��ربع بها  و����ش��ارت �إىل 
و�لتي  ��شرليني،  جنيه   8000 �إىل  ل�شانديفورد  �لربيطاين  �جلمهور 
��شتئناف  دع��وى  لقامة  �ملطلوب  �لأدن��ى  �حلد  �لقانوين  فريقها  يعتربها 

�شد حكم �لإعد�م �ل�شادر بحقها.
تغطي  ل  باأنها  �علنت  �لربيطانية  �لدفاع  وز�رة  �إن  �شي(  بي  )ب��ي  وقالت 
�لنفقات �لقانونية للمو�طنني �لربيطانيني �ملتورطني باجر�ء�ت قانونية 

يف �خلارج، ول توفر �لأمو�ل �أي�شاً يف �حلالت �ل�شتثنائية .
وكانت �ل�شرطة �لأندوني�شية �عتقلت �شانديفورد �لعام �ملا�شي حني حاولت 
تهريب كمية من �لكوكايني قيمتها 6ر1 مليون جنيه ��شرليني يف بطانة 

حقيبة من بانكوك �إىل جزيرة بايل.

�شارون واأوزي اأو�شبورن لن يتطلقا 
�أكدت �لنجمة �لربيطانية �شارون �أو�شبورن، �أنها وزوجها جنم �لروك �أوزي 
، ل يعتزمان �لطالق، بالرغم من �عر�فها باأنها تعي�س حالة من �ل�شدمة 
بعد �كت�شاف عودته �إىل تناول �لأدوية و�لإفر�ط يف �شرب �لكحول. ونقلت 
و�شائل �إعالم �أمريكية عن �أو�شبورن قولها خالل تقدمي برنامج ذي تاك 
�أوزي �خلمرة من جديد لكنها  �إنها م�شدومة لأنها كانت تعلم مبعاقرة   ،
مل تعلم ب�شاأن �لأدوية، �إل �أنها �أو�شحت �أن �ل�شيء �لوحيد �لو��شح هو �أنها 
وزوجها ل يعتزمان �لطالق. و�شددت على �أنها لي�شت �شعيدة و�إمنا غا�شبة 
�ملنا�شب وهي ت�شر على  �أن زوجها �شيتلقى �لعالج  �إىل  �أ�شارت  جد�ً، لكنها 
هذ� �لأم��ر. وكانت �شحيفة )�شن( �لربيطانية ذكرت �أن �لأم��ور ل ت�شري 
�شنة(   64( �لربيطاين  �ل��روك  جنم  �أن  حتى  �لثنائي،  بني  ي��ر�م  ما  على 
�نتقل لل�شكن يف ق�شر ��شتاأجره موؤخر�ً، وتقيم زوجته )60 �شنة( يف فندق، 

فيما يتم جتديد منزلهما يف بيفريل هيلز.
لكن �أوزي �أو�شبورن �أعلن �شخ�شياً �أن ل طالق بينه وبني �شارون، معرفاً 
باأنه كان طو�ل �شنة ون�شف يف مكان مظلم وكان وغد�ً مع �أكر من يحب 

وهي عائلته.
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رحيل مغنية بوليوود 
�شم�شاد بيجوم عن 94 

عاما
�شم�شاد  �ل��ه��ن��دي��ة  �مل��غ��ن��ي��ة  ت��وف��ي��ت 
�لرقيق  �شوتها  �أ�شر  �لتي  بيجوم 
�أف���الم ب��ول��ي��وود لك��ر من  ع�شاق 

60 عاما عن عمر 94 عاما.
�ملغنية  �ب��ن��ة  ر�ت�����ر�  �و����ش���ا  وق���ال���ت 
ل���و����ش���ائ���ل �لع�������الم �ل���ه���ن���دي���ة �ن 
�أم�س  م��وم��ب��اي  يف  توفيت  بيجوم 
فيها  ت���ده���ورت  ف����رة  ب��ع��د  �لول 

حالتها �ل�شحية.
�ميتاب  �ل���ه���ن���دي  �مل���م���ث���ل  وق������ال 
توير  على  ح�شابه  على  بات�شان 
�لذهبي  �ل�����ش��وت  �لرب���ع���اء  �أم�����س 
غنت  �لتي  �ملغنية  بيجوم  ل�شم�شاد 
�مل�شجلة يف �لفالم  �أغلب �لغاين 
�لتاريخية �شمت �لن.. فلرقدي 

يف �شالم.
وولدت بيجوم يف �مري�شتار بولية 
�لفنية  م�شريتها  وب��د�أت  �لبنجاب 
�ن  ق��ب��ل   1947 ع���ام  �لذ�ع�����ة  يف 

تتجه �ىل �ل�شينما.
ك���ان���ت يف فيلم  �أغ��ان��ي��ه��ا  و�أ����ش���ه���ر 
ب��ات��اجن��ا �ل���ذي �أن��ت��ج ع���ام 1949 

دخلت املرحا�س فوجدت منرًا 
يف  بكن�شا�س  ���ش��ريك  يف  مرحا�شاً  دخ��ل��ت  �م���ر�أة  دمت  �شُ
�لوليات �ملتحدة، حني وجدت منر�ً ينتظرها يف �لد�خل.

�أن جينا كريهبيل يف  )�شالينا جورنال(  وذكرت �شحيفة 
�ل�شريك  �شالينا بكن�شا�س، كانت ت�شاهد عرو�س  منطقة 
�إىل  توّجهت  وح��ني  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شبت  ي��وم  عائلته  برفقة 
منر  وج��ود  ح��ول  �إ�شاعات  عن  �م���ر�أة  �أخربتها  �ملرحا�س 
خارج قف�شه. ولكن جينا مل تتوقع �أن يكون �لنمر د�خل 
�مل��رح��ا���س. وق��ال��ت �إن��ه��ا ح��ني دخ��ل��ت وج���دت من���ر�ً وزنه 
بهدوء  فا�شتد�رت  �لد�خل،  يف  كيلوغر�م  مائة  من  �أك��ر 
وتوجهت �إىل �لباب. وتابعت ل تتوقع �أن تدخل �ملرحا�س 

وتغلق �لباب ور�ئك لتجد منر�ً يتقّدم نحوك .
�شاعدها  �جتماعية  كم�شاعدة  عملها  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�ل�شريك،  م�����ش��وؤول يف  وق��ال  ه��دوئ��ه��ا.  على  �ملحافظة  يف 
ودخل  �لعرو�س  �أح��د  خ��الل  قف�شه  ه��رب من  �لنمر  �إن 
�ملر�أة  ولكن  �لباب  باإقفال  �ملوظفون  قام  وقد  �ملرحا�س، 

دخلت من باب �آخر.

مليونرية عمرها 6 �شنوات 
�ل�����ش��اد���ش��ة من  �أن��ه��ا يف  ح��ي��ث  �شنها،  م��ن �شغر  ب��ال��رغ��م 
عمرها، ��شتطاعت �إيز�بيال باريت، ملكة جمال �لأطفال 
�لطريف  دولر.  مليون  ر�شيدها  يف  ت��ودع  �أن  �لعامل،  يف 
�أنها مل تكتف بهذه �لروة، بل ��شتثمرت نقودها و�شهرتها 

باإطالق خط �نتاج مل�شتح�شر�ت �لتجميل.
فوزها  بعد  تلفزيونية،  �إعالنات  لنجمعة  حتولت  باريت 
يف برنامج تودلريز �آند تيار� ، �لذي �أثار جدل و��شعا يف 
مللكة  م�شابقة  �أن  �لبع�س  �عترب  حيث  �ملتحدة،  �لوليات 
ج��م��ال �ل�����ش��غ��ري�ت تقلل م��ن ب��ر�ءت��ه��ن. �أم���ا م��ا ز�د من 
 50 �أك��ر م��ن  �ن��ف��اق و�لدتها  �لأم��ري��ك��ي��ني، فهو  �شخط 
و�شفه  حيث  ومكياجها،  �بنتها  ف�شاتني  على  دولر  �أل��ف 
�لبع�س باأنه ��شتثمار جتاري جلمال �لطفلة. باريت ويف 
�أعربت عن �شعادتها بتحولها  لقاء مع جملة بريطانية، 
ملليونرية �شغرية، م�شرية �إىل �أنها حتب �لأزياء وخا�شة 
�لأحذية، وهو ما جعلها تفكر باإطالق عالمتها �لتجارية 

�خلا�شة.

ي�شرق من �شركته 1.2 مليون دولر
م��ث��ل ���ش��ائ��ق ���ش��اح��ن��ة م���وؤّم���ن���ة ي��ع��م��ل يف ���ش��رك��ة �لأم����ن 
�أم��ام �ملحكمة، �م�س،  �إ���س(   4 �لربيطانية �خلا�شة )جي 
يعادل  ما  �أي  ��شرليني،  �ألف جنيه   800 �شرقة  بتهمة 
نحو 1.2 مليون دولر. وقالت هيئة �لإذ�عة �لربيطانية 
)ب��ي ب��ي ���ش��ي( �إن �ل�����ش��ائ��ق، رمي��ون��د ب��ولن��د، �ل��ب��ال��غ من 
ب�شرقة  �عتقاله،  بعد  �ل�شرطة  �تهمته  عاماً،   38 �لعمر 
�لثاين  كانون  يف  فيها  يعمل  �لتي  �ل�شركة  من  �لأم���و�ل 
لزبائنها،  �إ����س(   4 )ج��ي  �شركة  وت��ق��ّدم   .2012 يناير 
بال�شاحنات  �لأم��و�ل  نقل  �مل�شارف وغريها، خدمة  مثل 
�ملوؤّمنة. و�أ�شافت )بي بي �شي( �أن حمكمة �ل�شلح مبدينة 
�إخالء  ق�شرية  ��شتماع  جل�شة  بعد  ق��ررت  ت�شيلم�شفورد 
�إىل  ق�شيته  و�إح���ال���ة  م�����ش��روط��ة،  بكفالة  ب��ولن��د  �شبيل 

حمكمة �لتاج يف �ملدينة. 

اإجراءات تق�شف على قطة وزير
مل ت�شلم حتى هّرة وزير �خلز�نة �ملالية �لربيطاين، جورج �أوزبورن، من �جر�ءت �لتق�شف وقطع �لإنفاق �حلكومي 

�لتي �تخذها لتخفي�س �لعجز يف ميز�نية حكومته.
وقالت �شحيفة ديلي مريور �م�س، �إن تد�بري �لتق�شف قادت �أوزبورن �إىل تبديل طوق هرته )فريا( �لبالغ �شعره 50 

جنيهاً ��شرلينياً بو�حد رخي�س م�شنوع من �لبال�شتيك.
و��شافت �أن وزير �خلز�نة �عتقد �أن فاتورة )فريا( لن يتعامل معها �لناخبون �لربيطانيون على نحو جيد، جر�ء 

�شعور �لأمل �لذي �نتابهم بفعل تد�بريه �لتق�شفية وبادر بتبديل طوقها.
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن فريا �شوهدت وهي تتبخر بطوقها �لرخي�س �أمام مقر �لإقامة �لر�شمي لوزير �خلز�نة 

)11 د�وننغ �شريت( �ملجاور ملقر رئي�س �لوزر�ء، ديفيد كامريون.
وكانت فريا �ختفت �لعام �ملا�شي من �ملنزل �لعائلي لوزير �خلز�نة �لربيطاين يف حي نوتينغ هيل و�شط لندن، ومت 
�لعثور عليها لحقاً �شاردة يف �أحد �ل�شو�رع، وقد متت �عادتها �إىل �لعائلة بف�شل �لطوق �لذي يحمل ��شم مالكها 

وعنو�نه.
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يغت�شبان �شّيدة ويبتزان زوجها 
•• الفجر - تون�س

�إحدى  تقطن  متزوجة  �م��ر�أة  �ملا�شية  �لقليلة  �لأي��ام  يف  تعّر�شت 
قبل  م��ن  �لغت�شاب  �إىل  �لعا�شمة  تون�س  غ��رب  تقع  �ل��ت��ي  �مل���دن 

�شابني وذلك حتت �لتهديد ب�شالح �بي�س.
�أطو�ر �حلادثة متثلت يف تهديد هذه �ل�شيدة بال�شالح وجّرها بقوة 
نحو منزل مهجور وهي يف طريق �لعودة �إىل منزلها ، وقد طلب 
منها �ملنحرفني مالزمة �ل�شمت و�لن�شياع �إىل �أو�مرهما قبل �أن 
بو��شطة  وت�شويرها  �غت�شابها  على  وي��ت��د�ول  بوح�شية  يعنفاها 
�ل�شيدة  توجهت  ذل��ك  �ث��ر  وعلى  م�شاجعتها،  �أث��ن��اء  ج��و�ل  هاتف 
تعر�شت  �لوطني لالإبالغ عما  �أق��رب مركز لالأمن  �إىل  �ملت�شررة 

له.
�ملجني  ب��زوج  �لت�شال  ع��ن  �ل�شابني  يتو�نى  مل  �أخ���رى  جهة  م��ن 
عليها للمطالبة مببلغ مايل مقابل متكينه من �شور لزوجته. و 
�ملكاملة، وبال�شتعانة  بال�شتجابة لطلب �شاحب  �لزوج  قد تظاهر 
باأعو�ن �لأمن مت �لقب�س عليه و�قتياده للمقر �لأمني و�لتحري 

معه.
�أنها  تبني  �لعمومية  �ل�شحة  طبيب  على  �ملت�شررة  عر�س  وبعد 
تعر�شت للتعنيف و�لغت�شاب بطريقة وح�شية �أما �ملتهم �ملوقوف 
فقد �عرف مبا �أقدم عليه وك�شف عن هوية �شريكه يف �جلرمية.

ح�شم نزاع والديه بقتل اأبيه
�أيدي �لطباء يف  �أنفا�شه �لأخرية بني  لفظ مو�طن كويتي م�شن 
�شكني  طعنة  من  �إنقاذه  يحاولون  كانو�  بينما  �لعد�ن،  م�شت�شفى 
عا�شف  خل��الف  ح�شماً  �ل�شاب  �بنه  �إليه  �شددها  �شدره  يف  قاتلة 

�ندلع بينهما يف �لفنطا�س بح�شب �شحيفة �لر�أي �لكويتية.
ب�شحبة  �لري�س  ميار�س  ك��ان  مو�طناً  ب��اأن  �أمني  م�شدر  و�شرح 
بالقرب  مرورهما  ت�شادف  �لفنطا�س  مبنطقة  مم�شى  يف  زوجته 
من منزل �لأ�شرة �ملنكوبة، حيث ��شرعت �نتباههما �شجة عالية، 
�أمام �ملنزل، �ندفع  و�شاهد� م�شادة �شاخبة بني رجل م�شن و�شاب 
�لبيت  د�خ��ل  �ىل   ، �بنه  �ن��ه  تبني لحقاً  �ل��ذي  �ل�شاب  �ثرها  على 
وعاد حاماًل �شكيناً، ووجه �إىل �أبيه طعنة نافذة يف �شدره �أ�شقطته 

م�شرجاً يف دمائه .
و�أكمل �مل�شدر �ن �ملو�طن �شاهد �لعيان �شارع باإبالغ غرفة �لعمليات، 
فانطلق �ىل �ملكان رجال �لأمن وعنا�شر �لطو�رئ �لطبية �لذين 
وجدو� �لأب ليز�ل على قيد �حلياة، ف�شارعو� باإ�شعافه �ىل عناية 
م�شت�شفى �لعد�ن يف حماولة لإنقاذه، �نتهت بالف�شل حيث فارقته 
�حل��ي��اة ب��ني �أي���دي �لأط��ب��اء، يف ح��ني قب�س �لأم��ن��ي��ون على �لبن 
�لقاتل �لذي كان ليز�ل يحتفظ باأد�ة �جلرمية، حيث �أمر مدير 
�أمن �لأحمدي �للو�ء عاي�س �لعتيبي �لذي ح�شر �لو�قعة باقتياده 
�ىل �لدورية، وك�شف حتقيق �أويل �ن خالفاً ن�شب بني �لأب و�لأم، 
بالطعنة  �لنز�ع  حا�شماً  لو�لدته،  عاماً   19 �لبالغ  �لبن  و�نت�شر 

ماري�سا ماير، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة ياهو، لدى ح�سورها احتفال تامي باختيار اكرث 100 �سخ�ض تاأثريا �نفوذا �لقاتلة . 
يف العامل يف مركز لينكولن بنيويورك. )ا ف ب(

�شاللة اإنفلونزا الطيور 
اجلديدة اأكرث فتكًا 

ح������ذر خ��������رب�ء دول�����ي�����ون م�����ن �أن 
�إنفلونز�  م��ن  �جل��دي��دة  �ل�����ش��الل��ة 
 22 ب��ح��ي��اة  �أودت  �ل���ت���ي  �ل��ط��ي��ور 
���ش��خ�����ش��اً يف �ل�����ش��ني ه���ي م���ن بني 
�لآن،  حتى  فتكاً  �ل�����ش��اللت  �أك���ر 
�لأرجح  على  �لعدوى  م�شدر  و�أن 
�ل�شني  و�أك��������دت  �ل�����دو�ج�����ن.  ه����و 
بالفريو�س  �إ���ش��اب��ات   108 وج��ود 
وف���اة وذل���ك منذ  22 ح��ال��ة  منها 
�أُعلن عن ظهور �لعدوى لأول مرة 

يف 31 مار�س �آذ�ر �ملا�شي.
ملنظمة  �لعام  �ملدير  م�شاعد  وق��ال 
فوكود�  ك��ي��ج��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 
-�ل�����ذي ق����اد ف��ري��ق��ا م���ن �خل����رب�ء 
�ل��دول��ي��ني للتحقق م��ن �مل��ر���س يف 
�ل�شني- �إن �ملوقف ل يز�ل معقد� 

و�شعبا و�آخذ� يف �لتطور .
وقال فوكود� يف �إفادة �شحفية حني 
�لإنفلونز�  ف��ريو���ش��ات  �إىل  ننظر 
)�إت�س7  �ل��ف��ريو���س  ه���ذ�  �أن  جن��د 
على  خ��ا���س  ب�شكل  خ��ط��ري   )9 �إن 
�شاللة  �إىل  �أي�شا  و�أ���ش��ار   . �لب�شر 
�لفريو�س �إت�س5 �إن1 �لذي ت�شبب 
يف وفاة ثالثني من بني 45 حالة 
�إ���ش��اب��ة يف �ل�����ش��ني يف �ل��ف��رة من 

عام 2003 �إىل عام 2013.
و���ش��رح ف��وك��ود� ب��اأن��ه ع��ل��ى �لرغم 
�ل�شاللة  يف  �ل��وف��اة  معدل  �أن  م��ن 
موجة  يف  �إن9  �إت�س7  �جل���دي���دة 
هذ�  ف���اإن  �أق����ل،  �ل��ر�ه��ن��ة  �لتف�شي 
�ل��ف��ريو���س ه��و بالقطع و�ح���د من 
�أك���ر ف��ريو���ش��ات �لإن��ف��ل��ون��ز� �لتي 
وق���ال   . ف��ت��ك��اً  �لآن  ح��ت��ى  ر�أي���ن���ه���ا 
فوكود� �إن فريق �خلرب�ء �لدوليني 
و�أننا  بد�ية حتقيقاته،  ي��ز�ل يف  ل 
�أخطر  �لآن  ن�����ش��ه��د  ن���ك���ون  رمب����ا 

حالت �لعدوى يف هذه �ملرحلة.

وفاة املمثل األن 
اأربو�س عن 95 �شنة 
تويف �ملمثل �لأمريكي �ألن �أربو�س 
�لذي ��شتهر بدور �لطبيب �شيدين 
ما�س  م�����ش��ل�����ش��ل  يف  ف����ري����دم����ان 

�لكال�شيكي عن عمر 95 �شنة.
عن  )ه��ول��ي��وود.ك��وم(  موقع  ونقل 
زوجة �أربو�س �ل�شابقة ديان �أربو�س 

خرب وفاته.
وقد ��شتهر �أربو�س بدور فريدمان 
يف م�����ش��ل�����ش��ل م���ا����س ع����ن �حل����رب 
م�شل�شالت  و�أط��ّل يف عدة  �لكورية 

بعدها.
نيويورك  يف  ولد  �أربو�س  �أن  يذكر 
�لعمل  ع���ن  وت��خ��ل��ى   1918 ع���ام 
يف جم������ال �ل���ت�������ش���وي���ر م����ن �أج����ل 

�لتمثيل.

يوّجه �لو�لد�ن لأطفالهما �لكثري من �لأو�مر �ملتعلقة 
بالطعام، مثل تناول كل �لطعام �لذي يف �لطبق �أمامك 
ل��ن ن�شمح لك  �أو  �ل��ي��وم حم��روم م��ن �حللويات  �أن��ت  �أو 
باللعب قبل �أن تاأكل؛ ظناً منهم �أنهم يحافظون بذلك 

على نظام غذ�ئي �شليم لأطفالهم.
�أن  �لعلماء  م��ن  بها جمموعة  ق��ام��ت  در����ش��ة  و�أظ��ه��رت 
�لأطفال،  بالنفع على  يعود  �لأو�م��ر ل  بع�شاً من هذه 
و�أن تدخل �لأهل بهذه �لطريقة يرك �آثار�ً عك�شية يف 

بع�س �لأحيان.
وتبني �أن �لأطفال �لذين ُمنعو� من تناول �أنو�ع معينة 
من �لطعام يعانون من �لوزن �لز�ئد، وعلى �لعك�س من 
ذلك، تبني �أن �لأطفال �لذين مت �إجبارهم على �لأكل �أو 

تناول كل ما يف طبقهم كانو� �أقرب للوزن �لطبيعي.
وبيَّنت �لدر��شات �لتي �أجريت يف هذ� �ملجال �أن ما بني 
�إكمال  �أبنائهم  م��ن  يطلبون  �لأه���ل  م��ن  و60%   50
 30 ي�شجع  بينما  �لطبق،  لقمة يف  �آخ��ر  وجبتهم حتى 
�إىل %40 منهم �أبناءهم على �ل�شتمر�ر بالأكل حتى 

بعد �إح�شا�شهم بال�شبع.
�أبنائهم  �لأه��ل لإج��ب��ار  يتبعه  �ل��ذي  �ل�شلوك  ه��ذ�  مثل 
على تناول �لطعام نر�ه يتكرر بن�شبة �أعلى لدى �أهايل 
من  يعانون  �أو  طبيعي  ب��وزن  يتمتعون  �لذين  �لأطفال 

نق�س يف �لوزن، �إل �أن مثل هذ� �ل�شلوك لي�س حكر�ً على 
�أهايل  لدى  �أي�شاً  يتكرر  فهو  �لأه��ايل،  �لفئة من  هذه 
�لوزن و�إن كان بن�شبة  �لذين يعانون زيادة يف  �لأطفال 
�أقل �أي �أن �لأهل يت�شرفون بهذه �لطريقة بغ�س �لنظر 

عن وزن �لطفل.
كما تبني �أن �لآباء �أكر �إحلاحاً من �لأمهات، وميار�شون 
�لطعام،  ل��ت��ن��اول  وب��ن��ات��ه��م  �أب��ن��ائ��ه��م  ع��ل��ى  �أك���رب  �شغطاً 
�أن ن�شيب �لأط��ف��ال �ل��ذك��ور م��ن هذه  �أي�����ش��اً  وُل��وح��ظ 
�ل�شغوط �أكر من �لإناث حلثهم على تناول �ملزيد من 

�لطعام.
�ل�شلبية  �آث��اره  �إجبار �لطفل على تناول �لأك��ل  وي��رك 
ما  ل��دي��ه،  ب��اجل��وع  لل�شعور  �لطبيعية  �ل�شتجابة  على 
يوؤدي �إىل ��شطر�بات يف تقبله للطعام وبالتايل لزيادة 

غري �شحية يف �لوزن.
ووج����دت �ل��در����ش��ة �أي�����ش��اً �أن م��ن��ع �أن�����و�ع حم����ددة من 
�لأط��ع��م��ة ع��ن �لأط���ف���ال ك��ان��ت مم��ار���ش��ة ���ش��ائ��ع��ة لدى 
�أّن  �لكثري من �لأهايل لكال �جلن�شني، وكانت �لنتيجة 
�لطعام يجعله  م��ن  ن��وع معني  ت��ن��اول  ع��ن  �لطفل  منع 
�أكرب  كميات  منه  ي��ت��ن��اول  ويجعله  ب��ه،  �ه��ت��م��ام��اً  �أك���ر 
وبالتايل يف�شل ترك  �لفر�شة لذلك.  له  �شنحت  كلما 
�لأطفال يتناولون ما يرغبون من طعام لكن باعتد�ل.

حرمان الأطفال من احللويات يعر�شهم لل�شمنة

غوينيث بالرتو.. اأجمل امراأة يف العامل 
�ختارت جملة بيبول �لأمريكية �م�س �لأربعاء �ملمثلة غوينيث بالرو لتكرميها بلقب �أجمل �مر�أة يف 
�لعامل. وقد ت�شدرت بالرو �لبالغة من �لعمر 40 عاماً غالف �ملجلة، خلفاً للمغنية بيون�شيه �لتي 

كانت قد منحت �للقب �لعام �ملا�شي، و�لنجمة جنيفر لوبيز �لتي حملت �للقب عام 2011.
�إنها ل تبدو يف مظهر متاألق حني تكون بعيدة عن  وتقول بالرو، �ملمثلة �لفائزة بجائزة �أو�شكار، 

�لأ�شو�ء ففي �ملنزل، �أرتدي �شرو�ل �جلينز وقمي�س، ول �أ�شع �ملاكياج.
و�أ�شارت �إىل �أن ولديها �أبل )8 �شنو�ت( ومو�شيز )7 �شنو�ت( معتاد�ن عليها يف هذ� �ملظهر.
على  �ملحافظة  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاعدها  �لريا�شية  �لتمارين  ممار�شة  �إن  بالرو  وتقول 
ر�شاقتها و�إطاللتها �ل�شابة. ووردت �أ�شماء جنمات مثل جنيفر لور�ن�س وهايل بريي ودرو 
رينولدز  وكيلي  دي�شانيل  وزوي  �شيفرد  و�ماند�  فوند�  وجاين  و��شنطن  بارميور وكريي 

وبينك على لئحة �أجمل ن�شاء �لعامل �أي�شاً.


