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مهرجان �سلطان بن زايد الدويل 
للفرو�سية ينطلق يف بوذيب اليوم

عربي ودويل

�رشطة راأ�ص اخليمة تنجح يف القب�ص على 
ع�سابة حاولت �رشقة اأموال اأحد البنوك

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

خماوف من حتول العنف 
يف اليمن اإىل حرب اأهلية 

   

الحتاد الأوروبي مينع 
متويل ال�ضتيطان يف ال�ضفة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

داخلي  تقرير  القد�س يف  اإىل  الأوروب���ي  الحت��اد  دول  بعثة من  ح��ذرت 
الدولتني، وجعل  اإىل عرقلة حل  القد�س يهدف  اأن ال�ستيطان يف  من 

القد�س عا�سمة للدولة الفل�سطينة.
ال�ستيطاين  ال��ب��ن��اء   2012 ال��ق��د���س  ت��ق��ري��ر  يف  الحت������اد  وو����س���ف 
باأنه منهجي ومتعمد وا�ستفزازي وي�سكل جزءا من  ال�سرقية  بالقد�س 
ا�سرتاتيجية �سيا�سية تهدف اإىل جعل من امل�ستحيل اأن ت�سبح القد�س 

عا�سمة لدولتني.
كما اأو�سى الحتاد دوله الأع�ساء ال�27 ب� منع اأي تعامالت مالية تدعم 

ال�ستيطان الإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية املحتلة.
كما اأو�ست البعثة يف تقريرها بالعمل على منع تلك امل�ساعدات والتحذير 
من تبعاتها، مبا يف ذلك ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة من داخل الحتاد 
الأوروبي التي تدعم الأن�سطة والبنى التحتية واخلدمات بامل�ستوطنات. 
وغيلو، معتربا  بينها حارحوما  م�ستوطنات، من  التقرير عن  وحتدث 
عام  اأن  اإىل  ال�ستيطان، م�سريا  ت�سارع  على  الأب��رز  النموذج  اأنها متثل 
وهو  جديدة،  ا�ستيطانية  وحدة   2366 لبناء  اإجراءات  �سهد   2012

اأكرث من �سعف ما مت بناوؤه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة.
ك��ان يف ح��ار حوما  ال��وح��دات اجل��دي��دة  اأن معظم  اإىل  النقرير  واأ���س��ار 

والباقي مثل تو�سيعا مل�ستوطنات قائمة بالفعل.
ب��ان ك��ي م��ون ج��دد موؤخرا  ل��الأمم املتحدة  ال��ع��ام  اأن الأم���ني  اإىل  ُي�سار 
ا�ستيطانية  وح��دات  لإقامة  خططها  عن  بالرتاجع  اإ�سرائيل  مطالبته 
بيان حول  وق��ال يف  القد�س،  �سرق مدينة   1 اإي  باملنطقة  يعرف  ما  يف 
اإنه   1 اإي  باملنطقة  ال�سم�س  باب  اأقاموا قرية  الذين  النا�سطني  اإجالء 
يف  للبناء  املعلنة  الإ�سرائيلية  باخلطط  املتعلقة  التطورات  بقلق  يتابع 

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله حممد بن زايد مبقر املكتب التنفيذي باأبراج الإمارات   )وام(

ت�سلم ر�سالة خطية لرئي�س الدولة من ملك البحرين
حممد بن را�ضد يطلق مبادرة حتويل 

دبي اإىل مركز عاملي لل�ضكوك الإ�ضالمية 
•• دبي - وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اإىل �ساحب  ر�سالة خطية   .. اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل من اأخيه 
اآل خليفة عاهل مملكة البحرين ال�سقيقة..  جاللة امللك حمد بن عي�سى 
اململكة  و�سكر  ال�سقيقني  البلدين  بني  القائمة  الأخوية  بالعالقات  تت�سل 
ملكا وحكومة و�سعبا اإىل دولة الإمارات قيادة وحكومة و�سعبا على الدعم 

الأخوي امل�ستمر الذي تقدمه للمملكة. 
من جهة اخرى اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن قطاع القت�ساد ال�سالمي 
يف الدولة ي�ستند على قواعد متينة من القوانني والت�سريعات الداعمة لهذا 
القطاع والتي �ساهمت يف وجود العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية التي 

تعمل وفقا ملبادئ القت�ساد ال�سالمي.
كما اأكد �سموه اأن جعل دبي عا�سمة لالإقت�ساد الإ�سالمي يف العامل �سيكون 
له نتائج اإيجابية على املنطقة ب�سورة عامة والدولة ب�سورة خا�سة ..م�سددا 
على اأن قطاع الإقت�ساد الإ�سالمي مبختلف م�ساراته �سيعمل على حتقيق 
منو يف الإقت�ساد املحلي وازدهار القطاعات احليوية املختلفة بالإ�سافة اىل 

خلق فر�س عمل جديدة.
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اإط��الق �ساحب  جاء ذلك خالل 

ملبادرة جديدة تهدف اىل حتويل دبي ملركز عاملي لل�سكوك الإ�سالمية.
)التفا�سيل �س2(
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احد عنا�سر اجلي�س احلر يطلق قذيفة خالل ال�ستباكات يف حميط العا�سمة دم�سق  )رويرتز(

اعادة ت�سخي�س اجلرمية فى غياب القاتل

•• عوا�صم-وكاالت:

ان��دل��ع��ت م��ع��ارك عنيفة ب��ع��دد من 
العا�سمة  ق����رب  وال���ب���ل���دات  امل����دن 
ال�سورية دم�سق بني الثوار، وقوات 
النظام التي كثفت ق�سفها للعديد 
جبهات  يف  ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  م��ن 
لفر�س  حم�����اول�����ة  يف  م���ت���ف���رق���ة 
حميط  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ة  �سيطرتها 
ت��ع��ر���س لق�سف  ال����ذي  ال��ع��ا���س��م��ة 
بالطريان احلربي، بح�سب املر�سد 

ال�سوري حلقوق الن�سان.
قذائف  ع���دة  �سقطت  دم�����س��ق  ويف 
الع�سكري  ال��ق�����س��اء  خ��ل��ف  ه�����اون 
وقرب كلية الداب يف منطقة املزة 
املر�سد  بح�سب  دم�����س��ق،  غ���رب  يف 
الذي ا�سار اىل معلومات اولية عن 

وقوع ا�سابات.
ويف ���س��رق ال��ع��ا���س��م��ة ت��ع��ر���س حي 
جوبر لق�سف براجمات ال�سواريخ 
ت��زام��ن��ا م��ع ا���س��ت��ب��اك��ات ت����دور فيه 
والقوات  املعار�سني  املقاتلني  بني 
الذي  املر�سد  بح�سب  النظامية، 
ده���م واعتقال  ع���ن ح��م��ل��ة  حت���دث 
النظامية يف حي  للقوات  ع�سوائي 

م�ساكن برزة يف �سمال العا�سمة.
ويف ج���ن���وب دم�����س��ق، ت��ع��ر���س حي 
ل��ل��ق�����س��ف، بينما  ال����س���ود  احل��ج��ر 
خميم  على  ه��اون  قذائف  �سقطت 
الريموك لالجئني الفل�سطينيني، 
املر�سد الذي مل ي�سر اىل  بح�سب 

�سقوط �سحايا.
مناطق  يف  ا����س���ت���ب���اك���ات  وت���������دور 

وا�سنطن وباري�س تدر�سان و�سائل ت�سريع االنتقال ال�سيا�سي يف �سوريا

ق�ضف وا�ضتباكات عنيفة يف حميط دم�ضق
الفجر تن�سر املالمح االأوىل ل�سيناريو االغتيال 

ال�ضعبية ترف�ض نتائج التحقيق وال�ضلفّية تترّباأ من دم بلعيد

تفاوؤل اأمريكي ايراين ب�ضاأن املفاو�ضات النووية
•• عوا�صم-وكاالت: 

قال وزير اخلارجية المريكي جون كريي ام�س 
ان امل��ح��ادث��ات ال��ن��ووي��ة ال��ت��ي ج���رت ع��ل��ى مدى 
العاملية كانت مفيدة  اي��ران والقوى  يومني بني 
واأ�ساف اأنه اذا توا�سلت ايران بجدية فيمكن اأن 

يوؤدي هذا اىل اتفاق �سامل طويل الجل.
وا�سنطن م�ستعدة لعقد  اأن  واأك��د كريي جمددا 

حمادثات ثنائية مع ايران. 
واأ�ساف كريي تعرف ايران ما ينبغي اأن تفعله. 

اأو�سح الرئي�س ا�سراره على تنفيذ �سيا�سته بعدم 
ال�سماح ليران بامتالك اأ�سلحة نووية.

من جانبه اعرب وزير خارجية ايران علي اكرب 
�ساحلي عن تفاوؤله ال�سديد ازاء نتائج املفاو�سات 
ايران  برنامج  ب�ساأن  العظمى  القوى  مع  املقبلة 
�ساحلي  وقال  كازاخ�ستان.  اجتماع  بعد  النووي 
ب�سان  ج���دا  م��ت��ف��ائ��ل  ان���ا  فيينا  يف  لل�سحافيني 
يف  امل��ط��اف  نهاية  يف  النتيجة  �ستكون  ال��ن��ت��ائ��ج. 
منعطف  اىل  و�سلت  الم���ور  اجل��ان��ب��ني.  �سالح 

واعتقد ان اجتماع املاتي �سيكون عالمة فارقة.

يف ظل توجيهات رئي�س الدولة 

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يبحثان عددا من الق�ضايا الوطنية
•• دبي- وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه هلل يف مقر املكتب التنفيذي 
باأبراج الإمارات ظهر ام�س اأخاه الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

وقد تبادل �سموهما بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب حاكم دب��ي الأح��ادي��ث الأخ��وي��ة ح��ول ع��دد من الق�سايا الوطنية 
التوجيهات  ظل  يف  دولتنا  ت�سهدها  التي  امل�ستدامة  التنمية  وم�سرية 
ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل.                                                      )التفا�سيل �س2(

•• تون�س – الفجر - خا�س

اأن�سار  م����ن  ع�����دد  اأم���������س  جت���ّم���ع 
اجل���ب���ه���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة وم���واط���ن���ني 
التون�سية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأم����ام 
عن  بالك�سف  مطالبني  بالعا�سمة 
وقد   ، بلعيد  �سكري  ال�سهيد  قتلة 
الحتجاجي  ال��ت��ح��رك  ه��ذا  �ساند 
ال�سيا�سي  امل���ك���ت���ب  م����ن  اأع�������س���اء 

للحزب اجلمهوري .
وق�����د �����س����ّرح ع�������س���ام ال�������س���اب���ي اأن 
م�ساركة احلزب يف هذه الوقفة هي 
م�ساندة للجبهة ال�سعبية ولأن�سار 
احلزب  اأن  م���وؤك���دا  بلعيد  ���س��ك��ري 
اجلمهوري �سي�سارك يف كل حترك 

ملعرفة اجلناة ومن يقف وراءهم.
هذا  ت��و���س��ي��ع  اإىل  ال�����س��اب��ي  ودع�����ا 
ومزيد  الح���ت���ج���اج���ي  ال���ت���ح���رك 
ت�����س��ل��ي��ط الأ�����س����واء وال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
ا�ستهدفت  التي  الغتيال  جرمية 

اجلريدة  ب��ه  خ�ست  ت�����س��ري��ح  ويف 
ق��ال��ت ���س��ق��ي��ق��ة ���س��ك��ري ب��ل��ع��ي��د اأن 
عملية  م����ن  اأب�����ري�����اء  ال�����س��ل��ف��ي��ني 

الغتيال التي ا�ستهدفت ال�سهيد.
التج�سيدية  ال��ع��م��ل��ي��ة  واع���ت���ربت 
قبل  من  حمبوكة  متثيلية  جم��رد 
على  ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
وحتميل  احل��ق��ي��ق��ي��ني  امل���ج���رم���ني 
على  م���وؤك���دة  لل�سلفيني  ال��ت��ه��م��ة 
العدل  وزارت��������ي  يف  ث��ق��ت��ه��ا  ع�����دم 

والداخلية.
على �سعيد اخر اأعلن زعيم حركة 
الغنو�سي  را�سد  تون�س  يف  النه�سة 
اأن ح��رك��ت��ه ت��خ��ل��ت ع���ن ال������وزارات 
ال�سيادية يف احلكومة التي يجري 
ت�سكيلها، وقال اإنه مّت التوافق على 
ال��وزارات م�ستقلون  اأن ي�سغل تلك 
ا�ستجابة ملطلب اأ�سا�سي للمعار�سة 

ال�سيا�سية.
)التفا�سيل �س13(

اأمرت  التي  اجلهات  وك�سف  بلعيد 
وخ��ط��ط��ت ون��ف��ذت ال��ع��م��ل��ي��ة التي 

و�سفها ب� اجلبانة.
علي  ت�������س���ري���ح���ات  وب���خ�������س���و����س 
اأنه  اأف�����اد  الأول  اأم�������س  ال��ع��ري�����س 
املزيد  يك�سف  اأن  املتوقع  م��ن  ك��ان  دم�������س���ق، منها  وا����س���ع���ة مب��ح��ي��ط 

وعقربا  ���س��ح��م  وب���ي���ت  ال����زب����داين 
داري��ا )جنوب  ا�سافة اىل  والنبك، 
فر�س  النظام  يحاول  التي  غ��رب( 

�سيطرته الكاملة عليها.
الطريان  ان  اىل  امل��ر���س��د  وا����س���ار 
احلربي �سن ام�س غارات عدة على 

اطراف بلدة الن�سابية.
وت�����س��ن ال����ق����وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة منذ 
ف���رتة ح��م��ل��ة ع�����س��ك��ري��ة وا���س��ع��ة يف 
ريف دم�سق لل�سيطرة على معاقل 
يتخذونها  امل��ع��ار���س��ني  للمقاتلني 
قواعد لهجماتهم جتاه العا�سمة.

)����س���م���ال(،  ح���ل���ب  ويف حم���اف���ظ���ة 

تدور ا�ستباكات عنيفة يف عدد من 
احياء مدينة حلب القدمية، بينها 
حم���ي���ط امل�����س��ج��د الم�������وي ال����ذي 
مت��ك��ن امل��ق��ات��ل��ون امل��ع��ار���س��ون من 

اقتحام باحته الثالثاء.
حاولوا  امل��ق��ات��ل��ني  ان  اىل  وا����س���ار 
العديل  الق�سر  اجت���اه  يف  ال��ت��ق��دم 
كثيفة  ب��ن��ريان  ج��وي��ه��وا  ان��ه��م  ال 
من القنا�سة املنت�سرين يف املنطقة 

التي ت�سهد ا�ستباكات.
اخلارجية  وزي�����ر  اع���ل���ن  ���س��ي��ا���س��ي��ا 
الربعاء  ك���ريي  ج���ون  الم���ريك���ي 
الرئي�س  م��ع  حم��ادث��ات��ه  خ��ت��ام  يف 
فرن�سوا هولند ونظريه الفرن�سي 

لوران فابيو�س ان الوليات املتحدة 
ت�سريع  و���س��ائ��ل  ت��در���س��ان  وفرن�سا 
ال�سيا�سية  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
يف ���س��وري��ا. واو���س��ح ان ه��ذا المر 
اثناء  روم���ا  يف  اخلمي�س  �سيبحث 
ال�سعب  ل���س��دق��اء  دويل  اج��ت��م��اع 
املعار�سة  فيه  �ست�سارك  ال�����س��وري 
ال�سورية، معتربا ان هذه الخرية 

بحاجة ملزيد من امل�ساعدة.
املعار�سة  ان  اع��ت��ق��د  ك���ريي  وق���ال 
ال�����س��وري��ة ب��ح��اج��ة اىل م��زي��د من 
الهمية  م��ن  ان  نعتقد  امل�ساعدة. 
مبكان ان ي�سل مزيد من امل�ساعدة 

اىل املناطق املحررة.

وزارة  متلكها  ال��ت��ي  املعطيات  م��ن 
املخت�سة  واجل�����ه�����ات  ال���داخ���ل���ي���ة 
كان  ال��ذي  التنظيم  ا�سم  وخا�سة 
وراء الغتيال وطلب من العري�س 
للك�سف على  ال��ت��ح��ري  م��ن  امل��زي��د 

اجلهة وعدم الت�سرت عليها.
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•• كابول-ا.ف.ب:

ع�سرة  بينهم  الق��ل من  على  �سخ�سا   16 قتل 
���س��رط��ي��ني يف ه��ج��وم �سنته ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف 
منطقة غزين الفغانية )و�سط(، على ما اعلن 

م�سوؤولون حمليون ام�س.
و���س��رح ح��اك��م ال��ولي��ة م��و���س��ى خ���ان اك���رب زادة 
ع�سرة  ق��ت��ل��وا  امل��ت��م��ردي��ن  ان  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س 
ع�سكري  حاجز  على  مدنيني  و�سبعة  �سرطيني 
املحلية. واكد م�سوؤول افغاين  اندار  يف منطقة 

كبري اخر الهجوم متحدثا عن 16 قتيال.
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حممد بن را�ضد يطلق مبادرة حتويل دبي اإىل مركز عاملي لل�ضكوك الإ�ضالمية

بناء على اأمر حممد بن را�سد 

متديد فرتة معر�ض اخلليج لالأغذية جلفود اإىل خم�ضة اأيام يف العام املقبل

عبداهلل بن زايد ي�ضتقبل رئي�ض اللجنة التنفيذية للمكتب الدويل للمعار�ض

•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
القت�ساد  ق���ط���اع  اأن  دب����ي  ح���اك���م 
ي�ستند  ال�����دول�����ة  يف  ال�����س����الم����ي 
القوانني  م��ن  متينة  ق��واع��د  على 
والت�سريعات الداعمة لهذا القطاع 
العديد  وج���ود  يف  �ساهمت  وال��ت��ي 
م��ن ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات املالية 
القت�ساد  ملبادئ  وفقا  تعمل  التي 

ال�سالمي.
دبي  ج���ع���ل  اأن  ����س���م���وه  اأك������د  ك���م���ا 
يف  الإ�سالمي  لالإقت�ساد  عا�سمة 
اإيجابية  نتائج  ل��ه  �سيكون  ال��ع��امل 
على املنطقة ب�سورة عامة والدولة 
ب�������س���ورة خ��ا���س��ة ..م�������س���ددا على 
الإ�سالمي  الإق��ت�����س��اد  ق��ط��اع  اأن 
على  �سيعمل  م�����س��ارات��ه  مبختلف 
املحلي  الإق��ت�����س��اد  يف  من��و  حتقيق 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  وازده����������ار 
املختلفة بالإ�سافة اىل خلق فر�س 

عمل جديدة.
ج���اء ذل���ك خ���الل اإط����الق �ساحب 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 

•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
مب��ك��ت��ب��ه ب�����دي�����وان ع�����ام ال��������وزارة 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  وف����د  ام�������س 
للمعار�س  ال����������دويل  ل���ل���م���ك���ت���ب 
برئا�سة �ستينى كوي�ست�سني رئي�س 
الذي  املكتب  التنفيذية يف  اللجنة 
ي������زور ال����ب����الد ح���ال���ي���ا ل���الإط���الع 
ع��ل��ى الم��ك��ان��ي��ات امل��ت��وف��رة لدى 
ت��وؤه��ل مدينة دبي  ال��دول��ة وال��ت��ي 
ل�ست�سافة معر�س اك�سبو الدويل 

.  2020
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
دولة  ان  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�سمو  �ساحب  ب��ق��ي��ادة  الإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

بتقدمي اأقوى عر�س ممكن للفوز 
. با�ست�سافة اك�سبو 2020 

كذلك  ف��خ��ورون  اإننا  �سموه  وق��ال 
ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ن��ب��ذل��ه��ا م��ن اأجل 
جمتمع  طبيعة  للعامل  نظهر  اأن 
الإمارات الذي يقوم على النفتاح 

والإبداع .
اأهم  م��ن  لعل  اأن���ه  �سموه  واأ���س��اف 
بها  يت�سف  اأن  ميكن  التي  امل��زاي��ا 
ويف  الم�����ارات  يف   2020 اك�سبو 
دبي حتديدا وعلى غري ما�سهدته 
معار�س اك�سبو ال�سابقة اأن اأغلبية 
اأبناء  اإىل  اإ�سافة  �سيكونون  زواره 
الدولة ومواطنيها �سريحة وا�سعة 
تتوافد  ال���ع���امل  دول  م��ع��ظ��م  م���ن 
المارات  ملوقع  نظرا  الدولة  على 
التحتية  وبنيتها  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
وموانئها  م���ط���ارات���ه���ا  و����س���ب���ك���ة 

املتطورة.
ياأتي  ان  ال�سرف  لنا  �سموه  وق��ال 
عينيه  ب����اأم  ليلم�س  اإل��ي��ن��ا  ال��ع��امل 
النفتاح والت�سامح الذي متتاز به 

دولة الإمارات .
واأك�����د ���س��م��وه اأن دول����ة الإم������ارات 
حر�ست بفخر على امل�ساركة بدور 
العاملية  اأك�سبو  معار�س  يف  فاعل 
لإ�سراك  الفر�سة  لها  وفرت  التي 
عامل  يف  جت���ارب���ه���ا  يف  الآخ�����ري�����ن 
م��ت��غ��ري وح���اف���ل ب��ال��ت��ح��دي��ات كما 
اأن��ه��ا ت�����س��اع��د ال���دول���ة ع��ل��ى تبادل 
التجارب عامليا وفتح اآفاق اأكرب يف 

م�ستقبل الإمارات.
واأكد �سموه حري�سون على تطوير 
ن��ظ��را لأهمية  امل��ع��ار���س  ���س��ن��اع��ة 
النفتاح  يف  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا 
اإط����ار  ال���ع���امل يف  ك��اف��ة دول  ع��ل��ى 
التي  القت�سادي  النفتاح  �سيا�سة 

انتهجتها الدولة .
معار�س  ان  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
جتاريا  ملتقى  ت��ع��ت��رب  ل  اأك�����س��ب��و 
واقت�ساديا فح�سب بل هي ملتقى 
ثقايف وح�ساري تلتقي فيه �سعوب 
متعددة  وث��ق��اف��ات  جمتمعات  م��ن 

تتبادل املعارف واخلربات.

الهوية تغلق مركز الكرامة للت�ضجيل 
بدبي موؤقتا لإعادة الت�ضميم

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة الإمارات للهوية عزمها اإغالق مركز الكرامة للت�سجيل التابع 
لها يف اإمارة دبي موؤقتا بهدف اإعادة الت�سميم وذلك اعتبارا من يوم الأحد 
املقبل وملدة ت�سل اإىل نحو 45 يوما. وقالت الهيئة اإن اإعادة ت�سميم مركز 
الرتقاء مب�ستوى  الدائم على  اإطار حر�سها  يندرج يف  للت�سجيل  الكرامة 
ومتميزة  مبتكرة  خدمات  لتقدمي  املتوا�سل  و�سعيها  اخلدمية  مرافقها 
اأنها حددت  اإىل  ت�سهم يف رفع ن�سبة ر�سا املتعاملني معها. واأ�سارت الهيئة 
اإجراءات  ا�ستكمال  عليهم  يتوجب  ممن  املتعاملني  لكافة  بديلة  مواعيد 
الق�سرية لفتة  الن�سية  الر�سائل  الكرامة عن طريق  ت�سجيلهم يف مركز 
اإىل اإمكانية تغيري موعد الت�سجيل عرب التوا�سل مع مركز الت�سال على 
ملركز  ال�ستيعابية  الطاقة  اأن  الهيئة  واأو�سحت  بالهوية.  اخلا�س  الرقم 
اإع��ادة ت�سميمه واأن املركز �سيتيح  األف متعامل يوميا بعد  الكرامة �ستبلغ 
فئة  و�سيخدم  والإن��اث  للذكور  الهوية  ببطاقة  املرتبطة  اخلدمات  جميع 
ذوي الحتياجات اخلا�سة و�سيوفر اأكرث من 50 موقفا لل�سيارات. وتتوفر 
يف دبي 5  مراكز ومكاتب ت�سجيل تابعة لهيئة الإمارات للهوية هي الرب�ساء 
و الرا�سدية و مكتب الإقامة و�سوؤون الأجانب و مكتب ديوان احلاكم و حتا 
الوقائي  الطب  مب��راك��ز  ملحقة  اأخ���رى  ت�سجيل  م��راك��ز   6 اإىل  بالإ�سافة 
القوز و قرية  ال�سطوة و  الإم��ارة وهي املحي�سنة و الرباحة و  املنت�سرة يف 
املعرفة و جافزا وذلك من اأ�سل 60 مركزا ومكتب ت�سجيل تابعة للهيئة 

وموزعة يف جميع مناطق الدولة.

يف قارات العامل.
وقال �سموه ان الإمارات ا�ست�سافت 
امل��ا���س��ي��ة بكفاءة  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
املعار�س  املئات من  عالية واقتدار 
واأ�سبحت  ال�����ك�����ربى  ال����دول����ي����ة 
املعار�س  �سناعة  يف  عاملية  م��ن��ارة 

املتخ�س�سة.

حاكم دبي حققت تطورات تنموية 
قيا�سية يف �ستى املجالت مما جعل 
رئي�سيا  ولعبا  رائ��دا  مركزا  منها 
العاملي  الق���ت�������س���اد  خ����ارط����ة  يف 
ا�سرتاتيجية  ب�����س��راك��ات  ت��رت��ب��ط 
وتكنولوجية  وجتارية  اقت�سادية 
وعلمية مع معظم الدول الكربى 

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اف 
اللقاء نحن  اآل نهيان خالل  زاي��د 
الوجه  نظهر  اأن  على  حري�سون 
العامل  من  اجل��زء  لهذا  احلقيقي 
والت�سامح  بالنفتاح  ميتاز  ال��ذي 
الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  واإن  وال��ت��ن��وع 
العميق  ال����ت����زام����ه����ا  ع�����ن  ت����ع����رب 

•• دبي-وام: 

بناء على اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ت��ق��رر متديد 
اأيام عمل معر�س اخلليج لالأغذية 
لت�سبح  امل���ق���ب���ل  ال����ع����ام  يف  ج���ل���ف���ود 
اأرب��ع��ة وذلك  اأي���ام ب��دل م��ن  خم�سة 
احلالية  للدورة  الكبري  النجاح  بعد 
اأعمالها  ت��خ��ت��ت��م  ال���ت���ي  ل��ل��م��ع��ر���س 
واكبها  وم��ا  اخلمي�س  ال��ي��وم  م�ساء 

واأ����س���ال���ي���ب���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ع�����الوة على 
الإبداعية  الأ�ساليب  على  التعرف 
حتديد  يف  التاأثري  �ساأنها  من  التي 
يف  �سواء  وتوجهاتها  ال�سوق  مالمح 

دول املنطقة اأو العامل.
وم���ن امل��ق��رر اإ����س���راك ط��ه��اة عامليني 
واإق��ل��ي��م��ي��ني م���ن امل�����س��اه��ري يف هذه 
الفعاليات الحتفالية �سمن عرو�س 
املعرفة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
اإىل  الأمم  ب��ني  الغذائية  والثقافة 
اإقليمية  م��ط��اع��م  م�����س��ارك��ة  ج��ان��ب 

وعاملية معروفة.

وزراء  ال����ق����م����ة  و����س���ت�������س���ت�������س���ي���ف 
ووا�سعي  ح��ك��وم��ي��ني  وم�������س���وؤول���ني 
�سيا�سات ورواد فكر وقادة موؤ�س�سات 
ملناق�سة  وال�����ع�����امل  امل���ن���ط���ق���ة  م�����ن 
واملتمثل  ع��امل��ي��ا  امل�����س��رتك  ال��ت��ح��دي 
م�ستقرة  غ��ذائ��ي��ة  م���وارد  �سمان  يف 
واآمنة وذات تكاليف معقولة ل�سكان 
ال����ع����امل ال����ذي����ن ت�����س��ه��د اأع����داده����م 
القمة  و�ست�سعى   .. م�ستمرا  تزايدا 
لتنفيذ ا�سرتاتيجيات وحلول عاملية 
الزراعي  بالإنتاج  تت�سل  واإقليمية 
والتفاقيات  ال���س��ت��ث��م��ار  وب���رام���ج 

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي.

وبتوجيهات  ي�����س��ع��دن��ا  امل����ري  وق����ال 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
اأن من��دد فرتة  اآل مكتوم  ب��ن را���س��د 
اأي����ام يف  اإىل خم�سة  ج��ل��ف��ود  ان��ع��ق��اد 
املتنامي  للطلب  ا�ستجابة   2014
ي�سرنا  .. كما  الأع��م��ال  من جمتمع 
اإط��الق هذين احلدثني اجلديدين 
متحم�سون  ون���ح���ن  امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام 
جلفود  يف  ي���ع���ر����س  م����ا  مب�������س���ارك���ة 
�سكان  م����ع  ع���امل���ي���ة  م�����اأك�����ولت  م����ن 

الزوار  م��ن  هائلة  اأع���داد  تدفق  م��ن 
من جميع اأنحاء املنطقة والعامل.

ام�س  الإع����الن  نف�سه مت  ال��وق��ت  يف 
جديدتني  ف��ع��ال��ي��ت��ني  اإط�����الق  ع���ن 
يف  امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  تنظيمهما  ���س��ي��ت��م 
دب���ي وه��م��ا ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة لالأمن 
وال�ستثمار الغذائي و مهرجان دبي 

العاملي لالأغذية .
العاملية  القمة  تقام  اأن  املقرر  وم��ن 
ل�����الأم�����ن وال�����س����ت����ث����م����ار ال���غ���ذائ���ي 
املقبل  ال���ع���ام  دورة  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
جلفود  م����ع����ر�����س  م������ن   2014

ومب��ن��ا���س��ب��ة الإع�������الن ع���ن اإط����الق 
الفعاليتني اجلديدتني ومتديد اأيام 
عمل جلفود اأكد �سعادة هالل �سعيد 
ال�سياحة  لدائرة  العام  املدير  امل��ري 
الرئي�س  ال����ت����ج����اري  وال���ت�������س���وي���ق 
التجاري  دب�����ي  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مركزا  الآن  ب��ات��ت  دب���ي  ان  ال��ع��امل��ي 
بال  العاملي  الأغ��ذي��ة  القطاع  عاملي 
بالفخر  �سعوره  عن  ..معربا  منازع 
لإط�����الق ه��ات��ني ال��ف��ع��ال��ي��ت��ني حتت 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

الأغذية  ب��ت��ج��ارة  املتعلقة  الثنائية 
بتعزيز  اخلا�سة  الدولية  والتدابري 

الأمن الغذائي.
مهرجان  �سي�سكل  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
احتفالية  ل���الأغ���ذي���ة  ال��ع��امل��ي  دب����ي 
ت���ق���ام خ����الل ع��ط��ل��ة نهاية  خ��ا���س��ة 
اأي���ام معر�س  �ستلي  ال��ت��ي  الأ���س��ب��وع 
جلفود 2014 حيث �سيحظى �سكان 
والزائرون  وال�سياح  الإم���ارات  دول��ة 
الأطباق  باأطيب  ال�ستمتاع  بفر�سة 
املبتكرة  ال����غ����ذائ����ي����ة  وامل����ن����ت����ج����ات 
الطهي  م����ه����ارات  ع���ل���ى  وال���ت���ع���رف 

اإليها  ال��ق��ادم��ني  وال�����س��ي��اح  ال���دول���ة 
املعر�س  ف��رتة  متديد  ب��اأن  ..منوها 
اأم���ام  امل��ج��ال  �سيتيح  اأي����ام  خلم�سة 
ال���ع���ار����س���ني وامل�������س���رتي���ن م���ن دول 
ال��ع��امل ال���س��ت��ف��ادة م��ن اأ���س��ب��وع قيم 
مليء بالفعاليات من �ساأنه اأن يعزز 
لقطاع  عاملية  كعا�سمة  دب��ي  موقع 
ال���غ���ذاء يف ال���ع���امل. وم���ن امل��ق��رر اأن 
لالأمن  العاملية  القمة  من  كل  يقام 
وال�ستثمار الغذائي و مهرجان دبي 
العاملي لالأغذية يف فرباير 2014 

مبركز دبي التجاري العاملي.

طريق  يف  الأوىل  ال��ل��ب��ن��ة  ن�����س��ع 
جت�سيد روؤيتنا جلعل دبي عا�سمة 
العامل  الإ���س��الم��ي يف  ل��الإق��ت�����س��اد 
ون���ح���ن م��ت��ف��ائ��ل��ون ب��ت��ح��ق��ي��ق هذا 
الهدف ون�سعى لتفعيله من خالل 
والربامج  امل���ب���ادرات  م��ن  �سل�سلة 
التي �ستعمل على تفعيل دور قطاع 
اقت�سادنا  يف  الإ�سالمي  الإقت�ساد 

الوطني .
كافة  ال��ي��وم متتلك  دب���ي  واأ����س���اف 

اىل  تهدف  ج��دي��دة  مل��ب��ادرة  مكتوم 
لل�سكوك  عاملي  ملركز  دب��ي  حتويل 
الإ���س��الم��ي��ة وال���ت���ي ت���اأت���ي ك����اأوىل 
امل���ب���ادرات امل��زم��ع اإط��الق��ه��ا خالل 
الفرتة املقبلة بهدف تطوير قطاع 
اإمارة دبي  الإ�سالمي يف  الإقت�ساد 
ومب���ا ي��ت��واف��ق م��ع روؤي����ة ���س��م��وه يف 
لالإقت�ساد  عا�سمة  الإم���ارة  جعل 

الإ�سالمي يف العامل.
اليوم  املنا�سبة قال �سموه :  وبهذه 

املقومات والإمتيازات التي توؤهلها 
ت�سبح  اأن  يف  ه���دف���ه���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الإ�سالمية  لل�سكوك  عامليا  مركزا 
ا�ستكمال  ع���ل���ى  ن���ع���م���ل  و�����س����وف 
الالزمة وح�سد  التنظيمية  الأطر 
ال��ك��وادر الوطنية  ج��ه��ود وط��اق��ات 
واخلرباء لإعطاء هذا القطاع قوة 

الدفع املنتظرة .
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واط���ل���ع 
ظهر  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

ال���ي���وم ع��ل��ى ع��ر���س ت��ع��ري��ف��ي عن 
امل������ب������ادرة اجل�����دي�����دة واأه����داف����ه����ا 
وحماورها املختلفة وذلك بح�سور 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�سد 
رئي�س املجل�س التنفيذي اىل جانب 
لتطوير  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء 
قطاع الإقت�ساد الإ�سالمي يف دبي 
وع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف كل 
م��ن ���س��وق دب��ي امل���ايل وم��رك��ز دبي 
املايل العاملي وهيئة الأوراق املالية 
العديد من  وال�سلع بالإ�سافة اىل 
جمال  يف  وامل��خ��ت�����س��ني  اخل������رباء 

اخلدمات املالية الإ�سالمية.
اأن  اإىل  الإح�سائيات  وت�سري  ه��ذا 
امل�سدرة  ال�سكوك  قيمة  اإج��م��ايل 
مليار   140 بلغ   2012 العام  يف 
يف  دولر  مليار   85 مقابل  دولر 
الرقم  ه��ذا  اأن  2011 غري  العام 
مليار   300 اىل  لالإرتفاع  مر�سح 

دولر يف العام 2013.
الإ�سدارات  ت��وزي��ع  يخ�س  وفيما 
ا�ستحوذت  فقد  القطاعات  ح�سب 
املوؤ�س�سات احلكومية يف العامل على 
الإ�سدارات  قيمة  من  باملائة   66
 11.3 بن�سبة  النقل  قطاع  تالها 

ب��امل��ائ��ة م��ن الإ�����س����دارات وق���د حل 
ه��ذا ال��ق��ط��اع حم��ل ال��ق��ط��اع الذي 
املرتبة  تلك  تقليديا على  ا�ستحوذ 
لفرتة طويلة وهو قطاع اخلدمات 
بن�سبة  ث��ال��ث��ا  ح���ل  ال�����ذي  امل���ال���ي���ة 

10.8 باملائة.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ت�سريحات  اآل مكتوم يف  را�سد  بن 
بقيادة  دول��ت��ن��ا  اأن  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
للو�سول  ب��ج��د  تعمل  اهلل  حفظه 
الأول يف  املركز  وتبوء  العاملية  اىل 
التي  والجن���ازات  القطاعات  �ستى 

حتققها.
واعترب �سموه اأن كون دبي عا�سمة 
لالإقت�ساد الإ�سالمي واليوم نعلنها 
الإ�سالمية  لل�سكوك  عامليا  مركزا 
ف����ه����ذا ي���ع���ن���ي ت���ر����س���ي���خ ال���ث���ق���ة يف 
القت�ساد الإ�سالمي على م�ستوى 
لدينا  اإن  ���س��م��وه  ال����ع����امل..وق����ال 
ال��ط��اق��ة الإي��ج��اب��ي��ة ف��ه��ي حتفزنا 
يف  والنجاح  والعمل  التفاوؤل  على 
التي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  خمتلف 

نطلقها .
ال�سيخ  �سمو  املبادرة  اإطالق  ح�سر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ 

م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي ومعايل 
حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
رئي�س  ال��������وزراء  جم��ل�����س  �����س����وؤون 
ال�سمو  ل�ساحب  التنفيذي  املكتب 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
لتطوير  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
قطاع الإقت�ساد الإ�سالمي ومعايل 
وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 
الفعاليات  م���ن  وع����دد  الق��ت�����س��اد 
الدولة  يف  والقت�سادية  امل�سرفية 
وك����ب����ار امل�������س���وؤول���ني وح�������س���د من 
وال�سحفيني  العالمية  القيادات 

يف الدولة.

اإدارة مراكز التنمية الأ�ضرية بال�ضارقة تطلق برنامج اجلريان
•• ال�صارقة-وام:

ال�سواحي  �سوؤون  ودائ��رة  بال�سارقة  الأ�سرية  التنمية  مراكز  ادارة  اطلقت 
بال�سارقة ام�س برنامج اجلريان من منطلق و�سايا الر�سول �سل اهلل عليه 
وموروث  اأ�سيلة  عربية  وع��ادة  �سنة  احياء  وبهدف  واأهميته  باجلار  و�سلم 
واإك��رام اجل��ار. ح�سر حفل اط��الق الربنامج  التوا�سل  اإ�سالمي يتمثل يف 
بقاعة ق�سر الثقافة �سعادة خمي�س بن �سامل ال�سويدي رئي�س دائرة �سوؤون 
ال�سواحي والقرى و�سعادة مو�سي ال�سام�سي مدير عام اإدارة مراكز التنمية 
الأ�سرية بال�سارقة ومديرة مركز الإر�ساد الأ�سري وال�سيخ عبدالعزيز بن 
جمال القا�سمي ومديري ومديرات الدوائر احلكومية وكوكبة من طالب 

وطالبات املدار�س احلكومية واخلا�سة يف امارة ال�سارقة.

حممد بن را�ضد يت�ضلم ر�ضالة خطية لرئي�ض الدولة من ملك البحرين
•• دبي - وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل .. ر�سالة خطية اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل من اأخيه جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين ال�سقيقة.. تت�سل بالعالقات 
الأخوية القائمة بني البلدين ال�سقيقني و�سكر اململكة ملكا وحكومة و�سعبا اإىل دولة الإم��ارات قيادة 
وحكومة و�سعبا على الدعم الأخوي امل�ستمر الذي تقدمه للمملكة. �سلم الر�سالة اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.. �سعادة حممد بن حمد �سقر املعاودة �سفري مملكة البحرين لدى 
الدولة خالل ا�ستقبال �سموه له يف املكتب التنفيذي يف اأبراج الإمارات يف دبي .. بح�سور معايل حممد 
عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات 

وال�سيافة يف دبي.  

يف ظل توجيهات رئي�س الدولة 

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يبحثان عددا من الق�ضايا الوطنية
•• دبي- وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دب��ي رع��اه هلل يف مقر املكتب 
ظهر  الإم�����ارات  ب���اأب���راج  التنفيذي 
ام�س اأخاه الفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
�سموهما  ت���ب���ادل  وق����د  امل�����س��ل��ح��ة. 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 

�ساحب  مكتب  مدير  الفتان  را�سد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�سمو 
ال��وزراء حاكم دبي و�سعادة  جمل�س 
امل�����زروع�����ي وكيل  م����ب����ارك  حم���م���د 
و�سعادة  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
وال�سيافة  ال���ت�������س���ري���ف���ات  دائ�������رة 
ب��دب��ي وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني. وقد 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�سطحب 
اأخاه  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
حممد  ال�����س��ي��خ  �سمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
بن زايد اآل نهيان يف جولة تفقدية 

حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
الأح��ادي��ث الأخ��وي��ة ح��ول ع��دد من 
الق�سايا الوطنية وم�سرية التنمية 
يف  دولتنا  ت�سهدها  التي  امل�ستدامة 
ل�ساحب  ال�سديدة  التوجيهات  ظل 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ح�سر اللقاء معايل حممد عبداهلل 
����س���وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
ال��ف��ري��ق م�سبح  ال������وزراء و���س��ع��ادة 

مل���ك���ات���ب رئ���ا����س���ة جم��ل�����س ال�������وزراء 
والأم������ان������ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����س يف 
اأب��راج الإم��ارات حيث حيا �سموهما 
املوظفني واملوظفات وتبادل معهم 
ومهام  العمل  �سري  الأحاديث حول 
اليومي  الوطني  العمل  وواج��ب��ات 
اأجل حتقيق  به من  الذي يقومون 
احلكومي  الآداء  م�ستويات  اأع��ل��ى 
وتوفري اأرقى اخلدمات يف الوزارات 
اآداء  متابعة  خ��الل  م��ن  للجمهور 
ه����ذه ال�������وزارات وال��ت��وا���س��ل معها 
بجهود  �سموهما  واأ�ساد  اإلكرتونيا. 

التابع لأمانة ورئا�سة  فريق العمل 
اأثبتوا  ال��ل��ذي��ن  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
والإع����داد  التح�سري  يف  ج��دارت��ه��م 
التي  الأوىل  احل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ق��م��ة 
وحققت  دب����ي  يف  م����وؤخ����را  ع���ق���دت 
نتائج اإيجابية ومثمرة على �سعيد 
وحتقيق  احلكومي  العمل  تطوير 
وفق  اجل��م��ه��ور  وخ��دم��ة  ال�سفافية 
اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة. ك��م��ا ا�ساد 
الذين  ال���وط���ن  ب�����س��ب��اب  ���س��م��وه��م��ا 
وح�سورا  اع���دادا  القمة  يف  �ساركوا 

وتنظيما. 
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�ضرطة اأبوظبي : مهلة احل�ضول على ت�ضريح �ضائق خا�ض تنتهي غدا
•• اأبوظبي-وام:

لديها  يعمل  التي  واجلهات  واملقيمني  املواطنني  اأبوظبي  �سرطة  دعت 
اأ�سخا�س �سائقون وعلى كفالتهم اإىل ال�ستفادة من مهلة احل�سول على 
ت�سريح مزاولة مهنة �سائق خا�س فئة اخلفيف والتي تنتهي يف الأول 

من مار�س املقبل للعام اجلاري 2013.
الآليات  ترخي�س  اإدارة  م��دي��ر  الكتبي  معيوف  حممد  العقيد  واأك���د 
تلك  �ستتم خمالفة  اأنه  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  وال�سائقني يف 
الفئة من ال�سائقني حال �سبطهم يف قيادة املركبات دون ت�سريح وذلك 

بالتن�سيق مع اإدارة املرور والدوريات يف �سرطة اأبوظبي.
وبرر ذلك الإجراء باهميته يف زيادة معدلت القيادة الآمنة على الطرق 

مهنة  مل��زاول��ة  ال�سائقني  من  الفئة  لتلك  القيادة  رخ�س  حمل  �سيحل 
اإل  العادية  اأنه ل يجوز لل�سائق القيادة بالرخ�سة  �سائق خا�س موؤكدا 

مركبته اخلا�سة التي ميلكها �سخ�سيا وفق تعبريه.
وك�سف عن عزم اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقني و�سع �سوابط لإجراء 
واملت�سببني  امل��خ��ال��ف��ات  مرتكبي  وت��اأه��ي��ل  لل�سائقني  الطبي  الفح�س 
اأنه  2014 م�سيفا  املقبل  العام  امل��رور وذل��ك مطلع  يف وق��وع ح��وادث 
اإجراء  اآلية  لو�سع  اأبوظبي  ال�سحة  والتن�سيق مع هيئة  التعاون  �سيتم 
الفح�س الطبي لل�سائقني وفق اأف�سل املعايري يف هذا ال�ساأن يف ما متت 
ال�ستعانة بخربات خمتلفة يف دول متقدمة مثل بريطانيا وال�ستفادة 

من جتربتها يف تاأهيل ال�سائقني ومتابعتهم �سحيا.
مبهنة  العمل  يجيز  ل  الحت���ادي  وامل���رور  ال�سري  ق��ان��ون  اأن  اإىل  ي�سار 

والتاأكد من اللياقة ال�سحية لل�سائق وخلوه من الأمرا�س التي توؤثر يف 
قيادة الأف��راد للمركبات وذلك باإجراء الفح�س الطبي الالزم لل�سائق 

عند التقدم بطلب احل�سول على الت�سريح �سنويا.
يلقى  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة  امل��روري��ة  ال�سالمة  م��وؤ���س��رات  اإن حت�سن  وق���ال 
متكاملة  منهجية  بتطبيق  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  قبل  م��ن  بالغا  اهتماما 
اجلانب  بهذا  الرتخي�س  اإدارة  م�ساهمة  اإىل  املرورية م�سريا  لل�سالمة 
ال��ق��ي��ادة وتعريف  م��ن خ���الل تطبيق م��ع��اي��ري و����س���روط م��ن��ح رخ�����س 

ال�سائقني بال�سالمة املرورية.
واملكفول  الكفيل  ب��ني  �سوابط  �ست�سكل  الت�ساريح  تلك  اأن  اإىل  ولفت 
م�سيفا اأنها �ستجد نوعا من الأمن التباديل للمنفعة اإ�سافة اإىل تعزيز 
جهود �سرطة اأبوظبي يف الت�سدي حلوادث املرور مو�سحا اأن الت�سريح 

�سائق �سخ�سي اإل بعد احل�سول على ت�سريح قيادة وفق �سروط حددها 
القانون.

اإىل ذلك تبداأ الإدارة اإ�سدار ت�ساريح ل�سائقي الآليات الثقيلة واحلافالت 
العاملني يف الدوائر احلكومية والقطاع اخلا�س ولدى الأفراد اعتبارا 
من الأول من اأبريل املقبل ومنحهم مهلة ثالثة �سهور تبداأ من تاريخ 
بدء اإ�سدار ت�ساريح هذه الفئة وتنتهي يف 30 يونيو املقبل م�سيفا اأنه 
مثل  يحملون  ل  الذين  ال�سائقني  خمالفة  �ستتم  املهلة  انتهاء  حال  يف 
اإ�سدار ت�ساريح مهنة �سائق تتوافر  اأن خدمة  الت�ساريح. واأو�سح  هذه 
يف املبنى الرئي�سي لإدارة الرتخي�س ومركزي م�سفح ال�سامل وخليفة 
اأ ال�سامل وفرع مدر�سة الإمارات لتعليم القيادة وق�سم ترخي�س العني 

وق�سم ترخي�س املنطقة الغربية. 

ا�ضادة بجهود ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك يف رعاية ودعم مكافحة ال�ضمنة لدى الطفال

�سمن اإطار تطبيق نظام ت�سجيل عقود االإيجار

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق خدمة )توثيق( اخلا�ضة بت�ضجيل العقارات عرب مراكز تقدمي اخلدمة

الوطني للوثائق والبحوث يرثي مكتبات بع�ض اجلهات الر�ضمية باإهداءاته

اللجنة التنفيذية ملجل�ض تنفيذي ابوظبي تعتمد خم�ض�ضات م�ضروع ت�ضميم واإن�ضاء ميناء يف جزيرة دملا

ال�ضوؤون الإ�ضالمية يف دبي 
تنظم جمل�ض الإفتاء للجاليات

•• دبي-وام:

ام�س جمل�س  دبي  والعمل اخل��ريي يف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  دائ��رة  نظمت 
الإفتاء للجاليات حتت �سعار ا�ستف�سارات يف العبادات واملعامالت التجارية 
. وقالت عائ�سة الكا�س مدير اإدارة التثقيف والتوجيه الديني اإن جمل�س 
اأكرب  اإىل  اإىل الو�سول  الإفتاء الذي ينظمه م�سروع ديني هويتي يهدف 
الإميانية  امل��ع��اين  وتعميق  ال��دي��ن��ي  ال��وع��ي  ون�سر  املجتمع  م��ن  �سريحة 
الأحكام  ع��ن  ال�����س��وؤال  اأه��م��ي��ة  وب��ي��ان  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  ب��ني  اجلليلة 
اأن��ه يهدف  واأ�سافت  اأو معرفة.  دون علم  وع��دم الجتهاد فيها  ال�سرعية 
اإىل التاأكيد على دور العلماء وما حملهم اهلل �سبحانه وتعاىل من اأمانة يف 
ن�سر العلم وتعليمه للنا�س ودعم اأمن وا�ستقرار اجلاليات امل�سلمة بحفظها 
عن الوقوع يف الأخطاء الفقهية املتعلقة بامل�سائل املهمة من ناحية الإفتاء 
يف معامالتهم اليومية املتنوعة يف العمل والأ�سرة واملجتمع وتربية الأبناء 
املتاحة  والأ�ساليب  والطرق  الو�سائل  بكل  الإفتاء  ثقافة  ون�سر  وغريها 
عبداهلل  اإمي��ان  اأ���س��ارت  جانبها  من   . ع��دة  بلغات  الر�سمية  القنوات  عرب 
امل�سروع.. التنفيذية على  امل�سرفة  ديني  تثقيف وتوجيه  رئي�سي  تنفيذي 
اإىل اأن جمل�س الإفتاء يتم بخم�س لغات هي العربية والإجنليزية والأردو 
املمزر  منطقة  يف  الكائن  ال��دائ��رة  مبنى  ويحت�سنه  والفار�سية  والب�ستو 
ال�سابعة والن�سف م�ساء حتى احلادية ع�سرة  بواقع مرتني كل �سهر من 
التي  ال�ستف�سارات  ك��ل  يقدم  املجل�س  اأن  واأو���س��ح��ت  �سهور.  ع�سرة  مل��دة 
تخ�س امل�سلم يف جميع تعامالته من خالل العلماء املفتني املتخ�س�سني 

يف املذاهب الأربعة.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سادت �سعادة نوره خليفة ال�سويدي 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت������اد  م���دي���رة 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بجهود 
الن�سائي  الإحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 
املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
وبرعاية �سموها الكرمية لربنامج 
الأطفال  ل���دى  ال�سمنة  م��ك��اف��ح��ة 
الذي تنفذه منظمة الأمم املتحدة 
مع  ب���ال���ت���ع���اون   - ال���ي���ون���ي�������س���ف   -
واملجل�س  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت����اد 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
وجمل�س  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
اأبوظبي للتعليم و �سحة للخدمات 

العالجية اخلارجية.

���س��ري��ك��ي��ه��ا الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ني يف 
الدولة وبالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعليم وجمل�س اأبوظبي للتعليم 
العالجية  ل���ل���خ���دم���ات  ���س��ح��ة  و 

اخلارجية.
واأ�ساف اأن الإهتمام بال�سمنة ينبع 
بالأمرا�س  املبا�سرة  عالقتها  من 
القلب  اأم��را���س  مثل  املعدية  غ��ري 
واأمرا�س  وال�سرطان  وال�سرايني 
ال�سكري  ومر�س  التنف�سي  اجلهاز 
م���ن���وه���ا ب���ج���ه���ود دول������ة الإم��������ارات 
املجال  ه����ذا  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  رعاية  حتت 
بنت مبارك والتي تاأتي فعالية يوم 

املرح لل�سحة واللياقة يف اإطارها.
يف  ت�سارك  اليوني�سف  اأن  واو���س��ح 
فعاليات يوم املرح لل�سحة واللياقة 
الذي ينظمه مركز اأبوظبي للتعليم 

ب���ع���ر����س و���س��ف��ات��ه��م واأ�����س����راره����م 
اأف�سل  ���س��ح��ي��ة  حل���ي���اة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
امل�ساركة  ال����زوار  ي�ستطيع  ك��م��ا   ..
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ج��م��ي��ع  يف 
واللياقة  الأي����روب����ي����ك  ك��ت��م��اري��ن 
الفعاليات  م��ن  وال��ع��دي��د  البدنية 
ت�ساهم  ال��ت��ي  املجانية  وال��ع��رو���س 
يف احلفاظ على ال�سحة بالإ�سافة 
واإ�سفاء  ب��ال��وق��ت  ال���س��ت��م��ت��اع  اإىل 
جميع  على  والفرح  ال�سعادة  �سعور 
ال������زوار. م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت رزان 
التغذية  ا���س��ت�����س��اري��ة  ����س���اح���وري 
���س��ت�����س��ارك يف  اأن��ه��ا  يوني�سف  ل���دى 
حيث  واللياقة  لل�سحة  امل���رح  ي��وم 
ال�سحن  بعنوان  حما�سرة  �ستقدم 
ال�سحي والتنوع يف الغذاء موجهة 
الراغبني يف  الأ�سرة  اأف��راد  جلميع 
ال��غ��ذائ��ي��ة وتبني  ت��غ��ي��ري ع��ادات��ه��م 

�سموها  اهتمام  اأن  �سعادتها  وقالت 
والأ�سرة  امل��راأة  �سوؤون  يف  املتوا�سل 
�سموها  واه���ت���م���ام  ع���ام���ة  ب�����س��ف��ة 
بال�سحة والريا�سة واإميان �سموها 
باأهمية و�سع اأ�س�س ثقافية �سحية 
وري��ا���س��ي��ة ت��ن��ت��ق��ل ع���رب الأج���ي���ال 
الدعم  اأن��واع  كافة  �سموها  وتوفري 
حتقيق  يف  �ساهم  وامل��ع��ن��وي  امل���ادي 
الربنامج  لأه��داف  الكبري  النجاح 

وا�ستمراره.
واأ�ساد الدكتور ابراهيم الزيق ممثل 
 - للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة 
العربية  اخلليج  ل��دول   - يوني�سف 
بالتعاون املثمر والتجربة الناجحة 
لدى  ال�سمنة  م��ك��اف��ح��ة  جم���ال  يف 
اليوني�سف  نفذتها  والتي  الأطفال 
مع الحتاد الن�سائي العام واملجل�س 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الع�����ل�����ى 

واأولياء  اأطفال  من  احل�سور  على 
اأم��������ور م����ن ح���ي���ث ق���ي���ا����س ال�����وزن 
الدهون  ون�����س��ب��ة  اخل�����س��ر  حم��ي��ط 
ق�سم  وذلك مب�ساعدة طالبات من 

العلوم ال�سحية يف جامعة زايد.
واأو���س��ح��ت ال��دك��ت��ورة دال��ي��ا هارون 
م�ست�سارة التغذية وال�سحة العامة 
يف مكتب اليوني�سف اأن هذا احلدث 
يعترب فر�سة رائعة لالأ�سرة باأكملها 
ال�ستفادة  ت�����س��ت��ط��ي��ع  اأن���ه���ا  ح��ي��ث 
م����ن ال���ف���ح���و����س وال����س���ت�������س���ارات 
ال�سكري  كفح�س  املجانية  الطبية 
والكول�سرتول واختبار موؤ�سر كتلة 
احل�سا�سية  الربو  وفح�س  اجل�سم 
اإىل ال�ستفادة  التنف�سية بالإ�سافة 
من ال�ست�سارات حول الطبخ حيث 
طبخ  ع���رو����س  امل��ع��ر���س  �سيتخلل 
الطباخون  خ��الل��ه��ا  ي���ق���وم  ح��ي��ة 

وال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي ي��وم��ي الأح���د 
مار�س  3و4  امل��واف��ق��ني  والإث���ن���ني 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  ال��ق��ادم 
على  حافظ  �سعار  حتت  للمعار�س 
وع�س  ب��وق��ت��ك  واإ���س��ت��م��ت��ع  �سحتك 
امل�ساركة  ه��ذه  اأن  مو�سحا  �سعيدا 
منظمة  ر�سالة  من  اإنطالقا  تاأتي 
ال��ي��ون��ي�����س��ف ال��ت��ي ت��ع��م��ل م��ن اأجل 
الأطفال  ح��ق��وق  وحت�سني  �سمان 
وبقاءهم  ال��ع��امل  ان��ح��اء  جميع  يف 

وتطورهم وحمايتهم.
يومي  خ��الل  اليوني�سف  و�ستقوم 
يف  خ��ربات��ه��ا  با�ستعرا�س  امل��ع��ر���س 
عند  ال�سمنة  م��ن  ال��وق��اي��ة  جم���ال 
ا�ست�سارات  �ستوفر  ك��م��ا  الأط���ف���ال 
املعر�س  ل�����زوار  جم��ان��ي��ة  ���س��ح��ي��ة 
باأ�ساليب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وخ���ا����س���ة 
التغذية والقيام ببع�س التقييمات 

اأنها  مو�سحة  �سحي  غذائي  نظام 
���س��ت��ط��رق خ�����الل امل���ح���ا����س���رة اإىل 
واإىل  اليوم  اأث��ن��اء  الطعام  مكونات 
م���دى اأه��م��ي��ة ت��ن��وع األ����وان الطعام 
كيفية  ت��و���س��ي��ح  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
تناول ال�سحن اليومي وال�ستفادة 
م�����ن�����ه.. ك���م���ا ����س���ت���ق���وم ب����الإج����اب����ة 
ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات ال�������زوار حول 
بالن�سبة  خا�سة  والتغذية  ال��غ��ذاء 
ل��الأط��ف��ال. ي��ذك��ر ان ه���ذا احلدث 
ال�����س��ح��ي وال��ري��ا���س��ي ال����ذي يقام 
يعد  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  لل�سنة 
اخلدمات  مل���زودي  منا�سبة  من�سة 
جمال  يف  واملتخ�س�سني  ال�سحية 
ال�سحة والتغذية واللياقة البدنية 
�سريحة ممكنة  اأكرب  اإىل  للو�سول 
من املجتمع حيث الدخول جماين 

للعامة على مدار يومي املعر�س.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط���ل���ق���ت 
خدمة جديدة للجمهور من خالل 
للخدمات  الأوىل  امل��رح��ل��ة  تفعيل 
العقود  ت��وث��ي��ق  ق�سم  م��ن  امل��ق��دم��ة 
مراكز  خم�سة  باختيار  الإي��ج��اري��ة 
البلدية  ت��و���س��ع  اأن  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دة 
تقدمي  مراكز  مع  تعاونها  خارطة 
خدمة  لتقدمي  م�ستقبال  اخلدمة 
م�ساحة  اأك�����رب  ول��ت��غ��ط��ي��ة  ت��وث��ي��ق 
و�سواحيها  اأبوظبي  من  جغرافية 
وذل���ك لإت��اح��ة ه��ذه اخل��دم��ة اأمام 
حل�سورهم  احل��اج��ة  دون  العمالء 
عملية  لإمت���ام  البلدية  م��راك��ز  اإىل 

التوثيق .

العامة  للخدمات  ت�ساهيل  ومركز 
ويف  ال��ع��م��ل  وزارة  م��ب��ن��ى  يف  ذ.م.م 

كورني�س القرم .
امل���راك���ز  اأن  ال���ه���ا����س���م���ي  واأ������س�����اف 
�ستقوم  ال�����س��رك��ات  ل��ه��ذه  ال��ت��اب��ع��ة 
بتقدمي اخلدمات املتعلقة باملرحلة 
ت�سجيل  مرحلة  وهي  فقط  الأوىل 
تعبئة  ي���ت���م  ح���ي���ث   ، ال�����ع�����ق�����ارات 
ط��ل��ب ف��ت��ح احل�����س��اب وجت��ه��ي��زه مع 
اإىل  بالإ�سافة  املطلوبة  امل�ستندات 
العقارات  ت�����س��ج��ي��ل  من����وذج  ت��ع��ب��ئ��ة 
الفلل  وجممعات  وبنايات  فلل  من 
و تخزين كل املعلومات على قر�س 
م���دم���ج وت�����س��ل��ي��م��ه��ا ل���ل���م���الك كي 
بي�سر  ال��ط��ل��ب  ت��ق��دمي  ل���ه  يت�سنى 
و�سهولة اىل مكاتب خدمة العمالء 

تنظيم  ح����ي����ث  م�����ن  الإي������ج������اري������ة 
العالقات وحفظ احلقوق وتوحيد 
اآل����ي����ة ت���وث���ي���ق ع���ق���ود الإي�����ج�����ار يف 
املرحلة  ه���ذه  خ��ا���س��ة يف  اأب��وظ��ب��ي 
التي ت�سهد نه�سة عمرانية وا�سعة 
ميكن  بيانات  ق��اع��دة  تكوين  حتتم 
اإليها  وال���رج���وع  م��ن��ه��ا  ال���س��ت��ف��ادة 
واجلهات  ال��ق��رار  �سانعي  قبل  م��ن 
وال�سركات  وامل�ستثمرين  الر�سمية 
ودعت  والأك��ادمي��ي��ني..  والباحثني 
العقارية  الوحدات  مالك  البلدية 
القابلة للتاأجري وال�سركات العاملة 
اإىل  التاأجري وال�ستئجار  يف جمال 
الوحدات  ب��ي��ان��ات  ت�سجيل  اأه��م��ي��ة 
�سمن  للتاأجري  القابلة  ال��ع��ق��اري��ة 

نظام )توثيق(.

و اأكد علي الها�سمي مدير م�سروع 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  )توثيق( 
امل�سروع من  بهذا  بداأت  البلدية  اأن 
ات��ف��اق��ي��ات م�ستوى  ت��وق��ي��ع  خ���الل 
اخلدمة مع خم�سة مراكز لتقدمي 
اخل���دم���ة وه�����ي: م���رك���ز اإجن������ازات 
تقدمي  مواقع  وي�سمل  �سريفي�س�س 
وم�سفح  اخل���ال���دي���ة  يف  اخل����دم����ة 
و������س�����ارع ال�����ك�����رتا وغ�����رف�����ة جت�����ارة 
انفينيتي  ومركز  اأبوظبي  و�سناعة 
�سريفي�س�س يف كل من املارينا مول 
ذ.م.م  م��ع��ام��الت  وامل������رور وم���رك���ز 
وم����واق����ع ت���ق���دمي اخل���دم���ة يف كل 
نهيان  اآل  ومع�سكر  اخل��ال��دي��ة  م��ن 
�سارع  يف  ذ.م.م  دي���ل  اإي����زي  وم��رك��ز 
�سوزوكي  وك���ال���ة  وخ���ل���ف  ال��ن��ج��دة 

فتح  تعبئة طلب  درهما نظري   30
ح�����س��اب م��ع ح��ف��ظ امل��رف��ق��ات و10 
و20  فيلال،  ت�سجيل  دراه��م نظري 
درهما لت�سجيل بناية بالإ�سافة اإىل 
10 دراه���م ع��ن ك��ل ط��اب��ق و100 

درهم مقابل تخلي�س املعامالت .
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
العديد  اأب��رم��ت  ق��د  اأب��وظ��ب��ي كانت 
الكثري  م��ع  ال��ت��ع��اون  اتفاقيات  م��ن 
ب�ساأن  ال���ع���ق���اري���ة  ال�������س���رك���ات  م����ن  
تعزيز التعاون فيما بينهما لتطبيق 
ن���ظ���ام ت��وث��ي��ق الأم������ر ال�����ذي تبعه 
ال�سركات  كافة  مع  التعاون  تعزيز 
بال�ساأن  الخت�سا�س  ذات  واجلهات 
توثيق  نظام  ي�سكل  حيث  العقاري 
العالقة  اأط������راف  ل��ك��اف��ة  ���س��م��ان��ة 

اأب���وظ���ب���ي، كما  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  يف 
بتقدمي خدمة  امل��راك��ز  ه��ذه  ت��ق��وم 
تخلي�س املعامالت وتقدمي الطلب 

يف البلدية عن املالك. 
واأ�سار اأن هذه املرحلة تاأتي متهيدا 
الثانية  امل��رح��ل��ة  لإط����الق خ��دم��ات 
وه��ي خدمة  الطباعة  م��راك��ز  ع��رب 
الإيجار  ع��ق��ود  واإ�����س����دار  ت�سجيل 
حيث �سيتم حتديد نوعية اخلدمات 
الر�سوم  و  اخلدمة  تقدمي  ومراكز 

املرتتبة يف مرحلة لحقة.
واأو�سح اأنه مت حتديد اأجور مراكز 
ت���ق���دمي اخل���دم���ة م���ن ق��ب��ل بلدية 
م���دي���ن���ة اأب������و ظ���ب���ي ل���ت���ق���دمي هذه 
الطباعة   م���ك���ات���ب  ع����رب  اخل����دم����ة 
بحيث يتقا�سون من العمالء مبلغ 

البلدية لالن�سمام  دعوة  تاأتي  كما 
اإط�����ار  ���س��م��ن  ت���وث���ي���ق  ن���ظ���ام  اإىل 
ح���ر����س���ه���ا ع����ل����ى ت���ث���ب���ي���ت ح���ق���وق 
ملا  ون��ظ��را  وامل��وؤج��ري��ن  امل�ستاأجرين 
ل��ن��ظ��ام ت��وث��ي��ق م���ن اأه��م��ي��ة كبرية 
داعمة  معلومات  ق��اع��دة  توفري  يف 
العقارية  ال�������س���رك���ات  لأ�����س����ح����اب 
حماية  �ساأنها  م��ن  وللم�ستاأجرين 
حقوق كال الطرفني وبالوقت ذاته 
ت�ساعد يف توفري اإح�ساءات وبيانات 
يف  العقارية  ال�سوق  ح��ول  مف�سلة 
اإمارة اأبوظبي الأمر الذي من �ساأنه 
وتنظيمها  العقارية  ال�سوق  تطوير 
ال�سركاء  م����ع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ب���ا 
بال�ساأن  املخت�سني  ال�سرتاتيجيني 

ذاته.

•• ابوظبي-الفجر:

املوؤ�س�س  القائد  ق��ول  من  انطالقاً 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
– طيب اهلل ثراه: الكتاب هو وعاء 
العلم واحل�سارة والثقافة واملعرفة 
لإميان  وتاأكيداً   ، والفنون  والآداب 
والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز 
متتني  يف  ودوره  ال��ك��ت��اب  ب��اأه��م��ي��ة 
والفكري-  الثقايف  التوا�سل  عرى 
من  كبرية  جمموعة  املركز  اأه��دى 
الدوريات والكتب القيمة مبوا�سيع 
من  ع�����دد  م��ك��ت��ب��ات  اإىل  م��ت��ن��وع��ة 
الر�سمية؛  و�سبه  الر�سمية  اجلهات 
ال�سرعية، م�سجد  املحكمة  اأبرزها: 
ال�سيخ زايد، غرفة جتارة و�سناعة 

اأبوظبي.
 راعى املركز يف تقدميه جمموعات 
اجلهات  بع�س  مكتبات  اإىل  الكتب 
الر�سمية  و�����س����ب����ه  ال����ر�����س����م����ي����ة- 
حري�ساً  وك��ان  جهة،  ك��ل  تخ�س�س 
اأن تكون املجموعة املقدمة يف  على 

ق�سايا فكرية مفيدة. 
اإدارة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ���س��ك��ر  وق����د 
�سناديق  ا�ستالمهم  ل��دى  املكتبات 
للوثائق   ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ال��ك��ت��ب 
وال����ب����ح����وث ع���ل���ى ه������ذه امل�����ب�����ادرة 
النبيلة، واأ�سادوا بقيمتها، ومبنزلة 
مكتباتهم  اإث��راء  يف  العلمية  الكتب 

والدوريات  الكتب  الذي قدم مئات 
على  يحر�س  الإه���داء،  �سبيل  على 
املكتبات،  يف  امل��ع��ريف  احل��ق��ل  تعزيز 
وت���ق���ري���ب ال���ب���اح���ث م����ن امل���راج���ع 
يف  وي�سهم  تخ�س�سه،  ت��رثي  ال��ت��ي 
ا�ستثمار الوقت يف حت�سيل املعرفة، 
وت��ن��م��ي��ة امل���واه���ب، والط�����الع على 

�سميم الن�سق العلمي والتخ�س�سي 
للجهة، واأن تكون م�سامني املراجع 
بها  رف���د  ال��ت��ي  وامل��ع��رف��ي��ة  العلمية 
الباحثني  ي��ف��ي��د  مم�����ا   امل���ك���ت���ب���ات 
وامل��راج��ع��ني  وامل��وظ��ف��ني القائمني 
ال��ع��م��ل. ويف ه��ذا الإط����ار فاإن  على 
والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز 

اإل��ي��ه يف جمالت  م��ا حتتاج  ببع�س 
ما  والتخ�س�س،  والتثقيف  التعليم 
ي�ساعدها على اأداء دورها التثقيفي 

والعلمي.
واأك������دت اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ال��ت��ي مت 
على  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا  معها  التن�سيق 
تطلعات موؤ�س�ساتهم اإىل مزيد من 
التعاون مع املركز الوطني للوثائق 
املتبادلة،  ب���ال���زي���ارات  وال���ب���ح���وث، 
والتن�سيق ملزيد من الفعاليات ذات 
العالقة  وذات  امل�����س��رتك��ة  امل���ح���اور 

بتخ�س�سات املركز.
الوطني  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
ل�����ل�����وث�����ائ�����ق وال������ب������ح������وث اأه���������دى 
اإىل  الكتب  ك��ب��رية م��ن  جم��م��وع��ات 
كل من: الإدارة العامة للموؤ�س�سات 
التابعة  والإ����س���الح���ي���ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
ال�سيخ  ومكتبة  ال��داخ��ل��ي��ة،  ل����وزارة 
حميد  اآل  اهلل  ع���ب���د  ب�����ن  �����س����امل 
عجمان،   يف  ال��ع��ري��ق��ة  الإ���س��الم��ي��ة 
دبي،  يف  اليابانية  املدر�سة  ومكتبة 

ومركز جمعة املاجد للرتاث.

•• اأبوظبي -وام:

التابعة  التنفيذية  اللجنة  ناق�ست 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي لإم�������ارة 
ام�س  عقدته  اجتماع  يف  اأبوظبي 
�سلطان  ال�����س��ي��خ  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���س��ة 
رئي�س  ن���ه���ي���ان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي عددا 
بالبنية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن 
التحتية وخدمة العمالء والتميز 
ب�ساأنها  وات������خ������ذت  احل����ك����وم����ي 

القرارات املنا�سبة.
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  واع���ت���م���دت 
ت�سميم  م�������س���روع  خم�������س�������س���ات 
لال�ستخدامات  م��ي��ن��اء  واإن�������س���اء 
ال����ع����ام����ة يف ج����زي����رة دمل������ا وذل����ك 
بهدف تن�سيط القت�ساد والتنمية 
ويعترب  اجل��زي��رة..  يف  ال�سياحية 
ت��ط��وي��ر امل���ي���ن���اء ك��م��ي��ن��اء جت���اري 
وال�سيادين  للم�سافرين  وحديث 

اخلا�سة  ال���ق���وراب  وم�����س��ت��خ��دم��ي 
التطويرية  اخل���ط���ة  م���ن  ج�����زءا 
اإم�������ارة  ال���غ���رب���ي���ة يف  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
اأبوظبي. و�سي�سم امل�سروع ر�سيفا 
بحريا خر�سانيا بطول 300 مرت 
للحمولت الثقيلة واأر�سفة عائمة 
ومبان  ق���ارب���ا   280 م���ن  لأك�����رث 
ومبان  وامل�سافرين  امليناء  لإدارة 
البحرية  والريا�سات  لل�سيادين 
واأر�سفة لركاب ال�سفن واخلدمات 

عالوة على املرافق العامة.
تر�سية م�سروع  اللجنة  اأق��رت  كما 
ال�سحي  ال�����������س�����رف  خ������دم������ات 
حفيت  جبل  منطقة  يف  الرئي�سية 
هذا  اأه���م���ي���ة  وت����اأت����ي   .. ب���ال���ع���ني 
ل��ت��ط��وي��ر م�سروع  ن��ظ��را  امل�����س��روع 
املواطنني  مل�����س��اك��ن  ح��ف��ي��ت  ج��ب��ل 
الذي ي�سم 3000 م�سكن جديد 
الأمر الذي يتطلب توفري املرافق 
واخل���دم���ات ال��الزم��ة ال��ت��ي تخدم 

يهدف  الدليل  ك��ون  الإلكرتونية 
قنوات  اأه����م  اإح�����دى  ت��ط��وي��ر  اإىل 

تقدمي اخلدمات للعمالء.
ويهدف دليل ت�سميم مراكز خدمة 
العمالء املقرتح اإىل تطوير ال�سكل 
العمالء  خ��دم��ة  مل���راك���ز  وامل��ظ��ه��ر 
وتوحيد ت�ساميمها لتعك�س هوية 
جتربة  وت��ع��زي��ز  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
العمالء .. وفيما يتعلق مبتطلبات 
ذوي الحتياجات اخلا�سة �سي�سهم 

وت�ستجيب  و���س��ك��ان��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة 
مل���ت���ط���ل���ب���ات ال����ن����م����و ال����ع����م����راين 
دائرة  اللجنة  وكلفت  وال�سكني. 
على  ب��الإ���س��راف  البلدية  ال�سوؤون 
مراكز  لت�سميم  امل��وح��د  ال��دل��ي��ل 
متطلبات  ودل��ي��ل  العمالء  خدمة 
ذوي الحتياجات اخلا�سة يف هذه 
ال��دل��ي��ل جزءا  امل���راك���ز .. وي��ع��ت��رب 
م���ن امل����ب����ادرات الأ���س��ا���س��ي��ة �سمن 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الوعي  م�����س��ت��وى  رف���ع  ال��دل��ي��ل يف 
بخ�سو�س فئة املعاقني بني جميع 
وحت�سني  احل���ك���وم���ي���ة  اجل�����ه�����ات 
اخلدمات  على  ح�سولهم  اإمكانية 

دون معوقات تذكر.
النموذج  ال��ل��ج��ن��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
الهادف  البلدي  للنظام  الت�سغيلي 
اأداء  وف���ع���ال���ي���ة  ك����ف����اءة  رف�����ع  اإىل 
مب�ستوى  والرت�����ق�����اء  ال���ب���ل���دي���ات 
للمجتمعات  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
الإمارة...  اأرج��اء  كافة  يف  املحلية 
توفري  ع���ل���ى  ال���ن���ظ���ام  و���س��ي��ع��م��ل 
والأنظمة  للعمليات  اأف�سل  كفاءة 
وامل�سوؤوليات وزيادة  املهام  وو�سوح 
وال�سركاء  البلديات  بني  التن�سيق 
ثقافة  وت��ع��زي��ز  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 

خدمة العميل ور�ساه.
الرتكيز  يف  ال���ن���ظ���ام  و���س��ي�����س��ه��م 
واملخرجات  الأداء  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
العاملني  وت�سجيع  املدى  البعيدة 
على  والتحفيز  معنوياتهم  ورف��ع 

البلدية  اخل����دم����ات  يف  الب���ت���ك���ار 
املواهب  اإدارة  و����س���ائ���ل  وت���ع���زي���ز 
والإداري  القيادي  امل�ستوى  لرفع 
ل��ل��ع��ام��ل��ني. وم�����ن اأب�������رز امل���ب���ادئ 
احلوكمة  مبداأ  للنظام  الأ�سا�سية 
جميع  توحيد  على  �ستعمل  والتي 
عمليات النظام البلدي وخمرجاته 
على م�ستوى الإمارة من اأجل رفع 
وتفعيل  البلدية  اخل��دم��ات  ج��ودة 
وامل�سوؤوليات  الأدوار  وت��و���س��ي��ح 
ب��ني اجل��ه��ات امل�����س��وؤول��ة ع��ن و�سع 
الت�سغيلية.  واجل��ه��ات  ال�سيا�سات 
كما مت خالل الجتماع ا�ستعرا�س 
واملذكرات  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
امل�����رف�����وع�����ة م������ن ق����ب����ل اجل����ه����ات 
اأبوظبي  اإم���������ارة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
املخططات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  وامل���رت���ب���ط���ة 
وامل�������س���اري���ع وت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 
املدرجة على جدول اأعمال اللجنة 
القرارات  ب�ساأنها  ات��خ��ذت  وال��ت��ي 

املنا�سبة. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

فالي اب للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1333394 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تالل النه�سة للمقاولت والنقليات العامة  

رخ�سة رقم:CN 1160745 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل �سامل احمد �سالح الكثريي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل �سامل احمد �سالح الكثريي من 100% اىل %90
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سيخ حممد بن �سلطان بن حمدان اآل نهيان )%10(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000 
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/تالل النه�سة للمقاولت والنقليات العامة

TELAL AL NAHDA GEN CONTRACTING & TRANSPORTING
اىل/ تالل النه�سة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م

TELAL AL NAHDA GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING LLC
القت�سادية  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
وكافترييا خيرب  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بنجاب رخ�سة رقم:CN 1011876 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

عبداللطيف �سعيد بخيت عمرو العامري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

 عبداللطيف �سعيد بخيت عمرو العامري من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد كامل عبدالرزاق )%100(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تالل ال�سام ملكافحة 

احل�سرات رخ�سة رقم:CN 1465928 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/تالل ال�سام ملكافحة احل�سرات
TILAL ALSHAM PEST CONTROL

اىل/ ابتكار ال�سام ملكافحة احل�سرات
IBTIKAR ALSHAM PEST CONTROL

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
العامة  املواد  لنقل  ال�س�����ادة/�سروح  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بال�ساحنات الثقيله رخ�سة رقم:CN 1010223 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 0.70*1.70 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سروح لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيله
SOROUH CARGO TRANSPORT BY HEAVY TRUCKS

اىل/�سروح امل�ستقبل للمقاولت والنقليات العامة
SOROUH FUTURE GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقليات عامة )4923011(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف النقل الربي للب�سائع )4923001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/طريق املدينة لعمال النجارة 

والملنيوم رخ�سة رقم:CN 1196680 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 2*1

تعديل ا�سم جتاري:من/طريق املدينة لعمال النجارة والملنيوم
AL MADEENA ROAD CAPRENTRY & ALUMINIUM WORKS

اىل/طريق املدينة للخيام والطرابيل
AL MADEENA ROAD TRNTS & TARPAULIN

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سناعة اخليام والطرابيل )1392001(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
وال�سيانة  للمقاولت  الفداء  ال�س�����ادة/نور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1197333 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 25*4 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�سة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�سم جتاري:من/نور الفداء للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

NOOR AL FEDA GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING LLC

اىل/ نور الفداء لل�سيانة العامة ذ.م.م
NOOR AL FEDA GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات �سقر

 رخ�سة رقم:CN 1030934 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة توقري جاويد خان مهريبان خان )%100(
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة املنذر تاج الدين عبداهلل احلاج ناجي �سالح
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالقيوم حممد ن�سراهلل
تعديل وكيل خدمات

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كون�سيبت بال�س 

CN 1229005:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد �سليمان حممد �سليمان ال�سحي )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سليمان حممد ال�سحي 

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

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جاينت للوجبات 

CN 1016074:ال�سريعة اللبنانية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد حمدان حممد نعيف العامري )%100(
تعديل وكيل خدمات/حذف علي �سيف جرب ال�سويدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف امل مو�سى زوجة ابراهيم ق�سطنطني 

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

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هاير للمقاولت 

CN 1013386:وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد غياث فايز ال�سود من 24.5% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فريوز �سلمان 

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

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم داميوند �ستي 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1176159 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سديق احمد لت حاجي �سلطان احمد من 17% اىل %24
تعديل ن�سب ال�سركاء

مر�سد ال�سالم كبري احمد من 16% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة رويال 

CN 1166815:هوم للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امرية قا�سم احمد الغريب )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف طارق احمد حممد نا�سر اجلنيدي 

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

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

العدد 10728 بتاريخ 2013/2/28   

اإعــــــــــالن
بان  التجارية  ال�سوؤون  قطاع   - القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
حممد  التجاري:  بال�سم   CN  1193561-2 رقم  التجارية  الرخ�سة 
ريا�س لتجارة النحا�س والملنيوم والبطاريات امل�ستعملة وميلكها ال�سيد/ 
حممد ريا�س حممد �سديق باك�ستاين اجلن�سية ووكيل اخلدمات هيثم 
حممد �سيف نا�سر اخلرو�سي امارات اجلن�سية. حيث ابدى املذكورين 

اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:
حذف /املذكورين اعاله

ا�سافة/حممود ا�سغر علي - باك�ستاين اجلن�سية - مالك
ا�سافة/را�سد عبدالقادر دروي�س عبداهلل املرزوقي - وكيل خدمات

تعديل ال�سكل القانوين من فرع اىل موؤ�س�سة
تعديل ال�سم التجاري اىل/ �سوبرمي �ستار لتجارة الملنيوم

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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تنويه
رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  العالن  اىل  بال�سارة 
التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س   2013/2/9 بتاريخ   10407
مل�ستلزمات  اجلوكر  التجاري:  بال�سم   CN  1157858 رقم 
الكمبيوتر . تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه ورد خطاأ يف 

العالن امل�سار اليه اعاله ومل تذكر التعديالت التالية:
تعديل ال�سم التجاري/هارودز للبلياردو وال�سحيح هو �سبكة 

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

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/او�سه لالعمال الكهربائية

  رخ�سة رقم:CN 1132175 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل ابراهيم �سعيد عبداهلل الظاهري من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل ابراهيم �سعيد عبداهلل الظاهري من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عادل حممد عبده ابراهيم من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عادل حممد عبده ابراهيم من 100% اىل %49
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/او�سه لالعمال الكهربائية

اىل/ او�سة لل�سيانة العامة ذ.م.م
OCEAH GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف تركيب وا�سالح التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(
القت�سادية  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة عبيد را�سد الكعبي 

CN 1186458:للمقاولت وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1.22*2.44 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة عبيد را�سد الكعبي للمقاولت وال�سيانة العامة
OBAID AL RASHID AL KAABI GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST

اىل/ موؤ�س�سة عبيد را�سد الكعبي لل�سيانة العامة
OBAID RASHID AL KAABI GENERAL MAINTENANCE EST

عا�سد  خليفة  را�سد  طر�سوم  بناية  �سويحان  العني  العني  عنوان/من  تعديل 
املهريي اىل العني �سويحان �سويحان بناية فار�س �ساري احمد عي�سى املزروعي

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باب الظفرة لت�سليح كهرباء 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1295621 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1.20*7.60

تعديل ا�سم جتاري:من/باب الظفرة لت�سليح كهرباء ال�سيارات
BAB AL DHAFRA AUTO ELECTRICAL REPAIRS

اىل/ باب الظفرة لت�سليح ال�سيارات
BAB AL DHAFRA AUTO WORKSHOP REPAIRS

�سوؤون  دائرة  ال�سناعية  غياثي  غياثي  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
ال�سناعية قطعة  الغربية غياثي  املنطقة  البلدية ق 61 حمل رقم 10 اىل 

رقم 61 حمل رقم 9
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح ميكانيك املركبات )4520003(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
حممود  طارق  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحالقة رخ�سة رقم:CN 1044382 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد عنيد خادم حمد املزروعي )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد عمري حجي حممد الهاملي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف طارق حممود بن رحم علي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*4
تعديل ا�سم جتاري:من/�سالون طارق حممود للحالقة

TAREQ MAHMOOD HAIRDRESSING SALOON

اىل/ املق�س الخ�سر للحالقة
GREEN SCISSOR SHAVING

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هيجان لل�سيانة 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1097299 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سليمان علي حممد املعمري )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سني
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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احلبوب املخدرة ت�ضجن عربيني 7 و 4 �ضنوات كليات التقنية العليا بال�ضارقة تنظم فعالية خريية ل�ضالح اأطفال غزة
•• ال�صارقة-وام:

نظمت كليات التقنية العليا بال�سارقة فعالية خريية ل�سالح دعم وم�ساندة 
اأطفال غزة ت�سامنا مع حملة مبادرة ال�سارقة لدعم اأطفال فل�سطني �سالم 
يا �سغار التي اأطلقتها قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة 

جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة.
التي  اخل��ريي��ة  والفعاليات  الأن�سطة  م��ن  �سل�سة  �سمن  الفعالية  وت��اأت��ي 
تنظمها كليات التقنية العليا بال�سارقة على مدار العام حتت �سعار من اأجل 
انطالقها  منذ  تهدف  التي  �سغار  يا  �سالم  حلملة  ريعها  ويعود  الأط��ف��ال 
يعي�سوا حياة طبيعية مثلهم  اأن  الفل�سطينيني على  الأطفال  اإىل م�ساندة 

مثل بقية اأقرانهم من اأطفال العامل رغم الظروف ال�سيا�سية والقت�سادية 
ال�سعبة.

التقنية  كليات  وطالبات  طالب  من  كبريا  تفاعال  الفعاليات  وج��دت  وقد 
العليا بال�سارقة الذين ت�سابقوا يف التربع حلملة �سالم يا �سغار انطالقا 
فل�سطني ورغبة منهم يف  و�سعب  اأطفال  الت�سامن مع  من حر�سهم على 

امل�ساهمة يف تخفيف معاناتهم و�سمان احلياة الكرمية لهم.
بحملة  بال�سارقة  العليا  التقنية  كليات  مدير  اأوه��ان  فريد  الدكتور  واأ�ساد 
منذ  احلملة  يف  امل�����س��ارك��ة  على  الكليات  ح��ر���س  ..م���وؤك���دا  �سغار  ي��ا  ���س��الم 
فل�سطني  يف  الأ���س��ق��اء  م��ع��ان��اة  تخفيف  يف  امل�ساهمة  اأج���ل  م��ن  ان��ط��الق��ه��ا 

وحت�سني ظروفهم الإن�سانية.

•• راأ�س اخليمة -الفجر

اأم�س برئا�سة  راأ���س اخليمة يف جل�ستها  اأدان��ت حمكمة اجلنايات يف 
امل�ست�سار يو�سف رجب وع�سوية القا�سيني حمد عبدالكرمي وعارف 
بال�سجن  عليه  وحكمت  اجلن�سية  عربي   ) �س   ، )ح  املتهم  حميدان 
األف درهم جللبه كمية من الأقرا�س   50 7 �سنوات والغرامة  ملدة 

املخدرة لبيعها وترويجها.
اثناء  املتهم   على  القب�س  اإلقاء  اإىل  مت  الق�سية  تفا�سيل  وبح�سب 
ك��م��ي��ات كبرية  ع��ل��ى  امل���ط���ارات وبتفتي�سية ع��رث  اأح���د  ق��دوم��ه ع��رب 
اأن��ه جلبها  التحقيق معه  اثناء  اع��رتف  والتي  املخدرة  من احلبوب 

للتعاطي لأنها رخي�سة الثمن يف البلد الذي جاء قادماً منه.
يفيد  م��ا  ي��ق��دم  لكنه مل  احل��ب��وب  بتلك  الجت���ار  نيته  املتهم  ون��ف��ى 
ح�سوله على و�سفة طبية ت�سرح له بتعاطي هذه احلبوب، وقدمت 
تعاطيه  اأثبت  للمتهم  خمربيا  تقريرا  املحكمة  اىل  العامة  النيابة 
التحقيقات  يف  اأن��ك��ر  وان  معه  �سبطت  ال��ت��ي  نف�سها  امل��خ��درة  امل���ادة 
بانها   التحاليل  نتيجة  وع��زا  ال��دول��ة  داخ��ل  امل��خ��درة  امل���واد  تعاطيه 

نتيجة تعاطيه تلك احلبوب بو�سفة طبية يف بلده.
كما ق�ست املحكمة نف�سها بحب�س عربي اخر ملدة 4 �سنوات وم�سادرة 
اأثناء القب�س وذلك بعد اعرتافه  املواد املخدرة التي كانت بحوزته 

بتعاطيه املواد املخدرة التي �سبطت معه .

ويل عهد راأ�ض اخليمة ي�ضتقبل امل�ضاركني يف الور�ضة الدولية اخلام�ضة للمواد املتقدمة

با�سراف طالب بن �سقر

�ضرطة راأ�ض اخليمة تنجح يف القب�ض على ع�ضابة حاولت �ضرقة اأموال اأحد البنوك

القيادة العامة ل�ضرطة اأم القيوين تن�ضق مع النيابة العامة باأم القيوين

وزارة الرتبية والتعليم تكرم مركز الإمارات للدرا�ضات والبحوث ال�ضرتاتيجية

حملة وا�ضعة ل�ضيانة �ضوارع راأ�ض اخليمة 
•• ام القيومبن-الفجر:

تطبيقا ملا ن�ست علية اإ�سرتاتيجية 
وزارة  ب��اع��ت��ب��ار  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الرئي�سني  ال�����س��رك��اء  م��ن  ال��ع��دل 
ب��دع��وة من  و  الداخلية  وزارة  م��ع 
�سعادة قائد عام �سرطة اأم القيوين 
العمل  لتطوير  تن�سيقي  عقد  مت 
لل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني 
القيوين  ب�����اأم  ال���ع���ام���ة  وال��ن��ي��اب��ة 
ح�سر الجتماع من جانب القيادة 
العام ونائب  القائد  �سعادة  العامة 
العمليات  ع�����ام  وم����دي����ر  ال���ق���ائ���د 
مدراء  م��ن  وجمموعة  ال�سرطية 
من  وح�����س��ر  وال�����س��ب��اط  الإدارات 
�سعادة  ال���ع���ام���ة  ال���ن���ي���اب���ة  ج���ان���ب 
را�سد  امل�����س��ت�����س��ار  ال���ع���ام  امل��ح��ام��ي 
من  وجمموعة  بطوي  ب��ن  جمعة 

وكالء النيابة العامة

•• اأبوظبي-وام:

 2013 ال��وف��اء  ي��وم  ال�سنوي  حفلها  خ��الل  والتعليم  الرتبية  وزارة  كرمت 
تذكارية  درعا  ومنحته  ال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  الإم��ارات  ..مركز 
العملية  املتميزة يف دعم  اأحد �سركائها ال�سرتاتيجيني ولإ�سهاماته  باعتباره 
ال��دك��ت��ور ج��م��ال �سند  ���س��ع��ادة  ال���دول���ة. و���س��رح  ب��ه��ا يف  التعليمية والرت���ق���اء 
الرائد يف  املركز  ل��دور  تقديرا  يعد  التكرمي  اإن  املركز..  عام  ال�سويدي مدير 
ون�ساطاته  اهتمامه  اأول��وي��ات  �سمن  وو�سعه  بالتعليم  الرت��ق��اء  على  العمل 
وفعالياته املختلفة منذ وقت باكر حيث كان املركز �سباقا اإىل ت�سليط ال�سوء 
على هذه الق�سية وتنمية الوعي بها وبجوانبها املختلفة منذ اإن�سائه. واأ�سار 
1998 الذي جاء حتت عنوان  ال�سنوي الرابع خالل عام  اإىل موؤمتر املركز 
معرب وذي دللة كبرية هو حتديات القرن احلادي والع�سرين..التعليم وتنمية 
املوارد الب�سرية يف اإ�سارة اإىل الوعي باأن بناء كوادر ب�سرية مواطنة قادرة على 
املعايري  وفق  بتعليم ع�سري  الأول  املقام  يرتبط يف  التنمية  باأعباء  النهو�س 
العاملية .. منوها باأنه خالل عام 2008 عقد املركز موؤمترا حتت عنوان اللغة 
من  املركز  اق��رتب  ذلك  ومثل  للتطوير  م�ستقبلية  روؤي��ة  والتعليم..  العربية 

بواقع  يتعلق  فيما  ���س��واء  منها  واأ�سا�سي  كبري  جانب  على  التعليم  ي�ستحوذ 
التعليم وحتدياته على امل�ستوى الوطني اأو بالتجارب العاملية وامل�ستجدات يف 
جمال املناهج واآليات التعليم واأدواته وغريها اإ�سافة اإىل البحوث والدرا�سات 
اجلهات  بقية  مع  بالتن�سيق  املركز  بها  يقوم  التي  الأخ��رى  العلمية  واجلهود 
املعنية يف الدولة من اأجل تطوير هذا القطاع ال�سرتاتيجي. واأكد مدير عام 
املركز اأن اهتمام املركز بق�سية التعليم ينبع من اإميانه كموؤ�س�سة بحثية وطنية 
وخدمة  التنمية  عملية  دع��م  يف  موؤثرة  م�ساهمة  لها  يكون  اأن  على  حري�سة 
الأمم  كل  �سلكته  ال��ذي  الطريق  وهو  التقدم  مفتاح  التعليم هو  ب��اأن  املجتمع 
يف �سريها نحو التنمية والعزة والرخاء حيث ل يعرف عرب التاريخ كله �سعب 
واأن يخرج من  العامل  اأن يحجز لنف�سه موقعا متميزا على خريطة  ا�ستطاع 

دائرة التخلف والفقر والتاأخر اإل كان التعليم هو �سالحه ومفتاحه. 
�ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  قيادتنا  اأجله  من  وتعمل  تدركه  ما  ه��ذا  اإن  وق��ال 
ما  وه��و  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ينعك�س بالإيجاب على واقعنا التعليمي الذي يتطور با�ستمرار ول يتوقف عن 
امل�سي قدما اإىل الأمام خا�سة اأن روؤية الإمارات 2021 التي تهدف اإىل جعل 
الإم��ارات من اأف�سل دول العامل بحلول عام 2021 الذي ي�سادف الحتفال 

اأحد اجلوانب احليوية لق�سية التعليم يف ارتباطها بالأمن القومي مبفهومه 
اأنه  ال�سامل وهو جانب الهوية الوطنية وعالقتها باللغة. واأ�ساف ال�سويدي 
يف اإطار حر�س املركز على اإيجاد اإطار م�ستمر ودوري ملناق�سة ق�سية التعليم 
الإم����ارات  ط��م��وح��ات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  املت�سارعة  ومتغرياتها  وم�ستجداتها 
التنموية..فقد بداأ منذ عام 2010 عقد موؤمتر �سنوي دوري برعاية الفريق 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول 
الأعلى للقوات امل�سلحة..خم�س�س للتعليم يف دولة الإمارات حيث جاء املوؤمتر 
الأول حتت عنوان واقع التعليم والآفاق امل�ستقبلية لتطويره يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة فيما عقد املوؤمتر الثاين عام 2011 حتت عنوان مرتكزات 
التعليم املدر�سي يف دولة الإمارات العربية املتحدة .. فيما جاء املوؤمتر الثالث 
التعليم يف دولة  املعلومات وم�ستقبل  2012 حتت عنوان تكنولوجيا  يف عام 
للدرا�سات  الإم����ارات  مركز  جهد  اأن  اإىل  واأ���س��ار   . املتحدة  العربية  الإم����ارات 
والبحوث ال�سرتاتيجية يف جمال دعم التعليم ل يتوقف عند حد املوؤمترات 
والندوات التي يحر�س على تنوع الق�سايا التي تتناولها من ناحية وم�ساركة 
عن  امل�سوؤولني  عن  ف�سال  وخارجها  الدولة  داخ��ل  من  وخ��رباء  متخ�س�سني 
العملية التعليمية من ناحية اأخرى..واإمنا ميتد اإىل اإ�سداراته العلمية التي 

تاأ�سي�س دولة الإم��ارات توؤكد وجود نظام تعليمي من  50  عاما على  مبرور 
لراأ�س  الكامنة  الطاقات  وتوظيف  املعرفة  واقت�ساد مبني على  الأول  الطراز 
التعليم وتفرده  بنه�سة  اأ�سا�سي  ب�سكل  اأمور ترتبط  الب�سري وهذه كلها  املال 
ومتيزه على امل�ستوى الوطني. واأكد اأن الإمارات وهي ت�سري يف طريق التنمية 
والريادة حتتاج اإىل تعاون مثمر بني املوؤ�س�سات الوطنية املختلفة فيها و�سراكة 
ت��ف��اع��ل هذه  اإىل  ل��ل��وط��ن..اإ���س��اف��ة  العليا  الأه�����داف  خ��دم��ة  ت�سب يف  ف��ع��ال��ة 
كبرية.  اأهمية  الأمر  هذا  واإعطاء  واأولوياته  وق�ساياه  املجتمع  مع  املوؤ�س�سات 
واأ�سار ال�سويدي اإىل حر�س مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية 
منذ اإن�سائه على اأن تكون خدمة املجتمع اأحد اأهم جمالت اهتمامه واأن تكون 
املجتمع يف حا�سره  بق�سايا  ات�سال م�ستمر  وفعالياته على  ودرا�ساته  بحوثه 
ويف  الأخ��رى  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  فعاله  �سراكات  ببناء  واهتم  وم�ستقبله 
مقدمتها وزارة الرتبية والتعليم وغريها من اجلهات املعنية بق�سية التعليم 
يف الدولة حيث يعمل وفق فل�سفة حمددة هي اأنه يوجد يف جمتمع له اأولوياته 
وحتدياته وم�سكالته وقيمة اأي موؤ�س�سة تنبع يف املقام الأول من تفاعلها مع 
اأطر  و�سع  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  اإىل  و�سعيها  وطموحاته  جمتمعها  م�سكالت 

وا�سرتاتيجيات التعامل معها. 

•• راأ�س اخليمة  الفجر 

واخلدمات  الأ�سغال  دائ��رة  اأطلقت 
ال��ع��ام��ة يف راأ�����س اخل��ي��م��ة  موؤخرا 
ل�سيانة  ت���ه���دف  وا����س���ع���ة  ح��م��ل��ة 
ال�����س��وارع ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن اأ�سرار 
ت�سكل عائقا للحركة املرورية وكان 
�سببا يف وقوع العديد من احلوادث 

املرورية  .
و تعمل احلملة التي ت�سارك فيها 
والليات  ال��ع��م��ال  م���ن  جم��م��وع��ة 
ما  ردم  ع��ل��ى  الثقيلة  وال�����س��ي��ارات 
حلق بال�سوارع من احلفر وترميم 
وازالة  الأ�سفلت  مبادة  الت�سدعات 
وا�ستبدالها  ال���ت���ال���ف���ة  الأج���������زاء 
بغية جعل  ج��دي��دة  اأخ���رى  بطبقة 
حركة  لتنظيم  ���س��احل��ة  ال�����س��وارع 
ال�سري وجعلها خالية من  امل�ساعب 
واأكرث اأمنا من احلوادث املرورية.

و���س��ه��دت راأ�����س اخل��ي��م��ة يف الونة 
امل�ساريع  م���ن  ال���ع���دي���د  الأخ�������رية 

ومت مناق�سة عدة حماور هامة من 
حما�سر  تكامل  ���س��رورة  �سمنها 
العامة  للنيابة  املحالة  ال�ستدلل 
اإ�سافة  والآث��ار  بالأدلة  وتدعيمها 

الأخ��رى مت التفاق  املوا�سيع  اإىل 
عليها ومن اأهمها عقد ور�س عمل 
الق�سائي من  ال�سبط  رج��ال  بني 
ال�سرطة والنيابة العامة ، والتاأكيد 

على اأهمية ا�ستمرار التوا�سل بني 
والنيابة  لل�سرطة  العامة  القيادة 
اجلودة  ولتعزيز  للعدالة  حتقيقاً 

يف العمل ال�سرطي.

ت��ط��وي��ر �سوارع  ���س��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م���ن 
المارة ب�سورة تخدم حركة ال�سري 
�سارع  ع��ل��ى  ج�سر  ان�����س��اء  و���س��م��ل��ت 
الحت���اد وي��ق��ع اأم���ام ف��ن��دق الكوف 
وهو عبارة عن ج�سر علوي باجتاه 
واح���د  وب��ارت��ف��اع 5 اأم��ت��ار وبطول 

50 مرتا وعر�س 13 مرتا وي�سم 
بال�سافة  علوية  م�����س��ارات  ث��الث 
ل��ل��دوران اىل اخللف  اىل م�سارين 
اأ���س��ف��ل اجل�����س��ر يف الجتاهني  م��ن 
عالوة على م�سروع يت�سمن اعادة 
بازالة  اجل�����س��ر  ����س���ارع  ت��خ��ط��ي��ط 

وعمل  وان��ارت��ه  ور�سفه  املنحنيات 
امل���دين  ال����دف����اع  ادارة  اأم������ام  دوار 
ل�سمان ان�سيابية احلركة املرورية 
التي  الختناقات  م��ن  والتخفيف 
حت���دث ب��ال�����س��ارع خ��ا���س��ة يف حال 

وقوع احلوادث  املرورية .

•• راأ�س اخليمة-وام:

بن  حم��م��د  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
���س��ع��ود ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
ع��ه��د راأ������س اخل��ي��م��ة ال��ل��ي��ل��ة قبل 
امل�ساركني  الظيت  بق�سر  املا�سية 
الدولية  ال���ور����س���ة  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
اخل��ام�����س��ة ل��ل��م��واد امل��ت��ق��دم��ة اآي 
دبليو اإيه اإم 2013 التي ينظمها 
مركز اأبحاث راأ�س اخليمة للمواد 

املتقدمة يف را�س اخليمة.
راأ�������س  ع���ه���د  ����س���م���و ويل  ورح�������ب 

امل�ستدامة  التنمية  خطط  بر�سم 
على  املحافظة  مع  العامل  دول  يف 

البيئة ومكوناتها الطبيعية.
الم�����ارات  ان  اىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
دائما  ت�سعى  ال��ر���س��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا 
والباحثني  العلماء  احت�سان  اىل 
ودع��������م امل���������س����اري����ع ال���ب���ح���ث���ي���ة يف 
املتقدمة يف  التكنولوجيا  جمالت 
الطاقة والبيئة والعلوم الن�سانية 
البارز  ال���دور  وت��ق��در  والطبيعية 
ل���ل���ب���اح���ث���ني لإي�������ج�������اد احل����ل����ول 
ال�����س��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف جم����الت 

ل��ه من  التو�سل  وم��ا مت  امل��ق��دم��ة 
الطريق  مت��ه��د  ان  مم��ك��ن  ن��ت��ائ��ج 
ل��ل��م�����س��اري��ع ع��ل��م��ي��ة ع���ل���ى ار�����س 

الواقع.
م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن ال���ربوف�������س���ور 
انطوين كي رئي�س املجل�س العلمي 
للمواد  راأ���س اخليمة  ابحاث  ملركز 
ال�سمو  ���س��اح��ب  دع����م  امل��ت��ق��دم��ة 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ 
را�س  حاكم  العلى  املجل�س  ع�سو 
بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  اخليمة 
�سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد 

ال����ل����ق����اء  م�������س���ت���ه���ل  اخل����ي����م����ة يف 
ع��دد من  ا���س��ات��ذة  م��ن  بامل�ساركني 
والعاملية  ال���ع���رب���ي���ة  اجل����ام����ع����ات 
وباحثا  عاملا    27 ع��دده��م  البالغ 
من  24  بلدا ..معربا �سموه عن 
ل��ع��دد من  التجمع  ب��ه��ذا  ���س��ع��ادت��ه 
اجلامعيني  والأ���س��ات��ذة  الباحثني 
باثراء  �سنويا  ي�ساهمون  ال��ذي��ن 
العديد  يف  العلمي  البحث  جم��ال 
م�سالح  مت�س  التي  امل��ج��الت  م��ن 
عاملي  باهتمام  وحت��ظ��ى  الب�سرية 
ملا لها من دور ا�سا�سي يف امل�ساهمة 

ال���ط���اق���ة وم����واج����ه����ة ال���ت���غ���ريات 
املناخية يف العامل ..متمنيا �سموه 

للم�ساركني النجاح والتوفيق.
واأثنى �سموه على الور�سة الدولية 
�سنويا  تقام  التي  املتقدمة  للمواد 
ان  م�����س��ريا   .. اخل��ي��م��ة  را������س  يف 
ا�ستمرارية الور�سة للعام اخلام�س 
على التوايل وزيادة عدد امل�ساركني 
توؤكد  ال��ع��امل  ق���ارات  م��ن خمتلف 
للعلماء  فر�سة  اي��ت��اح  يف  جناحها 
والباحثني للقاء وتبادل اخلربات 
البحوث  اه������م  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف 

•• راأ�س اخليمة - الفجر   

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مت��ك��ن��ت 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأحد 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ال��ع��رب من 
ع�سابة  على  اأم�س  �سباح  القب�س 
�سرقة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  اأف���ري���ق���ي���ة 

عمالء البنوك.
ال�سيخ طالب بن  ال��ل��واء  اأم��ر  وق��د 
ال�سرطة  قائد عام  القا�سمي  �سقر 
اإبراهيم  امل��واط��ن  املتعاون  بتكرمي 
را�سد ال�سحي رجل القوات امل�سلحة 
ال�����س��اب��ق ك��م��ا اأم����ر ب��ت��ك��رمي املقيم 
����س���ال���ح حممود  ال���ع���رب���ي حم���م���د 
ال��ت��ي بذلها  ال��ف��ائ��ق��ة  ل��ل�����س��ج��اع��ة 
والقب�س  امل��ت��ه��م��ني  م����ط����اردة  يف 
للخطر  حياتهم  معر�سني  عليهم 
�سواء  ال�سرطة   جهاز  مكن  ما  هو 
قدماها  ال��ت��ي  القيمة  باملعلومات 
التعاون  يف  الأمثلة  اأروع  �ساربني 
ب���ني ال�����س��رط��ة واأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ، 
املجتمعية  ال�سراكة  مبداأ  وجت�سد 
التي ت�سعى القيادة العامة ل�سرطة 
اأفراد  راأ���س اخليمة  لتفعيلها  مع 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  املجتمع 

وخمتلف القطاعات .
وت���ق���دم ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة راأ�����س 
وتقديره  �سكره  بخال�س  اخليمة 
بكافة  الأم���������ن  ل�����رج�����ال  ال���ك���ب���ري 
يف  امل�����س��ارك��ة  والأق�������س���ام  الإدارات 
، خالل  امل��ت��ه��م��ني  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 

الأم����ن م�����س��وؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع فالبد 
ال�سرطة  مع  اجلمهور  تكاتف  من 

للو�سول اإىل الهدف املطلوب.
واأكد �سموه اأن �سرعة حترك الفرق 
الإمكانيات  ل��ك��اف��ة  وا���س��ت��غ��الل��ه��م 
�ساعد  لديهم  املتوفرة  والتفا�سيل 
املتهمني  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  اإل���ق���اء  يف 
مما  القيا�سي،  الوقت  بهذا  جميعاً 
وك��ف��اءة رجال  ق���درة  م��دى  يعك�س 
ال�����س��رط��ة ال�����س��اه��ري��ن ع��ل��ى اأم���ن 
�سموه  مبينا  واملقيمني،  املواطنني 
مبختلف  الأم�������ن  رج������ال  ك����ل  اأن 
ذاتها  ع��اه��دت  الأم��ن��ي��ة  القطاعات 
ومكت�سباته  ال��وط��ن  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 
اأمثال  ب��ت��واج��د  يقبلوا  ل��ن  واأن��ه��م 

هوؤلء لتنفيذ خمططاتهم .
اأح���د  اأن  اإىل  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  وت���ع���ود 
اأر�سل  ب���الإم���ارة  الوطنية  ال��ب��ن��وك 
املبالغ  ب��ع�����س  جل��ل��ب  م��وظ��ف��ت��ني 
اأح��د ف��روع البنك، حيث كانت  من 
هاتني املوظفتني حتت الرقابة من 
اأفريقية متخ�س�سني  قبل ع�سابة 
ب�����س��رق��ة ع��م��الء ال��ب��ن��وك، وم���ا اإن 
ع������ادت امل���وظ���ف���ت���ني ب���امل���ب���ال���غ ملقر 
ال��ب��ن��ك ال�����ذي ت��ع��م��الن ب���ه ولدى 
واأمام بوابة البنك، كان اأحد اأفراد 
انق�س  حيث  يرت�سدهم  الع�سابة 
على اإحدى املوظفتني التي حتمل 
ل�سلبها  م��ن��ه  حم���اول���ة  يف  امل��ب��ال��غ 
اأن حم��اول��ت��ه مل  اإل  امل��ب��ال��غ  ت��ل��ك 
مبنى  داخ��ل  املبالغ  ل�سقوط  تفلح 

م�ستخدمي  ال�سيارة  تعر�س  حيث 
ال���ط���ري���ق ل��ل��خ��ط��ر مم����ا ح�����دا به 
مل��ط��اردت��ه��ا ب��غ��ر���س ت��وق��ي��ف��ه��ا كما 
�سادف اأي�ساً تواجد ال�سيد حممد 
اجلن�سية  ع���رب���ي  حم���م���ود  ���س��ال��ح 
�ساهد  وال�������ذي  امل����وق����ع  ن��ف�����س  يف 
الل�سو�س  مع  وال��ع��راك  امل�ساجرة  
كاًل  ال�سخ�سان   ه���ذان  ق���ام  ح��ي��ث 
املجرمني  مب����ط����اردة  ح�����دة  ع���ل���ى 
ب�سرعة  ي��ن��ط��ل��ق��ون  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
200 كلم باجتاه �سارع  تزيد فوق 
ال�سيخ حممد بن زايد يف حماولة 
راأ����س اخليمة.  اإم���ارة  م��ن  للهروب 
�سرعتهم  ف�����رط  وم�����ن  اأن����ه����م  اإل 
الأر�سفة   اأح���د  ���س��ع��دوا  اجلنونية 
ف����ان����ح����رف����ت ����س���ي���ارت���ه���م وح�����دث 
وا�ستمروا  الإط�����ارات  لأح���د  عطل 
ب���ال���ه���روب ب��ع��د حم��ا���س��رت��ه��م من 
النزول  من  ومتكنوا  امل��واط��ن  قبل 
باجتاه  وال����ه����روب  ال�������س���ي���ارة  م���ن 
حماولة  مع  ال�سحراوية،  املنطقة 
اإل  بال�سيارة  الفرار  ال�سريكة  املراأة 
العربي متكنوا  واملقيم  املواطن  اأن 
من القب�س عليها. وبالتزامن مع 
وجه   الع�سابة  على  للقب�س  جهود 
فرق  بت�سكيل  ال�سرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
على  والقب�س  ملطاردة  ف��ورا  اأمنية 
اجل���ن���اة ق��ب��ل ال���ف���رار م���ن الإم�����ارة 
الفرق  حيث ت�سكلت جمموعة من 
البحث  رج��ال  من  املكونة  الراجلة 
اجل��ن��ائ��ي ل��ل��م��ط��اردة امل��ب��ا���س��رة يف 

ذلك  اأن  ج��دا معتربا  وق��ت ق�سري 
الأم��ن��ي��ة تعمل  اأن اجل��ه��ات  ي��وؤك��د 
يجعل  ك����ب����رية مم����ا  ب���اح���رتاف���ي���ة 
وهلل  مرتاحا  اآم��ن��ا  يعي�س  امل��واط��ن 
احل��م��د، م��ع��رب��اً ���س��م��وه ع��ن فخره 
ب��رج��ال الأم���ن وبالدور  واع���ت���زازه 
ال���ذي ي��ق��وم��ون ب��ه ل��ل��ح��ف��اظ على 
املواطنني  و���س��الم��ة  ال��وط��ن  اأم���ن 
التوجيهات  اىل  ون���وه  وامل��ق��ي��م��ني، 
ال�سديدة ل�سمو نائب رئي�س الوزراء 
وزير الداخلية الفريق �سمو ال�سيخ 
�سيف بن زايد اآل نهيان، يف توفري 

الأمن والأمان .
ال�سرطة  اأج���ه���زة  اأن  ���س��م��وه  واأك����د 
يف ال�����دول�����ة ع���ل���ى ق�������درة وك����ف����اءة 
التي  ل���ه���ذه اجل����رائ����م  ل��ل��ت�����س��دي 
و�ستت�سدى  امل��ج��ت��م��ع  اأم����ن  مت�����س 
بامل�سا�س  نف�سه  له  ت�سول  من  لكل 
و�سالبة  ب��ق��وة  و�سالمتها  باأمنها 
و���س��ت�����س��رب ب���ي���د م����ن ح���دي���د كل 
باأمن  العبث  نف�سه  ل��ه  ت�سول  م��ن 
�سدهم  و�ستتخذ  احلبيبة  دولتنا 
اإ�سافة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  الإج�����������راءات 

لالإجراءات الوقائي�ة الرادعة.
واأهاب �سموه من الأخوة املواطنني 
وامل���ق���ي���م���ني ال����ت����ع����اون م����ع رج����ال 
ال�سرطة من خالل الإبالغ عن اأي 
اأم��ره حتى تظل  �سخ�س ي�ستبه يف 
وال�ستقرار  ل��الأم��ن  واح���ة  دول��ت��ن��ا 
����س���خ�������س دوره  ك�����ل  ي���������وؤدي  وك������ي 
اأن  على  م�سدداً  املطلوب  والواجب 

املوظفتني  ق���ام���ت  ك���م���ا  ال���ب���ن���ك، 
حدا  مم��ا  للنجدة  طلباً  ب��ال�����س��راخ 
ملالحقته  ال���ب���ن���ك  ع����م����ال  ب����اأح����د 
زبائن  م��ن  املواطنني  اأح��د  بجانب 
البنك  م��دي��ر  ال��ب��ن��ك ومب�����س��ارك��ة 
مبطاردة  قاموا  الذين  واملوظفني 
بعد مقاومة  منه  اجلاين ومتكنوا 
لكن   عليه  بالقب�س  م��ن��ه  ���س��دي��دة 
الع�سابة  اأف���راد  من  �سركائه  بقية 
ق��ام��وا ب��ال��ل��ح��اق ب��ه��م وب��ا���س��روا يف 
رميهم جمموعة البنك  بقطع من 
ال�سخور الكبرية يف حماولة منهم 
���س��ري��ك��ه��م مم���ا عر�س  ل��ت��خ��ل��ي�����س 
�سالمة الأ�سخا�س للخطر واإ�سابة 

بع�سهم بجروح وكدمات.
البنك  م���دي���ر  ق�����ام  ال����ف����ور  وع���ل���ى 
باإبالغ غرفة عمليات ال�سرطة عن 
بالتحرك  ب����داأت  وال��ت��ي  ال��ع�����س��اب��ة 
نحو املوقع ، ويف هذه الأثناء متكن 
اأربعة من  اأفراد الع�سابة وعددهم 
ب�سيارة  والفرار  �سريكهم  تخلي�س 
متوقفة على ال�سارع العام بالقرب 
م���ن ال��ب��ن��ك ت��ق��وده��ا اإم�������راأة وهي 
من  وجميعهم  اأي�ساً،  لهم  �سريكة 

نف�س اجلن�سية .
ب�����س��رع��ة ف��ائ��ق��ة وعند  وان��ط��ل��ق��وا 
الفرار �سادف يف هذا الوقت تواجد 
املواطن اإبراهيم را�سد ال�سحي اأحد 
�سباط القوات امل�سلحة املتقاعدين 
الذي �ساهد ال�سيارة تنطلق ب�سرعة 
باملو�سوع  ع��ل��م��ه  ب�����دون  ج��ن��ون��ي��ة 

را�س اخليمة لهذا التجمع العاملي 
من 24 دولة ..موؤكدا ان الور�سة 
ت�سهد �سنويا مكانة و�سمعه عاملية 
يف الأو�ساط العلمية حيث يحر�س 
اجلامعات  ا�ساتذة  من  كبري  ع��دد 
العاملية املرموقة يف اوروبا واأمريكا 
على احل�سور للم�ساركة والإطالع 

على احدث البحوث العلمية.
ا�ستمرت  التي  الور�سة  ان  واأو�سح 
واختتمت  اي���ام  ث��الث��ة  م���دار  على 
الول  ام�������س  م�������س���اء  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
�سهدت عر�س ومناق�سة 64 بحثا 

الطاقة  يف  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
وال�سحة  امل����ت����ج����ددة  وال����ط����اق����ة 

والبيئة وامرا�س ال�سرطان.
�سكرهم  ع����ن  امل�������س���ارك���ون  وع�����رب 
وت���ق���دي���ره���م ل����دول����ة الم��������ارات 
اهتمامها  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ودعمها الدائم للعلماء والباحثني 
تنظيم  على  ال���دوؤوب  �سعيها  ع��رب 
امل��ل��ت��ق��ي��ات وال���ن���دوات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
خم���ت���ل���ف ال����ع����ل����وم ..م���ت���وج���ه���ني 
ع��ل��ى تنظيم  ل��ل��ق��ائ��م��ني  ب��ال�����س��ك��ر 
للمواد  اخلام�سة  الدولية  الور�سة 

2013 يف را�س اخليمة  املتقدمة 
ع���ل���ى ح����ف����اوة ال����س���ت���ق���ب���ال وك����رم 

ال�سيافة.
واأقام �سمو ويل عهد را�س اخليمة 
على  ع�ساء  م��اأدب��ة  املنا�سبة  ب��ه��ذه 

�سرف امل�ساركني.
ح�سر اللقاء واملاأدبة ال�سيخ �سقر 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
م�ست�سار  ال�����س��ال  ���س��ال��ح  و���س��ع��ادة 
�ساحب ال�سمو حاكم را�س اخليمة 
وعدد من روؤ�ساء وم��دراء الدوائر 

املحلية بالإمارة.

والدوريات  ال�����س��ح��راوي��ة  ال��رم��ال 
ال�سمولية املهيئة لل�سحراء وبع�س 
الأم��ن��ي��ة كما مت تكليف  ال��دوري��ات 
ط���ريان ال�����س��رط��ة ب��ت��ق��دمي الدعم 
املنطقة  ومت�سيط  ملراقبة  اجل��وي 
وحتديد اجتاه اجلناة والتعاون مع 
الفرق الأر�سية، ومت تكليف فريق 
للتدخل  اخل��ا���س��ة  ال���ق���وات  رج����ال 
حتديد  ح��ال  اجل��ن��اة  على  للقب�س 
اأماكن تواجدهم كما تواجد باملوقع 
رجال م�سرح اجلرمية حيث قامت 
اأمني  ط��وق  ب�سرب  ال��ف��رق  جميع 
ال�سحراوية  املنطقة  كل  حمكم يف 
ب�سكل  امل���ه���ام  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وال���ت���ح���رك 
متناغم ومن�سجم واأدت فرق العمل 
مما  الأم��ث��ل  ال�سكل  على  اأدواره�����ا 
القب�س  م��ن  قيا�سي  وق��ت  يف  مكن 
ع��ل��ى اجل��ن��اة وم��ن��ع��ه��م م��ن الفرار 
ال���ع���ام قيادة  ال���ق���ائ���د  ب��ا���س��ر  ك��م��ا 
التوجيهات  واإ����س���دار  العمل  ف��رق 

اأ�سهم  امل��ب��ا���س��رة مم��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
فرق  دف��ع  يف  ومبا�سر  كبري  ب�سكل 

العمل للتفوق والنجاح.
التتبع واملطاردة  وقد جنحت فرق 
يف  وبال�سيارات  الراجلة  واملالحقة 
حتديد  م��ن  ال�سحراوية  املنطقة 
م���ك���ان اخ���ت���ب���اء اإث���ن���ني م���ن اأف�����راد 
يختبئون  ك��ان��وا  وال��ذي��ن  الع�سابة 
بداخل اأحد ال�سجريات ال�سحراوية 
والتي   ،) امل��رخ   ( وامل�سماة  الكثيفة 
اإل  فيها  اختبيا  مل��ن  غ��ط��اء  وف���رت 
وتفتي�سهم  التتبع  ف��رق  نباهة  اأن 
ال���دق���ي���ق ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م��ك��ن��ه��م من 
عليهما  والقب�س  عنهما  الك�سف  
القوة اخلا�سة كما  بوا�سطة فريق 
الآخ����ري����ن وبعد   ع���ن  ال��ب��ح��ث  مت  
حت���دي���د م���ك���ان اإخ���ت���ب���ائ���ه���م���ا بني 
ال�سجريات ال�سحراوية اأي�ساً، ومت 
الأ�سلوب،  بنف�س  عليهما  القب�س 
امل����واط����ن دورا م��ه��م��ا  يف  ول���ع���ب  

حت��دي��د اجت���اه اجل��ن��اة مم��ا �ساعد 
كثرياً يف عملية القب�س عليهم.

ات�سح  معهم  املبدئي  وبالتحقيق 
ل�ستهداف  يخططون  كانوا  اأنهم 
البنوك و�سرقة ممتلكاتهم  عمالء 
وقدموا لإم��ارة راأ���س اخليمة لهذا 
بق�سد  اإم���راة  وت�ساركهم  الغر�س 
�سعر  ت��رت��دي  كانت  حيث  التمويه 
م�ستعار على راأ�سها لإخفاء هويتها 
ك��م��ا ���س��ب��ط م���ع اجل���ن���اة ع��ل��ى اأداة 
ال�سيارات  زج����اج  لك�سر  ت�ستعمل 
التي ي�ستهدفونها لال�ستيالء على 

الأموال واملمتلكات من داخلها.
ال�سرطة  اأج��ه��زة  ح��ال��ي��اً  وت��وا���س��ل 
كاملة  املعلومات  وجمع  حترياتها 
من اجلناة بق�سد ك�سف املزيد من 
ومعرفة  الق�سية  لهذه  املالب�سات 
التي  وال��ق�����س��اي��ا  املتهمني  ���س��واب��ق 
وخارجها  الإم���ارة  داخ��ل  ارتكبوها 

اإن وجدت.
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العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/525  عمايل جزئي                     
مبا  القامة  حمل  جمهول  املدينة  ربيع  كافترييا  عليه/1-  املدعى  اىل 
ان املدعي / رزاق �سوبي مولكابيل  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9405 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
رقم ال�سكوى )2013/131844(    وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2013/3/4 ال�ساعة 8.30 �س  مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/942  عقاري كلي                         

ا�سكون  �سركة   -2 ج��روب  انف�ستمنت�س  نيوورلد  �سركة  عليهما/1-  املدعى  اىل 
للتطوير العقاري -ذ.م.م   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / حممد عو�س  
احمد اجلزائري وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي  قد اقام عليك 
عليهم  امل��دع��ى  وال���زام  احلجز  ا�ستمارة  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   551540.17( وق���دره  مببلغ  بالت�سامن 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 ال�ساعة 11.00 �س 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1595  جتاري كلي                         

ال�سيد  وميثلها  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  هالل  ماجد  عليه/1-  املدعى  اىل 
امل��دع��ي / غ�سان للنقليات  ماجد ه��الل  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  اب��و ط��اه��ر   ف���وؤاد  ال�سيد- امي��ن  ذ.م.م وميثلها 
وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خ��ب��ري متخ�س�س م��ع ال����زام امل��دع��ى عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/3/6 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3300 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- �سركة اأم اأي اأي للمقاولت �س.ذ.م.م    جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ح�سن ابراهيم ح�سن ابراهيم     قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 122847( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )5238( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/52 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- خالد وماأمون للخدمات الفنية �س.ذ.م.م   جمهول 
اأقام  ان�سار اهلل عبدالقدو�س قد  التنفيذ/  ان طالب  حمل القامة مبا 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 12389( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�سافة 
اىل مبلغ )753( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/2896 تنفيذ عمايل
���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  اىل املنفذ �سده/1- هاند�س للتجارة 
عليك  اأق���ام  ق��د  �سديق  �ساقي  حممد  حممد  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )20078  (
مبلغ )1196( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/228 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- �سرتيت ميدل اي�ست )�س م ح( �سرتييت املجموعة  
وميثلها /ج��ورم��ان ج��وت��وروف  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
بطي  خ��ادم  احل��اج  احمد  وميثله:  ماك�سوموف  ولوجبيخون  التنفيذ/ 
امليدور املهريي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ) 17077( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .بال�سافة اىل مبلغ )171( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1251 تنفيذ ايجارات
ان  القامة مبا  يو�سف حممد جمهول حمل  املنفذ �سده/1- عبدالغفور  اىل 
ح�سن  عبدالرحمن  وميثله:  الق�سري  حممد  خلفان  حممد  التنفيذ/  طالب 
حممد املطوع   مبوجب القرار ال�سادر من اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل 
بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: �سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )220877( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 
15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1182 تنفيذ  مدين
اىل املنفذ �سده/1- اوجلا ايفانوفا  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
�سعيد حام  علي  ال�سرباوي وميثله: هند  احمد  التنفيذ/ طارق حممد 
عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )630399  ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة .  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 
تاريخ ن�سر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1533  ا�ستئناف عمايل

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت-  -البداية   1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /مروان خليل عبداللطيف  العقروق وميثله: 
ا�ستاأنف  ق��د  النعيمي  ال�����س��ره��ان  ع��ب��دال��رح��م��ن  حم��م��د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
بتاريخ  كلي  عمايل   2012/743 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2012/10/24 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/7 ال�ساعة 
او  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1692  ا�ستئناف عمايل

اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -فر�سان عبدالرزاق دب�سة   جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /�سركة انرتبرايز ام اي لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله: 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  لوتاه  علي  �سلطان  فهد 
رقم 2012/2186 عمايل جزئي بتاريخ 2012/11/27 وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/3/14 املوافق  اخلمي�س  يوم 
ch2D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1187   جتاري كلي                           
بان  نعلنكم  الق��ام��ة   )����س.م.ح( جمهول حمل  �سينا�سور  عليه/1-   املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/6/21 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ بنك �سادرات ايران )فرع �سوق مر�سد( بالزام املدعى عليهما بالت�سامن 
بان يوؤديا للم�سرف املدعى مبلغ وقدره )اربعة وثمانون مليونا و�ستمائة و�ستة 
وخم�سون الفا و�سبعمائة وثمانون درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
بالر�سوم  الزامهما  مع  التام  ال�سداد  وحتى   2008/1/1 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل 
ال��ت��ايل لن�سر ه��ذا الع���الن �سدر با�سم  ال��ي��وم  اع��ت��ب��ارا م��ن  خ��الل ثالثني يوما 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1158   عمايل كلي                           
كمننا حاليا  جمهول حمل  �سابقا- مقهى  عليه/1-مقهىلاك�سريا  املحكوم  اىل 
يف   2013/2/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ حمادة عبا�س احمد حجازي مبثابة احل�سوري: 
بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 10000.60 ع�سر الف درهم و�ستون 
التنفيذ  وق��ت  نقدا  يقابلها  م��ا  او   موطنه  اىل  ع��ودت��ه  بتذكرة  والزمتها  فل�سا  
باملنا�سب  عليها  امل��دع��ى  وال��زم��ت  اآخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  ملتحق  يكن  م��امل 
من امل�ساريف واعفت املدعى من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.    
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1635 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
�سركة  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�سابال ورل ذ.م.م   اقام املدعي/هبة دروي�س م�سطفى ابو �سعده ، لبنى  دروي�س 
م�سطفى ابو �سعده جن�سيته: عنوانه: هاتف رقم 024466612 �سارع املرور- بناية 
املق�س الفني هاتف رقم 024466612 �سارع املرور- بناية املق�س الفني.  الدعوى 
برقم 2012/1635)مدين كلي( عجمان   ومو�سوعها �سحيفة دعوى ف�سخ عقد 
الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  ال�سكنية  وح��دة  �سراء 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 11.00 املوافق يوم 
17 من �سهر مار�س ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/2/21 )اعالن بالتجديد من ال�سطب(
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1425 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
�ستار  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
بريطاين  جن�سيته:  اخطر  املدعي/عثمان  اق��ام  ليمتد  ا�ستابلي�سمنت  جيجا 
عنوانه: دبي- بر دبي- �سارع ال�سيخ زايد- منطقة برج خليفه- مكاتب ال�ساحة 
2012/1425)م���دين  برقم  الدعوى   044477044 رقم  هاتف   313 رقم  ب-جناح 
مكلف  ف��ان��ت  دره���م   198.829.93 مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  عجمان  ك��ل��ي( 
باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�ساعة 11.00 املوافق يوم 20 من �سهر مار�س ل�سنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/2/24  
 قلم الكتاب      

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/213 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
اعالن باحلكم التمهيدي بالحالة للخربة

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ بي ال للعقارات م 
م ح اقام املدعية/مرمي بافهمي عنوانه: املختار  مكتب امليدور للمحاماة وال�ست�سارات 
بناية  ال�سالمية-  ال��درا���س��ات  كليه  مقابل   - زعبيل  ���س��ارع  دب��ي-  ب��ر  دب��ي-  القانونية- 
مولتانا- مكتب رقم 506 ت: 043348381  الدعوى برقم 2012/213)مدين كلي( عجمان 
ومو�سوعها ندب خبري فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 11.00 املوافق يوم 6 من �سهر مار�س 

ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/1/31  
 قلم الكتاب      

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/46  جت  جز- م  ت- ب - اأظ

 مدعي/ فريونا لتاجري ال�سيارات ميثلها/ احمد علي حمد الزعابي اجلن�سية: 
المارات  مدعى عليه: حممد �سالح العبد العزيز اجلن�سية: �سوريا    مو�سوع 
اعالنه/حممد �سالح  املطلوب  درهم  الدعوى: مطالبة مالية وقدرها5780 
العبد العزيز اجلن�سية: �سوريا  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/3/28 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
�سخ�سيا  نهيان  اآل  مع�سكر  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا 

�سدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3477  عم  جز- م  ع- ب - اأظ

 مدعي/ ما�سوم خان من�سور خان اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعى عليه: ار اي 
ام لالعمال الفنية اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية   
عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  الفنية  لالعمال  ام  اي  ار  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور  املوافق 2013/3/3 موعدا لنظر  الحد 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة العمالية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/18 ت عمل-م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد اي�ساك هاج حمي الدين اجلن�سية: الهند املنفذ �سده 
المارات     اجلن�سية:  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  لالعمال  المارات  ا�سرت   :
املطلوب اعالنه: ا�سرت المارات لالعمال اللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية: 
المارات    عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند 
وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2807 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/3/3 املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة  الثانية بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/212 ت عمل-م ع- ت- اأظ(
املنفذ  م�سر  اجلن�سية:  بركات  عبداحلي  عبداملنعم  حممد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  ابوظبي  فرع  مكتب  ايه  بيه  ا�س  :اينووا  �سده 
المارات  عنوانه:  ابوظبي اجلن�سية:  فرع  ايه مكتب  بيه  ا�س  اعالنه:اينووا 
يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
الدعوى رقم 2012/161 عم كل- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الحد 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/3/3 املوافق 
او  الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا  التنفيذ-الثانية  الثانية بادارة  الدائرة 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة 

اجلربي.
القلم العمايل                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/762  مدين كلي                         
اىل املدعى عليه/1- �سركة دامكو اوتو كالفي�سنك )م.م.ح(  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / عادل نوري جابر ممثال عن ال�سركة الوطنية لتقنيات اللواح ال�سمنتية 
اقام  ابرهيم حممد احلمادي قد  ���س.ذ.م.م ومركز الهلي لتعليم قيادة وميثله: علي 
الر�س  قطعة  م��ن  الول  عليه  امل��دع��ى  ب��ط��رد  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  وال���زام 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.18
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

 ق�سم الق�سايا  املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/866  عمايل  كلي                         

اىل املدعى عليه/1- العدل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية   جمهول حمل 
عليك  اق���ام  ق��د  ال�سربيني   ال�سعيد  ال�سيد  / جم��دي  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
درهم(   547682( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة . رقم ال�سكوى )2012/127919(.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/48  مدين جزئي                           

اىل املدعى عليه/1- هلي ويل الهند�سية �س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة ال�سباغ امللونة ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   19007.20(
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9
بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/3/10 ال�ساعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل. 
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   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1954  جتاري كلي                         

حممد   -2 ذ.م.م  �س  الكهروميكانيكية  للخدمات  الث��ر  �سركة  عليهما/1-  املدعى  اىل 
لياقت علي حقاين ب�سفته �سريك ومدير واملوقع علي ال�سيكات   جمهويل حمل القامة 
حمدودة(  م�سئولية  ذات   ( املحدودة  التجارية  اخلليج  اترنيت  �سركة   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  غ��امن  حممد  اهلل  م��ال  نا�سر  وميثله: 
بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )212134.45 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف  واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% �سنويا اعتبارا من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
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�ضامل بن عبدالرحمن القا�ضمي يفتتح يف جامعة ال�ضارقة موؤمتر قانون املعامالت املدنية

طبية عجمان تنظم موؤمترا علميا حول مكافحة العدوى

•• ال�صارقة-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
رئ��ي�����س جامعة  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
ال�����س��ارق��ة ..اف��ت��ت��ح ال�����س��ي��خ �سامل 
القا�سمي مدير  بن عبد الرحمن 
ام�س  �سباح  احل��اك��م  �سمو  مكتب 
ال�ساد�س   الدويل  املوؤمتر  فعاليات 
ق����ان����ون امل���ع���ام���الت امل���دن���ي���ة بني 
تنظمه  الذي  واملعا�سرة  الأ�سالة 
ال�سارقة  بجامعة  ال��ق��ان��ون  كلية 
مب��ن��ا���س��ب��ة م�����رور رب����ع ق����رن على 
���س��دور ق��ان��ون امل��ع��ام��الت املدنية 

الحتادي.
�سعادة  الف����ت����ت����اح  ح���ف���ل  ح�������س���ر 
حممود  �سامي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ون����واب 
الكليات  وع��م��داء  اجلامعة  مدير 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  واأع���������س����اء 
بفعاليات  امل��ع��ن��ي��ة  وال���ط���الب���ي���ة 
عبد  ال�سيد  ح�سره  كما  امل��وؤمت��ر 
العام  امل�سرف  البابطني  الرحمن 
البابطني  ����س���ع���ود  م����رك����ز  ع���ل���ى 
اخلريي للرتاث والثقافة الراعي 
الرئي�س للموؤمتر و�سيوف املوؤمتر 

من الدول امل�ساركة.
الفتتاح  حفل  فعاليات  ا�ستهلت 
يو�سف  ال����دك����ت����ور  اأداره  ال������ذي 
الأ�ستاذ  األ��ق��اه��ا  بكلمة  ع��ب��ي��دات 
���س��ام��ي حم���م���ود مدير  ال���دك���ت���ور 

عقدت  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
عزمها على اتباع كل منهج يو�سلها 
اإىل الغاية اجللية اجلليلة ويحقق 
تنظيم  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ك���ان���ة  ل��ه��ا 
ه����ذا ال����واق����ع وم�������س���اه���اة ال����دول 
ظل  ويف  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  املتقدمة 
باأنه  مو�سحا  ال��ر���س��ي��دة  قيادتها 
من هنا ج��اء دور وواج��ب جامعة 
و�سع  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  ال�������س���ارق���ة 
من  واحل�سارية  العلمية  املعايري 
التنمية  دوام  على  املحافظة  اأج��ل 
وخمتلف  ال�ساأن  ه��ذا  يف  والتقدم 
التي  ال�سوؤون احل�سارية الأخرى 
احل�سارية  امل�������س���رية  ه����ذه  ت���ع���زز 

ملجتمع الدولة.
واأ�ساف ان قانون املعامالت املدنية 
 1985 ل�سنة   5 رق��م  الحت����ادي 
املعدل بالقانون الحتادي رقم 1 
دعامتي  على  ق��ام   1987 ل�سنة 
باأنه  م��وؤك��دا  واملعا�سرة  الأ���س��ال��ة 
م���ن ح��ي��ث اأ���س��ال��ت��ه ح��اف��ظ على 
الإ�سالمي  ال��ف��ق��ه  اإىل  ان��ت�����س��اب��ه 
الأغر اإعالنا منه لهويته وتاأكيدا 
م��ن��ه وت��ر���س��ي��خ��ا ل��ل��م��ق��وم��ات التي 
الإمارات  دولة  عليها جمتمع  قام 
العربية املتحدة واآمن بها منهجا 
اأف����راده  ل�سلوك  و�سبيال  حل��ي��ات��ه 
حيث  وم�����ن  ال���ق���ان���ون  ه�����ذا  واأن 
على  ج��ام��دا  ي��ق��ف  مل  معا�سرته 
الواقع  ي�سهده  بعيدا عما  املنقول 
دام  فما  وتطور  وتبدل  تغري  من 
كانت  دائ��م��ة  كونية  �سنو  التطور 

ل�سوؤون  ال�����س��خ�����س��ي��ة  م��ت��اب��ع��ت��ه��م 
وطلبتها  وب����راجم����ه����ا  ال���ك���ل���ي���ة 
الأكادميية  وح��دات��ه��ا  وخم��ت��ل��ف 
انفك  م��ا  التي  ورغبته  والعلمية 
اأن تكون كلية متميزة  يوؤكدها يف 
يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ق���ان���وين يف 

الدولة وعموم الإقليم. 
اأن  ال��ق��ان��ون  كلية  عميد  واأو���س��ح 
توجهات امل�سرع يف الدول العربية 
منها  اجتاهات  ع��دة  اإىل  انق�سمت 
املبا�سر  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  الإب����ق����اء 
ل��ل�����س��ري��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة واإ����س���دار 
بالقوانني  م��ت��اأث��ر  م���دين  ق��ان��ون 
ال���غ���رب���ي���ة خ�������س���و����س���ا ال���ق���ان���ون 
ت��ط��ع��ي��م��ه ببع�س  م���ع  ال��ف��رن�����س��ي 
توجهات الفقه الإ�سالمي واإ�سدار 
ق���ان���ون م���دين خ��ل��ي��ط ي���اأخ���ذ من 
بالقانون  والتبويب  ال�سكل  حيث 
مو�سوعية  اأح��ك��ام  م��ع  ال��و���س��ع��ي 
الغربية  ال���ق���وان���ني  م���ن  خ��ل��ي��ط��ة 
وال����ف����ق����ه الإ������س�����الم�����ي م�����ع ميل 
بدرجات  الإ�سالمي  للفقه  وا�سح 
التجربة  اأن  اإىل  واأ�سار  متفاوتة. 
الأوىل يف ه��ذا الجت��اه متثلت يف 
ال��ق��ان��ون امل����دين ال��ع��راق��ي الذي 
تراأ�س جلنة اإعداده عميد القانون 
ال���ع���رب���ي ال���ع���الم���ة ع��ب��د ال�����رزاق 
ثم  ت��ع��اىل  اهلل  رح��م��ه  ال�سنهوري 
القرب  يف  متفاوتة  بدرجات  تلته 
قوانني  الإ����س���الم���ي  ال��ف��ق��ه  م���ن 
اأن�سجها  ك���ان���ت  اأخ������رى  ع��رب��ي��ة 
الأردين  امل���دين  ال��ق��ان��ون  جت��رب��ة 

ال�سكر  ع��ن  فيها  اأع���رب  اجلامعة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  والم���ت���ن���ان 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
رئ��ي�����س جامعة  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
برعاية  �سموه  لتف�سل  ال�سارقة 
ه��ذا امل��وؤمت��ر وغ���ريه م��ن خمتلف 
تعقدها  ال��ت��ي  العلمية  الأن�سطة 
ج���ام���ع���ة ال�������س���ارق���ة ل��ل��ع��م��ل على 
من  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  ا�ستخال�س 
العقول  ودرا�سات  وجتارب  اأبحاث 
التقدم  يف  ول���الإ����س���ه���ام  ال����ن����رية 
العلمي وتعزيز التطور احل�ساري 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ملجتمع 
امل��ت��ح��دة ول��ل��ب�����س��ري��ة ج��م��ع��اء كما 
رحب ب�سيوف املوؤمتر من العلماء 
وامل��ت��خ�����س�����س��ني ال����ذي����ن ج������اوؤوا 
الأه���داف  يحملون  ال�سارقة  اإىل 

ال�سامية ذاتها.
اليوم  ي��ع��ق��د  امل����وؤمت����ر  اأن  وق�����ال 
حت��ت ق��ب��اب ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة يف 
واملت�سارع  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور  ظ���ل 
خمتلف  ويف  امل��ع��ا���س��ر  ل��واق��ع��ن��ا 
امل��������ج��������الت وت����ل����ب����ي����ة ل������دواع������ي 
وم��ت��ط��ل��ب��ات م��واك��ب��ت��ه م��ن خالل 
تنظيم العالقات القائمة فيه مبا 
يتنا�سب وحجم هذا التطور وذلك 
للبحث يف قانون املعامالت املدنية 
التي  العامة  ال�سريعة  حيث  م��ن 
ق��ام��ت ع��ل��ى اأ���س��ل��ه وت��ف��رع��ت عنه 

معظم القوانني.
واأك����د م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب����اأن دولة 

معرفة  ت�ساحب  ال��واق��ع  معرفة 
ال��واج��ب يف ال��واق��ع م��ن اأح��ك��ام يف 
ال�سرعية  ال��ث��واب��ت  ���س��وء م��راع��اة 
اأنه  اإىل  م�سريا  امل�سلحة  واأبرزها 
من املعلوم لدى اأهل الخت�سا�س 
الإ�سالمية  ال�����س��ري��ع��ة  اأح���ك���ام  اأن 
اأنه حيثما قامت  امل�ستنرية تعترب 
فثم  العدل  كان  وحيثما  امل�سلحة 
ق���ال يف  ت��ع��اىل  ���س��رع اهلل واأن اهلل 
حمكم كتابه يريد اهلل بكم الي�سر 

ول يريد بكم الع�سر/.
من جانبه توجه الأ�ستاذ الدكتور 
عدنان �سرحان عميد كلية القانون 
�ساحب  اإىل  والم��ت��ن��ان  بال�سكر 
دعم  على  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
القانون  لكلية  امل��ت��وا���س��ل  ���س��م��وه 
والذي كان ل�سموه الف�سل الأكرب 
اأن  يف  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  ب��ع��د 
كليات  بني  مرموقا  مركزا  تتبواأ 
القانون يف العامل العربي وخطت 
جناحات  وحققت  واثقة  خطوات 
الق�سري  ع��م��ره��ا  رغ����م  م��ت��ت��ال��ي��ة 
اثنتا  باأنه مل يتجاوز  وال��ذي قال 
ع�����س��رة ���س��ن��ة ..م����وؤك����دا ب����اأن كلية 
الكليات  م���ن  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ق��ان��ون 
ال�سارقة  ج���ام���ع���ة  يف  ال����ك����ربى 
م���ن ح��ي��ث ع���دد ال���دار����س���ني فيها 
البكالوريو�س  يف  براجمها  وع��دد 
واملاج�ستري والدكتوراه كما توجه 
الأ�ستاذ  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
���س��ام��ي حم���م���ود مدير  ال���دك���ت���ور 
ج��ام��ع��ة ال�������س���ارق���ة ون����واب����ه على 

•• عجمان ـ حممد بدير  

العدوى  م��ك��اف��ح��ة  ع���ن���وان  حت���ت 
باملنطقة  التمري�س  هيئة  نظمت 
ال�����ط�����ب�����ي�����ة ب�����ع�����ج�����م�����ان م�����وؤمت�����ر 
اكرث  ب��ح�����س��ور  الأول  ال��ت��م��ري�����س 
الرعاية  م��ق��دم��ى  م��ن   250 م��ن 
 ، ال�سمالية  ب���الإم���ارات  ال�سحية 
الفعاليات  اط���ار  يف  ي��اأت��ي  وال����ذي 
الثالث  للعام  املتوا�سلة  العلمية 
اللجنة  تقيمها  التى  التواىل  على 
العلمية بق�سم التمري�س مبنطقة 
ح�سل  وق������د  ال���ط���ب���ي���ة،  ع���ج���م���ان 

ال������ع������ادي ب���ت���ل���ك ال����ن����وع����ي����ة من 
تعمل منطقة  ولذلك   . الأمرا�س 
عجمان الطبية على تطوير الكادر 
ال�سحي من خالل تنظيم ملتقيات 

التعليم الطبي امل�ستمر.
املوؤمتر  ه���ذا  اأن  ال�سام�سي  واأك����د 
وملحة  ح���ي���وي���ة  ق�����س��ي��ة  ي���ط���رح 
ه���ام���ة يف طريق  وي�����س��ك��ل خ���ط���وة 
ال�سالمة وال�سحة العامة حلماية 
اأخطار  واملقيم من  املواطن  �سحة 
املن�سات  داخ���ل  املكت�سبة  ال��ع��دوى 
العدوى  تعترب  ح��ي��ث   ، ال�سحية 
ال�سحية  املن�سات  داخ���ل  املكت�سبة 

���س��ح��ة امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني من 
خم���اط���ر ال�����ع�����دوى امل��ك��ت�����س��ب��ة يف 

املرافق ال�سحية.
مكافحة  اأن  احل��و���س��ن��ي  واأ���س��اف��ت 
ال���ع���دوى ه���و رك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة يف 
ال��ن��ظ��ام ال�����س��ح��ي امل��ت��ك��ام��ل واأه���م 
اخل�����دم�����ات  ن����وع����ي����ة  ع���ن�������س���ر يف 
ال�سحية اأي�سا، حيث ان تدابريها 
اأولئك  اإىل �سمان حماية  الرامية 
الذين قد يكونون عر�سة لكت�ساب 
او  العام  املجتمع  �سواء يف  العدوى 
املرافق  داخ��ل  الرعاية  تلقي  اثناء 
ال�سحية. لذلك توجب اقامة مثل 

امل�ساركون على 6 �ساعات معتمدة ، 
كما مت تقدمي 6 اوراق عمل قدمها 
واملتخ�س�سني  الأط��ب��اء  من  نخبة 

يف وزارة ال�سحة
ال�سام�سي  ت������رمي  ح���م���د  وق��������ال 
الطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
ت��ع��ت��رب من  ال���ع���دوى  اأن م��ك��اف��ح��ة 
الأول���وي���ات ال��ت��ي ت��اأت��ي ع��ل��ى راأ�س 
ال�سحة  وزارة  اه��ت��م��ام��ات  ق��ائ��م��ة 
العاملني يف جمال  �سواء من قبل 
القائمني  من  اأو  والعالج  الوقاية 
ع���ل���ى ال����درا�����س����ات والأب�����ح�����اث بل 
املواطن  اهتمام  اإىل  ذلك  وتتعدى 

م���ن اأه�����م امل�����س��اك��ل ال�����س��ح��ي��ة مبا 
اأثر كبري يف ارتفاع معدل  لها من 
الوفيات  ومعدل  باملر�س  الإ�سابة 
اإقامة  زي��ادة فرتة  اإىل  بالإ�سافة   ،
املري�س بامل�ست�سفى مما يوؤدى اإىل 
وي��وؤث��ر على  العالج  تكاليف  زي��ادة 

القت�ساد القومي.
من جهتها قالت جميلة احلو�سني 
التمري�س يف منطقة  رئي�س هيئة 
مكافحة  ان  ال���ط���ب���ي���ة  ع���ج���م���ان 
ال���ع���دوى م�����س��األ��ة ح��ي��وي��ة وملحة 
ه���ام���ة يف طريق  وت�����س��ك��ل خ���ط���وة 
ال�سحة وال�سالمة العامة حلماية 

كبري  ب�سكل  باأحكامه  تاأثر  ال��ذي 
قانون املعامالت املدنية الإماراتي 

لعام 1985 النافذ.
جتربة  اأن  الكلية  عميد  واأو���س��ح 
قانون املعامالت املدنية الإماراتي 
اأك��رث من الفقه  ب��الق��رتاب  متيز 
خ�����الل طرحه  م����ن  الإ�����س����الم����ي 
الفقه من  ه��ذا  يخالف  ما  جميع 
املدنية  القوانني  احتوتها  اأح��ك��ام 
ال���ع���رب���ي���ة ال���ت���ي ���س��ب��ق��ت��ه واأخ������ذه 
ب���اأح���ك���ام ج���دي���دة م���ن ال��ف��ق��ه مل 
اأنه  على  الت�سريعات  ه��ذه  تقننها 
كاأي عمل ب�سري مل يفارقه كامل 
اخلطاأ ومل يغادره مطلق النق�س 
ف���ب���دت ب��ع��د اأك�����رث م���ن رب����ع قرن 
هفوات  من  فيه  ما  تطبيقه  على 
والتعديل  امل����راج����ع����ة  ت��ق��ت�����س��ي 
والتطوير واأعمل الفقه والق�ساء 
الإم����ارات����ي اج��ت��ه��اده ب��ح�����س��ب ما 
وي�سوي  ه��وات��ه  ليج�سر  ا�ستطاع 

مطباته.
واأك���د ب��اأن��ه ك��ان م��ن ال��واج��ب على 
جامعة ال�سارقة التي اتخذت من 
الأ���س��ال��ة وامل��ع��ا���س��رة ���س��ع��ارا لها 
الهتمام  عاتقها  ع��ل��ى  ت��اأخ��ذ  اأن 
كجزء  الإماراتي  املجتمع  بق�سايا 
م��ه��م م���ن ر���س��ال��ت��ه��ا وع���ل���ى كلية 
ال���ق���ان���ون ف��ي��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة ال���رائ���دة 
ال���ق���ان���وين يف دول���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
املتحدة وعموم  العربية  الإم��ارات 
الإق��ل��ي��م اأن ت�����س��ارك ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
املدنية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  تقييم 

القانون  هذا  و�سلبياته  اإيجابياته 
جميع  ي����ه����م  ال���������ذي  ال����رئ����ي���������س 
ينظم  لأن���ه  ال��دول��ة  يف  القاطنني 
املالية  ح��ق��وق��ه��م  ج��م��ي��ع  وي��ح��ك��م 
والتي  عينية  اأم  ك��ان��ت  �سخ�سية 
وطنيون  اجل��م��ي��ع  فيها  ي��ت�����س��اوى 
ملوؤمترها  ف��خ�����س�����س��ت  واأج����ان����ب 
ع��ن��وان:  قانون  ال�ساد�س  ال��دويل 
الأ�سالة  ب��ني  امل��دن��ي��ة  امل��ع��ام��الت 
ع���ن حقيقة  ت��ع��ب��ريا  وامل���ع���ا����س���رة 
هذا القانون الذي يتميز بانتمائه 
اأن  الأ�سيل للفقه الإ�سالمي دون 
والق�ساء  الفقه  اأم���ام  ب��اب��ه  يغلق 
ل��الج��ت��ه��اد يف ال��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى ما 
ي��ج��د م���ن ح������وادث ون�������وازل مما 
ي�ساعد على التجديد على الأ�س�س 
الإ�سالمي  الفقه  عليها  قام  التي 
التح�سريية  ال��ل��ج��ن��ة  وح������ددت 
اأرب���ع���ة ترتبط  ل��ل��م��وؤمت��ر حم����اور 
يف  وامل��ع��ا���س��رة  الأ���س��ال��ة  بجانبي 

هذا القانون.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ل��ل��م��وؤمت��ر تلقت ع���ددا ك��ب��ريا من 
اللجنة  م��ن��ه��ا  ان��ت��ق��ت  الأب����ح����اث 
املوؤمتر  حماور  يخدم  ما  العلمية 
هيئة  اأع���������س����اء  لأب�����ح�����اث  وك�������ان 
منها  ن�سيبا  الكلية  يف  التدري�س 
يف ح��ني ك��ان��ت الأب��ح��اث الأخرى 
مل�������س���ارك���ني م����ن دول������ة الإم��������ارات 
العربية املتحدة والبحرين وعمان 
وم�سر والعراق والأردن وال�سودان 

وتون�س واملغرب وفرن�سا.

وت�����وج�����ه ب���ال�������س���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر 
وخ�س  ول����ل����زم����الء  ل���ل�������س���ي���وف 
الرحمن  ع���ب���د  ال�����س��ي��د  ب�����س��ك��ره 
ال���ع���ام ملركز  امل�����س��رف  ال��ب��اب��ط��ني 
�سعود البابطني للثقافة والرتاث 
يف اململكة العربية ال�سعودية الذي 
املوؤمتر  مو�سوع  طرح  على  �سجع 
ل��ك��ون��ه ي��ت��ف��ق م���ع اأه�����داف املركز 
جمل�س  دول  ق�����س��اي��ا  خ���دم���ة  يف 
اإىل  بالإ�سافة  اخلليجي  التعاون 
تقدمي الرعاية الكاملة لفعاليته.
ويف نهاية حفل الفتتاح مت تبادل 
ال���دروع وال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة بني 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وم�����س��رف مركز 
ال��ب��اب��ط��ني ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د كلية 

القانون.
ويعمل املوؤمتر يف اإطار جملة من 
املحاور العلمية من بينها: تقييم 
املعامالت  ق���ان���ون  ان��ت��م��اء  م����دى 
الفقه  اإىل  الإم������ارات������ي  امل���دن���ي���ة 
الإ�سالمي وقيا�س مدى ا�ستجابة 
قانون املعامالت املدنية ملقت�سيات 
امل�ستجدات  وم���واك���ب���ة  ال���ت���ط���ور 
القت�سادية والجتماعية والنظر 
يف منهج ق�ساء الإمارات يف تو�سيع 
املعامالت  ق���ان���ون  اأح���ك���ام  ن��ط��اق 
املدنية و�سد الفراغ الت�سريعي فيه 
بالإ�سافة اإىل التاأثري املتبادل بني 
القانون  وف����روع  امل���دين  ال��ق��ان��ون 
الأخ��رى واملوازنة بني الجتاهات 
جمل�س  لدول  املدنية  الت�سريعات 

التعاون اخلليجي.

الفر�سة  امل���وؤمت���رات لإت��اح��ة  ه��ذه 
ملقدمي الرعاية ال�سحية لتحديث 

التغيريات  اأح��دث  ح��ول  معارفهم 
ال�����ع�����دوى  م����ك����اف����ح����ة  يف جم��������ال 

التطورات يف  اآخر  واحل�سول على 
جمال مكافحة العدوى.

بدء تنفيذ مبادرة تاأمني وجبات �ضحية لطلبة املدار�ض احلكومية بال�ضارقة الحد القادم
•• ال�صارقة-وام:

ال�سارقة  منطقة  مع  م�سرتك  اجتماع  للتعليم  ال�سارقة  جمل�س  نظم 
مبادرة  تطبيق  تنفيذ  ب��دء  اليات  لبحث  مدر�سة   40 وادارات  الطبية 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
لطلبة  �سحية  وجبات  بتامني  اخلا�سة  ال�سارقة  حاكم  العلى  املجل�س 
املدار�س احلكومية يف ال�سارقة اعتبارا من يوم الأحد القادم حتت �سعار 

�سحتك بني يديك .
بداية  يف  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  ع���ام  ام���ني  �سيف  عائ�سة  ورف��ع��ت 
ال�سمو حاكم  اىل مقام �ساحب  والعرفان  ال�سكر  ايات  ا�سمى  الجتماع 
العام  ه��ذا  التعليم  لقطاع  ك��ان  والتي  املتتالية  مكرماته  على  ال�سارقة 

بالأمرا�س كال�سمنة وال�سكري وفقر الدم.
ودعت املدار�س اىل ت�سكيل جلان داخلية يف كل مدر�سة لالإ�سراف على 
املق�سف ت�سمى جلنة املق�سف املدر�سي وتخت�س باملراقبة ال�سحية على 
الجراءات  من  والتاأكد  الوجبات  وا�ستالم  العامة  والنظافة  املق�سف 
او ف�ساد يف  او ال�ستباه بتلوث  املتبعة والتبليغ عن اي خمالفة �سحية 
الوجبات م�سرية تاأمني ثالجات واجهزة تربيد حديثة جلميع املدار�س 

من قبل املوردين ا�سحاب ال�سركات.
امل�ستمر  الطبي  والتعليم  التغذية  ق�سم  رئي�س  ال�ساعر  مي�سون  وذكرت 
20 مدر�سة  مبنطقة ال�سارقة الطبية انه �سيتم توريد الوجبات لعدد 
النموذجيات  مطاعم  عرب  اخ��رى  مدر�سة   20 ولعدد  الفا  �سركة  عرب 
تكون جاهزة  ك��ي  لديها  املقا�سف  اخ��الء حمتوى  اىل  امل��دار���س  داع��ي��ة 

ن�سيب ال�سد فيها موؤكدة ان مبادرة تطوير املقا�سف املدر�سية وتاأمني 
وجبات غذائية باأ�سعار رمزية للطلبة هي مبادرة اإن�سانية �سامية.

املبادرة يف املرحلة  ال�سارقة للتعليم ان تنفيذ  وقالت امني عام جمل�س 
الأوىل �سيتم على 40 مدر�سة لت�سمل يف مرحلة لحقة جميع مدار�س 

ال�سارقة وعددها 127 مدر�سة.
بذلت  التي  واجلهود  واهدافها  امل��ب��ادرة  عن  تعريفية  نبذة  قدمت  كما 
من قبل اللجنة التي مت ت�سكيلها لتنفيذ املبادرة م�سيدة بدور منطقة 
ال�سارقة الطبية يف هذا الطار ودعت ادارات املدار�س والطلبة اىل العمل 
بجد لإجناح املبادرة وال�سعي اىل تذليل اي معوقات قد تواجهها خا�سة 
وان املرحلة الأوىل تخ�سع لتقييم لتاليف اي معوقات م�ستقبال وطالبت 
ال�سابة  يقيهم خطر  للطلبة  تامني غذاء �سحي  امل�ساركة يف  املدار�س 

لتنفيذ املبادرة بدءا من يوم الحد املقبل.
بالدرجة  �سحية  ه��ي  غذائية  ت��ك��ون  ان  قبل  امل��ب��ادرة  ان  على  و���س��ددت 
تلك  الطلبة خا�سة  املنت�سرة بني  المرا�س  وت�سهم يف تخفيف  الوىل 
التي ترتبط ب�سكل مبا�سر مبا تقدمه املقا�سف من اغذية غري �سحية.

وطالبت املدار�س بتحديد عدد الوجبات التي حتتاجها كي ل يكون هناك 
فائ�س م�سرية اىل ان جمعية ال�سارقة اخلريية �سوف تتحمل الهدر من 

الفائ�س على مدار ا�سبوعني من بداية الربنامج.
وقدمت ن�سخا للمدار�س من قوائم الوجبات املتاحة والوجبات امل�ساندة 
اي  تفادي  على  الراجعة  التغذية  خ��الل  من  تعمل  اللجنة  ان  م��وؤك��دة 
الطعام  �سالت  بناء  يف  للبدء  متهيدا  تاأتي  اخلطوة  ه��ذه  وان  عقبات 

ال127 التي اعلن عنها جمل�س ال�سارقة للتعليم

غرفة عجمان تنظم معر�ض عجمان 
للتعليم و التدريب خالل اأبريل القادم

توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني
وزير ال�ضوؤون الإ�ضالمية يف موريتانيا يزور هيئة ال�ضوؤون الإ�ضالمية

•• عجمان ـ الفجر 

الظفري  اإب���راه���ي���م  ن��ا���س��ر  ك�����س��ف 
املدير التنفيذي لقطاع التخطيط 
و دع����م الأع�������س���اء ب��غ��رف��ة جت���ارة 
تنظيم  ع���ن  ع���ج���م���ان،  و���س��ن��اع��ة 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان م��ع��ر���س عجمان 
 AETEX( للتعليم و التدريب
( خ��الل �سهر اب��ري��ل، وال���ذي يعد 
ب��الم��ارة بهدف  ن��وع��ه  الول م��ن 
التعليم اخلا�سة  خدمة موؤ�س�سات 
والكليات  اجلامعات  من  ب��الم��ارة 

واملدار�س ومعاهد التدريب.
ميثل  املعر�س  اأن  الظفري  واأك���د 
من�سة مثالية و مميزة لرواد هذا 
التعليمية  املوؤ�س�سات  من  القطاع 
العاملة  اخل���ا����س���ة  وال���ت���دري���ب���ي���ة 
باإمارة عجمان، حيث ت�سعى غرفة 
عجمان من خالل اقامة مثل هذا 
لأع�سائها  ال��رتوي��ج  اإىل  املعر�س 
التعليمية  امل����وؤ�����س���������س����ات  م������ن 
اخل��ا���س��ة يف الم�����ارة واإب������راز دور 
القطاع  امل��وؤ���س�����س��ات يف من���و  ه���ذه 
ي�سهد  وال���ذي  ب��الم��ارة  التعليمي 
من���وا م��ت��زاي��دا م���ن خ���الل وجود 
التعليمية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
باإختالف تخ�س�ساتها الكادميية 

والتعليمية والفنية.
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وق�����ال 
باأن  الأع�����س��اء  دع���م  و  التخطيط 
هذا املعر�س ي�سعى اإىل  دفع عجلة 
ب���الم���ارة  يف  التعليم  ق��ط��اع  من��و 
للتعليم و  بيئة مالئمة و حمفزة 
ومعارف  م��ه��ارات  وتعزيز  الب���داع 

•• ابوظبي-الفجر:

زار معايل اأحمد ولد النيني وزير 
والتعليم  الإ���س��الم��ي��ة  ال�����س��وؤون 
الأ�سلي باجلمهورية الإ�سالمية 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة   ، امل���وري���ت���ان���ي���ة 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق����اف 
مبقر  ا�ستقباله  يف  ك���ان  ح��ي��ث   ،
����س���ع���ادة  اأب����وظ����ب����ي  ال���ه���ي���ئ���ة يف 
املزروعي  الدكتور حمدان م�سلم 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����س 
بح�سور   ، والأوق���اف  الإ�سالمية 
����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور حم��م��د مطر 
ال���ك���ع���ب���ي م���دي���ر ع�����ام ال���ه���ي���ئ���ة ، 

واملدراء التنفيذيني يف الهيئة .
وقد رحب �سعادة الدكتور حمدان 
املزروعي مبعايل الوزير يف بلده 
العربية  الإم�����ارات  ال��ث��اين دول���ة 
املتحدة ، مثمنا هذه الزيارة التي 
ت��ع��زز اآف���اق ال��ت��ع��اون ب��ني الهيئة 
يف  الإ���س��الم��ي��ة  ال�����س��وؤون  ووزارة 
التطور  فر�س  موريتانيا،وتنمي 
امل�سرتكة  الأه����������داف  وخ����دم����ة 
عمق  ممتدحا   ، املوؤ�س�ستني  ب��ني 
العالقات التي جتمع بني �سعبي 
القيادتني  ظ�����ل  يف  ال���ب���ل���دي���ن 
الدولتني  ك���ال  يف  ال��ر���س��ي��دت��ني 

ال�سقيقتني.
وق��������دم امل������زروع������ي ����س���رح���ا عن 
يف  الهيئة  �سهدته  ال��ذي  التطور 
�ستى املجالت ، خا�سة يف الإفتاء 
عمارة  يف  ال���الف���ت  وال���ت���ط���ور   ،
امل�سطردة  وال���زي���ادة   ، امل�����س��اج��د 
، من  الأوق�����اف  م����وارد  تنمية  يف 
خالل الدعم غري املحدود الذي 

ال��ع��ل��م��اء، وتفعيل  اإخ��وان��ه��م  م��ع 
تنتهجه  ال����ذي  امل��ال��ك��ي  امل���ذه���ب 
جمهورية موريتانيا وهو املذهب 
الر�سمي بدولة الإمارات العربية 

املتحدة  .
وتن�س املذكرة على �سرورة تقدمي 
ل��الإ���س��الم يف  النا�سعة   ال�����س��ورة 
�سموليته واعتداله و�سماحته من 
وتطوير  ال��ف��ت��وى  �سبط  خ���الل 
وت�سجيع   ، الإ�سالمية  البحوث 
بني  ال�سلمي  والتعاي�س  احل���وار 
املختلفة  والثقافات  احل�����س��ارات 
والتطرف  ال��غ��ل��و  وم��ك��اف��ح��ة   ،
بينهما  الوثيق  التعاون  ،وتعزيز 
ال����ب����ح����ث،وت����وث����ي����ق  جم��������ال  يف 
وتبادل   ، وطباعتها  املخطوطات 
املطبوعات والبحوث والإ�سدارات 
، ودعم وترقية موؤ�س�سات م�ساريع 
التعليم الأ�سلي ال�سرعي، وكل ما 

يعود بالنفع على املجتمع .
ك��م��ا ت��ن�����س امل���ذك���رة ع��ل��ى تبادل 
اخل������ربات وال���ت���ع���اون يف اإع�����داد 
يف  ت���دري���ب���ي���ة  ودورات  ب����رام����ج 
،وتبادل  والإف��ت��اء  الوعظ  جم��ال 
 ، امل�ستويات  الوفود على خمتلف 
وامل�ساركة يف الندوات واملوؤمترات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا كل 
طرف مبا يتوافق واخت�سا�سه  .

العامة  الهيئة  ع��ن  امل��ذك��رة  وق��ع 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق����اف 
���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��دان م�سلم 
وعن   ، الهيئة  رئي�س   ، امل��زروع��ي 
يف  الإ���س��الم��ي��ة  ال�������س���وؤون  وزارة 
اأحمد  الوزير  ، معايل  موريتانيا 

ولد النيني .

حت��ظ��ى ب���ه ال��ه��ي��ئ��ة م���ن �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
،يحفظه  ال��دول��ة  رئي�س   ، نهيان 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ،ون����ائ����ب����ه  اهلل 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
، حاكم  ال���وزراء  رئي�س جمل�س   ،
دبي ، واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو 
لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء 
ح��ك��ام الإم�����ارات ، وال��ف��ري��ق اأول 
���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل   ، ن��ه��ي��ان  اآل 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب   ،
بتمكني  واه��ت��م��ام��ه��م   ، امل�سلحة 
القيم  ن�سر  يف  ر�سالتها  وتر�سيخ 
وتعزيز  املجتمع،  يف  الإ�سالمية 

منهج الو�سطية والعتدال.
النيني خالل  واطلع معايل ولد 
الهيئة  ب����رام����ج  ع���ل���ى  ال�����زي�����ارة 
واجن��ازات��ه��ا، واآل��ي��ة ن��ظ��ام العمل 

ال������ذي ت��ت��ب��ع��ه ل��رت���س��ي��خ دوره�����ا 
ور�سالتها يف املجتمع ، من خالل 
يوؤر�سف  وث��ائ��ق��ي  ف��ل��م  م�����س��اه��دة 
لأبرز اجنازات الهيئة ، ومراحل 
املتوا�سل  وال���ت���ط���ور  ال��ن��ه�����س��ة 
الذي ت�سهده يف ظل دعم القيادة 
معاليه  ق��ام  كما   ، لها  الر�سيدة 
لالفتاء  الر�سمي  للمركز  بزيارة 
واحدث  عمله  اآل��ي��ة  على  ووق���ف 
برامج الت�سالت التي يتبعها يف 

التوا�سل مع اجلمهور . 
وث����م����ن م����ع����ايل ول������د ال���ن���ي���ن���ي ، 
امل�ستوى احل�ساري املعا�سر الذي 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  بلغته 
املتحدة يف �ستى جمالت التطور 
اق��ت�����س��ادي��ا وع��م��ران��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا ، 
العامة  الهيئة  اإل��ي��ه  و�سلت  وم��ا 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق����اف 
م��ن ت��ط��ور ومت��ي��ز واك���ب نه�سة 

امل�ساجد  ع���م���ارة  م���ن   ، ال���دول���ة 
وتطوير   ، الأوق�������اف  وت��ن��م��ي��ة   ،
الفقهية  وال���درا����س���ات  ال��ب��ح��وث 
الر�سمي  امل����رك����ز  وب���خ���ا����س���ة   ،
وهو  �سابقة،  يعد  ال��ذي  لالإفتاء 
العامل  فتوى يف  دور  اأح��دث  من 
الإ�����س����الم����ي واأك�����رثه�����ا ت���ط���وراً 

وخدمة للمجتمع .
وق��ع اجلانبان  ال��زي��ارة  ويف ختام 
من  لال�ستفادة  تفاهم  م��ذك��رة  
خ�������ربات اجل����ان����ب����ني، وق�����د اأك����د 
املزروعي  الدكتور حمدان م�سلم 
ال�ستفادة  يف  ال���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 
الذين  م��وري��ت��ان��ي��ا  ع��ل��م��اء  م���ن 
اث��ب��ت��وا جن��اح��ه��م خ���الل عملهم 
لل�سوؤون  ال����ع����ام����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  يف 
وقيامهم  والأوق����اف  الإ�سالمية 
منهج  ����س���ال���ك���ني  ف����ع����ال  ب��������دور 
م�ساهمني  والع��ت��دال  الو�سطية 

موقع بيئة اأبوظبي يفوز باأف�ضل تغطية 
اإعالمية �ضمن جائزة دبي للنقل امل�ضتدام

•• اأبوظبي-وام:

فاز املوقع الإلكرتوين بيئة اأبوظبي 
باملركز الأول عن فئة اأف�سل تغطية 
اخلا�سة  اجل��وائ��ز  �سمن  اإع��الم��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة ل� 
ج����ائ����زة دب�����ي ل��ل��ن��ق��ل امل�������س���ت���دام يف 
وكان   .2013 اخل��ام�����س��ة  دورت���ه���ا 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي قد 
احلكومية  واجلهات  ال�سركات  كرم 
واخلا�سة ورعاة اجلائزة يف دورتها 
على  اجل�����وائ�����ز  ووزع  اخل���ام�������س���ة 
ف��ئ��ات��ه��ا اخلم�س  ال��ف��ائ��زي��ن ���س��م��ن 
اأق���ي���م يف م���رك���ز دبي  خ����الل ح��ف��ل 
بح�سور  ال��ع��امل��ي..وذل��ك  ال��ت��ج��اري 
امل���ه���ن���د����س م���ط���ر حممد  �����س����ع����ادة 
الطاير رئي�س جمل�س الإدارة املدير 
التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�سالت 
ت�����س��رف ع��ل��ى تنظيم  ال��ت��ي  يف دب���ي 
اجلائزة برعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل  بن حممد بن را�سد 
ع��ه��د دب���ي م��وؤ���س�����س اجل���ائ���زة. ومت 
اإط������الق م���وق���ع ب��ي��ئ��ة اأب���وظ���ب���ي يف 
كمبادرة   2011 ع���ام  اأب���ري���ل   17
�سعد  عماد  املهند�س  بها  قام  فردية 
الهوية  تعزيز  بهدف  امل��وق��ع  مدير 
والعربية  الإم���ارات���ي���ة  الإع��الم��ي��ة 
للروؤية  وفقا  الن��رتن��ت  �سبكة  على 
 2030 اأب��وظ��ب��ي  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وروؤي��ة الإم��ارات 2021 عرب اإنتاج 
جمال  يف  متميز  اإع��الم��ي  حمتوى 

البيئة والتنمية امل�ستدامة. 
جميل  رد  ر�����س����ال����ة  ه�����و  وامل�����وق�����ع 
امل�ستدام  الإع��الم  للوطن يف جم��ال 
خطة  ���س��م��ن  امل���وق���ع  اإدارة  ت��ع��م��ل 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ه��ا روؤي��ت��ه��ا توطني 
وب����ن����اء جمتمع  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل���ع���رف���ة 
يف  ���س��رك��اء  كلنا  و���س��ع��اره��ا  م�ستدام 

امل�سوؤولية والبناء .

املخت�سني يف هذا القطاع و حت�سني 
احتكاكهم  خ�����الل  م����ن  ادائ�����ه�����م 
�ستقام  ك��م��ا  ال��ب��ع�����س،  ب��ب��ع�����س��ه��م 
فعاليات  امل���ع���ر����س  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
ور�����س  ب���الإ����س���اف���ة اىل  م��ت��ن��وع��ة 
للطلبة  موجهه  متخ�س�سة  عمل 
بالتخطيط  تخت�س  وال��ط��ال��ب��ات 
وكيفية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
بطريقة  ال��ت��خ�����س�����س��ات  اخ���ت���ي���ار 
ال���ط���ل���ب���ة على  ت�������س���اع���د  ع���ل���م���ي���ة 
و�سيكون  ه���ذا  م�ستقبال  ال��ن��ج��اح 
واأولياء  لطالب  مفتوحا  احل��دث 
الم��ور و كذلك للمتخ�س�سني يف 
وعامة  التدريب  و  التعليم  قطاع 

اجلمهور.
هناك  ب������ان  ال���ظ���ف���ري  واأ�������س������اف 
خمتلفة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م���وؤ����س�������س���ات 
املعر�س  ه��ذا  يف  م�ساركتها  اك��دت 
واملدار�س  احل�����س��ان��ات  غ���رار  على 
واجلامعات  وال��ك��ل��ي��ات  اخل��ا���س��ة 
و م��ع��اه��د ال���ت���دري���ب الأك����ادمي����ي 

واملهني.
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العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/297  عم  جز- م  ع- ب - اأظ

 مدعي/ احمد �سعيد حامد حممد ا�سماعيل اجلن�سية: م�سر مدعى عليه: اهال 
و�سهال للتعهدات والتموين اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/اهال و�سهال للتعهدات والتموين اجلن�سية: المارات  
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 2013/3/3 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/10
قلم املحكمة العمالية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/119  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ حممد ماهر حممد ريا�س دم�سقية وينوب عنه حممد خالد حممد 
ريا�س دم�سقية اجلن�سية: �سوريا   مدعى عليه: حماده عالم عبدالاله بكر 
واخرون اجلن�سية: م�سر مو�سوع الدعوى: اعادة �سيك 25000 درهم   املطلوب 
اعالنه/ حماده عالم عبدالاله بكر اجلن�سية: م�سر  عنوانه: بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
2013/3/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا 

�سدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/119  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ حممد ماهر حممد ريا�س دم�سقية وينوب عنه حممد خالد حممد 
عبدالاله  عالم  حماده  عليه:  مدعى  �سوريا    اجلن�سية:  دم�سقية  ريا�س 
درهم     25000 �سيك  اعادة  الدعوى:  مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  واخرون  بكر 
المارات     اجلن�سية:  الزعابي  ربيع  عبيد  حممد  عبيد  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/13 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
البتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
اعالن بالن�سر

امام  املنظورة  ابتدائي(   2012/3364( رقم  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية واملرفوعة على املدعي عليه/ روؤية 
احمد  جمال  ال�سريك/  وميثلها  ذ.م.م  العقارات  لدارة  املبدعون 
يوم  جلل�سة  الدعوى  لنظر  حتدد  وقد  ن�سرا  اعالنه  زيادة،  احمد 
الحد املوافق 2013/3/24 يف متام ال�ساعة 6.00 م�ساء مبقر اللجنة 
الكائن مبع�سكر اآل نهيان وذلك على نفقة املدعي/ �سركة اخلليج 

الول العقارية ذ.م.م  .
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

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

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2012/1708 مدين كلي  
اىل املدعى عليه /ح�سن جا�سم دروي�س حيث ان املدعي/ �سلمان جا�سم 
 ، اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اأقام  دروي�س     
يطالبك فيها بندب خبري ح�سابي احلكم للمدعى مبا ي�سفر عنه تقرير 
اخلبري، بال�سافة للفائدة القانونية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. لذا يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة 
والن�سف من يوم 2013/3/6   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
وكيل  ار�سال  عدم  او  احل�سور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك 

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

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/917ت عمل-م ر- ت- ع ن(
�سركة   : �سده  املنفذ  �سوريا  اجلن�سية:  �سعد  ابو  ماجد  طارق  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:�سركة  املطلوب  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  النجاح 
النجاح للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/64 عم 
املوافق 2013/3/04 موعدا  الثنني  يوم  لنظره جل�سة  ن وحدد  ع  ر-ب-  كل-م 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-

العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند 
اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

القلم العمايل                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1353ت عام-م ر- ت- ع ن(
 : �سده  املنفذ  افغان�ستان  اجلن�سية:  خان  حيات  خان  �سريف  التنفيذ/  طالب 
تاج ملو جل زار اجلن�سية: باك�ستان املطلوب اعالنه:تاج ملو جل زار اجلن�سية: 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  باك�ستان 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/780 مد جز- م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره 
جل�سة يوم الحد املوافق 2013/3/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف 
الرئي�سي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/136

اىل املدعي عليه: حممد عبداملاجد يحى حممد- ال�سودان  - العنوان: 
بالن�سر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/26م قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ اكرم �سهزاد   لياقت 
علي- باك�ستان - حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري  وفقا لحكام ال�سريعة 
ال�سالمية الغراء والقانون: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة  
ال�سيك �سند الدعوى والبالغ قد رها �ستة الف  واربعمائة درهم والزمته 
اعتبارا  يوما   30 خ��الل  لال�ستئناف  قابال  حكما  ال��دع��وى.  مب�ساريف 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  امل�ستند.  هذا  لت�سلمك  التايل  اليوم  من 

2013/2/27م.
القا�سي /حممد كامل اجلندي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/6 ك ع ح    
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/عزيز 
متاى  فاداكيتيل  تونداتيل  �سيبي  ال�سيد:  الهند  اجلن�سية:  حممد  حممد  باتا�ساليل 
التجاري  ال�سم  يف  تنازل   : يت�سمن  حم��رر  على   الت�سديق  وطلب  الهند   اجلن�سية: 
واملرخ�سة من دائرة البلدية  )زهرة اليا�سمني لتجارة املواد الغذائية/ذ.م.م (  
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )46115( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة 
معلوما  ليكن  الم����ارات   اجلن�سية:  ال�سام�سي  حمد  خلف  ر�سا  ال�سيد/  اىل  بعجمان 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط   احلميدية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/150     

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
عبداهلل ابراهيم عبداهلل حممد ال�سعيدي اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق 
على التوقيع يف  حمرر يت�سمن : تنازل يف ال�سم التجاري )روك�سي ل�سيانة 
املباين (  واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
ال�سيد/ خليفة  )52452( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل 
معلوما  ليكن  الم������ارات      اجلن�سية:  امل��زروع��ي  حممد  خليفة  عبدالرحمن 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط   يف عجمان   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2012/1075     

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
عبيد م�سعود را�سد ال�سامان الكتبي اجلن�سية: المارات   وطلب الت�سديق على 
التوقيع يف  حمرر يت�سمن : تنازل يف ال�سم التجاري )كوم دوت كوم/ذ.م.م   
(  واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )55620( 
را�سد  م�سعود   اىل / حممد  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  لدى غرفة  وامل�سجل 
العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم��ارات  الكتبي اجلن�سية:  ال�سامان 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����س��اأن  ذوي  على  بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/154     

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
احمد ح�سن عبداهلل احلو�سني اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق على التوقيع 
يف  حمرر يت�سمن : تنازل يف ال�سم التجاري )م�سبغة الو�سمي (  واملرخ�سة 
وامل�سجل   )29548( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من 
لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل  / حميد �سعيد علي اجلاري الكتبي 
اجلن�سية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/143     
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

�سلطان حميد علي حمدي ال�سام�سي اجلن�سية: المارات  وطلب الت�سديق على 
التوقيع يف  حمرر يت�سمن : تنازل يف ال�سم التجاري )اي.ام.ار.ئي لالملنيوم 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�سة    ) والزجاج 
التجارة وال�سناعة بعجمان اىل  / حميد  امللف )12453( وامل�سجل لدى غرفة 
علي حمدي ال�سام�سي  اجلن�سية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    

 اعـــــــالن       
والت�سديقات-  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ب������ادارة  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ان���ا  اىل  ت��ق��دم   
وطلب  الهند  اجلن�سية:  كوتي  الدين  حمي  نالدكات  خورفكان:ال�سيد/  
الت�سديق على التوقيع يف حمرر يت�سمن :تنازل يف ح�سته البالغة %100 
يف ال���س��م ال��ت��ج��اري )جتــارة االحتــاد  ( وامل��رخ�����س م��ن دائ���رة التنمية 
ال�سادر   140005 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان،  مدينة  يف  القت�سادية 
بتاريخ 1978/6/15 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/
بان  للجميع  معلوما  ليكن  ال��ه��ن��د     اجلن�سية:  ب��وراك��ال  كوريانتي  عمر 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان  �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    

 اعـــــــالن       
والت�سديقات-  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ب������ادارة  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب  ان���ا  اىل  ت��ق��دم   
وطلب  الهند  اجلن�سية:  كوتي  الدين  حمي  نالدكات  خورفكان:ال�سيد/  
الت�سديق على التوقيع يف حمرر يت�سمن :تنازل يف ح�سته البالغة %100 
التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�س   ) القم�سة  )الريان  التجاري  ال���س��م  يف 
ال�سادر   141363 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان،  مدينة  يف  القت�سادية 
بتاريخ 1990/12/9 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/
عمر كوريانتي بوراكال اجلن�سية: الهند ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان  �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

               مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر
التنظيف  ك��م��ال خل��دم��ات  امل��دع��ي عليه/م�سطفى                        اىل 
والعمال الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد 
اأدن��اه وحددت املحكمة لها جل�سة  العمالية املذكورة  اقامو عليكم الدعاوي 

يوم الحد املوافق 2013/3/3 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
337/2013/13
338/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
حممد �سغري ح�سني عبدالر�سيد هولدير  

 جم�سيد ب�سا�س خر�سيد ب�سا�س              

مبلغ املطالبة
30600 درهم �سامل تذكرة العودة
30095 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
  اعال ن حكم غيابي بالن�سر

املهنة:   100566  : املوحد  الرقم  املن�سوري  الق�سيلى  را�سد  �ساهني  را�سد  احمد  اىل: 
موظف اجلن�سية: اماراتي املقيم: يعمل مبدر�سة الع�سكرية مبنطقة احلاوي ي�سكن يف 
مدينة حممد بن زايد فيال 195 حو�س 19 - 3103900-050 رقم الهاتف  2354142-
050 رقم املتحرك : 2354142-050 يحمل : جواز �سفر رقم 1721481 بناء على احلكم 
الثالثة  اجلزائية  الدائرة  ابوظبي/  ا�ستئناف  حمكمة  من  �سدك  ال�سادر  الغيابي 
 12577 رقم  الق�سية  يف   2012/3/29 اخلمي�س  بجل�سة  ابوظبي-  ا�ستئناف  مبحكمة 
ل�سنة  2011م جزاء نيابة كلية والقا�سي بحكمت املحكمة غيابيا ب�سقوط ال�ستئناف 
)احلب�س ثالث �سنوات( لك حق العرتا�س عليه خالل �سبعة ايام من تاريخ اعالنك 

اعمال لن�س املادة 1/229 من قانون الجراءات اجلزائية.
رئي�س نيابة ا�ستئناف/ابوظبي
 من�سور حممد نور املرزوقي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
          النيابة العامة

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1655 جتاري كلي  

لالدوية  الم���ارات  م�سنع   �سركة   -2 ال�سيد  حممد  رفعت  عليهما/1-   املحكوم  اىل 
احليوية ذ.م.م العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2012/1/28م  قد حكمت عليك 
�سيف  احمد  دروي�س  را�سد   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  هذه احلكمة يف 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  مبثابةاحل�سوري:  املحكمة  حكمت  بالتايل:  الكتبي 
الف  و�ستون  و�سبعة  مليون  خم�سة  دره��م   )5.067.411.07( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان 
تاريخ  تاخريية قدرها 5% منذ  فائدة  فل�س( مع  و�سبعة  دره��م  واح��د ع�سر  واربعمائة 
رفع الدعوى احلا�سلة بتاريخ 2012/8/7 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعى عليهما 
املحكمة  بتوقيعي وختم  .�سدر  املحاماة.  اتعاب  بامل�ساريف ومبلغ مائتي درهم مقابل 
اليوم  املوافق 2012/2/18 حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من  بتاريخ 

التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممدعمر مقن�سة    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثالثة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/836  مدين كلي                         
�سبيب  املدعي / بن  ان  �سي�سي   جمهول حمل القامة مبا  املدعى عليه/1- بولو  اىل 
مهدي  عبداحلميد  وميثله:  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  اي��ه-  ا���س  بي  وم�ساركوه 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  �سامل  قد  عبداحلميد حممد 
عليه مببلغ وقدره )1252556.73 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام  ال�����س��داد  ت��اري��خ  حتى   2010/2/8 امل����وؤرخ  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 القانونية 
وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2010/7 مدين.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/3/13
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

 ق�سم الق�سايا املدنية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/268   مدين كلي                           

اىل املحكوم عليه/1-يوري �سمرينوف   جمهول حمل القامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/11/29 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ نتاليا فيلونوفا بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا 
مقداره 5900000 درهم- خم�سة ماليني وت�سعمائة الف درهم- مع الزامه 
الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 1000 درهم الف درهم- مقابل اتعاب املحاماة.     
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     

   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         
   يف  الدعوى 2011/1540 جتاري كلي                  

اىل املدعى عليهم/1- حماد ثروت دا�ستي 2- �سامي اهلل حممد طارق 3- الطوا�س امللكي لتجارة قطع غيار 
ال�سيارات جمهويل حمل القامة  مبا ان املدعي/ ديني�س ديني�سوف  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
التايل: حكمة املحكمة مبثابة احل�سوري  التمهيدي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/11 احلكم 
وقبل الف�سل يف املو�سوع - بندب اخلبري احل�سابي املخت�س �ساحب الدور باجلدل- وتكون مهمته كالتي: 
الطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم. النتقال ملقر املدعى عليها 
الوىل والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت وبيان العالقة الواقع بني طريف الدعوى 
وبيان نوع املعامالت التي ربطت بني طريف الدعوى و�سندها وما قام املدعيان ب�سداده للمدعى عليهم و�سبب 
ك��ان مبالغ قد  اذا  وبيان ما  بالتزاماتهما فيما من عدمه  اوفيا  الدعوى قد  ك��ان  ط��ريف  اذا  وبيان ما  ذل��ك 
تر�سدت يف ذمة املدعي عليهم وكلفت املدعية. بايداع مبلغ �سبعة اآلف درهم كامانة للخبري.   وحددت لها 
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
  يف الدعوى رقم 2012/983 جزئي جتاري      

البال�سرت وال�سباغ �سد:  رم��زى لعمال  ع��ادل  : موؤ�س�سة  املقامة من   
موؤ�س�سة الرو�س للمقاولت العامة بال�سارة اىل قرار حمكمة ابوظبي 
بتاريخ  اخل����رباء  ادارة  وك��ت��اب   2013/2/11 ب��ت��اري��خ  امل��وق��رة  ال��ت��ج��اري��ة 
الدعوى  يف  هند�سيا  خبريا  بتكليفي  �سورتهما(  )مرفق   2013/2/18
ي��وم الثنني  ال��دع��وى �سيكون  ب��ان اجتماع اخل��ربة يف  اع��اله، نخطركم 
مبكتب  وذل���ك  �سباحا  ال��ع��ا���س��رة  ال�����س��اع��ة  مت���ام  يف   2013/3/4 امل��واف��ق 
اخلبري- برج العني- �سارع حمدان مكتب 302B فوق داناتا لل�سفريات 

- للعلم واحل�سور يف املوعد واملكان املحدد اعاله.
  اخلبري الهند�سى
ال�سيد احمد بان

اعالن اجتماع خربة
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/54 بيع عقار مرهون  
اىل املنفذ �سده/1- علي حمزة علي بور جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ باركليز بنك �س م ع وميثله: ع�سام عبدالمري حمادي 
 2013/2/17 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  التميمي  الفا�سلي 
اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )1.962.180.25 درهم( يف ملف التنفيذ 
 : املنطقة  مبنية-  )فيال  ونوعه  الرهن  حمل  /العقار  بيع  وال  اع��اله 
الثنية الرابعة- رقم الر�س 6365 رقم البلدية: 3442-394 رقم املبني : 

1328/423 امل�ساحة 18/257 مرت مربع( خالل 30 يوم من التبليغ.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28   

 مذكرة اعادة اعالن موعد جل�سة بالن�سر
رقم الدعوى 2012/382  كلي

اىل املدعي عليه: �سعيد علي  زيد �سعيدوه احلب�سي
حيث ان املدعي: را�سد �سيف علي زيد احلب�سي قد اقام عليك الدعوى احلقوقية 
يقت�سى  وعليه    )  168.000( مببلغ  للمطالبة  كلي  م��دين   -2012/382 رق��م 
ح�سورك اىل املحكمة املدنية )الدائرة الكلية( يف القاعة رقم 2 برا�س  اخليمة 
على  لالجابة  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2013/3/11 املوافق  الثنني  يوم  �سباح 
تخلفك عن احل�سور  ودف��وع ويف حالة  بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى 
غيابيا  ال��دع��وى  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار���س��ال  او 

بحقك.
امانة �سر الدائرة الكلية  

  حمكمة را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية
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اأخبـار الإمـارات
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Thursday  28   February    2013  -  Issue No   10728

عمرو مو�ضى ي�ضيد بجهود حاكم ال�ضارقة لالرتقاء بالت�ضال احلكومي

حميد القطامي : اإماراتنا متقدمة بروؤية قادتها ومنجزاتها العظيمة 

الطاير يبحث اآلية تنفيذ منحة الإمارات املقدمة اإىل �ضلطنة عمان ال�ضقيقة

موؤ�ض�ضة دبي للمراأة تنظم جل�ضة نقا�ضية حول التوطني

•• ال�صارقة-وام:

اأك����د ع��م��رو م��و���س��ى الأم����ني العام 
العربية  ال����دول  ال�����س��اب��ق جل��ام��ع��ة 
اأهمية منتدى الت�سال احلكومي 
الذي ي�ساهم يف طروحاته وتطوير 
خا�سة  احلكومي  الت�سال  اآل��ي��ات 
انه ياأتي مع التغيري الذي ي�سهده 

العامل ليوؤكد على وعي جديد.
مع  ح����دي����ث����ه  م����و�����س����ى يف  وق���������ال 

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ب��الت�����س��ال احلكومي  الرت���ق���اء  يف 
ال�سخ�سيات  لكبار  املنتدى  وجمع 
والع���الم���ي���ة خلدمة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

هدف الت�سال احلكومي.
مقابلته  يف  م���و����س���ى  اأع�������رب  ك���م���ا 
ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ال�����ت�����ي اأج�����راه�����ا 
الإعالمي حممد ماجد ال�سويدي 

يف الوقت الذي تقدم فيه الإعالم 
اخلا�س على احلكومي ب�سبب عدم 
حل��اق��ه ب��ف��ك��ر ال��ت��ط��وي��ر وك��ون��ه ل 
يقدم ال ما يريد ان يبلغه احلكام 
باإيجاد  م��و���س��ى  وط��ال��ب  لل�سعب. 
احلكومي  الع�������الم  ب����ني  ت����واف����ق 
الإعالم  ي��خ��رج  ل  واخل��ا���س حتى 
العربية  والثقافة  الأدب  اأط��ر  عن 
ميثاق  خ����الل  م���ن  وال����س���الم���ي���ة 

�سرف وامانة.

ت���ل���ف���زي���ون ال�������س���ارق���ة ان�����ه اأب�����دى 
تتوافق  ال���ذي  باملنتدى  اهتمامه 
دع��وت��ه م��ع م��ا ي�سهده ال��ع��امل من 
ت��غ��ي��ري ..م���ع���ت���ربا ال��ت��وا���س��ل بني 
احل���ك���وم���ة واجل���م���ه���ور ج�����زء من 
الو�سع اجلديد يف �سوء ما �سهدته 
بع�س الدول من ثورات كان �سببها 
احلكومة  ب����ني  ال���ت���وا����س���ل  ع�����دم 
واجل���م���ه���ور. واأع������رب م��و���س��ى عن 
خ��ال�����س ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره جلهود 

ال�سارقة  اإم��ارة  �سعادته بزيارة  عن 
متر  التي  ال�سيا�سية  الزم���ة  رغ��م 
مثل  اأن  اإىل  ..لف����ت����ا  م�����س��ر  ب��ه��ا 
ا�ستفادة  بداية  هي  املنتديات  هذه 
الت�سال  و���س��ائ��ل  م��ن  احل��ك��وم��ات 
اأم��ني ع��ام جامعة  احلديثة. وق��ال 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��اب��ق اإن���ن���ا ل 
ن�ستطيع اليوم ان منلي على الراأي 
اإىل  داع��ي��ا  ال��ت��ف��ك��ري  كيفية  ال��ع��ام 
احلكومي  الإع���الم  اآل��ي��ات  تطوير 

•• دبى-وام:

حممد  ح����م����ي����د  م������ع������ايل  اأك������������د 
والتعليم  الرتبية  وزير  القطامي 
للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  رئي�س 
دول����ة  اأن  احل���ك���وم���ي���ة  ال��ب�����س��ري��ة 
حتقق  املتحدة  العربية  الم����ارات 
يف كل عام اإجنازات جديدة ت�ساف 
العظيمة  منجزاتها  �سل�سلة  اإىل 
و�سول اىل املراتب املتقدمة عامليا 
بف�سل  وذل���ك  ك��اف��ة  ال�سعد  ع��ل��ى 
القيادة  وتوجيهات  جهود  ثم  اهلل 
ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة  الر�سيدة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
واخوانهما  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
و�سيوخ  ح���ك���ام  ال�����س��م��و  ا����س���ح���اب 

الأنظمة  م���ن  ال��ك��ث��ري  اإط���الق���ه���ا 
واملبادرات  التحفيزية  وامل�����س��اري��ع 
تاأهيل  لها يف  ي��دان  التي  احليوية 
راأ�����س امل����ال ال��ب�����س��ري ال���ق���ادر على 
العطاء والإجناز. من جانبه اعترب 
�سعادة الدكتور عبد الرحمن العور 
مدير عام الهيئة التقرير ال�سنوي 
كامل  ع���ام  ح�����س��اد   2012 ل��ع��ام 
واحلثيثة  املخل�سة  اجل��ه��ود  م��ن 
يف  اأ�سهمت  والتي  الهيئة  ملوظفي 
تعزيز ر�سالة الهيئة ومتكينها من 
اإليها  امل��وك��ل��ة  ب��امل��ه��ام  ال���س��ط��الع 
والأدوار املنوطة بها على م�ستوى 

احلكومة الحتادية.
�سكل   2012 العام  اأن  اإىل  واأ�سار 
من  للكلمة  م��ا  ب��ك��ل  ن��وع��ي��ة  نقلة 
الهيئة  م�ستوى  على  لي�س  معنى 
فح�سب بل على م�ستوى الوزارات 
واجل��ه��ات الحت��ادي��ة كيف ل وقد 
الب�سرية  امل��وارد  قانون  تعديل  مت 

الر�سيدة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  احلكيمة 
لقيادة الإمارات والتي لطاملا اأكدت 
الب�سرية  امل�����وارد  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة 
الإماراتية يف امليادين كافة للدفع 
قدما مب�سرية النه�سة التي تعي�س 
الدولة ف�سولها امل�سطرة بحروف 
ال��ت��م��ي��ز وب���ري���ق الإجن��������ازات ومل 
ممار�سات  اأف�����س��ل  تبني  يف  ت��ت��وان 
املوارد الب�سرية واأنظمتها وتوفري 
م�ستلزمات ومتطلبات هذا القطاع 
احليوي وذلك لتحقيق م�ستويات 

عليا من الأداء والإنتاجية.
للهيئة  ال�سنوي  التقرير  وي�سلط 
الب�سرية  ل����ل����م����وارد  الحت�����ادي�����ة 
احل���ك���وم���ي���ة ال�������س���وء ع���ل���ى اأب�����رز 
الهيئة  وم�������ب�������ادرات  م����ن����ج����زات 
وم�سروعاتها خالل العام 2012 
وبن�سختيه  وج����ذاب  لف���ت  ب�سكل 
وباللغتني  والإلكرتونية  الورقية 

العربية والإجنليزية 

المارات.
وقال يف كلمته الفتتاحية للتقرير 
ال�سنوي للهيئة الحتادية للموارد 
العام  ع���ن  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
يف  غ�����دت  الم���������ارات  اإن   2012
م�ساف الدول املتقدمة التي ي�سار 
لها بالبنان جلهة اهتمامها براأ�س 
امل�����ال ال��ب�����س��ري ك��و���س��ي��ل��ة وه���دف 
ت��ق��دم املجتمع  ب����اأن  اإمي���ان���ا م��ن��ه��ا 
ل���ن ي��ت��ح��ق��ق ب����دون وج����ود م����وارد 
حتقيق  على  وق���ادرة  كفوؤة  ب�سرية 
الحتادية  احلكومة  ا�سرتاتيجية 
امل�ستقبلية  الم�����������ارات  وروؤي����������ة 
لغد  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات 

اأف�سل.
واأو�سح اأن الهيئة ومنذ انطالقتها 
ا�ستطاعت اإحداث نقلة نوعية على 
م�ستوى اإدارات املوارد الب�سرية يف 
ال���������وزارات واجل����ه����ات الحت���ادي���ة 
اأك������رث م����ن ج���ان���ب م����ن خالل  يف 

ل��ل��ح��ك��وم��ة الحت����ادي����ة واإ�����س����دار 
عدا  ل��ه  ج��دي��دة  تنفيذية  لئ��ح��ة 
معلومات  اإدارة  نظام  ت�سغيل  عن 
وتطبيق  بياناتي  الب�سرية  امل��وارد 
والتدريب  الأداء  اإدارة  ن��ظ��ام��ي 
وال����ت����ط����وي����ر واإط�����������الق الإط��������ار 
التعريفي  ال�سرت�سادي للربنامج 
ل���ل���م���وظ���ف���ني اجل����������دد واإع�����������داد 
الالئحة املوحدة للجهات امل�ستقلة 
برنامج  تنفيذ  ومتابعة  وتطوير 
وو�سع  الم����ارات  حكومة  ق��ي��ادات 
الب�سرية  امل�������وارد  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
لالأعوام  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  يف 
نادي  وت��ف��ع��ي��ل   2016-2014
الكثري  وغ��ريه��ا  الب�سرية  امل����وارد 

من امل�سروعات واملبادرات.
واأكد اأن ما قامت وتقوم به الهيئة 
واجلهات  ال����وزارات  م�ستوى  على 
لثقافة  ي��وؤ���س�����س  اإمن����ا  الحت���ادي���ة 
الروؤى  م��ع  متا�سيا  ج��دي��دة  عمل 

•• اأبوظبي-وام:

الطاير  حميد  عبيد  معايل  بحث 
مع  املالية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
بن  ا�سماعيل  ب��ن  دروي�����س  م��ع��ايل 
امل�سوؤول عن  الوزير  البلو�سي  علي 
عمان  �سلطنة  يف  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وؤون 
الإمارات  دول��ة  منحة  تنفيذ  اآل��ي��ة 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة امل���ق���دم���ة اإىل 
ال�����س��ق��ي��ق��ة �سمن  ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان 
م�ساهمة الدولة يف برنامج تنمية 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
اأ�سحاب  اأق�������ره  ال������ذي  ال���ع���رب���ي���ة 
اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س 
خالل  اجلانبان  وناق�س  التعاون. 
الدولة  ل��وف��د  ال��ر���س��م��ي��ة  ال���زي���ارة 
ل�سلطنة  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  برئا�سة 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  ال�سقيقة  ع��م��ان 
مديرعام  ال�سويدي  �سيف  حممد 

ودولة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الكويت واململكة العربية ال�سعودية 
ودولة قطر وذلك لتمويل م�ساريع 
التنمية يف �سلطنة عمان على مدى 

10 �سنوات.
الطاير  حميد  عبيد  معايل  وق��ال 
حر�س  جت�����س��د  امل���ن���ح���ة  ه�����ذه  اإن 
العربية  الإم�����ارات  واه��ت��م��ام دول���ة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن �ساحب  امل��ت��ح��دة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�سلطنة عمان  على دعم وم�ساعدة 
ال�سقيقة متا�سيا مع النهج الرا�سخ 
فعال  دور  بلعب  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
الدول  التنمية يف  م�سرية  دع��م  يف 
التغلب  م��ن  ومتكينها  ال�سقيقة 
التي  والتحديات  ال�سعوبات  على 
مب�ستويات  والرت����ق����اء  ت��واج��ه��ه��ا 

معي�سة �سعوبها.

التنموية املتوخاة منها.
اأ�ساد معايل دروي�س بن  من جهته 
ا�سماعيل بن علي البلو�سي بالدعم 
امل�ستمر الذي تقدمه دولة الإمارات 
العربية املتحدة اإىل �سلطنة عمان 
الوطيدة  بالعالقات  نعتز  وقال   ..
ودولة  ال�سلطنة  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
والتي  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
تعد منوذجا يحتذى به يف التعاون 

الإقليمي الفعال .
ووجه ال�سكر لقيادة دولة الإمارات 
جوار  اإىل  ال���دائ���م  وق��وف��ه��ا  ع��ل��ى 
دعم  على  وحر�سها  عمان  �سلطنة 
عن  معربا  التنموية..  م�سريتها 
يقوم  ال��ذي  الفعال  للدور  تقديره 
للتنمية يف  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  ب��ه 
ب��الده من  التنمية يف  دف��ع عملية 
خ��الل الإ���س��راف على متويل هذه 

امل�ساريع التنموية احليوية. 

بالإنابة  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق 
ح��زم��ة امل�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة التي 
والتي  الإماراتية  املنحة  �ستمولها 
التنمية  عجلة  دف���ع  يف  �ست�ساهم 
واجلهود التي تبذلها ال�سلطنة يف 
التعامل مع التحديات القت�سادية 
والتنموية التي تواجهها بالإ�سافة 
الإقت�سادي  النمو  عجلة  لتعزيز 
ن��وع��ي��ه يف م�سرية  ن��ق��ل��ة  وحت��ق��ي��ق 
والإقت�سادية  الإجتماعية  التنمية 

التي ت�سهدها ال�سلطنة.
الإمارات  دول��ة  م�ساهمة  اأن  يذكر 
اأبوظبي  ي��دي��ره��ا ���س��ن��دوق  وال��ت��ي 
 2.5 للتنمية يف هذه املبادرة تبلغ 
 25 ي���ع���ادل  م���ا  اأي  دولر  م��ل��ي��ار 
الدعم  اإج��م��ايل قيمة  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
على  ن�ست  والتي  لل�سلطنة  املقدم 
دولر  م���ل���ي���ارات   10 ت��خ�����س��ي�����س 
دولة  ه��ي  خليجية  دول  اأرب���ع  م��ن 

ب�����دوره اأك����د ���س��ع��ادة حم��م��د �سيف 
الأخوية  العالقات  على  ال�سويدي 
بال�سلطنة  الإم�����ارات  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
العقود  مدى  على  تر�سخت  والتي 
ومتابعة  ب���ت���وج���ي���ه���ات  امل���ا����س���ي���ة 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ن  م��ب��ا���س��رة 
امل�ساريع  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ..
دع���م  يف  ح���ي���وي���ا  دورا  ����س���ت���ل���ع���ب 
التي  التنموية الطموحة  اخلطط 

تنفذها احلكومة العمانية.
ون���وه ال�����س��وي��دي ب��ال��ت��زام وحر�س 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة باأن  اأب���وظ���ب���ي  ���س��ن��دوق 
يكون �سريكا اأ�سا�سيا يف دعم عملية 
والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 
ت�����س��ع��ى حكومة  ال��ت��ي  امل�����س��ت��دام��ة 
خالل  م���ن  لتحقيقها  ال�����س��ل��ط��ن��ة 
ت����ق����دمي ال�����دع�����م ال�����������الآزم ال�����ذي 
تتطلبه تنفيذ امل�ساريع املموله من 
متابعه ل�سمان حتقيقها الأهداف 

•• دبي-وام:

اأم�س  ل��ل��م��راأة  دب��ي  موؤ�س�سة  نظمت 
الول اأوىل جل�سات جمل�س موؤ�س�سة 
دب���ي ل��ل��م��راأة حت��ت ع��ن��وان 2013 
بال�س  ذا  ف��ن��دق  يف  ال��ت��وط��ني  ع���ام 
انطالقا  وذل���ك  دب��ي  ت���اون يف  داون 
املراأة  م�ساركة  لتعزيز  �سعيها  م��ن 
التطور  ع��م��ل��ي��ة  يف  الإم�����ارات�����ي�����ة 
وال���ت���ن���م���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول����ة 

الإمارات.
للمراأة  دب��ي  موؤ�س�سة  جمل�س  ويعد 
م������ب������ادرة ج�����دي�����دة م�����ن م�����ب�����ادرات 

موؤ�س�سات  م��ن  وطنية  ق��ي��ادات  اإىل 
و�سائل  من  وع��دد  وحملية  احتادية 

الإعالم املحلية.
التوطني  مفهوم  اجلل�سة  وتناولت 
واأ�سباب ارتفاع ن�سبة وجود املراأة يف 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ع��ن وج��وده��ا يف 
املوارد  اإدارات  ودور  اخلا�س  القطاع 
التوطني  خطة  تطبيق  يف  الب�سرية 
ا�سرتاتيجيا  ���س��ري��ك��ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
النمو  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 

وحتقيق الأهداف.
كما تطرقت اجلل�سة �� التى ت�سمنت 
ال��ت��ي ط��رح��ت على  الأ���س��ئ��ل��ة  بع�س 

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
عاما   2013 ع���ام  اهلل  رع����اه  دب���ي 

للتوطني.
واأ�سافت ان اطالق جمل�س موؤ�س�سة 
دبي للمراأة جاء من منطلق حر�س 
حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
ال�سيخة  �سمو  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 
منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم 
رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة يف تعزيز 
مكانة وقدرات املراأة العاملة لتكون 

ع�سوا فعال يف املجتمع .

م�ساحة  توفري  اإىل  تهدف  املوؤ�س�سة 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ك���ب���رية ل��ل��م�����س��ارك��ني من 
م��ت��ح��دث��ني وح�����س��ور مل��ن��اق�����س��ة اأهم 
ب�سوؤون  املتعلقة  والق�سايا  املوا�سيع 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ودوره���ا 
الج����ت����م����اع����ي والق�����ت�����������س�����ادي يف 

املجتمع.
ح�سة  ال��دك��ت��ورة  اجل��ل�����س��ة  واأدارت 
بق�سم  امل�����س��اع��دة  الأ����س���ت���اذة  ل���وت���اه 
جامعة  يف  اجل��م��اه��ريي  الت�����س��ال 
نخبة  وم�ساركة  بح�سور  الم���ارات 
من املخت�سني يف املوارد الب�سرية يف 
القطاعني العام واخلا�س بالإ�سافة 

 �� موقع التوا�سل الجتماعي تويرت 
اإىل اأبرز التحديات واأف�سل احللول 
كفاءة  ورف���ع  التوطني  خطة  ل��دع��م 

املوارد الب�سرية يف دولة الإمارات.
�سالح  �سم�سة  اأكدت  املنا�سبة  وبهذه 
امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��وؤ���س�����س��ة دبي 
اأه��م��ي��ة ه���ذه اجلل�سة  ل��ل��م��راأة ع��ل��ى 
والتنمية  ال��ت��وط��ني  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي 
ملف  اأن  اإىل  ..م�������س���رية  ال��ب�����س��ري��ة 
ال��ت��وط��ني ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ودع���م 
خا�سة  الر�سيدة  القيادة  م��ن  كبري 
اأعقاب  يف  ت��اأت��ي  اجلل�سة  ه���ذه  واأن 
اعتماد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

اأخبار ال�ضاعة: تقدير دويل لدور الإمارات الإن�ضاين
•• اأبوظبي-وام:

ب��ه دولة  ت��ق��وم  ال���ذي  الإن�����س��اين  ال���دور  اأن  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  اأك���دت ن�سرة 
الإمارات العربية املتحدة يحظى بالتقدير الدويل املتزايد ملا يتميز به 
من �سدق ودينامية واإح�سا�س عميق بامل�سوؤولية يف تخفيف معاناة الفقر 

والت�سرد واللجوء والعوز ملاليني الب�سر حول العامل ..
 م�ست�سهدة مبا عرب عنه بو�سوح اأمني عام الأمم املتحدة بان كي مون 
اأ�ساد بدور الإم��ارات وموؤ�س�ساتها اخلريية  خالل زيارته الدولة حينما 
لقيادة  واخلريية  الإن�سانية  وباملواقف  املحتاجة  ال�سعوب  م�ساعدة  يف 
الإم�����ارات ال��ت��ي مت��د ي��د ال��ع��ون وامل�����س��اع��دة اإىل ك��ل م��ن يحتاج منوها 
مب�ساعداتها القيمة خالل موؤمتر املانحني الذي انعقد يف دولة الكويت 
دويل  تقدير  ع��ن��وان  وحت��ت  ال�����س��وري.  ال�سعب  مل�ساعدة  املا�سي  ال�سهر 

من  للعديد  واإمنائية  اإن�سانية  م�ساعدات  من  وتقدمه  قدمته  ما  اإىل 
التي تواجهها  املختلفة  الأزم��ات  العربية مل�ساعدتها على جتاوز  ال��دول 
والدولية اخلا�سة  الإقليمية  تن�سيق اجلهود  كما تقوم بدور متميز يف 
بربامج املعونات وامل�ساعدات لكل من اأفغان�ستان وباك�ستان . ونوهت باأن 
اأو �سمن الأط��ر اجلماعية  دول��ة الإم��ارات ل تكتفي بالتحرك الفردي 
اإن�سانية بل تدعو دائما اإىل  اأو ك��وارث  اأزم��ات  جتاه املناطق التي ت�سهد 
يكون  حتى  ال��دويل  الإن�ساين  العمل  يف  والفاعلية  اجلدية  من  مزيد 
قادرا على التعامل مع اأي حتديات اإن�سانية حمتملة يف اأي منطقة من 
باأن تعميق الأبعاد الإن�سانية يف التفاعالت  اإميانها  العامل من منطلق 
الدولية من �ساأنه اأن ي�سيع جوا من ال�سالم وال�ستقرار يف العامل وهو 
ما يخدم اجلميع ويعمق روابط احلوار والتفاهم وامل�سري امل�سرتك بني 

خمتلف ال�سعوب.

لدور الإمارات الإن�ساين قالت اإن دولة الإمارات العربية املتحدة متثل 
ركنا اأ�سا�سيا يف اأي جهد دويل اأو اإقليمي مل�ساعدة املت�سررين يف مناطق 
اإن�ساين  اإليها الأنظار عند مواجهة اأي حتد  الكوارث والأزم��ات وتتجه 
ودائما ما كانت على قدر هذه امل�سوؤولية. واأ�سافت الن�سرة التي ي�سدرها 
مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية..اأنه يف هذا ال�سياق 
�ساركت الدولة يف نهاية �سهر يناير املا�سي يف املوؤمتر الدويل للمانحني 
الذي ا�ست�سافته دولة الكويت لدعم الو�سع الإن�ساين يف �سوريا وتعهدت 
بتقدمي م�ساعدات مادية قدرها  300  مليون دولر لهذا الغر�س..كما 
اأكرث من م�ستوى فكانت مبادرة  اليمني على  ال�سعب  مل�ساعدة  حتركت 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
اهلل تخ�سي�س مبلغ  500  مليون درهم ل�سراء مواد غذائية ت�ستفيد 
منها حوايل مليون اأ�سرة على م�ستوى اجلمهورية اليمنية هذا..اإ�سافة 

 وبينت اأن التقدير الدويل املتزايد لدور الإمارات الإن�ساين مل ياأت من 
فراغ ولكنه ترجمة ملا تقوم به حتت قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل من جهود حثيثة للحد من 
اآثار وتداعيات الكوارث والأزم��ات الإن�سانية التي ت�سهدها العديد من 
وم�ساعدتها  فيها  املت�سررة  الفئات  معاناة  من  والتخفيف  العامل  دول 
يف  ال�ساعة  اأخبار  واأك��دت  تعي�سها.  التي  ال�سعبة  الظروف  جت��اوز  على 
ختام افتتاحيتها اأن العمل الإن�ساين الإماراتي اأ�سبح منوذجا للفاعلية 
والكفاءة والإجناز لأنه اأول يرتكز على موؤ�س�سات قوية حتظى بالدعم 
روؤية  م��ن  ينطلق  لأن��ه  وثانيا  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  جانب  م��ن  وال��رع��اي��ة 
ح�سارية ترى اأن اأهداف العمل الإن�ساين ل تقت�سر فقط على تقدمي 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل  اأي�سا  ذل��ك  تتعدى  بل  املعونات  اأو  امل�ساعدات 

اأهداف التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف املجتمعات التي تتلقاها .

ويل عهد اأم القيوين ي�ضتقبل �ضفري بلجيكا وقن�ضل عام تايالند يف دبي
•• اأم القيوين-وام:

اأم القيوين  ا�ستقبل �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد 
ام�س يف الديوان الأمريي كال على حدة �سعادة كري�ستيان تانغ �سفري اململكة 
يف  تايالند  مملكة  عام  قن�سل  �ساتورن  مونال�سارت  وتو�سابون  البلجيكية 
دبي اللذين قدما لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمهما مهام عملهما لدى 
الدولة . ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية و�سبل توطيد العالقات 
ب�سعادة  القيوين  اأم  �سمو ويل عهد  الإم���ارات. ورح��ب  بلديهما ودول��ة  بني 
ال�سفري البلجيكى وقن�سل عام مملكة تايالند .. متمنيا لهما طيب الإقامة 
اأحمد  بن  حميد  ال�سيخ  معاىل  اللقاء  ح�سر  عملهما.  مهام  فى  والتوفيق 
املعال وال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعال و�سعادة حميد جا�سم خلفان 
الأمني العام للمجل�س التنفيذى لإمارة اأم القيوين و�سعادة حميد حممد 
را�سد  و�سعادة  القيوين  اأم  �سامل مدير عام غرفة جتارة و�سناعة  بن  على 

حممد اأحمد مدير الت�سريفات يف الديوان الأمريي يف اأم القيوين.

تقرير املعرفة ال�سنوي يك�سف واقع التعليم العايل  

% زيادة عدد الطلبة يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل بدبي  11
•• دبي-الفجر:

ت�سم  دبي  اأن  الب�سرية عن  والتنمية  املعرفة  ك�سفت هيئة 
و58  األ��ف��اً   48 فيها  وي��در���س  ع��ايل  تعليم  موؤ�س�سة   53
املناطق  داخ���ل  موؤ�س�سة   32 بينها  م��ن  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب 
احلرة، ومتثل %60 من اإجمايل عدد موؤ�س�سات التعليم 
امللتحقني  الطالب  ع��دد  ال��زي��ادة يف  ن�سبة  وبلغت  ال��ع��ايل، 
مبوؤ�س�سات التعليم العايل بدبي %11، وهي ن�سبة الزيادة 
اخلا�سة  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  الطلبة  ال��ت��ح��اق  م��ع��دلت  ذات��ه��ا يف 
للتعليم العايل العاملة خارج املناطق احلرة، فيما ارتفعت 
معدلت الإلتحاق بفروع اجلامعات الدولية داخل املناطق 

احلرة بن�سبة 12%.
جاء ذلك خالل لقاء م�سرتك عقد يف قرية املعرفة بدبي 
جمل�س  رئي�س  ال��ك��رم  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  بح�سور  اأم�����س، 
املديرين مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية وعدد 
من م�سوؤويل الهيئة وروؤ�ساء اجلامعات العاملة يف املناطق 
احلرة، وتناول �سبل تعزيز اأداء فروع اجلامعات الدولية يف 
املناطق احلرة ا�ستناداً اإىل املعايري التنظيمية  التي ا�ستمل 
عليها قرار املجل�س التنفيذي رقم 21 ل�سنة 2011 ب�ساأن 

موؤ�س�سات التعليم العايل يف املناطق احلرة يف الإمارة.
رئي�س جمل�س  ال��ك��رم  اهلل  ال��دك��ت��ور عبد  ق��ال  م��ن جانبه، 
الب�سرية،   والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  امل��دي��ري��ن 
�سهدت اأعداد موؤ�س�سات التعليم العايل منواً م�ستمراً منذ 
ت�ساعفت  حيث   ،2003 ال��ع��ام  يف  املعرفة  قرية  تاأ�سي�س 
اأعداد الطلبة 4 مرات يف ال�سنوات الع�سرة الأخرية، وبات 
الطلبة  ا�ستقطاب واجتذاب  اليوم على  ق��ادراً  القطاع  هذا 
وبعد  ال��ع��ايل،  للتعليم  دول��ي��ة  وج��ه��ة  باعتبارها  دب��ي  اإىل 
اأيديكم  ب��ني  ن�سع  اأن  ي�سعدنا  ف��اإن��ه  ���س��ن��وات،   10 م���رور 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  واق��ع  ح��ول  ال�سنوي  ال���دوري  التقرير 
دبي 2012م ، والذي مت جمع بياناته يف اأكتوبر 2012م 

ومقارنة نتائجه مع بيانات اأكتوبر 2011.
برامج  توفر  دب��ي  يف  موؤ�س�سة   53 هناك  للتقرير  ووف��ق��ا 
املوؤ�س�سات  ه���ي  ف��ئ��ات  ث���الث  اإىل  ُم��ق�����س��م��ة  ع�����اٍل،  ت��ع��ل��ي��ٍم 
املناطق  يف  التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  الحت��ادي��ة  التعليمية 
احلرة واملوؤ�س�سات التعليمية املوجودة خارج املناطق احلرة، 
وكلية  زايد  الحتادية جامعة  التعليمية  املوؤ�س�سات  وت�سم 
من   6% وت�سكل  ل��ل��ط��الب،  دب��ي  وكلية  للطالبات،  دب��ي 
وهناك  دب��ي،  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تعداد  اإج��م��ايل 
22 الف و301 طالبا وطالبة ملتحقني يف 32 موؤ�س�سة 
تعليمية يف املناطق احلرة، 17 األف و 148طالباً وطالبة 
احلرة،  املناطق  خ��ارج  تعليمية  موؤ�س�سة   18 يف  ملتحقني 
اثنني  اأو  برناجماً  تقدم  التي  التعليمية  املوؤ�س�سات  وت�سم 
من الربامج املتخ�س�سة للغاية عدداً حمدوداً من الطلبة، 
اأكرث  اأن غالبية املوؤ�س�سات )%58( ت�سم يف كل منها  اإل 
من 300 طالب وطالبة، فيما ت�سم اإحدى ع�سرة موؤ�س�سة 

تعليمية اأكرث من 2000 طالب وطالبة.
العايل  التعليم  مب��وؤ���س�����س��ات  ال��دار���س��ني  الطلبة  وينتمي 
الطلبة  وُي�سكل  اجلن�سيات،  من  متنوع  طيف  اإىل  دب��ي  يف 
يليهم   ،)43%( ب��واق��ع  الأك���رب  املجموعة  الإم��ارات��ي��ون 
زيادة كبرية  بواقع )%21(. وطراأت  الآ�سيويون  الطلبة 
يف اأعداد الطلبة القادمني من الدول العربية والإفريقية 
الذكور  الطلبة  ن�سبة  وت��ف��وق  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ع  مقارنة 
العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  كافة  يف  الإن���اث  م��ن  اأق��ران��ه��م 
هذه  وتعد  ل��الإن��اث،  و)44%(  للذكور   )56%( ب��واق��ع 

الن�سبة م�سابهة لن�سبة العام املا�سي.
التعليم  موؤ�س�سات  م��ن  وع�����س��رون  �ستة  اأن  التقرير  وذك��ر 
ال��ع��ايل يف دب��ي ه��ي ف���روٌع جل��ام��ع��ات دول��ي��ة م��ن 10 دوٍل 
خمتلفة، هي اأ�سرتاليا واململكة املتحدة والوليات املتحدة 

وايرلندا  وباك�ستان  واإي����ران  ورو���س��ي��ا  والهند  الأم��ري��ك��ي��ة 
وفرن�سا ولبنان، وُتلبي هذه اجلامعات حاجة الإماراتيني 
واملقيمني، وجتتذب طلبة من خارج الدولة، وتوفري �سهادة 

م�سّدقة من اجلامعة الأم.
 468 ب��ح��وايل  يلتحقون  ال��ط��ل��ب��ة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���اف 
مقارنة   %8 بن�سبة  زي��ادة  ميثل  ما  اأي  اأكادميياً،  برناجماً 
ال��زي��ادة يف م�ستويات  ه��ذه  ُوج��دت  وق��د  املا�سي،  العام  مع 
غالبية  وتغطي  وال��دك��ت��وراه،  واملاج�ستري  البكالوريو�س 
هذه الربامج )242 اأو%52( درجة البكالوريو�س، فيما 
وعلى  املاج�ستري،  درج��ة   )33%( برناجماً   157 يغطي 
ال��ربام��ج املطروحة )37%(  %37 م��ن  اأن  ال��رغ��م م��ن 
الدرا�سية  امل���ج���الت  اأن  اإل  الأع����م����ال،   ق��ط��اع  ت�����س��ت��ه��دف 
الأخرى، �سهدت زيادة يف ال�سنوات الأخرية، وعلى الأخ�س 
والعلوم  والقانون  الإن�سانية  والعلوم  الهند�سة  ميادين  يف 
جديدة  ب��رام��ج  ت�سعة  ط��رح  ومت  والفيزيائية،  الطبيعية 
ل��ل��ه��ن��د���س��ة، و���س��ب��ع��ة ل��ل��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة وخ��م�����س��ة للعلوم 

الطبيعية والفيزيائية.
واأو�سح التقرير اأن فروع موؤ�س�سات التعليم العايل الدولية 
درا�سياً، توؤدي كلها يف نهاية  237 برناجماً  يف دبي توفر 
ُم�سادق  تعليمي  موؤهل  على  الطالب  ح�سول  اإىل  املطاف 
الربامج )43%(  ه��ذه  العديد من  وتغطي  دول��ي��اً،  عليه 
وا�سعة  جمموعة  توفر  كما  البكالوريو�س،  درجة  م�ستوى 
من التخ�س�سات لتعزيز مهارات ال�سكان العاملني يف دبي، 
ويلتحق الطلبة مبجموعة متنوعة من الربامج الدرا�سية 
والدكتوراه، حيث  الدبلوم  ت��رتاوح ما بني درجتي  دبي  يف 
فيما  البكالوريو�س،  بربامج   )69%( معظمهم  يلتحق 
ارتفع  ك��م��ا  و  امل��اج�����س��ت��ري،  ب��ربام��ج  منهم   19% يلتحق 
عدد طلبة م�ستوى الدكتوراه من 149 اإىل 274 طالب 
اأن ُيعزى النخفا�س يف م�ستوى الدبلوم  وطالبة، وميكن 
والدبلوم العايل اإىل توقف كليات التقنية العليا عن تقدمي 

هذه الربامج.
التخ�س�سات  اأك����رث  الأع���م���ال،  اإدارة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأف�����اد 
يليها   ،)42%( بن�سبة  الطلبة  ب��ني  ان��ت�����س��اراً  ال��درا���س��ي��ة 
الإعالم والت�سميم )%10(، كما اإن هناك اأعداداً كبريًة 
تلتحق بربامج الهند�سة )%9( والعلوم الإن�سانية )8%( 
والقانون )%7( )مبا يف ذلك الطلبة يف كلية �سرطة دبي( 

وتقنية املعلومات )5%(. 
وليزال يدر�س عدٌد قليل ن�سبياً من الطلبة برامج الطب 
والفيزيائية  الطبيعية  والعلوم   )1%( والرتبية   )2%(
)%1( وال�سياحة وال�سيافة )%1(. ويلتحق حوايل 8% 
من اإجمايل الطلبة بربامج تاأ�سي�سية، توؤهل الطلبة الذين 

تركوا املدر�سة باملهارات الالزمة للدار�سة اجلامعية.
وب��ل��غ ع����دد اخل��ري��ج��ني م���ن م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 
9،139 طالباً وطالبة يف العام الدرا�سي 2012/2011 
، و�سهد ذلك العام زيادة ب�سيطة يف اأعداد اخلريجني من 
من  اخلريجات  باأعداد  مقارنة   )54%( الذكور  الطلبة 
الإناث )%46(، وبلغت هذه الزيادة ن�سبة %8 يف اأعداد 
املن�سرم،  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  م��ع  مقارنة  عموماً  اخلريجني 
عددهم  ال���ب���ال���غ   54%( اخل���ري���ج���ني  م��ع��ظ��م  وح�����س��ل 
 36% ح�سل  فيما  البكالوريو�س،  درج��ة  على   )4،911
)3،284( من اخلريجني على درجة املاج�ستري، وح�سل 
اإدارة  الدكتوراه، و�سكَّل خريجو  10 خريجني على درجة 
بتعداد  اخل��ري��ج��ني )58%  ن�����س��ف  م��ن  اأك����رث  الأع���م���ال 
 11%( الهند�سة  خريجي  ع��دد  واأظ��ه��ر   ،) بلغ5،274 
اأي 1،013( زيادة كبرية على مدى الأعوام املا�سية، ول 
تزال هناك اأعداد قليلة ن�سبياً يف جمالت العلوم الطبيعية 
والفيزيائية )%1 اأي 60(، والرتبية والتعليم )%2 اأي 

160( وال�سياحة وال�سيافة )%1 اأي 121(.
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العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1660  جت كل- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  المارات   اجلن�سية:  املرزوقي  ا�سماعيل  �سعيد  ماجد  مدعي/ 
علي ا�سماعيل علي ال ب�سر اجلن�سية: المارات   مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية 432.500 درهم املطلوب اعالنه/ علي ا�سماعيل علي ال ب�سر اجلن�سية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات 
الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل 

2013/2/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/192  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ حميد خادم حميد املن�سوري  عن نف�سه وب�سفته وكيال عن ورثة خادم حميد العوفرى 
املن�سوري وهم و�سحة ومرمي و�سلمى زوجة را�سد وجابر وحمامه اجلن�سية: المارات مدعى 
مارون  نخله  بوكالة  املب�سلي  حميد  عبداهلل  عدنان  ملالكها  للعقارات  املعجزة  موؤ�س�سة  عليه: 
البالغة  ا�ستثمار  الغ�سني لبناين اجلن�سية اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: ف�سخ عقد 
قيمته 4.000.000 درهم + تعوي�س بقيمة 500.000 درهم املطلوب اعالنه/  موؤ�س�سة املعجزة 
للعقارات ملالكها عدنان عبداهلل حميد املب�سلي بوكالة نخله مارون الغ�سني لبناين اجلن�سية 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/04 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
التجارية مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/8  جت  جز- ب �س- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
احليمد  ك�سار  كامل  ميثلها  امل�سلحة  والنجارة  للحدادة  الفرات  �ساطىء  مدعي/ 
اجلن�سية: المارات مدعى عليه: �سركة غروب الظفرة للمقاولت العامة ميثلها حممد 
�سياح �سامل طما�س املن�سوري اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
82000 املطلوب اعالنه/�سركة غروب الظفرة للمقاولت العامة ميثلها حممد �سياح 
�سامل طما�س املن�سوري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر)باحلكم التمهيدي( حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - الكائنة بني يا�س �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة  التجارية                                                                                    

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

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  278/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�ستاأنف : مكتب الفر�سة لتاجري ال�سيارات وميثله: جربان قحطان اجلن�سية: 
المارات   امل�ستاأنف عليه:وليد جعفر احمد العامري اجلن�سية: اليمن مو�سوع 
ال�ستئناف : ا�ستئناف حكم رقم 2012/775 جتاري جزئي    املطلوب اعالنه/ 
وليد جعفر احمد العامري اجلن�سية: اليمن   العنوان: بالن�سر   مبا ان امل�ستاأنف 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/775 جت جز-م ت- ب- اأ ظ 
وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة- 
مع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                              قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28     
               مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                      اىل املدعي عليه/مرحبا للخدمات الفنية وتنظيف املباين 
ب���اأن املدعيني ق��د اق��ام��و عليكم  �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم 
املحكمة لها جل�سة يوم الربعاء  اأدن��اه وح��ددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي 

املوافق 2013/3/6 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
4966/2012/13
5068/2012/13

م
1
2

ا�سم املدعي
�ساميم ح�سني ريا�س الدين

حممد �سوزن حممد بديع الزمان 

مبلغ املطالبة
18180 درهم �سامل تذكرة العودة
22700 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  573/ 2012 -جتاري - م ت- �س- اأظ

غري  ر�سا  احمد  حممد  املحامي/  ا�سم  الوطني  القيوين  ام  بنك   : امل�ستاأنف 
م�سجل اجلن�سية: المارات  امل�ستاأنف عليه:ال�سيخ حممد را�سد حممد علي 
املعال اجلن�سية: المارات    مو�سوع ال�ستئناف : تعديل احلكم اىل  174.256 
الف درهم    املطلوب اعالنه/ال�سيخ حممد را�سد حممد علي املعال اجلن�سية: 
المارات العنوان: بالن�سر)وذلك ل�ستالم تقرير اخلربة( مبا ان امل�ستاأنف قد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/1912 ت ك �س - اأظ ب  وحدد 
لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
9.30 �سباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة- مع�سكر 
اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                              قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
  اخطار يف الق�سية التنفيذية - رقم   2011/1718   تنفيذ عام

اىل املحكوم عليه /ع�سام �سبحي ح�سن قا�سم عنوانه : بالن�سر قد �سدر 
ل�سالح/  رقم 2009/1983  البتدائية حكم  ابوظبي  �سدك من حمكمة 
بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  ومب��ا  مالية  ك��وب مطالبة  ن��ورث  �سركة 
القيام   املحدد لذلك، لذا عليك  ر�سوم  الذكر ودفع  �سالف  تنفيذ احلكم 
العالن.  ن�سر هذا  تاريخ  يوما من  بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�سرة 
بادارة  2013/3/11 حل�سورك  قد مت حتديد جل�سة  بانه  كما نخطركم 
ف�ستتخذ  احل�سور  عن  تخلفك  حالة  ويف  �س   )8.30( ال�ساعة  التنفيذ 
يف حقك الج��راءات القانونية املنا�سبة. . �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ 2013/2/25.
 القا�سي/ ه�سام الرتيكي                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية- ادارة التنفيذ

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
  ا�ستدعاء للف�سل يف ال�ستئناف رقم 2011/536     

�سوجات  رف��ي��ق   -2 ذ.م.م  احل��دي��ث��ة  ل��ل��ت��وري��دات  ال��ع��رب��ي  �سركة  �سدهما/  امل�ستاأنف 
لتجارة  الرا�سد  موؤ�س�سة عبداملنعم   : امل�ستاأنف  ان  بالن�سر مبا  العنوان:  حممد خان 
مواد البناء   قد ا�ستاأنفت احلكم البتدائي ال�سادر من حمكمة ابوظبي البتدائية 
/الدائرة  ال�ستئناف  حمكمة  ام���ام  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت   2011/54 الق�سية  يف 
التجارية  ال�ستئنافية الوىل /�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد يف ال�ساعة 10.00 
من �سباح يوم الثنني املوافق  2013/3/4 لالجابة على ال�ستئناف املقام �سدك وفق 
التاريخ حمدد ل�سماع ال�ستئناف، فعليك ان  . ومبا ان هذا  املرفق  طلب ال�ستئناف 
تقدم مذكرة بدفاعك و�سورا مل�ستنداتك ، واعلم انه يف حال عدم احل�سور يف املوعد 
�سيف�سل يف ال�ستئناف يف غيابك. وان كان لديك ا�ستئناف مقابل عليك ان تتقدم به 

اىل املحكمة خالل املدة القانونية. �سدر بتاريخ 2013/2/25م
 قلم اال�ستئناف التجاري  

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

العدد  10728 بتاريخ   2013/2/28     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/105  تنفيذ م�ساحلة 

اىل املحكوم عليه /   حممد علي جابر ال�سافعة عنوانه: بالن�سر - قد �سدر 
�سليم  �سعيد  ل��ه/  املحكوم  ل�سالح   2005/134 رق��م  الق�سية  يف  حكم  �سدك 
ح�سن    ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�سم 
املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي: تنفيذ ت�سوية مطالبة 
ر�سم  دره��م ب-   169.300 املطلوب حت�سيله:  املبلغ  اأ-  دره��م   169.300 مالية 
ل��ذا فانت  بالتنفيذ- 3000 دره��م ت: املجموع : 172.300 دره��م    الت�سريح  
مكلف باحل�سور امام هذه املحكمة علما بانه حتددت جل�سة يف  ال�ساعة 8.30 
من �سباح يوم 2013/3/11 لتنفيذ ما ذكر اعاله، ويف حال تخلفك عن ذلك 
فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة. �سدر بتوقيع وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/2/12م.
القا�سي/ه�سام حممد الرتيكي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   ادارة التنفيذ       

العدد 10728 بتاريخ 2013/2/28   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلليد ل�سالح املكيفات 

والثالجات رخ�سة رقم:CN 1173010 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي مبارك علي الق�سيلي املن�سوري )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف م�ستاق احمد منظور احمد
تعديل وكيل خدمات

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10728 بتاريخ 2013/2/28   

 اإعــــــــــــالن
�سركة/او.تي.يف.ا�س.ايه  ال�سادة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  ذ.م.م 
ال�سركات  �سجل  يف   )2472( رقم  حتت  واملقيدة  الفجرية 
الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )8( 
ل�سنة 1984م يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار 
الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات 
الرتخي�س والقيد /التجديد/التعديل البيع والندماج لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من  باعرتا�سهم اىل 
الت�سجيل  اإدارة  القت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر 

التجاري �س.ب:)677( - الفجرية.حتريرا يف:2013/2/26
 وزارة القت�ساد

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10728 بتاريخ 2013/2/28   

اعالن عن ت�سجيل �سفينة
تعلن الهيئة الوطنية للموا�سالت )قطاع النقل البحري( بان 
ال�سادة/ ا�سفار لقوارب النزهة قد تقدموا بطلب ت�سجيل 

ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

على كل من له اعرتا�س على ت�سجيل ال�سفينة مراجعة مكتب 
ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة اق�ساها 60 يوما من تاريخ 

هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

العلم ال�سابق
ابوظبي  
ابوظبي 
ابوظبي 

رقم الت�سجيل ال�سابق
ap1445/5757م

ap496/4341م

ap2317/751م

ا�سم ال�سفينة
ا�سفار 3 �سابقا �سراب

ا�سفار 4 �سابقا ت�سالينج
ا�سفار 5 �سابقا القبي�سي 4

العدد 10728 بتاريخ 2013/2/28   

 اعــــــــــــالن
احلرير  ال�سادة/طريق  بان  لل�سياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
  TL09195 لل�سفر ذ.م.م ويحملون الرخ�سة ال�سياحية رقم
احمد  و�سيم  ال�سيد/  من  كل  ان�سحاب  بطلب  تقدموا  قد 
ماجد  حممد  وال�سيد/مازن  اجلن�سية  �سوري  عبدال�سالم 
للرخ�سة  القانوين  ال�سكل  وتغري  اجلن�سية  �سوري  خطاب 
موؤ�س�سة  اىل  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  ال�سياحية 
هذا  على  العرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  فردية.وعلى 
الجراء التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�سبوع ميالدي من 
الهيئة غري م�سوؤولة عن  ن�سر هذا العالن وال فان  تاريخ 
اي حقوق او دعاوي بعد انق�ساء هذه املده حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املذكورة اعاله .
 اإدارة املعايري ال�سياحية

هـيئة ابوظـبي لل�ســياحة والثقافة

ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY

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

بتاريخ :2012/11/6م املودعة حتت رقم : 181553 
با�سم:�سركة النخبة للوازم الطرق - ايكو ذ.م.م     

وعنوان:كورني�س القرم ، �س.ب: 29410 ، هاتف: 026500855  
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات جتميع ت�سكيلة متنوعة من ال�سلع لغاية عر�سها و�سرائها من قبل امل�ستهلكني عند احلاجة ول ينطوي 
ذلك على خدمة النقل خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

الواقعة بالفئة :35
باللون  مثلثات  ا�سكال  ال�سكل  وداخ��ل  الغامق  الزرق  باللون  مربع  �سكل  عن  عبارة  العالمه:العالمة  و�سف 
وا�سفل  اليمني  جهة  على  متجهة  واربعة  الي�سار  جهة  على  متجهة  ثالث  مثلثات(  0�سبعة  �سغريه  البي�س 

ال�سكل E C O باللون الزرق الغام�س . 
ال�سرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

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

بتاريخ :2012/4/19م املودعة حتت رقم : 172307 
با�سم:زياد امري احمد �سالح     

وعنوان:العني ، �سارع خليفة منطقة ال�سوق ، بناية ورثة ال�سيد حممد علي الها�سمي ،
 �س.ب:1667 ، هاتف: 037515018 ، فاك�س: 037515019   

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
�سيدلية

الواقعة بالفئة :44
الكلمات  وا�سفل   pharmacy كلمة  وا�سفلها  باللغة الجنليزية   alain كلمة  العالمه:عبارة عن  و�سف 
توجد كلمة �سيدلية العني باللغة العربية ويوجد خط على حرف I وحرف ن ب�سكل مميز وجميع الكلمات 

باللون البي�س والزرق . 
العالمة لعتبارها  alain مبعزل عن  العني  كلمة  ا�ستخدام  بحق ح�سري عن  املطالبة  ال�سرتاطات:عدم 

منطقة جغرافية .
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

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

بتاريخ :2012/4/19م املودعة حتت رقم : 172306 
با�سم:زياد امري احمد �سالح     

وعنوان:العني ، �سارع خليفة منطقة ال�سوق ، بناية ورثة ال�سيد حممد علي الها�سمي ، 
�س.ب:1667 ، هاتف: 037515018 ، فاك�س: 037515019   

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
عند  و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  لتمكني  الغري  ل�سالح  )اح��ذي��ة(  ال�سلع  من  جمموعة  جتميع  خدمات 

احلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة النقل.
الواقعة بالفئة :35

كلمة  املعني  وا�سفل  مميز  ب�سكل  القدمني  خلطوات  ر�سمه  وداخله  معني  عن  عبارة  العالمه:ال�سعار  و�سف 
)مركز العناية بالقدم( باللغة العربية وكلمة )foot care center( باللغة الجنليزية وجميعها باللون 

الزرق الفاحت والغامق . 
ال�سرتاطات:دون ا�سرتاطات .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

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

بتاريخ :2012/4/19م املودعة حتت رقم : 172308 
با�سم:زياد امري احمد �سالح     

وعنوان:العني ، منطقة ال�سوق ، بناية ورثة ال�سيد حممد علي  ، �سارع خليفة ،
 �س.ب:1667 ، هاتف: 037515018 ، فاك�س: 037515019   

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
خدمات جتميع جمموعة من ال�سلع )ادوات طبية( ل�سالح الغري لتمكني الزبائن من معاينتها و�سرائها عند 

احلاجة ول ينطوي ذلك على خدمة النقل.
الواقعة بالفئة :35

لعائلة  ر�سمه  وا�سفلها  العربية  باللغة  الطبية(  والتجهيزات  احلياة  )ع��امل  كلمة  عن  العالمه:عبارة  و�سف 
 life world medical سحيحه اجل�سم وبجانبهم �سخ�س مقعد من ذوي الحتياجات اخلا�سة وا�سفلها�

 . مميز  هند�سي  ب�سكل  �سغريه  ودائرة  خطني  يوجد  الكلمات  وي�سار  الجنليزية  باللغة   supplies
ال�سرتاطات:دون ا�سرتاطات .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

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

بتاريخ :2012/10/14م املودعة حتت رقم : 180620 
با�سم:ال�سيد/علي حممد را�سد �سامل احلمادي     

وعنوان:ال�سارقة ، �س.ب:40908 ، هاتف: 5381939 ، المارات العربية املتحدة.  
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات والقامة املوؤقتة.
الواقعة بالفئة :43

وكلمة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ب���الح���رف  م��ك��ت��وب��ة   SHAWARMA EXTREME ال��ع��الم��ه:ك��ل��م��ة  و���س��ف 
SHAWARMA بخط مميز باللون الربتقايل وكلمة EXTREME باللون الربتقايل داخل مربع 
الر�سمة  باللون الربتقايل واعلى  ب�سكل مميز  ال�ساورما  ل�سكل  الكلمة يوجد ر�سم  باللون ال�سود على ميني 

وا�سفلها يوجد خطني عري�سني بال�سود . 
ال�سرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

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

بتاريخ :2012/3/14م املودعة حتت رقم : 170567 
با�سم:تومام فالبيل ايرتومان عبدالقادر     

وعنوان:دبي ، ديرة ، �س.ب: 90196 ، هاتف: 042953686 ، فاك�س: 042941334  
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة او مطلية بها غري الواردة فئات اخرى 
املجوهرات الكرمية ادوات قيا�س الوقت وادوات قيا�س الوقت الدقيقة.

الواقعة بالفئة :9
و�سف العالمه:SMART LIGHT العبارة SMART LIGHT مدونة بحروف لتينية كبرية 
بلون ا�سود حيث كلمة LIGHT  مدونة ب�سكل عمودي على امتداد حرف T من كلمة SMART يعلوها 

�سكل مثلث مائل على امتداد كلمتي العالمة بلون احمر وجميعها على خلفية مربعة بي�ساء. 
ال�سرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

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

بتاريخ :2011/7/12م املودعة حتت رقم : 159814 
با�سم:Premex برميك�س     

وعنوان:دبي ، �س.ب:30755 ، هاتف: 2624414 ، فاك�س: 2661223  
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

عدد وادوات يدوية )تدار باليد( ماكينات حالقة كهربائية او غري كهربائية �سفرات ماكينات احلالقة علب 
لل�سعر مق�سات لالظافر مو�س للحالقة �سفرات  ادوات قطع )�سفرات للحالقة مق�سات  ماكينات احلالقة 

للحالقة(.
الواقعة بالفئة :8

و�سف العالمه:Premex برميك�س عربية ولتينية بال�سود. 
ال�سرتاطات:ل يوجد .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/3659 الدائرة الكلية املدنية الثانية
ل�ساحبتها  العقارية  ام خليفة   -3 الغدائي  احمد  بدور عبداهلل   -2 اآل رحمة  املدعى عليهم:1/مهدي حممد  اىل 
بدور  ل�ساحبتها/  والعقارية  التجارية  خليفة  ام  وموؤ�س�سات  �سركات  4-جمموعة  الغدائي  احمد  عبداهلل  /بدور 
املذكورة  الدعوى  املحكمة  اقامت عليكم لدى هذه  ب�ستكى،قد  املدعية: خريية عبداهلل  ان  الغدائي حيث  عبداهلل 
املوؤرخني  عليهم  واملدعى  املدعية  بني  املربمني  البيع  عقدي  ونفاذ  �سحة  يلي:  مبا  فيها  تطالبكم  اعاله  رقمها 
الكائنني  �سيارة  رقم 2002+ موقف  وال�سقة  الر�سي  بالطابق   2 رقم  التجاري  باملحل  املتعلقني  �سهر 2005/4  يف  
وفقا  املدعية  على  بعاليه  العقدين  املذكورتني يف  املباعتني  الوحدتني  بت�سليم  عليهم  املدعى  وبالزام  ملياء  برج  يف 
عليهم  املدعى  الزام  املخت�سة.  العقاري  الت�سجيل  دائرة  لدى  باأ�سمها  وت�سجيلهما  فيهما  الواردة  للموا�سفات 
مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية التعوي�س املقرر مبوجب عقدي بيع الوحدتني العقارتني بواقع 120 درهم يوميا 
واعتبارا من تاريخ 2006/12/1 وحتى تاريخ الت�سليم الفعلي للوحدتني. الزام املدعى عليهم بذات ال�سفة بجميع 
الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وعلى �سبيل التناوب ويف حال ا�ستحالة التنفيذ العيني 1- ف�سخ عقدي 
بالطابق   2 رقم  التجاري  باملحل  املتعلقني   2005/4 �سهر  املوؤرخني يف  عليهم  واملدعى  املدعية  بني  املربمني  البيع 
الر�سي وال�سقة رقم 2002 موقف �سيارة الكائنني يف برج ملياء امل�سيد على قطعة الر�س رقم 1099 مبنطقة املجاز 3 
بال�سارقة 2- الزام املدعى عليهم مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية املبالغ من طرفها وقدره 632500 درهم بال�سافة 
عليهم  املدعى  الزام   -3 ال�سداد.  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  واعتبارا من   %9 بواقع  التاخريية  الفائدة  على 
مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية ال�سرط اجلزائي املقرر مبوجب عقدي بيع الوحدتني العقارتني بواقع 120 درهم 
يوميا واعتبارا من تاريخ 2006/12/1 وحتى تاريخ الف�سخ . 4- الزام املدعى عليهم بان يوؤديا للمدعية مبلغ باأداء 
الدعوى.  الوحدتني مو�سوع  �سراء  املق�سودة من  الربح  املنفعة  مبلغ )500.000 درهم( تعوي�سا جابرا عن فوات 
5- الزام املدعى عليهم بذات ال�سفة بجميع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�سي ح�سوركم 
امام هذه املحكمة)الدائرة الكلية املدنية الثانية( القاعة رقم )137( يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح 
يوم 2013/3/6 للرد على الدعوى وتقدمي مالديكم من بينات ويف حال تخلفكم عن احل�سور يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.

قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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حّذر معهد بريطاين للدرا�سات الأمنية والدفاعية يف تقرير اأ�سدره 
اإج��راء تخفي�سات  تواجه  الربيطانية  امل�سلحة  القوات  اأن  ام�س من 
احلكومة  ق��رار  ب�سبب  ا�سرتليني،  جنيه  مليار   11 لتوفري  جديدة 
الئتالفية قطع الإنفاق احلكومي. ون�سبت �سبكة )�سكاي نيوز( اإىل 
اجلي�س  اإن  القول  )رو���س��ي(  املتحدة  للخدمات  امللكي  املعهد  تقرير 
الربيطاين قد ي�سطر اإىل ت�سريح املزيد من اجلنود بدءاً من عام 
2015 للتمّكن من التاأقلم مع قرار احلكومة الئتالفية تخفي�س 
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  اأن  التقرير  واأ���س��اف  ال��دف��اع.  ميزانية 
�ستواجه مرحلة �سعبة خالل عام 2015 ب�سبب تخفي�س ميزانيتها 
ك��ان��ت اعلنت  اأن  امل��زي��د م��ن اجل��ن��ود، بعد  ق��د جت��ربه��ا على ت�سريح 
حزيران- من  اعتباراً  جندي   5300 لت�سريح  خطط  عن  م��وؤخ��راً 

تواجه  اأن  اح��ت��م��ال  )رو���س��ي(  تقرير  ا�ستبعد  وفيما  امل��ق��ب��ل.  يونيو 
الوزارة و�سعاً م�سابهاً للعجز الذي حلق مبيزانيتها يف عام 2010، 
اإىل  �ستدفعها  املتحدة  للمملكة  القت�سادية  التوقعات  اأن  اإىل  اأ�سار 

خف�س ميزانيتها اإىل جانب الكثري من الوزارات الأخرى.
وقال وزير الدولة الربيطاين ل�سوؤون الدفاع فيليب دان، امل�سوؤول عن 
املعدات والدعم والتكنولوجيا، يف معر�س رده على تقرير )رو�سي(، 
�ستزيد   2016-2015 املالية  لل�سنة  ال��دف��اع  وزارة  ميزانية  اإن 

بن�سبة %1 و�سادق على اخلطوة رئي�س الوزراء ديفيد كامريون.
 

األقي بابا الفاتيكان بنديكت ال�ساد�س ع�سر اآخر عظة له اأمام اجلمهور 
بعد ا�ستقالته من من�سبه ودخول ال�ستقالة حيز التنفيذ اعتبار من 
اليوم اخلمي�س، لي�سبح اأول بابا منذ نحو �ستة قرون يرتك موقعه. 
وقد حر�س بابا الفاتيكان امل�ستقيل على حتية احل�سور احلا�سد من 

حمبيه يف �ساحة القدي�س بطر�س و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة.
الوقت  موؤكدا يف  بعهده  امل�سطربة  املياه  �سماها  البابا عما  وحتدث 
نف�سه اأن اهلل لن يدع كني�سته تغرق . واأ�ساف اإنني متاأثر جدا واأرى 
اأن الكني�سة حية موؤكدا اأنه يدرك اأن ا�ستقالته اأمر خطري وجديد، 
يعود  اأن��ه  اإىل  واأ�سار   . �سلواته  الكني�سة يف  �سريافق  اأن��ه  على  و�سدد 
لعي�س حياة خا�سة. وقد قام البابا بجولة يف ال�ساحة ب�سيارته و�سط 
هتافات ح�سد ي�سم اأكرث من مائة األف رفعوا اأعالما ولفتات كتب 
عليها �سكرا بكل اللغات. ومن دون اأي مرا�سم احتفالية، ينهي البابا 
مهامه اليوم بعد وداع الكرادلة املوجودين بروما. ويتوجه بعد ذلك 
25كلم جنوب  اإىل كا�ستيل غاندولفو على بعد  على منت مروحية 
روما حيث يبقى �سهرين باملقر ال�سيفي للباباوات. وبعد تخليه عن 
اأ�سقف روما الفخري،  ال�16 بلقب  العر�س البابوي �سيكرم بنديكت 

و�سي�ستمر يف ارتداء الزي الأبي�س.
اإ�سادة وتعاطف احل�سود مع البابا فاإن الكثري من  وعلى الرغم من 
الكاثوليك �سدموا من قرار ال�ستقالة، وي�سعرون بالقلق من الآثار 

على م�ستقبل الكني�سة التي تعاين من م�ساكل داخلية.
 

والعمال  الغ��ت�����س��اب  عمليات  �سريالنكا  يف  الم���ن  ق���وات  ت��وا���س��ل 
اجلن�سية بحق التاميل امل�ستبه بانهم من املتمردين وذلك بعد اربع 
�سنوات من احلرب الهلية التي انت�سرت فيها احلكومة، ح�سب ما 
ق��ال��ت منظمة غ��ري حكومية ت��داف��ع ع��ن ح��ق��وق الن�����س��ان. وج���اء يف 
مار�سا  واجلي�س  ال�سرطة  ان  ووت�س  رايت�س  هيومن  ملنظمة  تقرير 
اعمال عنف جن�سية على نطاق وا�سع بحق معتقلني �سيا�سيني اثناء 
النزاع الذي انتهى يف ايار-مايو 2009 وا�ساف ان هذه املمار�سات 
ل تزال م�ستمرة حتى الن. واح�سى هذا التقرير 75 حالة حمددة 
ح�سلت بني 2006 و2012 يف ال�سجون الر�سمية ومراكز اعتقال 
ملنظمة  حت��دث��وا  ال�سحايا  معظم  ان  وا���س��اف  �سريالنكا.  يف  �سرية 
بوثائق  رواي��ات��ه��م  ودع��م��وا  �سريالنكا  خ��ارج  ووت�����س  رايت�س  هيومن 
معاملة  ل�سوء  او  للتعذيب  تعر�سوا  جميعهم  ان  اىل  م�سريا  طبية 
او لعمال عنف جن�سية  وو�سف اجلي�س ال�سريالنكا تقرير املنظمة 
2007 وايار- ارتكبت بني  بانه خمتلق مقرا فقط بخم�س حالت 

مايو 2009 يف عز احلرب.

عوا�صم

لندن

كولومبو

الفاتيكان

م�ضر: انفجار املنطاد لي�ض عماًل اإرهابيًا
ب: ف  •• القاهرة-ا 

حواىل  مقتل  اىل  ادى  منطاد  انفجار  يف  الوىل  التحقيق  نتائج  ا���س��ارت 
لي�س  احل���ادث  ان  م�سر  ج��ن��وب  الق�����س��ر  يف  الأول  ام�����س  �سائحا  ع�سرين 

مرتبطا بن�ساط اجرامي، على ما نقلت وكالة انباء ال�سرق الو�سط .
وافادت الوكالة ان التحقيق الذي جتريه النيابة العامة ل يثبت اي ن�ساط 
اجرامي وامر رئي�س ا لوزراء امل�سري ه�سام قنديل فتح حتقيق يف النفجار 
الذي ادى اىل قتل 19 �سائحا من هونغ كونغ واليابان وفرن�سا وبريطانيا 

واملجر.
ال�سكر  املنطاد يف حقل لق�سب  ارب��ع فرق حمققني مكان حتطم  وتفقدت 
امل�سغلة  ال�����س��رك��ة  ال�����س��ك��ان ودق���ق���ت يف وث���ائ���ق وت��راخ��ي�����س  وحت���دث���ت اىل 

للمنطاد.
13 و14  امل�سغلة خ�سعت يف  ك���روز  ���س��ك��اي  ���س��رك��ة  ان  ال��ف��رق  اح���د  واك���د 
بح�سب  امل��دين  الطريان  وزارة  لدى  روتيني  لفح�س  �سباط فرباير  و15 

الوكالة.
امل��ع��داوي املوافقة على  من جهة اخ��رى اعلن وزي��ر الطريان امل��دين وائ��ل 

طلب قدمته ال�سلطات الربيطانية للم�ساركة يف التحقيق.
وكان املنطاد يحمل 21 �سخ�سا ويحلق على ارتفاع 300 مرت فوق القرنة 
على ال�سفة الغربية لالق�سر عندما ا�ستعلت فيه النريان قبل ان ينفجر. 
وتقع منطقة الق�سر الغنية بالثار على بعد 700 كلم من القاهرة وهي 

الكرث جذبا لل�سياح يف م�سر.
ويظهر ت�سجيل فيديو يعود ل�سائح على منطاد اخر الدخان يت�ساعد من 

�سلة املنطاد قبيل انفجاره ما ادى اىل �سقوط ال�سلة.
وجنا قائد املنطاد و�سائح واحد بعد ان قفزا ار�سا قبيل التحطم بح�سب 

موظفة يف �سكاي كروز، ومت نقلهما اىل امل�ست�سفى.

ا�ستبعاد انتقال احتجاجات ال�سفة اىل غزة 

مو�ضكو قلقة من التوتر ودعوات ملقاطعة ماراثون القد�ض

تركيا ت�ستدعي اأربعة �سباط بق�سية االنقالب

اأوجالن يتوقع اإقرار ال�ضالم بحلول اأغ�ضط�ض 
من�سق مكافحة  وق��ال   . تركيا  اإىل 
الإره����������اب ب�����الحت�����اد الأوروب����������ي، 
من  ع��دداً  اإن  غيلي دي كري�سوف، 
الأ�سخا�س مل يرحلوا لعدم توفر 
مبنظمة  اأع�ساء  اأنهم  �سوى  اأدل��ة 

�سد احلكومة.
�سمحت  ال���ع���دل  وزارة  اأن  ُي���ذك���ر 
م����وؤخ����را ل���وف���د م���ن ث���الث���ة ن���واب 

�سرورة اأن يتعاون جميع امل�سريني 
بهدف بناء دميقراطيتهم .

وتزامن ات�سال اأوباما مع م�ساركة 
م���ر����س���ي يف ح�������وار وط����ن����ي ح���ول 
النتخابات الت�سريعية املقبلة التي 

بدءا  م��راح��ل  اأرب���ع  على  �ستجرى 
م��ن 22 اأب��ري��ل ن��ي�����س��ان، ك���ان دعا 
اإليه كل القوى ال�سيا�سية وقاطعته 

جبهة الإنقاذ الوطني املعار�سة.
وقال مر�سي يف كلمة األقاها بافتتاح 
جل�سة احلوار اإن النتخابات املقبلة 
النتخابات  ت��اري��خ  يف  الأه����م  ت��ع��د 
الربملانية يف م�سر، موؤكدا حر�سه 
على اأن تكون نزيهة و�سفافة، مثل 
النتخابات املا�سية ملجل�سي ال�سعب 
ثم  الرئا�سة  وانتخابات  وال�سورى 

ال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد.
الن����ت����خ����اب����ات  اأن  اإىل  واأ��������س�������ار 
حتت  �ستكون  ال��ق��ادم��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال��ق�����س��اء وال��ل��ج��ن��ة العليا  اإ����س���راف 
لالنتخابات، موؤكدا اأن 45 منظمة 
حم��ل��ي��ة وخ��م�����س م��ن��ظ��م��ات دولية 
والحت����اد  امل��ت��ح��دة  الأمم  -ب��ي��ن��ه��ا 
الأوروب��ي وموؤ�س�سة كارتر تقدمت 

بطلبات ملراقبة النتخابات.

•• ا�صطنبول-وكاالت:

ت������وق������ع زع������ي������م ح���������زب ال����ع����م����ال 
تركيا  يف  امل�����س��ج��ون  ال��ك��رد���س��ت��اين 
عبد اهلل اأوجالن ان�سحاب مقاتليه 
اآب  اأغ�سط�س  واإق��رار خطة بحلول 
املقبل مبوجب م�سودة بهذا ال�سدد 
من  وزعماء  اأك��راد  ل�سا�سة  اأر�سلت 

جماعته.
جاء ذلك يف �سياق تقارير اإعالمية 
تركية حتدثت عن مفاو�سات بني 
اأوجالن امل�سجون منذ عام 1999 
وبني احلكومة منذ اأكتوبر ت�سرين 
اخلطوط  ب�����س��اأن  امل��ا���س��ي  الأول 
النزاع  ي��ن��ه��ي  لت���ف���اق  ال��ع��ري�����س��ة 
األف  اأرب���ع���ني  ب��ح��ي��اة  اأودي  ال����ذي 
مقاتلوه  ح��م��ل  اأن  م��ن��ذ  ���س��خ�����س 

ال�سالح عام 1984.
ينتظر  التي  م�سودة اخلطة  ووفق 
اأن ي����رد ع��ل��ي��ه��ا ح����زب ال���ع���م���ال يف 
املتمردون  يبداأ  اأ�سبوعني،  غ�سون 
 21 الأك���������راد ه���دن���ة ر���س��م��ي��ة يف 
يف  الن�سحاب  وينهون  اآذار  مار�س 
اأغ�سط�س اآب وفق �سحيفتي �سباح 

و�ستار القريبتني من احلكومة.
وي��ت��وق��ف اجل�����دول ال��زم��ن��ي على 
تعزز  اإ�����س����الح����ات  ت���رك���ي���ا  اإق��������رار 

والدميقراطية  ال�سالم  ح��زب  من 
اأوجالن  بزيارة  املعار�س،  الكردي 
الثانية  اإط��ار اجلولة  �سجنه يف  يف 
من حمادثات ال�سالم التي اأطلقتها 
اأن���ق���رة م��ع امل��ت��م��ردي��ن الأك������راد يف 

دي�سمرب كانون الأول املا�سي.
العمال  حزب  اأن  اإىل  اأي�سا  وُي�سار 
تركيا  يف  اإره��اب��ي��ة  منظمة  يعترب 
والحت�������اد الأوروب���������ي وال����ولي����ات 
ذكرت  اأخ���رى،  جهة  وم��ن  املتحدة 
و���س��ائ��ل الع����الم ال��رتك��ي��ة ان���ه مت 
ام�����س ا���س��ت��دع��اء ارب���ع���ة ج���رالت 
امام  ات��راك  وكولونيل  متقاعدين 
اط�����ار حتقيق  ان���ق���رة يف  حم��ك��م��ة 
اىل  ادى  ال�����ذي  الن����ق����الب  ح����ول 
يف  ا�سالمية  حكومة  اول  �سقوط 

البالد يف 1997.
ال�سابق  القائد  ال�سرطة  واق��ت��ادت 
للمدار�س الع�سكرية ا�سالن غونر 
ال�����س��اب��ق ل�سالح  ورئ��ي�����س الرك�����ان 
ام����ام  ج���ي���الن���اوغ���ل���و  اردال  ال�����رب 
امللف  ان���ق���رة م��ك��ل��ف��ني  م��دع��ني يف 
لالدلء بافادتهما ح�سب ما ذكرت 
ويقدم  الن���ا����س���ول  ان���ب���اء  وك���ال���ة 
اجل������رالن امل��ت��ق��اع��دان الخ����ران 
يودجيل اوز�سري وحممد با�سبينار 

افادتهما يف وقت لحق .

فرن�ضا تدعو ملراقبة 
الو�ضع احلقوقي مبايل 

•• باري�س-اأ ف ب:

دع����ت ف��رن�����س��ا ���س��ل��ط��ات م����ايل اإىل 
التزاماتها يف جمال حقوق  تنفيذ 
الإن�����س��ان وم��ك��اف��ح��ة الإف����الت من 
بعثة  و���س��ل��ت  ح���ني  يف   . ال���ع���ق���اب 
العا�سمة  اإىل  اأمم����ي����ة  حت���ق���ي���ق 
انتهاكات  ب�����س��اأن  للتحقيق  امل��ال��ي��ة 
حقوق الإن�سان، وخا�سة ما يتعلق 
ب���ال���ط���وارق وال�������س���ك���ان ال���ع���رب يف 

�سمايل البالد.
املكلفة  الفرن�سية  ال��وزي��رة  ودع��ت 
ميينة  ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة،  ب�������س���وؤون 
الإن�سان  ح��ق��وق  جمل�س  بنقيقي، 
ال��ت��اب��ع ل���الأمم امل��ت��ح��دة امل��ل��ت��ئ��م يف 
ي�ساأن  ق��وي  ق��رار  اإىل تبني  جنيف 
اإن�ساء  الأخ�����س  على  ي�سمل  م��ايل 
اآل����ي����ة ل��ت��ق��ي��ي��م ال���و����س���ع امل���ي���داين 
ملراقبة  تقنية  م�����س��اع��دة  وت��وف��ري 
حقوق الإن�سان يف هذا البلد الذي 
فرن�سا  م��ن  ب��دع��م  ق��وات��ه  تخو�س 

حربا على اجلماعات اجلهادية.
وقالت علينا جميعا التيقظ حيال 
خ��ط��ر الأع���م���ال الن��ت��ق��ام��ي��ة التي 
ق��ال��ت م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة عديدة 
اإنها �سملت ذوي الب�سرة الفاحتة يف 

�سمايل البلد، من عرب وطوارق.
وذّكرت الوزيرة بالطلب الفرن�سي 
كما  ملراقبني  عاجل  بن�سر  املتمثل 
الأم���ن  مل��ج��ل�����س  ق����رار  وارد يف  ه���و 

الدويل .

بينما  ال���ك���ردي���ة،  الأق���ل���ي���ة  ح��ق��وق 
ن��ق��ال ع��ن تقارير  ذك����رت روي����رتز 
اأوج��الن تقرتح  اأن خطة  �سحفية 
احل���ف���اظ ع��ل��ى وح�����دة ت��رك��ي��ا ول 
لالأكراد. على  ذاتي  بحكم  تطالب 
دعما  ت��رك��ي��ا  ط��ل��ب��ت  اآخ����ر،  �سعيد 
م�سلحي  ملكافحتها  الأوروب��ي��ة  من 
يتعلق  فيما  خا�سة  الكرد�ستاين، 

الت�سال،  ويف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة. 
الرئي�س  ب���ال���ت���زام  اأوب����ام����ا  اأ�����س����اد 
جلميع  رئي�سا  ي��ك��ون  ب���اأن  م��ر���س��ي 
الن�ساء  ذل����ك  يف  مب���ا  امل�����س��ري��ني 
واأت���ب���اع ك���ل الأدي�������ان، و����س���دد على 

اأكراد يف بع�س  برتحيل مطلوبني 
نقلت  وموؤخرا  الأوروبية.  البلدان 
�سحيفة زمان الرتكية عن الأمني 
العام ملجل�س الأمن الوطني معّمر 
اأنه  م��ن  ت�سكو  اأن���ق���رة  اأن  ت���ورك���ر، 
ال�����س��ن��وات اخلم�س  خ����الل  ج����رى 
اإرهابيني  �سبعني  ترحيل  الأخ��رية 
اأوروب����ا  دول  م��ن  مطلوبني  ف��ق��ط 

اأن ال��رئ��ي�����س م��ر���س��ي م�����س��وؤول عن 
التي  الدميقراطية  املبادئ  حماية 
خا�س امل�سريون من اأجلها ن�سال 
اأوباما  اأن  البيان  واأ���س��اف  ك��ب��ريا. 
املجموعات  وجميع  مر�سي  �سجع 
العمل  ع��ل��ى  امل�����س��ري��ة  ال�سيا�سية 
العملية  يف  قدما  وامل�سي  بتفاهم 
تطرق  كما  ال�سيا�سية،  النتقالية 
الو�سع  اإىل  اأي�سا  ومر�سي  اأوب��ام��ا 
واأهمية  م�����س��ر  يف  الق���ت�������س���ادي 
بتاأييد  حتظى  اإ�سالحات  تطبيق 
وا����س���ع. وذك���ر ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س اأن 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي جون 
كريي �سيزور م�سر يف 2 مار�س اآذار 
املقبل، حيث �سيلتقي م�سوؤولني يف 
احلكومة واملعار�سة، و�سي�سدد على 

اآبي يبحث يف مو�ضكو م�ضاألة اجلزر 
الر�سمية يف  الأع��ي��اد  اأي��ار مايو، خ��الل عطلة  واأوائ���ل  اأبريل  ني�سان 
اليابان. وكان بوتني التقى الأ�سبوع املا�سي يف مو�سكو، رئي�س الوزراء 
الياباين ال�سابق، املبعوث اخلا�س لآبي، يو�سريو موري، وقال له اإنه 
يتوقع زيارة رئي�س الوزراء الياباين �سينزو اآبي اإىل مو�سكو، م�سرياً 

اإىل اأنهما يعمالن على و�سع اأجندة هذه الزيارة.
كما اأعرب بوتني عن اأمله باأن ت�ساهم الزيارة يف حت�سني العالقات 
حول  البلدين  ن��زاع  �سيناق�سان  امل�سوؤولني  اأن  اإىل  وي�سار  الثنائية 
العاملية  احل���رب  نهاية  منذ  رو���س��ي��ا  عليها  ت�سيطر  ج��زر   4 ملكية 
ت�سميها  فيما  اجلنوبية،  ال��ك��وري��ل  ج��زر  مو�سكو  ت�سميها  الثانية، 
اليابان الأرا�سي ال�سمالية، وتطالب بال�سيادة عليها ، وهو ما منع 

الدولتني من التو�سل اإىل معاهدة �سالم حتى الآن.

•• طوكيو-يو بي اأي:

اأن رئي�س الوزراء  اأعلن م�سوؤول يف وزارة اخلارجية اليابانية، ام�س 
واأوائل  اأبريل،  اأواخر ني�سان  اآبي، �سيزور رو�سيا بني  البالد، �سينزو 
بوتني، بهدف  رئي�سها، فالدميري  �سيلتقي  املقبلني حيث  اأيار مايو 

مناق�سة م�ساألة اجلزر املتنازع عليها بني البلدين.
امل�سوؤول،  عن   NHK اليابانية  والتلفزيون  الإذاع��ة  هيئة  ونقلت 
التح�سري  يتم  اإنه  املعار�س،  الدميقراطي  قوله يف اجتماع للحزب 
اأن يلتقي  اآبي اإىل رو�سيا، حيث من املقرر  يف الوقت احلايل لزيارة 

بوتني.
اأواخر  تتم بني  اأن  املفرت�س  ال��زي��ارة من  ه��ذه  اأن  امل�سوؤول  واأو���س��ح 

اأوباما يحث مر�ضي على حماية الدميقراطية 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعربت مو�سكو ام�س عن قلقها من 
الأرا�سي  يف  التوتر  حدة  ت�ساعد 
وفاة  خلفية  على  الفل�سطينية، 
عرفات  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  الأ�����س����ري 
اإ�سرائيلي،  ���س��ج��ن  يف  ج�������رادات 
اتخاذ خطوات عاجلة  اإىل  ودع��ت 

لتخفيف حدته.
وال�سحافة  الإع��الم  وق��ال مكتب 
اأنه  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  يف 
يف الأيام الأخرية، �سهدت مناطق 
اهلل وغريها من  ورام  بيت حل��م، 
مناطق ال�سفة الغربية تظاهرات 
مع  ا�ستباكات  تخللتها  ح��ا���س��دة، 
مو�سحاً   ، الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س 
وفاة  ه��و  الت�سعيد  ه��ذا  �سبب  اأن 
الأ�سرى  اأح���د  ج�����رادات،  ع��رف��ات 
ال�سجون  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

الإ�سرائيلية .
من  قلقها  ع��ن  مو�سكو  واأع��رب��ت 
ت�����س��اع��د ال���و����س���ع يف الأرا�����س����ي 
اأن  اإىل  م�����س��رية   ، الفل�سطينية 
وال�ستباكات  ال���ت���وت���ر  ازدي���������اد 
الفل�سطينيني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ني 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني على  واجل����ن����ود 
ا�ستئناف  م���اأزق  ا�ستمرار  خلفية 
الفل�سطينية  ال��ت�����س��وي��ة  ج���ه���ود 
الإ�سرائيلية قد توؤدي اإىل زعزعة 

ا�ستقرار الأو�ساع .
اليوم  يجب  اأن���ه  نعترب  واأ���س��اف��ت 
ات���خ���اذ خ���ط���وات ل��ت��خ��ف��ي��ف حدة 

العدائني والداعمني اىل مقاطعة 
2013 م�سرية  ماراثون القد�س 
يحمل  ف��ي��ه  ال�����س����رتاك  ان  اىل 
ا�سرائيل  احتالل  بقبول  انطباعا 
ال���ق���ان���وين للجزء  و���س��م��ه��ا غ���ري 

ال�سرقي من املدينة.
كافة  ب���ي���ان  يف  امل��ن��ظ��م��ة  ودع������ت 
ملاراثون  وال��داع��م��ني  امل�����س��ارك��ني 
القد�س الدويل اىل �سحب دعمهم 
�سي�سبحون  او  وم�������س���ارك���ت���ه���م 
م�ساركني يف الت�سرت على خروقات 
حلقوق  اجل�������س���ي���م���ة  ا�����س����رائ����ي����ل 

ال���و����س���ع وا����س���ت���ع���ادة ال���ث���ق���ة بني 
ق�سية  ذلك  ويت�سمن  الأط���راف، 
الفل�سطينيني  ال�سجناء  حت��ري��ر 
توقيفهم  مت  م��ن  مقدمتهم  ويف 

اإداريا .
يف  ت����ويف  ج������رادات  اأن  اىل  ي�����س��ار 
الإ�سرائيلية  ال�������س���ج���ون  اأح�������د 
الأ�سبوع املا�سي، واتهمت ال�سلطة 
بتعذيبه  اإ���س��رائ��ي��ل  الفل�سطينية 

حتى املوت.
دع����ت منظمة  ذل����ك،  غ�����س��ون  يف 
كل  ام�س  الفل�سطينية  التحرير 

احتاللها  خ����الل  م���ن  الن�������س���ان 
و�سي�سارك   . ف��ل�����س��ط��ني  ل���دول���ة 
امل�����اراث�����ون  يف  ال����ع����دائ����ني  الف 
من  ويبدا  اجلمعة  �سيعقد  ال��ذي 
ال�سرائيلي ومير  الربمان  مبنى 
املحتلة مبا يف  ال�سرقية  بالقد�س 
البلدة  داخ��ل  ق�سرية  ذلك جولة 

القدمية.
الوملبية  اللجنة  م��ن  ك��ل  وق��ال��ت 
العلى  وامل��ج��ل�����س  الفل�سطينية 
ل��ل�����س��ب��اب وال���ري���ا����س���ة والحت�����اد 
ان  ال��ق��وى  لل��ع��اب  الفل�سطيني 

ال�سيا�سات  يظهر  املاراثون  م�سار 
ال�سرائيلي  للحكومة  العن�سرية 
الغرب  م��ن  ال��ع��دائ��ني  تنقل  التي 
اىل ال�����س��رق ك���اأن امل��دي��ن��ة موحدة 
ب���ال���ف���ع���ل. وا������س�����اف ال���ب���ي���ان ان 
يتجزاأ  ل  ج����زء  امل�����اراث�����ون  ه����ذا 
ال�سرائيلية  ال�������س���ي���ا����س���ات  م����ن 
التي  ال���ق���د����س  يف  وامل����م����ار�����س����ات 
ال�سيطرة  مم��ار���س��ة  اىل  ت��ه��دف 
املحتلة  املدينة  على  ال�سرائيلية 

وعزلها عن بقية فل�سطني.
يف حني ، ل يبدو اأن اأجواء الهبات 
وتريتها  ت�ساعدت  التي  ال�سعبية 
����س���د الح�����ت�����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
اأعقاب  يف  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف 
الفل�سطيني  الأ����س���ري  ا���س��ت�����س��ه��اد 
طريقها  �ست�سق  ج���رادات  ع��رف��ات 
ي�سهد  ال�������ذي  غ�����زة  ق����ط����اع  اإىل 
تهدئة م�سروطة برعاية م�سرية 
ومب���وج���ب ات���ف���اق وق���ف لإط���الق 
ت�سرين  ن��وف��م��رب   21 يف  ال���ن���ار 

الثاين املا�سي.
الفعاليات  ح���دة  ت�����س��اع��د  ورغ����م 
الح��ت��ج��اج��ي��ة ال��ت�����س��ام��ن��ي��ة مع 
الأ�سرى يف غزة وانطالق �ساروخ 
ع�سقالن  باجتاه  منها  للمقاومة 
رداً  انتهاء احلرب  لأول مرة منذ 
اغ��ت��ي��ال ج����رادت يف �سجنه،  ع��ل��ى 
فل�سطينيني  وحمللني  ق��ادة  ف��اإن 
حمليني ي�ستبعدون اأن ت�سهد غزة 
الحتالل  �سد  جماهريية  هبات 

على غرار ال�سفة.

حماٍم: املحمودي قد 
ميوت ب�ضبب التعذيب

•• تون�س-ا ف ب:

يعاين رئي�س الوزراء الليبي ال�سابق 
امل�سجون يف  امل��ح��م��ودي  ال��ب��غ��دادي 
ل��ي��ب��ي��ا م��ن��ذ ح���زي���ران ي��ون��ي��و بعد 
و�سع حرج  تون�س من  ت�سلمه من 
ما  على  للتعذيب  تعر�سه  ب�سبب 
مربوك  التون�سي  حماميه  اع��ل��ن 

كور�سيد لفران�س بر�س ام�س .
ال����ب����غ����دادي  ان  امل����ح����ام����ي  وق�������ال 
ب�سبب  امل��ح��م��ودي يف و���س��ع ح���رج 
التعذيب الذي تعر�س له م�سيفا 
انه قد ميوت . لكنه رف�س حتديد 
من  حلمايتها  معلوماته  م�سادر 

اعمال انتقامية حمتملة.
قامت   2012 يونيو  ح��زي��ران  يف 
ت��ون�����س ال��ت��ي جل���اأ رئ��ي�����س ال����وزراء 
ال�سابق اليها بت�سليمه اىل طرابل�س 
�سمانات  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه��ا  م���وؤك���دة 
ال�سجن.  يف  م��ع��ام��ل��ت��ه  ب��ح�����س��ن 
وبداأت حماكمته يف ت�سرين الثاين 
ن���وف���م���رب يف ط���راب���ل�������س. واث������ارت 
يف  �سيا�سية  ازم��ة  الت�سليم  عملية 
احلكومة  ات���خ���ذت  ح��ي��ث  ت��ون�����س 
قرارا بذلك من دون علم الرئي�س 
عار�سها،  ال��ذي  امل��رزوق��ي  من�سف 
ل  الليبية  ال�����س��ل��ط��ات  ان  م��ع��ت��ربا 
اح�������رتام حقوق  ����س���م���ان  مي��ك��ن��ه��ا 
من�سب  امل��ح��م��ودي  و�سغل  امل��ت��ه��م. 
رئا�سة الوزراء الليبية منذ 2006 
حتى الي��ام الخ��رية لنظام معمر 
وهو   ،2011 ���س��ي��ف  يف  ال���ق���ذايف 
احد اخر امل�سوؤولني الذين ميلكون 
الزعيم  حقبة  ح���ول  دول���ة  ا���س��رار 
ت�سرين  يف  ق���ت���ل  ال������ذي  امل���خ���ل���وع 
من  املحدودي  وفر  اكتوبر.  الول 
 2011 �سبتمرب  اي��ل��ول  يف  ليبيا 
بعيد �سيطرة الثوار على طرابل�س 
�سبتمرب  اي���ل���ول   21 يف  واوق������ف 
الغربية  اجل��ن��وب��ي��ة  احل����دود  ع��ل��ى 
وانتقدت  اجل��زائ��ر.  ق��رب  لتون�س 
و�سخ�سيات  حقوقية  جم��م��وع��ات 
م���ع���ار����س���ة ت��ون�����س��ي��ة ب���ح���دة ق����رار 
ينتهك  ان�����ه  م���ع���ت���ربة  ال��ت�����س��ل��ي��م 
القانون الدويل بالرغم من تعهد 
طرابل�س �سمان حماكمة من�سفة 

مل�سوؤويل النظام ال�سابق.

فل�ضطينيو �ضوريا يعي�ضون تغريبتهم الثانية 
•• خميم الريموك-وكاالت:

قد تختلف اآراوؤهم باأطراف ال�سراع يف خميم الريموك بدم�سق اإل اأن الالجئني الفل�سطينيني هناك يتفقون على اأن 
اأع��دادا كبرية من  ا�ستقبل يف ال�سهور الأخ��رية  معاناتهم احلالية هي الأ�سواأ والأك��رث ب�ساعة. وخميم الريموك الذي 
النازحني من الأحياء املجاورة، ا�سطر معظم �سكانه ملغادرته ب�سبب ا�ستداد القتال بني الثوار وقوات النظام، وبقي عدد 
قليل منهم يقدره النا�سطون بحوايل ثالثني األف �سخ�س داخل املخيم من اأ�سل نحو مليون �سخ�س كانوا ي�سكنونه، 
منهم ربع مليون فل�سطيني. وي�سف النا�سطون و�سع هوؤلء داخل املخيم باأنه اأقرب اإىل اجلحيم. يف هذا ال�سياق، يقول 
يو�سف وهو اأحد ال�سبان الفل�سطينيني يف املخيم املنخرطني بالعمل الإغاثي للجزيرة نت اإن النجاة من الق�سف وتاأمني 
ما ي�سد الرمق يعتربان اأكرب التحديات التي تواجه النا�س داخل املخيم الآن، حيث يحاولون جتنب الق�سف بالنزول 
اإىل اأقبية املباين يف حني اأنهم يجدون �سعوبة كبرية يف تاأمني الغذاء والأدوي��ة. ويعتقد يو�سف اأن اليوم الذي ق�سف 
فيه النظام ال�سوري خميم الريموك بطائرات امليغ يف منت�سف دي�سمرب-كانون الأول املا�سي كان بداية هذه املرحلة 
املاأ�ساوية، حيث نزح عنه ال�سكان جميعا خالل �ساعات ومل يرجع معظمهم كما كانوا يفعلون �سابقا، فاملخيم يتعر�س 

للق�سف وال�ستباكات منذ ثمانية اأ�سهر وكان �سكان الأحياء امل�ستهدفة يغادرون لأيام معدودة ثم يعودون.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ح���ث ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي ب����اراك 
اأوب����ام����ا ن���ظ���ريه امل�������س���ري حممد 
م����ر�����س����ي ع����ل����ى ح����م����اي����ة امل����ب����ادئ 
والعمل  م�����س��ر  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
�سيا�سي  ت��واف��ق  اإىل  التو�سل  على 
النتخابات  ال�ستعداد لإج��راء  مع 
مر�سي  تعهد  وبينما  ال��ربمل��ان��ي��ة. 
ب�������س���م���ان ن�����زاه�����ة الن����ت����خ����اب����ات 
جبهة  اأعلنت  ال��ق��ادم��ة،  الربملانية 
لها  مقاطعتها  امل��ع��ار���س��ة  الإن���ق���اذ 

وللحوار الوطني.
با�سم  متحدث  ق��ال  وا�سنطن  ويف 
ومر�سي  اأوباما  اإن  الأبي�س  البيت 
واأو�سح  ال��ث��الث��اء،  هاتفيا  حت��ادث��ا 
يف ب��ي��ان ل��ه اأن اأوب��ام��ا حت��دث اإىل 
مر�سي ليجدد تاأكيد دعم الوليات 
بينما  للم�سريني  ال��ق��وي  املتحدة 
نحو  النتقالية  املرحلة  يوا�سلون 
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 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

 املودعة حتت رقم:127966   بت�اري�����خ:2009/04/07م  
 تاريخ الأ�سبقية :    

 باإ�س��م: تونينو لمبورغيني اإ�س.بي.اأيه.    
 جن�سية ال�سركة: اإيطاليا  

 وعنوانه:فيا �سان جياكومو، 25، مودينا )اإم اأو(، اإيطاليا.     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات 
اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بال�سكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لالكل . فئة 29
 والواقعة يف الفئة:29 

عبارة “Tonino Lamborghini” بحروف لتينية ب�سكل خا�س يعلوها ر�سم درع  و�سف العالم�ة:  
بداخله ر�سم ما ي�سبه الثور كما بال�سكل املو�سح

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
 املودعة حتت رقم:170524  بت�اري�����خ:2012/03/13م  

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:رد بل جي ام بي ات�س  
 جن�سية ال�سركة:  النم�سا  

 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�سل ام �سي، النم�سا. 
لل�سلع واخلدمات  الرتويج  والإع��الن مبا يف ذلك  الدعاية  التالية: خدمات  املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
وللمنا�سبات التناف�سية مبا يف ذلك املنا�سبات الريا�سية، خدمات تنظيم الدعاية والإعالن، خدمات توزيع ال�سلع لغايات الدعاية 
والإع��الن، خدمات العرو�س لغايات الدعاية والإع��الن، خدمات الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات 
تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم، خدمات اإقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف ال�سحف، خدمات ال�ست�سارات 
التنظيمية، خدمات اإدارة الأعمال، خدمات توجيه الأعمال، خدمات تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات تنظيم املعار�س التجارية 
اأو الإعالنية، خدمات تاأجري اآلت البيع، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالع الغري، وذلك لتمكني  للغايات التجارية 
عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، خدمات جتميع الإح�سائيات، خدمات البحث عن كفالة، خدمات الإدارة 
التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، خدمات املعاجلة الإدارية لأوامر ال�سراء، خدمات حتديث مواد الدعاية والإعالن، 
خدمات ن�سر مواد الدعاية والإعالن، خدمات تنظيم اإ�سرتاكات ال�سحف لالآخرين، خدمات تنظيم الإ�سرتاكات يف خدمات 
الإت�سال ل�سالح الغري، خدمات اإدارة عر�س اأعمال فناين التمثيل، خدمات املعلومات والأخبار عن الأعمال، خدمات وكالت 
املعلومات التجارية، خدمات جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات يف قواعد بيانات حا�سوب، خدمات 
بالراديو،  الدعاية  خدمات  بالراديو،  الإع��الن  خدمات  والإع��الن،  الدعاية  ن�سو�س  وكتابة  ن�سر  خدمات  العامة،  العالقات 
خدمات تاأجري امل�ساحات الإعالنية، خدمات الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، خدمات الإعالنات التجارية، خدمات الدعاية 
والإعالن اخلارجي، خدمات عر�س ال�سلع، خدمات عر�س ال�سلع على و�سائل اإت�سالت لغايات البيع بالتجزئة، خدمات ترويج 

املبيعات لالآخرين، خدمات املعلومات والن�سائح التجارية للم�ستهلكني، خدمات اإ�ستطالعات الراأي.  
35 والواقعة يف الفئة: 

لثور  ور�سم  خا�س  ب�سكل  لتينية  بحروف  لتينية  بحروف   )THE RED BULLETIN( العالم�ة:عبارة  و�سف 
باللون الأحمر يتخلل حرفا )U( و)L( الالتينيان والعالمة بالألوان الأحمر والأ�سود كما بال�سكل املو�سح.  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 
بت�اري�����خ:2011/07/31م    املودعة حتت رقم:160542 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/02/28م  
 باإ�س��م:تكنوفورم كابرانو + برانهوفر جي ام بي ات�س.  

 جن�سية ال�سركة: اأملانيا  
 وعنوانه:8 فريديريخ�سبالتز، 34117 كا�سيل، اأملانيا. 

وامليكا  والأ�سب�ستو�س  وال�سمغ  والغوتابر�سا  املطاط  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 
والأ�سرطة  اجلانبية  اخل��ط��وط  وخ��ا���س��ًة  اأخ���رى  ف��ئ��ات  يف  واردة  وغ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�سنوعة  واملنتجات 
املخ�س�سة  تلك  وخا�سًة  املركبة  امل���واد  و/اأو  البال�ستيك  م��ن  امل�سنوعة  واخل��راط��ي��م  والأن��اب��ي��ب  والق�سبان 
لأغرا�س اخلتم و/اأو العزل و/اأو املباعدة، مواد بال�ستيكية مت�سكلة بالبثق لالإ�ستعمال يف الت�سنيع  وخا�سًة 
و/اأو  البال�ستيك  من  امل�سنوعة  واخلراطيم  والأنابيب  والأعمدة  والق�سبان  والأ�سرطة  اجلانبية  اخلطوط 
املواد املركبة وخا�سًة تلك املخ�س�سة لأغرا�س اخلتم و/اأو العزل و/اأو املباعدة، مواد التغليف واحل�سو والعزل 
وخا�سًة اخلطوط اجلانبية والأ�سرطة والق�سبان والأعمدة والأنابيب واخلراطيم امل�سنوعة من البال�ستيك 
و/اأو املواد املركبة وخا�سًة تلك املخ�س�سة لأغرا�س اخلتم و/اأو العزل و/اأو املباعدة، اخلراطيم )غري معدنية( 
وخا�سًة واخلراطيم امل�سنوعة من البال�ستيك و/اأو املواد املركبة وخا�سًة تلك املخ�س�سة لأغرا�س اخلتم و/اأو 

العزل و/اأو املباعدة.  - والواقعة يف الفئة:17
عبارة "TGI-Spacer" بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   و�سف العالم�ة:  

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

بت�اري�����خ:2012/02/12م    املودعة حتت رقم:169088 
 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:عارف ح�سينعلي �سبان بور    

 جن�سية ال�سركة: المارات العربية املتحدة  
 وعنوانه:�س.ب 39883 دبي. المارات العربية املتحدة 

املائي.  اأو  اأو اجلوي  الربي  النقل  واأجهزة  املركبات  التالية:   املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
فئة )12(.

 والواقعة يف الفئة:12 
وال�سود  البي�س  باللونني  خا�س  ب�سكل  لتينية  "ELLSWORTH" بحروف  كلمة  و�سف العالم�ة:  

كما بال�سكل املو�سح
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2011/02/21م    املودعة حتت رقم:153285 

 تاريخ الأ�سبقية :  2010/11/11م  
 باإ�س��م:اأجرونوميكا�س دي جواتيمال ، �سو�سيداد انونيما  

 جن�سية ال�سركة:  جواتيمال  
اوفي�سينا   ،14 نيفال   ،1 تورى  مارجاريتا�س،  �سينرتو جريينيكال ل�س   ،10 زونا   65-10  6 وعنوانه:دياجونل 

14، جواتيمال
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  نبات الهال ، بذور الهال، الهال بجميع األوانه واأنواعه. 

الفئة  31
 والواقعة يف الفئة:31 

عبارة )مونتي دي اورو( بحروف عربية وحتتها ر�سم لفيل وحتته عبارة )هيل ماركة الفيل(  و�سف العالم�ة: 
وحتتها خط باللون الأخ�سر منف�سل و بينهما عبارة ) MLG( باللون الأحمر كما  بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

 

بت�اري�����خ:2012/03/13م    املودعة حتت رقم:170525 
 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:مهدي ف�سل اهلل ا�سدي.  

 جن�سية ال�سركة: المارات العربية املتحدة  
 وعنوانه:بناية برج النور، �سارع النهدة، دبي، المارات العربية املتحدة.     

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الجهزة اللكرتونية واك�س�سوارات املوبايل.
 والواقعة يف الفئة:9 

باللونني  خلفية  على  مميز  ب�سكل  الأ���س��ود  ب��ال��ل��ون  لتينية  ب��ح��روف   )imobo( كلمة  و�سف العالم�ة:  
الربتقايل والأ�سود كما بال�سكل املو�سح.

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2011/07/31م    املودعة حتت رقم:160543 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/02/28م  
 باإ�س��م:تكنوفورم كابرانو + برانهوفر جي ام بي ات�س.  

 جن�سية ال�سركة: اأملانيا  
 وعنوانه:8 فريديريخ�سبالتز، 34117 كا�سيل، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية 
للمباين. فئة 19

 والواقعة يف الفئة:19 
عبارة "TGI-Spacer" بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   و�سف العالم�ة:  

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 
بت�اري�����خ:2012/02/15م    املودعة حتت رقم:169257 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:رافائيل جافالويز توري�س  
 جن�سية ال�سركة: اإ�سبانيا  

وعنوانه:كال جرمني برينا�سر رقم 44 اأي�سك-03203 توريالنو- اإيلت�سي اليكانتي ، اإ�سبانيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املالب�س ولبا�س القدم )عدا اأحذية التجرب( واأغطية 

الراأ�س. فئة 25.
 والواقعة يف الفئة:25 

كلمة )BESTON( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.     و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2011/02/21م    املودعة حتت رقم:153287 

 تاريخ الأ�سبقية :  2010/11/11م  
 باإ�س��م:اأجرونوميكا�س دي جواتيمال ، �سو�سيداد انونيما  

 جن�سية ال�سركة:  جواتيمال  
اوفي�سينا   ،14 نيفال   ،1 تورى  مارجاريتا�س،  �سينرتو جريينيكال ل�س   ،10 زونا   65-10  6 وعنوانه:دياجونل 

14، جواتيمال
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: نبات الهال ، بذور الهال، الهال بجميع األوانه واأنواعه. 

الفئة  31
 والواقعة يف الفئة:31 

عبارة )مونتي دي اورو( بحروف عربية وحتتها ر�سم لفيل وحتته عبارة )هيل ماركة الفيل(  و�سف العالم�ة: 
وحتتها خط باللون الأخ�سر منف�سل و بينهما عبارة ) FLG( باللون الأحمر كما بال�سكل املو�سح

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

 

بت�اري�����خ:2003/06/21م    املودعة حتت رقم:130681 
 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:جويارد ا�س تي - هونور   
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا   

 وعنوانه:233، رو �سانت اونوري، 75001 باري�س، فرن�سا      
م�سطحة(،  م�ستديرة  )قبعات  برييهات  قلن�سوات،  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
لبا�س  ق�سرية،  ج��وارب  اأب��وات،  قفازات،  او�سحة،  عنق،  اأربطة  للبنطلونات،  حمالت  �سالت،  اأحزمة،  قبعات، 
ا�ستحمام، قم�سان، قم�سان حتتية،  �سراويل  ا�ستحمام،  لل�ساطئ، بذلت  احذية  للقدم،  ريا�سة  الب�سة  القدم، 
بذلت للقفز، باملظلة، �سدارات، معاطف مطر، قم�سان داخلية للرجال، معاطف، بنطلونات، معاطف خارجية، 
جاكيتات مقل�سنة، اأثواب حمام، كنزات �سوفية، قم�سان ن�سف كم )تي - �سريت( ، جاكيتات، مالب�س حمبوكة، 

تنلنري، مالب�س من اجللد، مالب�س ريا�سية، مالب�س داخلية، مناديل كبرية مزينة بالر�سوم. الفئة 25 
 والواقعة يف الفئة:25 

كلمة )GOYARD( بحروف لتينية ب�سكل خا�س على هيئة �سكل زخريف كما بال�سكل  و�سف العالم�ة:  
املو�سح 

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

بت�اري�����خ:2012/10/21م    املودعة حتت رقم:180896 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/04/20م  

 باإ�س��م:�س. الكرتي�سيتي دو فران�س.      
 جن�سية ال�سركة: �سركة فرن�سية     

 وعنوانه:22-30 �سارع واغرام، 75008 باري�س، فرن�سا.       
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الزيوت وال�سحوم واملزلقات التي ت�ستخدم يف �سناعة 
الوقود  النباتية(؛  وال��زي��وت  والكحول  )اخل�سب  احليوي  ال��وق��ود  احليوية؛  الكتلة  وق��ود  ال��وق��ود؛  الطاقة؛ 
القائم على الزراعة؛ الوقود امل�ستق من النفايات والوقود امل�ستق من املواد الع�سوية املهدورة؛ الفحم؛ الفحم 
)وقود(؛ الفحم النباتي )وقود(؛ الطاقة؛ الطاقة الكهربائية؛ الطاقة النووية؛ الغاز الطبيعي؛ غاز املدينة 
)غاز الإ�ساءة(؛ غاز البرتول ب�سكلْي�ه الغازي وامل�سال؛ غازات الوقود؛ الغازات الناجتة من اأعمال احلديد؛ زيت 

الوقود؛ النفط املكرر اأو اخلام؛ وقود اخل�سب.
 والواقعة يف الفئة:4 

احلروف الالتينية )EDF( كما بال�سكل املو�سح   و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168972 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:�س. �سونيك انرتنا�سيونال ليمتد.  
 جن�سية ال�سركة:  الإمارات العربية املتحدة.  

 وعنوانه:�س.ب 17099 ، جبل علي،دبي، الإمارات العربية املتحدة. 
اأجهزة  الكا�سيت،  م�سجالت  فتوغرافية،  كامريات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
�سوت،  ،مكربات  للمالب�س  كهربائية  مكاوي  حا�سوب،  طابعات  املدجمة،  القرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  حا�سوب، 
ميكروفونات، م�سجالت �سغرية احلجم، �سا�سات عر�س، اأجهزة راديو، اأجهزة عر�س ال�سرائح، هواتف، هواتف 

حمولة، اأجهزة تلفزيون و فيدو.الفئة 9.
 والواقعة يف الفئة:9 

عبارة “SHOWNIC link ” بحروف لتينية و�سكل مميز بالألوان الأحمر والأ�سود  و�سف العالم�ة: 
والرمادي كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/02/23م    املودعة حتت رقم:169722 

 تاريخ الأ�سبقية :  2012/01/04م  
 باإ�س��م:ريت�سمونت اإنرتنا�سيونال اأ�س. اأيه.  

 جن�سية ال�سركة:  �سوي�سرا  
 وعنوانه:روت دي بي�س 10، فيالر- �سور- جالن، �سوي�سرا. 

ربطات  م�سابك  القم�سان،  لأكمام  )اأزرار(  زمامات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اأقراط، قالئد، دبابي�س للزينة )جموهرات(، حلقات للمفاتيح، �ساعات، كرونومرتات  ا�ساور،  العنق، خوامت، 
معادن  من  واملجوهرات  لل�ساعات  �سناديق  لل�ساعات،  اأ�ساور  �ساعات،  �سيور  كبرية،  �ساعات  دقيقة(،  )موقتات 

نفي�سة، �ساعات منبهة، جميع الب�سائع املذكورة اآنفا هي من �سنع �سوي�سرا.
 والواقعة يف الفئة:14 

 INTERNATIONAL WATCH  ( حتتها عبارة  )IWC( احلروف الالتينية و�سف العالم�ة: 
CO،.SCHAFFHAUSEN SWITZERLAND، SINCE 1868 ( بحروف لتينية كما بال�سكل 

املو�سح.  
"SWITZERLAND " ال�س��رتاطات:  عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام ال�سم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

بت�اري�����خ:2011/03/02م    املودعة حتت رقم:153728 
 تاريخ الأ�سبقية :    

 باإ�س��م:بيل فليفرز اآند فراجران�سيز دفت اند اروما جي ام بي ات�س.  
 جن�سية ال�سركة: اأملانيا  

 وعنوانه:1 �سيميل�سرتا�سه، دي- 04205 لب�سيا، اأملانيا. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: زيوت اأ�سا�سية، زيوت زهور، زيوت عطرية، عطور طبيعية وا�سطناعية، 
مركبات عطرية واردة يف الفئة 3 قواعد، خال�سات راتنجات تثبيت وحماليل غروانية �سائلة تقدم كعنا�سر اأ�سا�سية يف العطور، 
�سبغات للعطور ولغايات �سيدلنية، منكهات )زيوت عطرية ممزوجة( للم�ستح�سرات اخلا�سة باحلفاظ على �سحة الأ�سنان  
والفم وللم�ستح�سرات ال�سيدلنية، اأمالح لال�ستحمام لي�ست لغايات طبية، �سابون، بودرة ال�سابون،  م�ستح�سرات تبيي�س 
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، منظفات منزلية، خال�سات النباتات لالأغرا�س التجميلية، منكهات  الأقم�سة ومواد 
الغ�سيل وم�ستح�سرات  اأ�سا�سية(، روائح طيبة مل�ستح�سرات التجميل )كوزمتيك(  وللبيا�سات ومل�ستح�سرات  للكعك )زيوت 
3، م�ستح�سرات  الفئة  ال��واردة يف  اأ�سباغ  والأر�سيات،  الأث��اث  وتلميع   تنظيف  ومل�ستح�سرات  العناية  البل�سم وم�ستح�سرات 
تلطيف اجلو، م�ستح�سرات تعقيم اجلو وخا�سة بخاخات التنظيف والهواء امل�سغوط لتنظيف واإزالة الغبار، عطور وروائح 
ت�ستخدم يف ال�سناعة، اأ�سباغ جتميلية، �سمع حيواين وزيوت ودهون نباتية لغايات جتميلية،  مواد كيميائية فعالة للوقاية من 

ال�سم�س،  مواد فعالة للوقاية من ال�سم�س وم�ستح�سرات للعناية ال�سخ�سية امل�سنوعة من ذلك. فئة 3.    
 والواقعة يف الفئة:3 

 Flavors( بحروف لتينية ور�سم جر�س ور�سم حبة فاكهة ب�سكل خا�س وحتتها عبارة )Bell( عبارة و�سف العالم�ة:  
املو�سح.       بال�سكل  كما    )& Fragrances

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2010/07/29م    املودعة حتت رقم:145362 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:بواري جويلري ا�س ايه   
 جن�سية ال�سركة:  فرن�سا   

 وعنوانه:2 رو دي با�سانو، 75116 باري�س، فرن�سا  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة 
اأدوات قيا�س  الكرمية،  املجوهرات والحجار  اخ��رى،  ال��واردة يف فئات  بها، غري  او مطلية  نفي�سة  من معادن 

الوقت وادوات قيا�س الدقيقة. 
 والواقعة يف الفئة:14 

عبارة “POIRAY ” بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.     و�سف العالم�ة: 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

بت�اري�����خ:2012/10/21م    املودعة حتت رقم:180897 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/04/20م  
 باإ�س��م:�س. الكرتي�سيتي دو فران�س.   
 جن�سية ال�سركة: �سركة فرن�سية     

 وعنوانه:22-30 �سارع واغرام، 75008 باري�س، فرن�سا.       
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: معدات معاجلة ال�سوت وال�سورة؛ اآليات ومغذيات اأوتوماتية للمكنات التي تعمل بقطع النقد؛ اأجهزة واأدوات كهربائية 
اأجهزة واأدوات كهربائية لقيا�س والتحكم بال�ستهالك املنزيل وال�سناعي لللطاقة؛ مرحالت كهربائية؛  لقيا�س ومراقبة والتحكم يف املعدات التي ت�ستخدم لتوليد الطاقة؛ 
اأجهزة كهربائية للقطع والو�سل؛ حمولت كهربائية؛ جممعات كهربائية؛ خطوط الطاقة عالية الفلطية؛ خطوط الطاقة متو�سطة الفلطية؛ خطوط الطاقة منخف�سة 
الفلطية، حمولت التيار الكهربائية؛ م�ساهر، لوحات مفاتيح كهربائية ولوحات وخزائن حتكم؛ لوحات حتكم كهربائية؛ لوحات قواب�س؛ بطاريات كهربائية؛ كبالت وقنوات 
كهربائية؛ اأ�سالك كهربائية، معدات لتو�سيل الكهرباء )الأ�سالك والكبالت(؛ اأغلفة للكبالت الكهربائية؛ كبالت األياف ب�سرية؛ كبالت متحدة املحور؛ �سبكة اأ�سالك كهربائية؛ 
قنوات كهربائية؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية؛ مفاتيح خطوط الكهرباء؛ مفاتيخ قطع التيار الكهربائي؛ تو�سيالت كهربائية؛ مو�سالت خطوط الكهرباء؛ مو�سالت 
اأدوات  الغاز؛  ع��دادات  ع��دادات كهربائية؛  الطاقة؛  قيا�س  الكهربائية؛ معدات  الت�سال  ونقاط  والفروع  للو�سالت  تو�سيل )كهربائية(؛ �سناديق  الكهرباء؛ طرفيات  اأ�سالك 
اأدوات حتكم  احل��رارة(؛  احل��رارة؛ ثريمو�ستات )منظمات  الطاقة؛ موؤ�سرات درجة  انقطاع  الطاقة، وموؤ�سرات  احل��رارة وموؤ�سرات  التحكم يف  واأدوات  الغلي  التحكم مبراجل 
متغّي�رة؛ موازين احلرارة، لي�ست لغايات طبية؛ منظمات لل�سوء؛ بطاريات كهربائية وبطاريات الإ�سعال وبطاريات اأنودية ومقاومات كهربائية وب�سيالت وم�سابيح حرارية 
اأيونية؛ بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن؛ �سواحن كهربائية تعمل بالطاقة ال�سم�سية؛ نقاط �سحن للمْركبات الكهربائية؛ خاليا اأولية؛ خاليا �سم�سية؛ وحدات وخاليا فلطائية 
�سوئية؛ م�سرعات اجل�سيمات؛ األواح �سم�سية فلطائية �سوئية )وحدات فلطائية �سوئية(؛ األواح كهربائية �سوئية حرارية لتوليد الطاقة؛ اأجهزة قيا�س �سدة التيار الكهربائي؛ 
اأوّم��رتات )اأجهزة قيا�س  اأجهزة قيا�س الغاز؛  اأجهزة قيا�س �سرعة الرياح؛ بارومرتات )اأجهزة قيا�س ال�سغط اجلوي(؛ دينامومرتات )اأجهزة قيا�س القوة(؛ غلفانومرتات؛ 
املقاومة بالأوم(؛ فولتمرتات )اأجهزة قيا�س الفلطية(؛ حاجزات ال�سواعق؛ مانعات ال�سواعق؛ اأعمدة اإر�سال؛ اأجهزة حتكم ت�ستخدم ح�سريا لختبارات �سبكات اإر�سال وتوزيع 
الك�سف عن  اأجهزة  الكهربائية؛  الأجهزة  الطاقة من  باإمداد  امل�ستخدمة للتحكم  الإلكرتونية  الأجهزة  اأجهزة حتكم احتياطية كهربائية، مثل  الكهربائية واملحاكاة؛  الطاقة 
الدخان، طفايات احلريق؛ �سا�سات مراقبة واأجهزة اإر�سال لالإ�سارات الإلكرتونية والت�سال عن ُبعد؛ مالب�س واقية �سد احلوادث والإ�سعاع واحلرائق؛ اأدوات الإ�سعافات الأولية؛ 
اأجهزة الإنقاذ؛ الأجهزة امل�سادة لالأ�سعة ال�سينية )لي�ست لغايات طبية( والأجهزة امل�سادة لالإ�سعاع النووي؛ معدات احلماية ال�سخ�سية �سد احلوادث والإ�سعاع واحلرائق؛ خوذ 
ال�سالمة؛ نظارات واقية؛ اأقنعة واقية؛ اأقنعة ومعدات التنف�س غري تلك التي ت�ستخدم للتنف�س ال�سطناعي؛ اأقنعة واقية من الغبار ت�ستخدم ملرة واحدة؛ قفازات واقية �سد 
احلوادث والإ�سعاع واحلرائق؛ اأحذية واقية �سد احلوادث والإ�سعاع واحلرائق؛ اأجهزة اإنذار؛ اأجهزة اإنذار �سد احلريق؛ اأنظمة اإنذار �سد الكوارث الطبيعية؛ اأنظمة اإنذار �سد 
احلوادث ال�سناعية؛ معدات الك�سف عن الن�ساط الإ�سعاعي؛ عدادات جيجر؛ اأجهزة اإنذار )عدا اأجهزة الإنذار اخلا�سة باملْركبات(؛ اأدوات واآلت لختبار املعدات يف قطاع الطاقة؛ 
املراقبة  اأو الند�سا�س(؛ معدات  اأو  احلريق  الأخطار )احل��وادث  للك�سف عن  واإلكرتونية  اأجهزة كهربائية  الواحدة واملباين؛  العائلة  ملنازل  الآيل  ال�سالمة والت�سغيل  معدات 
الكهربائية؛ اأجهزة املراقبة عن ُبعد واملراقبة الفيديوية؛ الربجميات امل�ستخدمة يف قطاع الطاقة؛ الربجميات مفتوحة امل�سدر؛ برجميات لت�سميم واإدارة و�سيانة وحماكاة 

واختبار �سبكات نقل وتوزيع الطاقة؛ اأجهزة حتليل لختبار معدات �سبكات نقل وتوزيع الطاقة؛ ن�سخ ب�سرية من الكتيبات والأدلة وكتيبات التعليمات ب�ساأن اإدارة الطاقة.
 والواقعة يف الفئة:9 

و�سف العالم�ة: احلروف الالتينية )EDF( كما بال�سكل املو�سح
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً 
من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2012/02/12م    املودعة حتت رقم:169087 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:عارف ح�سينعلي �سبان بور    

 جن�سية ال�سركة: المارات العربية املتحدة  
 وعنوانه:�س.ب 39883 دبي. المارات العربية املتحدة 

املائي.  اأو  اأو اجلوي  الربي  النقل  واأجهزة  املركبات  التالية:   املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
فئة )12(.

 والواقعة يف الفئة:12 
كلمة "ALPHA" بحروف لتينية ب�سكل خا�س باللونني البي�س وال�سود وحتتها كلمة  و�سف العالم�ة:  

املو�سح بال�سكل  "BIKES" كما 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 

بت�اري�����خ:2012/02/23م    املودعة حتت رقم:169723 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/01/04م  

 باإ�س��م:ريت�سمونت اإنرتنا�سيونال اأ�س. اأيه.  
 جن�سية ال�سركة:  �سوي�سرا  

 وعنوانه:روت دي بي�س 10، فيالر- �سور- جالن، �سوي�سرا. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات الدعاية والإعالن، خدمات الإدارة التجارية، خدمات ن�سر مواد 
الدعاية والإعالن، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين )�سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى(، عر�س ال�سلع على و�سائل الإعالم 
لغايات البيع بالتجزئة، خدمات املعلومات والن�سائح التجارية للم�ستهلكني )حمل ن�سح امل�ستهلك(، خدمات عر�س ال�سلع، 
اأو دعائية، خدمات  لغايات جتارية  املعار�س  العلني، خدمات تنظيم  باملزاد  البيع  املبا�سر، خدمات  بالربيد  الإع��الن  خدمات 
اأو الإعالنية، خدمات ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات ن�سر ن�سو�س الدعاية  تنظيم املعار�س التجارية للغايات التجارية 
اأو  اإقتطاع الأخبار  والإع��الن، خدمات الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات العالقات العامة، خدمات 
معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  الغري  ل�سالح  ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  ال�سحف،  يف  املهمة  املعلومات 
و�سرائها عند احلاجة من املتاجر التنويعية، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن 
اأو من خالل و�سائل  العامة وذلك من خالل الطلبات الربيدية  ال�سلع  من معاينتها و�سرائها عند احلاجة من كاتالوغات 
الت�سالت، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 

من مواقع  عامة على �سبكة النرتنت خا�سة بال�سلع.- والواقعة يف الفئة:35
INTERNATIONAL WATCH CO،.   ( عبارة  حتتها    )IWC( الالتينية  العالم�ة:احلروف  و�سف 

SCHAFFHAUSEN SWITZERLAND، SINCE 1868 ( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.  
"SWITZERLAND " ال�س��رتاطات:  عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام ال�سم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2011/07/31م    املودعة حتت رقم:160541 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/02/28م  
 باإ�س��م:تكنوفورم كابرانو + برانهوفر جي ام بي ات�س.  

 جن�سية ال�سركة: اأملانيا  
 وعنوانه:8 فريديريخ�سبالتز، 34117 كا�سيل، اأملانيا. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: معادن غري نفي�سة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، 
مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية، كبالت واأ�سالك غري كهربائية من معادن 
الوثائق  واأنابيب معدنية، خزائن حفظ  غري نفي�سة، م�سنوعات ح��دادة، خ��ردوات معدنية �سغرية، موا�سري 

والأ�سياء الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
 والواقعة يف الفئة:6 

عبارة "TGI-Spacer" بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 

بت�اري�����خ:2011/02/21م    املودعة حتت رقم:153281 
 تاريخ الأ�سبقية :  2010/11/11م  

 باإ�س��م:اأجرونوميكا�س دي جواتيمال ، �سو�سيداد انونيما  
 جن�سية ال�سركة:  جواتيمال  

اوفي�سينا   ،14 نيفال   ،1 تورى  مارجاريتا�س،  ل�س  �سينرتو جريينيكال   ،10 زونا   65-10  6 وعنوانه:دياجونل 
14، جواتيمال

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  نبات الهال ، بذور الهال، الهال بجميع األوانه واأنواعه. 
الفئة  31

 والواقعة يف الفئة:31 
و�سف العالم�ة:عبارة )مونتي دي اورو( بحروف عربية وحتتها ر�سم لفيل وحتته عبارة )هيل ماركة الفيل 

املو�سح. بال�سكل  كما  الأحمر  باللون   )GBC ( وحتتها خط باللون الأخ�سر منف�سل و بينهما عبارة
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728
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اأمريكا تفرج عن مئات املهاجرين غري ال�ضرعينيرف�ض اإ�ضقاط التهم عن م�ضرب وثائق ويكيليك�ض
•• وا�صنطن-ا ف ب:

ب�سبب  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  من  مئات  �سراح  واجل��م��ارك  للهجرة  المريكية  الوكالة  اطلقت 
القتطاعات يف امليزانية املنتظرة اعتبارا من اجلمعة ب�سبب عدم التو�سل اىل اتفاق يف الكونغر�س، 
الكرتونية  ر�سالة  يف  غونزاليز  برباره  املتحدثة  وقالت   . بالوكالة  با�سم  متحدثة  اعلنت  ما  ح�سب 
الوكالة  با�سرت  ال�سرائبية  قائما حول اخلطة  زال  ما  الذي  الغمو�س  ب�سبب  بر�س  فران�س  لوكالة 
المريكية للهجرة واجلمارك باعادة النظر بعدد ال�سجناء لديها كي يبقى م�ستوى ال�سجناء لديها 
امللفات  مئات  راجعت  الوكالة  فان  لذلك  نتيجة  انه  واو�سحت  للوكالة.  احلالية  امليزانية  ح��دود  يف 
لديها وو�سعت هوؤلء ال�سخا�س حتت انظمة مراقبة معينة تكون اقل كلفة من العتقال بحد ذاته. 
تهديدا  ي�سكلون  الذين  وال�سخا�س  اخلطرية  اجلرائم  ملرتكبي  تبقى  العتقال  اولية  ان  وا�سافت 
با�ستمرار  �سراحهم  اطلق  الذين  ال�سرعيني  غري  املهاجرون  يتقدم  ان  ويجب   . العام  لالمن  جديا 

من ال�سلطات.

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

ُرف�س طلب تقدم به حمامو اجلندي الأمريكي 
براديل مانينغ، املحتجز لال�ستباه بكونه امل�سدر 
باإ�سقاط   ، ويكيليك�س  ملوقع  وثائق  �سرب  ال��ذي 

التهم املوجهة اإليه.
اإع����الم ام��ريك��ي��ة ان حمامي  واأف������ادت و���س��ائ��ل 
م��ان��ي��ن��غ ت��ق��دم��وا ب��ط��ل��ب لإ���س��ق��اط ك���ل التهم 
احلكومة  ان  ق��ائ��ل��ني  م��وك��ل��ه��م،  اإىل  امل��وج��ه��ة 
�سريعة،  باحل�سول على حماكمة  انتهكت حقه 
لكن القا�سية الع�سكرية الكولونيل دنيز ليند، 

ويكيليك�س  م��وق��ع  ان  اإىل  ي�سار   .2010 ع��ام 
اخلارجية  وزارة  من  الوثائق  الآف  مئات  ن�سر 
وث��ائ��ق �سرية حول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأم��ريك��ي��ة 

حربّي العراق واأفغان�ستان.
يناير- ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف  رف�ست  ليند  وك��ان��ت 
اإىل  املوجهة  التهم  باإ�سقاط  اآخ��ر  طلباً  املا�سي 
مانينغ، غري اأنها خف�ست اأي حكم حمتمل قد 
اإنها  ب�سبب ما قالت  112 يوماً،  ي�سدر بحقه 

ظروف اعتقاله القا�سية وغري القانونية.
ويتوقع اأن تبداأ املحاكمة الع�سكرية ملانينغ يف 3 

حزيران-يونيو املقبل.
 

ردت الطلب خالل جل�سة يف فورت ميد، م�سرية 
اإىل ان الق�سية طرحت اأمام املحكمة خالل 90 
امل�سموح بها  اأي �سمن فرتة ب�120 يوماً  يوماً 
تهمة   22 �سنة(   25( مانينغ  ويواجه  قانوناً. 
تتعلق بت�سريب وثائق واأ�سرطة بينها ال�سريط 
الذي يظهر مروحية اأمريكية تقتل م�سورين 
العدّو،  م�ساعدة  وتهمة  ال��ع��راق،  يف  �سحافيني 
ال��ت��ي ق���د ت�����س��ل ع��ق��وب��ت��ه��ا اإىل ال�����س��ج��ن مدى 
اإن اجلي�س  ال���دف���اع  وي���ق���ول حم��ام��و  احل���ي���اة. 
يف  ا�ستخباراتي،  حملل  وه��و  مانينغ،  يحتجز 
ظروف غري مالئمة منذ 9 اأ�سهر، بعد اعتقاله 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

لتحديد  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  اأظهر 
ال��ع��ام ومواقف  ال����راأي  اجت��اه��ات 
امل�سائل  من  ع��دد  من  التون�سيني 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����س��اأن ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
العاملي  امل��ج��م��ع  ب���ه  ق����ام  ال���ب���الد 
 2013 للدرا�سات ل�سهر فيفري 
ن�سرت نتائجه اأم�س ت�سدر حركة 
الباجي  وزع��ي��م��ه��ا  ت��ون�����س  ن�����داء 
ال�سيا�سي  امل�سهد  ال�سب�سي  قايد 
يف تون�س. واأكد مدير عام املجمع 
�سرب  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ق���رف���اىل  ه�����س��ام 
الآراء اعتمدت تقنية ال�ستجواب 
بالهاتف و�سملت عينة تتكون من 
اأعمارهم  تفوق  تون�سيا   1347
اإىل كل وليات  �سنة ينتمون   18
الفئات  واىل خمتلف  اجلمهورية 
الجتماعية  وال�سرائح  العمرية 
 14 ب��ني  املمتدة  ال��ف��رتة  ويغطى 

و20 فيفرى 2013.
ووف�����ق ن��ت��ائ��ج ال����س���ت���ط���الع فقد 
على  تون�س  ن��داء  حركة  حافظت 
الت�سويت  نوايا  الأوىل يف  املرتبة 
فى النتخابات الت�سريعية بن�سبة 

•• تون�س – الفجر - خا�س

اأن�سار  م����ن  ع�����دد  اأم���������س  جت����ّم����ع 
اجل���ب���ه���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة وم���واط���ن���ني 
التون�سية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأم����ام 
عن  بالك�سف  مطالبني  بالعا�سمة 
وقد   ، بلعيد  �سكري  ال�سهيد  قتلة 
الحتجاجي  ال��ت��ح��رك  ه���ذا  ���س��ان��د 
ال�سيا�سي  امل���ك���ت���ب  م����ن  اأع���������س����اء 
. وق���د �سّرح  ل��ل��ح��زب اجل��م��ه��وري 
احلزب  م�ساركة  اأن  ال�سابي  ع�سام 
م�ساندة  ه�����ي  ال����وق����ف����ة  ه������ذه  يف 
�سكري  ولأن�سار  ال�سعبية  للجبهة 
بلعيد موؤكدا اأن احلزب اجلمهوري 
ملعرفة  حت����رك  ك���ل  يف  ���س��ي�����س��ارك 

اجلناة ومن يقف وراءهم.
هذا  ت��و���س��ي��ع  اإىل  ال�����س��اب��ي  ودع�����ا 
ومزيد  الح���ت���ج���اج���ي  ال���ت���ح���رك 
ت�����س��ل��ي��ط الأ�����س����واء وال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
ا�ستهدفت  التي  الغتيال  جرمية 
اأمرت  التي  اجلهات  وك�سف  بلعيد 
وخ��ط��ط��ت ون���ف���ذت ال��ع��م��ل��ي��ة التي 

و�سفها ب� اجلبانة.
علي  ت�������س���ري���ح���ات  وب���خ�������س���و����س 
اأنه  اأف�����اد  الأول  اأم�������س  ال��ع��ري�����س 
املزيد  يك�سف  اأن  املتوقع  م��ن  ك��ان 
وزارة  متلكها  ال��ت��ي  املعطيات  م��ن 
املخت�سة  واجل�����ه�����ات  ال���داخ���ل���ي���ة 
كان  ال���ذي  التنظيم  ا���س��م  وخ��ا���س��ة 
وراء الغتيال وطلب من العري�س 
للك�سف على  ال��ت��ح��ري  م��ن  امل��زي��د 

اجلهة وعدم الت�سرت عليها.
ب�سرية  التعلل  ميكن  ل  اإن��ه  وق��ال 
التحقيق لإخفاء اجلهة التي تقف 
اأن��ه كان  اإىل  وراء الغتيال م�سريا 

مقابل  ب���امل���ائ���ة   8 ف��ا���س��ل   29
29فا�سل 4 باملائة حلزب حركة 
باملائة   4 ف��ا���س��ل  و12  النه�سة 
للجبهة ال�سعبية و7 فا�سل واحد 

باملائة للحزب اجلمهورية.
اأن  ال�����س����ت����ط����الع  ك�������س���ف  ك����م����ا 
التون�سيني  م����ن  ب���امل���ائ���ة   58
مب�ستقبل  متفائلني  امل�ستجوبني 
ال���ب���الد ال��ت��ون�����س��ي��ة ب��ي��ن��م��ا اظهر 
 23 اأن  كذلك  ال�ستطالع  نف�س 
باملائة من نف�س الفئة امل�ستجوبة 
بالبالد  بالو�سع  متفائلني  غ��ري 
لي�سوا  منهم  باملائة   16 حني  يف 

باملتفائلني و ل مت�سائمني.
ن�سبة  ان  ال�ستطالع  نف�س  وب��نّي 
يف  بالو�سع  املتفائلني  التون�سيني 
تون�س بعد النتخابات الت�سريعية 
التي متت يف اأكتوبر 2011 كانوا 
يف حدود ال90 باملائة اإل اأن هذه 
فيفري  �سهر  يف  تراجعت  الن�سبة 

. باملائة   58 اإىل   2013

ت�سريك نداء تون�س يف 
احلكم

مع  ال�ستطالع  ه��ذا  تزامن  وق��د 

للحكم يف مرحلة لحقة .
وع���ن اخل��ط��وات ال��ت��ال��ي��ة ب��ع��د اأن 
الإ�سالمية  النه�سة  حركة  تولت 
احل����ك����م ب���ال���ف���ع���ل، ق������ال م������ورو: 
ع��ل��ى الإ����س���الم���ي���ني ال��ع��م��ل على 
تكوين كفاءات، وتعلم فّن احلكم 
القدرة  يكت�سبوا  حتى  وال�سيا�سة 
ع��ل��ى ات���خ���اذ ال���ق���رار امل��ن��ا���س��ب يف 

الوقت املنا�سب .
ك���م���ا ن�����س��ح��ه��م ب����الن����خ����راط يف 
حقيقّية  �سورة  وتقدمي  املجتمع 
باعتبارهم  الإ����س���الم���ي���ني  ع����ن 

ا عاديني . اأ�سخا�سً
ن�����داء تون�س  وق�����ال زع���ي���م ح����زب 
ال����ب����اج����ي ق�����ائ�����د ال�������س���ب�������س���ي يف 
ت�����س��ري��ح ل��و���س��ائ��ل الإع�������الم ردا 
رئي�س  ن���ائ���ب  ت�����س��ري��ح��ات  ع��ل��ى 
حركة النه�سة ال�سيخ عبد الفتاح 
ن��داء تون�س  م��ورو ح��ول ت�سريك 
املقبلة من دوننا لن  يف احلكومة 

يقع اأّي تقدم يف البالد .
ميكننا  ل  ال�سب�سي  قائد  واأ�ساف 
ن�����س��ت��غ��ن��ي عن  اأن  ت��ون�����س  ك���ن���داء 
على  ق��ادرة  النه�سة  ول  النه�سة 

ال�ستغناء علينا .

دع����وة ع��ب��د ال��ف��ت��اح م�����ورو، نائب 
، حزبه  ال��ن��ه�����س��ة  رئ��ي�����س ح��رك��ة 
تون�س  ن���داء  ب��ح��زب  ال��ق��ب��ول  اإىل 
وطنية  ح���ك���وم���ة  يف  امل����ع����ار�����س 
الإ�سالميني  طالب  كما  جامعة، 

بتعلم ما ا�سماه فن احلكم .
ووف��ق��ا ل��وك��ال��ة الأن��ا���س��ول اعترب 
وطنية  حكومة  ت�سكيل  اأن  م��ورو 
ت�سم كل الأحزاب مبا فيها حزب 
الأن�سب  احل��ل  ه��و   ، تون�س  ن���داء 
ل���ل���خ���روج ب���ال���ب���الد م����ن الأزم������ة 

ال�سيا�سية الراهنة .
وتابع مورو، اأحد موؤ�س�سي حركة 
النه�سة ال�سيا�سي ل يلغي غريه، 
حتى لو كان من حزب نداء تون�س 

ا له . باعتباره حزًبا مرخ�سً
م��ن ناحية اأخ���رى، ق��ال م��ورو اإن 
بقبولهم  اأخ���ط���اأوا  الإ���س��الم��ي��ني 

بال�سلطة يف هذه املرحلة .
واأو�سح كان اأوىل على الإ�سالميني 
الثورة  بعد  احل��ك��م  خ���ارج  ال��ب��ق��اء 
كان  اإذ  ���س��ن��وات،   10 اإىل   5 م��ن 
وجودهم  ت��ط��ب��ي��ع  الأح������رى  م���ن 
ي�سبحوا  ح���ت���ى  جم��ت��م��ع��ه��م  يف 
الرت�سح  النا�س ثم  مقبولني بني 

ت�سريح  اأم�س يف  �سباح  الغنو�سي 
اإذاع��ي موافقة حزبه ر�سميا على 
حتييد الوزارات ال�سيادية الأربعة 
�ستتوىل  التي  الداخلية  فيها  مبا 
خارج  م���ن  �سخ�سية  م��ق��ال��ي��ده��ا 

الأحزاب .
�سّكل  ال��ت��ح��ي��ي��د  ه�����ذا  ان  ي���ذك���ر 
املطلب الأ�سا�سي لأحزاب املعار�سة 
مب��خ��ت��ل��ف اأط��ي��اف��ه��ا وك����ان حجر 
وامل�ساورات  املفاو�سات  يف  العرثة 
اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  ب�ساأن 
وحال دون اإمكانية ان�سمام بع�س 

الأحزاب اإليها.
بهذا  النه�سة  قبول  اأّن  �سك  ول 
م��ه��ّم��ة رئي�س  ���س��ي��ي�����ّس��ر  ال��ت��ن��ازل 
العري�س  ع��ل��ي  امل��ك��ّل��ف  احل��ك��وم��ة 

اجلديد.  احل��ك��وم��ي  الت�سكيل  يف 
ع �سباح اأم�س  على �سعيد اآخر وّقّّ
25 حزبا �سيا�سيا  الأربعاء قرابة 
على مبادئ التعامل ال�سلمي بني 
حركة  ح���زب  با�ستثناء  الأح�����زاب 
تعديل  ا���س��رتط  ال����ذي  النه�سة 
امل�ساجد  بتحييد  امل��ت��ع��ل��ق  امل���ب���داأ 
ل��ل��ت��وق��ي��ع ح�����س��ب م���ا اأف�����اد رئي�س 
الإن�سان  ال��ع��رب��ي حل��ق��وق  امل��ع��ه��د 

عبد البا�سط ح�سن.
ويذكر اأن مبادئ التعامل ال�سلمي 
وثيقة تتكون من 8 نقاط اأعدها 
الإن�سان  ال��ع��رب��ي حل��ق��وق  امل��ع��ه��د 
اأهلية  موؤ�س�سات  مع  بال�سرتاك 
اللقاءات  من  �سل�سلة  بعد  اأخ��رى 

مع الأحزاب.

ال��ق��ب�����س على  ال��ق��ي  اإذ  امل��ح��ق��ق��ني 
اأن مهمته كانت  اأفاد  �سخ�س ثالث 
م��ق��ت�����س��رة ع��ل��ى ن��ق��ل ال��ق��ات��ل بعد 
اإمتامه لعملية الغتيال من م�سرح 
نارية  اجل��رمي��ة على م��نت دراج���ة 
الأنظار  عن  الختفاء  منه  وطلب 
الأمنية  امل����الح����ق����ات  م����ن  خ���وف���ا 
متكنت  الأمنية  ال�سلطات  اأن  غري 
م��ن ال��و���س��ول اإل��ي��ه وق��د اأدىل هذا 
الذي  فيه  املظنون  بهوية  الأخ���ري 
العلم  بالفرار مع  م��ازال متح�سنا 
اأن الأبحاث تتوا�سل من اجل اإلقاء 
القب�س عليه والك�سف عن اإمكانية 

تورط اأطراف اأخرى.
مكاملة هاتفّية

كما اأوردت بع�س املواقع الإخبارية  
ق���وات  اأن  الإع���الم���ي���ة  وامل�������س���ادر 
الأم����ن ق��د ع���رثت م�����س��اء الثالثاء 
ا�ستخدامها  مت  التي  ال�سيارة  على 
يف اإجراء عمليات الر�سد و املراقبة 
بلعيد  ���س��ك��ري  وم�سكن  ل��ت��ح��رك��ات 
قبل واأثناء تنفيذ جرمية الغتيال 
يف �ساحية الوردية بالعا�سمة وهي 
�سيارة من نوع فيات �سيانا رمادية 
ال��ل��ون، وق���د مّت ح��ج��زه��ا م��ن قبل 

فرقة مكافحة الإجرام.
التون�سية  ال�سروق  ون�سرت جريدة 
خربا يف عددها اأم�س الأربعاء اأنها 
متكنت من احل�سول على معطيات 
املفرت�س  ال��ق��ات��ل  اأن  تفيد  دقيقة 
ق��د ت��ل��ق��ى م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة ل تزال 
جمهولة امل�سدر وذلك قبل و�سول 
ف��رق��ة اأمنية لإي��ق��اف��ه،واأن��ه ق��د مت 
مدّل�سة  ���س��ف��ر  ج������وازات   6 ح��ج��ز 

داخل غرفته.

الت�سكيلة  ب��ت��ق��دمي  الإ�����س����راع  يف 
اجل���دي���دة حل��ك��وم��ت��ه خ��ا���س��ة ان 
بقاء  ي���ك���ف���ل  ال���ن���ه�������س���ة  ت����راج����ع 
التكتل  الأ����س���ا����س���ي���ني  ح��ل��ي��ف��ي��ه��ا 
اأي�سا  ا�سرتطا  اللذين  وامل��وؤمت��ر 
ال�س����يادة  وزارات  حت��ي�����������������������ي��د 
ح�سول  ي�����س��م��������������ن  وب���ال���ت���ال�������ي 
امل���رت���ق���ب���ة ع���ل���ى ثقة  احل���ك���وم���ة 
التاأ�سي�سي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 

باأغلبية مريحة.
حركة  م��واف��ق��ة  اأّن  اإىل  وي�����س��ار 
النه�سة ر�سميا على حتييد وزارات 
ال�سيادة لن يدفع اأحزاب املعار�سة 
وامل�سار  اجل���م���ه���وري  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
موقفها  مراجعة  اإىل  وال�سعبية 
امل�ساركة  بعدم  القا�سي  النهائي 

تون�س  ن�������داء  ح������زب  اأن  ي����ذك����ر 
بالعمل  ت��رخ��ي�����س  ع��ل��ى  ح�����س��ل 
انتخابات  بعد  الر�سمي  ال�سيا�سي 
اأك��ت��وب��ر، وي��راأ���س��ه ال��ب��اج��ي قائد 
ال�سب�سي )84 عاًما(، الذي تقلد 
منا�سب عليا يف عهدي الرئي�سني 
بورقيبة،  احل��ب��ي��ب  ال�����س��اب��ق��ني، 
وزين العابدين بن علي، كما قاد 

اأول حكومة بعد الثورة.
وت���ق���دم اغ���ل���ب و����س���ائ���ل الإع�����الم 
اأبرز  اأن���ه  على  احل���زب  التون�سية 
م��ن��اف�����س حل��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة التي 
وينتمي  احلاكم.  الئتالف  تقود 
ائتالف  اأه������ّم  اإىل  ت��ون�����س  ن�����داء 
ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  يف  م���ع���ار����س 
اجل  التحالف من  التون�سي وهو 
اأحزاب  الذي ي�سم خم�سة  تون�س 
اأب��رزه��ا احل��زب اجلمهوري و  من 

حزب امل�سار.

حتييد وزارات ال�سيادة
اأم�س  ����س���ّج���ل  اأخ�������رى  م����ن ج���ه���ة 
تي�سري  درب  ع���ل���ى  ه�����ام  ت����ط����ّور 
فقد  اجل��دي��دة.  احلكومة  ت�سكيل 
را�سد  النه�سة  حركة  رئي�س  اأك��د 

ال�سورة  اإع����ط����اء  امل���ف���رو����س  م���ن 
التقريبية للقاتل للو�سول اإليه.

تدويل الق�سّية
من جهته قال اأم�س زياد الأخ�سر 
ال�����س��ي��ا���س��ي حلركة  امل��ك��ت��ب  ع�����س��و 
املوحد  الدميقراطيني  الوطنيني 
الي�سارية  ال�سعبية  املنتمي للجبهة 
ق�سية  ع��ل��ى  التعتيم  حم��اول��ة  اأّن 
ال�سهيد بلعيد �ستدفع هيئة الدفاع 
ال����دويل  ل��ل��ق�����س��اء  الل���ت���ج���اء  اإىل 
ان��ع��ك��ا���س ذل����ك ع��ل��ى �سورة  رغ����م 
برنامج  يف  وق�����ال  دول����ي����ا.  ت��ون�����س 
اأعلنها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  اإن  اإذاع����ي 
العري�س  ع��ل��ي  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
غ��ري ك��اف��ي��ة لإغ����الق م��ل��ف ق�سية 
بلعيد،  ���س��ك��ري  ال�����س��ه��ي��د  اغ��ت��ي��ال 
اإىل  ي���ذه���ب���ون  ق���د  امل���ح���ام���ني  واأن 
املحكمة الدولية. واعترب الأخ�سر 
ملف  غ��ل��ق  ي���ح���اول  ال��ع��ري�����س  اأّن 
ل  التو�سّ مت  ما  اإن  بقوله  الق�سية 
اإل��ي��ه ه��و ن��ه��اي��ة الأب���ح���اث والقيام 
ح�سور  دون  اجل��رمي��ة  بت�سخي�س 

القاتل واأداة اجلرمية.
الندوة  اأن  اإىل  الأخ�������س���ر  ول���ف���ت 
ال�����س��ح��ف��ي��ة ال���ت���ي ع���ق���ده���ا وزي����ر 
تكليفه  مع  تزامن  الذي  الداخلية 

مكان تواجد ال�سخ�س املتهم بقتل 
عليه  ال��ق��ب�����س  واأن  بلعيد  ���س��ك��ري 

اأ�سبح م�ساألة �سويعات قليلة.
ويعّد هذا املتهم من بني امل�سجلني 
ل���دى وزارة  ق��ائ��م��ة اخل��ط��ري��ن  يف 
يقاتل  ك��ان  واأن���ه  خا�سة  الداخلية 
اأفغان�ستان  يف  اإره��اب��ي  تنظيم  م��ع 
وي�سجن  تون�س  اإىل  يرّحل  اأن  قبل 
العفو  اإط���ار  يف  عنه  الإف����راج  ليقع 

الت�سريعي العام �سنة 2011.
الر�سمية  ال�����س��ف��ح��ة  ن���ف���ت  وق�����د 
وزير  به  �سّرح  ما  ال�سلفية  ل�سيوخ 
ت�سريف  ح���ك���وم���ة  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
املكلف  احلكومة  ورئي�س  الع��م��ال 
علي العري�س ب�ساأن عالقة  التيار 
اغتيال  بجرمية  اجلهادي  ال�سلفي 

الفقيد �سكري بلعيد.
واأك�������د ال���ت���ي���ار ان�����ه ل����و ك�����ان يريد 
الن���ت���ق���ام م���ن اأح�����د وق��ت��ل��ه لكان 
ع��ل��ي ال��ع��ري�����س ال���ذي ي��ك��ّن ل��ه كل 
ح�سب  ال�سديد  الكره  التيار  اأب��ن��اء 

ال�سفحة الر�سمية.
�سبب  ع��ن  ال�سفحة  ت�ساءلت  كما 
اغ���ت���ي���ال ����س���ك���ري ب��ل��ع��ي��د ب���ال���ذات 
اأنهم مل يقتلوا من قاموا  واحل��ال 
وا�ستهزوؤوا  ال���ر����س���ول  ب��ت�����س��وي��ر 
قاموا  م���ن  اأو  الإل���ه���ي���ة،  ب����ال����ذات 

التون�سي  احل����ك����وم����ة  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
الهدف  اأن  اإىل  م�سيفا  اجل��دي��دة، 
�سورته  تلميع  ه��و  ذل��ك  وراء  م��ن 
الوزارة  راأ���س  على  ف�سله  ،وتغطية 
وف�����س��ل��ه يف م��ع��اجل��ة ال��ع��دي��د من 
امللفات منها ملف قتل لطفي نق�س 

وق�سية ال�سفارة الأمريكية.
واأ�سار زياد الأخ�سر اإىل اأّن �سكوك 
املحامني قد زادت خا�سة واأن هيئة 
التفا�سيل  بكل  لها  علم  ل  الدفاع 

التي عر�سها وزير الداخلية.
التي  ال��ب�����س��ري��ة  الأداة  اأن  واع��ت��رب 
املهمة  ه��ي  لي�ست  اجل��رمي��ة  نفذت 
العملية  ه����ذه  وراء  ك����ان  م���ن  ب���ل 
م��ن خّطط وح��ّر���س، على حد  اأي 

تعبريه.
بالإ�سارة  العري�س  اكتفاء  اأّن  واأكد 
عملية  ن����ف����ذوا  ال����ذي����ن  اأّن  اإىل 
ديني  ل���ت���ي���ار  ي��ن��ت��م��ون  الغ���ت���ي���ال 
ال�سيا�سية  ذكر اجلهة  دون  مت�سدد 
للراأي  مغالطة  هو  توؤطرهم  التي 

العام، وتعتيم على احلقيقة.

التيار ال�سلفي يترّباأ
التون�سية  الإع���الم  و�سائل  ونقلت 
نقال عن م�سادر و�سفتها باملطلعة 
اأن قوات الأمن متكنت من حتديد 

بلعيد  �سكري  �سقيقة  اأ���س��ارت  كما 
ال����ذي  ال�������س���الح  ط��ب��ي��ع��ة  اأن  اإىل 
ا����س���ت���ع���م���ل يف ع���م���ل���ي���ة الغ���ت���ي���ال 
باأي  يحيل  ل  اجل��رمي��ة  و�سيناريو 
���س��ك��ل م����ن  الأ����س���ك���ال ع��ل��ى تورط 
ال�سلفيني الذين ل يقومون مبثل 
يكون  اأن  مرجحة  العمليات  ه��ذه 

منفذ العملية خ�سما �سيا�سيا.

�سيناريو االغتيال
تون�سية  اإع��الم  و�سائل  ك�سفت  وقد 

مالمح �سيناريو عملية الغتيال.
درا�سة  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  ان���ه  واأف������ادت 
ال�������س���ور والأ�����س����رط����ة وك����ام����ريات 
وحتليل  العامة  باملحالت  املراقبة 
���س��ف��رات امل��ك��امل��ات وغ���ري ذل���ك من 
امل��ع��ط��ي��ات ����س���واء امل��ت��ع��ل��ق��ة مبوقع 
املال�سقة  الأم���اك���ن  اأو  اجل���رمي���ة 
لها اأمكن الو�سول اإىل ا�ستنتاجات 
اأ�سا�سية  خ����ي����وط  ع�����ن  ك���ا����س���ف���ة 
للجرمية فتم اإلقاء القب�س بداية 
اخليط  ك��ان��ا  وق���د  �سخ�سني  ع��ل��ى 
مت  اإذ  الفاعلني  اإىل  اأو���س��ل  ال���ذي 
ي�ستبه   اأ���س��خ��ا���س  اأرب���ع���ة  اع��ت��ق��ال 
بلعيد  �سكري  مقتل  يف  بتورطهم 

وهم ينتمون اإىل تيار مت�سدد.
الأبحاث  ف���ان  ال��ت��ح��ري��ات  وح�����س��ب 

�سورته  فيديو  ب�سريط  انطلقت 
املغازات  ب��اإح��دى  م��راق��ب��ة  ك��ام��ريا 
ال��ك��ائ��ن��ة ب��ال��ق��رب م��ن م��ق��ر اإقامة 
ب��ل��ع��ي��د ف��ا���س��ت��ب��ه م���ن خ����الل تلك 
ل��وح��ظ ترددها  ���س��ي��ارة  ال�����س��ور يف 
قبل احلادثة  املكان  با�ستمرار على 
وبتعميق  الأ�����س����ب����وع  ي���ن���اه���ز  مب����ا 
ال�سيارة  ه��ذه  اأن  تبني  ال��ت��ح��ري��ات 
ل��ي�����س��ت م����ن �����س����ي����ارات الج����ت����وار 
ملك  على  اأنها  املحققون  وتو�سل 

�ساب ينتمي اإىل تيار متطرف. 
جملة  اأنكر  عليه  القب�س  وباإلقاء 
اجلهة  تلك  على  ت��ردده  وتف�سيال 
ببع�س  مب����واج����ه����ت����ه  ان��������ه  غ������ري 
ال���ق���رائ���ن اع����رتف ان����ه ق����ام بكراء 
اأدىل بهويته   � ال�سيارة ل�سخ�س ما 
هذه  يف  ال��ث��اين  فيه  امل�ستبه  وه��و   �
اأقوال  ب��دوره  اأنكر  الق�سية وال��ذي 
حما�سرته  ومبزيد  الأول  الطرف 
ت�سريحاته  يف  ت��راج��ع  ب��الأ���س��ئ��ل��ة 
واقر بكونه �سوغ ال�سيارة ملجموعة 
�سكري  ملراقبة  ا�ستغلوها  اأ�سخا�س 
بلعيد غري انه نفى يف املقابل علمه 
بال�سبب الذي ت�ستغل فيه ال�سيارة 

وتفاجاأ بذلك يوم احلادث .
ع��ل��ى ���س��وء ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات ب���داأت 
��ح لدى  ف�����س��ول اجل���رمي���ة ت��ت��و���سّ

اأو  ب��اإخ��راج فيلم ل رب��ي ل �سيدي، 
ب��امل�����س��م��ى ي��و���س��ف ال�����س��دي��ق الذي 
ح�سب  الر�سول  زوج��ة  من  ا�ستهزاأ 

ما مت تدوينه على ال�سفحة.
واأ�سافت ال�سفحة اأن تيار ال�سلفية 
اجل��ه��ادي��ة ل��و ك��ان ي��ري��د قتل اأحد 
والنتقام  الأم���ن���ي���ني  ب��ق��ت��ل  ل���ق���ام 
م���ن���ه���م ع���ل���ى م�����ا ق�����ام�����وا ب�����ه من 
جتاوزات يف حقهم �ساهمت يف وفاة 
من  التيار  اأبناء  من  �سخ�سا   16
التي  �سعد  ب��ن  حم��رزي��ة  �سمنهم 

قتلت يف بيتها.
وختمت ال�سفحة اأن اغتيال �سكري 
عظيمة  م���وؤام���رة  م��ن  ج���زء  بلعيد 
امل��ك��ي��دة عظيمة واجل���زاء  وت��اب��ع��ت 
ونعم  اهلل  وح�������س���ب���ن���ا  ال���ك���ر����س���ي 

الوكيل.
قد  بلعيد  ���س��ك��ري  �سقيقة  وك��ان��ت 
اأب����ري����اء من  ال�����س��ل��ف��ي��ني  اأن  ق��ال��ت 
ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الغ��ت��ي��ال  عملية 

�سقيقها.
التج�سيدية  ال��ع��م��ل��ي��ة  واع���ت���ربت 
قبل  من  حمبوكة  متثيلية  جم��رد 
على  ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
وحتميل  احل��ق��ي��ق��ي��ني  امل���ج���رم���ني 
ال��ت��ه��م��ة ل��ل�����س��ل��ف��ي��ني م���وؤك���دة عدم 
ثقتها يف وزارتي العدل والداخلية.

ا�ستطالع للراأي يك�سف

الباجي قايد ال�ضب�ضي ونداء تون�ض يف ال�ضدارة
النه�سة تقبل بتحييد وزارات ال�سيادة ودعوة لت�سريك نداء تون�س يف احلكم

الفجر تن�سر املالمح االأوىل ل�سيناريو االغتيال:

ال�ضعبية ترف�ض نتائج التحقيق وال�ضلفّية تترّباأ من دم �ضكري بلعيد

ال�سب�سي زعيم نداء تون�س

اعادة ت�سخي�س اجلرمية فى غياب القاتل
املطالبة باحلقيقة
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اأعمال  لتنفيذ  املهنيني  لختيار  التجارية  وال�ست�سارات  املعلومات  تقدمي  خدمات  احلالية؛  واللوائح  املعايري  مع  متما�سية  تكون  اأن  املرجح  وال�سناعية  الكهربائية  واملعدات 
الإ�سالح؛ خدمات تقدمي املعلومات وال�ست�سارات التجارية لختيار مركبي معدات الطاقة؛ خدمات تقدمي املعلومات وال�ست�سارات التجارية املتعلقة بالعزل وامل�ساكن؛ خدمات 
اإنتاج  تقدمي ال�ست�سارات املتعلقة بالفوائد ال�سريبية والقتطاعات وكذلك الدخار والئتمانات ال�سريبية من اأجل دعم احلفاظ على الطاقة والتنمية امل�ستدامة لتح�سني 
وتوزيع الطاقة بال�سكل الأمثل؛ خدمات البيع باجلملة والتجزئة للكهرباء والوقود والفحم وزيت الوقود واحلطب والغاز والنفط والألواح الفلطائية ال�سوئية؛ خدمات �سراء 
وبيع الغاز والكهرباء يف اأ�سواق اجلملة؛ خدمات �سراء الكهرباء الفلطائية ال�سوئية؛ خدمات �سراء الكهرباء من امل�سانع التي ت�ستخدم اأ�سكال الطاقة املتجددة؛ خدمات البيع 
�سراء  والت�سدير؛ خدمات  ال�سترياد  وكالت  والكهرباء؛ خدمات  للغاز  التجارية  الأعمال  تقييم  التجارية؛ خدمات  العمليات  تقييم  والكهرباء؛ خدمات  للغاز  العلني  باملزاد 
الغاز والكهرباء للغري؛ خدمات بيع الوحدات )امل�سانع( الفلطائية ال�سوئية اجلاهزة؛ خدمات بيع وحدات )م�سانع( توليد وتوزيع الطاقة اجلاهزة؛ خدمات الرتويج للغري 

بخ�سو�س املْركبات التي تعمل مب�سادر اأخرى للطاقة.
 والواقعة يف الفئة:35 

 و�سف العالم�ة: احلروف الالتينية )EDF( كما بال�سكل املو�سح 
 ال�س��رتاطات:  

اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً  اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار  اأو  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :   168377      بتاريخ :  2012/01/25  
با�س������م:   �سوامع ومطاحن الدقيق العاملية

وعنوانه :  �س ب : 1488 ، بلوت 36 ميناء الفجرية البحري، هاتف: 092281081 فاك�س: 092281081،الفجرة 
املتحدة  العربية  – المارات 

املنتجات/اخلدمات :
النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب ال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية وم�سحوق 

اخلبيز ، امللح واخلردل واخلل ، البهارات والتوابل الثلج 
الواقعة بالفئة: 30                

الخرى  ا�سغر حجما من  احداهما  �سنبلتني  �سكل  به  القمح  �سكل غ�سن  وعلى ميينها   Health العبارة   
ومائلتان قليال جهة اليمني ومن ال�سفل العبارة Flour والكل بطريقة مميزة

ال�س��رتاطات : دون �سرط  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 
بت�اري�����خ:2012/11/27م    املودعة حتت رقم:182597 

 تاريخ الأ�سبقية :  2012/06/12م  
 باإ�س��م:كارتييه انرتنا�سيونال ايه جي.    

 جن�سية ال�سركة: �سوي�سرا  
 وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه 22، بو�ستفاخ 61، 6312 �ستاينهاو�سن، �سوي�سرا. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: جموهرات، اأحجار كرمية، املعادن النفي�سة وكل خليط 
منها، لوؤلوؤ، زمامات )مرابط( اأكمام، م�سابك ربطات عنق، خوامت، اأ�ساور، اأقراط، قالئد، دبابي�س زينة، حلي 
من  �سناديق  جموهرات،  علب  نفي�سة،  معادن  من  فنية  م�سغولت  للمفاتيح،  حلقات  )جم��وه��رات(،  �سغرية 
معادن نفي�سة، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة، �ساعات جيب ويد، كرونومرتات )موقتات 
دقيقة(، �ساعات حائط، �ساعات �سغرية، علب �ساعات، اأحزمة �ساعات، �سيور �ساعات، �سال�سل ونواب�س �ساعات 
معادن  اأو متاثيل �سغرية من  ُن�سب  �سال�سل �سغرية(،  اأو  للمفاتيح )حلي �سغرية  �ساعات، حلقات  زج��اج  اأو 
نفي�سة، علب خا�سة باأدوات �سناعة ال�ساعات، ميداليات، جموهرات لأجهزة الكمبيوتر، جموهرات للحقائب، 

قطع نقدية.
 والواقعة يف الفئة:14 

بال�سكل  كما  زخ��ريف  اط��ار  داخ��ل  خا�س  ب�سكل  لتينية  ب��ح��روف   )CARTIER( كلمة  و�سف العالم�ة:  
املو�سح.

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

بت�اري�����خ:2012/11/27م    املودعة حتت رقم:182601 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/06/12م  

 باإ�س��م:كارتييه انرتنا�سيونال ايه جي.    
 جن�سية ال�سركة: �سوي�سرا  

 وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه 22، بو�ستفاخ 61، 6312 �ستاينهاو�سن، �سوي�سرا. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات عر�س م�ستح�سرات جتميل وعطور ومنتجات 
ب�سرية ومفاتيح يو ا�س بي وم�ساند فاأرات وحبال للهواتف املحمولة وجموهرات واأعمال فنية واأدوات قيا�س 
الوقت و�ساعات يد اأو جيب واأحجار كرمية ومعادن نفي�سة واأدوات كتابة ومفكرات يومية وقرطا�سية وحقائب 
واأواين  مدخنني  واأدوات  ولفاعات  مالب�س  واإك�س�سوارات  ومالب�س  وحقائب  �سغرية  جلدية  ومنتجات  �سفر 
واأوعية املائدة، على اأي و�سائط ات�سالت لأغرا�س البيع بالتجزئة، خدمات العالقات العامة، خدمات الدعاية 
واأدوات  فنية  وم�سغولت  ب�سرية  الرفاهية وخا�سًة م�ستح�سرات جتميل وعطور ومنتجات  ل�سلع  والإع��الن 
قيا�س الوقت و�ساعات يد اأو جيب واأحجار كرمية ومعادن نفي�سة واأدوات كتابة ومفكرات يومية وقرطا�سية 
واأدوات مدخنني  ولفاعات  واإك�س�سوارات مالب�س  ومنتجات جلدية �سغرية وحقائب ومالب�س  �سفر  وحقائب 
خدمات  الرفاهية،  �سلع  جم��ال  يف  التنظيمية  وال�ست�سارات  الأع��م��ال  اإدارة  خدمات  امل��ائ��دة،  واأوع��ي��ة  واأواين 

 اإ�ست�سارات اأعمال ال�سراء والبيع يف جمال �سلع الرفاهية.  - والواقعة يف الفئة:35 
كلمة )CARTIER( بحروف لتينية ب�سكل خا�س داخل اطار زخريف كما بال�سكل املو�سح. و�سف العالم�ة:  

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/10/21م    املودعة حتت رقم:180903 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/04/20م  
 باإ�س��م:�س. الكرتي�سيتي دو فران�س.      
 جن�سية ال�سركة: �سركة فرن�سية     

 وعنوانه:22-30 �سارع واغرام، 75008 باري�س، فرن�سا.       
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات العمليات الهند�سية التي تت�سمن اإجراءات التقدير والتقييم والبحوث واإعداد التقارير يف املجالت العلمية والتكنولوجية؛ خدمات 
الت�سميم الهند�سي التقني؛ اخلدمات الهند�سية؛ خدمات تقدمي اخلربات )الهند�سية(؛ خدمات البحث والتطوير املتعلقة مبنتجات جديدة لأطراف ثالثة؛ خدمات تطوير اأو تركيب اأو حتديث 
اأو تاأجري الربجميات؛ خدمات برجمة اأجهزة الكمبيوتر؛ خدمات اإجراء التحليالت الفيزيائية والكيميائية؛ خدمات اإجراء حتليل لت�سغيل حقول النفط؛ خدمات برجمة و�سيانة اأنظمة الت�سغيل 
الآيل املنزلية ف�ساًل عن وحدات حتكم منطقية قابلة للربجمة واأنظمة اإدارة تقنية للمباين؛ خدمات اإعداد خمططات لت�ساميم املباين؛ اخلدمات املعمارية؛ خدمات ال�ست�سارات املعمارية املتعلقة 
بحماية البيئة وتطوير م�سادر طاقة جديدة واحلفاظ على الرثوات الطبيعية وتنفيذ م�ساريع التنمية امل�ستدامة والتنمية احل�سرية؛ خدمات البحث العلمي والتكنولوجي يف قطاع الطاقة؛ 
خدمات تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة الفنية )الهند�سية( يف قطاع الطاقة؛ خدمات البحث والتطوير يف جمالت الهند�سة الكهربائية وتوليد القدرة والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية 
والطاقة املائية والطاقة احلرارية الأر�سية والطاقة احلرارية والطاقة املناخية والطاقة الناجتة عن الكتلة احليوية والطاقة املتجددة؛ خدمات تقدمي اخلربات وامل�سورة الفنية يف جمالت توليد 
القدرة واإنتاج الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية والطاقة املائية والطاقة احلرارية الأر�سية والطاقة احلرارية والطاقة املتجددة؛ خدمات ال�سراكة فيما يتعلق بالبحوث التقنية 
والتكنولوجية بني اأق�سام البحث والتطوير لل�سركات وتلك التي للجامعات؛ خدمات تقدمي اخلربات للمحاكاة الرقمية )الهند�سية(؛ اخلدمات الهند�سية من اأجل حت�سني اإدارة توليد وتخزين 
وا�ستهالك الطاقة؛ خدمات البحث والتطوير يف جمال الآثار البيئية ملرافق اإنتاج الطاقة، اخلدمات الهند�سية لتقييم متطلبات وتوفر القدرة ول�سنع اأدوات منا�سبة لتوزيع القدرة؛ اخلدمات 
الهند�سية املتعلقة بت�سميم واإن�ساء مرافق جديدة لتوزيع واإنتاج الطاقة؛ خدمات تقدمي امل�سورة الفنية املتعلقة باحلفاظ على الطاقة؛ خدمات اإجراء الأبحاث يف جمال حماية البيئة؛ خدمات 
الأبحاث  اإجراء  املتجددة؛ خدمات  الطاقة  البيئة وتنمية م�سادر  الفنية حلماية  امل�سورة وال�ست�سارات  واملباين؛ خدمات تقدمي  الطاقة لالأجهزة  اأداء  لتقييم وحت�سني  الفنية  الدرا�سات  اإجراء 
والدرا�سات الفنية فيما يتعلق باإعادة تدوير ومعاجلة النفايات؛ خدمات اإجراء الأبحاث والدرا�سات الفنية فيما يتعلق مبعاجلة املواد؛ خدمات اإدارة امل�ساريع العلمية والتكنولوجية والعمل املخربي 
فيما يتعلق بالقدرة وم�سادر الطاقة املتجددة والتنمية امل�ستدامة والبيئة والتنمية احل�سرية وحماية البيئة واحلد من النفايات وامللوثات واحلفاظ على الرثوات الطبيعية ومكافحة تغري املناخ؛ 
خدمات اإجراء الدرا�سات والبحوث واخلربات املقدمة من قبل املهند�سني يف جمالت الطاقة والبيئة والرثوات الطبيعية والتنمية امل�ستدامة والتنمية احل�سرية؛ خدمات قراءة قيا�س تقني عن 
ُبعد ل�ستهالك الطاقة؛ خدمات التقييم والتقدير الفنية ل�ستهالك الطاقة؛ خدمات تقدمي امل�سورة واملعلومات الفنية فيما يتعلق بالتدفئة؛ خدمات تقدمي امل�سورة واملعلومات الفنية فيما يتعلق 
بالتحكم با�ستهالك الطاقة؛ خدمات تقدمي الدعم الفني عن طريق الهاتف )اخلط ال�ساخن( املزودة من قبل مهند�سني ل�ستخدام الأجهزة والتمديدات الكهربائية ب�سكل �سحيح، خدمات تقدمي 
امل�سورة الفنية فيما يتعلق �سراء واختيار الأجهزة الكهربائية املختارة بناء على معايري تتعلق بجودتها التقنية والتكاليف والتحكم با�ستهالك الطاقة؛ فح�س املنتج )التحليل الفني( لأطراف 
ثالثة وتقدمي امل�سورة الفنية لختيار املعدات الكهربائية وال�سناعية التي من املرجح اأن تلتزم باملعايري والقوانني احلالية؛ خدمات اإجراء عمليات التحليل الفني والت�سخي�س والدرا�سات من 
قبل مهند�سني لرتكيب املعدات الالزمة لإنتاج وتوفري و/اأو توزيع الطاقة والغاز واحلرارة واملاء؛ خدمات البحث والتطوير يف جمالت العزل احلراري واحلماية ال�سم�سية واملناخية للمنازل؛ 
خدمات تقدمي امل�سورة الفنية واملعلومات املتعلقة بالعزل احلراري واحلماية املناخية وال�سم�سية للمنازل؛ خدمات تقدمي امل�سورة واملعلومات الفنية لتقييم وتغيري القدرة لعداد كهربائي و/اأو 
غازي؛ خدمات تقدمي امل�سورة واملعلومات الفنية لختيار املهنيني لتنفيذ اأعمال ال�سيانة؛ خدمات تقدمي امل�سورة واملعلومات الفنية لختيار عمال تركيب معدات الطاقة؛ خدمات تقدمي امل�سورة 
واملعلومات الفنية فيما يتعلق بالعزل وامل�ساكن؛ خدمات لت�سخي�س اأداء الطاقة يف الأموال غري املنقولة؛ خدمات اإجراء عمليات حتليل للطاقة واحلرارة والبيئة للمرافق ال�سكنية واملخزونات 
التكنولوجيا واخلربة  الفنية )الهند�سية( لنقل  وامل�سورة  امل�ساعدة  الفنية؛ خدمات تقدمي  التكنولوجيا؛ خدمات نقل )توفري( اخلربة  الفنية يف جمال نقل  املنزلية؛ خدمات تقدمي اخلربات 
الفنية؛ خدمات اإجراء الختبارات الفنية؛ خدمات اإجراء الختبارات الفنية للكهرباء والتدفئة والت�سغيل الآيل املنزيل؛ خدمات تقدمي ال�ست�سارات وامل�ساعدة الفنية للغري ل�سمان التزام العاملني 
واملنتجات واملواد واملرافق اأو املواقع ال�سناعية اخلا�سة به باملعايري والقوانني احلالية؛ خدمات فح�س ال�سالمة لكافة مرافق اإنتاج القدرة والطاقة والتزامها بالقوانني احلالية؛ خدمات تقدمي 
امل�ساعدة الفنية للح�سول على �سهادة وتفوي�س؛ خدمات ملراقبة معدات اإنتاج الطاقة؛ خدمات توفري اخلربات الفنية وفح�س مرافق الطاقة؛ خدمات توفري املراقبة واخلربات الفنية )الهند�سية( 
وال�سيارات  الكهربائية  الطرفية  واملحطات  الكهربائية  البطاريات  الكهربائي، وبخا�سة  النقل  والتطوير يف جمال  البحث  الطاقة؛ خدمات  اأ�سكال خمتلفة من  با�ستخدام  تعمل  التي  للمن�ساآت 

الكهربائية وعربات الرتام وحافالت الرتويل والبا�سات الكهربائية والقوارب الكهربائية؛ خدمات تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة الفنية )الهند�سية( يف جمال النقل الكهربائي.
 والواقعة يف الفئة:42 

 و�سف العالم�ة: احلروف الالتينية )EDF( كما بال�سكل املو�سح 
 ال�س��رتاطات:  

اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا  امل�سار  امل�سجل للق�سم  اإر�ساله بالربيد  اأو  التجارية يف وزارة القت�ساد  لق�سم العالمات  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :   168378       بتاريخ :  2012/01/25  
با�س������م:   �سوامع ومطاحن الدقيق العاملية

وعنوانه : �س ب : 1488 ، بلوت 36 ميناء الفجرية البحري، هاتف: 092281081 فاك�س: 092281081،الفجرة 
املتحدة  العربية  – المارات 

املنتجات/اخلدمات :
طحن الدقيق ، اعمال الطحن

الواقعة بالفئة: 40                
الخرى  ا�سغر حجما من  احداهما  �سنبلتني  �سكل  به  القمح  �سكل غ�سن  وعلى ميينها   Health العبارة   

ومائلتان قليال جهة اليمني ومن ال�سفل العبارة Flour والكل بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

 

بت�اري�����خ:2012/11/27م    املودعة حتت رقم:182598 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/06/12م  

 باإ�س��م:كارتييه انرتنا�سيونال ايه جي.    
 جن�سية ال�سركة: �سوي�سرا  

 وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه 22، بو�ستفاخ 61، 6312 �ستاينهاو�سن، �سوي�سرا. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:        ورق، ورق مقوى، مواد م�سنوعة من الورق اأو الورق 
املقوى، علب، اأكيا�س، مغلفات واأجربة للتغليف، ورق لف، األبومات، مفكرات يومية، اأغلفة للمفكرات اليومية، 
مالحظات،  دفاتر  تقاومي،  ر�سم،  اأو  كتابة  دفاتر  )قرطا�سية(،  ال��ورق  من  �سفائح  )قرطا�سية(،  قطع  دفاتر 
ورق  )قرطا�سية(،  اإع��الن  بطاقات  مكتبية(،  )ل��وازم  ملفات  )قرطا�سية(،  الر�سائل  اأو  للكتب  اأغلفة  فهار�س، 
كتابة، مغلفات )قرطا�سية(، ورق بري�ستول، بطاقات الأعمال، لفتات من الورق اأو الورق املقوى، م�ساند كتب، 
موؤ�سرات للكتب، حمافظ جوازات ال�سفر، دفاتر قطع للكتابة، اأغلفة للكتب، ملفات لالأوراق، بطاقات ل�سق 

غري م�سنوعة من الن�سيج، ربطات ورقية لعلب الهدايا، م�سابك للنقود.
 والواقعة يف الفئة:16 

بال�سكل  كما  زخ��ريف  اط��ار  داخ��ل  خا�س  ب�سكل  لتينية  ب��ح��روف   )CARTIER( كلمة  و�سف العالم�ة:  
املو�سح.

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170177   بتاريخ :  2012/03/06  
با�س������م:  يونايتد تباكو املحدودة 

وعنوانه :  �س.ب :1314 ، الفجرية، المارات العربية املتحدة  
املنتجات/اخلدمات :

التبغ واأدوات    املدخنني واأعواد الثقاب  
الواقعة بالفئة:34              

 الكلمة EROS  مكتوبة باخلط العري�س �سمن بطاقة م�ستطيلة مر�سوم يف جزئها ال�سفل ناحية اليمني 
ومال�سق ل�سلع امل�ستطيل ال�سفل من الداخل �سكل نبتة والكل بطريقة مميزة. 

ال�س��رتاطات : دون �سرط، 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجاري   

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 
بت�اري�����خ:2012/10/21م    املودعة حتت رقم:180904 

 تاريخ الأ�سبقية :  2012/04/20م  
 باإ�س��م:�س. الكرتي�سيتي دو فران�س.    
 جن�سية ال�سركة: �سركة فرن�سية        

 وعنوانه:22-30 �سارع واغرام، 75008 باري�س، فرن�سا.       
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات ال�سالمة حلماية ال�سلع والأفراد؛ خدمات تقدمي املعلومات وامل�سورة 
امل�ستخدمة  املعدات  تاأجري  النووية؛  واملرافق  الطاقة  ومرافق  الن�سائية  للم�ساريع  ال�سالمة  فح�س  خدمات  بال�سالمة؛  يتعلق  فيما 
الطاقة  توليد  وحمطات  والطاقة  القدرة  توليد  ومرافق  ال�سناعية  للمرافق  واملراقبة  ال�سالمة  خدمات  والأف���راد؛  ال�سلع  حلماية 
ومزارع  وال�سدود  املائية  الطاقة  توليد  وحمطات  الكهرمائية  الطاقة  توليد  وحمطات  احلرارية  الطاقة  توليد  وحمطات  النووية 
الرياح وخطوط اأنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء وحمطات اإنتاج النفط ومزارع املد واجلزر وحمطات توليد الطاقة الفلطائية 
الكتلة  من  القدرة  توليد  وحمطات  الأر�سية  احلرارية  الطاقة  توليد  وحمطات  واجل��زر  املد  من  القدرة  توليد  وحمطات  ال�سوئية 
الكهربائية  بالأجهزة  املتعلقة  واملراقبة  امل�سورة  تقدمي  خدمات  والطاقة؛  واحل��رارة  القدرة  توزيع  �سبكات  ملراقبة  خدمات  احليوية؛ 
توفري  تدخل(؛ خدمات  اأو  الأخطار )حريق  اأماكن  اأو حتديد  عن  الك�سف  اأو  متابعة  اأو  مراقبة  اأو  لتقييم  امل�ستخدمة  والإلكرتونية 
احلماية الوقائية من املخاطر ال�سناعية، اأي التقييم والتحليل التنبوؤي لإمكانية العتماد على الإن�سان يف حالة الطوارئ يف القطاع 
ال�سناعي؛ خدمات لتاأمني �سالمة ومراقبة كبار ال�سن واملر�سى يف املنزل اأو خارجه؛ خدمات املراقبة الفيديوية واملراقبة عن طريق 
اأجهزة الإنذار امل�سادة للتدخل ووكالت املراقبة الليلية؛ خدمات لتوفري معلومات لل�سلطات املحلية اأو اأي �سخ�س مرتبط مبجال العمل  
الجتماعي اأو ال�سالمة العامة؛ خدمات فح�س اأمور ال�سالمة للمن�ساآت الكهربائية؛ اخلدمات القانونية؛ خدمات التحليل القانوين؛ 
خدمات تقدمي امل�ساعدة القانونية لإن�ساء ال�سركات؛ خدمات تتعلق باخلربات القانونية يف نقل التكنولوجيا؛ خدمات ال�سراكة فيما 
ال�سريبية  بالفوائد  يتعلق  فيما  امل�سورة  تقدمي  خدمات  بالتكنولوجيا؛  املتعلقة  التفاقيات  نقل  خدمات  القانونية؛  بالبحوث  يتعلق 
واحل�سومات اإىل جانب املدخرات والئتمانات ال�سريبية من اأجل تعزيز احلفاظ على الطاقة والتنمية امل�ستدامة؛ خدمات الو�ساطة؛ 

خدمات الو�ساطة الجتماعية لإدارة حالت انعدام الأمن فيما يتعلق بالطاقة.
 والواقعة يف الفئة:45 

 و�سف العالم�ة: احلروف الالتينية )EDF( كما بال�سكل املو�سح 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 
امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

بت�اري�����خ:2012/10/21م    املودعة حتت رقم:180899 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/04/20م  
 باإ�س��م:�س. الكرتي�سيتي دو فران�س.    
 جن�سية ال�سركة: �سركة فرن�سية     

 وعنوانه:22-30 �سارع واغرام، 75008 باري�س، فرن�سا.       
املالية؛ العمليات العقارية؛ خدمات تكوين وا�ستثمار راأ�س املال؛  املالية؛ التاأمني؛ خدمات ال�سوؤون  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات العمليات 
خدمات التقييم املايل )التاأمني والأعمال امل�سرفية والعقارات(؛ خدمات العمليات التمويلية واملالية يف قطاع الطاقة الذي ي�سمل جمالت الطاقة والطاقة النووية والبيئة 
والطاقة الفلطائية ال�سوئية وطاقة الرياح وطاقة التيارات البحرية والطاقة احلرارية الأر�سية والطاقة املائية والطاقة احلرارية  وطاقات الغاز والنفط والطاقة احليوية 
التقديرية لعمليات توفري  امليزانية  املايل وتقييم  التقيم  امل�سورة يف جمال ال�ستثمار؛ خدمات  ال�سم�سية؛ خدمات تقدمي  الكتل احليوية والطاقة  املتجددة وطاقة  والطاقة 
الطاقة؛ خدمات تقدمي املعلومات عن اأ�سواق الأوراق املالية؛ خدمات امل�ساركة يف الأ�سهم العادية يف جميع ال�سركات اأو املوؤ�س�سات التمويلية والتجارية والت�سنيعية والعقارية، 
وكذلك ال�سركات التي تتعامل يف الأموال املنقولة؛ خدمات تكوين وا�ستثمار راأ�س املال؛ خدمات اإدارة املحافظ املالية وحمافظ الأ�سهم وحمافظ العقارات والأموال املنقولة؛ 
الغري؛  تعهدات  اململوكة يف  املالية لالأ�سهم  الإدارة  التنمية؛ خدمات  وراأ�سمال  ال�ستثماري  املال  وراأ���س  الأخطار  ذو  املال  راأ�س  العادية؛  الأ�سهم  ال�ستثمار يف  خدمات عمليات 
اأ�سعار املواد اخلام؛  اأ�سواق البيع باجلملة للطاقة والغاز والكهرباء؛ خدمات قيا�س التغريات والتقلبات يف  الهند�سة املالية؛ خدمات معامالت البور�سة؛ املعامالت املالية يف 
واملتاجرة يف  اإدارة وتقييم  امل��واد اخلام )الغاز والفحم والهيدروكربونات(؛ خدمات  ت��داول  الو�ساطة يف  الطاقة؛ خدمات  املالية يف قطاع  الأوراق  ت��داول  الو�ساطة يف  خدمات 
ائتمانات الكربون؛ خدمات التاأمني يف جمال عمليات الطاقة ولل�سركات والأفراد؛ خدمات التاأمني لإ�سالح اأنظمة ومن�ساآت التدفئة والطاقة واملياه والطاقة ال�سم�سية والغاز 
والوقود والتربيد للجماعات والأفراد؛ خدمات عقود التاأمني التي تغطي املن�ساآت واملعدات الكهربائية؛ خدمات عقود التاأمني لالأفراد �سد خماطر عدم ت�سديد فواتري الكهرباء 
والغاز؛ خدمات عقود التاأمني لأعمال ت�سليح موا�سري املاء والكهرباء؛ خدمات تقدمي ال�ست�سارات املالية  املتعلقة بعرو�س الأ�سعار ب�ساأن ا�ستهالك واإدارة الطاقة؛ خدمات اإعداد 
الدرا�سات املالية وتقدمي امل�سورة لتح�سني وتطوير وجتديد مرافق الطاقة وبخا�سة وحدات توليد الطاقة والغاز؛ خدمات تقدمي املعلومات املالية عن طريق الهاتف )اخلط 
ال�ساخن( يف قطاع الطاقة؛ خدمات تقدمي املعلومات املالية وامل�سورة املتعلقة بالتحكم با�ستهالك الطاقة؛ خدمات تقدمي امل�سورة املالية ل�سراء واختيار الأجهزة الكهربائية التي 
تختار بناء على معايري جودتها التقنية وتكلفتها والتحكم با�ستهالك الطاقة؛ خدمات التحليل املايل لفح�س املنتجات للغري وخدمات تقدمي ال�ست�سارات املالية لختيار املعدات 
الكهربائية وال�سناعية املرجح اأن تكون متما�سية مع املعايري واللوائح احلالية؛ خدمات تقدمي املعلومات وال�ست�سارات املالية املتعلقة بتكاليف الأجهزة الكهربائية وت�سغيلها؛ 
املالية املتعلقة بتكاليف الطاقة؛ خدمات القرو�س التمويلية لغر�س تطوير وحت�سني مرافق الطاقة؛ اخلدمات التمويلية؛ خدمات  خدمات تقدمي املعلومات وال�ست�سارات 
القرو�س التمويلية ل�ستحواذ وحدات توليد الطاقة ومن�ساآت الت�سخني اأو املن�ساآت التي تعمل با�ستخدام اأنواع خمتلفة من الطاقة؛ اخلدمات التمويلبة لتجديد املرافق ال�سكنية 
لغر�س احلفاظ على الطاقة؛ خدمات القرو�س لبناء مرافق �سكنية جديدة �سديقة للبيئة وكفوؤة من حيث الطاقة؛ خدمات تقدمي امل�سورة املالية املتعلقة بالفوائد ال�سريبية 
والقتطاعات وكذلك الدخار والئتمانات ال�سريبية من اأجل دعم احلفاظ على الطاقة والتنمية امل�ستدامة؛ خدمات التقييم املايل لتح�سني الطاقة والأداء احلراري والبيئي 
للمرافق ال�سكنية وامل�ساكن؛ خدمات اإدارة الأموال غري املنقولة؛ خدمات اإدارة تاأجري الأموال غري املنقولة؛ خدمات الرعاية املالية؛ خدمات الرعاية املالية لل�سركات واجلمعيات  
والنوادي الريا�سية والأن�سطة الرتفيهية اأو املبادرات التعليمية وامل�سابقات والفعاليات الريا�سية واملعار�س والأحداث الثقافية والتعليمية؛ خدمات الرعاية املالية للنوادي 

الريا�سية؛ خدمات ال�سراكة يف الأبحاث التمويلية؛ خدمات تقدمي امل�ساعدات التمويلية لن�ساء ال�سركات واجلمعيات؛ خدمات جمع وتوزيع التربعات.
 والواقعة يف الفئة:36 

 و�سف العالم�ة: احلروف الالتينية )EDF( كما بال�سكل املو�سح 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً 
من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :   168838     بتاريخ : 2012/02/06   
با�س������م:    اآر ا�س جي انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م

وعنوانه :  �س.ب 23049 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اط��ارات لعجالت   ، املائي   اأو  اأو اجل��وي  ال��ربي  النقل  واأج��ه��زة  باملركبات  املركبات اخلا�سة  اط��ارات لعجالت 
، اط��ارات مانعة  ، اط��ارات غري جموفة لعجالت املركبات  ال��دراج��ات الهوائية  ، اط��ارات  ال��دراج��ات الهوائية 
لنزلق اطارات املركبات ، اطارات بدون انابيب للدراجات الهوائية ، اطارات غري جموفة لعجالت املركبات 

القطع العائدة لها ، جميع املنتجات املذكورة يف حدود وقوعها بالفئة 12 وغري املت�سمنة بالفئات الخرى..
الواقعة بالفئة: 12      

اط��راف �سلعيها اىل  زاوي��ة ح��ادة ويتجه  ي�سكل  وك��ل  الآخ��ر  �سكل هند�سي مكون من خطني يقطع احدهما 
G بخط عري�س خمطط من  ال�سفل وبينها من ال�سفل كتبت الحرف RSG وعلى ميينها كتب احلرف 
الداخل وعلى ميينه كتبت العبارة TSUPER باخلط العري�س املخطط من الداخل وميتد اجلزء العلوي 
القفز واجلميع �سمن  اليمني ر�سم �سكل منر يف حالة  من احلرف T باعلى احرف املقطع SUPER ومن 

اطار ا�سطواين حمدب والكل بطريقة مميزة.        
ال�س��رتاطات : دون �سرط  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 

بت�اري�����خ:2012/11/27م    املودعة حتت رقم:182599 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/06/12م  

 باإ�س��م:كارتييه انرتنا�سيونال ايه جي.    
 جن�سية ال�سركة: �سوي�سرا  

 وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه 22، بو�ستفاخ 61، 6312 �ستاينهاو�سن، �سوي�سرا. 
واملنتجات  املدبوغة  وتقليد اجللود  املدبوغة  التالية: اجللود  املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
�سفرية، حقائب ظهر، حقائب  ي��د، حقائب  اأخ���رى، حقائب  فئات  ال���واردة يف  امل��واد غري  ه��ذه  امل�سنوعة من 
مدر�سية، حقائب لل�ساطئ، اأكيا�س ت�سوق، حقائب مالب�س لل�سفر، عدة �سفرية )م�سنوعات جلدية(، حقائب 
للريا�سة، حقائب حفاظات الأطفال، حقائب ذات عجالت، حمافظ، جزادين، حمافظ للبطاقات )حمافظ 
اجللد،  من  م�سنوعة  �سواين  جلدية(،  )م�سنوعات  مفاتيح  علب  �سغرية،  حقائب  جلدية،  حمافظ  جيب(، 
يد(،  )حقائب  �سهرة  جزادين  معباأة(،  )غري  التجميل  مل�ستح�سرات  �سغرية  حقائب  �سفرية،  ثياب  �سناديق 
اأغطية مظالت، ع�سي مظالت، مقاب�س  األواح جلدية، حقائب جلد للقبعات،  اأو من  �سيور، �سناديق جلدية 
واأجربة(  )اأغلفة  للحيوانات، حقائب  اأط��واق  ال�سفرية،  للحقائب  للم�سي، مقاب�س  ومقاب�س ع�سي  مظالت 

جلدية للتعبئة، حقائب جموهرات من مادة ن�سيجية )فارغة(.- والواقعة يف الفئة:18
بال�سكل  كما  زخ��ريف  اط��ار  داخ��ل  خا�س  ب�سكل  لتينية  ب��ح��روف   )CARTIER( كلمة  و�سف العالم�ة:  

املو�سح.
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169607    بتاريخ :  2012/02/21   
با�س������م:  ال�سيدة/ هند نزار ابو ابراهيم زوجة ربيع بو مطر 

وعنوانه :  روز فيلال 110 ، ال�سارع 15 ، منطقة املنارة ، ام �سقيم 2 ،  دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد .
الواقعة بالفئة:24               

�سكل هند�سي دائري مكون من اطار عري�س به خطوط �سغرية �سبيهة بخطوط ال�ساعة ويوجد اطار داخلي 
مكون من حلقتني وهو اقل عر�سا من الول تلتقي ثالثة خطوط �سغرية ياطراف ثالثة زوايا ل�سكل زخريف 
وفنية  دائ��ري��ة  وبطريقة  القفز  و�سع  يف  م��رات  ثالثة  مكرر  ارن��ب  �سكل  يتخللها  ملتفة  خطوط  من  مكون 
 THREE TIMES مميزة جدا كل يلتقي باذنه مع الآخ��ر مكونا ثالثة ا�سلع وكتبت كلمات العالمة 
الغربية وال�سمالية  ال�سمالية  الناحية  الداخلي من  ومباحاذات الطار  الزخريف  ال�سكل  خارج   LUCKY

ال�سرقية واجلنوبية على التوايل من ال�سمال اىل اليمني والكل �سمن خلفية رباعية وبطريقة مميزة جدا 
ال�س��رتاطات : دون �سرط، 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2012/11/27م    املودعة حتت رقم:182595 

 تاريخ الأ�سبقية :  2012/06/12م  
 باإ�س��م:كارتييه انرتنا�سيونال ايه جي.    

 جن�سية ال�سركة: �سوي�سرا  
 وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه 22، بو�ستفاخ 61، 6312 �ستاينهاو�سن، �سوي�سرا. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: عطور ومواد توليت لي�ست لغايات طبية، عطور، ماء 
كولونيا، كولونيا، �سابون زينة لي�س لغايات طبية، جل اإ�ستحمام، جل حمام، م�ستح�سرات جتميل لالإ�ستحمام، 
الزينة،  لأغرا�س  منظف  حليب  طبية،  لغايات  لي�ست  اإ�ستحمام  اأم��الح  التجميل،  لأغرا�س  اإ�ستحمام  زي��وت 
جتميل  م�ستح�سرات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  ومرطبة،  معطرة  )لو�سن(  وغ�سول  كرميات 
لت�سمري الب�سرة، م�ستح�سرات مكياج وخا�سًة اأقالم لأغرا�س جتميلية، حمددات للعيون، طالء لل�سفاه، ملمع 
لل�سفاه، م�سكرة، كرمي اأ�سا�س، ظالل للعيون، اأحمر �سفاه، بودرة مكياج، اأحمر خدود،  م�ستح�سرات لتح�سني 
منطقة حتت العينني، مزيالت روائح كريهة لالإ�ستخدام ال�سخ�سي، م�سادات تعرق، كرميات وغ�سول )لو�سن( 

ما قبل وبعد احلالقة، �سامبو.
 والواقعة يف الفئة:3 

بال�سكل  كما  زخ��ريف  اط��ار  داخ��ل  خا�س  ب�سكل  لتينية  ب��ح��روف   )CARTIER( كلمة  و�سف العالم�ة:  
املو�سح.

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

 املودعة حتت رقم:180901    بت�اري�����خ:2012/10/21م  
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/04/20م  
 باإ�س��م:�س. الكرتي�سيتي دو فران�س.      
 جن�سية ال�سركة: �سركة فرن�سية       

 وعنوانه:22-30 �سارع واغرام، 75008 باري�س، فرن�سا.       
ال�سلع  تغليف  خدمات  بالنقل؛  املتعلقة  واملعلومات  النقل  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
وتخزينها يف امل�ستودعات؛ خدمات نقل وتوزيع واإمداد الطاقة والكهرباء والغاز والهيدروكربونات واحلرارة واملاء والطاقة 
امل��د واجل���زر والنفط والطاقة  الكهرمائية وط��اق��ة  املائية وال��ط��اق��ة  ال��ري��اح وال��ط��اق��ة  ال��ن��ووي��ة وال��ط��اق��ة احل��راري��ة وط��اق��ة 
امل��ت��ج��ددة وط��اق��ة الكتلة احل��ي��وي��ة وال��ط��اق��ة احل��راري��ة الأر���س��ي��ة وال��ط��اق��ة ال�سم�سية؛ خ��دم��ات ت�سغيل  احل��ي��وي��ة وال��ط��اق��ة 
واخلامات  الوقود  وتخزين  امل��اء،  اأو  ال��رب  اأو  اجل��و  طريق  عن  التجميع  خدمات  للغري؛  الطاقة  ونقل  توزيع  �سبكات  واإدارة 
)ت�سليم(  توزيع  الطاقة؛ خدمات  واإم��داد  نقل  وامل�سورة حول  املعلومات  تقدمي  النووية؛ خدمات  والنفايات  النووية  وامل��واد 
على  املحافظة  للطاقة،  اجلديدة  امل�سادر  البيئة،  حماية  واإمدادها،  وتوزيعها  ونقلها  الطاقة  حول  اعالنية  غري  مطبوعات 
املوارد الطبيعية، التنوع احليوي والتنمية امل�ستدامة؛ خدمات تقدمي معلومات وم�سورة تقنية حول مرافق النقل والتزويد 
ال�سوئية  الفلطائية  والطاقة  ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  وطاقة  النووية  والطاقة  الكهربائية  الطاقة  �سيما  ول  بالطاقة 
والطاقة  والنفط  الكهرمائية  والطاقة  الأر�سية  احلرارية  والطاقة  واجلزر  املد  وطاقة  املائية  والطاقة  احلرارية  والطاقة 

 احليوية والطاقة املتجددة وطاقة الكتلة احليوية والطاقة ال�سم�سية والغاز والبخار واملاء. 
 والواقعة يف الفئة:39 

احلروف الالتينية )EDF( كما بال�سكل املو�سح   و�سف العالم�ة:  
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :   168839      بتاريخ :2012/02/06   
با�س������م:    اآر ا�س جي انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م

وعنوانه :  �س.ب 23049 ، دبي – المارات العربية املتحدة   
املنتجات/اخلدمات :

ت�سنيع  بها،  اخلا�سة  وامللحقات  والنابيب  ال�سيارات  اط��ارات  ت�سنيع  ال�سيارات،  غيار  قطع  ت�سنيع  خدمات 
لعجالت  اط���ارات  امل��ائ��ي،  اأو  اجل��وي  اأو  ال��ربي  النقل  واأج��ه��زة  باملركبات  اخلا�سة  املركبات  لعجالت  اط���ارات 
الدراجات الهوائية، اطارات الدراجات الهوائية، اطارات غري جموفة لعجالت املركبات، اطارات مانعة لنزلق 
اطارات املركبات ، اطارات بدون انابيب للدراجات الهوائية ، اطارات غري جموفة لعجالت املركبات ، ت�سنيع 

القطع وامللحقات العائدة للمنتجات املذكورة .- الواقعة بالفئة: 40 
اط��راف �سلعيها اىل  زاوي��ة ح��ادة ويتجه  ي�سكل  وك��ل  الآخ��ر  �سكل هند�سي مكون من خطني يقطع احدهما 
ال�سفل وبينها من ال�سفل كتبت الحرف RSG وعلى ميينها كتب احلرف G بخط عري�س خمطط من 
الداخل وعلى ميينه كتبت العبارة TSUPER باخلط العري�س املخطط من الداخل وميتد اجلزء العلوي 
من احلرف T باعلى احرف املقطع SUPER ومن اليمني ر�سم �سكل منر يف حالة القفز واجلميع �سمن 

اطار ا�سطواين حمدب والكل بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

 

بت�اري�����خ:2012/11/27م    املودعة حتت رقم:182600 
 تاريخ الأ�سبقية :  2012/06/12م  

 باإ�س��م:كارتييه انرتنا�سيونال ايه جي.    
 جن�سية ال�سركة: �سوي�سرا  

 وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه 22، بو�ستفاخ 61، 6312 �ستاينهاو�سن، �سوي�سرا. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مالب�س، مالب�س حمبوكة، �سرتات، زنانري )مالب�س(، 
قفازات )مالب�س(، لفاعات، �سالت، ربطات عنق،  ربطات عنق فرا�سية، اأحذية طويلة ال�ساق، اأحذية، �سبا�سب، 

طواقي وقبعات.  
 والواقعة يف الفئة:25 

بال�سكل  كما  زخ��ريف  اط��ار  داخ��ل  خا�س  ب�سكل  لتينية  ب��ح��روف   )CARTIER( كلمة  و�سف العالم�ة:  
املو�سح.

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :   169608     بتاريخ :  2012/02/21   
با�س������م:  ال�سيدة/ هند نزار ابو ابراهيم زوجة ربيع بو مطر 

وعنوانه :  روز فيلال 110 ، ال�سارع 15 ، منطقة املنارة ، ام �سقيم 2 ،  دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .
الواقعة بالفئة:25               

 �سكل هند�سي دائري مكون من اطار عري�س به خطوط �سغرية �سبيهة بخطوط ال�ساعة ويوجد اطار داخلي 
مكون من حلقتني وهو اقل عر�سا من الول تلتقي ثالثة خطوط �سغرية ياطراف ثالثة زوايا ل�سكل زخريف 
وفنية  دائ��ري��ة  وبطريقة  القفز  و�سع  يف  م��رات  ثالثة  مكرر  ارن��ب  �سكل  يتخللها  ملتفة  خطوط  من  مكون 
 THREE TIMES مميزة جدا كل يلتقي باذنه مع الآخ��ر مكونا ثالثة ا�سلع وكتبت كلمات العالمة 
من الناحية ال�سمالية الغربية وال�سمالية  الداخلي  الطار  ومباحاذات  الزخريف  ال�سكل  خارج   LUCKY

ال�سرقية واجلنوبية على التوايل من ال�سمال اىل اليمني والكل �سمن خلفية رباعية وبطريقة مميزة جدا
ال�س��رتاطات : دون �سرط، 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2012/11/27م    املودعة حتت رقم:182596 

 تاريخ الأ�سبقية :  2012/06/12م  
 باإ�س��م:كارتييه انرتنا�سيونال ايه جي.    

 جن�سية ال�سركة: �سوي�سرا  
 وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه 22، بو�ستفاخ 61، 6312 �ستاينهاو�سن، �سوي�سرا. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: نظارات، منتجات ب�سرية وعلب نظارات، م�ساعد رقمي 
اأدوات  �سخ�سي، هواتف حممولة، مفكرات اإلكرتونية، اإطار �سور اإلكرتوين، فاأرات كمبيوتر وم�ساند فاأرات، 
البيانات  ت�سجيل  واأدوات  اأجهزة  املحمولة،  للهواتف  واأجربة  وحقائب  حافظات  للهواتف،  واإك�س�سوارات  زينة 

وو�سائط التخزين )مبا يف ذلك مفاتيح يو ا�س بي(.
 والواقعة يف الفئة:9 

بال�سكل  كما  زخ��ريف  اط��ار  داخ��ل  خا�س  ب�سكل  لتينية  ب��ح��روف   )CARTIER( كلمة  و�سف العالم�ة:  
املو�سح.

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 
 املودعة حتت رقم:180902      بت�اري�����خ:2012/10/21م  

 تاريخ الأ�سبقية :  2012/04/20م  
 باإ�س��م:�س. الكرتي�سيتي دو فران�س.    
 جن�سية ال�سركة: �سركة فرن�سية     

 وعنوانه:22-30 �سارع واغرام، 75008 باري�س، فرن�سا.       
احلرارية  والطاقة  النووية  والطاقة  واحل��رارة  والغاز  والكهرباء  الطاقة  اإنتاج  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 
وطاقة الرياح والطاقة املائية والطاقة الكهرمائية وطاقة املد واجلزر والنفط والطاقة احليوية والطاقة املتجددة وطاقة الكتلة احليوية والطاقة 
مياه  وتنقية  الهواء  الهواء؛ خدمات جتديد  تنقية  الهواء؛ خدمات  الكريهة من  الروائح  اإزال��ة  ال�سم�سية؛ خدمات  والطاقة  الأر�سية  احلرارية 
خدمات  النفايات؛  تدوير  اإع��ادة  خدمات  الطاقة؛  قطاع  يف  امل��واد  مبعاجلة  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  خدمات  امل��واد؛  معاجلة  خدمات  ال�سرف؛ 
املعاجلة(؛ خدمات  النفايات )خدمات  امل��واد اخلطرة؛ خدمات معاجلة  من  التلوث  اإزال��ة  النفايات؛ خدمات  املتعلقة مبعاجلة  املعلومات  تقدمي 
فرز النفايات واملواد اخلام الثانوية )خدمات معاجلة(؛ خدمات معاجلة الوقود لإنتاج الطاقة؛ خدمات تاأجري حمطات توليد الطاقة ال�سم�سية 
واجلزر؛  امل��د  طاقة  توليد  وحمطات  الرياح  طاقة  توليد  وحمطات  الكهربائية  وامل��راف��ق  ال�سم�سية  الطاقة  وجممعات  ال�سوئية(  )الفلطائية 
خدمات �سيانة وجتديد املرافق النووية؛ خدمات ت�سنيف الوقود؛ خدمات اإزالة التلوث والتنظيف والإزالة بالتنظيف ومراعاة الأ�سول ال�سحية 
و�سيانة وجتديد املرافق النووية ومرافق اإنتاج القدرة والطاقة واملعدات والأجهزة امل�ستخدمة لإنتاج الطاقة؛ خدمات تقدمي ال�ست�سارات املهنية 
املد  وطاقة  الكهرمائية  والطاقة  املائية  والطاقة  الرياح  وطاقة  احلرارية  والطاقة  النووية  والطاقة  واحل��رارة  والغاز  والكهرباء  الطاقة  لإنتاج 
تقدمي  خدمات  ال�سم�سية؛  والطاقة  الأر�سية  احلرارية  والطاقة  احليوية  الكتلة  وطاقة  املتجددة  والطاقة  احليوية  والطاقة  والنفط  واجل��زر 
النووية  الطاقة  توليد  وحمطات  الت�سخني  وحمطات  والغاز  القدرة  اإنتاج  وحمطات  الطاقة  انتاج  مبرافق  املتعلقة  واملعلومات  الفنية  امل�سورة 
املتجددة وطاقة  والطاقة  والطاقة احليوية  والنفط  املد واجلزر  الكهرمائية وطاقة  والطاقة  املائية  والطاقة  الرياح  والطاقة احلرارية وطاقة 
تكييف  باأنظمة  املتعلقة  )الهند�سة(  الفنية  واخل��ربات  امل�سورة  تقدمي  خدمات  ال�سم�سية؛  والطاقة  الأر�سية  احلرارية  والطاقة  احليوية  الكتلة 
الرياح  وطاقة  النووية  والطاقة  ال��ق��درة  وبخا�سة  الطاقة  اإن��ت��اج  ب�ساأن  الفنية  واخل���ربات  امل�سورة  تقدمي  خدمات  والإ���س��اءة؛  والتدفئة  ال��ه��واء 
والطاقة  واجل��زر  املد  وطاقة  الأر�سية  احلرارية  والطاقة  املائية  والطاقة  احلرارية  والطاقة  ال�سوئية  الفلطائية  والطاقة  ال�سم�سية  والطاقة 

 الكهرمائية والنفط والطاقة احليوية والطاقة املتجددة وطاقة الكتلة احليوية والطاقة ال�سم�سية والغاز. 
 والواقعة يف الفئة:40 

 و�سف العالم�ة: احلروف الالتينية )EDF( كما بال�سكل املو�سح 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه 
وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728
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�سالح يتهم البي�س باأحداث عدن واملكال 

خماوف من حتول العنف يف اليمن اإىل حرب اأهلية 
•• �صنعاء-وكاالت:

اتهم الرئي�س اليمني ال�سابق علي 
عبد اهلل �سالح اأم�س، نائبه ال�سابق 
ع��ل��ي ���س��امل ال��ب��ي�����س، م��ن دون اأن 
الأحداث  وراء  يقف  باأنه  ي�سّميه، 
التي وقعت يف مدينتي عدن واملكال 

وقتل خاللها ع�سرات املدنيني.
وق����������ال �����س����ال����ح خ��������الل خ���ط���اب 
ال�سبعني  م���ي���دان  يف  ج���م���اه���ريي 
ج��ن��وب ���س��ن��ع��اء، اح��ت��ف��اًل بذكرى 
الرئي�س  نائبه  اإىل  ال�سلطة  نقل 
هادي،  من�سور  رب���ه  ع��ب��د  احل���ايل 
عقب 3 عقود من توليه ال�سلطة، 
اأموال  ي�ستلمون  ال��ذي��ن  على  اإن���ه 
اأن يكفوا عن  اإي���ران وغ��ريه��ا  م��ن 

قتل اأبنائنا ون�سائنا يف عدن .
املبالغ  ي�ستلم  ال��ذي  على  واأ���س��اف 
اأي��ام��ه حم���دودة، ول  اأن  اأن يعرف 
التهلكة  يدفع ب�سباب اجلنوب اىل 
اليمنية  الوحدة  مع  نحن  وتابع   ،
لأنها م�سري �سعب، ولي�ست جمّرد 

اتفاقية موّقعة بني طرفني .
يف غ�سون ذلك، تثري اأعمال العنف 
حمافظات  ع����دة  ت�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
جنوب اليمن حالة من القلق لدى 
وال�سيا�سية  الجتماعية  الأو�ساط 
خ�����س��ي��ة حت����ول ه����ذا ال�������س���راع اإىل 
ت�ساعد  بعد  خا�سة  اأهلية،  ح��رب 
عمليات ال�ستهداف والقتل وحرق 

و�سع  اإىل  ت��ق��ود  وق���د  م�����س��ت��ق��ب��ال، 
كارثي، وفق قوله.

وق������ال اإن������ه ب���ق���در م����ا ت���ظ���ل هذه 
ل���دى من  ف��ردي��ا  �سلوكا  الأع���م���ال 
ت��ع��رب ع��ن �سلوك  ب��ه��ا، ول  ق��ام��وا 
جمتمعي عام، فاإن اخلطورة تكمن 
�سكان  اإىل  ام��ت��داده��ا  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 
املحافظات ال�سمالية، اإذا ما فكروا 

يف التعامل مع اجلنوبيني باملثل.
وي����ت����ه����م ن����ا�����س����ط����ون ج���ن���وب���ي���ون، 
م�سلحني حم�سوبني على الف�سيل 
املت�سدد يف احلراك اجلنوبي التابع 
لعلي �سامل البي�س، نائب الرئي�س 
اليمني الأ�سبق، بال�سلوع يف اأعمال 

العنف املناطقي باجلنوب.
اإع���الم���ي���ة جمل�س  رئ��ي�����س  وق�����ال 
اجلنوبية  الثورية  القوى  تن�سيق 
اإن قيادات بارزة من اأن�سار احلراك 
وترية  من  م��وؤخ��راً  عدت  �سّ امل�سلح 
ت�سريحاتها العدوانية بالتحري�س 
ع��ل��ى ال��ق��ت��ل وال���ع���ن���ف ل���ط���رد من 
اليمني  الحتالل  عمالء  اأ�سمتهم 

من اأبناء ال�سمال.
اإىل  ال�سعبي  جعفان  اأحمد  واأ���س��ار 
تبني هذا  على  موؤ�سرات  هناك  اأن 
حماولة  يف  ال��ع��ن��ف  ن��ه��ج  الف�سيل 
اجلنوبيني  بنفو�س  ال��رع��ب  ل��ب��ث 
وزعزعة الأمن وال�ستقرار بهدف 
لل�سيطرة وحماولة فر�س  ال�سعي 

مطالبه بالقوة.

م�سلحني حم�سوبني على الف�سيل 
املت�سدد يف احلراك اجلنوبي.

�سواء  م��ن��ظ��م��ة  رئ���ي�������س  وو�����س����ف 
ما  العلوي  ف��وؤاد  التمييز  ملناه�سة 
من  اجلنوبية  باملحافظات  يجري 
املحافظات  اأب��ن��اء  بحق  ا���س��ت��ه��داف 
ي����ن����درج �سمن  ب����اأن����ه  ال�����س��م��ال��ي��ة 
الأعمال العن�سرية اخلطرية التي 
الجتماعي  ال�سلم  على  ت��وؤث��ر  ق��د 

اأ�س�س  ع��ل��ى  اخل���ا����س���ة  امل��م��ت��ل��ك��ات 
مناطقية و�سيا�سية.

جمموعات  اإن  ن��ا���س��ط��ون  وي���ق���ول 
ال�سمالية  امل���ن���اط���ق  اأب�����ن�����اء  م����ن 
املا�سيني  ال��ي��وم��ني  ن��زح��وا خ���الل 
وال�سحر  ب��اوزي��ر  ب��ل��دات غيل  م��ن 
مبحافظة ح�سرموت بعد تلقيهم 
من�سوبة  حت���ذي���ري���ة  م���ن�������س���ورات 
احلراك  تتبع  م�سلحة  جل��م��اع��ات 

اجلنوبي تطالبهم بالرحيل. 
وتعر�س عدد من اأبناء املحافظات 
ال�������س���م���ال���ي���ة مل���������س����ادم����ات دام���ي���ة 
وح���������رق حم����الت����ه����م ال���ت���ج���اري���ة 
اليومني  خ�����الل  ذروت�����ه�����ا  ب��ل��غ��ت 
امل��ا���س��ي��ني يف ح�����س��رم��وت وع���دن، 
حلزب  تابعة  مقرات  تعر�ست  كما 
اليمني لالإ�سالح للحرق  التجمع 
والإغ����������الق واحل���������س����ار م����ن قبل 

ال�ضيوخ الأمريكي يقر هاغل وزيرًا للدفاع 
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�سادق جمل�س ال�سيوخ الأمريكي على تعيني 
ت�ساك هاغل الذي ر�سحه الرئي�س الأمريكي 
الدفاع،  وزي���ر  من�سب  ل�سغل  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
الرتحيب  اإىل  الأم��ريك��ي  الرئي�س  دف��ع  م��ا 
الدفاع  ب��اأن��ه وزي���ر  ب��الأم��ر وا���س��ف��اً مر�سحه 
الذي ت�ستحقه اأمريكا. واأفادت و�سائل اإعالم 
اأمريكية ان جمل�س ال�سيوخ �سادق على تعيني 
هاغل وزيراً للدفاع، فح�سل على 58 �سوتاً 
م�سادقة  واأت��ت  معار�ساً.   41 مقابل  موؤيداً 
ت�سويت  على  �ساعات  بعد  ال�سيوخ  جمل�س 

مقابل  م��وؤي��داً  �سوتاً   71 باأغلبية  اأع�سائه 
النقا�س  اإنهاء  ل�سالح  معار�ساً،  �سوتاً   27
حول ت�سمية هاغل يف من�سب وزير الدفاع، 
على  ر�سمياً  امل�سادقة  اأم��ام  الطريق  فتح  ما 
انه  فيه  ق��ال  بياناً  اأوب��ام��ا  واأ���س��در  ت�سميته. 
مب�سادقة احلزبني على تعيني ت�ساك هاغل 
الدفاع  وزي���ر  على  ح�سلنا  لدفاعنا،  وزي���راً 
ال���ذي حت��ت��اج��ه ب��الدن��ا وع��ل��ى ال��ق��ائ��د الذي 
اللحظة  منذ  ان��ه  واأ���س��اف  قواتنا.  ت�ستحقه 
الع�سكرية  اخل��دم��ة  لأداء  فيها  تطوع  التي 
يف فيتنام، كر�س ت�ساك حياته للحفاظ على 
و�سدد   . امل�سلحة  قواتنا  وق��وة  اأم��ريك��ا  اأم��ن 

اأج��ل ب��الدن��ا، وهو  على ان هاغل ح��ارب من 
امل��ق��د���س��ة جت���اه جيو�سنا  ال��ت��زام��ات��ن��ا  ي��ف��ه��م 
وقال   . املخ�سرمني  وحماربينا  وعائالتنا 
الرئي�س الأمريكي �ساأعتمد على حكم ت�ساك 
اأفغان�ستان  يف  احل��رب  ننهي  فيما  وم�سورته 
جاهزين  ونبقى  البالد،  اإىل  بقواتنا  ونعود 
جي�سنا  على  ونحافظ  التهديدات  ملواجهة 
ب�سكر  ال��ع��امل. وختم  ق��وة مقاتلة يف  ك��اأرف��ع 
هاغل على تذكرينا باأنه عندما يتعلق الأمر 
دميقراطيني  ل�سنا  نحن  الوطني،  بالدفاع 
وم�سوؤوليتنا  اأمريكيني،  بل  ول جمهوريني، 

الكربى هي اأمن ال�سعب الأمريكي.

•• باري�س-ا ف ب:

ووزير  ه��ولن��د  فرن�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  ا�ستعر�س 
اخلارجية المريكي جون كريي ام�س الزمات الدولية 
وبحثا  الو�سط  وال�سرق  �سوريا  اىل  مايل  من  الكربى 
والحتاد  املتحدة  الوليات  بني  احلر  للتبادل  اتفاق  يف 

الوروبي.
تطرقا  وه��ولن��د  ك��ريي  ان  الفرن�سية  الرئا�سة  وقالت 
خالل اللقاء الذي ا�ستغرق اكرث من �ساعة اآفاق اتفاق 
للتبادل احلر بني الحتاد الوروبي والوليات املتحدة .

واو�سحت ان فرن�سا توؤيد مبدئيا التفاق لكن يف اطار 
احرتام ال�سيا�سة الزراعية امل�سرتكة وال�ستثناء الثقايف 
يف  اي�سا  بحثا  انهما  نف�سه  امل�سدر  وت��اب��ع   . الفرن�سي 
ال�سالم يف  اع��ادة اطالق عملية  مايل و�سوريا و�سرورة 
حيا  الفرن�سي  الرئي�س  ان  مو�سحا   ، الو���س��ط  ال�سرق 

ارادة نظريه المريكي باراك اوباما اللتزام مبكافحة 
التبدلت املناخية .

وبعد ان بداأ جولة اوروبية يف لندن ثم برلني متحورت 
الثقافة  ذو  ك����ريي  ي��وا���س��ل  ����س���وري���ا،  ال���ن���زاع يف  ح����ول 
الفرن�سية وله اقارب يف فرن�سا، زيارته الق�سرية لفرن�سا 

بغداء عمل مع نظريه الفرن�سي لوران فابيو�س.
واف����اد دب��ل��وم��ا���س��ي��ون ف��رن�����س��ي��ون وام��ريك��ي��ون ان ملف 
هذا  على  �سيهيمن  م�سرتكة  م�سلحة  يعد  ال��ذي  مايل 
م�سرتكة  معركة  ان  امريكي  م�سوؤول  وق��ال  الجتماع. 
جتري هناك نريد ان ينجحوا )الفرن�سيون( وهذا من 
م�سلحتنا امل�سرتكة . وكان كريي هناأ موؤخرا فرن�سا على 
تدخلها الناجح يف مايل واعرتف يف برلني الثالثاء بان 

هذا البلد الفريقي ي�سكل تهديدا للمنطقة ولوروبا.
باري�س  ب����ني  دائ����م����ا مم����ت����ازا  ي���ك���ن  ال���ت���واف���ق مل  ل���ك���ن 

ووا�سنطن.

•• باماكو-رويرتز:

ان �سبعة  اأزواد ملتمردي الطوارق  قالت حركة حترير 
من مقاتليها قتلوا يف تفجري انتحاري ب�سيارة ملغومة 
نفذه فيما يبدو مت�سدد يف بلدة كيدال النائية يف �سمال 
مايل وهذا هو ثاين هجوم من نوعه يف البلدة يف اأقل 

من ا�سبوع.
واأك���د م��ودي��ب��و ن��ام��ا ت����راوري امل��ت��ح��دث با�سم اجلي�س 
مل  لكنه  كيدال  يف  انفجرت  ملغومة  �سيارة  اأن  امل��ايل 

يكن لديه مزيد من التفا�سيل.
طردت  اأن  م��ن��ذ  ك��ي��دال  يف  فرن�سية  ق���وات  وت��ت��م��رك��ز 
م��ق��ات��ل��ني م��رت��ب��ط��ني ب��ال��ق��اع��دة اواخ����ر ي��ن��اي��ر كانون 
ع�سكرية لالطاحة مبت�سددين  اطار حملة  الثاين يف 
البلد  �سمال  ثلثي  على  املا�سي  ال��ع��ام  ا�ستولوا  ك��ان��وا 

الواقع يف غرب افريقيا.

مقاتلون  بها  يتح�سن  �سفوح جبال  عند  كيدال  وتقع 
مت�سددون مرتبطون بالقاعدة يقاتلون قوات فرن�سية 

وت�سادية ت�ساعدها جبهة حترير اأزواد.
وكانت جماعة متمردي الطوارق قد حتالفوا يف باديء 
مايل  �سمال  على  لل�سيطرة  ال�سالميني  م��ع  الم���ر 
يف  ع�سكري  ان��ق��الب  م��ن  م�ستفيدة  ني�سان  اب��ري��ل  يف 
العا�سمة باماكو. لكن ال�سالميني �سرعان ما انقلبوا 

عليها وهي الن تقاتل �سدهم.
وقالت جبهة حترير اأزواد يف بيان ان املفجر النتحاري 
على  للجبهة  تابعة  تفتي�س  نقطة  عند  ايقافه  ج��رى 
وانه  ك��ي��دال  م��ن  ال�سرقي  اجل��ن��وب  ايل  طريق متجه 
�سيارته  م��ن  مقاتلوها  اق���رتب  عندما  القنبلة  فجر 

الرباعية الدفع.
يف  قتلوا  اجلبهة  مقاتلي  م��ن  �سبعة  ان  البيان  وق��ال 

الهجوم كما ا�سيب ب�سعة اخرون بجروح.

�ضبعة قتلى بتفجري انتحاري يف مايل

�ضوريا متدد العمل
 بجوازات ال�ضوريني يف اخلارج 

•• دم�صق-ا ف ب:

املقيمني  مواطنيها  �سفر  بجوازات  العمل  ال�سورية  الداخلية  وزارة  مددت 
يف اخلارج، بح�سب ن�س قرار ح�سلت عليه وكالة فران�س بر�س ام�س، وهو 
مطلب طرحه رئي�س الئتالف املعار�س احمد معاذ اخلطيب كاأحد �سرطني 

للقاء ممثلني للنظام.
نظام  م��ن  املقربة  ال�سورية  ال��وط��ن  �سحيفة  ك�سفته  ال��ذي  ال��ق��رار  وي��اأت��ي 
الرئي�س ب�سار ال�سد يف عددها ام�س بينما تتزايد �سغوط املجتمع الدويل 
على طريف النزاع ال�سوري للتحاور و�سول اىل حل لالزمة امل�ستمرة منذ 

نحو عامني.
ويق�سي القرار الذي ا�سدره وزير الداخلية حممد ال�سعار يف 23 �سباط-
فرباير اجلاري، بان متدد ادارة الهجرة واجلوازات جوازات ال�سفر ووثائق 
ال�سفر املنتهية للمواطنني ال�سوريني ومن يف حكمهم املقيمني خارج القطر 
وعن  ذل��ك  دون  حت��ول  كانت  التي  ال�سباب  ع��ن  النظر  بغ�س  �سنتني  مل��دة 
املوافقات املطلوبة للح�سول عليها . واو�سح ان مدة التمديد �ستكون باملدة 
تاريخ  اعتبارا من  ومل��رة واح��دة  �سنوات  �سنوات اىل ع�سر  �ستة  الكاملة من 

الول من كانون الثاين-يناير 2013 للجوازات �سارية املفعول .
وطلبت وزارة الداخلية من وزارة اخلارجية واملغرتبني تعميم هذا القرار 

على بعثاتها الدبلوما�سية لتنفيذه.
وغادر الآلف من ال�سوريني البالد جراء النزاع الدامي الذي ح�سد نحو 
70 الف �سخ�س، يف حني يقيم العديد من املعار�سني للنظام خارج �سوريا 
منذ اعوام عدة. وكان اخلطيب اعرب قبل نحو �سهر عن ا�ستعداده للجلو�س 
الف معتقل من   160 �سراح  اط��الق  ب�سرط  ال�سوري  للنظام  مع ممثلني 

ال�سجون، وجتديد جوازات �سفر ال�سوريني يف اخلارج

اإ�ضرائيل تعيد �ضتة �ضوريني جرحى 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

اأعادت ال�سلطات الإ�سرائيلية اإىل �سوريا �سّتة من اأ�سل اجلرحى ال�سوريني 
اإ�سرائيل لتلقي العالج يف م�ست�سفى زيف ب�سفد  اإىل  ال�سبعة الذين نقلوا 

ب�سمال البالد.
وذكرت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية ام�س اأن اجلرحى ال�ستة اأعيدوا اإىل �سوريا 

فيما ل يزال جريح �سابع يخ�سع للعالج وو�سعه دقيق.
ال�سوريني مل  اأن  اأح��رون��وت  يديعوت  ل�سحيفة  الل��ك��رتوين  املوقع  واأ���س��ار 
يدخلوا من معرب القنيطرة الذي ي�ستخدم عادة يف احلالت الإن�سانية، بل 

مّروا على الأرجح من اإحدى البوابات احلدودية اجلانبية.
واأو�سح اأنه مل يتم تن�سيق العملية مع ال�سليب الأحمر مبا اأن املرور ر�سمياً 
من  الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  نظام  مع  التن�سيق  يتطلب  القنيطرة  معرب  من 
خالل قوات الأندوف)قوة الأمم املتحدة املكلفة مراقبة ف�س ال�ستباك يف 

اجلولن(، ما كان من �ساأنه تعري�س الرجال للخطر.
ونقل عن م�سدر قوله اإنه متت اإعادة ال�سوريني بطلب منهم بعد اأن ح�سلوا 

على العالج.
ول يزال ال�سوري ال�سابع، الذي و�سفت اإ�سابته بالبالغة، يعالج يف امل�ست�سفى 

.
وكان اجلي�س الإ�سرائيلي اأعلن يف 16 �سباط-فرباير اأن جرحى �سوريني 
نقلوا اإىل م�ست�سفى زيف يف �سفد بعد عبورهم ال�سياج احلدودي بني �سوريا 
اندلع  منذ  نوعه  م��ن  الأول  ه��و  تطور  يف  املحتل،  اجل���ولن  يف  واإ�سرائيل 

املواجهات يف �سوريا.
وكانت ال�ستباكات بني القوات النظامية ال�سورية وقوات املعار�سة و�سلت 

اإىل املناطق املحاذية للجولن املحتل.

•• عوا�صم-وكاالت:

املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  اأع���رب���ت 
للطفولة يوني�سيف عن �سدمتها 
�سورياً  طفال  �سبعني  مقتل  اإزاء 
ب�سواريخ  ق�سف  يف  الأق����ل  ع��ل��ى 
بالي�ستية ا�ستهدف مناطق �سكنية 
ال�18  ي���وم���ي  ح���ل���ب  م���دي���ن���ة  يف 
اجل������اري.  ال�����س��ه��ر  م����ن  وال�22 
هذه  ت���دي���ن  اأن���ه���ا  اإىل  واأ������س�����ارت 

الهجمات باأ�سد العبارات.
ه���ذه  اإن  ي���ون���ي�������س���ي���ف  وق�����ال�����ت   
فظاعة  ع���ن  ت��ك�����س��ف  ال��ه��ج��م��ات 
ال�����دائ�����ر على  ال���������س����راع  ت����اأث����ري 
وتوؤكد  خ��ا���س،  ب�سكل  الأط���ف���ال 

احلاجة امللحة لإنهاء الأزمة.
وك��������ررت امل���ن���ّظ���م���ة دع���وت���ه���ا كل 
اأط�����راف ال�����س��راع يف ���س��وري��ا اإىل 
ل�سيما  امل��دن��ي��ني،  حماية  �سمان 

الأطفال. 
راي��ت�����س ووت�س  ه��ي��وم��ن  وك���ان���ت 
اأن  اأم�س  لها  تقرير  ذك��رت يف  قد 
هجماته  �سعد  ال�سوري  اجلي�س 
ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة على  ب��ال�����س��واري��خ 
مناطق بحوزة املعار�سة يف حلب، 
مما اأدى اإىل مقتل 141 �سخ�سا 
الأ�����س����ب����وع  ط����ف����ال،   71 ب��ي��ن��ه��م 

املا�سي.
وقال الباحث يف حالت الطوارئ 
اأويل  العاملية  احلقوقية  باملنظمة 
�سولفانغ زرت العديد من مواقع 

م�����س��اع��دة ل���ل���ث���وار امل�����س��ل��ح��ني اأو 
املعار�سة ال�سيا�سية.

يف غ���������س����ون ذل��������ك، دع�������ا وزي�����ر 
هيغ  وليام  الربيطاين  اخلارجية 
اإىل زيادة الدعم للمعار�سة ب�سكل 
م��ل��م��و���س م���ن اأج����ل امل�����س��اع��دة يف 

اإيجاد نهاية لل�سراع.
ي����اأت����ي ه�������ذا، ب��ي��ن��م��ا دع������ا وزي����ر 
�سريغي  ال����رو�����س����ي  اخل����ارج����ي����ة 
ال�سورية،  امل��ع��ار���س��ة  لف�������روف، 
النظام  للدخول يف حمادثات مع 

وت�سكيل فريقها التفاو�سي.
ونقلت وكالة اإنرتفاك�س الرو�سية 
بعد  قوله،  لالأنباء، عن لف��روف 
ل��ق��ائ��ه ن���ظ���ريه الأم����ريك����ي جون 
ك��ريي يف ب��رل��ني، اإّن���ه ي��ّع��ول على 
اجتماع  خالل  املعار�سة  تعلن  اأن 
اأ����س���دق���اء ال�����س��ع��ب ال�������س���وري يف 
روما، اأّنها مع احلوار، واأّل تكتفي 
فريقها  تعيني  عليها  ب��ل  ب��ذل��ك 

للتفاو�س.
وا�سنطن  دع�����ا  لف�������روف  وك������ان 
لل�سغط على املعار�سة كي تتخلى 
ع���ن ����س���رط رح���ي���ل الأ����س���د لبدء 

املحادثات. 

اأر  مل  لكنني  �سوريا  يف  الهجمات 
قط مثل هذا الدمار .

واأ����س���اف ���س��ول��ف��ان��غ ال����ذي تفقد 
اأ�سابها  ال���ت���ي  الأرب�������ع  امل���ن���اط���ق 
الق�سف مبجرد اأن نظن اأن الأمور 
بلغت من ال�سوء مداها نفاجاأ باأن 
احلكومة ال�سورية وجدت و�سائل 

لت�سعيد اأ�ساليب القتل .
وذك���������رت امل���ن���ظ���م���ة اأن�������ه م�����ا من 
مقاتلني  ل����وج����ود  ي�����س��ري  ����س���يء 
باملناطق  ل��ل��م��ع��ار���س��ة  ق��واع��د  اأو 

ون���ق���ل ب���ي���ان امل��ن��ظ��م��ة ع����ن اأح����د 
���س��ك��ان ح��ي اأر�����س احل��م��را بحلب 
ال����ذي ���س��رب ي���وم 22 ف��رباي��ر-
ال�ساي  اأحت�سي  كنت  قوله  �سباط 
كما  اأخ��ي يف منزله  م��ع  امل�ساء  يف 
اأن غادرت  تعودت كل م�ساء وبعد 
م�ساء   9.15 ال�����س��اع��ة  يف  امل��ن��زل 
اأ�سيئت ال�سماء بوهج هائل، وبدا 
وك����اأمن����ا ه���ن���اك ����س���يء ق���د �سفط 
انفجارا  ك����ان  ب��ال��ك��ام��ل،  ال���ه���واء 

ي�سم الآذان .

الهجمات،  لتلك  تعر�ست  ال��ت��ي 
�سوى مدنيني.  بها  يكن  واأن��ه مل 
وق��ال��ت اإن ك��ل ���س��رب��ة دم����رت ما 
واإن  م���ن���زل،  15 وع�����س��ري��ن  ب���ني 
العدد الإجمايل للقتلى رمبا كان 
اأعلى من العدد الذي متكنت من 

ر�سده فعليا، وهو 141 قتيال.
قوية  اأدل��ة  عن  املنظمة  وحتدثت 
على اأن ما ا�ستهدف املدنيني كان 
مل  كانت  واإن  بالي�ستية،  �سواريخ 

تعرث على بقاياها كما قالت.

واأ����س���اف ع��ن��دم��ا ه���رول���ت عائدا 
انهار.  ق���د  وج���دت���ه  اأخ�����ي  مل���ن���زل 
متكنا من العثور على خم�سة من 
اأعمارهم  ت���رتاوح  وب��ن��ات��ه  اأب��ن��ائ��ه 
بني ثالث و17 �سنة ماتوا كلهم 
ن��ع��رث على  حت���ت الأن���ق���ا����س ومل 

اأخي بعد .
ال�سوري  الإع�������الم  وزي�����ر  ون���ف���ى 
ا�ستخدام  الأح��د  الزعبي  عمران 
���س��واري��خ ���س��ك��ود يف ال�������س���راع، يف 
الإلكرتوين  املوقع  اأورده  تقرير 
اليوم  رو����س���ي���ا  ت��ل��ف��زي��ون  ل��ق��ن��اة 

بالعربية.
اىل ذلك، قالت �سحيفة وا�سنطن 
ب���و����س���ت ن���ق���ال ع�����ن م�������س���وؤول���ني 
البيت  اإن  واأوروب���ي���ني  اأم��ريك��ي��ني 
الأب��ي�����س ي��در���س اإر����س���ال �سرتات 
ال��ر���س��ا���س ومركبات  م��ن  واق��ي��ة 
مدرعة اإىل الثوار يف �سوريا ورمبا 
مما  ع�سكريا،  تدريبا  لهم  ي��ق��دم 
الوليات  �سيا�سة  يف  تغيريا  يعد 
الدائر  ال�������س���راع  جت����اه  امل��ت��ح��دة 
الأثناء  ويف  ع��ام��ني،  م��ن��ذ  ه��ن��اك 
ال�سورية  امل��ع��ار���س��ة  رو���س��ي��ا  دع���ت 
النظام  للدخول يف حمادثات مع 

وت�سكيل فريقها التفاو�سي.
وق������دم������ت ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
الأغذية  مثل  اإن�سانية  م�ساعدات 
مباليني  وامل���الب�������س  والأدوي�����������ة 
الدولرات لل�سوريني والالجئني، 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  ت��ر���س��ل  ل��ك��ن��ه��ا مل 

الفروف يدعو حلوار النظام ال�سوري

يوني�ضيف تدين قتل الأطفال يف ق�ضف حلب 

ن�ضر �ضور ملن�ضاأة نووية اإيرانية 
•• لندن-يو بي اأي:

الإيرانية  اأراك  من�ساأة  تظهر  انها  زعمت  ال�سناعية  بالأقمار  التقطت  �سوراً  الربيطانية  تلغراف  ديلي  �سحيفة  ن�سرت 
للمياه الثقيلة جاهزة للت�سغيل، واتهمت طهران مبحاولة اإنتاج مادة البلوتونيوم التي قد ت�ستخدم ل�سنع قنبلة نووية. 
وذكرت ال�سحيفة ان ال�سور التي التقطت، بداية ال�سهر اجلاري، تظهر اإ�سارات اإىل ن�ساط املن�ساأة، و ت�ساعد الدخان منها 
، وهو ما ي�سكل دليال على عملية اإنتاج املياه الثقيلة فيها. واأو�سحت اأن املياه الثقيلة �سرورية لت�سغيل مفاعل نووي قادر 
اأن املفت�سني يف الوكالة الدولية  اإنتاج مادة البلوتونيوم التي ميكن ا�ستخدامها يف �سنع قنبلة نووية. واأ�سارت اإىل  على 
متكررة  دع��وات  رف�ست  طهران  اأن  اإىل  لفتة   ،2011 اأغ�سط�س  اآب  منذ  املن�ساأة  زي��ارة  من  يتمكنوا  مل  الذرية  للطاقة 
لإعطاء معلومات حول املن�ساأة، التي تبعد اأكرث من 200 كيلومرت عن العا�سمة طهران. وذكرت ال�سحيفة اأن ال�سور 
تعطي تفا�سيل حول موقع فوردو النووي املخباأ حتت جبل، متاخم ملدينة قم، م�سرية اإىل اأن �سورا اأخرى للمنطقة تظهر 
اأ�سلحة ع�سكرية م�سادة لل�سواريخ حتيط باملن�ساأة حلمايتها. وذكرت ال�سحيفة اأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اإ�سافة 
اإىل حكومات غربية، تعلم بهذا الن�ساط يف املن�ساأة منذ فرتة، غري اأنها لفتت اإىل اأن ال�سور التي ن�سرتها اليوم هي الإثبات 

الأول من نوعه على ن�ساط املن�ساأة الذي يطرح اأمام العامة.

كريي وهولند يبحثان الأزمات الدولية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169213     بتاريخ :2012/02/15 
با�س������م:  �سركة هريا التجارية ) ذ.م.م( 

وعنوانه :  �س ب : 6584، دبي- المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد.
الواقعة بالفئة: 24      

بطاقة م�ستطيلة مق�سومة اىل جزئني الي�سر باللون الحمر ومكتوب فيه الكلمة ANAHITA  باللون 
A املوجود يف العالمة ثالثة مرات ح�سب ترتيب  البي�س وبخط مميز ويظهر �سكل مثاث متمما للحرف 
الكلمة  فيه  ومكتوب  الخ�سر  وباللون  طول  اقل  الي�سر  واجل��زء  منها   H حلرف  مكمال  وموجود  احرفها 

باللون البي�س والكل بطريقة مميزة جدا.   TEX
ال�س��رتاطات : دون �سرط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169211      بتاريخ :  2012/02/14  
با�س������م:  �سانتهوم هولدينجز ليمتد 

وعنوانه :مل مول ،�سويت 6 ويكهامز كاي 1، �س ب: 3085، روود تاون، تورتول – اجلزر العذراء  الربيطانية  
املنتجات/اخلدمات :

اأخ��ر ى ؛ املطبوعا ت ؛ مواد  امل��واد وغري واردة يف فئات  ال��ورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
جتليدالكتب؛ ال�سور الفوتوغرايف ة ؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزيل ة 
؛ ومواد الفنانني؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين ؛ الآلت الكاتبة وا للوازم املكتبية (عدا الأثا ث(؛ مواد التوجيه 
والتدري�س )عدا الأجهز ة( ؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخر ى(؛ حروف الطباعة ؛) 

الكلي�سيهات ( الرا�سمات 
الواقعة بالفئة: 16            

الكلمة SANTHOME ومن ا�سفلها خط رفيع عدا مير مبعظم احرفها عدا احلرفان الول والخري 
منها وهما مكتوبان بحجم اكرب من حجم الحرف الخرى والكل بطريقة مميزة.

ال�س��رتاطات : دون �سرط، 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2012/04/4 املودعة حتت رقم :  171564 
با�س��م :  دانوب ملواد البناء )�س م ح(

وعنوانه : �س ب : 18022 املنطقة احلرة جبل على ، دبي ، ا ع م 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه
ولالأغرا�س ال�سحية
الواق�عة بالفئة   : 11

و�سف العالمة    : هي عبارة عن كلمة DANUBE  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون 
   No. 1 building material company على �سكل درج، وحتتها مكتوب �سعار D الأ�سود واحلرف

بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170249       بتاريخ :  2012/03/06  
با�س������م:  فيفا للرتفيه م.م.ح. 

وعنوانه :  �س.ب : 18378 ، املنطقة احلرة جلبل على ، دبي- المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

 اللعب واأدوات اللعب ، اأدوات الريا�سة اجلمنازية والدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة 
عيد امليالد. 

الواقعة بالفئة: 28         
الكلمة VIVA مكتوبة باخلط  العري�س وبطريقة مميزة وتوجد ر�سمة لدمية لعب �سبيهة براأ�س ثعبان له 
 A من الكلمة ومن ال�سفل العبارة I عينان وا�سعتان وعلى را�سه قرنان وهو مر�سوم باجلزء العلوي للحرف

مميزة.  بطريقة   والكل     VIVA Entertainment Company
ال�س��رتاطات : دون �سرط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2011/10/16 املودعة حتت رقم :  163893 
با�س��م :  دانوب ملواد البناء )�س م ح(

وعنوانه : �س ب : 18022 املنطقة احلرة جبل على ، دبي ، ا ع م 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأحجار  ق�سور اخل�سب،  األواح اخل�سب،  الر�سف،  املعاك�س، خ�سب  الأخ�ساب، اخل�سب  وبالتحديد  البناء  مواد 
الطبيعية وال�سناعية وال�سمنت واجلري واملونة واحل�سى، املوا�سري من الفخار وال�سمنت، املواد التي ت�ستخدم 
يف اإن�ساء الطرق، ال�سفلت والزقت والقطران )القار(، امل�ساكن املتنقلة، الآثار امل�سنوعة من احلجر، املداخن      

الواق�عة بالفئة   : 19
يوؤجد  الالتينية  باللغة  العالمة    : هي عبارة عن كلمةINDOPLY  مكتوبة بطريقة مبتكرة  و�سف 

خطني اىل حرف  وباللون الأ�سود و بجانب املني �سكل ال�سم�س باللونني الأ�سوؤد والبي�س  
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170597     بتاريخ :  2012/03/14  
با�س������م:  �سانتهوم هولدينجز ليمتد 

وعنوانه :مل مول ،�سويت 6 ويكهامز كاي 1، �س ب: 3085، روود تاون، تورتول – اجلزر العذراء الربيطانية 
املنتجات/اخلدمات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
واأدوات  اأجهزة   ، الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة( الإ�سراف )والإنقاذ والتعليم  واأدوات  الب�سرية  والأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
اأقرا�س فيديوية رقمية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  ال�سوت 
اآلت  النقد،  اآلت ت�سجيل  النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  الت�سجيل الرقمية؛  وغريها من و�سائط 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهز ةالكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق
الواقعة بالفئة: 9           

على   ii الخريين  احلرفني  نقطتي  وكتبت  جدا  مميز  بخط  مكتوبة  لتينية  عبارة   @MEMORii
ذلك  ويعلو   ii نقطتي احلرفني  هما  ليكون مربعني �سغريين  الو�سط  مق�سوم من  اط��ار  ذا  م�ستطيل  �سكل 
م�ستطيل اآخر مر�سوم ب�سكل مائل متجه اىل العلى وكتب الرمز @ يف بدايتها بطريقة مميزة والكل بطريقة 

مميزة جدا.
ال�س��رتاطات : دون �سرط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169392      بتاريخ : 2012/02/16
با�س������م:  فاين واي انرت نا�سيونال للتجارة – �س.ذ.م.م.

وعنوانه :   �س.ب: 44175   - دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  اأخ��رى  ا لأقم�سة وم��واد  م�ستح�سرات تبيي�س 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل،غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواقعة بالفئة: 3
اطار مكون من حلقتني مكتوب �سمنه الكلمة Aranya يف جزئه العلوي والكلمة products يف جزئه 
 aranya ال�سفل ومن الو�سط يوجد �سكل �سجرية �سغرية تتكرر خارجه من اجلهة ال�سفلى كلمة العالمة

ومن ا�سفلها العبارة traditionally modern والكل بطريقة مميزة
ال�س��رتاطات : دون �سرط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
 NOIR DE RIO:بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 164347    بتاريخ :25  / 2011/10
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�س��م : يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

املالب�س وم�ستح�سرات  ت�ستخدم يف غ�سيل  التي  املواد  الأقم�سة وغريها من  بتبيي�س  امل�ستح�سرات اخلا�سة 
التزيني  وم���واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل���واد  ال�سابون  والك�سط،  الأو���س��اخ  واإزال���ة  وال�سقل  التنظيف 
)الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني الأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور.                                                                                         

الواق�عة بالفئة :   ) 3 (.
و�سف العالمة :  عبارة عن كلمات باللغة الالتينية NOIR DE RIO كتبت باللون ال�سود وب�سكل خا�س 

ومميز ، وتقرا بالعربية ) نوير دي رايو  ( .
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170250     بتاريخ :  2012/03/06   
با�س������م:  هينوود للتجارة العامة )�س.ذ.م.م.( 

وعنوانه :  �س ب: 55769 ، دبي – المارات العربية  املنحدة  
املنتجات/اخلدمات :

فئات  واردة يف  املواد وغري  امل�سنوعة من هذه  واملنتجات  وامليكا  وال�سب�ستو�س  وال�سمغ  والغوتابر�سا  املطاط 
اأنابيب   ، والعزل  التغليف واحل�سو  ، مواد  الت�سنيع  بالبثق لال�ستعمال يف  ، مواد بال�ستيكية مت�سكلة  اأخ��رى 

مرنة غري معدنية. .
الواقعة بالفئة: 17          

�سكل بي�ساوي للكرة الر�سية خمطط من العلى وغري خمطط من جزئه ال�سفل ويوجد ر�سم فني بطريقة 
المين  العلويني  طرفيها  من  ج��زء  لي�سل  متتد  التي  جناحيه  راأ���س��ه  يتو�سط  ن�سر  ل�سكل  مميزة  هند�سية 
والكل  قليال  مقو�سة  مكتوبة    SEAGULL العالمة  كلمة  ال�سفل  ومن  الر�سية  الكرة  خ��ارج  والي�سر 

بطريقة مميزة . 
ال�س��رتاطات : دون �سرط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169215      بتاريخ : 2012/02/15   
با�س������م:  ايكوميك مريك جي ام بي ات�س.

وعنوانه :   هرين مايك ليدر ، ارن�ست-مريك-�سرتابي IV،14-12  ، 20099 هامبورغ - املانيا
املنتجات/اخلدمات :

وبيطرية  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  دقيقة  حية  كائنات  م�ستنبتات   ، ت�سميد  م�ستح�سرات   ، ا�سمدة 
منو  لتنظيم  م�ستح�سرات   ، وبيطرية  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  دقيقة  حية  كائنات  م�ستح�سرات   ،

النباتات .
الواقعة بالفئة: 1       

O منها على �سكل الكرة  العبارة ecoMYC مكتوب احرفها بحجم مت�ساوي باللون الخ�سر ر�سم حرف 
الر�سية وبطريقة مميزة ومن العلى ر�سم فني ميثل اجلزء العلوي ل�سخ�س باللون البي�س فاردا ذراعيه اىل 

العلى على خلفية ر�سمة لورقتي نبات باللون اخل�سر وبطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة جدا. 
ال�س��رتاطات : دون �سرط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2012/04/4 املودعة حتت رقم :  171560 
با�س��م :  دانوب ملواد البناء )�س م ح(

وعنوانه : �س ب : 18022 املنطقة احلرة جبل على ، دبي ، ا ع م 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأحجار  ق�سور اخل�سب،  األواح اخل�سب،  الر�سف،  املعاك�س، خ�سب  الأخ�ساب، اخل�سب  وبالتحديد  البناء  مواد 
الطبيعية وال�سناعية وال�سمنت واجلري واملونة واحل�سى، املوا�سري من الفخار وال�سمنت، املواد التي ت�ستخدم 
يف اإن�ساء الطرق، ال�سفلت والزقت والقطران )القار(، امل�ساكن املتنقلة، الآثار امل�سنوعة من احلجر، املداخن      

الواق�عة بالفئة   : 19
و�سف العالمة: هي عبارة عن م�ستطيل باللون الأحمر مكتوب بداخله Danube buildmart  مكتوبة 
 making your home so easy now بطريقة مبتكرة باللغة الالتينية وباللون الأبي�س، وحتتها مكتوب

باللغة الالتينية وباللون الأبي�س.
ال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169393     بتاريخ :  2012/02/16 
با�س������م:  �سانتهوم هولدينجز ليمتد 

وعنوانه :مل مول ،�سويت 6 ويكهامز كاي 1، �س ب: 3085، روود تاون، تورتول – اجلزر العذراء  الربيطانية 
املنتجات/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س . 
الواقعة بالفئة: 25           

مقطع  ع��ن  مميزة  بطريقة  مكتوب   ncool واملقطع  مميزة  بطريقة  مكتوبة   DRYncool ال��ع��ب��ارة 
املقطع  عند  ا�سفلها  وينتها من  ي�سارا  العليا  ب��داأ من جهتها  الكلمة  �سهم حول  �سكل  ويلتف  الآخ��ر  العالمة 
الخري ويتجه راأ�س ال�سهم اىل الناحية ال�سفلى من املقطع الخري ويوجد �سكل �سته حبيبات مر�سو�سة افقيا 

من اليمني اىل ال�سمال مع ابتداء خط ال�سهم والكل �سمن اطار رباعي والكل بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170596      بتاريخ : 2012/03/14   
با�س������م:  ال�سيد/ حممد �سبري بوتياناتايل عبدو

وعنوانه : �س.ب: 17798 ، خورفكان ، المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
والدهون  الزيوت  احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم 

ال�ساحلة لالأكل.  
الواقعة بالفئة: 29        

�سكل هند�سي �سبه م�ستطيل ذا ا�سالع مقو�سة قليال وله ظل من ركنيه ال�سفل ناحية اليمني والركن الي�سر 
العلوي وهو مكرر مرتني كل بجانب الآخر ومكتوب يف داخل ال�سكل المين الكلمات العربية �ستار فري�س كل 
ال�سكل   النجوم خما�سية  التوايل وبينهما �سكل جمموعة من  الآخ��رى على  باعلى  العري�س احدهما  باخلط 
�ستار  لكلمة  اليمنى  الناحية  تتدرج ميينا الكرب فال�سغر بطرقة مقو�سة وتتجه ميينا مي اىل العلى من 
وبذات  النجوم  �سكل  نف�س  ور�سمت   Star Fries الالتينية  الكلمات  اخل��ط  وطريقة  حجم  بنف�س  وكتب 
الطريقة حيث متثل النجمة الكرب منها والوىل نقطة حرف i من كلمة العالمة Fries والكل بطريقة 

مميزة جدا 
ال�س��رتاطات : دون �سرط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728
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اأقام جمل�س دبي الريا�سي يوما ريا�سيا ملوظفيه وذلك يف 
اإطار الت�سجيع على ممار�سة الن�ساط الريا�سي والبدين 
للعاملني باملوؤ�س�سة، واإ�سراكهم يف اأجواء مليئة باملناف�سة 
والرتفيه الريا�سي وتقوية الروابط الجتماعية واأوا�سر 

املودة مبا ي�ساهم يف زيادة قدراتهم البدنية والنتاجية.
برعاية  ب���رع���اي���ة  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  ال���ف���ع���ال���ي���ة  و����س���ه���دت 
من  ال��ع��دي��د  تنظيم  ال��غ��ري��ر  وجم��م��وع��ة   )gorenji(
ال�سلة،  ك��رة  القدم،  ك��رة  األ��ع��اب:  يف  الريا�سية  امل�سابقات 
ال��ت��ن�����س، ال�����س��ط��رجن وك����رة ال���ط���اول���ة، مب�����س��ارك��ة جميع 
عدد  اإق��ام��ة  يتم  اأن  قبل  اجلن�سني،  ك��ال  م��ن  امل��وظ��ف��ني 
ال�سركات  من  مقدمة  قيمة  جوائز  على  ال�سحوبات  من 

التذكارية  امليداليات  توزيع  اإىل جانب  الراعية للحدث، 
والكوؤو�س على امل�ساركني.

العديد من  اإقامة  الريا�سي على  ويحر�س جمل�س دبي 
الفعاليات الريا�سية والجتماعية ملوظفيه بهدف تعزيز 
فر�س التوا�سل بينهم خارج اإطار العمل الر�سمي، وك�سر 
الروتني اليومي من خالل اأن�سطة تعود عليهم بالفائدة 
باأن املجل�س يحر�س  البدنية وال�سحية والنف�سية، علما 
على اإ�سراك املوظفني يف خمتلف الفعاليات التي ينظمها 
للن�ساط  دب���ي  ب��رن��ام��ج  مقدمتها  ويف  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ى 
البدين نب�س دبي الذي تقام فعالياته يف خمتلف مناطق 

الإمارة على مدار العام.

املجتمعية  الأح���داث  خمتلف  يف  املوظفني  يتواجد  كما 
املجل�س  اإىل جانب حر�س  دب��ي،  تقام يف  التي  الريا�سية 
املتطورة  التحتية  البنية  من  وال�ستفادة  الرتويج  على 
اجلري  وم�سامري  مالعب  من  احلكومة  وفرتها  التي 
العامة  الأماكن واحلدائق  ال��دراج��ات يف  ورك��وب  وامل�سي 
وال�����س��واط��ئ امل��ف��ت��وح��ة، وم���ن اأب���رزه���ا م�����س��ارات امل�����س��ي يف 
الطرق  وهيئة  دب��ي  بلدية  عليها  ت�سرف  التي  احل��دائ��ق 
التي  الهوائية  ال��دراج��ات  م�سامري  بدبي،  وامل��وا���س��الت 
يت�سدرها م�سمار دبي للدراجات الهوائية يف �سيح ال�سلم 
الذي ميتد مل�سافة تزيد عن 7 كلم ويوفر اأجواء واأماكن 

اآمنة للعائالت.

جمل�ض دبي ينظم يوما ريا�ضيا للموظفني

�سمو  م��ن  كرمية  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل 
رئي�س نادي تراث المارات ت�ست�سيف 
مبدينة  للقدرة  العاملية  بوذيب  قرية 
اخل���ت���م ع�����س��ر ال����ي����وم )اخل���م���ي�������س ( 
فعاليات مهرجان �سمو ال�سيخ �سلطان 
ال�سابع  ال����دويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
للفرو�سية 2013 الذي ينظمه نادي 
فعالياته  وت�ستمر   ، الم����ارات  ت���راث 
مار�س  م����ن  ع�����س��ر  ال�������س���اد����س  ح���ت���ى 
مع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  املقبل  اآذار 
، وجمعية  للفرو�سية  الم��ارات  احتاد 
العربية ومب�ساركة  المارات للخيول 
والفار�سات  الفر�سان  م��ن  كبري  ع��دد 
واخلا�سة  العامة  الدولة  واإ�سطبالت 
، وف��ر���س��ان دول���ي���ني م���ن ع���دة بلدان 
الحتفالية  وبهذه    ، واأجنبية  عربية 
ع�سر  من  اأك��رث  ت�سم  التي  ال�سخمة 
فعاليات ، يوا�سل نادي تراث المارات 
نفذ  اأن  بعد  للقدرة  الكبري  مو�سمه 
جمموعة  املا�سية  الأ�سهر  م��دار  على 
والبطولت  ال�����س��ب��اق��ات  م���ن  ك���ب���رية 
تنفيذا لتوجيهات �سمو رئي�س النادي 
وتاأكيدا حلر�سه ال�سديد على تطوير 
ريا�سة الفرو�سية وبناء �سراكة دولية 
لرفع م�ستوى هذه الريا�سة العربية 
مفرداتها  على  واملحافظة  ال�سيلة 
اللجنة  واأعلنت  العريقة   وتقاليدها 
ال���ع���ل���ي���ا امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���م���ه���رج���ان عن 
جتهيز كافة م��راف��ق ب��وذي��ب ، مب��ا يف 
والإداري  الإع���الم���ي  امل��رك��زي��ن  ذل���ك 
وبخا�سة  ال���ل���ج���ان  ع���م���ل  وت��ن��ظ��ي��م 
م�سارات  وجتهيز   ، البيطرية  اللجنة 
ن��ح��و ع�سرة  ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي  ال�����س��ب��اق��ات 
م���������س����ارات جم����ه����زة وف����ق����ا لأح������دث 
م�ستوى مبا يتنا�سب مع عدد �سباقات 
امل�ساركة  العمرية  والفئات  املهرجان 
، ح���ي���ث ت��ت��م��ي��ز م��ن��اف�����س��ات احل����دث 
بتنويعات من التحدي ما بني �سباقات 
على  والقفز  اخليول  وجمال  ال��ق��درة 
احلواجز ومهارات العر�س التي تربز 
م���ن خ��الل��ه��ا خ����ربات جن����وم ريا�سة 
ال��ف��رو���س��ي��ة م��ا ب��ني م��واه��ب ال�سباب 

التاأهل  اىل  وال��ط��احم��ني  وال��ن��ا���س��ئ��ة 
مل�سافات جديدة واملحرتفني امل�سنفني 
الباحثني  والل��ق��اب  امل��راك��ز  من ذوي 
الفر�سان  اأخ���الق  مفهوم  تعزيز  ع��ن 
ومن ثم قن�س اجلوائز الثمينة التي 

اأعدت للفائزين واملتميزين . 

م�ساركة خليجية وا�سعة 
تفتتح فعاليات املهرجان متام ال�ساعة 
يف  اخلمي�س  اليوم  ع�سر  من  الثالثة 
زايد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  �سالة 
الكربى للفرو�سية يف اخلتم مب�سابقة 
ج��م��ال اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة ال���س��ي��ل��ة يف 
والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  الثالثة  دورت��ه��ا 
مع جمعية اخليول العربية وم�ساركة 
اإ���س��ط��ب��الت دول جمل�س  ال��ع��دي��د م��ن 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي��ة ، وت�����س��ت��م��ر على 
اأي��ام �سمن فئتني الوىل  مدار ثالثة 
خم�س�سة للمهرات من عمر �سنة اىل 
ث��الث ���س��ن��وات ، والأف���را����س م��ن عمر 
اأربع �سنوات فما فوق . فيما خ�س�ست 
من  للمهور  الثانية  الفئة  مناف�سات 
وفئة   ، ���س��ن��وات  ث���الث  اىل  �سنة  ع��م��ر 
ال��ف��ح��ول م��ن ع��م��ر اأرب����ع ���س��ن��وات فما 
ف������وق، ك���م���ا ت�����س��ت��م��ل ال���ب���ط���ول���ة على 

ب��ط��ول��ة الأب���ط���ال لالناث  م��ن��اف�����س��ات 
والذكور   ، �سنتني  اىل  �سنة  عمر  م��ن 
وت�سرف   ، �سنتني  اىل  �سنة  عمر  م��ن 
ع���ل���ى ت��ق��ي��ي��م ج���م���ال اخل����ي����ول جلنة 
من  خ��رباء  ت�سم  متخ�س�سة  حتكيم 
وي�ستمل   .  ، ال���دول���ة  وخ������ارج  داخ�����ل 
مناف�سات  املهرجان  من  الرابع  اليوم 
الفرو�سية  ري��ا���س��ة  ع��رو���س  م�سابقة 
اربعة  ���س��م��ن  ال�����رك�����وب(  )م�����ه�����ارات 
ا�سواط برعاية مربط فورتي فت�ستاد 
، ويلي ذلك م�سابقة األعاب الفرو�سية 
كما   ، ال�����س��غ��ار  ل��ل��ف��ر���س��ان  خم�س�سة 
يت�سمن برنامج املهرجان بطولة قفز 
م�سابقة  تت�سمن  وال��ت��ي   ، احل��واج��ز 
اإلتقاط الوتاد �سمن �سوطني تاأهيلي 
ونهائي ، ويت�سدر املهرجان مناف�سات 
اآل  كاأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
نهيان الدويل للقدرة مل�سافة 240كم 
دوليا  وامل�سنف   ، م��راح��ل  ث��الث  على 
بثالث جنوم . وهو خم�س�س للخيول 
من اأعمار �سبع �سنوات فما فوق ،ويبداأ 
املتناف�سون م�ساركتهم باملرحلة الوىل 
ذات اللون ال�سفر التي �ستنطلق فجر 
يوم اخلمي�س املقبل 14 مار�س مل�سافة 
بقية  ي�ستكملون  ث��م  وم���ن   ، ك��م   80

اجلولت والأ�سواط على مدار يومني 
اآخرين لإمتام امل�سافة كاملة .

�سباق  املناف�سات  برنامج  يت�سمن  كما 
زايد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ك��اأ���س 
للخيول  ل��ل��ق��درة  ال�����دويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
 120 مل�����س��اف��ة  امل��ل��ك��ي��ة اخل��ا���س��ة  ذات 
لل�سباب  ال���دويل  ال��ق��درة  و�سباق   ، ك��م 
والنا�سئني مل�سافة 120 كم ، امل�سنف 
القدرة  و����س���ب���اق   ، ب��ن��ج��م��ت��ني  دول���ي���ا 
 120 مل�سافة  املفتوح  املحلي  الن�سائي 
كم �سمن خم�س مراحل ، ويقام ال�سباق 
لأول مرة بهذه امل�سافة الطويلة ، اىل 
التاأهيلية  ال�سباقات  جانب جملة من 

مل�سافات ما بني 40 كم و 80 كم . 
ي�ستقطب  الح���ت���ف���ايل  اجل����ان����ب  يف 
بارزة  و�سخ�سيات  �سيوفا  امل��ه��رج��ان 
ذات �سلة بريا�سة الفرو�سية من عدة 
اىل   ، وع��امل��ي��ة  وع��رب��ي��ة  خليجية  دول 
جانب ا�ست�سافة عدد من العالميني 
الدوليني لتغطية احلدث ، اإىل جانب 
و�سائل  وك��اف��ة  املحلي  الع���الم  جهود 
العاملة  والجنبية  العربية  الع���الم 
هناك  الفني  اجلانب  ويف   ، الدولة  يف 
والنا�سئة  الهواة  م�ساركة  على  تركيز 
من خالل ال�سباقات التاأهيلية وال�سباق 

املخ�س�س لل�سباب والنا�سئة حيث من 
فار�سا   150 اأكرث من  تاأهيل  املتوقع 
فر�سان  ليكونوا  واإع���داده���م  وف��ار���س��ة 
امل�ستقبل �سمن امل�سروع الوطني الذي 
�سنوات  منذ  بوذيب  اإ�سطبالت  تتبناه 
يف �سوء توجيهات �سمو رئي�س النادي 
الأجيال  القدرة عرب  ريا�سة  لتوا�سل 
واعداد كوادر وطنية مدربة على فنون 

وقوانني ريا�سة التحمل .

مرحبا   : املــنــظــمــة  الــلــجــنــة   
بفر�سان و�سيوف املهرجان 

وجهت  امل��ه��رج��ان  ان��ط��الق  مبنا�سبة   
اللجنة العليا املنظمة ال�سكر والتقدير 
اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اىل 
رئي�س  ال�سمو  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
ال��دول��ة رئي�س ن���ادي ت���راث الم���ارات 
النادي  ن�����س��اط��ات  رع��اي��ة  جل��ه��وده يف 
ب��وج��ه ع���ام و���س��ب��اق��ات ال���ق���درة وهذا 
املهرجان الدويل الكبري بوجه خا�س 
و�سيوف  ب��امل�����س��ارك��ني  رح���ب���ت  ك��م��ا   ،
اإننا   : وقالت  والإعالميني  املهرجان 
ن�سعى اىل اأكرث من النجاح من خالل 
هذا املهرجان الذي نعتز به اميا اعتزاز 
، وهو تر�سيخ املبادئ والقيم والقوانني 

والخالقيات التي تقوم عليها ريا�سة 
ريا�سات  وخمتلف  وال��ق��درة  التحمل 
ال���ف���رو����س���ي���ة . وح����ي����ت ال���ل���ج���ن���ة يف 
ت�سريحها امل�ساركني يف كافة �سباقات 
قمة  متثل  التي  املهرجان  ومناف�سات 
م��و���س��م ال��ق��درة ل��ل��ن��ادي ، ك��م��ا وجهت 
ال�سريك ال�سا�سي يف دعم  ال�سكر اىل 
املخ�س�سة  النادي  وم�ساريع  ن�ساطات 
الإم����ارات  احت���اد  الفرو�سية  لريا�سة 
للفرو�سية وكافة اللجان العاملة على 
التظاهرة  ه���ذه  اإجن�����اح  يف  ج��ه��وده��م 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ي�ستقطب جنوم  �سنوي  تقليد  مبثابة 
وع��م��ال��ق��ة ه���ذه ال��ري��ا���س��ة ال��ت��ي تلقى 
تطويرها  نحو  والهتمام  الدعم  كل 
وت�سجيع فر�سان المارات على خو�س 
اىل  ال�سكر  وج��ه��ت  كما   ، مناف�ساتها 
للمهرجان  ال��داع��م��ني  ال���رع���اة  ك��اف��ة 
واأك����دت اأن جن��اح امل��ه��رج��ان ه��و جناح 
واإ�سهام  الإم������ارات  وق����درة  ل��ف��رو���س��ي��ة 
الريا�سة  ه���ذه  ب��ج��ع��ل  م�����س��روع��ن��ا  يف 
فر�سان  ب��ج��ه��ود  ت��ت��ط��ور  ج��م��اه��ريي��ة 
وف��ار���س��ات الإم������ارات وحت��ق��ي��ق �سمعة 
ط��ي��ب��ة ل��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل . 
واإختتمت اللجنة ت�سريحها بالقول : 

القدرة  ل�سباقات  املتوا�سل  النجاح  اإن 
مل  ب���وذي���ب  ق��ري��ة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
اأو �سربة  ع��اب��ره  ���س��دف��ة  ول��ي��د  ي����اأت 
التوجيهات  اإمنا حتقق بف�سل   ، حظ 
والرعاية ال�سخ�سية املتوا�سلة ل�سمو 
على  ال�سديد  وحر�سه  النادي  رئي�س 
 ، الفر�سان  م��ن  موؤهلة  ك���وادر  اإع���داد 
ال���الزم لهم وتهيئة  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
لالجناز  اأم����ام����ه����م  ال���ف���ر����س  ك���اف���ة 
حتقيق  اىل  ن�سعى  ن��ح��ن   . والإب�����داع 
ال��ع��دي��د م��ن اله�����داف وع��ل��ى راأ�سها 
ترك ب�سمة كبرية على تطور ريا�سة 
الأجيال..  ع��رب  وام���ت���داده���ا  ال���ق���درة 
���س��ي��م��ا وان  ب���ك���ث���ري ل  ل���ي�������س  وه�������ذا 
الإمارات  اأر���س  الظروف متاحة على 
، البلد الذي �سجل ا�سمه بحروف من 
ذهب يف �سجالت ريا�سة القدرة . وهنا 
علينا جميعا العمل على تعزيز الروح 
املناف�سات  ���س��ق��ف  ل���رف���ع  اجل��م��اع��ي��ة 
للقدرة  املخ�س�سة  ال�سباقات  وع���دد 
ت��ط��وي��ره��ا لتكون  ع��م��ل��ي��ة  وت���وا����س���ل 

دائما مب�ستوى الطموح املن�سود .

مهرجان تراثي 
مهرجانا  احل��دث  اإق��ام��ة  مع  يتزامن 

الوطني  ال����رتاث  ل��ع��ر���س  خم�س�سا 
م���ن خ����الل ال��ق��ري��ة ال���رتاث���ي���ة التي 
قرية  �����س����اح����ات  يف  اإن�����������س�����اوؤه�����ا  مت 
اأجنحة  ال���ق���ري���ة  وت�������س���م   ، ب����وذي����ب 
للهجن  وع��رو���س��ا   ، متنوعة  ت��راث��ي��ة 
الفرق  وعرو�س  وال�سقارة  واخليول 
خا�سا  بحريا  وجناحا   ، الفلكلورية 
الرتاثية  وال�سباقات  ال�سيد  بطرق 
بيوت  م��ن  ع��ددا  القرية  ت�سم  كما   ،
�سيوف  ل�ستقبال  واخل��ي��ام  ال�سعر 
العادات  اأجنحة  املهرجان من خالل 
واحلناء  العربية  والقهوة  والتقاليد 
الرتاثية  الن�����س��ط��ة  م���ن  وغ���ريه���ا 
الهادفة التي يقدمها طلبة املراكز يف 

اإدارة الأن�سطة وال�سباقات .

تكرمي الفائزين 16 مار�س 
�سبابية  احتفالية  وو�سط  املقرر  من 
التتويج  م��ن�����س��ة  ت�����س��ه��د  اأن  ت��راث��ي��ة 
ال�سبت  ي���وم  ع�سر  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  يف 
حفل  امل���ق���ب���ل  م����ار�����س   16 امل���ق���ب���ل 
�سباقات  يف  الفائزين  وتتويج  تكرمي 
رئي�س  بح�سور  املهرجان  ومناف�سات 
واأع�ساء اللجنة العليا املنظمة وعدد 
ورجال  وال�سيوف  ال�سخ�سيات  من 
الإع�������الم اح���ت���ف���اء ب��ال��ف��ائ��زي��ن بعد 
التي  ال�سباقات  كامل جولت  اختتام 
كاأ�س  يف  ج��ول��ة  نحو28  اىل  ت�����س��ل 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان 
وال�سباقات  كم   240 مل�سافة  للقدرة 
امل��راف��ق��ة ل��ه ، واأك���رث م��ن 20 جولة 
املخ�س�سة  امل�����س��اب��ق��ات  مناف�سات  يف 
جل���م���ال اخل����ي����ول وق���ف���ز احل���واج���ز 
حافلة  وجميعها  الفرو�سية  واأل��ع��اب 
عن  وال��ب��ح��ث  وال��ت��ح��دي  بالتناف�س 
لقرية  الذهبية  ال��رم��ال  على  ال��ذات 
اإن�سائها  م��ن��ذ  اأك�����دت  ال��ت��ي  ب���وذي���ب 
ح�سورا   2004 ع������ام  اب����ري����ل  يف 
ا�ستقطاب  يف  م�����س��ب��وق  غ���ري  دول���ي���ا 
م��ه��رج��ان��ات وب��ط��ولت ال��ق��درة على 
املوا�سفات  حيث  من  عاملي  م�ستوى 
وت��ط��ب��ي��ق ال��ق��وان��ني اخل��ا���س��ة بهذه 
ال��ري��ا���س��ة ال��ع��ري��ق��ة وت��ر���س��ي��خ �سعار 

اأخالق الفر�سان. 

•• تغطية – االحتاد امللكي

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
القدرة  و�سباقات  للفرو�سية  امللكي  الحت���اد  رئي�س 
م�سابقات  ث���اين  اجل��م��ع��ة  اجل��م��ع��ة  غ��د  ي���وم  تنطلق 
للمحافظة  احل��واج��ز  لقفز  ب��ن حمد  خ��ال��د  حت��دي 
ال�سمالية وذلك مب�ساركة نخبة وا�سعة من الفر�سان 
ا�سحاب اخلربة والنا�سئني والتي �ستقام على ميدان 
مدر�سة �سار للفرو�سية. ومبنا�سبة انطالقة اجلولة 
ال�سيخ خالد  �سمو  اكد  التحدي  �سل�سلة  الثانية من 
اآل خليفة رئي�س الحتاد امللكي للفرو�سية  بن حمد 
و���س��ب��اق��ات ال��ق��درة اه��م��ي��ة امل�����س��ت��وي��ات ال��ت��ي قدمها 
ال�سمالية  املحافظة  يف  املحلية  ال�سطبالت  فر�سان 
يف اوىل �سل�سالت التحدي والتي ابرزوا من خاللها 
باتت  ال��ذي  الكبري  التطور  توؤكد  عالية  م�ستويات 
حت��ت��ل��ه ري��ا���س��ة ق��ف��ز احل���واج���ز يف امل��م��ل��ك��ة معتربا 
�سل�سلة  يف  الفر�سان  من  الكبري  العدد  م�ساركة  ان 
ال��ت��ح��دي ت���وؤك���د ���س��الم��ة الج�������راءات ال��ف��ن��ي��ة التي 
املثالية  الج����واء  تهيئة  �سبيل  يف  الحت���اد  ات��خ��ذه��ا 
ومهاراتهم  ب��ق��درات��ه��م  ل��الرت��ق��اء  ال��ف��ر���س��ان  ام����ام 

اجلميع.     لها  يتطلع  التي  امل�ستويات  اىل  للو�سول 
اننا  اآل خليفة   ال�سيخ خالد بن حمد  وا�ساف �سمو 
امل�ستويات  وبعد  التحدي  �سل�سلة  م�سابقات  ننظر 
او  ال�سمالية  املحافظة  يف  �سواء  فيها  حتققت  التي 
لهذه  امل�ستقبلية  والنظرة  التفاوؤل  بعني  اجلنوبية 
املزيد  التي نتطلع لها جميعا اىل حتقيق  الريا�سة 
م��ن ال��رق��ي وال��ت��ق��دم يف ظ��ل ال��دع��م ال��ك��ب��ري املقدم 
على  دائما  حتر�س  التي  الر�سيدة  القيادة  قبل  من 
الرتقاء بريا�سة الفرو�سية ريا�سة الإباء والأجداد 
م�سريا �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة على ان 
ال�سمة  كان  والتناف�س  قوية  كانت  املو�سم  م�سابقات 
الغالبة يف جميع م�سابقاتها وهذا يدل دللة وا�سحة 
على ان ريا�سة قفز احلواجز يف اململكة ت�سري بخطى 
نن�سده جميعا يف  ال��ذي  والتطور  الرقي  نحو  ثابتة 
يدخرا جهدا يف  لن  الحت��اد  ان  اىل  م�سريا  اململكة 
دعم وتطوير ريا�سة قفز احلواجز حتى ت�سل اىل 

حد الطموحات التي ر�سمها الحتاد لهذه اللعبة.  
ان  خليفة   اآل  حمد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��ار 
الحت����اد ي��ع��م��ل وم��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى الرتقاء 
اإدخال  اململكة من خالل  قفز احلواجز يف  بريا�سة 

البطولة  م���ن  ت���ط���ور  ال���ت���ي  والأن���ظ���م���ة  ال���ق���وان���ني 
بالإ�سافة اىل زيادة عدد امل�سابقات التي تقام خالل 
املتناف�سني  ال��ف��ر���س��ان  يعطي  ال���ذي  الأم����ر  امل��و���س��م 
الفر�سان وتطوير  باأقرانهم  بالحتكاك  اكرب  خربة 
امل�ستوى الفني لهم وهو الهدف الذي ي�سعى الحتاد 

اإىل الو�سول له من خالل خطته التطويرية.
واأ�ساد �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة بالتعاون 
املحلية  والإ�سطبالت  الفر�سان  يبديه  الذي  الكبري 
ال��ل��ذي��ن يعملون ج��اه��دي��ن م��ن اج��ل رق��ي وتطوير 
بكل جدية من  والعمل  الو�سائل  ب�ستى  م�ستوياتهم 
يف  طريقهم  تعرت�س  التي  التحديات  تخطي  اج��ل 
التطوير موؤكدا ان هذه اجلهود حمل تقدير واعتزاز 
جميع العاملني يف الحتاد امللكي للفرو�سية و�سباقات 
القدرة موؤكدا وقوف الحتاد اىل جانب ال�سطبالت 
ال�سيخ خالد  �سمو  واأ�ساد  التطويرية.  يف م�سريتهم 
احلواجز  قفز  جلنة  ب��اأع�����س��اء  خليفة  اآل  حمد  ب��ن 
اللذين بذلوا جهودا كبرية من قبل انطالق املو�سم 
الفر�سان  احتياجات  تلم�س  خ��الل  وم��ن  الريا�سي 
مبختلف الفئات والتوا�سل معهم يف �سبيل الوقوف 
ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ال���ت���ي ت�����س��اه��م يف جن����اح خطط 

جلميع  والنجاح  التوفيق  متمنيا  الحت���اد  وب��رام��ج 
يف  م�ستوياتهم  اأف�سل  وتقدمي  امل�ساركني  الفر�سان 

م�سابقات املو�سم.
الطاقم االداري والفني

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  اعتمد  وق��د 
على  �سي�سرف  ال���ذي  وال��ف��ن��ي  الداري  ال��ط��اق��م  ق��د 
رئي�س  العلوي  خمتار  غالب  ال�سيد  وه��م  البطولة 
للجنة القدرة وع�سوية كل من نبيل مبارك وحممد 
داداهلل، حيدر الزعبي، عبد ال�سمد البو�سطة، جميل 

رم�سان، وبني ديريك�س.
اما جلنة التحكيم فتتكون من حيدر الزعبي رئي�سا، 
حممد  امل�سالك  وم�سمم  غلوم  علي  رفيعي،  حيدر 
داداهلل ومدير البطولة جميل رم�سان املفو�سني كل 

من جميد غلوم، بالل مبارك، ح�سن غلوم.
اعتماد امل�سابقات 

خليفة  اآل  حمد  ب��ن  خالد  ال�سيخ  �سمو  اعتمد  كما 
عددهم  والبالغ  الثانية  التحدي  جولة  م�سابقات 
للنا�سئني  وال��ث��اين  الأول  )امل�����س��ت��وى  م�سابقات   5
الكبار  ل��ف��ئ��ة  وال��ث��ال��ث  وال���ث���اين  الأول  وامل�����س��ت��وى 
ال�ساعة  يف  امل�سابقات  تنطلق  ان  على  )املتقدمني( 

لفئة  الوىل  امل�����س��اب��ق��ة  ب��اإق��ام��ة  ���س��ب��اح��ا  ال��ت��ا���س��ع��ة 
اجلدول  امل�����س��اب��ق��ة،  ن���وع  الأول  امل�����س��ت��وى  النا�سئني 
جولة مع جولة متايز �سد الزمن للمتعادلني   -A
�سم   90-80 احلواجز:  بارتفاع  الأول  املركز  على 
م�سابقة  تليها  دقيقة  م��رت   300 امل�سلك  �سرعة   ،
لتحدي  نقاط  )مع  الثاين.  امل�ستوى  النا�سئني  فئة 
امل�سابقة  نوع  النا�سئني(  لفئة  للقفز  خالد بن حمد 
بارتفاع  الزمن  A  - جولة واح��دة �سد  ، اجل��دول 
 350 امل�سلك  �سرعة  ���س��م،   100-90 احل��واج��ز: 
مرت دقيقة بعدها، م�سابقة فئة املتقدمني امل�ستوى 
واحدة   ج��ول��ة   -   A اجل���دول  امل�سابقة،  ن��وع  الأول 
�سد الزمن بارتفاع احلواجز: 85-95 �سم، �سرعة 
امل�سلك 350 مرت دقيقة ثم م�سابقة فئة املتقدمني 
امل�ستوى الثاين نوع امل�سابقة، اجلدول A  - م�سابقة 
 110-100  : احل��واج��ز  ب��ارت��ف��اع  مرحلتني  على 
�سم، �سرعة امل�سلك 350 مرت دقيقة على ان تنتهي 
امل�ستوى  املتقدمني  فئة  م�سابقة  باإقامة  امل�سابقات 
للقفز  حمد  بن  خالد  لتحدي  نقاط  )م��ع  الثالث. 
- جولة    A لفئة املتقدمني( نوع امل�سابقة، اجلدول
املركز  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ادل��ني  للفر�سان  م��ع ج��ول��ة مت��اي��ز 

�سرعة  �سم،   125-115 احلواجز:  بارتفاع  الأول 
امل�سلك 350 مرت دقيقة.

م�سلم علي ت�سدر اجلولة االوىل
وكان الفار�س م�سلم علي قد ت�سدر اجلولة الوىل 
�سهوة  ع��ل��ى  ال�سبابية  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ال��ت��ح��دي  م��ن 
جمال  فهد  الفار�س  يليه  با�سكال  اجل��زي��رة  اجل��واد 
على �سهوة اجلواد ريكا، ثم الفار�س عبا�س الغريفي 
ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد ���س��ام��ب��اغ��ن��ي. وي��اأم��ل الفار�س 
توؤهله  التي  املتميزة  امل�ستويات  تقدمي  علي  م�سلم 
ل�سدارة اجلولة الثانية من التحدي يف ظل املناف�سة 
املتوقعة من قبل خرية الفر�سان واللذين يطمحون 
اىل مزاحمته على ال�سدارة امال يف حتقيق النقاط 
التي توؤهلهم للفوز باللقب الذي تتجه انظار جميع 

الفر�سان �سوبه لتاأكيد تطور م�ستوياتهم الفنية. 
اعداد امليدان

وقامت اللجنة املنظمة للبطولة بتجهيز ميدان قفز 
احلواجز مبدر�سة �سار للفرو�سية والتي �سيحت�سن 
ف��ع��ال��ي��ات اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى تنظيمه 
ب�سورة متميزة لإظهار امل�سابقة بال�سكل الالئق من 

كافة النواحي.

جنوم القدرة ونخبة من فر�سان االمارات جاهزون للمناف�سة والتحدي

مهرجان �ضلطان بن زايد الدويل ال�ضابع للفرو�ضية لنادي تراث المارات ينطلق يف بوذيب اليوم
االفتتاح مب�سابقة جمال اخليول العربية االأ�سيلة 

غدا يف ثاين جوالت �سل�سلة التحدي باملحافظة ال�سمالية

خالد بن حمد : م�ضابقات حتدي قفز احلواجز اظهرت م�ضتويات فنية عالية 
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الريا�سي  اأبو ظبي  نادي  توج فريق 
ال�سنوية  بطولته  بلقب  القدم  لكرة 
اأم�س  م�ساء  اختتمت  التي  الكروية 
الرئي�سي  الأكادميية  مبلعب  الأول 
اأب����و ظ��ب��ي والتي  ال���ن���ادي يف  مب��ق��ر 
كاأ�س  علي  ال��راب��ع  لعامها  توا�سلت 
اآل  ال�سيخ زاي���د ب��ن ه���زاع ب��ن زاي���د 
�سنة   12 حت���ت  ل���الأ����س���ب���ال  ن��ه��ي��ان 
م�ستوى  على  فرق   8 �سمت  ،والتي 
مدار�س الكرة والأكادمييات الكروية 
اأندية  ال��ع��م��ري��ة يف  امل���راح���ل  وف����رق 
الفريق  تتويج  ج��اء  ،وق��د  اأب��و ظبي 
التوايل  الثالثة علي  للمرة  الذهبي 
بفوزه يف املباراة النهائية علي فريق 
�سي  كوميونتي)اآي  انرتنا�سيونال 
مباراة  بعد  �سفر   5 بنتيجة  اأ����س( 
نادي  ف��ري��ق  جماعية  فيها  رج��ح��ت 
اأب����و ظ��ب��ي وب���راع���ة ح���ار����س مرماه 

ال�����ذي ح����رم الطرف  ي��و���س��ف ع��ل��ي 
الت�سجيل ليحافظ على  الثاين من 
طيلة  تهتز  اأن  دون  م��رم��اه  ���س��ب��اك 
ل��ي��ف��وز بلقب  ال��ب��ط��ول��ة  م���ب���اري���ات 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  اأف�����س��ل ح���ار����س يف 
جاءت مثالية  تربوية دون اأن ت�سهد 
خروج اأية بطاقة ملونة.  وقد �سجل 
مباريات  خ��ت��ام  يف  الذهبي  للفريق 
اأحمد ال�سعداوي) هدفني  البطولة 
(وه��دف��ا لكل م��ن عمر ط��ه ،ح�سني 
البطاينة  خ���ال���د  ،وحم���م���د  ع��ب��ي��د 
واأحمد  الطنيجي  م��اج��د  واأداره������ا 
الفريق  قائمة  و�سمت  الطنيجي. 
ال���واع���د يو�سف  ال��ذه��ب��ي احل���ار����س 
البطولة  اأحمد(وهداف  )عمر  علي 
اأحمد ال�سعداوي ،ح�سني عبيد ،زياد 
تامر ،عمر طه ،ح�سان دروي�س ،فهد 
،اأر�سني  امل��ن��ع��م  ،ع��ل��ي ع��ب��د  ب��ط��اي��ن��ة 

او����س���ت���ني ،رام�������ي ح�����امت ،وم����درب����ه 
..و�سمت  ح�����س��ن��ني  ����س���ارة  ال��ف��ري��ق 
قائمة الفريق الإدارية املثالية دميا 
الفنية  ال�سكرتارية  ويف  الب��راه��ي��م 
بو�ستة  حكيمة  الأول  الفريق  لعبه 
،والكابنت عالء دروي�س.  ويف مباراة 
حتديد املركزين الثالث الرابع التي 
غليلنغ  مدر�سة  فريقي  بني  جمعت 
وفريق اأكادميية طريان الحتاد فقد 
الفوز  م��ن  غليلنغ  م��در���س��ة  جنحت 
بربونزية البطولة بفوزها بركالت 
بعدما   2  3 ال��رتج��ي��ح��ي��ة  اجل�����زاء 
بالتعادل  ال��ر���س��م��ي  زم��ن��ه��ا  ان��ت��ه��ى 
بهدفني لكل فريق والتي جاءت عن 
ملدر�سة  خالد  الرحمن  عبد  طريق 
غ��ل��ي��ل��ن��غ ول����الحت����اد حم��م��د ف���وزي 

الغازيل وكرمي اأبون�سار .
ق������ام ط���الل  ال���ب���ط���ول���ة  ويف خ����ت����ام 

ال�سوؤون  اإدارة  م���دي���ر  ال��ه��ا���س��م��ي 
ظبي  اأب���������و  جم���ل�������س  يف  ال����ف����ن����ي����ة 
املدار�س  م���دراء  بح�سور  الريا�سي 
والأكادمييات واأولياء الأمور بتتويج 
الريا�سي  ظ��ب��ي  اأب�����و  ن�����ادي  ف���ري���ق 
لكرة القدم بكاأ�س البطولة الذهبي 
و�سهادات  ال��ت��ذك��اري��ة  وامل��ي��دال��ي��ات 
ال�سما  حم���م���د  ال���ت���ق���دي���ر،وت�������س���ل���م 
الع�سو املنتدب ملجل�س اإدارة مدر�سة 
وفريقه  كوميونتي  انرتنا�سيونال 
املركز  وميداليات  �سهادات  الف�سي 
اإدارة  ،وح�����س��ل��ت  ال��ف�����س��ي��ة  ال���ث���اين 
فريق مدر�سة غليلنغ على امليداليات 
الربونزية و�سهادات املركز الثالث..
اأكادميية  ف���ري���ق  ال��ت��ك��رمي  و���س��م��ل 
طريان الحتاد الفريق املثايل ،ونال 
البطولة  ل��ه��داف  ال��ذه��ب��ي  احل����ذاء 
اأحمد  اأب��و ظبي الواعد  ن��ادي  لعب 

ال�سعداوي بر�سيد 6 اأهداف،وح�سل 
اأف�سل لعب يف البطولة  على كاأ�س 
ك���اي راج��ي��ت )اأك��ادمي��ي��ة الحت����اد (
وح�����س��ل ع��ل��ى ل��ق��ب اأف�����س��ل حار�س 
لع���ب ن���ادي اأب���و ظ��ب��ي ي��و���س��ف على 
طيلة  م��رم��اه  ���س��ب��اك  تهتز  اأن  دون 

مباريات البطولة .
البطولة  الــهــا�ــســمــي:   طـــالل 
حــقــقــت اأهـــدافـــهـــا الــربــويــة 

والريا�سية
اإدارة  اأك����د ط���الل ال��ه��ا���س��م��ي م��دي��ر 
اأبو ظبي  ال�سوؤون الفنية يف جمل�س 
الريا�سي باأن بطولة نادي اأبو ظبي 
ال��ري��ا���س��ي ال�����س��ن��وي��ة ح��ق��ق��ت جمله 
من الأهداف الرتبوية التي اأقيمت 
جمل�س  يحر�س  ،وال��ت��ي  اأجلها  م��ن 
ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى رعايتها  اأب���و ظ��ب��ي 
ومتابعتها بعد اأن ظلت تفرز املواهب 

ال���واع���دة ال��ت��ي مت��ث��ل دع��م��ا وراف���دا 
ل��الأن��دي��ة ،وال���ت���ي ت�����س��ك��ل ن��وع��ا من 
جنح  اأن  ،بعد  الجتماعي  التوا�سل 
الريا�سي يف توفري  اأب��و ظبي  ن��ادي 
كافه متطلبات النجاح ،والتي جاءت 

ب�سهادة  ج��وان��ب��ه��ا  ك��اف��ه  يف  م��ث��ال��ي��ة 
الذين حر�سوا على  الأم���ور  اأول��ي��اء 
با�ستمرارها  وط���ال���ب���وا  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
الها�سمي  ..وه��ن��اأ  قاعدتها  وات�����س��اع 
التي  امل�������س���ارك���ني واجل����ه����ات  ك���اف���ه 

ال��ت��ي بلغت  ���س��اه��م��ت يف جن��اح��ات��ه��ا 
زيادة  �ساهم يف  ال��راب��ع مم��ا   عامها 
وتنمية  وال��ث��ق��ايف  الريا�سي  ال��وع��ي 
الالعبني  ب��ني  ال�����س��داق��ة  ع��الق��ات 

ال�سغار الذين ميثلون امل�ستقبل.

ح�����س��ل اأم�����ني ع����ام الحت������اد الم����ارات����ى عبد 
ال��ذه��ب��ي��ة  لالحتاد  امل��ي��دال��ي��ة  �سعيد  ال��ك��رمي 
الدوىل لبناء الج�سام ، والتى تعد اأرفع و�سام 
يقدمه الحتاد الدوىل ، والذى قام بت�سليمها 
التنفيذى  امل�ساعد  فهيم  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  ل��ه 
ل��رئ��ي�����س الحت������اد ال������دوىل ورئ���ي�������س الحت����اد 
الحتاد  عمومية  اج��ت��م��اع��ات  خ���الل  ال��ع��رب��ى 
ف��ى مدينه  ال��ت��ى ج��رت  العربى والن��ت��خ��اب��ات 

ال�سكندرية مب�ساركة 17 دولة عربية .
 ورغم عدم ح�سور الدكتور رفائيل �سانتوجنا 
ا�سراب  ب�سبب  مل�سر  ال����دوىل  الح����اد  رئ��ي�����س 
طريان ا�سبانيا ، اإل انه �سانتوجنا قام باإر�سال 
خطاب قراأه الدكتور عادل فهيم خالل اجلل�سة 
ا�ساد  العمومية  اجلمعية  لإعمال  الفتتاحية 
الحتاد  اح�سان  اىل  الم���ارات  بعودة  خاللها 
الدوىل والحتاد العربى ، وانه عودة المارات 
�سوف تعطى قوة لتلك اللعبه عامليا واإقليميا 

وعربيا . 
وجاء اعالن فهيم عن تنازل م�سر لالإمارات 
قد   2013 ل��ع��ام  العربية  البطولة  لتنظيم 
روؤ�ساء  من  �سديدا  وترحيبا  ا�ستح�سانا  لقت 
الحت��ادات العربية ، وان الم��ارات ق��ادرة على 
�سوف  جميعا  واأن��ه��م   ، عاملية  بطولة  تنظيم 

يلبون الدوحة واحل�سور اىل المارات .

انتخابات هادئة والفوز بالتزكية 
وف����ى واح�����دة م���ن اأه������داأ الن���ت���خ���اب���ات والتى 
عك�ست روح الأخ��وة العربية قل ان توجد فى 
ال�سكندرية  �سهدت   ، ريا�سية  انتخابات  اى 
عرو�س البحر البي�س املتو�سط جتربة رائده 
العربى  الحت���اد  ادارة   جمل�س  انتخابات  ف��ى 
لختيار  اأم�س  اقيمت  والتى   ، الج�سام  لبناء 
فوز  بعد   ، اأع�����س��اء  وخم�سة  للرئي�س  نائبني 

ال��دك��ت��ور ع���ادل فهيم ب��ال��رئ��ا���س��ة ب��ال��ت��زك��ي��ة ، 
امل��ت��داول��ة فى  ال��ع��م��ل��ة  ه��ى  ال��ت��زك��ي��ة  لت�سبح 
اأن  امل��ق��رر  ك��ان م��ن  وال��ت��ى   ، لتلك النتخابات 
ت�سهد �سراعا �ساخنا على مقعد نائب الرئي�س 
وهم  مقعدين  على  متناف�سني  اأرب���ع  ل��وج��ود 
اإبراهيم كافود )قطر(، عبد املجيد الدمناتى 
)املغرب(، ومنار هيكل ) �سوريا ( و عز الدين 
الوملبية  اللجنة  ق���رار  وك���ان  )ليبيا(  ج��رن��از 
العربية  بعليق ع�سوية �سوريا فى اى ن�ساط 
املر�سح  ري��ا���س��ى ع��رب��ى �سببا ف��ى ع���دم مت��ك��ن 
ال�����س��ورى م��ن خ��و���س الن��ت��خ��اب��ات ،مم���ا دفع 
لتعم  اي�����س��ا  ه��و  ال��ت��ن��ازل  اىل  ليبيا  مب��ر���س��ح 
الرئي�س  ن��ائ��ب  م��ن�����س��ب  ع��ل��ى  ال��ت��زك��ي��ة  روح 
وال������ذى ف����از ب���ه اب���راه���ي���م ك���اف���ور ام����ني عام 
التنفيذى لرئي�س  الحتاد القطرى وامل�ساعد 
الدومناتى  املجيد  الأ���س��ي��وى،وع��ب��د  الحت���اد 
رئي�س الحتاد املغربى ،  وهو ما جعل اع�ساء 

اجلمعية العمومية يطالبون بتعني عز الدين 
جرناز ومنار هيكل نواب �سرف للرئي�س . اأما 
اي�سا  زيد  الع�سوية  فقد فاز بها وبالتزكية 
ال��ق��ا���س��م��ى )ال��ي��م��ن(، وال�����س��ي��د ح�����س��ان ح�سن 
،و�سامل  )ال��ع��راق(  )ال�����س��ودان(، وجبار حميى 
البحري )عمان(، ويو�سف ال�سواربه )الأردن(، 
رئي�س  مو�سى م�ساور ) اجلزائر( ومت تعيني 
الحتاد الفل�سطيني الدكتور نزيةعبد الرحيم 

ع�سوا ووفقا لالئحة  .
ك��م��ا مت الع����الن ع��ن اخ��ت��ي��ار احل��ك��م الدوىل 
اأمني ع�سران واللواء احمد عبد اللطيف نواب 
�سرف للرئي�س ، واختيار الدكتور احمد خالف 
العربية  ب��الأك��ادمي��ي��ة  ال��ري��ا���س��ة  ادارة  م��دي��ر 
لكونها  م�سر  ح�سلت  ،ك��م��ا  باملجل�س  ع�سوا 
ال��ع��ام ملحمد  الم��ني  املقر على من�سب  دول��ه 
م�سطفى  للواء  ال�سندوق  واأم��ني   ، البطاط 
�سامى  للمهند�س  التنفيذى  وامل��دي��ر  ن���ورى 

ب�سري .  وكانت اجلمعية العمومية قد �سهدها 
�سليم مندوبا عن  املر�سحني كمال  اىل جانب 
كلمه  القى  وال��ذى  العربية،  الوملبية  اللجان 
امينها  ع��ن  نيابة  العربية  الومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان 
العام  �سعود بن على العبد العزيز والتى اكد 
ب��اأن ما ح��دث من ت�سرفات خالل  فى كلمته 
دورة الألعاب العربية الثانية ع�سر بقطر من 
قبل بع�س امل�سئولني الريا�سيني فى مناف�سات 
ب���ن���اء الج�������س���ام ل��ه��و ام����ر خ�����ارج ع���ن ال����روح 
ولوائح  الوملبية  احلركة  وم��ب��ادئ  الريا�سية 
املن�سطات  ملكافحة  الدولية  الوكالة  واأنظمه 
) وادا( المر  الذى ا�سطر معه احتاد اجلان 
اىل اتخاذ قرار عدم ادراج ريا�سة بناء الج�سام 
 2015 العربية  الريا�سية  اللعاب  دورة  فى 
م�����س��ارك��ت��ه��ا م�ستقبال  ف���ى  وال��ن��ظ��ر  ب���ب���ريوت 
�ستقوم  التى  املكلفة  اللجنة  تقرير  على  بناء 
مبتابعه ريا�سة بناء الج�سام وهو ما ا�ستقبله 
على  بتاأكيدهم  العمومية  اجلمعية  اع�����س��اء 

اطالق حملتهم مبحاربة املن�سطات .
 وكانت اعمال اجلمعية العمومية والنتخابات 
قد �سهد م�ساركة واأمني عام الحتاد البحريني 
ابراهيم  واأدم جملى ممثال عن  اأحمد  ط��ارق 
القطرى،ورئي�س  الحت����اد  ع���ام  اأم���ني  ك��اف��ود 
الحت����اد ال��ل��ب��ن��اين مليح ع��ل��ي��وان ، وع��ب��د اهلل 
الكويتى  الحت��اد  رئي�س  نائب  العتبى  فرحان 
ممثال عن بدر بودى رئي�س الحتاد ، و اأمني 
عام الحتاد الماراتى عبد الكرمي �سعيد ود. 
رئي�س  و   ، مل�سر  ممثل  حممود  اللطيف  عبد 
حممود  اللطيف  ع��ب��د  د.  التون�سي  الحت����اد 
ح�سان  ال�����س��وداين  الحت����اد  ع���ام  �سكرتري  و   ،
ح�����س��ن ،واأم�����ني ع���ام الحت����اد ال��ع��راق��ي حيدر 
الدخيل ،ورئي�س الحتاد الفل�سطيني الدكتور 

نزيةعبد الرحيم،

اأ�ضبال اأبوظبي الريا�ضي يتوجون بكاأ�ض زايد بن هزاع 

الحتاد الدوىل لبناء الج�ضام مينح اأمني عام الحتاد الماراتى عبد الكرمي �ضعيد امليدالية الذهبية 

الأمن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
ال��وط��ن��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأبوظبي 
الحتاد  يقيم  القدم  لكرة  الإم���ارات  لحت��اد  الفخري  الرئي�س 
اأبوظبي احتفاء  يف الرابع من مار�س املقبل حفال تكرمييا يف 
باأبطال منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الفائز بلقب دورة 
الفرتة  خالل  اأقيمت  التي   21 خليجي  العربي  اخلليج  كاأ�س 
البحرين  مملكة  �سيافة  يف  املن�سرم  يناير   18 وحتى   5 من 
حققه  ال���ذي  ل��الإجن��از  تقديرا  التكرمي  ه��ذا  ي��اأت��ي  ال�سقيقة. 
منتخبنا الوطني بتتويجه يف هذه البطولة املهمة وعودته اإىل 
اأر�س الوطن ظافرا باللقب الذهبي وهو ما كان له اأكرب الأثر 

�سعبيا ور�سميا حيث حظيت البعثة التي كانت بحجم التحدي 
وتكرميها.  احلكيمة  قيادتنا  بتقدير  البطولة  فعاليات  خالل 
الأبي�س  حققه  ال��ذي  الكبري  الريا�سي  ب��الإجن��از  اأ�سيد  وق��د 
قيادتنا  لرعاية  ترجمة  العربي  اخلليج  بطولة  يف  الإم��ارات��ي 
التي  والأن�سطة  الفعاليات  كافة  دعم  على  وحر�سها  الر�سيدة 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��وج��ه احل�ساري  اإب���راز  �ساأنها  م��ن 
املتحدة يف �ستى املجالت خا�سة الريا�سة والدعم الكبري الذي 
توليه للريا�سيني باعتبارهم �سفراء الدولة اأمام العامل اأجمع 
يف هذا املجال مما ي�ساهم يف رفع راية الإم��ارات عاليا يف �ستى 

املحافل الريا�سية الإقليمية والدولية.

ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية..تنطلق غدا 
اجلمعة مناف�سات �سباق الإمارات للدراجات املائية - جولة اأبوظبي - والذي ي�سارك فيه 
نخبة من اأبطال الدراجات املائية من الإمارات وخمتلف اأنحاء العامل. ويتوزع امل�ساركون 
حمدود  وواق��ف  �ستوك  وجال�س  مبتدئني  هي..جال�س  البطولة  ت�سملها  فئات  �سبع  على 
وواقف نا�سئني وواقف حمرتفني وجال�س حمرتفني وفئة احلركات الإ�ستعرا�سية . ويقام 
وخم�س  الثامنة  متام  يف  ال�سباحية  الأوىل  املرحلة  تنطلق  حيث  مرحلتني  على  ال�سباق 
واأربعني دقيقة..ثم تنطلق املرحلة الثانية يف متام الثانية من بعد الظهر و�سيتم احت�ساب 
 . املختلفة  ال�سبع  الفئات  الفائزين يف  وتتويج  الثانية  املرحلة  النهائية مع ختام  النتائج 
واأكد �سامل الرميثي م�ساعد مدير عام النادي اأن اللجنة الفنية املنظمة لل�سباق بو�سعها 
اأن ت�ستقبل اأكرث من مائتي مت�سابق يف خمتلف الفئات ال�سبع للدراجات املائية خا�سة بعد 
التعديالت احلديثة والتي قام كادر النادي باإدخالها على م�سار ال�سباق لفتا اإىل انه مت 

تاأهيل واإعداد حكام مواطنني لالإ�سراف على ال�سري الفني لل�سباق . من ناحيته قال نا�سر 
الظاهري م�سرف عام ال�سباق اأن �سباقات الدراجات املائية واملقامة يف اإمارة اأبوظبي تطبق 
النظام احلديث لهذه املناف�سة من ناحية القوانني واللوائح والفئات التي ت�سمها املناف�سة 
مو�سحا ان قانون البطولة يقت�سي باأن تكون النطالقة جلميع الفئات من على الياب�سة 
كما اأن جميع الفئات لن ت�سهد �سباق اأف�سل زمن والذي يقام يف املعتاد قبل اأي �سباق وي�سم 
ال�سباق اأي�سا �سبع فئات خمتلفة ومتنوعة كما ين�س القانون وجميعها تغطي اأهم اأنواع 
وفئات الدراجات املائية . وتوجه الظاهري بال�سكر لنادي اأبوظبي لل�سراع واليخوت والذي 
املائية موؤكدا  الدراجات  �سباق  واإع��دادات  تتنا�سب  لكي  له  املواجهة  الرملية  املنطقة  اأعد 
اأهمية التعاون بني الناديني . وحددت اللجنة املنظمة بنادي اأبوظبي املدة املحددة ملناف�سات 
الفئات الأربع حيث خ�س�ست 10 دقائق من اأجل فئة جال�س مبتدئني و/ 12 دقيقة لفئة 
واقف حمدود و 15 دقيقة لفئة واقف حمرتفني ونف�سها اأي�سا لفئة جال�س �ستوك ولفئة 

واقف نا�سئني ع�سر دقائق فيما حظيت فئة جال�س حمرتفني بع�سرين دقيقة .

برعاية هزاع بن زايد 
احتاد الكرة يحتفي باأبطال خليجي 21 يف مار�ض املقبل باأبوظبي

�ضباق الإمارات للدراجات املائية ينطلق غدا

اأ�سفرت قرعة الدور الثاين لبطولة 
ل�سباعيات  ال�سكنية  لالأحياء  العني 
ك���رة ال��ق��دم ع��ن م��واج��ه��ات �ساخنة 
وحمتدمة بني الفرق املر�سحة لنيل 
الثانية  بن�سختها  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 
ابوظبي  جمل�س  بتنظيم  تقام  التي 
ال��ري��ا���س��ي ب��ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة مع 
ال��ع��ني ق��ط��اع و���س��ط املدينة  ب��ل��دي��ة 
ال���ري���ا����س���ي، بهدف  ال���ع���ني  ون�������ادي 
وتنمية  املجتمعية  الريا�سة  تفعيل 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال�������س���ب���اب���ي  ال���������دور 
لن�سر  وال�سعي  ال�سكنية  القطاعات 
جلميع  الريا�سية  والثقافة  الوعي 

فئات املجتمع .
التي ج��رت يف مقر  القرعة  وج���اءت 
بلدية العني بح�سور اللجنة املنظمة 
املتاأهلة  ال��ف��رق  ومم��ث��ل��ي  للبطولة 
باملواجهات  ح��اف��ل��ة   ، ال��ث��اين  ل��ل��دور 
، ح��ي��ث يالقي  ال��ق��وي��ة  وامل���ب���اري���ات 
فريق ال�سيخ زايد بن طحنون بطل 
الن�سخة الأوىل فريق املقام ، وا�سود 
فريق  اأم���ام  مهمة  مبواجهة  اليحر 
اليحر  م��ع  اجل��اه��ل��ي  وقلعة   ، نعمة 
���س��ي��الق��ي فلج  ، يف ح���ني  ال�����س��م��ايل 
، وح���ي منازف  ه����زاع ف��ري��ق م��زي��د 
مع  ال�سخر  و�سعاب   ، الظاهر  اأم��ام 
ا�سود  مبواجهة  ،واخلبي�سي  ال�ساد 
امل��ن��ا���س��ري ، وي���الق���ي ف���ري���ق ردي���ف 
مباراة  يف  ال��ب��ط��ني  ف���ري���ق  ال��ي��ح��ر 
مهمة . و�ستقام مباريات دور ال 16 
من  اب��ت��داء  البطولة  مناف�سات  م��ن 
الأ�سبوع  والأرب��ع��اء من  الثنني  يوم 

مار�س   12 حتى  وت�ستكمل  ال��ق��ادم 
على ملعب حديقة الوادي يف مدينة 
منذ  البطولة  �سجلت  ،حيث  العني 
ان��ط��الق��ه��ا وح��ت��ى و���س��ول��ه��ا للدور 
الثاين جناحات لفتة ومهمة للفرق 
ال�سبابية التي �ساركت واأثرت احلدث  
ملا  فيها من فوائد ومكت�سبات كبرية 
والأوا�سر  الروابط  بتعزيز  اأ�سهمت 
التجمع  يف  امل�������س���ارك���ة  ال���ف���رق  ب���ني 
الريا�سي الهادف والذي عمق الروح 
املمار�سات  اأف�سل  وحقق  الريا�سية 
يف اأوقات الفراغ بعيدا عن اخلطوات 
اىل  بال�سباب  ت����وؤدي  ال��ت��ي  ال�سلبية 

اإتباع اأ�ساليب خاطئة.  
ممثل  الكعبي  حم��م��د  اأ���س��ار  ب����دوره 
ال��ع��ني ق��ط��اع و���س��ط املدينة  ب��ل��دي��ة 
مناف�سات  خ��ت��ام  وب��ع��د  البطولة  ان 
ملواجهات  والن���ت���ق���ال  الول  ال�����دور 
ل���ن���ا على  اأك��������دت   ، ال����ث����اين  ال��������دور 
الكبرية  واملكا�سب  النتاجات  حجم 

امل�ساركة  خ���الل  م��ن  قطعتها  ال��ت��ي 
وامل�ستوى  ال���ف���رق  جل��م��ي��ع  امل��ث��ال��ي��ة 
ال���ف���ن���ي ال����ع����ايل وال���ت���ن���اف�������س ب����روح 
الهام  الدور  والتاأكيد على  ح�سارية 
الريا�سية  ال��ب��ط��ولت  تلعبه  ال���ذي 
ال�سكنية  الأح����ي����اء  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
بتعزيز  ال��ك��ب��رية  ال���ف���وائ���د  ح��ي��ث   ،
ل���غ���ة ال����ت����وا�����س����ل وال�������رواب�������ط بني 
وتعزيز  ال�سكنية  ال��ق��ط��اع��ات  ف���رق 
اىل جانب  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
مب�ساركة  ال�سباب  ط��اق��ات  ا�ستثمار 
املمار�سات  ريا�سية هادفة بعيدا عن 
�سكره  ال��ك��ع��ب��ي  وق�����دم   . اخل���اط���ئ���ة 
الريا�سي  ابوظبي  ملجل�س  وتقديره 
ونادي العني الريا�سي على تعاونهم 
يف اإجناح التجربة الأوىل من بطولة 
ل�سباعيات  ال�سكنية  لالأحياء  العني 
توا�سل  ان  م��ت��م��ن��ي��ا   ، ال���ق���دم  ك����رة 
البطولة م�سريتها بالتقدم والتميز 

وحتقيق الأهداف املن�سودة منها .

مواجهات حمتدمة يف دور الـ 16 لبطولة العني لالأحياء ال�ضكنية 

جلنة دوري املحرتفني تطلق جرافيك 
تلفزيوين جديد لبطولتها

 اأطلقت جلنة دوري املحرتفني جرافيك تلفزيوين جديد خا�س باللغتني 
العربية والإجنليزية للبطولت الأربع التي تنظمها اللجنة، ومت ا�ستخدام 
من  اع��ت��ب��اراً  للمحرتفني  ات�����س��الت  ب���دوري  واجل��دي��د  النهائي  الت�سميم 
اجلولة ال� 17 والتي اأقيمت يومي اخلمي�س واجلمعة املا�سيني املوافق 21 
الت�سميمات اجلديدة بعد  و22 من �سهر فرباير اجل��اري. وج��اء اط��الق 
عدة اجتماعات عقدت بني اللجنة والقناتني الناقلتني )اأبوظبي الريا�سية 
القدم  ك��رة  ت�سهدها  التي  احلالية  الطفرة  لتواكب  الريا�سية(،  دب��ي   –
لكل ع�ساق  اأكرث �سغفاً  اأف�سل ومتابعة  روؤية  الإماراتية، ولتوفر للم�ساهد 
كرة القدم داخل وخارج الدولة، حيث يختلف الت�سميم اجلديد عن �سابقه 
ميكن  كما  امل��ب��اراة.  انطالقة  قبل  الفريقني  لت�سكيلة  عر�سه  طريقة  يف 
م�ساهدة  من  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  متابعي  كل  اجلديد  الت�سميم 
باأول  اأوًل  امل��واق��ع  تلك  ع��رب  امل��ب��اري��ات  اأح����داث  ملتابعة  الت�سميمات  ه��ذه 
ال�سا�سة يف كل مباراة، كما يو�سح  ال��ذي يظهر على  الها�ستاك  من خالل 
الت�سميم اجلديد األوان الفريقني، والفريق �ساحب الأر�س، والعديد من 
التنفيذي  املدير  �سميث،  كولن  اأك��د  الأخ��رى. ويف هذا اخل�سو�س  امليزات 
للجنة دوري املحرتفني، على اأهمية اطالق الت�سميمات اجلديدة اخلا�سة 
بالبطولت الأربع التي تنظمها اللجنة وهي دوري ات�سالت للمحرتفني، 
كاأ�س  اإىل  اإ�سافة  ات�سالت للمحرتفني،  ، وكاأ�س  الرديف  ات�سالت  ودوري 
البطولت  تلك  اإليها  و�سلت  التي  القيمة  اأن  مبيناً   ، ات�����س��الت  ال�سوبر 
حتتم على اللجنة تطوير كل ما هو متعلق بها. وقال �سميث: نتطلع دوماً 
الدوريات  خ��ربات  من  لال�ستفادة  ون�سعى  الإماراتية،  القدم  كرة  لتطوير 
واملتابعني  امل�ساهدين  عند ح�سن ظن جميع  لنكون  العامل،  الكربى حول 
ال�سكر  �سميث  ووج��ه   . خارجها  اأو  الدولة  داخ��ل  املتواجدون  اأولئك  �سواء 
الإجتماعات  خ��الل  جهودهما  على  الريا�سيتني  ودب���ي  اأب��وظ��ب��ي  لقناتي 
املتوا�سلة لالتفاق يف النهاية على �سيغة معينة واطالق الت�سميم اجلديد 

يف اجلولة املا�سية من دوري ات�سالت للمحرتفني.

مل يلتحق النجم الرجنتيني ليونيل مي�سي ام�س الربعاء 
بتمارين فريقه بر�سلونة ال�سباين، وذلك ب�سبب املر�س ما 
دفع الطاقم الطبي اىل زيارته يف املنزل من اجل معاجلته 
ام�س  خ��رج  ال��ذي  بر�سلونة  وذك��ر  فريقه.  اك��د  م��ا  بح�سب 
كاأ�س  مل�سابقة  النهائي  ن�سف  ال���دور  م��ن  ال��ث��الث��اء  الأول 
ا�سبانيا بخ�سارته على ار�سه امام غرميه ريال مدريد 3-1 
اليوم  ا�سدره  بيان  النهائي )1-1 ذهابا(، يف  ربع  اي��اب  يف 
ان الالعب الرجنتيني يعاين من حرارة مرتفعة ومر�س 
بزيارة  الول  للفريق  الطبي  الطاقم  ق��ام  م�سيفا  ع���ام«، 

مي�سي يف منزله حيث اعطاه الدواء الالزم ون�سحه باخللود 
من  الت�سعني  الدقائق  كامل  مي�سي  وخا�س  ال��راح��ة«.  اىل 
يتعافى  ان  الكاتالوين  النادي  وياأمل  مدريد،  ريال  مباراة 
جنمه من املر�س من اجل امل�ساركة يف مباراة ال�سبت املقبل 
�سد النادي امللكي اي�سا لكن يف ال��دوري املحلي، وقد ا�سار 
اخلمي�س  ي��وم  للراحة  �سيخلد  الفريق  ان  اىل  ب��الوغ��ران��ا 
10 يف بر�سا ان  وناأمل ان يكون با�ستطاعة �ساحب الرقم 
ي�سارك يف متارين اجلمعة بعد الظهر التي �ست�سكل احل�سة 

التدريبية الخرية قبل مباراة الكال�سيكو على برنابيو«.

مي�ضي يغيب عن التدريبات ب�ضبب املر�ض

فريقه  ب��ق��درة  اقتناعه  ع��ن  رورا  ج���وردي  امل��وق��ت لرب�سلونة  امل���درب  اع��رب 
على ا�ستعادة م�ستواه ال�سابق، وذلك بعد ان خرج من الدور ن�سف النهائي 
ريال  الزيل  غرميه  ام��ام  ار�سه  على  بخ�سارته  ال�سبانية  الكاأ�س  مل�سابقة 

مدريد )3-1(.
وقال رورا الذي ي�سرف على تدريب النادي الكاتالوين يف ظل غياب املدرب 
 ، النخامية  الغدة  �سرطان  من  نيويورك  يف  عالجه  ب�سبب  فيالنوفا  تيتو 

يجب ان نن�سى هذه املباراة والرتكيز على اهدافنا امل�ستقبلية .
ب�سكل  النهاية.  حتى  و�سنقاتل  ج��دا  هامة  حتديات  تنتظرنا  رورا  وا�ساف 
اك��رث فعالية منا«، م�سيفا ل املك اي �سيء لعظ  ري��ال مدريد  ك��ان  ع��ام 
اننا �سنخرج من هذا  انا متقنع من   . الليلة ام�س  الالعبني به عن مباراة 

الرتاجع يف امل�ستوى. اعتقد اننا يجب ان ن�سع ثقتنا الكاملة يف الفريق«.
املقبل على  ال�سبت  ري��ال جم��ددا  ال��ذي يتح�سر فريقه ملواجهة  وتابع رورا 
ملعب الخري لكن يف الدوري املحلي، من املحزن ان تخرج من الكاأ�س. لكن 
هوؤلء الالعبني يتمتعون بروح تناف�سية عالية ويريدون الفوز بكل �سيء. 

علينا ا�ستعادة توازننا وايجاد املتعة يف اللعب جمددا«.
وذكر رورا ال�سحافيني ان فريقه ما زال يناف�س على لقبي الدوري وم�سابقة 
الدوري  الرتاخي يف  ع��دم  هو  فعله  علينا  ما  اوروب���ا، م�سيفا  ابطال  دوري 
اتلتيكو  مالحقه  على  بر�سلونة  )يتقدم  ممكن  وق��ت  ا���س��رع  يف  ب��ه  وال��ف��وز 
مدريد بفارق 12 نقطة(. تنتظرنا مباراة مهمة جدا �سد ميالن و�سنقاربها 
من  النهاية  حتى  و�سنقاتل  مهمة  التحديات  هذه  ان  اعتقد  كبري.  بتفاوؤل 

اجل هذين اللقبني.

الثاين ع�سر على  بتحقيقه فوزه  انت�ساراته  اللقب  وا�سل ميامي هيت حامل 
التوايل وجاء على ح�ساب �ساكرامنتو كينغز 141-129 بعد التمديد مرتني، 
يف دوري كرة ال�سلة المريكي للمحرتفني. على ملعب امريكان ايرلينز ارينا 
الثنائي ليربون جيم�س ودواي��ن وايد وقادا  19734 متفرجا، تعملق  وام��ام 
فريقهما اىل معادلة رقمه القيا�سي ال�سخ�سي من حيث عدد النقاط امل�سجلة 
40 نقطة  1991(، وذلك بعد ان �سجل الول  يف مباراة واح��دة )حققه عام 
و7  8 متابعات  نقطة مع   39 والثاين  و8 متابعات  16 متريرة حا�سمة  مع 
متريرات حا�سمة يف مباراة احتاج فيها حامل اللقب ومت�سدر املنطقة ال�سرقية 
اىل �سوطني ا�سافيني لكي يخرج منها فائزا للمرة الثانية ع�سرة على التوايل 
واحلادية والربعني يف 55 مباراة. وا�سبح جيم�س اول لعب ي�سجل 40 نقطة 
 1994 ابريل  16 متريرة حا�سمة منذ ني�سان  او اكرث يف مباراة واح��دة مع 
حني حقق ذلك �سانع العاب فينيك�س �سنز كيفن جون�سون الذي ي�سغل حاليا 
وللمفارقة من�سب عمدة �ساكرامنتو، عا�سمة ولية كاليفورنيا. و�ساهم اي�سا 
يف هذا النت�سار كل من راي الن وكري�س بو�س بعد ان �سجل الول 21 نقطة 
ماركو�س  الثالثي  ال�سيوف  ناحية  من  ب��رز  فيما  متابعات،   8 مع   5 والثاين 
ثورتون وتايريك ايفانز ودمياركو�س كازن�س بت�سجيل الول 36 نقطة والثاين 
كل من جون  وا�ساف  و5 متريرات حا�سمة  متابعة   15 مع   24 الثالث   26
و5  متابعات   7 م��ع  ال��ت��وايل  على  نقطة  و14   15 ت��وم��ا���س  واي��زاي��ا  �ساملونز 
متريرات حا�سمة لالول و9 متريرات حا�سمة للثاين، ال ان ذلك مل يكن كافيا 
هذا  والثالثني  والتا�سعة  التوايل  على  ال�ساد�سة  هزميتهم  ال�سيوف  لتجنيب 

املو�سم وال�سابعة ع�سرة يف اخر 18 مواجهة مع ميامي.

وايد وجيم�ض يقودان ميامي لفوز جديدرورا مقتنع با�ضتعادة بر�ضلونة مل�ضتواه

العدد  10728 بتاريخ 2013/2/28    
العالن عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س الدارة

الرت�سيح  ب��اب  فتح  عن  امل�ساهمني  ال�سادة  باإعالم  الدارة  جمل�س  يت�سرف   
لع�سوية جمل�س ادارة ال�سركة وذلك خالل الفرتة من يوم اخلمي�س املوافق 
2013/2/28 اىل يوم اجلمعة املوافق 2013/3/29 ولكل �سخ�س توافرت فيه 
�سروط الرت�سيح لع�سوية جمل�س الدارة ان ير�سح نف�سه لع�سوية جمل�س 
الدارة مبوجب طلب يتقدم به اىل ادارة ال�سركة يف مقرها الرئي�سي الكائن 
مبنطقة راأ���س اخلور ال�سناعية العوير ام��ارة دبي، وعلى ان يرفق بالطلب 
بنذة تعريفية عن مقدمه و�سفة الع�سوية التي يرغب يف تر�سيح نف�سه على 

ا�سا�سها )ع�سو تنفيذي- ع�سو غري تنفيذي - ع�سو م�ستقل( 
�سروط عامة:

عن  تقل  ل  مل��دة  مفتوحا  الدارة  لع�سوية جمل�س  الرت�سيح  ب��اب  �سيظل   )1
من   )12( للمادة  المتثال  ملتطلبات  وفقا  وذل��ك  الع��الن  تاريخ  من  �سهر 
ب�ساأن �سوابط احلوكمة ومعايري  ل�سنة 2009م  ال��وزاري رقم )518(  القرار 

الن�سباط املوؤ�س�سى. 
عليه  تنطبق  ان  الدارة  جمل�س  لع�سوية  نف�سه  ير�سح  فيمن  ي�سرتط   -2
ال�سروط الواردة يف القانون الحتادي رقم )8( ل�سنة 1984 يف �سان ال�سركات 
التجارية والقوانني املعدلة له والقرار الوزاري رقم )518( ل�سنة 2009م ب�سان 

�سوابط احلوكمة  ومعايري الن�سباط املوؤ�س�سي والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.
بالرت�سيح  اخلا�سة  وبياناتهم  املر�سحني  ا�سماء  بن�سر  ال�سركة  �ستقوم   -3
ال�سركة  وعلى موقع  لل�سركة  الرئي�سي  باملقر  املوجودة  العالنات  لوحة  يف 
املوافق  الح��د  ي��وم  وذل��ك    )www.erc.ae( الدولية  املعلومات  ب�سبكة 

2013/3/31
باأ�سماء  بقائمة  وال�����س��وق  وال�سلع  امل��ال��ي��ة  الوراق  هيئة  م��واف��اة  �سيتم   -4

املر�سحني.

�سركة المارات للمرطبات
 �سركة م�ساهمة عامة
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 ك�سف نادي دبي اأوتودروم لريا�سة ال�سيارات و�سركة 
غلف �سبورت را�سينغ عن اإطالق جائزة ال�سائق ال�ساب 
ال�سائقني  ل��دع��م  اجل��دي��دة   1000 غلف  ف��ورم��ول 
عامل  املحلية يف  الإم���ارات���ي���ة  وامل���واه���ب  ال�����س��اع��دي��ن 
�سائقني  لأف�سل  �ستمنح  والتي  الكارتينج،  �سباقات 
�سابني ترتاوح اأعمارهما ما بني 16 و20 �سنة عند 
النقاط يف بطولة روتاك�س  اأكرب عدد من  اإحرازهما 
ماك�س الإمارات ملو�سم 2012-2013، والتي تقام 
مناف�ساتها على اأر�س حلبة الكارتدروم يف دبي حيث 
�سباق  �سيارة  ق��ي��ادة  فر�سة  على  ال��ف��ائ��زان  �سيح�سل 
1000 ذات املقعد الواحد  من طراز فورمول غلف 
دبي  يف  الكارتردوم  حلبة  وت�ست�سيف  املو�سم.  بنهاية 
اجلولة الرابعة والأخرية من بطولة روتاك�س ماك�س 
الإمارات يوم اجلمعة املقبل )1 مار�س  اآذار 2013(، 
كبرية  جمموعة  اأم��ام  متاحة  الفر�سة  �ستكون  حيث 

م��ن امل�����س��ارك��ني واأب�����رز ���س��ائ��ق��ي ع��رب��ات ال���ك���ارت على 
ب��ه��ذه اجل���ائ���زة اجلديدة.  ل��ل��ف��وز  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
ومتثل هذه اجلائزة حافزاً اإ�سافياً لل�سائقني ال�سباب 
على ال�ساحة املحلية. ومن اأجل احل�سول على فر�سة 
الفوز بها، يجب اأن يكون امل�سارك اإما مواطناً اإماراتياً 
اأو اأح���د مقيمي دول���ة الإم�����ارات.  وم��ن ب��ني اأب���رز 3 
�سائقني قريبني من الفوز باجلائزة وتنطبق عليهم 
األيك�ساندر �سيالنني  ال�سروط الآنف ذكرها، يت�سدر 
باكينهام  وب��ري���س  ن��ق��ط��ة،   254 ب���  ال��رتت��ي��ب  ���س��ل��م 
ب� 247 نقطة، وفيليب فالينزا ب� 228  وال�س ثانياً 
نقطة.  وتعليقا على هذه اجلائزة، قال مدير حلبة 
الكارتدروم ريان ترات�س: هذه جائزة رائعة لل�سائقني 
كبريا  حافزاً  متثل  اأن  وناأمل  وال�ساعدين،  ال�سباب 
ومنح  الريا�سة  ه��ذه  اإىل  ج��دد  �سائقني  لإ�ستقطاب 
فر�سة  املوهوبني  ال�سائقني  من  احلالية  املجموعة 

امل�ساركة  لتذوق طعم الفوز بجائزة هامة من خالل 
الكارتدروم.   حلبة  ون�����س��اط��ات  ���س��ب��اق��ات  خمتلف  يف 
وال�سياحة  لل�سيارات  الإم���ارات  ن��ادي  يبذل  واأ���س��اف: 
ك��ب��رية م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر ري��ا���س��ة الكارتينج  ج��ه��وداً 
على م�ستوى القواعد ال�سعبية، وهي خطوة ندعمها 
ال�ساب  ال�سائق  اإطالق جائزة  اأّننا مع  ب�سدة، ونعتقد 
امل�سوؤولة  اجلهة  وت�سورات  اأه��داف  تعزيز  يف  ن�ساهم 
الدولة.  من جهته،  ال�سيارات يف  عن تنظيم ريا�سة 
توفر   : �سبورت  �سركة غلف  ه��وب، مدير  ب��اري  ق��ال 
اأوتودروم  دبي  ن��ادي  ينظمها  التي  الكارتينج  بطولة 
غلف  ف��ورم��ول  �سباقات  و�سل�سة  ال�سيارات  لريا�سة 
اأر�سا   ، ���س��ب��ورت  غ��ل��ف  ب��رع��اي��ة  ت��ق��ام  ال��ت��ي   1000
لل�سائقني  التكلفة  معقولة  ت��دري��ب  و�ساحة  خ�سبة 
مقارعة  اإىل  يطمحون  الذين  وال�ساعدين  ال�سباب 
الكبار على امل�ستويات الدولية. وكا يعلم اجلميع، فاإّن 

اأبرز ال�سائقني العامليني واأكرثهم جناحاً، �سواءا على 
منت ال�سيارات ذات املقعد الواحد اأو �سيارات جي. تي 
اأو مناذج �سيارات لو مان ، تعلموا �سر القيادة وفنونها 
ال�سائقني  ف��ئ��ات  �سمن  ال��ك��ارت  ع��رب��ات  م��ق��ود  خلف 
ال�����س��ب��اب وال����رباع����م.  واأ�����س����اف ه����وب: ي�����س��رف��ن��ا اأن 
اأوت��ودروم لريا�سة ال�سيارات  ندعم مباردة نادي دبي 
وي�سعدنا اأن مننح اأف�سل �سائقني �سابني يحرزان اأكرب 
عدد من النقاط فر�سة قيادة �سيارة �سباق ذات مقعد 
واحد. و�سي�ستفيد الفائزان باجلائزة بكل تاأكيد من 
مثل  واملتخ�س�سني،  املحرتفني  من  جمموعة  خربة 
رينو  فورمول  بطولة  يف  �سارك  ال��ذي  ويل�سون  نيك 
2004 وب��ط��ول��ة ال��ف��ورم��ول واح����د ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
مارتن  الربيطاين  ال�سائق  �سيارة  منت  على  اأوروب���ا 

 . 6 برندل، من طراز تايرل فورد 012 
لدورات  �سيخ�سعان  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأّن  ي��ذك��ر 

ت��دري��ب��ي��ة ب���اإ����س���راف خم��ت�����س��ني، وذل�����ك ق��ب��ل قيادة 
 ،  1000 ف��ورم��ول غلف  ط���راز  م��ن  ال�سباق  ���س��ي��ارة 
لعلبة  ال�سحيح  الإ�ستخدام  �سيتعلمون طريقة  حيث 
الرتو�س الت�سل�سلية من 6 �سرعات وكيفية اإ�ستخدام 
املكابح القوية وجتاوز املنعطفات. وتبلغ قوة حمرك 
كغ   400 وزن��ه��ا  يبلغ  بينما  ح�ساناً   150 ال�سيارة 

يعادل  لفات  زمن  ت�سجل  اأن  ال�سيارة  وباإمكان  فقط. 
�سيارة  اأو   3 ت��ي  ج��ي.  ب��ور���س  �سيارات  م��ن  نظرياتها 
3 . وتقام اجلولة الأخرية من �سل�سلة  اإ�س.  راديكال 
-2012 للمو�سم   1000 غلف  ف��ورم��ول  �سباقات 

2013 يوم 29 مار�س  اآذار املقبل على اأر�س حلبة 
الأوتودروم يف دبي.

للدراجات  دب��ي  م�سمار  يحت�سن 
الهوائية بالقدرة اجلمعة 1 مار�س، 
بالدراجات  ت��ط��وف  دب���ي  ف��ّع��ال��ي��ة 
دراجاً،   600 مب�ساركة  الهوائية  
فعالية  اأول  احل�����دث  ه����ذا  وي���ع���د 
الأكرب  امل�سمار  يحت�سنها  ر�سمية 
م���ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة وال�����ذي مت 
افتتاحه ر�سميا �سهر يناير املا�سي، 
اإ�سافة  ي��ح��ق��ق  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
نقطة  تعد  ال��ت��ي  للفعالية  ك��ب��رية 
املجتمع  ����س���رائ���ح  ل���ك���اف���ة  ال���ت���ق���اء 
ل��ق�����س��اء ي����وم م���ن امل�����رح والإث������ارة 
يهدف اإىل تعزيز  ال�سحة واللياقة 

البدنية يف جمتمع دبي.
وتعد فّعالية دبي تطوف بالدراجات 
الهوائية احلدث املجتمعي الر�سمي 
الأول الذي يحت�سنه م�سمار دبي 
بالقدرة،  ال���ه���وائ���ي���ة  ل���ل���دراج���ات 
3 فّعاليات  اليوم  و�ستجرى خالل 
مل�سافة  الأوىل  ال��دراج��ات:  لركوب 
الدراجون  فيها  وي�سارك  ك��م   96
من اأ�سحاب اخلربة، وتقام يف متام 
والثانية  �سباحاَ،   7:00 ال�ساعة 
وي�سا  ك��م   48 م�سافة  اإىل  �ستمتد 
متو�سطي  ال����دراج����ون  ف��ي��ه��ا  رك 
�سباحاً،   7:45 ال�ساعة  امل�ستوى 
ج��ول��ة الأط���ف���ال لركوب  واأخ������رياً 
وتبداأ  ك��م،   20 مل�سافة  ال��دراج��ات 

ال�ساعة 8 �سباحاً. 

اآل رحمة مدير  اأم��ان  نا�سر  وق��ال 
اخلا�س  وال��ق��ط��اع  امل��ج��ت��م��ع  اإدارة 
ي�سعدنا  الريا�سي:   دب��ي  مبجل�س 
اأن ند�سن اأوىل الفعاليات الر�سمية 
يف م�سمار دبي للدراجات الهوائية 
مب��ن��ط��ق��ة ال����ق����درة ب��ف��ع��ال��ي��ة دبي 
وهي  الهوائية،  بالدراجات  تطوف 
مهمة  حمطة  باتت  التي  الفعالية 
لدراجني  جمعها  خ��الل  من  �سواء 
حمرتفني اإىل جانب عموم املجتمع 
العمرية  ال���ف���ئ���ات  خم���ت���ل���ف  م����ن 
بالن�ساطات  ح���اف���ل  ي����وم  ل��ق�����س��اء 
ال��ب��دن��ي��ة وال���س��ت��م��ت��اع ب���الأج���واء 

اجلميلة والنقية للمنطقة البعيدة 
ن�سبيا عن مركز املدينة .

تطوف  دب��ي  فّعالية  يف  والت�سجيل 
بالدراجات الهوائية متاح للجميع 
جماناً، حيث ت�سري اأعداد امل�ساركني 
الفئات،  ج��م��ي��ع  يف  ارت��ف��اع��ه��ا  اإىل 
الراغبني  الأ���س��خ��ا���س  وب���اإم���ك���ان 
الأعمار  ج��م��ي��ع  م���ن  امل�����س��ارك��ة  يف 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ع����رب امل����وق����ع ال���ت���ايل 
www. الإن���رتن���ت،  �سبكة  ع��ل��ى 
dubaipulseride.com

بت�سجيل  ي��ق��وم  ف���رد  ك��ل  و�سيمنح 
نف�سه عرب املوقع ال�سبكي ميدالية 

وحقيبة عند اإكماله للجولة، وهذه 
فيه  ت�سهد  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ي  
هذا  ي�سمل  اجتماعياً  ح��دث��اً  دب��ي 

الن�ساط.
ال����دراج����ات  ج�����ولت  ج���ان���ب  واإىل 
�����س����ي����ك����ون مب�������ق�������دور اجل����م����ه����ور 
مبن�ساآت  ال���س��ت��م��ت��اع  وامل�����س��ارك��ني 
الأط����ع����م����ة وامل�����رط�����ب�����ات، وق�����الع 
ال��ق��ف��ز وم��ن��اف��ذ ب��ي��ع الآي�����س كرمي 
التجزئة،  بيع  لالأطفال، وحمالت 
واملو�سيقا، الأمر الذي �سيجعل من 
اجلميع  يكون  ممتعاً  ح��دث��اً  ال��ي��وم 

جزءاً منه .

ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ت��راث الإم��ارات.. ن��ادي  ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س  �ساحب 

للقوارب  الإم��ارات  بطولة  مناف�سات  اخلمي�س  اليوم  تنطلق 
وت�ستمر  ال��ن��ادي  ينظمها  التي   2013 احلديثة  ال�سراعية 
ال�سراعية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  منطقة  يف  اأي���ام  اأرب��ع��ة 
واليخوت على كا�سر الأمواج يف اأبوظبي. وي�سارك يف ال�سباق 
الذي تبلغ م�سافته ثالثة اأميال بحرية وي�ستمل على ثماين 
جولت كحد اأق�سى ال�سراع احلديث املحلية واخلليجية من 
ال�سعودية والبحرين والكويت اإ�سافة اإىل م�ساركني ميثلون 
بع�س اجلاليات الأجنبية املقيمة يف الدولة ويقوم بالتحكيم 
حمكمون دوليون من عدة دول اأوروبية. وقالت اللجنة العليا 

يت�سمن  البطولة  برنامج  اإن  ال��ن��ادي  يف  لل�سباقات  املنظمة 
للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  نادي  امل�ساركني يف  ت�سجيل  غدا 
الفرتة  يف  التجريبي  ال�سباق  اإقامة  ثم  واليخوت  ال�سراعية 
ت�سجيل  اإج����راءات  ت�ستكمل  اأن��ه  اللجنة  واأ���س��اف��ت  امل�سائية. 
تخ�سي�س  اإىل  ..م�سرية  اجلمعة  غد  بعد  �سباح  امل�ساركني 
جولت  ل�ستكمال  املقبل  ال�سبت  يوم  من  ال�سباحية  الفرتة 
نف�س  م�ساء  للبطولة  اخلتامي  احلفل  يقام  البطولة..فيما 
اليوم يف القرية الرتاثية يف منطقة كا�سر الأمواج يف اأبوظبي. 
وت�سرف مدر�سة الإمارات لل�سراع التابعة للنادي على البطولة 
وفق لوائح الحتاد الدويل لل�سراع واحتاد الإم��ارات لل�سراع 
والتجديف ولوائح الفئات املختلفة وباإ�سراف عدد من احلكام 

من الإم��ارات وحكام دوليني هم جني بيري كرو�سكوكت اأوك 
اآر روبرت ليكلريج جني  زابي من فرن�سا ليو فيكام�س وجي 
اإمييلو �سريي  الهند  اآج��ي كيمر من  باملر  ب��روت من بلجيكا 
بطولة  وتعد  اليونان.  من  باندل�س  بيول  �سكيليزي  و  فليو 
تراث  ن����ادي  ال��ت��ي ينظمها  ال�����س��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  الإم������ارات 
الدولة  واأ�سهرها يف  البطولت  اأق��دم  ع��ام من  كل  الإم���ارات 
بعدا  تكت�سب  ولكونها  فيها  ال��ف��رق  م�ساركة  مل�ستوى  ن��ظ��را 
ناحية  من  واللوائح  وال�سروط  املوا�سفات  حيث  من  دوليا 
ف�سال عما تتمتع به من �سمعة طيبة على م�ستوى التنظيم 
والإعداد والتحكيم وتنوع فئات القوارب ال�سراعية احلديثة 

امل�ساركة من ناحية اأخرى. 

بطولة الإمارات للقوارب ال�ضراعية احلديثة تنطلق اليوم يف اأبوظبي

بهدف دعم ال�سائقني ال�ساعدين واملواهب املحلية

 نادي دبي اأوتودروم لريا�ضة ال�ضيارات وغلف �ضبورت يطلقان جائزة ال�ضائق ال�ضاب

م�ضارك يف اأول فعالية ر�ضمية مب�ضمار دبي للدراجات الهوائية غدا ريال مدريد ي�ضقط بر�ضلونة بال�ضربة القا�ضية600 

دب���ي  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س  ك������رم 
البحرية  ل���ل���ري���ا����س���ات  ال���������دويل 
ال��ن��وخ��ذة امل��خ�����س��رم امل��ا���س تي�سري 
امل�ساركني  اأق����دم  امل��ح��ريب��ي  بخيت 
واأكرثهم  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ب��اق��ات  يف 
وامل�ساركة  احل�����س��ور  ع��ل��ي  ح��ر���س��ا 
ن�ساط  وان���ط���الق���ة  ت��اأ���س��ي�����س  م��ن��ذ 

النادي نهاية عقد الثمانينيات.
الإن�سانية  ال��رائ��ع��ة  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
دبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ق��ب��ل  م��ن 
ال�����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
الإدارة  جم��ل�����س  م�������س���اع���ي  اإط�������ار 
وتعزيز  ال���وف���اء  م��ع��اين  ل��رت���س��ي��خ 
املنت�سبني  م���ع  ال��ع��الق��ات  اأوا����س���ر 
البحرية  ال�سباقات  يف  وامل�ساركني 
واللذين  امل�ساركني  قدامي  خا�سة 
اأ�سهموا يف اإجناح خمتلف الأحداث 
ال�سباقات  راأ�سها  وعلي  والبطولت 
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قدما وال�سفن 60 قدما.
وق����دم ���س��ع��اد ال���ل���واء اح��م��د حممد 
نادي  اإدارة  بن ثاين رئي�س جمل�س 
درعا  البحرية  للريا�سات  ال��دويل 
خالل  ب���ه  امل��ح��ت��ف��ي  اإىل  ت���ذك���اري���ا 
ال���ذي ج���ري يف  املب�سط  الح��ت��ف��ال 
قاعة الجتماعات بالنادي بح�سور 
رئي�س  نائب  باحلبالة  نا�سر  علي 
بن  ج��م��ع��ة  وع��ل��ي  الإدارة  جم��ل�����س 
بالوكالة  التنفيذي  املدير  غليطة 

ال��ع��ي��ايل م�سرف  ���س��ه��ي��ل  وحم��م��د 
واملحلية  ال��رتاث��ي��ة  ال�سباقات  ع��ام 

بالنادي
وقال اللواء احمد حممد بن ثاين 
دائما  ي�����س��ع��ي  الإدارة  جم��ل�����س  اأن 
والأن�سطة  الفعاليات  ك��ل  لإجن���اح 
واملبادرة الأخرية جاءت من منطلق 
اأ���س��ح��اب ال��ع��ط��اء وتقدمي  ت��ق��دي��ر 
���س��ورة م��ت��ج��ددة م��ن ���س��ور الوفاء 
ار�سوا  م��ن  الأول  ال��رع��ي��ل  خ��ا���س��ة 
الرتاثية  ل���ل���ري���ا����س���ات  ال���دع���ائ���م 
املخ�سرم  النوخذة  ومنهم  املحلية 

املحريبي  ب��خ��ي��ت  ت��ي�����س��ري  امل����ا�����س 
وال����ذي ���س��رب��ا م��ث��ال رائ��ع��ا يف حب 
ال�سباقات بتواجده يف كل الفعاليات 
منذ التاأ�سي�س وحتى الآن حيث مل 
متنعه ظروفه ال�سحية من الغياب 
اجليل  لهذا  كبرية  ر�سالة  مقدما 
ال��ت��م�����س��ك مبا�سي  م���ع���اين  حت��م��ل 
الأجداد وتبني تعلقه بحياة البحر 
وال��ذي ك��ان امل��الذ الأم��ن لأهلنا يف 
�سيوا�سل  قائال:  وم�سي  املا�سي. 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
ر�سالته  تاأدية  البحرية  للريا�سات 

له  ر�سمها  التي  الأه���داف  وحتقيق 
املبادرات  اأن  اإىل  م�سريا  امل�سئولون 
ت�ستمر  ���س��وف  وال��ه��ادف��ة  ال���رائ���دة 
الكثري م��ن اجل��وان��ب خا�سة يف  يف 
خالل  من  الوطنية  الهوية  تعزيز 
الأح����داث  ك��ل  وا���س��ت�����س��اف��ة  تنظيم 
ال�سباقات  جم����ال  يف  والأن�������س���ط���ة 
ال����ب����ح����ري����ة. وم������ن ج���ان���ب���ه اب�����دي 
ال��ن��وخ��ذة امل��خ�����س��رم امل��ا���س تي�سري 
الكبرية  �سعادته  امل��ح��ريب��ي  بخيت 
جمل�س  قبل  من  الثمني  بالتكرمي 
للريا�سات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة 

اللواء  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
اإىل  ث��اين منوها  ب��ن  احمد حممد 
ن��ادرة يف حياته منحته  اإنها حلظة 
الإح�سا�س بالفخر والعتزاز خا�سة 
مع  طويلة  �سنني  جهد  تتوج  واإنها 
وال�سباقات  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
ال�سغر  منذ  ب��داأه��ا  التي  الرتاثية 
جعلته  ب��درج��ة  يع�سقها  ب��ات  حتى 
منا�سبة  اأو  �سباق  اأي  ع��ن  يغيب  ل 

بحرية.
واأ�����س����اف اأج�����د ن��ف�����س��ي مم��ت��ن��ا اإىل 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
لهم  و���س��اك��را  البحرية  للريا�سات 
ه���ذا ال�����س��ن��ي��ع وم��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م دوام 
امل�سرية  م���وا����س���ل���ة  يف  ال���ت���وف���ي���ق 
ال��ظ��اف��رة يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي تراث 
الأج��داد من خالل تنظيم واإجناح 
اأ�سبحت  والتي  البحرية  ال�سباقات 
وجاذبة  حم��ف��زة  بيئة  احل��م��د  وهلل 
ح�سورهم  �سجلوا  اللذين  لل�سباب 
بكثافة حاملني الراية يف امل�ستقبل.

املا�س  املخ�سرم  النوخذة  وي�سارك 
منت  علي  املحريبي  بخيت  تي�سري 
مناف�سات  يف   )62 )ع��ن��اد  ال��ق��ارب 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
43 قدما بينما يقود يف مناف�سات 
ال�سراعية  ل��ل�����س��ف��ن  دب����ي  ب��ط��ول��ة 
املحلية 60 قدما املحمل )الطرف 
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هانلي  وب��ول  بوتارات�س  اري��ك  الزوجي  تن�س  قام لعبا 
التدريبية  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  دورة  اإىل  بزيارة 
مناف�سات  هام�س  على  التن�س  قرية  احت�سنتها  التي 
الدورة  ُع��ق��دت  وق��د  للتن�س،  احل��رة  دب��ي  �سوق  بطولة 
80 ط��ف��اًل م���ن م��در���س��ة النور   اأك����رث م���ن  مب�����س��ارك��ة 
لذوي الحتياجات اخلا�سة، ومركز دبي لالحتياجات 
اخل��ا���س��ة، وم��رك��ز را���س��د لطب الأط��ف��ال، وم��رك��ز دبي 
ال��ف��ّع��ال��ي��ة ف��ر���س��ة لالأطفال  اأت���اح���ت  ل��ل��ت��وح��د، ح��ي��ث 
ريا�سة  الالعبني، وممار�سة مهاراتهم يف  للتفاعل مع 
التن�س، ف�ساًل عن ق�ساء اأوقات ممتعة ب�سحبة متيمتي 

البطولة اآي�س واآنيت. 
اأكادميية كالرك  عقد اجلل�سة التدريبية مدربون من 
فران�سي�س للتن�س، والذين حر�سوا على اإ�سراك جميع 

الطلبة يف فقرات هذه الفّعالية.
�سعادته  البطولة، عن  اأع��رب �سالح تهلك، مدير  وقد 
بروؤية الأطفال امل�ساركني، حيث قال:  من املهم بالن�سبة 
لنا اأن نحر�س على اإ�سراك جميع اأفراد املجتمع يف هذه 
البطولة، فالتن�س ريا�سة ي�ستطيع ممار�ستها اجلميع، 
النا�س  ه��وؤلء  اإىل  الفر�س  لتوفري هذه  �سعداء  ونحن 
الرائعني ولروؤية الب�سمة ترت�سم على وجوههم يف جو 

من املتعة واملرح .  
ويعد هذا احلدث الثاين من نوعه لذوي الحتياجات 
دبي  �سوق  بطولة  هام�س  على  يعقد  وال���ذي  اخلا�سة 
احلرة للتن�س، وقال لعب الزوجي هينلي: من الرائع 
بالن�سبة لنا اأن نعي�س هذه التجربة واأن نتبادل خربات 

تاأتي  لأنها  مفيدة  الزيارة  هذه  نحبها،  التي  الريا�سة 
الأوىل  زيارتي  هي  ه��ذه  القا�سية،  الأم�س  خ�سارة  بعد 

اإىل دبي، وجتربتي فيها حتى الآن رائعة. 
وقالت اريكا كولبك، املدر�سة الأوىل يف مركز دبي لذوي 
البطولة منذ  اإىل ه��ذه  ن��اأت��ي  الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة: 
ثالث �سنوات، حيث يق�سي الأطفال اأوقاتاً ممتعة دائماً 
، وريا�سة التن�س جزءاً من برناجمهم للرتبية البدنية، 
ولكن لي�س كما هو احلال عليه هنا بوجود مالعب تن�س 
حقيقية، فهذه الفر�سة اإىل جانب التفاعل الجتماعي 
رائعاً  اأمراً  واكت�ساب املزيد من اخلربات اجلديدة تعد 

لهم . 
وقال �سانتي، طالب يهوى التن�س من مركز دبي لذوي 
الحتياجات اخلا�سة: هذه هي زيارتي الثانية اإىل هذا 

املكان، واأنا �سعيد اليوم . 
عام  نحو  منذ  التن�س  يف  خا�سة  درو�ساً  �سانتي  ويتلقى 
وقد اأبدى �سعادته بالثناء الذي حظي به يف دورة العام 

التدريبية، حيث اأ�ساف:
 يقولون اأنني اأمتتع ب�سربة يد خلفية جيدة، اإل اأنني 
اأي�ساً،  ال�سربات الأمامية  ا�ستخدام  اليوم على  تدربت 

واأنا اأجيدها الآن.  
ت��ق��ام ب��ط��ولت ���س��وق دب��ي احل���رة للتن�س ال��ت��ي متلكها 
ال�سمو  �سوق دبي احلرة حتت رعاية �ساحب  وتنظمها 
دولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
الإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي.   

دورة تدريبية يف التن�ض لذوي الحتياجات اخلا�ضة 

مبادرة اإن�سانية رائعة تقديرا لرحلة )عمر(

)دبي البحري( يكرم النوخذة املا�ض املحريبي
بن ثاين: النادي يهدف اإىل تعزيز العالقة مع املنت�سبني

جوارديول اجتمع �ضرا باإدارة بايرن ميونيخ
القدم مبجل�س  لكرة  الأمل��اين  ميونيخ  لبايرن  املنتظر  امل��درب  ج��واردي��ول  الأ�سباين جو�سيب  التقى 
اإدارة النادي ب�سكل �سري لبحث اإمكانية �سم البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم فريق بورو�سيا 
دورمتوند. وعقد الجتماع اأم�س الأول باأحد فنادق مدينة زيوريخ ال�سوي�سرية وح�سره كل من نائب 
، ح�سب ما ذكرته �سحيفة بيلد  الكرة ماتيا�س �سامر  النادي كارل هاينز رومينيجه ومدير  رئي�س 
الأملانية . وكان رومينيجه قد اأكد فور توقيع عقد جوارديول اأن الأخري �سيبقى يف مدينة نيويورك 
الفني  املدير  هاينك�س  ي��وب  عمل  على  التاأثري  ع��دم  بهدف  اجل��اري  املو�سم  انتهاء  حتى  الأمريكية 

احلايل للبايرن.
خالل  ليفاندوف�سكي  �سم  اإمكانية  مدى  بحث  كان  الجتماع  حمور  اأن  الأملانية  ال�سحيفة  وذك��رت 

املو�سم املقبل من دورمتوند.
وجاء ذلك قبل �ساعات من املواجهة املرتقبة بني بايرن ودورمتوند اليوم الأربعاء يف دور الثمانية 

من بطولة كاأ�س اأملانيا.

لقن ريال مدريد مناف�سه التقليدي العنيد بر�سلونة 
1 م�ساء  در�سا قا�سيا واأ�سقطه بال�سربة القا�سية 3 
ملك  لكاأ�س  النهائي  قبل  ال���دور  اإي���اب  يف  ال��ث��الث��اء 
الدفاع  رحلة  من  مب�سيفه  الريال  ليطيح  اأ�سبانيا 

عن اللقب ويتاأهل للمباراة النهائية للبطولة.
رونالدو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  امل��ه��اج��م  و���س��ج��ل 
رافاييل  الفرن�سي  امل��داف��ع  زميله  واأ���س��اف  هدفني 
فاران ليق�سو النادي امللكي على مناف�سه الكتالوين 

الذي مير مبرحلة من انعدام التزان كلفته اخلروج 
�سفر اليدين من بطولة الكاأ�س ليقرتب الفريقان 
هذا  املحليتني  البطولتني  اقت�سام  من  كبري  ب�سكل 
املو�سم حيث يقرتب بر�سلونة كثريا من ح�سم لقب 
من  خطوة  بعد  على  ال��ري��ال  اأ�سبح  بينما  ال���دوري 
ا�ستعادة لقب الكاأ�س. ويلتقي الريال يف النهائي مع 
النهائي  قبل  بالدور  الأخ��رى  املواجهة  من  الفائز 
بني اأ�سبيلية واأتلتيكو مدريد اللذين يلتقيان غدا يف 

لقاء الإياب على ملعب اأ�سبيلية بعدما فاز اأتلتيكو 2 
1 على ملعبه ذهابا. وافتتح الربتغايل كري�ستيانو 
و�سددها  عليها  ح�سل  ج���زاء  �سربة  م��ن  رون��ال��دو 
13 ثم �سجل هدف الطمئنان  الدقيقة  بنف�سه يف 
ل��ريف��ع ر���س��ي��ده م��ن الأه����داف يف   57 يف الدقيقة 
�سبعة  منها  ه��دف��ا   12 اإىل  الكال�سيكو  م��ب��اري��ات 
ا�ستاد  على  مباريات كال�سيكو  �ست  اآخ��ر  يف  اأه��داف 

كامب نو يف بر�سلونة مبا فيها لقاء اليوم.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/04/04م   املودعة حتت رقم: 171524 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني  
وعنوانه:1132 و�ست بالكهوك �سرتيت، �سيكاغو، اإلينوي 60642، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
احللويات )ال�سكريات(، واحللوى وحلوى النعناع، الدروب�س )حلوى على �سكل اأقرا�س(، يف الفئة 30.

 30  الواق�عة بالفئة:  
اأربع جهات حبات حلوى عليها احلرف  باأحرف لتينية يحيطها من   SKITTLES العالمة: كلمة  و�سف 
والأ�سفر  الأح��م��ر  ب��الأل��وان  واجلميع  مقلوبة،  بطريقة  ق��زح  لقو�س  مميز  �سكل  وباخللفية   ،S الالتيني 

والربتقايل والأخ�سر والأزرق والكحلي والأبي�س والبنف�سجي.    
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2012/04/04م   املودعة حتت رقم: 171523 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني  
وعنوانه:1132 و�ست بالكهوك �سرتيت، �سيكاغو، اإلينوي 60642، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
احللويات )ال�سكريات(، واحللوى وحلوى النعناع، الدروب�س )حلوى على �سكل اأقرا�س(، يف الفئة 30.

 30  الواق�عة بالفئة:  
�سكل مميز لقو�س قزح بطريقة مقلوبة، بالألوان الأحمر والأ�سفر والربتقايل والأخ�سر  و�سف العالمة:  

والأزرق والكحلي.    
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28  فرباير 2013 العدد 10728



قا�ضية ترف�ض عري�ضة ب�ضبب الب�ضملة 
رف�ست قا�سية جزائرية عري�سة تقدم بها مواطن تتعلق بق�سية طالق، 

ملجّرد اأنها ا�سُتهّلت بعبارة ''ب�سم اهلل الرحمن الرحيم''.
ونقلت �سحيفة اخلرب اجلزائرية ام�س عن امل�ستكي قوله اإنه وجه �سكوى 
البالد  يف  الأول  القا�سي  ب��اع��ت��ب��اره  بوتفليقة  ال��ع��زي��ز  عبد  الرئي�س  اإىل 
ت�ساءل فيها منذ متى ترف�س وثيقة ب�سبب كتابة الب�سملة يف العري�سة، يف 
الوقت الذي ا�ستهل فيه بيان احلكم الذي بحوزتنا بعبارة ''با�سم ال�سعب 

اجلزائري؟''.
ل�ستهجان  مو�سوعا  �سّكل  �سده  ال�سادر  احلكم  بيان  اأن  ال�ساكي  واأ�ساف 
بذلك  بالتوجه  ا�ستغربوا ما �سدر عنها ون�سحوه  الذين  القا�سية  زمالء 
ق��ان��وين ومي�س  غ��ري  ق��رار  لأن��ه  �سكوى،  لتقدمي  ال��ع��دل  وزارة  اإىل  احلكم 

ب�سورة الق�ساء.
اأنه عمل بن�سيحة الق�ساة وتوّجه اإىل وزارة العدل، التي تفاجاأت  واأو�سح 

بدورها بت�سرف القا�سية واأكدت خطورة الأمر.
يذكر اأن القرار الق�سائي ال�سادر عن حمكمة ال�سراقة بال�ساحية الغربية 
للعا�سمة اجلزائرية حمل بيانا لوقائع الدعوى املتعلقة بالف�سل يف ق�سية 
طالق اطلعت عليها القا�سية مبعية اأمني �سبط ووكيل جمهورية واأ�سدرت 
حكما يق�سي برف�س العري�سة من حيث ال�سكل، والذريعة هي اأنها حملت 

ا�سم اهلل .

امراأة مقطعة يف النفايات
عرث على جثة امراأة مقطعة اأ�سالء يف عدة اأكيا�س نفايات منت�سرة يف حي 

برونك�س يف مدينة نيويورك، على ما اأفادت م�سادر من ال�سرطة.
وقد اكت�سف رجل كان يتنزه مع كلبه يف �ساعة باكرة من ال�سباح اأول كي�س 

من هذه الأكيا�س بالقرب ملعب يانكي �ستاديوم«.
وقال اأحد الناطقني با�سم ال�سرطة لوكالة فران�س بر�س: كان الكي�س ي�سد 

انتباه الكلب، فحمله الرجل لريى ما يف داخله واكت�سف اجزاء من جثة«.
واأ�ساف: مت العثور يف فرتة لحقة على عدة اأكيا�س اأخرى يف احلي حتتوي 

على الن�سف الأعلى من املراأة وراأ�سها ورجليها ويديها وقدميها«.
ومل يتم بعد حتديد هوية ال�سحية ب�سورة ر�سمية، غري اأن ال�سرطة اأوقفت 

رجاًل وهو حالياً قيد ال�ستجواب.
وقد اأر�سلت حمتويات هذه الأكيا�س اإىل طبيب �سرعي يف نيويورك.

اخلام�سة  يف  ام���راأة  ه��ي  ال�سحية  ب���اأن  بو�ست  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  وذك���رت 
والأربعني من العمر كانت تعي�س يف احلي، وباأن ابنها البالغ من العمر 22 

عاماً هو قيد ال�ستجواب.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�ضجن 55 يومًا
 لبوبي براون

ح���ك���م ع���ل���ى م��غ��ن��ي ال���ه���ي���ب هوب 
ب�������راون، طليق  ب���وب���ي  الأم����ريك����ي 
هيو�سنت،  ويثني  الراحلة  النجمة 
اإدانته  بعد  يوماً   55 ملدة  بال�سجن 

بالقيادة حتت تاأثري الكحول.
الأمريكي  زد  اأم  ت��ي  م��وق��ع  واأف����اد 
الأول  ت�سرين  اعتقل يف  ب��راون  ان 
اأك���ت���وب���ر امل���ا����س���ي ي����وم ك����ان يقود 
يف  م�سوؤولة  غري  بطريقة  �سيارته 
وكانت  اأجنل�س،  لو�س  �سوارع  اأح��د 
الكحول، م�سريا  رائحة  تفوح منه 
 55 بال�سجن  عليه  ح��ك��م  ان���ه  اىل 
، بالإ�سافة اإىل فرتة اختبار  يوماً 
يتوجب  ك��م��ا  ����س���ن���وات.   4 م��دت��ه��ا 
ملدة  ب�سف  الل��ت��ح��اق  ب���راون  على 
التحكم  على  مل�ساعدته  �سهراً   18
اأن  يتوقع  وك���ان  ال��ك��ح��ول.  ب�سرب 
ملدة  بال�سجن  ب����راون  ع��ل��ى  يحكم 
بالإ�سافة  اإل��ي��ه  وج��ه��ت  اإذ  �سنتني 
تاأثري  حت���ت  ال���ق���ي���ادة  ت��ه��م��ة  اإىل 
الكحول، تهمتان اأخريان احداهما 
�سري  رخ�سة  مبوجب  القيادة  هي 
من  �سيارة  وقيادة  لقيود،  خا�سعة 

دون جهاز �سبط ال�سرعة.

ال�ضرطة ترف�ض اعتقال
 قاتل لإنتهاء الدوام !

متهم  رج��ل  اع��ت��ق��ال  ال�سويد  يف  الأم���ن  عنا�سر  رف�ست 
لأن��ه جاء  لل�سرطة  نف�سه يف مركز  ت�سليم  ح��اول  بالقتل 
مركز  اإىل  للذهاب  ا�سطره  مما  العمل  دوام  انتهاء  بعد 
اآخر. وذكر موقع �سحيفة ذا لوكال ال�سويدية اأن الرجل 
فار  لل�سرطة يف ماملو،  املا�سي  الأ�سبوع  نف�سه  �سّلم  الذي 
من العدالة منذ عام 2011 بعد اأن �سدرت مذكرة توقيف 
بحقه بتهمة قتل رجل ع�سابات. ولكن حني و�سل املتهم 
�سهراً،   15 ا�ستمرت  ف��رار  ف��رتة  بعد  ال�سرطة  ق�سم  اإىل 
فوجئ بالرد الذي تلقاه، فقد و�سل عند حوايل ال�ساعة 
ال�ساد�سة بالتوقيت املحلي، وقال اإنه قاتل ويريد ت�سليم 
العودة  وعليه  مغلق  املخفر  اإن  له  قالوا  ولكنهم  نف�سه، 
لحقاً. وقال الرجل البالغ من العمر 45 عاماً عرب جهاز 
ومطلوب  بالقتل  متهم  اأن���ا  مغلق؟  ال��داخ��ل��ي  التوا�سل 

للعدالة، اأنتم فعاًل تريدون الإم�ساك بي.
وبدل ال�سماح له بالدخول، طلب منه التوجه اإىل خمفر 
اإنه  ي��زال يعمل، حيث مت اعتقاله ويقول الرجل  اآخ��ر ل 

بريء من التهمة املوجهة �سده.

ات�ضل بال�ضرطة ليطلب �ضطرية
اعتقلت ال�سلطات يف ولية اإنديانا الأمريكية رجاًل ات�سل 

بال�سرطة عّدة مّرات لطلب �سطرية ت�سيزبريغر.
وذكرت �سحيفة موني�س �ستار بر�س اأن �سرطة نيو كا�ستل 
اأوقفت غريغوري جاك�سون 52 عاماً يوم اجلمعة املا�سي 
ب��ع��دم��ا ات�����س��ل ب��رق��م ال���ط���وارئ ع����دّة م����رات ك��ي يطلب 
مبوجب  جاك�سون  ال�سرطة  اعتقلت  وقد  الت�سيزبريغر. 
مذكرة توقيف بعدما تغيب عن ح�سور جل�ستّي ا�ستماع 
تتعلق  بتهم  ال�سابق  يف  م��رة   13 اتهامه  اإث���ر  �سابقتني، 

بال�سكر يف مكان عام.

مقربة الآي�ض كرمي 
من ال�سعب ت�سديق اأن نكهات الآي�س كرمي متوت اأي�ساً 
كالب�سر متاماً ، ولكن هذا فعاًل ما يحدث يف م�سنع بن 
الأكرث  التجارية  العالمات  م��ن  واح��د  وه��و  اآن��د ج��ريي 
���س��ه��رة يف ���س��ن��اع��ة الآي�������س ك���رمي يف م��دي��ن��ة فريمونت 
لدفن  مقربة  بال�سبط  خلفه  اأن�ساأ  ،وال��ذي  الربيطانية 
الآي�س  و�سفات  لدفن  خ�س�ست  امل��ق��ربة   . ك��رمي  الآي�����س 
كرمي التي مل حتظى بقبول الزبائن اأو تلك التي خفت 
�سنة  القبور  �سواهد  على  وح��ف��ر  ال��ن��ا���س.  ب��ني  �سعبيتها 
لها.  و���س��ورة  للنكهة  و�سف  بالإ�سافة  وال��وف��اة  ال�سنع 
والغريب اأن الزائرين للمقربة باإمكانهم اأن يهبوا احلياة 
ذلك  وا�سرتجاعها عن طريق طلب  النكهات  تلك  لأح��د 
من امل�سوؤولني يف امل�سنع. اأما الطريف يف الأمر اأن الكثري 
من الزوار يقدمون للمقربة لزيارة تلك الو�سفات التي 
رافقتهم يف ال�سغر وتوقف انتاجها حني كربوا ، ويبكون 

اأمامها.

تقنية للكتابة على الهواء
ي�سجل  مب�ست�سعر  م��زود  قفاز  تطوير  اإىل  الأمل��اين   )KIT( للتكنولوجيا  كارل�سروهه  معهد  من  باحثون  تو�سل 
الن�سو�س بعد  املعني لتظهر  التعرف على احلركة بجهاز احلا�سوب  اإىل برنامج  حركات الأيدي وينقلها ل�سلكيا 
ذلك على �سا�سته. وبالطبع ل تقوم تقنية الكتابة على الهواء )Airwriting( بت�سجيل جميع حركات اليد، حيث 
اإنها تتجاهل جميع احلركات غري املماثلة حلروف الكتابة، مثل التلويح وامل�سافحة واحلركة والتوجيه.  وتتخطى 
على احلروف  تتعرف  كما  الأوام��ر،  بفئات  املرتبطة  بالإمياءات  اخلا�س  ال�سابق  النهج  الهواء  على  الكتابة  تقنية 

الأبجدية مع مراعاة الفروق الفردية يف الكتابة. 
% مبجرد اأن  %، لكنها تنخف�س اإىل 3  واأو�سح هوؤلء الباحثون اأن ن�سبة اخلطاأ يف الكتابة على الهواء تبلغ 11 
تقنية  لتطوير مكونات  الأملانيون حالياً  العلماء  بامل�ستخدم. وي�سعى  الكتابة اخلا�سة  النظام على طريقة  يتعرف 
الكتابة على الهواء، بحيث ميكن تركيبها يف �سوار حول املع�سم، ول تكون ملفتة لالأنظار. كما يخططون لدمج 
هذه التقنية اجلديدة يف الهواتف الذكية حتى يتمكن امل�ستخدم من كتابة الن�سو�س على اجلهاز مبا�سرة من خالل 
حتريك الأيدي يف الهواء، ويطمحون اأي�سا اإىل تطوير نظارات خا�سة ت�ستمل على �سا�سة �سغرية يف جمال روؤية 

امل�ستخدم لتظهر عليها الن�سو�س املكتوبة. 
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لوؤلوؤة يف الفطور 
ا�سرتى رجل بريطاين حمارة طازجة لياأكلها ولكنه �سدم حني 

عرث على لوؤلوؤة ثمينة داخلها.
وذكرت �سحيفة ذا مريور الربيطانية اأن جيم�س هامفريز 34 
التخل�س من  عاماً من نيوكواي ا�سرتى املحار مل�ساعدته على 
يتناول  كان  وفيما  املا�سي،  ال�سبت  �سباح  الثمالة  بعد  ما  اآث��ار 

فطوره وجد لوؤلوؤة يف الطعام.
ولكنني  �سقطت،  اأ�سناين  ح�سوة  اأن  اعتقدت  هامفرييز  وق��ال 
اكت�سفت اأنها لوؤلوؤة ، واأ�سار اإىل اأن اللوؤلوؤة �سغرية ولكن �سكلها 

ممتاز.
وقال الباحث بول كوك�س اإن العثور على اللوؤلوؤة يف حمار برية 

اأمر نادر جداً.
واأو�سح هامفرييز اأنه يعتزم الحتفاظ باللوؤلوؤة ول يرغب يف 

بيعها.

فك �ضيفرة اخليزران ال�ضيني 
اجلينية  ال�سيفرة  فك  يف  جناحهم  عن  �سينيون  علماء  اأعلن 
نوعيته  لتح�سني  م�سعى  يف  وذل����ك  اخل���ي���زران،  اأن�����واع  لأح����د 

وا�ستخدامه بدياًل لالأخ�ساب.
من  ان فريقاً  �سينخوا  اجل��دي��دة  ال�سني  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  واأف���ادت 
اخليزران  ن��وع  �سيفرة  ف��ك  على  عملوا  ال�سينيني  الباحثني 
املعروف با�سم moso bamboo ، والذي يتميز بطوله الذي 

يتعدى ال�27 مرتاً.
وق����ال ج��ي��ان��غ ت�����س��ي��وي، امل�����س��وؤول ع��ن ف��ك ال�����س��ي��ف��رة اجلينية 
ي�ستخدم يف  ال��ذي  النوع  على هذا  الفريق عمل  ان  للخيزران، 
يف  الآن  جنح  وق��د   ،2007 العام  يف  ال�سني  يف  الن�سيج  �سناعة 

مهمته.
للخيزران،  وم�ستخدم  منتج  اأك���رب  ه��ي  ال�سني  ان  اإىل  ي�سار 
ولديها 9.5 ماليني فدان من خيزران Moso ، اأي ما ي�سكل 

%72 من املناطق املخ�س�سة لزراعة اخليزران يف البالد.
ويذكر ان هذا النوع من اخليزران يتميز بنموه ال�سريع، بحيث 
ال��ظ��روف مالئمة  ك��ان��ت  اإذا  �ساعة   24 ك��ل  م���رتاً   1.14 ي���زداد 

لذلك.
من  ال��ن��وع  لهذا  اجلينية  ال�سيفرة  ف��ك  ان  العلماء  اأح��د  وق��ال 
اخليزران �سي�سمح بتح�سينه واإيجاد �سبل جديدة ل�ستخدامه، 
بالإ�سافة اإىل امل�ساعدة يف توفري مزيد من الغذاء لدببة الباندا 

العمالقة التي تقتات به.

�ضمكة قر�ض تفتك برجل
ال�ساحل  قبالة  الهوية  معلوم  غري  برجل  قر�س  �سمكة  فتكت 

الغربي لنيوزيلندا ام�س.
وانت�سل عمال الإنقاذ جثة القتيل من املياه يف �ساطئ موريواي 

ال�سعبي لل�سباحة غربي اأوكالند.
اأب��ي�����س عمالق.  ق��ر���س  اإن���ه  اإن��ه��م يعتقدون  ع��ي��ان  وق���ال �سهود 
وذكرت و�سائل اإعالم حملية اأن �سرطيا قتل القر�س بالر�سا�س 
من مروحية كانت حتلق فوق منطقة احلادث. و�سوهد القر�س 

يف النهاية طافيا على املياه بعد قتله.
املمثلة اإليانور توملين�سون خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم جاك القاتل العمالق يف هوليوود بكاليفورنيا. )ا ف ب(

اأمر تقييدي �ضد 
املت�ضلل ملنزل ريهانا

اأ�سدر قا�س اأمريكي اأمراً تقييدياً 
موؤقتاً �سد رجل حاول الت�سلل اىل 
و�سعى  اأخ��ط��اأه  لكنه  ريهانا  منزل 

للدخول اإىل منزل اأحد جريانها.
الأمريكي  زد  اأم  ت��ي  م��وق��ع  واأف����اد 
تقييدياً  اأم���راً  اأ���س��در  القا�سي  ان 
�سد �ستيفالند بارو الذي اعتقلته 
ال�سرطة الأ�سبوع املا�سي فيما كان 
يحاول الدخول اإىل منزل ظن انه 

منزل ريهانا.
وت��ق��دم��ت ري��ه��ان��ا ب�����س��ك��وى عربت 
ف��ي��ه��ا ع���ن خ��وف��ه��ا ال�����س��دي��د على 
�سالمتها ما ا�ستدعى اإ�سدار الأمر 
بارو  على  يحظر  ال��ذي  التقييدي 

القرتاب من اأي �سيء يخ�سها.
وكان بارو قال لل�سرطة اأنه ا�ستلم 
اإل���ك���رتون���ي���اً ي��ح��ت��وي على  ب���ري���داً 
تعليمات حول طريقة الدخول اإىل 
منزل ريهانا، م�سرياً اإىل اأنه توجه 
هذه  وات���ب���ع  ال��ن��ج��م��ة  م���ن���زل  اإىل 

التعليمات، لكنه اأخطاأ باملنزل .

بن اأفليك 
يحلق حليته 

اإىل  اأف��ل��ي��ك  ب��ن  الأم��ريك��ي  النجم  عمد 
بعد وقت ق�سري على فوزه  حلق حليته 
فيلمه  عن  فيلم  اأف�سل  اأو�سكار  بجائزة 

اأرغو.
واأفادت و�سائل اإعالم اأمريكية ان اأفليك 
حلق حليته يف اأحد املطاعم بعد �ساعات 

على فوزه بالأو�سكار.
يعترب  اأفليك  كان  فيما  انه  اإىل  واأ�سارت 
حل��ي��ت��ه م�������س���در احل�����ظ اجل����ي����د، كانت 
ان  يف  ب�سدة  وت��رغ��ب  تطيقها  ل  عائلته 

يحلقها.
وقال اأحد اأ�سدقاء اأفليك 40 �سنة ان كل 
اللحية، ومازح قائال  عائلته �سئمت من 
التي  ان زوجته جنيفر غارنر كانت هي 

اأح�سرت له املق�س.
حليته  ح���ل���ق  اأف����ل����ي����ك  ان  اإىل  ول����ف����ت 
خ���الل الح��ت��ف��ال م��ع زوج��ت��ه و�سديقه 
بالفوز  كلوين  ج��ورج  الأم��ريك��ي  النجم 

بالأو�سكار.

ت�سببها  التي  اجلينية  التغريات  عن  درا���س��ة  عقب 
قلة النوم تفاعل بع�س القراء مع �سحيفة غارديان 
على  احل�سول  اأج��ل  من  ن�سائحهم  بع�س  باإر�سال 

نوم هادئ بالليل.
م�سروبات  اأي  تناول  الن�سائح عدم  ومن بني هذه 
لكنها  ف��ي��ن��ام  ال�سخ�س  تقهر  ق��د  لأن��ه��ا  ك��ح��ول��ي��ة 
ما  مرحلة  دخ���ول  على  اجل�سم  ق���درة  م��ن  �ستحد 
ي��ع��رف ب��ن��وم ال���رمي ن���وم ح��رك��ات ال��ع��ني ال�سريعة 
ال�سخ�س  يكون  الليل. وقد  للن�ساط طوال  املجدد 
قد نام فرتة اأطول لكنه �سي�سعر يف الواقع باأنه اأقل 

انتعا�سا مما قد يتوقع عند ال�ستيقاظ.
التمارين  بع�س  تتمثل مبمار�سة  اأخ��رى  ون�سيحة 
ي�سعرك  ه��ذا  لأن  ال��ن��وم  قبل  الن�سطة  الريا�سية 
بالتعب مبا يكفي لتنام نوما هادئا. لكن ل حتاول 
نب�سات  معدل  لأن  التمارين  عقب  ب�سرعة  النوم 
القلب والأي�س التمثيل الغذائي �سيكون قد ارتفع 

بطريقة غري مريحة وميكن اأن يربك النوم.
تناول ملعقتني من م�سحوق  بتجريب  ين�سح  كما 
الكال�سيوم املاغني�سيوم بكمية �سغرية يف ماء دافئ، 

ف��ه��ذا ي��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��رتخ��اء ال��ع�����س��الت وم���ن ثم 
اجل�سم و�سيخ�سع املخ ب�سهولة اأكرث وي�سهل النوم. 
موؤخرا  اكت�سف  فقد  اليوغا،  مترين  اأي�سا  وهناك 
فقط  لي�س  ي�ساعد  اليوغاين  بالنوم  يعرف  ما  اأن 
تروي�س  يف  اأي�سا  ولكن  اأف�سل  بطريقة  النوم  يف 
ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق، وه��و اأي�����س��ا مم��ار���س��ة ج��ي��دة لآباء 

الأطفال ال�سغار.
كما اأن هناك اأي�سا ما يعرف بجدول نوم دافين�سي، 
اأث���ن���اء ال��درا���س��ة اجل��ام��ع��ي��ة، ل��ك��ي ي��ظ��ل ال�سخ�س 
م�ستيقظا فرتة اأطول اأثناء النهار، وهذه الطريقة 
ت�سمل اأخذ عدة قيلولت اأثناء النهار لكن الق�سد 

من ذلك هو النوم �ساعتني يف اليوم فقط.
واأخ����ريا اإذا ك��ن��ت ت��ري��د ال��ن��وم ف��ه��ن��اك م��ن يقرتح 
قراءة الكثري من بريد اأ�سحاب التوجهات احلزبية 
اليمينية حيث اإن امللل من قراءة نف�س الهراء الذي 
يقولونه مرارا وتكرارا لبد واأن ي�سعرك بالرغبة 
باأنك قد تغ�سب مما  النوم لكن هناك حتذيرا  يف 
تقراأه، ومع ذلك اإذا اأمكنك جتاوز ذلك ف�سرتاودك 

بع�س الأحالم املزعجة التي ل ُتن�سى.

ن�ضائح للنوم الهادئ ليال 

مالب�ض جنيفر لوران�ض يف مزاد
الذي فازت فيه  الفيلم  الأمريكية جنيفر لوران�س، يف  املمثلة  ارتدتها  التي  املالب�س  تعر�س جمموعة من 

بجائزة اأو�سكار اأف�سل ممثلة ، للبيع يف مزاد علني بلو�س اأجنل�س.
اأف�سل ممثلة عن دور تيفاين الذي  باأو�سكار  اأي��ام فقط على فوزها  انه بعد  وذكر موقع بيبول الأمريكي 
ج�سدته يف فيلم Silver Linings Playbook ، تعر�س دار نايت �ساندرز للمزادات يف لو�س اأجنل�س بع�س 

الأزياء التي ارتدتها فيه للبيع يف مزاد علني.
واأ�سار اإىل ان املزاد ي�ستمر 3 اأيام وينتهي اليوم اخلمي�س، وهو يت�سمن معطفاً اأ�سود كتب على اأزراره ا�سم 

تيفاين ، وقمي�سا و�سروال وغريها.
ويبداأ املزاد على كل قطعة معرو�سة ب�100 دولر ويتوقع اأن يجني ما بني 500 و1500 دولر.

وكانت  كوبر،  ب��راديل  املمثل  مقابل  الفيلم  يف  البطولة  دور  اأدت  �سنة   22 لوران�س  ان  اإىل  ي�سار 
�سخ�سيتيهما تتدربان على الرق�س.


