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منتخبــنا ي�شتهل م�شواره  يف  
الألعاب الآ�شيوية الباراملبية لل�شباب

عربي ودويل

موؤمتر ال�شيدلة يف ابوظبي يناق�ص 
تر�شيد ا�شتهالك امل�شادات احليوية 

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

الأمم املتحدة:ن�شف ال�شكان 
ال�شوريني يعانون من الفقر 

•• العني-وام:

قدم �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
وفاة  و�إخ��و�ن��ه يف  �ل�شام�شي  �شلطان  �إىل  �لعز�ء  و�ج��ب 

و�لدهم ر��شد بن علي حممد �ل�شام�شي وذلك يف منزل 
�لعائلة يف منطقة ز�خر مبدينة �لعني. وعرب �شموه عن 
�شائال  �لفقيد  لأ�شرة  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�ص 
�ملوىل عز وجل �أن يلهمهم �ل�شرب و�ل�شلو�ن و�أن ي�شكن 
�لفقيد ف�شيح جناته.                      )�لتفا�شيل �ص2(

   

الإمارات الأوىل يف ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا يف امل�ساواة بني اجلن�سني

•• جنيف-وام:

�لعاملى  �لقت�شادى  �ملنتدى  ع��ن  جنيف  ف��ى  �م�ص  �شدر  تقرير  �أك��د 
و��شتمل على در��شة �شمت 133 دولة حول �مل�شاو�ة بني �جلن�شني �أن 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �حتلت �ملرتبة �لوىل على م�شتوى دول 
منطقة �ل�شرق �لو�شط و�شمال �أفريقيا بعدما حققت معدلت م�شاو�ة 
�لتى  �ملعايري  من  وغريها  �لتعليم  ج��ودة  فى  �جلن�شني  بني  متميزة 
��شتندت �ليها �لدر��شة �لدولية و�لتى ت�شمنت �مل�شاهمة �لقت�شادية 
تلك  ف��ى  للمر�أة  �ل�شحية  �لرعاية  جم��ال  ف��ى  و�مل�����ش��او�ة  و�ل�شيا�شية 
و�مل�شاو�ة  و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية  �مل�شاهمة  �لدر��شة  وت�شمت  �لدول. 

يف جمال �لرعاية �ل�شحية للمر�أة يف تلك �لدول. )�لتفا�شيل �ص3(

جلنة الأمم املتحدة دفعت للكويت حتى الآن 
العراقي  الغزو  عن  كتعوي�سات  دولر  مليار   435

•• الأمم املتحدة-وام:

مطالبات  بت�شوية  �ملنوطة  للتعوي�شات  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  قدمت 
غزو  ب�شبب  خ�شائر  تكبدو�  �لذين  لأولئك  �لأ���ش��ر�ر  عن  �لتعوي�ص 
حلكومة  دولر  م��ل��ي��ار   1.24 �م�����ص   1990 ع���ام  للكويت  �ل��ع��ر�ق 
�أن  جنيف  ومقرها  �للجنة  عن  �شادر  �شحفي  بيان  وق��ال  �لكويت. 
�للجنة تكون بهذ� �ملبلغ قد دفعت 435 مليار دولر �إىل دولة �لكويت 
ويتبقى ما يقرب من 8.9 مليار دولر. يذكر �أن �شندوق تعوي�شات 
�لأمم �ملتحدة يتم متويله من ن�شبة مئوية من �لعائد�ت �ملتاأتية من 

مبيعات �شادر�ت �لنفط و�ملنتجات �لنفطية �لعر�قية.

حممد بن ز�يد يقدم و�جب �لعز�ء �إىل �شلطان �ل�شام�شي و�إخو�نه يف وفاة و�لدهم  )و�م(
رئي�ص �لوزر�ء �مل�شري يتحدث خالل لقائه مع �أع�شاء �جلالية �مل�شرية يف �أبوظبي  )و�م(

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء
•• اأبوظبي-وام: ل�سلطان ال�سام�سي واإخوانه يف وفاة والدهم 

�أكد معايل �لدكتور حازم �لببالوي رئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء �مل�شري �أن موقف دولة �لإمار�ت �ل�شقيقة 
�ل��ت��ى خ��رج من  �مل�����ش��ري  �ل�شعب  دع��م مطالب  يف 
جديدة  ملرحلة  يد�شن  يونيو   30 ث��ورة  يف  �أجلها 
م�شتو�ها  �ىل  ترتقي  �لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  يف 
�للذين  �ل�شعبني  وك��رم  باأ�شالة  وتليق  �لتاريخي 

متثل  ر��شخة  و�إن�شانية  �أخوية  بعالقات  يرتبطان 
ل��ك��ل منهما ���ش��رورة �أم���ن ����ش��ر�ت��ي��ج��ي و���ش��رورة 

تنموية م�شركة وم�شالح متبادلة ود�ئمة.
�أع�شاء  مع  لقائه  خالل  �لببالوي  �لدكتور  وق��ال 
�جل��ال��ي��ة �مل�����ش��ري��ة ب��اأب��وظ��ب��ي م�����ش��اء �م�����ص بفندق 
�شانت ريجن�شي �إن �لدعم �لمار�تي مل�شر يف �ملرحلة 
�لر�هنة �شمل كافة �ملناحي �ل�شيا�شية و�لقت�شادية 

و�ل�شتثمارية.                  )�لتفا�شيل �ص2(

رئي�س الوزراء امل�صري ي�صل اإىل البالد 

الببالوي يثمن دور الإمارات يف دعم م�سر

تعّهد كتابيًا ور�صميًا برحيل حكومته

انطالق احلوار يف تون�ض.. والعري�ض يلقي املنديل
•• الفجر – تون�ص – خا�ص

�أخري� وبعد طول �نتظار وعملّيات يّل ذر�ع ��شتمرت 
�إىل �شباح �لأم�ص، �نطلق بعد �لظهر �حلو�ر �لوطني 
يف تون�ص �لذي كان من �ملفر�ص �نطالقه يف حدود 
�لعا�شرة �شباحا، بعد �أن بعث رئي�ص �حلكومة �ملوؤقتة 
علي �لعري�ص بر�شالة خطية للمنظمات �لأربع تعهد 
�مل�شبوطة يف  لالآجال  وفقا  با�شتقالة حكومته  فيها 
ممثلي  �لر�شالة  تلك  دف��ع��ت  كما  �ل��ط��ري��ق.  خ��ارط��ة 
عن  �ل��ر�ج��ع  �إىل  �ملعار�شة  �لوطني  �لإن��ق��اذ  جبهة 
تعليق م�شاركتهم يف �حلو�ر، خا�شة بعد �لتثبت من 

م�شمون ر�شالة �لعري�ص.
للحو�ر  �لر�عية  �لأط���ر�ف  با�شم  �لناطق  �أعلن  وق��د 
�لوطني حممد �لفا�شل حمفوظ �أم�ص �جلمعة عن 

�نطالق �حلو�ر �لوطني ر�شميا.
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �أّن ج��م��ي��ع �لأط�������ر�ف  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 

�إجناح  �أّن  مبّينا  �لطريق،  بخارطة  باللتز�م  تعهدت 
�إياه �حلل �لوحيد و�لأوحد   �ملبادرة �شروري معترب� 
�ل�شيا�شية �حلالية. كما  للخروج بتون�ص من �لأزم��ة 
�لوحدة  �أهمية  على  حمفوظ   �لفا�شل  حممد  �أك��د 

�لوطنية  ملحاربة �لإرهاب.
كما �أكد عميد �ملحامني �لفا�شل حمفوظ  �إن �لنو�ب 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�ص  �إىل  بالعودة  تعهدو�  �ملن�شحبني 
تعهد�  �لوطني  للحو�ر  �ل��ر�ع��ي  �لرباعي  تلقي  بعد 
�لعري�ص  علي  �حلكومة   رئي�ص  من  و��شحا  كتابيا 
بال�شتقالة طبق �لآجال �مل�شمنة بخارطة �لطريق. 

�لوطني  �لإن��ق��اذ  �ل��ق��ي��ادي يف جبهة  �أّك���د  م��ن جهته 
�عترب  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  �أّن  عا�شور  بن  ر�ف��ع 
�لوثيقة  �أّن  ة  خا�شّ �يجابية،  �لعري�ص  علي  وثيقة 
ت�شّمنت تعّهد� بتقدمي �ل�شتقالة وفق �أجال خارطة 

�لطريق.
)�لتفا�شيل �ص9(

مريكيل وكامريون ورئي�ص �ملفو�شية �لوروبية خالل قمة بروك�شل )رويرز(

الرنويج ترف�س طلبا اأمريكيا بتدمري الأ�صلحة الكيميائية ال�صورية على اأرا�صيها

ق�سف عنيف يف دم�سق وريفها وع�سرات ال�سحايا ب�سيارة مفخخة

•• عوا�صم-وكالت:

ن�����ش��رت ���ش��ح��ي��ف��ة )�ل����غ����ادري����ان( 
�لربيطانية وثيقة �شربها �ملتقاعد 
�لقومي  �لأمن  وكالة  �ل�شابق مع 
�شنودن مفادها  �إدو�رد  �لأمريكية 
�ن �لوليات �ملتحدة تن�شتت على 

هو�تف زعماء 35 دولة.
موقعها  على  �ل�شحيفة  وذك���رت 
على �لإنرنت �نه بح�شب ما جاء 
يف �لوثيقة �لتي حتمل تاريخ 27 
 ،2006 �أك��ت��وب��ر  �لأول  ت�شرين 
حكومية  هيئة  يف  م�����ش��وؤوًل  ف���اإن 
 35 ب��اأرق��ام  قائمة  �شلم  �أمريكية 
�لأم����ن  �إىل وك���ال���ة  زع���ي���م دول�����ة 
�لقومي �لتي عمدت �إىل �لتن�شت 

على هو�تفهم.
وك�����ش��ف��ت �ل��وث��ي��ق��ة �ل�����ش��ري��ة �ن 
�لوكالة ت�شجع كبار �مل�شوؤولني يف 
�لأجهزة �حلكومية �لتي تعتربها 
�لأبي�ص  �لبيت  مثل  زبائنها،  من 
ووز�رت��������ي �خل���ارج���ي���ة و�ل����دف����اع، 
دفاترهم  معها  يت�شاركو�  �أن  على 
�لهاتفية حتى تتمكن من �إ�شافة 
�ل�شيا�شيني يف �خلارج  �أرق��ام كبار 

على �أنظمة �ملر�قبة لديها.
�أح�����د  �ن  �ل���وث���ي���ق���ة  و�أ������ش�����اف�����ت 
��شمه،  �مل�شوؤولني، �لذي مل يذكر 
�شلم �لوكالة يف �إحدى �ملر�ت �أكرث 
من 200 رقماً هاتفياً بينها �أرقام 
ت�شمية  تتم  دول��ة، مل   35 زعماء 

على  �ل��وك��ال��ة  و�أوك��ل��ت  منهم،  �أي 
وطلبت  مر�قبتهم.  مهمة  �لفور 
�لأبي�ص  �لبيت  من  )�ل��غ��اردي��ان( 
لكن  �لوثيقة  ه��ذه  على  �لتعليق 

�مل�شوؤولني فيه رف�شو�.
�ىل ذلك �أعرب �لقادة �لأوروبيون 
بروك�شل  �ملجتمعون يف قمتهم يف 
عن بالغ قلقهم �إز�ء تن�شت وكالة 
�لأم����ن �ل��ق��وم��ي �لأم��ري��ك��ي��ة على 
ه��و�ت��ف �مل��و�ط��ن��ني �لأوروب���ي���ني. 
و�أ�شار هريمان فان ر�مبوي رئي�ص 
�أمل��ان��ي��ا وفرن�شا  ع��زم  �إىل  �لحت���اد 
�ل��ت��ب��اح��ث م��ع �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 
تفاهم  �إىل  للتو�شل  ثنائي  ب�شكل 
ب�������ش���اأن ع���الق���ات ك���ل م��ن��ه��م��ا مع 
�ملجال.  ه��ذ�  �ملتحدة يف  �ل��ولي��ات 
�ل�شحفية  �لتقارير  �أن  �إىل  ي�شار 

�أن  �ل�شابقة  �لأي����ام  خ��الل  ذك���رت 
�لأمريكية  �لقومي  �لأم��ن  وكالة 
�مل�����ش��ت�����ش��ارة  ه��ات��ف  ع��ل��ى  تن�شتت 
�إن��غ��ال مريكل وماليني  �لأمل��ان��ي��ة 

�ملو�طنني �لفرن�شيني.
م������ن ج���ان���ب���ه���ا ق���������ررت م����دري����د 
�����ش���ت���دع���اء �ل�����ش��ف��ري �لم���ريك���ي 
ل��دي��ه��ا ل��ت��ط��ل��ب ت��و���ش��ي��ح��ات عن 
�ل�شلطات  على  جت�ش�ص  عمليات 
�ل���ش��ب��ان��ي��ة �ك���دت و����ش��ن��ط��ن �نها 
ت��ب��ق��ى م�����ش��روع��ة  م���ع �ن��ه��ا تثري 
توتر� مع �لدول �حلليفة. يف حني 
�جلمعة  لوموند  �شحيفة  ذك��رت 
�جهزة  �ن  يف  ��شتبهت  فرن�شا  �ن 
�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �لم��ريك��ي��ة تقف 
��شتهدف  معلوماتي  هجوم  ور�ء 

�لرئا�شة �لفرن�شية يف �يار مايو.

•• عوا�صم-وكالت:

قتل ع�شرون �شخ�شا على �لقل �م�ص و��شيب ع�شر�ت �آخرون 
يف تفجري �شيارة مفخخة قرب م�شجد يف قرية �شوق و�دي 
�ل�شوري  �ملر�شد  �فاد  ما  دم�شق، بح�شب  �شمال غرب  بردى 

حلقوق �لن�شان.
هاتفي  �ت�شال  يف  �لرحمن  عبد  ر�م��ي  �ملر�شد  مدير  وق��ال 
�لق��ل  على  �شخ�شا   20 ��شت�شهد  بر�ص  فر�ن�ص  وك��ال��ة  م��ع 
يف تفجري �شيارة مفخخة قرب م�شجد يف قرية �شوق و�دي 
بردى �لو�قعة على م�شافة 40 كلم من دم�شق، م�شيفا �ن 
حالة  يف  �لعديد  بينهم  �لع�شر�ت  ��شابة  �ىل  �دى  �لتفجري 
 14 �إن  �ل�����ش��وري��ة  �ل��ث��ورة  تن�شيقيات  �حت���اد  وق���ال  ح��رج��ة. 
�أ�شفرت عن  درع��ا  ج��رت يف  معارك  قتلو� يف  نظاميا  جنديا 
�شيطرة �جلي�ص �ل�شوري �حلر على �أحد �حلو�جز �لأمنية. 
و�أفادت جلان �لتن�شيق باأن �جلي�ص �حلر �شيطر على حاجز 

�لر��شي �جلديد قرب مدينة طف�ص بريف درعا.
ويف �ملنطقة ذ�تها، ق�شف جي�ص �لنظام بر�جمات �ل�شو�ريخ 
�ل�شد  �ل��ب��ل��د وح���ي ط��ري��ق  �أح��ي��اء درع���ا  �لثقيلة  و�مل��دف��ع��ي��ة 
بني  عنيفة  ��شتباكات  �ملن�شية  ح��ي  �شهد  كما  درع��ا  وخميم 

�جلي�ص �حلر وقو�ت �لنظام.

و�أف��اد نا�شطون باأن طري�ن �لنظام ��شتهدف حميط حاجز 
درع��ا يف  بريف  ود�ع��ل  �لو�قع بني مدينتي طف�ص  �لتابلني 
حني تعر�شت مدن وبلد�ت �ملليحة �ل�شرقية ود�عل وطف�ص 

و�ل�شيخ م�شكني وعتمان لق�شف عنيف باملدفعية �لثقيلة.
كما قالت هذه �للجان �إن قو�ت �لنظام تفر�ص ح�شار� خانقا 

على مدينتي قد�شيا و�لهامة يف ريف دم�شق.
و�أفادت �للجان باأن حو�جز �لنظام ت�شادر �خلبز و�لطحني 
ومتنع دخول �أي نوع من �ملو�د �لغذ�ئية �إىل مدينة قد�شيا 
�لتي يقطن فيها �أكرث من 400 �ألف ن�شمة �أغلبهم نازحون 

من خميم �لريموك وبلد�ت �لغوطة �ل�شرقية.
كما متنع قو�ت �لنظام دخول �شيار�ت �لقمامة �إىل �ملدينتني 
مما يجرب �لأه��ايل على �إح��ر�ق �أك��و�م �لقمامة يف �أماكنها. 
�لأه��ايل  رف�ص  هو  �حل�شار  هذ�  �شبب  �إن  نا�شطون  ويقول 
�لرئي�ص  ���ش��ور  ورف���ع  للنظام  م��وؤي��دة  م�شري�ت  يف  �خل���روج 

�ل�شوري يف �لبلدة.
ويف �ملنطقة ذ�تها، ق�شفت قو�ت �لنظام بر�جمات �ل�شو�ريخ 
�ل�شام  ومع�شمية  �ملليحة  وب��ل��د�ت  م��دن  �لثقيلة  و�ملدفعية 

ود�ريا وعدة مناطق بالغوطة �ل�شرقية.
م��ن جهة �أخ���رى، حتدثت منظمة �ط��ب��اء ب��الد ح��دود غري 
�حلكومية �جلمعة عن نزوح كثيف للمدنيني �لذين يفرون 

من منطقة �ل�شفرية يف حمافظة حلب ب�شوريا حيث ت�شتد 
كما  �كتوبر،  �لول  ت�شرين  من  �لثامن  منذ  �ملعارك  كثافة 

جاء يف بيان.
على �شعيد �خر رف�شت �لرنويج طلبا �أمريكيا بتدمري ق�شم 
من �لأ�شلحة �لكيميائية �ل�شورية على �أر��شيها، معتربة �أن 
�جلدول �لزمني �ملقرح �شيق جد�، يف حني �أعلنت �ل�شويد 
ع�شكرية  ط��ائ��رة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ت�����ش��رف  يف  �شت�شع  �أن��ه��ا 

لالإ�شهام يف مهمة تفكيك هذه �لأ�شلحة. 
برندي يف موؤمتر  بورغي  �لرنويجي  وقال وزير �خلارجية 
�شحفي عقده �جلمعة يف �أو�شلو �إن بالده خل�شت بالتو�فق 
م��ع �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �إىل �أن����ه ب��ن��اء ع��ل��ى �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
غري  م��ن  ف��اإن��ه  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  ق���ر�ر  يف  عليها  �ملن�شو�ص 
�مل��ن��ا���ش��ب �ل���ش��ت��م��ر�ر يف �ل��ت��ف��ك��ري يف ك���ون �ل���رنوي���ج موقعا 

لتدمري هذه �لأ�شلحة.
�ل�شتنتاج  ه��ذ�  �إىل  ق��اد  �ل���ذي  �ل�شبب  �أن  ب��رن��دي  و�أ���ش��اف 
يف  �لفنية  بالتجهيز�ت  وكذلك  �لزمنية،  باملهل  عالقة  له 
�ل��رنوي��ج وغ��ريه��ا م��ن �ل��ق��ي��ود �ل��ق��ان��ون��ي��ة، م�����ش��ري� �إىل �أن 
بالده مل ت�شتطع حتديد �مليناء �لقادر على ت�شلم �لأ�شلحة 
�لف�شالت  معاجلة  على  �لقدرة  لديها  ولي�ص  �لكيميائية، 

�لناجتة عن تدمري هذه �لأ�شلحة.

غ�صب اأوروبي اإزاء ف�صيحة التن�صت الأمريكية

وا�سنطن جت�س�ست على هواتف زعماء 35 دولة 
يكت�سف  امل�����س��ري  الأم����ن 
الثقيلة  لالأ�سلحة  خم��زن��ًا 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�مل�شري،  �لأم���ن  عنا�شر  متكَّنت 
�جل����م����ع����ة، م�����ن ك�������ش���ف خم����زن 
�إح��دى  د�خ��ل  �لثقيلة  لالأ�شلحة 
�مل������ز�رع �ل���ع���ائ���دة لأح�����د ق���ي���اد�ت 
مبحافظة  �ملتطّرفة  �لتنظيمات 

�ل�شرقية �شمال �شرق �لقاهرة.
�مل�شرية،  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
يف بيان �شحايف �م�ص �إن عنا�شر 
�لأمن مبحافظة �ل�شرقية تبلغت 
�نفجار�ت  ب��وق��وع  مو�طنني  م��ن 
و�ندلع حريق د�خل �إحدى �ملز�رع 
�لتابعة  �لعدلية  بقرية  �لكائنة 
ومت  �ل�شرقية،  يف  بلبي�ص  ملدينة 

�لتعامل مع �حلريق و�إخماده.
�أن����ه تبنيَّ  �إىل  �ل�����وز�رة  و�أ����ش���ارت 
وج�����ود 3 غ����رف د�خ�����ل �مل���زرع���ة 
حت����وي م��ن�����ش��ة �إط������الق ق��ذ�ئ��ف 
�شاروخية من نوع هاون 80 مم 
م��زّودة بجهاز توجيه، وع��دد من 
�شو�ريخ من ن��وع غ��ر�د �أر���ص – 
�لدفاعية،   FN وق��ن��اب��ل  �أر�����ص، 
وب�����ن�����دق�����ي�����ة �آل�������ي�������ة حم�����رق�����ة، 
و���ش��اروخ��ني م��ن ن��وع �آر.ب��ي.ج��ي 
�إىل ج��ان��ب غ��رف��ة ر�ب���ع���ة م��ع��دة 
�مل��و�د  وجتهيز  لت�شنيع  كمعمل 

�ملتفجرة.
�أن �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة  و�أ���ش��اف��ت 
ق���ام���ت ب���ع���زل �مل����ك����ان وح�������ش���اره 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع ج���ه���از �ل���ق���و�ت 
�مل�شلحة من �أجل �إز�لة �ملفرقعات 

و�لتعامل مع �مل�شبوطات.

امل�ستوطنات  تو�سع  ا�سرائيل 
م��ق��اب��ل اإط������الق اأ����س���رى
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

تعتزم �حلكومة �لإ�شر�ئيلية ن�شر 
وح���دة   1500 ل��ب��ن��اء  ع���ط���اء�ت 
�مل�شتوطنات  يف  ج��دي��دة  �شكنية 
م��ق��اب��ل �إط����الق ���ش��ر�ح ن��ح��و 25 
 104 فل�شطينيا من بني  �أ�شري� 
�أق����رت �حلكومة  ق��د�م��ى  �أ���ش��رى 
�إط��������الق ����ش���ر�ح���ه���م ع���ل���ى �أرب�����ع 

دفعات.
�جلمعة  هاآرت�ص  �شحيفة  ونقلت 
ع���ن م���وظ���ف رف���ي���ع �مل�����ش��ت��وى يف 
�إن  قوله  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة 
�مل�شتوطنات  يف  �ل��ب��ن��اء  ع��ط��اء�ت 
�شر�ح  �إط��الق  م���و�ز�ة  �شُتن�شر يف 
�ل���دف���ع���ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �لأ����ش���رى 

�لفل�شطينيني �لأ�شبوع �ملقبل.
وذك�����������رت ����ش���ح���ي���ف���ة ي����دي����ع����وت 
�شت�شمل  �لعطاء�ت  �أن  �أحرونوت 
1000 وح���دة  م���ن  �أك�����رث  ب���ن���اء 
�ل�شفة  م�����ش��ت��وط��ن��ات  يف  �شكنية 
�ل��ع��ط��اء�ت رمب��ا  و�أن  و�ل��ق��د���ص، 
وح�����دة   1500 ب����ن����اء  ت�������ش���م���ل 
���ش��ك��ن��ي��ة ج���دي���دة يف م�����ش��ت��وط��ن��ة 
�لقد�ص  �شمال  يف  �شلومو  رم���ات 

�ل�شرقية.
وق��������ال �مل�����وظ�����ف �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
ب��ني  �ل���ت���ف���اه���م���ات  �إن  ل���ه���اآرت�������ص 
�لأم��ريك��ي��ة  و�لإد�رة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
ح������ول �����ش���ت���ئ���ن���اف �مل���ف���او����ش���ات 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 
ت�شمل  �مل��ا���ش��ي مل  ي��ول��ي��و  مت���وز 
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الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكروين�لربيد �للكروين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
�لنفط و�ل��غ��از.  �لعاملية يف جم��ال  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ه��ر  م��ع��د�ت وخ��دم��ات 
وخ�شو�شا حلول �لقيا�ص و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�ص

�لعر�قدبي
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حممد بن زايد يقدم واجب العزاء ل�سلطان ال�سام�سي واإخوانه يف وفاة والدهم 
•• العني-وام:

قدم �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل 
�إىل  �ل��ع��ز�ء  �مل�شلحة و�ج���ب  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
و�لدهم  وف��اة  و�إخ��و�ن��ه يف  �ل�شام�شي  �شلطان 
�ل�شام�شي وذل���ك يف  ب��ن ع��ل��ي حم��م��د  ر����ش��د 
منزل �لعائلة يف منطقة ز�خر مبدينة �لعني. 
وع���رب ���ش��م��وه ع���ن خ��ال�����ص ت��ع��ازي��ه و���ش��ادق 
�مل���وىل عز  ���ش��ائ��ال  �لفقيد  م��و����ش��ات��ه لأ���ش��رة 
وجل �أن يلهمهم �ل�شرب و�ل�شلو�ن و�أن ي�شكن 

�لفقيد ف�شيح جناته.
قدم �لعز�ء �إىل جانب �شمو ويل عهد �أبوظبي 
�آل نهيان  �ل�شيخ طحنون بن حممد  .. �شمو 
و�ل�شيخ  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون �آل 
نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  ه��ز�ع  و�ل�شيخ  نهيان 
وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية 

و�ل�شيخ ذياب بن طحنون �ل نهيان . 

اأكد اأن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا من اأجل احلياة الدميقراطية املدنية 

الب�ب�الوي يثم�ن دور الإم���ارات يف دع���م م�س����ر 

•• اأبوظبي-وام:

�أك��������د م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ور ح�����ازم 
�ل��وزر�ء  رئي�ص جمل�ص  �لببالوي 
�مل�شري �أن موقف دولة �لإمار�ت 
�ل�شقيقة يف دعم مطالب �ل�شعب 
�أجلها يف  خ��رج من  �لتى  �مل�شري 
ي��د���ش��ن ملرحلة  ي��ون��ي��و   30 ث���ورة 
جديدة يف �لعالقات بني �لبلدين 
�لتاريخي  م�شتو�ها  �ىل  ترتقي 
�ل�شعبني  وك����رم  ب��اأ���ش��ال��ة  وت��ل��ي��ق 
�للذين يرتبطان بعالقات �أخوية 
و�إن�������ش���ان���ي���ة ر�����ش���خ���ة مت��ث��ل لكل 
��شر�تيجي  �أم��ن  �شرورة  منهما 
و�������ش������رورة ت���ن���م���وي���ة م�����ش��رك��ة 

وم�شالح متبادلة ود�ئمة.
وق���ال �ل��دك��ت��ور �ل��ب��ب��الوي خالل 
ل���ق���ائ���ه م�����ع �أع���������ش����اء �جل���ال���ي���ة 
�مل�����ش��ري��ة ب��اأب��وظ��ب��ي م�����ش��اء �م�ص 
بفندق �شانت ريجن�شي �إن �لدعم 
�لمار�تي مل�شر يف �ملرحلة �لر�هنة 
�ل�شيا�شية  �مل��ن��اح��ي  ك��اف��ة  ���ش��م��ل 
و�لقت�شادية و�ل�شتثمارية حيث 
�لم��ار�ت��ي��ة  �لدبلوما�شية  لعبت 
تغيري  يف  حا�شما  دور�  �لن�شطة 
�لكثري من مو�قف �لدول �لفاعلة 
جت�����اه ث������ورة ي���ون���ي���و ك���م���ا �أ���ش��ه��م 
يف  �لم��ار�ت��ي  �لقت�شادي  �لدعم 
�مل�شاكل  من  �لكثري  م�شر  جتنب 

و�لأزمات �حلادة.
وتطرق �لدكتور �لببالوي خالل 
�ل��ل��ق��اء �إىل �ل��و���ش��ع �ل��د�خ��ل��ي يف 
�حل��ك��وم��ة  �أن  م��و���ش��ح��ا  م�����ش��ر 
�مل�شرية لن ت�شتطيع �إعادة �لأمن 
بن�شبة 100 يف �ملائة لكن حتاول 
ما  وهو  بالأمن  �ل�شعور  ��شتعادة 
�ل�شارع �مل�شري  حتقق بالفعل يف 

و30  يناير   25 ث��ورت��ى  �أن  �إىل 
ي��ون��ي��و ق��ام��ت��ا م���ن �أج�����ل �حل��ي��اة 
فم�شر  �مل��دن��ي��ة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
ملك للجميع ولي�شت لفريق دون 
�آخر و�أن خارطة �لطريق و�شعت 
�حلكومة  و�أن  �لرئي�شية  �مل��ع��امل 
�مل�شار  حلماية  برناجما  و�شعت 

�لدميقر�طي.
�مل�شري  �ل����وزر�ء  رئي�ص  وي��ر�ف��ق 
وف��د ي�شم م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور زي��اد 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  �لدين  بهاء 
�ل����وزر�ء ووزي���ر �ل��ت��ع��اون �ل��دويل 
ومعايل �ملهند�ص �شريف �إ�شماعيل 
وزي��ر �ل��ب��رول و�ل���رثوة �ملعدنية 

�أن هناك  �ملري�ص.. مو�شحا  هذ� 
�أ���ش��ي��اء عاجلة لب��د م��ن حلها يف 
�ل���وق���ت �حل����ايل و�أه��م��ه��ا �مل��ح��ور 
لن  و�ل��ذي  و�لقت�شادي  �لأم��ن��ي 

يقوم دون عد�لة.
�أن  �ىل  �لببالوي  �لدكتور  ولفت 
�ل��ث��ورة مل ت��ق��م م��ن �أج���ل تغيري 
�أ�شخا�ص با�شخا�ص ولكنها قامت 
�لدميقر�طية  �إح���الل  �أج���ل  م��ن 
و�إر����ش���اء ق��و�ع��ده��ا.. م��ن��وه��ا �إىل 
�أن �خلطوط �لكربى يف �جلانب 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي حت��ق��ق��ت م���ن خ��الل 
�ل��ط��ري��ق ووج��ود  �إق����ر�ر خريطة 
على  تعمل  )تكنوقر�ط(  حكومة 

حم��م��د ق���رق���ا����ص وزي�����ر �ل���دول���ة 
ل���ل�������ش���وؤون �خل����ارج����ي����ة وم���ع���ايل 
�جل��اب��ر  �أح��م��د  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�شرف  بعثة  رئي�ص  دول���ة  وزي���ر 
حممد  وم��ع��اىل  ملعاليه  �مل��ر�ف��ق��ة 
ب����ن ن����خ����رية �ل����ظ����اه����رى ���ش��ف��ري 
�ل���دول���ة ل����دى ج��م��ه��وري��ة م�شر 
�ل��ع��رب��ي��ة و���ش��ع��ادة �ي��ه��اب ح��م��ودة 
�ل�����ش��ف��ري �مل�������ش���ري �مل���ع���ني ل���دى 
�ل��دول��ة. وي��ج��ري رئي�ص �ل���وزر�ء 
مباحثات  زي��ارت��ه  خ��الل  �مل�شري 
مع عدد من �مل�شوؤولني يف �لدولة 
حول �شبل تعزيز عالقات �لتعاون 
بني �لبلدين �ل�شقيقني و�لق�شايا 

ي�شعر  �مل�شري  �ملو�طن  بد�أ  حيث 
ب���اأن ه��ن��اك دول���ة حت��م��ي �لأرو�ح 
�مللفات  �أه��م  من  وه��و  و�ملمتلكات 
�حلكومة  ب���د�أت  �لتي  �ل�شيا�شية 

على حلها خالل �لفرة �ملقبلة.
و�أ�شار �إىل �أنه من �أكرث �ملتفائلني 
يعني  ل  وه���ذ�  م�شر  مب�شتقبل 
م��ن  ول����ك����ن  ���ش��ه��ل��ة  �لأم���������ور  �أن 
نتيجة  ل���ردة  نتعر�ص  �أن  �ملمكن 
نرتكبه  قد  �أو خلطاأ  �شوء �حلظ 
م�����ش��ب��ه��ا م�����ش��ر ب���رج���ل م��ري�����ص 
وتخل�شت  ن��ق��اه��ه  ف���رة  ي��ع��ي�����ص 
م��ن �مل��ر���ص و�أ���ش��ب��اب��ه ول��ك��ن لبد 
�شالمة  على  حري�شني  نكون  �أن 

وم����ع����ايل �أ����ش���ام���ة ����ش���ال���ح وزي����ر 
�لإ�شتثمار ومعايل �لدكتور ه�شام 
ر�م����ز حم��اف��ظ �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي 
�لرئي�ص  �مل���ال  ط����ارق  و�مل��ه��ن��د���ص 
�لتنفيذي للهيئة �مل�شرية �لعامة 
�إ���ش��اف��ة �إىل ع���دد من  ل��ل��ب��رول 

كبار �مل�شوؤولني. 
وك�����ان و����ش���ل �ىل �ل���ب���الد �م�����ص 
�لببالوي  ح��ازم  �لدكتور  معايل 
م�شر  بجمهورية  �ل��وزر�ء  رئي�ص 
�لعربية يف زيارة للدولة ت�شتغرق 

عدة �أيام.
 وكان يف ��شتقباله مبطار �أبوظبي 
�أن��ور بن  �لدكتور  �ل��دويل معايل 

وت�شكيل  �لطبيعية  �حلياة  �إع��ادة 
جلنة �خلم�شني لتعديل �لد�شتور 

يعقبها �لنتخابات �لرئا�شية.
ت��ع��م��ل على  �حل��ك��وم��ة  �أن  و�أك�����د 
�إق�������ر�ر م����ب����ادرة حل��م��اي��ة �مل�����ش��ار 
تقم حياة  لن  لأن��ه  �لدميقر�طي 
مدين  د�شتور  ب��دون  دميقر�طية 
ي����وؤم����ن ب���ال���ع���د�ل���ة و�لإن���������ش����اف 
على  تعمل  �حلكومة  �أن  .و�أو�شح 
�لإ�شالحات  �إقر�ر جمموعة من 
�ل�شيا�شي..  �ملجال  يف  �لت�شريعية 
م�����ش��ري� �ىل �أه��م��ي��ة وج���ود روؤي���ة 

للم�شتقبل.
ون�����وه رئ��ي�����ص �ل��������وزر�ء �مل�����ش��ري 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرك.
�مل�شري  �ل����وزر�ء  رئي�ص  وي��ر�ف��ق 
معايل  ي�شم  �مل�شتوى  رفيع  وف��د 
�ل��دك��ت��ور زي���اد ب��ه��اء �ل��دي��ن نائب 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�������وزر�ء ووزي����ر 
�لتعاون �لدويل ومعايل �ملهند�ص 
�لبرول  وزي��ر  �إ�شماعيل  �شريف 
�أ�شامة  ومعايل  �ملعدنية  و�ل��رثوة 
ومعايل  �لإ�شتثمار  وزي���ر  �شالح 
�ل���دك���ت���ور ه�����ش��ام ر�م�����ز حم��اف��ظ 
طارق  و�ملهند�ص  �مل��رك��زي  �لبنك 
للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �مل��ال 
�إ�شافة  للبرول  �لعامة  �مل�شرية 

�إىل عدد من كبار �مل�شوؤولني.
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طحنون بن حممد يوؤدي 
�سالة اجلنازة يف العني

•• العني-وام:

�ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  �أدى 
�لعني  مدينة  يف  �ملعر�ص  جامع  يف  �م�ص  �جلمعة  �شالة  عقب  �ل�شرقية 
ب��ن علي حممد  ب���اإذن �هلل ر����ش��د  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ���ش��الة �جل��ن��ازة على جثمان 
طيار  �لركن  �للو�ء  �ل�شيخ  �شموه  جانب  �إىل  �ل�شالة  �أدى  كما  �ل�شام�شي. 
�أحمد بن طحنون �آل نهيان و�ل�شيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان و�شعادة ز�يد 
�ل�شرقيه  �ملنطقة  �مل�شت�شار بديو�ن ممثل �حلاكم يف  �ل�شام�شي  عبد�لعزيز 

وعدد من �عيان �لقبائل وجموع �ملو�طنني و�ملقيمني يف مدينه �لعني. 

اللواء النعيمي يتفقد �سري العمل بقرية م�سرح اجلرمية يف عجمان

تخريج 6 دورات تخ�س�سية يف اأكادميية الدفاع املدين

•• ابوظبي-وام:

ت��ف��ق��د �ل���ل���و�ء ن��ا���ش��ر خل��ري��ب��اين 
�لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو 
نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير 
�جلرمية  م�شرح  قرية  �لد�خلية 
لإد�رة  �لتابعة  عجمان  �إم���ارة  يف 
م�شرح �جلرمية �لحتادية و�طلع 
ع��ل��ى ���ش��ري �ل��ع��م��ل يف م��ر�ف��ق��ه��ا 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة. و����ش���م���ل���ت �جل����ول����ة 
�ل��ت��ف��ق��دي��ة �ل���ق���اع���ات �ل��در����ش��ي��ة 
�مل����ج����ه����زة ب������اأح������دث �ل���ت���ق���ن���ي���ات 
�حل��دي��ث��ة وم��ر�ف��ق �ل��ق��ري��ة �لتي 
م�شرح  �شيناريوهات  فيها  جترى 
نا�شر  �للو�ء  و��شتمع  �جلرمية. 
�ل�شيخ  �لعميد  ير�فقه  �لنعيمي 
نائب  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  �شلطان 
ل�����ش��رط��ة عجمان  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د 

مدير  �ل�شاعدي  �شعود  و�لعقيد 
���ش��ك��رت��اري��ة م��ك��ت��ب ���ش��م��و �ل��وزي��ر 
و�مل���ق���دم ���ش��امل خ��ل��ي��ف��ة �ل��درع��ي 

�لقيوين  و�أم  وعجمان  �ل�شارقة 
ور�أ�������ص �خل��ي��م��ة و�ل���ف���ج���رية عن 
�جلرمية  م�شرح  �إد�رة  �إجن����از�ت 

�لد�خلية �لإجناز�ت �لتي حققتها 
�لحتادية  �جلرمية  م�شرح  �إد�رة 
و�لتي ت�شب يف حتقيق �لعد�لة.. 

�جل��رمي��ة  م�����ش��رح  �إد�رة  م���دي���ر 
�لحت��ادي��ة �ىل ���ش��رح م��ن روؤ���ش��اء 
�أق�شام م�شرح �جلرمية يف �إمار�ت 

وخ��ط��ط��ه��ا �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. وث��م��ن 
نائب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
رئ���ي�������ص جم��ل�����ص �ل���������وزر�ء وزي����ر 

وحث �لعاملني فيها على تقدمي 
�ملزيد من �جلهد و�لعطاء �ملتميز 

يف تطوير �لعمل.

�أبوظبي- ميدل �ي�شت نيوز و�ير:
بتخريج  �لد�خلية  وز�رة  �حتفلت 
�شت دور�ت تخ�ش�شية يف �أكادميية 
باأبوظبي  بالفاية  �مل��دين،  �ل��دف��اع 
�لتاأ�شي�شية  �لإط���ف���اء  دورة  ه���ي: 
رج��ال  م��ه��ار�ت  ودورة   ،8،9،10
�لإط��ف��اء �لأوىل، ودورت���ا �لإخ��الء 
ت��اأه��ي��ل  ودورة  و�ل��ث��ان��ي��ة،  �لأوىل 
�لتوعية  ودورة  �لأوىل،  �ل�شائقني 
ب����امل����و�د �خل����ط����رة، و�ل���ت���ي ���ش��ارك 
�لأف���ر�د  م��ن  منت�شباً   133 فيها 
�ل��ع��ام��ة  �لإد�ر�ت  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 

للدفاع �ملدين.
و�شهد �حل��ف��ل �ل���ذي �أق��ي��م �أخ���ري�ً 
�ل��ل��و�ء ر��شد  يف مقر �لأك��ادمي��ي��ة، 
ثاين �ملطرو�شي؛ قائد عام �لدفاع 
�إد�ر�ت  ب��الإن��اب��ة، وم��دي��رو  �مل���دين 
�لدفاع �ملدين وعدد من �ل�شباط 

�جل��ودة  وحت�شيل  لهم،  �مل�شتمرة 
م���ن خ����الل �ل���رب�م���ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�ملتميزة، ومو�كبة �لتطور يف �شتى 
�ملجالت، من �أجل حماية �لإن�شان 

ووطنه ومقدر�ته.
وقال �إن تخريج هذه �لكوكبة من 
عنا�شر �لدفاع �ملدين يعّد مرحلة 
ج����دي����دة م����ن م����ر�ح����ل �ل���ع���م���ل يف 
جم��ال �ل��دف��اع �مل��دين، وه��و بد�ية 
�لذ�تي  �لتدريب  نحو  �ل�شتمر�ر 
�لنابع من د�خل كل متدرب ليكون 
م��ت��م��ي��ز�ً يف ع��م��ل��ه، م��ت��م��ن��ي��اً لهم 

�لتوفيق يف خدمة �لوطن.
كل  بجهود  �أ���ش��اد  كلمته  ختام  ويف 
من �شارك يف �إجناح هذه �لدور�ت 
و�ل�������ش���رك���اء؛ ل����دوره����م يف رف��ع��ة 
مبا  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  وتطوير 

يعود بالنفع على �ملجتمع. 

بالقيادة �لعامة للدفاع �ملدين.
و�ط���ل���ع �ل����ل����و�ء �مل���ط���رو����ش���ي على 
�ل��ع��رو���ص �مل��ي��د�ن��ي��ة �ل��ت��ي قدمها 
�خل���ري���ج���ون، و�ل���ت���ي رك�����زت على 
�ل��دور�ت،  تلقوها يف  �لتي  �ملهار�ت 

�ل�شتعال.
ووج����ه ك��ل��م��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني، ت��ق��دم 
لقيادتنا  و�لتقدير  بال�شكر  فيها 
�لعليا على توفري فر�ص �لتدريب 
�مل�����ش��ت��م��ر ل���ك���و�در �ل���دف���اع �مل���دين، 

و����ش���م���ل���ت: ك��ي��ف��ي��ة �ل���ت���ع���ام���ل م��ع 
وكيفية  �خل��ط��رة،  �مل����و�د  ت�شريب 
�ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل���غ���از�ت �ل�����ش��ري��ع��ة 
�ل�شتعال، وعمليات �إنقاذ �مل�شابني 
ب������ح������و�دث �ل�������غ�������از�ت �ل�������ش���ري���ع���ة 

و�إك�������ش���اب���ه���م �خل������رب�ت �ل��ع��م��ل��ي��ة، 
يف  �لحتياجات  بكافة  وتزويدهم 
على  بو�جباتهم  ليقومو�  �مليد�ن، 

�أكمل وجه.
و�أل�����ق�����ى �مل����ق����دم ����ش���ل���ط���ان ���ش��ق��ر 

�ل�������ش���وي���دي، م���دي���ر �لأك���ادمي���ي���ة، 
فيها  �أك���د  �حل��ف��ل  ب��د�ي��ة  كلمة يف 
�أهمية تخريج هذه �ل��دور�ت �لتي 
�لعليا  �لقيادة  تاأتي ثمرة لهتمام 
ورعايتها  �مل���دين،  �ل��دف��اع  ب��ك��و�در 

�سرطة اأبوظبي تطلق فعاليات معر�ض فان زون على الكورني�ض

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف موؤمتر املوؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة

••اأبوظبي-وام:

�أط���ل���ق���ت ����ش���رط���ة �أب����وظ����ب����ي ع��ل��ى 
كورني�ص �أبوظبي فعاليات معر�ص 
فان زون تز�منا مع حملة �لتوعية 
�لتي تنفذها �إد�رة �لإعالم �لأمني 
�شمو  مل��ك��ت��ب  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة  يف 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص 
�ل��د�خ��ل��ي��ة حت���ت ���ش��ع��ار ل��ل��ط��ري��ق 
�إط���ار  يف  م�شمار  ولل�شرعة  �آد�ب 
لفعاليات  �حل��ال��ي��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
���ش��ب��اق ج���ائ���زة �لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن 
 2013 للفورمول و�حد  �لكربى 
�أبوظبي و�ل��ذي يقام يف �لفرة  يف 

وحت����ق����ي����ق �أه��������������د�ف �مل���ن���ظ���وم���ة 
�ل�����ش��رط��ي��ة و�لأم���ن���ي���ة ب��اأ���ش��ال��ي��ب 

معا�شرة ومتجددة.
�ل�شر�كة  تعزيز  �أهمية  �إىل  ولفت 
�لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  مع 
لتعزيز  م��ع��ه��ا  �ل���ت���ع���اون  وت��ك��ث��ي��ف 
�ل���ت���وع���ي���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف 
يف  ي�شهم  مبا  �ملرورية  �ملو�شوعات 
�لتقليل و�حلد من �حلو�دث �لتي 
و�ملادية  �لب�شرية  �خل�شائر  تخلف 
ب��و���ش��ائ��ل��ه  �لإع�������الم  �أن  م��و���ش��ح��ا 
�ملختلفة يلعب دور� كبري� يف �إك�شاب 
�جل���م���ه���ور �مل���ع���ل���وم���ات و�مل����ع����ارف 
�مل��روري.  وعيه  لتعزيز  �ل�شرورية 

من 1 �إىل 3 نوفمرب �ملقبل بحلبة 
مر�شى يا�ص.

�مل��ق��دم �شعيد �خل��اج��ة نائب  و�أك���د 
يف  �لأم���ن���ي  �لإع������الم  �إد�رة  م��دي��ر 
نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأم��ان��ة 
رئ���ي�������ص جم���ل�������ص �ل�����������وزر�ء وزي����ر 
�أبوظبي  �شرطة  حر�ص  �لد�خلية 
ع��ل��ى م��و�ك��ب��ة �حل����دث ����ش��ت��م��ر�ر� 
لل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  ل��ن��ه��ج 
�مل�شتمر على �لتو��شل مع خمتلف 
�أولوياتها  و�شمن  �ملجتمع  �شر�ئح 
ب�شورة  تعمل  �لتي  �ل�شر�تيجية 
م���ك���ث���ف���ة ل����الرت����ق����اء مب�����ش��ت��وي��ات 
جمتمعنا  يف  و�لأم������ان  �ل�����ش��الم��ة 

�إق��ب��ال  زون  ف���ان  فعالية  و���ش��ه��دت 
كبري� من �جلمهور على كورني�ص 
�أبوظبي  �شرطة  وعر�شت  �أبوظبي 
ووزع���ت  �مل����روري  �لتثقيف  دوري����ة 
�لتوعوية  و�مل��ط��ب��وع��ات  �ل��ن�����ش��ر�ت 
وف��رت نظام  على �جل��م��ه��ور.. كما 
�ل���زو�ر  لتعريف  �ل��ذ�ت��ي  �مل��ح��اك��اة 
�إىل  �إ�شافة  �لآمنة  �لقيادة  بطرق 
�شيارة �شمارت لتعليم �لأطفال من 
10 �شنو�ت فما فوق قو�عد ونظم 
�ل�شري و�ملرور و�ل�شالمة �ملرورية.

وتعرف �أولياء �لأمور مع �أطفالهم 
و�ق���ع���ي���ا ع���ل���ى �أه���م���ي���ة ����ش��ت��خ��د�م 
مقاعد �لأطفال يف �ملقاعد �خللفية 

••  ابوظبي-وام:

�شاركت �شرطة �أبوظبي يف �ملوؤمتر 
�ل�����ش��ن��وي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة �لأوروب���ي���ة 
لإد�رة �جلودة �لذي �أنعقد �أخري� 
فيينا.  �لنم�شاوية  �لعا�شمة  يف 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م�شاركة  وت��اأت��ي 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  يف  �أبوظبي  ل�شرطة 
���ش��م��ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى �ل��ت��و����ش��ل 
�ل�شركاء �ملحليني و�لدوليني  مع 
�ل���ت���ي  �مل�������ج�������الت  خم����ت����ل����ف  يف 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��ع��م��ل  بتطوير  تعنى 
�ل�����ش��رط��ي.. ويف �إط����ار �حل��ر���ص 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  متابعة  على 
وتعريف  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  جمال 
�ملجتمع �لدويل باإجناز�ت �لقيادة 
�ل���ع���ام���ة وت���ن���ف���ي���ذ� ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل����ق����ي����ادة �ل�������ش���رط���ي���ة ب��ت��ع��م��ي��م 
جت��رب��ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ب��اط��الع 
�مل���ج���ت���م���ع �ل��������دويل ع���ل���ى �ل�����دور 
�حل�����ش��اري ل��ه��ا يف ح��ف��ظ �لأم���ن 
حممد  �للو�ء  و�أك��د  و�ل�شتقر�ر. 
عام  مدير  �ملنهايل  �لعو�شي  ب��ن 

�لذهبية  �ل��رع��اي��ة  تقدمي  خ��الل 
ل���ه���ذ� �مل�����وؤمت�����ر. وق������ال �ل��ع��ق��ي��د 
ث�����اين ب���ط���ي �ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر 
�أبوظبي  ب�شرطة  �لتدريب  �إد�رة 
�ل�����ش��ن��وي ميثل  �مل��ن��ت��دى  �أن ه���ذ� 
جت��م��ع��ا دول��ي��ا ل��ك��اف��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�ل��ه��ي��ئ��ات و�ل���دو�ئ���ر و�ل�����ش��رك��ات 
�لعاملية �لتي تطبق منوذج �لتميز 

�مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة رئ��ي�����ص ف��ري��ق 
تعريف  �أه��م��ي��ة  و�لتميز  �جل���ودة 
�أكرث  عددهم  و�لبالغ  �مل�شاركني 
من 350 م�شاركا باأهم �إجناز�ت 
�ل�شوء  وت�شليط  �أبوظبي  �شرطة 
�ل�شنوي  �مل��ن��ت��دى  ه���ذ�  يف  عليها 
�مل�شتوى  �لأه��م على  يعد  و�ل��ذي 
من  �لتميز  جم���ال  يف  �لأوروب�����ي 

وت��اأت��ي  موؤ�ش�شاتها  يف  �لأوروب�����ي 
�لعامة لل�شرطة  �لقيادة  م�شاركة 
�مل�شتوى  على  ح�شورها  لتعزيز 
�ل�����دويل و�لط�����الع ع��ل��ى �أف�����ش��ل 
�مل���م���ار����ش���ات �ل���ت���ي ق����ام ب��ع��ر���ش��ه��ا 
�مل�������ش���ارك���ون و�جل����ه����ات �ل��ف��ائ��زة 
ب���اجل���ائ���زة �لأوروب������ي������ة ل���ل���دورة 
ول��ف��ت   .  2013 ل��ع��ام  �حل��ال��ي��ة 

ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  دور  �إىل 
�أب��وظ��ب��ي يف �مل���وؤمت���ر ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�لر�عي �لذهبي و�لذي جتلى من 
كاملة  �شفحة  تخ�شي�ص  خ��الل 
متيز  لإب���ر�ز  �لإجنليزية  باللغة 
�أبوظبي يف كافة جمالت  �شرطة 
�مل�شاركني من  �أمام جميع  �لعمل 
خم��ت��ل��ف �ل�����دول ك��م��ا مت ع��ر���ص 
�جلهات  �إح��دى  كونها  �إجناز�تها 
�مل��ت��م��ي��زة �ل���ت���ي ت��ت��ب��ن��ى �ل��ن��م��وذج 
�أن  يذكر  عملياتها.  يف  �لأوروب���ي 
للموؤمتر  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  وف���د 
�شم �لعقيد ثاين بطي �ل�شام�شي 
و�مل���ق���دم  �ل���ت���دري���ب  �إد�رة  م���دي���ر 
�إد�رة  مدير  �مل��ه��ريي  حممدعلي 
خلفان  و�ل��ر�ئ��د  �لعاملني  تقييم 
�ل��ت��ع��ل��ي��م  �إد�رة  م���ن  �مل���ن�������ش���وري 
رئي�ص  �لدو�شري  ر��شد  و�ل��ر�ئ��د 
ق�����ش��م �أم���ان���ة �ل��ت��م��ي��ز �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
وتطوير  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ب�����اإد�رة 
�ل�شيد  ت��غ��ري��د  و�ل��ن��ق��ي��ب  �لأد�ء 
و�لنقيب �شمرية �لعتيبي وبع�ص 

�لعاملني يف جمال �لتميز. 

ل��ل��م��رك��ب��ات ف�����ش��ال ع��ن ����ش��ت��خ��د�م 
حز�م �لأمان.

�لفرة  يوميا يف  �ملعر�ص  وي�شتمر 
�إىل  م�شاء  �خلام�شة  م��ن  �مل�شائية 

�حل����ادي����ة ع�������ش���رة م�������ش���اء ح���ت���ى 2 
نوفمرب �ملقبل.

بحث خطة اإعداد ور�سة التخطيط 
ال�سرتاتيجي للدفاع املدين

•• ابوظبي-وام: 

ناق�ص جمل�ص تطوير قطاع �لدفاع �ملدين �لحتادي خالل �جتماعه �ل�شاد�ص لعام 2013 برئا�شة 
�للو�ء نا�شر خلريباين �لنعيمي �لأمني �لعام ملكتب �شمو نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
رئي�ص �ملجل�ص خطة �إعد�د ور�شة �لتخطيط �ل�شر�تيجي للدفاع �ملدين وتاأهيل مهند�شي �لوقاية 
و�ل�شالمة لالعتماد �لدويل من قبل �ملنظمة �لوطنية للحماية من �حلريق. كما ناق�ص �ملجل�ص عدد� 
من �ملو�شوعات �ملدرجة على جدول �لأعمال و�أتخذ ب�شاأنها �لقر�ر�ت �ملنا�شبة. ح�شر �لجتماع �لذي 
عقد بقاعة �لجتماعات يف مقر �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي �للو�ء �أحمد نا�شر �لري�شي مدير عام 

�لعمليات �ملركزية ب�شرطة �أبوظبي ع�شو �ملجل�ص و�أع�شاء �ملجل�ص وعدد من �ل�شباط. 

املنتدى القت�صادى العاملى:

الإمارات الأوىل يف ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا يف امل�ساواة بني اجلن�سني

•• جنيف-وام:

�أكد تقرير �شدر �م�ص �جلمعة فى جنيف عن �ملنتدى �لقت�شادى �لعاملى 
و��شتمل على در��شة �شمت 133 دولة حول �مل�شاو�ة بني �جلن�شني �أن دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة �حتلت �ملرتبة �لوىل على م�شتوى دول منطقة 
�ل�شرق �لو�شط و�شمال �أفريقيا بعدما حققت معدلت م�شاو�ة متميزة بني 
�جلن�شني فى جودة �لتعليم وغريها من �ملعايري �لتى ��شتندت �ليها �لدر��شة 
فى  و�مل�����ش��او�ة  و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية  �مل�شاهمة  ت�شمنت  و�لتى  �لدولية 
جمال �لرعاية �ل�شحية للمر�أة فى تلك �لدول. وت�شمت �لدر��شة �مل�شاهمة 
�لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�مل�شاو�ة يف جمال �لرعاية �ل�شحية للمر�أة يف تلك 
�لدول. و�أو�شح �لتقرير �أن �لبحرين حلت يف �ملركز 112 عامليا وقطر يف 
 2012 86 دولة مت تقييمها يف عامي  �أن  115 عامليا ونوه �لتقرير �إىل 
133 دولة حققت حت�شنا فعليا فى �شد �لفجوة بني  2013 من ��شل  و 
�إحتالل  من  متكنت  �أي�شلند�  �أن  �إىل  م�شري�  �لفرة  تلك  خالل  �جلن�شني 
�ملرتبة �لوىل لل�شنة �خلام�شة على �لتو�ىل باعتبارها �لدولة �لأكرث تقدما 
ب��ني �جلن�شني وج���اءت بعدها فى  �مل�����ش��او�ة  �ل��ع��امل يف جم��ال  على م�شتوى 
�ملر�كز حتى �لعا�شر كل من فنلند� و�لرنويج و�ل�شويد ثم �لفلبني خام�شة 
للمرة �لأوىل تلتها �يرلند� ونيوزلند� ثم �لد�منارك و�شوي�شر� ونيكار�جو� 
يف �ملركز �لعا�شر. وقال �لتقرير �نه على �ل�شعيد �لعاملي فاإن عام 2013 
�شهد �شد 96 يف �ملائة من �لفجوة بني �جلن�شني يف جمال �لرعاية �ل�شحية 
�نطالقه  �لتقرير منذ  ي�شملها  �لتي  �لأربعة  �لرئي�شية  �ملجالت  �أحد  وهو 

يف عام 2006.
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هيئة تنظيم الت�سالت تطرح برناجمها التدريبي حول احلكومة الذكية
�لفو�ئد و�ملز�يا من �أجل تلبية تطلعات �ملجتمع �لإمار�تي �لذي �أ�شبح 
�لذكاء و�حلركة من �أهم �شماته �ملميزة. ويتطرق �لربنامج �لتدريبي 
�إىل ن�شر �لوعي بني كافة �شر�ئح �ملجتمع حول �أهمية �ل�شتفادة من 
خدمات �حلكومة �لذكية عرب ��شتي�شاح توقعات �ملتعاملني و�إ�شر�ك 
�ل�شباب باعتبارهم من �أن�شط �لفئات تفاعال على من�شات �لتو��شل 
�شناعة  م�شتقبل  خارطة  يديها  بني  حتمل  �لتي  و�لفئة  �لجتماعي 
�لفردية لأكرث من  �لقدر�ت  �لتقنيات. وي�شتهدف �لربنامج تطوير 
2000 من �لعاملني يف �جلهات �حلكومية عرب �لإمار�ت و�جلامعات 
�لذكية  باحلكومة  �خلا�شة  و�خل��رب�ت  �ملعرفة  تعميم  بهدف  وذل��ك 
�لإم���ار�ت  روؤي���ة  م��ع  �ملجتمع متا�شيا  عنا�شر  ك��اف��ة  ب��ني  ذل��ك  ون�شر 
2021 �لر�مية �إىل بناء �قت�شاد يتمتع بالتناف�شية و�ملرونة �لكافية 

لتحقيق �أف�شل �لنتائج �لعاملية.

و�لعديد  �خلا�ص  �لقطاع  و�شركات  �حلكومية  �لدو�ئر  خمتلف  عن 
من �ل�شخ�شيات �لبارزة ذ�ت �حل�شور �لقوى على من�شات �لتو��شل 
�ل��دول��ة. و�أ���ش��اف �ن جيتك�ص  �أو د�خ��ل  ���ش��و�ء م��ن خ��ارج  �لجتماعي 
ي�����ش��ت��ق��ب��ل �أك�����رث م���ن 139 �أل���ف���ا م���ن حم����ريف ق���ط���اع �لت�����ش��الت 
كبار  �شنويا  وي�شتقطب  دولة   144 �لقادمني من  �ملعلومات  وتقنية 
�إىل  �شن�شعى  ول��ذل��ك  �ل��ع��امل  ح��ول  م��ن  �حلديثة  �لتقنيات  م�شنعي 
مع  �ت�شال  ق��ن��و�ت  لفتح  �لكبري  �ل��زخ��م  ه��ذ�  م��ن  �ل�شتفادة  تعظيم 
�طالق  �ن  و�و�شح  �ملحلي.  �ملجتمع  وكذلك  �مل�شلحة  �أ�شحاب  كافة 
على  �لهيئة  حر�ص  منطلق  من  ياأتي  �جلديد  �لتدريبي  �لربنامج 
�لرتقاء بعنا�شر �لكفاءة و�ل�شفافية معربا عن �مله من خالل هذه 
�لرب�مج �لتمكن من �لو�شول لأكرب عدد من �مل�شتفيدين �لأمر �لذي 
ن�شر وتر�شيخ ثقافة  �إىل  �لر�مية  قيادتنا �حلكيمة  روؤية  �شيعزز من 

وجمتمع  جهة  م��ن  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  ب��ني  �لجتماعي  �لتو��شل 
�لعامل. ويتمحور  �أنحاء  باقي  و�أي�شا مع  �أخ��رى  �لإم��ار�ت من جهة 
�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  كيفية  ح��ول  �جل��دي��د  �لتدريبي  �لربنامج 
�لذكية  �لأجهزة  من�شات  عرب  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  مع  للمتعاملني 
�ملتحركة بطريقة عملية و�شهلة �ل�شتخد�م دون �إغفال عامل جودة 
�خلدمات ومرونتها بالإ�شافة �إىل �شمان ��شتد�مة �لنهو�ص مب�شتوى 
�ملجتمع  �شمات  م��ن  �أ�شبحت  �لتي  �ملتميزة  �لإلكرونية  �خل��دم��ات 
�لإمار�تي و�ملحرك لتطور �حلركة �لقت�شادية لدولة �لإمار�ت. ومت 
ت�شميم برنامج �لتدريب على �حلكومة �لذكية من قبل هيئة تنظيم 
�أ�شحاب  تخدم  �لتي  �ملمار�شات  باأف�شل  �لتوعية  بهدف  �لت�شالت 
�أح��دث  �مل�شلحة وذل���ك ع��رب �لركيز على ج���ودة �خل��دم��ات ور���ش��د 
��شتخال�ص  كيفية  على  و�لتعرف  �لذكية  �ملتحركة  �لأجهزة  تقنيات 

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت هيئة تنظيم �لت�شالت عن برناجمها �لتدريبي �ملو�شع حول 
�حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة. وي��ق��دم �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي �جل��دي��د ع���دد� من 
�لنماذج �لتي تغطي كافة �جلو�نب �ملتعلقة بخدمات �حلكومة �لذكية 
مثل تطوير تطبيقات قادرة على تقدمي خدمات �حلكومة وحتديث 
�ملتحركة  �ملن�شات  على  متوفرة  لت�شبح  حالية  �إل��ك��رون��ي��ة  خ��دم��ة 
جودتها  وفح�ص  �ملتحرك  �لهاتف  تطبيقات  ت�شميم  �إىل  بالإ�شافة 

وحمايتها �أمنيا. 
وقال �شعادة حممد نا�شر �لغامن مدير عام هيئة تنظيم �لت�شالت 
�ن �أ�شبوع جيتك�ص للتقنية يعد من�شة مثالية لإطالق هذ� �لربنامج 
ممثلني  تو�جد  مع  خ�شو�شا  �لذكية  باحلكومة  �خلا�ص  �لتدريبي 

عن فئة القطاع احلكومي

جمارك دبي تفوز بجائزة امل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات على م�ستوى ال�سرق الأو�سط
•• دبي-الفجر:

ف���ازت ج��م��ارك دب��ي ب��امل��رك��ز �لأول 
ل��ل��ج��ائ��زة �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 
فئة  ع��ن  للموؤ�ش�شات  �لجتماعية 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي 

�ل�شرق �لأو�شط.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل �حل���ف���ل �ل����ذي 
نظمته �ل�شبكة �لعربية للم�شوؤولية 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �جلهة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ملنظمة للجائزة يف فندق �لعنو�ن 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  �آل  �شعيد 
�لأعلى  �لرئي�ص  �مل��دين  للطري�ن 
و�ل���رئ���ي�������ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ط���ري�ن 
�لإم�������������ار�ت و�مل����ج����م����وع����ة رئ��ي�����ص 
�ل�شيدة  وبح�شور  دب���ي،  م��ط��ار�ت 
�ل�شبكة  رئ��ي�����ش��ة  �مل��رع�����ش��ي  ح��ب��ي��ب 
�لجتماعية  للم�شوؤولية  �لعربية 

�ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 
�مل�����ش��ارك��ات يف ه���ذه �ل����دورة 111 
م�شاركة. وت�شلم �جلائزة نيابة عن 
�شقر  خليل  �ل�شيد  دب���ي  ج��م��ارك 

مدير �إد�رة �لت�شال �ملوؤ�ش�شي. 
�ملرع�شي  حبيبة  �ل�شيدة  و�أ���ش��ادت 
ب��امل�����ش��ارك��ات �مل�����ش��ت��م��رة جل��م��ارك 
دب����ي يف ه����ذه �جل����ائ����زة و�ل��ن��ت��ائ��ج 
�ل�شنو�ت  مدى  على  حققتها  �لتي 
ح�����ش��ول��ه��ا  �أن  م����وؤك����دة  �مل���ا����ش���ي���ة، 
على  ي��دل  �ملتقدم  �ملركز  ه��ذ�  على 
بقيام  �لعليا  �لإد�رة  م��ن  �لل��ت��ز�م 
�ل����د�ئ����رة ب�����دور ه����ام يف �مل��ج��ت��م��ع 
�ل��رئ��ي�����ش��ي لها  �ل��ع��م��ل  �إىل ج��ان��ب 
وم�������ش���ان���دت���ه���ا ل���ك���اف���ة �مل���وظ���ف���ني 
كما  �ملختلفة،  و�لد�ر�ت  و�لق�شام 
يوؤكد هذ� �لفوز وجود ��شر�تيجية 
تتعلق  دب����ي  ج���م���ارك  و����ش��ح��ة يف 
و�لبيئية،  �لجتماعية  بامل�شوؤولية 

وتعزيز  �لبيئية،  و�لأم��ور  �ملجتمع 
وع�����ي �مل��ج��ت��م��ع ب��ق�����ش��اي��ا �مل��ل��ك��ي��ة 
�ل���ف���ك���ري���ة وخم����اط����ر ����ش��ت��ه��الك 

�ملنتجات �ملقلدة. 
ب��ه��ذه  �ل����د�ئ����رة  ف����وز  �أن  و�أو�����ش����ح 
فريق  �هتمام  نتيجة  جاء  �جلائزة 
�ل���ق���ي���ادة ب���ال���د�ئ���رة ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة، و�إط����������الق وت��ن��ف��ي��ذ 
�أ�شهمت  �لعديد من �ملبادر�ت �لتي 
�أن  موؤكد�  �جلانب،  ه��ذ�  تفعيل  يف 
حاليا  ت��ع��د  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
ج����زء�ً م��ن �إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة ج��م��ارك 
دب�����ي، ومب����ا ي���ت���و�ك���ب و�له���ت���م���ام 

�حلكومي بهذ� �جلانب.
ت��رك��ز  �أن ج���م���ارك دب����ي  و�أ�����ش����اف 
يف م���ب���ادر�ت���ه���ا �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع��ل��ى 
�لبيئة  ه��ي  رئي�شية  �أرب��ع��ة حم��اور 
و�مل��ج��ت��م��ع و�ل��ع��م��الء و�مل��وظ��ف��ني، 
ك��م��ا ت��ب��ن��ت �ل����د�ئ����رة �ل��ع��دي��د من 

م�����ش��وؤويل  م��ن  وع���دد  للموؤ�ش�شات 
ومم���ث���ل���ي �ل���ق���ط���اع���ي �حل���ك���وم���ي 
و�خل���ا����ص ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �مل�����ش��ارك��ة 
يف �جل��ائ��زة، ومت خ��الل��ه �لإع���الن 
دورتها  يف  باجلائزة  �لفائزين  عن 

�ل�شاد�شة وتكرميم.
ك��م��ا �أح�����رزت ج��م��ارك دب���ي �مل��رك��ز 
�ل�����ث�����اين م���ن���ا����ش���ف���ة م�����ع ����ش���رك���ة 
�شمن  �مل��ح��دودة  للطاقة  دول��ف��ني 
ف��ئ��ة �ل��ت��ع��اون م���ع �مل��ن��ظ��م��ات غري 

�حلكومية.
وج����اء ف����وز ج���م���ارك دب����ي ب��امل��رك��ز 
و�ملمار�شات  �ملبادر�ت  �لأول يف ظل 
�ملجتمعية �مل�شتد�مة �لتي �أطلقتها 
ون��ف��ذت��ه��ا �ل����د�ئ����رة وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا 
�لتي  للجائزة  �لرئي�شية  للمعايري 
80 �شركة وموؤ�ش�شة  �شاركت فيها 
�لقطاعني  م��ن  و�أج��ن��ب��ي��ة  ع��رب��ي��ة 
�ل����ع����ام و�خل����ا�����ص ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 

وت�شهد تطوير� م�شتمر�.
جمارك  �ملرع�شي:  حبيبة  وق��ال��ت 
دب����ي ب��ه��ذه �ل��ن��ج��اح��ات ت��ق��دم لنا 
من����وذج����ا ي���ح���ت���ذى ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل�شبكة  يف  ونعتربها  �حلكومية، 
�لجتماعية  للم�شوؤولية  �لعربية 
للموؤ�ش�شات در��شة حالة يف �ملحافل 

�لدولية �لتي ن�شارك فيها .
م����ن ج���ان���ب���ه �أع�������رب خ��ل��ي��ل ���ش��ق��ر 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��ر 
ب��ج��م��ارك دب���ي ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بهذ� 
�لجناز �جلديد للد�ئرة، قائال �إن 
�جلائزتني تتوجان �خلطو�ت �لتي 
ق��ط��ع��ن��اه��ا ع��ل��ى ط��ري��ق �مل���ب���ادر�ت 
على  ح�شولنا  ومنها  �ملجتمعية، 
 8000 �يه  ��ص  �لعاملية  �ملو��شفة 
وتركيزنا  �لجتماعية،  للم�شاءلة 
على ح��ق��وق �مل��وظ��ف��ني و�ل��ع��م��الء، 
و�لهتمام مبختلف �شر�ئح وفئات 

�مل�����ش��اري��ع �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة، 
تعترب  �ل����د�ئ����رة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�ملجتمعية  بامل�شوؤولية  �هتمامها 
ج��زء�ً من �لإع��الن �لعاملي حلقوق 
�لإن�شان �ل�شادر عن منظمة �لأمم 
�مل��ت��ح��دة و�لت��ف��اق��ي��ات �لب��ت��د�ئ��ي��ة 
مل���ن���ظ���م���ة �ل���ع���م���ل �ل����دول����ي����ة ك��م��ا 

ب��احل��ف��اظ على  ت��ل��ت��زم يف ع��م��ل��ه��ا 
وت�شجع  �لطبيعية  و�مل��و�رد  �لبيئة 
و�شركائها  وع��م��الئ��ه��ا  موظفيها 
على تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لتي 
حتد من خماطر �لتلوث و�لب�شمة 
باإعادة تدوير  �لكربونية و�للتز�م 
كان  حيثما  �لطاقة  وتوفري  �مل��و�د 

للم�شاعدة  و�أ���ش��اف��ت  ممكناً  ذل��ك 
ن�شتفيد  �ل���ه���دف  ه���ذ�  حت��ق��ي��ق  يف 
يتفق  �جل���ودة مب��ا  �إد�رة  نظام  م��ن 
م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات م��و����ش��ف��ة �لآي�����زو 
وم��و����ش��ف��ة   14001:2004
�مل�������ش���اءل���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة �إ������ص �ي��ه 

.8000:2008

تخريج دورتني تخ�س�سيتني بكلية ال�سرطة
)الطرق( ت�ستعر�ض مع جمموعة دبي للجودة 

املقارنات املعيارية ملوؤ�سرات الأداء املوؤ�س�سي

اأدنيك ت�ست�سيف معر�ض وموؤمتر اأبوظبي الطبي غدا
اختتام اأعمال الندوة الدولية لنظام الوقاية من ال�سعاع يف اأبوظبي

وبهذه  �لتاأهيل.  و�إع���ادة  و�لتمري�ص  �ملر�شى  و�شالمة  �لأول��ي��ة  �ل�شحية 
�ملنا�شبة، قال حميد مطر �لظاهري، �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �لتجارية يف 
�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�ص �أدنيك : يعد معر�ص وموؤمتر �أبوظبي 
ملا يحمل يف طياته من  �لعاملي  �مل�شتوى  �ملهمة على  �لفعاليات  �لطبي من 
للتو��شل  ه��ام��ة  من�شة  للم�شاركني  �شيوفر  حيث  و�إن�شانية،  طبية  قيم 
وتعزيز معرفتهم وتبادل �لأفكار. كما �شيتناول �ملوؤمتر �أحدث �لكت�شافات 
 5 من  �أكرث  ي�شتقطب  �أن  �ملتوقع  ومن  �لتكنولوجية،  و�لتطور�ت  �لطبية 
 . �لعام  �أبوظبي هذ�  �لعا�شمة  �لطبية يف  �ملهن  �آلف متخ�ش�ص من كافة 
�مل�شتوى من خمتلف  رفيع  200 متحدث  �أك��رث من  �مل��وؤمت��ر  يف  وي�شارك 
جمموعة  �لقطاع  يف  و�لعاملني  للمهنيني  و�شيوفر  �لطبية،  �لتخ�ش�شات 
�أبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�ص  �شي�شجع  كما  �ل��ت��ج��اري��ة.  �لفر�ص  م��ن  و��شعة 
ومن  �لطبي،  �لقطاع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ح��ول  �لبناء  �حل��و�ر  �لطبي 
 15 60 �شركة عار�شة من ما يزيد عن  �أكرث من  �أن ي�شارك فيه  �ملتوقع 
بلد�ً من جميع �أنحاء �لعامل. و�أ�شاف �لظاهري: تعد �إمارة �أبوظبي وجهة 
د�عمة وحمفزة لالبتكار و�لتكنولوجيا وتنمية ر�أ�ص �ملال �لب�شري. ونحن 
على  للتاأكيد  و�لأهمية  �حلجم  بهذ�  موؤمتر�ت  ��شت�شافة  على  حري�شون 
و�حلو�فز  �لجتماعات  قطاع  يف  �لأهمية  متنامية  كوجهة  �أبوظبي  مكانة 
�ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  و�مل��ع��ار���ص  و�مل���وؤمت���ر�ت 
للمعار�ص  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ملتكاملة  و�خل��دم��ات 

�أدنيك‘ .

حتليل �ملخاطر يف �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية، و��شتخد�م �أ�ش�ص ومبادئ نظم 
�لدفاع �ملدين يف �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية، وت�شميم وتنفيذ وتقييم بر�مج 
ق�شايا  عن  �فر��شية  �شيناريوهات  وتطبيق  �ملهنية،  و�ل�شالمة  �لتوعية 
�ملتعلقة  �لالزمة  �ملهار�ت  و  باملعارف  �مل�شاركني  �إك�شاب  عن  ف�شاًل  و�قعية 
بتحديد مفهوم وظائف �لعملية �لإد�رية، و�إبر�ز مهار�ت �لتوجيه �لإر�شادي 
للموظفني، و��شتخد�م مهار�ت �لت�شال �لفعال، وتطبيق منهجيات حتفيز 

ومكافاأة �ملوظفني بوز�رة �لد�خلية.
علي  �شيف  �لعقيد  ير�فقه  �حلنكي،  �شامل  �لعميد  ق��ام  �حل��ف��ل،  ختام  ويف 
علي �خلزميي؛  �أحمد  �لدكتور  و�ملقدم  �ل�شرطة،  كلية  عام  �لكتبي؛ مدير 
مدير معهد تدريب �ل�شباط، بتوزيع �ل�شهاد�ت على �خلريجني، بح�شور 

مديري �لإد�ر�ت وروؤ�شاء �لأق�شام و�شباط �لكلية.

وز�رة  قطاعات  خمتلف  من  �شابطاً   32 بتخريج  �ل�شرطة  كلية  �حتفلت 
�ملخاطر  وحتليل  تقييم  دورة  هما  تخ�ش�شيتني،  دورت���ني  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
و�للتان نظمهما  للموظفني،  �لإر�شادي  �لتوجيه  ودورة  �ملهنية،  و�ل�شالمة 

معهد تدريب �ل�شباط، يف قاعة �لحتاد بكلية �ل�شرطة.
ب��وز�رة  �مل�شاندة  و�خلدمات  �ملالية  عام  مدير  �حلنكي،  �شامل  �لعميد  و�أك��د 
وفق  �لب�شرية  ك��و�دره��ا  تطوير  على  �لد�خلية  وز�رة  ح��ر���ص  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
توجيهات  جت�ّشد  �ل��ت��ي  �ل��ر�ه��ن��ة،  للتطور�ت  �مل��و�ك��ب��ة  �لتدريبية،  �خل��ط��ة 
�لتدريبية، وتاأهيل و�شقل مهار�ت  �ل�شرطية بالهتمام باملنظومة  �لقيادة 

�ل�شباط.
وقال �إن هذه �لدور�ت تهدف �إىل �إك�شاب �مل�شاركني �ملعارف و�ملهار�ت، وتاأتيان 
لبيان تعريف �ملفهوم �حلديث لل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية، وتطبيق مد�خل 

ت�شتلزم تعزيز دور �لهيئة كموؤ�ش�شة ت�شعى �إىل د�ئماً �إىل حتقيق �جلودة يف 
خدماتها كافة، و�أن زيارة �لوفد تقع يف �إطار جهود �لتعاون لتحقيق �أكرب 
قدر من �ل�شتفادة �ملتبادلة مع �شركائنا عرب �خلرب�ت �ملتوفرة لكل �أع�شاء 

�ملجموعة.
للجودة،  دب��ي  جمموعة  �أع�شاء  من  ع�شو�ً   20 �شم  �لوفد  �أن  و�أ�شافت: 
1994 من ِقبل د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية وبرعاية  �لتي تاأ�ش�شت يف عام 
�آل مكتوم، بهدف تنفيذ �ملبادر�ت  �أحمد بن �شعيد  كرمية من �شمو �ل�شيخ 
�لتي ت�شعى �إىل حت�شني بيئة �لأعمال يف �لدولة، يعملون يف هيئات ودو�ئر 
خمتلفة وهي: د�ئرة �لأر��شي و�لأم��الك، جائزة حمد�ن بن ر��شد لالأد�ء 
�لتعليمي �ملتميز، هيئة دبي للطري�ن، مو��شالت �لإمار�ت، وز�رة �لثقافة، 
تيكوم لال�شتثمار�ت، وموؤ�ش�شة EMPOWER ، حيث د�ر نقا�ص ثري 
�أرق��ى  �إىل  ب��ه  �لنهو�ص  ومقومات  �ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  م��وؤ���ش��ر�ت  ع��ن  وح��ي��وي 
�ملعايري �لعاملية ، ما ي�شاعد على دفع �لنمو �لقت�شادي للدولة، ون�شر ثقافة 
�إليه يف  ُيق�شد  �إم��ارة دبي �شارت مركز�ً عاملياً  �أن  ومفاهيم �لتميز، خا�شة 

�ملقارنات �ملعيارية يف هذ� �ملجال. 

•• هيئة الطرق واملوا�صالت – جمدي ابوزيد:

��شتقبلت �إد�رة �لتطوير و�لأد�ء �ملوؤ�ش�شي بقطاع �ل�شر�تيجية و�حلوكمة 
للجودة  دب��ي  جمموعة  م��ن  وف���د�ً  و�مل��و����ش��الت،  �ل��ط��رق  بهيئة  �ملوؤ�ش�شية 
�ملطبقة يف نظام  للممار�شات  بهدف �لطالع على عر�ص مقارنة معيارية 
�إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي بالهيئة، ومعرفة نظام )�أد�ء( �لذي يت�شمن موؤ�شر�ت 
�لأد�ء لكل �إد�ر�ت �لهيئة، �إ�شافة �إىل �خلطط �ل�شر�تيجية، وكيفية و�شع 

�لأهد�ف ومر�قبة تنفيذها.
�ملوؤ�ش�شي  و�لأد�ء  �لتطوير  �إد�رة  مدير  �جل��رم��ن،  �شيخة  �ل�شيدة  وق��ال��ت 
�إن �لزيارة ��شتملت على عدة حماور رئي�شة عرب عرو�ص مرئية  بالهيئة: 
قدمها فريق عمل �لإد�رة، تناولت �لهيكل �لتنظيمي للهيئة و�إد�رة �لتطوير 
�إد�رة  نظام  حمتويات  عن  ف�شاًل  �لإد�رة،  و�أق�شام  ومهام  �ملوؤ�ش�شي،  و�لأد�ء 

�لأد�ء )�أد�ء.
و�أكدت �أن هيئة �لطرق و�ملو��شالت تعترب �أحد �أبرز �ل�شركاء يف جمموعة 
دبي للجودة، وت�شهم ب�شكل فّعال يف �لرتقاء بالأد�ء �ملوؤ�ش�شي، و�أن خطتنا 

•• اأبوظبي–الفجر: 

للمعار�ص  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ت�شت�شيف   –2013 �ك��ت��وب��ر   24
 29-27 �لفرة من  �لطبي يف  �أبوظبي  �أدنيك فعاليات معر�ص وموؤمتر 
�أكتوبر �جلاري. ويعد هذ� �حلدث �أحد �أهم فعاليات �لرعاية �لطبية على 
م�شتوى �ملنطقة. و�شي�شم �ملعر�ص �أبرز �شركات �لرعاية �ل�شحية �لدولية 
ل�شتعر��ص �أحدث منتجاتها وخدماتها �شمن قطاعات �لطو�رئ و�لرعاية 

�لن�شاط  و�شالمة  �لطبية  �لرعاية  جمال  يف  �لإ�شعاع  ��شتخد�م  �شالمة  �إىل 
�لإ�شعاعي �لطبيعي يف �لبيئة. كما �شهدت �لندوة م�شاركة �إقليمية كبرية من 
قبل �ملهتمني و�لعاملني يف جمال �لوقاية من �لإ�شعاع مبا يف ذلك �لعديد 
من ممثلي من دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �لذين حر�شو� على �مل�شاركة 
من �أجل �لطالع وتطبيق �أف�شل ممار�شات �ل�شالمة �لتي يتم �تباعها على 
م�شتوى �لعامل. و�أعرب �لدكتور وليام تر�فر�ص مدير عام �لهيئة �لحتادية 
للرقابة �لنووية عن �شعادته باحل�شور �ملكثف �لذي �شهدته �لندوة �لدولية 
�لثانية لنظام �لوقاية من �ل�شعاع .. وقال �إن ��شت�شافت �أبوظبي لهذ� �حلدث 
وجتمع نخبة من �لكو�در �لدولية يف جمال �حلماية من �لإ�شعاع حتت �شقف 
و�حد خلق بيئة خ�شبة لتبادل �لأفكار وعر�ص �أف�شل �ملمار�شات �لتي ميكن 

تطبيقها مبا�شرة يف دولة �لإمار�ت ودول جمل�ص �لتعاون �خلليجي . 

•• اأبوظبي-وام:

�إختتمت يف �أبوظبي م�شاء �أم�ص �لول �لندوة �لدولية �لثانية لنظام �لوقاية 
بالتعاون  �لنووية  للرقابة  �لهيئة �لحتادية  ��شت�شافتها  و�لتي  �ل�شعاع  من 
بفندق  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �ل��ن��دوة  فعاليات  �لإم�����ار�ت. ح�شر  دول���ة  م��ع حكومة 
�لإ�شعاع.  �لوقاية من  رو�د جمال  �أبوظبي عدد من  كابيتال هيلتون  غر�ند 
خل�شت  �لتي  �لنتائج  �أي���ام  ثالثة  م��د�ر  على  �ل��ن��دوة  يف  �مل�شاركون  وناق�ص 
�ملجالت  يف  �لإ�شعاع  من  �لوقاية  ب�شبل  �خلا�شة  �لأب��ح��اث  جمموعة  �إليها 
�جل�شم  على  �لإ�شعاع  تاأثري  حول  �لنقا�شات  وتركزت  �ملختلفة.  و�ل�شناعات 
�لب�شري و�شبل �لتخل�ص من �لتلوث �لإ�شعاعي يف ظل حادثة فوكو�شيما يف 
�ليابان عام 2011 و�أف�شل �ملمار�شات لإد�رة �لإ�شعاعي �لطبيعي بالإ�شافة 

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جممع وعياد�ت رويال 

�شريج ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1221110 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �شعيد �شلطان بن حرمل �لظاهري )%80(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شرف �حمد علي حامد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي ها�شم مر�د �لبلو�شي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*5

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

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة ح�شانكو لعمال 

�حلد�دة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1131037 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

بر�بها �جاري �شيفابر��شاد من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد نا�شر حمد �لبلو�شي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شليمان خلفان علي �حل�شاين
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ ب����وث����ان 
ب���ي���دي���ك���اي���ل ع���ب���د�مل���ج���ي���د    
�جل����ن���������ش����ي����ة  ه�������ن�������دي   -
-ج��������������و�ز �������ش������ف������ره  رق�����م   
)1671475(    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/5958003

فقدان جواز �سفرت
فقد  �مل��دع��و/ ���ش��رد�ر علي 
حممد رم�شان- باك�شتاين 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج����و�ز �شفره  
    )1804431( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   050/7233888

فقدان �سهادة ا�سهمت
مت ف��ق��د ���ش��ه��ادة م������ز�رع �ب��ق��ار 
�مل��رح��وم/�ح��م��د  با�شم   - �ل��ع��ني 
�مار�تي  �حلو�شني  مطر  ح�شن 
�جل��ن�����ش��ي��ة- �م������ارة �ب��وظ��ب��ي- 
ي����رج����ى �لت���������ش����ال ع���ل���ى رق���م 
)050/7429600( يف حال 

مت �لعثور على �ل�شهادة.

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ خديجه نور 
حممد ح�شن نز�د      - �ير�ين 
�شفرها   -ج�����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة 
    )27050098( رق�����م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   050/3307860

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شوم �وماكوب 
ل����ي����ربي����ج����ا    - �ل��ف��ل��ب��ني 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج������و�ز ���ش��ف��ره  
    )7153287( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   050/6667790

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ك��اي��ال���ص 
ت���ي���ج���و ج����وي����ل  - ه��ن��دي 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج������و�ز ���ش��ف��ره  
    )2469062( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   050/5543774
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حتت رعاية نهيان مبارك  

موؤمتر ال�سيدلة يف ابوظبي يناق�ض تر�سيد ا�ستهالك امل�سادات احليوية 

قا�سم العوم : تطبيق الأنظمة اللكرتونية 
يف املن�ساآت ال�سيدلنية حد من الأخطاء 

•• ابوظبي-الفجر:

مبارك  نهيان  �ل�شيخ  رع��اي��ة  حت��ت 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �ل 
يف  �م�����ص  ع��ق��دت  �ملجتمع  تنمية  و 
�بوظبي فعاليات موؤمتر م�شت�شفى 
لل�شيدلة  �ل��ث��ان��ى  �ل�����دوىل  �ل���ن���ور 
حت���ت ���ش��ع��ار �ل�����ش��الم��ة و�جل�����ودة 
و�ل��ت��م��ي��ز يف مم���ار����ش���ة �ل�����ش��ي��دل��ة 
250 طبيبا و  مب�شاركة �كرث من 
�شيدلنيا وخمت�شا يف جمال علوم 
�ل�شيدلية و مب�شاركة حما�شرين 
و�ل��ع��ي��اد�ت  كلينك  كليفالند  م��ن 
�بوظبي  ل�شركة  �لتابعة  �خلارجية 
ل���ل���خ���دم���ات �ل�������ش���ح���ي���ة ����ش���ح���ة و 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �ل���ن���ور وم�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ل��ك��ورن��ي�����ص ل��ل��ن�����ش��اء و�ل�������ولدة يف 
للعلوم  �ل��ع��ني  و ج��ام��ع��ة  �ب��وظ��ب��ي 

و�لتكنولوجيا .
و �كد �لدكتور قا�شم �لدكتور قا�شم 
�لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�ص  �لعوم 
م�شت�شفيات �لنور رئي�ص �ملوؤمتر يف 
كلمة �لفتتاحية �ن دولة �لإمار�ت 
وز�رة  يف  ممثلة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أب��و  يف  �ل�شحة  هيئة  ث��م  �ل�شحة 
قيا�شية  عاملية  �أنظمة  تطبق  ظبي 
للتحكم يف ت��د�ول �لأدوي���ة، و�حلد 
من �لو�شفات غري �ل�شرورية ، ل 
�شيما �مل�شاد�ت �حليوية كما تطالب 
على  �حلفاظ  �ل�شيدلنية  �ملن�شاآت 
م��ع��اي��ري �ل��ن��ق��ل �ل�����ش��ل��ي��م وم��ن��اول��ة 
وتخزين �لأدوية ، كما ت�شجع هيئة 
�ل�شحة يف �بوظبي �ل�شيادلة على 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  ����ش��ت��خ��د�م 
�ملتاحة، �لتى قد ت�شاهم فى �لتقليل 
من �لأحد�ث �ل�شارة لالأدوية �لتى 

ميكن جتنبها. 
�ل�شكر  �لعوم  قا�شم  �لدكتور  ورف��ع 
و�لتقدير �ىل �ل�شيخ نهيان مبارك 
و�هتمامه  رع��اي��ت��ه  على  نهيان  �ل 
ب���ف���ع���ال���ي���ات �مل�����وؤمت�����ر وغ������ريه م��ن 
من  �ن��ط��الق��ا  �لعلمية  �مل���وؤمت���ر�ت 
�ه���ت���م���ام���ه ب����امل����وؤمت����ر�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ل��ت��ي ت�شقل �خل��رب�ت  و�ل��ل��ق��اء�ت 
وت��ت��ي��ح �مل��ج��ال �م���ام �ل��ت��ع��رف على 

جتارب �لخرين . 
�ل����ن����ظ����ام  �ن  �ل�������ع�������وم  و�و���������ش��������ح 
�للكروين لربط �ل�شيدليات مع 

�لدو�ء �مل�شيل للدم مع تناول �ملو�د 
و�ل��د�ك��ن��ة و �خل�����ش��ر�ء من  �لغنية 
�لدم  �شيولة  يزيد من  �خل�شرو�ت 
�ن  كما   ، خ��ط��ورة  ي�شكل  وب��ال��ت��ايل 
تفتح  �حل�شا�شية  م�����ش��اد�ت  بع�ص 
�ل�����ش��ه��ي��ة م���ا ت���زي���د �لك�����ل وي��ج��ب 

تنبيه �ملر�شى لذلك . 
�ل���رك���ي���ز على  �ن����ه مت  و�����ش���اف���ت 
ت��ف��اع��ل �مل�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت �ل��ع�����ش��ب��ي��ة 
م���ع �ل������دو�ء ، وي��ج��ب �ن���ه يف ح��ال 
ت��ن��اول �ل����دو�ء �لب��ت��ع��اد ع��ن تناول 
عقد  و�ن   ، �لع�شبية  �مل�شتح�شر�ت 
م��ث��ل ه����ذه �مل�����وؤمت�����ر�ت ي���رف���ع من 
م�����ش��ت��وى �ل���وع���ي ب���ني �ل�����ش��ي��ادل��ة 
بالغذ�ء  يت�شل  فيما  و�مل�شاعدين 
و�لدو�ء ول بد من �لتدريب لرفع 
درج���ة �ل��وع��ي ب��ني �ف����ر�د �ملجتمع 

ل�شتفادة �ملري�ص من �لدو�ء .
و��شارت �ىل توفر بر�مج �لكرونية 
تعرف بتفاعالت �لدوية مع �نو�ع 
�لغ���ذي���ة وي��ج��ب ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ادل��ة 

�للتز�م بها و�لعمل بها . 
كما حتدثت �لدكتورة �دلني �شليبا 
مديرة ق�شم �ل�شيدلة يف م�شت�شفى 
عن  و�ل�����ولدة  للن�شاء  �ل��ك��ورن��ي�����ص 
حت�����ش��ني ع��م��ل��ي��ات ���ش��رف �لدوي����ة 
�مل�شت�شفى  يف  �ملنومات  للمري�شات 
م�شرية �ىل �ن م�شت�شفى �لكورني�ص 
ن��ظ��ام متطور  ي��ط��ب��ق  �ب��وظ��ب��ي  يف 
للمنومات  �ل����دو�ء  ���ش��رف  �ل��ي��ة  يف 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ف��ت��ح خ��ز�ئ��ن �لدوي����ة 
وتغليف  �لبهام  ب�شمة  خ��الل  من 
عليها  ي���دون  بحيث  دو�ء  حبة  ك��ل 
قلل  ما  �ملري�شة  بيانات  �لكرونيا 
من �لخطاء �لدو�ئية ب�شكل كبري 
.  وق����ال �ل��دك��ت��ور �م����ان �ل��دوي��ن��ي 
يف  �مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  مدير 
�ن  �ل���ن���ور  م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة 
ع�شر  فيه  ت�شارك  �لطبي  �ملعر�ص 
�شركات متخ�ش�شة عر�شت �حدث 
�لدو�ئية  �ل�شناف  من  منتجاتها 

�ملختلفة . 
و�����ش���ار �ل��دك��ت��ور �ل��دوي��ن��ي �ىل �ن 
�عتمدت  �بوظبي  يف  �ل�شحة  هيئة 
 5،75 ي��ع��ادل  �مل��وؤمت��ر مب��ا  �شاعات 
����ش���اع���ة م���ع���ت���م���دة ح���ي���ث ي��ح�����ش��ل 
�شهاد�ت  على  �ملوؤمتر  يف  �مل�شاركني 

معتمدة .

�ل�شحي  �ل��ت��ام��ني  وج��ه��ات  �لهيئة 
و�ل���ن���ظ���ام �لل�����ك�����روين يف ر���ش��د 
�ل��ت��ف��اع��الت �ل���دو�ئ���ي���ة و�لخ���ط���اء 
�ل���دو�ئ���ي���ة و�ل���ن���ظ���ام �لل���ك���روين 
لو�شف و�شرف �لو�شفات �لدو�ئية 
�للكرونية  �لنظم  م��ن  وغ��ريه��ا 
��شهم وب�شكل كبري يف �عادة تنظيم 
�لقطاع �ل�شيدلين ورفع م�شتوى 
�لهام و�حلد  �لقطاع  �لد�ء يف هذ� 
من �لخطاء �لدو�ئية ب�شكل كبري 
م�شاعفات  م��ن  �حل���د  ج��ان��ب  �ىل 

تد�خل �لدوية وتفاعالتها . 
و�كد �لدكتور �لعوم �ن �لت�شريعات 
�لتي و�شعتها وز�رة �ل�شحة وهيئة 
ب�شكل  ��شهمت  �بوظبي  يف  �ل�شحة 
ك���ب���ري يف �حل�����د م����ن �مل�����ش��اع��ف��ات 

و�لخطاء �لدو�ئية . 
وت���ط���رق �ىل �ل�����ش��ن��اع��ة �ل��دو�ئ��ي��ة 
وز�رة  �ن  �ىل  م�������ش���ري�  �مل���ح���ل���ي���ة 
�ل�شحة وهيئة �ل�شحة يف �بوظبي 
و هيئة �ل�شحة يف دبي و�لقطاعات 
�ل�شحية �لخرى ت�شجع �ل�شناعات 
�ل����دو�ئ����ي����ة �مل��ح��ل��ي��ة م��و���ش��ح��ا �ن 
ي�شتوعب  ز�ل  م��ا  �مل��ح��ل��ي  �ل�����ش��وق 
جمال  يف  �ل�شتثمار�ت  م��ن  �مل��زي��د 
�ل�����ش��ن��اع��ات �ل���دو�ئ���ي���ة ل��ل��ح��د من 
ظل  يف  �لدوي����ة  ����ش��ت��ري�د  تكاليف 

تطور �ل�شناعة �لدو�ئية �ملحلية. 
و��شار �لدكتور �لعوم �ىل �ن �لنظام 
�ل�شحية  �لقطاعات  و�شعته  �لذي 
يف �ل�����ز�م �لط���ب���اء ب��ك��ت��اب��ة �ل���ش��م 
�ل��ع��ل��م��ي ل���الدوي���ة ����ش��ه��م يف �ع���ادة 
ب��ح��ي��ث ل  تنظيم ���ش��رف �لدوي�����ة 
تعطى �ولوية ل�شناف �شركة دون 

من �ملخت�شني يف هذ� �ملجال ، كما 
ح����ذرو� م��ن جل���وء ب��ع�����ص �مل��ر���ش��ى 
�م��ر����ص مزمنة  مم��ن يعانون م��ن 
ي�شفها  �ل���ت���ي  �لدوي������ة  ت����رك  �ىل 
�لط��ب��اء �مل��ع��اجل��ني وي���رك���زو� على 
و�لبع�ص   ، �لع�شبية  �مل�شتح�شر�ت 
�لخ�������ر م����ن �مل���ر����ش���ى ي���ل���ج���اأ �ىل 
بع�ص  مع  �حلديثة  �لدوي��ة  تناول 
�مل�شتح�شر�ت �لع�شبية �ل�شيدلنية 
م����ا ي�����ش��ك��ل خ����ط����ورة ع���ل���ى ���ش��ح��ة 

و�شالمة م�شتخدميها . 
كما حذر �مل�شاركون يف �ملوؤمتر من 
ت��ن��اول �لدوي�����ة م��ن ق��ب��ل �مل��ر���ش��ى 
باجتهاد�ت �شخ�شية ودون �لرجوع 
عند  بالذ�ت  �ملخت�ص  �لطبيب  �ىل 
و�لتهابات  �ل���ربد  ب��ن��زلت  �ل�شعور 
�جل���ه���از �ل��ت��ن��ف�����ش��ي �ل��ع��ل��وي حيث 
تتوفر  ممن  �ملر�شى  بع�ص  ي�شارع 
�ىل  قدمية  حيوية  م�شاد�ت  لديه 
�لطبيب  �ىل  �لرجوع  دون  تناولها 
خطر�  �ي�شا  ي�شكل  وه��ذ�  �ملخت�ص 

على م�شتخدمي هذه �لدوية . 
عمل  �ور�ق  ع�شر  �مل��وؤمت��ر  ناق�ص  و 
و�بحاث علمية خالل �ربع جل�شات 
طباره  ��شامه  �لدكتور  ق��دم  حيث 
رئي�ص ق�شم �خلدمات �ل�شيدلنية 
�ب���وظ���ب���ي  ك���ل���ي���ف���الن���د ك��ل��ي��ن��ك  يف 
حم���ا����ش���رة ع���ن ف���ن �ل��ت��ع��ام��ل مع 
فيها  رك��ز  �ل�شيدليات  يف  �ملر�شى 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة �ل��رح��ي��ب ب��امل��ري�����ص 
��شتخد�م  ع��ن  و�ف  ���ش��رح  وت��ق��دمي 
�لدوي���ة و�جل��رع��ات �ل��الزم��ة وفقا 

لتعليمات �لطبيب .
�لربع�شي  ملياء  �ل��دك��ت��ورة  قالت  و 

�لعام  يف  عامليا  �ملغ�شو�شة  �لدوي����ة 
2005 و �شل �ىل 35 مليار دولر 
�رتفع �ىل 70 مليار دولر يف �لعام 
�لدوي��ة  �شعر  �ن  مو�شحا   2010
قليل جد�  يعترب  و�لذي  �ملغ�شو�شة 

ور�ء �نت�شارها عامليا . 
�لدوي��������ة  غ���ال���ب���ي���ة  �ن  و��������ش������اف 
�شرق  يف  ت�شنيعها  يتم  �ملغ�شو�شة 
��شيا وجنوب �مريكيا و بع�ص دول 
منظمة  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  �ف��ري��ق��ي��ا 
�لدول  على  توؤكد  �لعاملية  �ل�شحة 
م��و�ج��ه��ة �لدوي�����ة �مل��غ�����ش��و���ش��ة من 
و�لقو�نني  �لت�شريعات  �شن  خ��الل 
�ل���ت���ي حت����د م����ن �ن���ت���ق���ال �لدوي������ة 
�شان  يف  �لنا�ص  توعية  و  �ملغ�شو�شة 
�شر�وؤها  وع��دم  �ملغ�شو�شة  �لدوي���ة 
ث����م ت�����ش��دي��د �ل���رق���اب���ة يف �مل��ن��اف��ذ 

ل�شمان عدم مرورها . 
وحت�������دث �ل����دك����ت����ور ري����ا�����ص ع��ب��د 
مل�شت�شفى  �ل��ط��ب��ي  �مل��دي��ر  �ل��ك��رمي 
تالئم  ع��ن   � خليفة  ���ش��ارع   � �ل��ن��ور 
�لدوي�������������ة م������ن خ�������الل �ل���ت���ع���رف 
ع���ل���ى �لدوي���������ة �ل���ت���ي ي�����ش��ت��خ��ده��ا 
�مل��ري�����ص و�لدوي����ة �جل��دي��دة �لتي 
يف  �قامته  خ��الل  �لطبيب  و�شفها 
�مل�شت�شفى و�لدوية �لتي �شياخذها 
بعد مغادرته �مل�شت�شفى .  و قال �ن 
�ملنومني  للمر�شى  �لدوي��ة  �عطاء 
يف �مل�شت�شفيات تتطلب حذر �شديد 
ودق�����ة م��ت��ن��اه��ي��ة م���ن ق��ب��ل �ل���ك���ادر 
�عطاء  جلهة  و�ل�شيدلين  �لطبي 
�جلرعات �ملطلوبة بدقة ويف �لوقت 
ح��دوث  ع��دم  م��ن  و�لتاكد  �ملنا�شب 
�ملو�شوفة  �لدوي����ة  ب��ني  ت��ف��اع��الت 

غريها . 
و�����ش���اف �ن���ه ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر ملعهد 
�ل���ط���ب ب����ال����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ف���ان 
�أخطاء �لدو�ء يت�شرر منها حو�يل 
�ل��ولي��ات  يف  �شخ�ص  مليون   1،5
�أكرث  �شنة، وت�شفر عن  �ملتحدة كل 
كتكاليف  دولر  م��ل��ي��ار   3.5 م���ن 
�إح�شاء�ت  وت�شري   ، �إ�شافية  طبية 
60 يف �ملائة من  �أن حو�يل  �خرى 
جميع �أخطاء �لدو�ء يف �مل�شت�شفيات 
حت�����دث يف �ث����ن����اء ق���ب���ول �مل��ر���ش��ى 
�أو نقلهم د�خل  بالق�شام �لد�خلية 

�مل�شت�شفى �أو �ثناء �خلروج.
تنظيم  �ن  �ل��ع��وم  �ل��دك��ت��ور  ق���ال  و 
تد�ول �لأدوي��ة لي�ص جديد� ، ففي 
�ل�شيدليات  كانت  �لتا�شع،  �لقرن 
�ل��دول��ة،  م��ن قبل  ب��غ��د�د تنظم  يف 
�أقل من قرن بعد �ن�شاء �ل�شيدلية 
�أنا  ، و   754 �لأوىل هناك يف �شنة 
�لتعليم  باأهمية  م��وؤم��ن  �شخ�شيا 
ت�����ش��ج��ي��ع  ويف  �مل�������ش���ت���م���ر،  �ل���ط���ب���ى 
�لتخ�ش�شات  وج��م��ي��ع  �ل�����ش��ي��ادل��ة 
�لأخرى حل�شور �للقاء�ت �لعلمية 
تخ�ش�شاتهم  يف  �لأح���دث  ملناق�شة 
�ملختلفة ، و�أنا و�ثق من �أن �ملوؤمتر 
���ش��ي��ف��ي��د ك����ث����ري� م����ن �ل�����ش��ي��ادل��ة 
و�ملتخ�ش�شني يف �لرعاية �ل�شحية 
�ل��ذي��ن ���ش��ارك��و� يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات ما 
ي��ن��ع��ك�����ص ع��ل��ى رع���اي���ة �مل���ر����ش���ى يف 

جمتمعنا. 
وح�����ذر �مل�������ش���ارك���ون م���ن �ل���ت���د�ول 
�لطبية  للم�شتح�شر�ت  �لع�شو�ئي 
�ل�شحة  على  خلطورتها  �لع�شبية 
�لعامة يف حال تناولها دون ��شر�ف 

جمموعة  يف  �ل�شيدليات  م��دي��رة 
�ه����م  �ن  �ل������ن������ور  م�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات 
�مل���و����ش���وع���ات ت��ر���ش��ي��د ����ش��ت��ه��الك 
ل���ل���م�������ش���اد�ت �حل���ي���وي���ة وت��ط��ب��ي��ق 
للجودة  �لدولية  و�ملقاي�ص  �ملعايري 
يف جمال �ل�شيدلة يف جمال توعية 
�مل���ر����ش���ى يف �ل����ش���ت���خ���د�م �لم����ن 
�ل�شيدلين  دور  و�همية  ل��الدوي��ة 
�لطبي  �ملري�ص  تاريخ  مر�جعة  يف 
قبل �شرف �لدوية ، م�شرية �ىل �ن 
يف  �ل�شحي  �لتامني  تطبيق  جن��اح 
وب�شكل كبري  ��شهم  �بوظبي  �م��ارة 
��شتخد�م  ع�شو�ئية  م��ن  �حل���د  يف 
�مل�����ش��اد�ت �حل��ي��وي��ة ك��م��ا ����ش��ه��م يف 
ت��ق��ن��ني ����ش��ت��خ��د�م ه���ذ� �ل���ن���وع من 

�لدوية . 
و�و���ش��ح��ت �ن �ه���م �مل��ع��وق��ات �لتي 
و�شول  ت��اخ��ر  �ل�شيدليات  ت��و�ج��ه 
و�حيانا  �لدو�ئية  �ل�شناف  بع�ص 
قبل  م��ن  �ل���ش��ن��اف  بع�ص  �نقطاع 
، م��وؤك��دة  �مل����وردة  �ل�����ش��رك��ات  بع�ص 
�ن��ه ح��دث تقدم كبري يف �حل�شول 
�شركات  من  �ملو�فقات  �شرعة  على 
�ل����ت����ام����ني ع���ل���ى �����ش����رف �لدوي�������ة 
�ل��ت��ام��ني  وث��ائ��ق  ع��ل��ى  للحا�شلني 
�نتظار  وق��ت  م��ن  قلل  م��ا  �ل�شحي 
�ملر�جعني و�ملر�شى يف �ل�شيدليات 
.  و قدم �لدكتور خريي م�شطفى 
جامعة  يف  �ل�����ش��ي��دل��ة  كلية  عميد 
�ل����ع����ني ل���ل���ع���ل���وم و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
حم����ا�����ش����رة ه����ام����ة ع�����ن �لدوي��������ة 
�مل��غ�����ش��و���ش��ة �ك����د ف��ي��ه��ا �ن ت����د�ول 
كبري  ب�شكل  ز�د  �ملغ�شو�شة  �لدوي��ة 
�شوق  قيمة  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  ع��امل��ي��ا 

ونوعية  �ملعالج  �لطبيب  قبل  م��ن 
يتناولها  �لتي  �لغذ�ئية  �لوجبات 
�ل���در�����ش���ات  �ن  م����وؤك����د�  �مل���ري�������ص 
�ل��ع��امل��ي��ة �ظ���ه���رت �ن ع���دم ح���دوث 
�لخ���ط���اء �ل���دو�ئ���ي���ة م���ع �مل��ر���ش��ى 
ي�شهم  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  �مل��ن��وم��ني 
�ملر�شى  ع���ودة  ن�شب  �ن��خ��ف��ا���ص  يف 
تخفيف  وب��ال��ت��ايل  للم�شت�شفيات 

�ل�شغط على �ملن�شات �ل�شحية . 
وق�����دم �ل���دك���ت���ور ف���ار����ص �مل�����ش��ري 
م��دي��ر �خل���دم���ات �ل�����ش��ي��دلن��ي��ة يف 
�لعياد�ت �خلارجية �لتابعة ل�شركة 
�بوظبي للخدمات �ل�شحية �شحة 
ب��ع��ن��و�ن حت�شني رع��اي��ة  حم��ا���ش��رة 
خاللها  من  �كد  وجودتها  �ملر�شى 

على �ل�شتخد�م �لمن للدو�ء . 
وق���دم���ت �ل���دك���ت���ورة �م�����اين ك��م��ال 
يف  �لتغذية  ق�شم  يف  �ول  م�����ش��وؤول 
 � �مل���ط���ار  ����ش���ارع   � �ل���ن���ور  م�شت�شفى 
حم��ا���ش��رة ع��ن ت��ف��اع��ل �ل����دو�ء مع 
�ىل  م�شرية  �مل�شت�شفيات  يف  �لغذ�ء 
�لطبي  �ل��ف��ري��ق  ي��ك��ون  �ن  �ه��م��ي��ة 
م��ن ���ش��ي��دلين ومم��ر���ص وطبيب 
عندهم �ملعرفة �لكافية من خطورة 
ت��ف��اع��ل �ل������دو�ء م���ع �ل���غ���ذ�ء ، لن 
بع�ص �لغذية تبطل مفعول �دوية 
�و تقلل تاثريه �و عدم �مت�شا�شه ، 
منها بع�ص �نو�ع �مل�شاد�ت �حليوية 
�حلليب  م�����ش��ت��ق��ات  م���ع  �خ����ذت  �ذ� 

تبطل مفعولها .
�لكادر  تثقيف  �همية  على  و�ك���دت 
�ل���ط���ب���ي و�ل�������ش���ي���دلين ل��ت��ع��ري��ف 
�ملر�شى بالطرق �ل�شحيحة لتناول 
تناول  �مل��ث��ال  �شبيل  على   ، �لدوي���ة 

�سفري الدولة يف بوغوتا يقدم ن�سخة من اأوراق 
اعتماده لنائبة وزيرة اخلارجية الكولومبية

•• بوغوتا-وام:

قدم �شعادة حممد عي�شى �لقطام �لزعابي �شفري �لدولة لدى جمهورية كولومبيا ن�شخة 
نائبة  لوندونيو خرميو  باتي  �شعادة  �إىل  �لعادة  فوق  �شفري� مفو�شا  �عتماده  �ور�ق  من 
وزيرة �خلارجية يف جمهورية كولومبيا. ونقل �شعادة �ل�شفري حتيات �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
�نغيال هولغني  وزي��رة �خلارجية ومعايل ماريا  وزي��ر �خلارجية �ىل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

وزيرة �لعالقات �خلارجية �لكولومبية وتاأكيد �شموه على عالقات �ل�شد�قة بني �لبلدين 
�لبلدين  م�شالح  يخدم  مب��ا  �مل��ج��الت  �شتى  يف  تطويرها  على  �لم����ار�ت  دول��ة  وح��ر���ص 
�ل�شديقني. ورحبت نائبة �لوزيرة �لكولومبية ب�شعادة �ل�شفري وعربت عن حر�شها على 
ت�شهيل مهمته كاأول �شفري لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف جمهورية كولومبيا ومتنت 
له �لتوفيق يف مهام عمله مبا يعزز �لعالقات �لثنائية ويخدم �مل�شالح �مل�شركة لل�شعبني 

�ل�شديقني.

فقدان �سهادة ا�سهم
)�إمار�تية  �لزرعوين  حممد  ح�شن  منى  �ل�شيدة/  تعلن 
�شركة  م��ن  ���ش��ادرة  �أ�شهم  �شهادة  ف��ق��د�ن  ع��ن  �جلن�شية( 
�ل�شهادة  رق��م    ) �شهم   3609 )بعدد  �لعقارية    منازل 
)104879( على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة 
  0506108320 رق����م  ع��ل��ى  �لت�������ش���ال  �و  �مل����ذك����ورة 

م�شكور�

فقدان �سهادة ا�سهم
عن  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��م��ق��اولت   2000 تعمري  �شركة  تعلن 
فقد�ن �شهادة �أ�شهم �شادرة من �شركة منازل �لعقارية   
 )103726( �ل�����ش��ه��ادة  رق���م    ) �شهم   7218 )ب��ع��دد 
على من يجدها برجاء ت�شليمها لل�شركة �ملذكورة �و 

�لت�شال على رقم 0506108320  م�شكور�

اعـــالن جوازات �سفر
فقد كل من �ملدعوين:

 )F8390955 (ملدعو/باجليندر �شينغ- هندي �جلن�شية جو�ز �شفره رقم�)1
�ل�شادر من �لهند بتاريخ 22/6/2006 وينتهي بتاريخ 21/6/2016

�ملدعو/ جا�شفيند�ر �شينك برمي �شينك- هندي �جلن�شية جو�ز �شفره   )2
وينتهي   11/1/2004 بتاريخ  �لهند  م��ن  �ل�����ش��ادر   )E6524798( رق��م 

بتاريخ 10/1/2014
 �لرجاء من يعرث عليهما بان ي�شلمهما �ىل �قرب مركز �شرطة بالدولة �و 

�لقن�شلية �لهندية بدبي م�شكور�ً.

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص
�أنا/ �دموند كولريكال بير و�لد هيلما �دموند و�حمل جو�ز �شفر  �أفيد 
 27/6/2013 ب��ت��اري��خ  �ب��وظ��ب��ي  م��ن  ���ش��ادر   )L3411204( رق��م  ه��ن��دي 
و�عي�ص مع عائلتي بالهند مبنطقة كريل، كو�شني -12 �شارع تول جايت 
�أرغ��ب   44169 رق��م  بريد  �شندوق  و�ح��م��ل  �بوظبي  يف  �عمل  �لآن  -و�ن���ا 
هيلما ادموند كولريكال،  بتغيري ��شم �بنتي من/هيلما �دموند �ىل / 
و�لتي حتمل جو�ز �شفر هندي رقم )L1409715( �ل�شادر من �بوظبي 

وهذ� �قر�ر من بذلك.
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جائزة حمدان بن حممد للت�سوير توزع اإ�سدارا خا�سا من برنامج كابت�سر ون خالل جيتك�ض
�أن �إقبال كبري� �شهدته ور�ص �لعمل �لتي �أعدت ل�شرح �لربنامج 
�ليوم  �شباح  �إ�شافية  عمل  ور�شة  لتقدمي  دعانا  مما  وتقنياته 
�لثالث من �أيام �ملعر�ص. و��شاف �أن من�شة �جلائزة خالل �يام 
�ملعر�ص ��شتقبلت �لعديد من �لطلبات من �مل�شورين للح�شول 
على  �ل�����ش��ر�ك��ات  طلبات  تلقي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ربن��ام��ج  على 
�لفائزين  �أعمال  ترويج  لأغ��ر����ص  �ل��دويل  �أو  �ملحلي  �مل�شتوى 
و�مل�شاركني من �مل�شورين يف �لدور�ت �ملا�شية.. موؤكد� �أن كافة 
�لعرو�ص �شتكون حمل در��شة م�شتفي�شة من قبل �إد�رة �جلائزة 
�لنجاحات ويدعم ويعزز من  ي�شهم يف حتقيق مزيد من  مما 

ثقة �مل�شورين و��شفة �إياهم بال�شركاء �حلقيقيني للجائزة. 

�لربنامج  بتوزيع  قيامها  عن  و�علنت  و�لفرن�شية  �لإجنليزية 
�لقيم خالل معر�ص جيتك�ص �لذي �ختتمت فعالياته يف مركز 
�لت�شجيل يف موقع  �ل��ع��امل��ي وذل���ك م��ن خ���الل  �ل��ت��ج��اري  دب���ي 
�حلدث حل�شور ور�شة عمل على من�شة �جلائزة لليومني �لأول 
�أي��ام �ملعر�ص. وح��ول ه��ذه �مل�شاركة ق��ال علي بن  و�ل��ث��اين من 
ثالث �لأمني �لعام للجائزة �أن �مل�شاركة تاأتي يف �شوء �حلر�ص 
و�لهيئات يف مثل هذه  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  كافة  على م�شاركة 
�أنه  رغ��م  �لربنامج  �أن  �إىل  م�شري�  �ل��ر�ئ��دة  �لتقنية  �لتظاهرة 
�أعد خ�شي�شا جلائزة  �أن هذ� �لإ�شد�ر  �إل  متو�فر يف �ل�شو�ق 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لدولية للت�شوير و�أكد 

•• دبي-وام:

�ختتمت جائزة حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لدولية 
للت�شوير �ل�شوئي م�شاركتها يف ��شبوع جيتك�ص للتقنية 2013 
�لذي قدمت من خالله �إ�شد�ر� خا�شا من برنامج كابت�شر ون 
حديثة  بتقنيات  و�مل��زود  معها  و�لتعامل  �ل�شور  لتحرير  �ملعد 
وحتريرها  �عمالهم  لتجهيز  للم�شورين  خا�شا  معمال  تعد 
�ل�شركة �مل�شممة  وفق رغبتهم. وكانت �جلائزة وبالتعاون مع 
ل��ل��ربن��ام��ج �أع����دت �إ����ش���د�ر� خ��ا���ش��ا ط��رح��ت م��ن خ��الل��ه كتيب 
�لرئي�شيتني  �للغتني  �إىل  بالإ�شافة  �لعربية  باللغة  �لر�شاد�ت 

هيئة الإمارات للهوية ت�سارك يف حملة علم الإمارات 
•• اأبوظبي-وام: 

�شاركت هيئة �لإم��ار�ت للهوية يف حملة علم �لإم��ار�ت �لتي �أطلقتها وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
�إطار �ل�شتعد�د لالحتفال باليوم �لوطني �لثاين  �ملجتمع حتت �شعار �رفعه عاليا ليبقى �شاخما يف 
يف  و�مل�شاهمة  �لوطني  �لنتماء  تعميق  على  �لهيئة  حر�ص  من  �نطالقا  وذل��ك  للدولة  و�لأرب��ع��ني 
�لوطني و�ملجتمعي وجت�شد روح �لحتاد. و�شارك موظفو  �لتالحم  �لتي تعزز  �لفعاليات و�لأن�شطة 
�لهيئة يف �حلملة �أم�ص �لول من خالل توزيع مل�شقات �حلملة �لتي تهدف �إىل تعزيز �لهوية �لوطنية 
على موظفي �لهيئة و�ملتعاملني معها وذلك لإ�شر�ك جميع �أفر�د �ملجتمع من �أبناء �لدولة و�ملقيمني 
على �أر�شها برفع علم �لحتاد خفاقا. ي�شار �إىل �أن حملة علم �لإمار�ت هي و�حدة من �لفعاليات �لتي 
�لإم��ار�ت وتر�شيخ  بعلم  تنمية روح �لعتز�ز  �ملجتمع بهدف  و�ل�شباب وتنمية  �لثقافة  تنظمها وز�رة 

مكانته كرمز من رموز �لحتاد و�لهوية �لوطنية. 

جواهر القا�سمي ترتاأ�ض الجتماع ال�سنوي الثالث ملجل�ض اإدارة نادي �سيدات ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام:

بنت  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  قرينة �شاحب  تر�أ�شت 
بح�شور  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد 
�شيد�ت  ن��ادي  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور  �ل�شيخة 
�ل�شارقة يوم �لربعاء �لإجتماع �ل�شنوي �لثالث ملجل�ص �إد�رة �لنادي وذلك 
��شتعر��ص  �لجتماع  خ��الل  وج��رى   . ل�شموها  �لتنفيذي  �ملكتب  مقر  يف 
عمل  وب��ر�م��ج  خطط  ومناق�شة  �لأد�ء  وتقييم  �حل��ايل  �لعام  عمل  نتائج 
�لنادي للعام 2014 بالإ�شافة �إىل عر�ص �خلطط �مل�شتقبلية �ملقرحة 
لتطوير �مل�شاريع و�لأن�شطة �ملقدمة يف م�شعى لتو�شيع نطاق �لإ�شتفادة من 
�خلدمات �لتي يقدمها �لنادي. وثمنت �شموها �جلهود �ملثمرة �لتي بذلها 

و��شتعر�شت  �ل��ن��ادي حمليا وعامليا.  دور  �إب���ر�ز  �لأث���ر يف  بالغ  ل��ه  ك��ان  م��ا 
��شر�تيجية  �لج��ت��م��اع  خ���الل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شلطان  ب��ن��ت  ب���دور  �ل�شيخة 
من  �لإ�شتفادة  يف  �لإد�رة  جمل�ص  وروؤي��ة   2014 للعام  �لنادي  وم��و�زن��ة 
و�لرتقاء  �مل�شاريع �جلديدة  �أكرب عدد من  تنفيذ  �ملخ�ش�شة يف  �مليز�نية 
�ل�شارقة  يف  و�ل�شيد�ت  �ملجتمع  يخدم  مبا  �ملقدمة  و�لأن�شطة  باخلدمات 
و�لإمار�ت. وقدمت �ل�شيخة بدور �شرحا حول �لأد�ء �لعام لقاعة �جلو�هر 
للمنا�شبات وما �أجنزنه منذ �فتتاحها بد�ية �لعام �حلايل .. و��شتعر�شت 
خالل �لجتماع تفا�شيل �مليز�نية للعام 2014 و�خلطة �ل�شر�تيجية 
و�لأن�شطة  �لفعاليات  من  �ملزيد  و��شتقطاب  للقاعة  للرويج  �ملقرحة 
�إىل  �لنادي ت�شعى  �د�رة  �أن  .. موؤكدة  �ملقبل  �لعام  �ملحلية و�لعاملية خالل 
�يجاد �شر�كات طويلة �لأجل مع خمتلف �لقطاعات �ملجتمعية بالإ�شافة 

بالكثري  حفلت  و�لتي  �ل�شنو�ت  تلك  ط��و�ل  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  فريق 
 .. وعامليا  حمليا  �شيتها  ذ�ع  �لتي  و�لأن�شطة  و�لفعاليات  �لإجن���از�ت  من 
�لروؤية  حتقيق  يف  لنجاحه  للفريق  �خلا�ص  �ل�شكر  �شموها  قدمت  كما 
و�لتطلعات �لتي و�شعت منذ تاأ�شي�ص �لنادي فقد �أ�شبح مالذ �ملر�أة ملز�ولة 
هو�ياتها وتنمية ملكاتها �لإبد�عية و�أ�شحى �لنادي مكمال لدور �لأ�شرة 
�لذي  �لرئي�شي  �لهدف  �لبذل و�لعطاء وهو  ق��ادرة على  �أجيال  تن�شئة  يف 
�أن�شئ من �أجله �لنادي عام 1982 . و�أعربت �شموها عن �شكرها ل�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص �لأعلى 
بتذليل  �لد�ئم  و�هتمامه  �حلثيث  �شموه  ل�شعي  �ل�شارقة  حاكم  لالإحتاد 
�لحتياجات  خمتلف  وتلبية  �ل��ن��ادي  تطور  و�ج��ه��ت  �لتي  �لعقبات  كافة 
لفروعه  �أو  �لرئي�شي  للنادي  �شو�ء  �لتطور  لعمليات  �مل�شتمرة  ومتابعته 

�إىل �عتماد �آليات مبتكرة لتحفيز �ملوظفني على تقدمي �لأف�شل. وناق�ص 
�لإجتماع �أبرز �إجناز�ت نادي �شيد�ت �ل�شارقة وقاعة �جلو�هر للموؤمتر�ت 
بتطوير  كفيلة  تقدمي مقرحات  كما مت   2013 عام  و�ملنا�شبات خالل 
و�لطفل  للمر�أة  تقدميها  يتم  �لتي  و�خل��دم��ات  �ل��ن��ادي  م��ر�ف��ق  خمتلف 
للنادي  جديد  فرع  �إ�شتحد�ث  ملقرح  �لتطرق  جانب  �ىل  �شو�ء  حد  على 
�شيد�ت  نادي  �إد�رة  �أع�شاء جمل�ص  �لإجتماع  يف منطقة �جلرينة. ح�شر 
�أ�شدقاء  �ل�شارقة �شو�شن جعفر موؤ�ش�ص وع�شو جمل�ص �لأمناء جلمعية 
لقرينة  �لتنفيذي  �ملكتب  ع��ام  مدير  �لنومان  ون���ورة  �ل�شرطان  مر�شى 
حاكم �ل�شارقة و�إرم مظهر علوي �مل�شت�شار �لإد�ري يف �ملكتب و�أم��رية بن 
كرم رئي�ص جمل�ص �شيد�ت �أعمال �ل�شارقة وخولة جا�شم �ل�شركال مدير 

نادي �شيد�ت �ل�شارقة.

اأهدت الإجناز لرئي�س الدولة والأ�صر والداعمني

جمعية الإمارات لذوي متالزمة داون تفوز بلقب امل�سروع اخلليجي الجتماعي
اجلمعية نظمت 3476 جل�سة عالج وظيفي على مدى العام

•• املنامة – البحرين : 

ح��ق��ق��ت ج��م��ع��ي��ة �لم������ار�ت ل���ذوي 
جن��اح��ا  ب����دب����ي  د�ون  م����ت����الزم����ة 
مت  حيث  مميز�  تنمويا  �جتماعيا 
وتاأهيل  بدعم  م�شروعها  �ختيار 
ك����اأح����د  د�ون  م����ت����الزم����ة  ذوي 
يف  خليجيا  �ل���ر�ئ���دة  �مل�����ش��روع��ات 
جمال �لعمل �لجتماعي لتكرميها 
وزر�ء  جم���ل�������ص  �ج���ت���م���اع  خ�����الل 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل�������ش���وؤون �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل���� 30 ل����دول جم��ل�����ص �ل��ت��ع��اون، 
�ل����ذي ع��ق��د يف مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن 
�لريتز  فندق  يف  �ملا�شي  �ل�شبوع 
ك��ارل��ت��ون ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل وزي���رة 
حممد  فاطمة  �لدكتورة  �لتنمية 
�حلالية  �ل���دورة  رئي�شة  �لبلو�شي 
وب��ح�����ش��ور م���ع���ايل م����رمي حممد 
خ��ل��ف��ان �ل���روم���ي وزي����رة �ل�����ش��وؤون 
�ل�������ش���وؤون  ووزر�ء  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة مب��ج��ل�����ص �ل��ت��ع��اون 
تكري�شه  مت  �ل����ذي  �ل��ت��ق��ل��ي��د  وه���و 
للعام �خلام�ص على �لتو�يل وذلك 
يف �ط�����ار �له���ت���م���ام �ل�����ذي ي��ول��ي��ه 

ذوي متالزمة د�ون و�أ�شرهم .
و�أكدت عقب ت�شلمها درع �لتكرمي 
م������ن م�����ع�����ايل وزي�����������رة �ل���ت���ن���م���ي���ة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل���دك���ت���ورة ف��اط��م��ة 
دعم  �لفائز  �مل�شروع  �إن  �لبلو�شي 
وتاأهيل ذوي متالزمة د�ون يهدف 
�إىل رع���اي���ة ج��م��ي��ع �لأف������ر�د ممن 
جميع  من  د�ون  متالزمة  لديهم 
�جلن�شيات  جميع  وم��ن  �لم����ار�ت 
وب�����ش��ورة جم��ان��ي��ة، وت��ت��م��ث��ل ه��ذه 
�لرعاية يف تقدمي خدمات �شحية 
وت��رب��وي��ة ون��ف�����ش��ي��ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة، 
�لهتمام �لكامل برب�عم متالزمة 
د�ون و�لعمل على تنمية مهار�تهم 
وق���در�ت���ه���م �حل��رك��ي��ة و�ل��ذه��ن��ي��ة 
�لكادميية  �لجتماعية  و�للغوية 
ب�����ش��ورة  �مل��ج��ت��م��ع  �ىل  لتقدميهم 
م�شرفة، تاأهيل �لأفر�د �لر��شدين، 
تغيري �لجتاهات �لو�لدية �ل�شلبية 
�أج��ل حتقيق  �لفئة من  جتاه هذه 
ح���ي���اة �أف�������ش���ل ل��ل��ج��م��ي��ع، �ل�����ش��ع��ي 
�لفئة تربويا  �ف��ر�د هذه  �إىل دمج 
يف �مل����د�ر�����ص �حل��ك��وم��ي��ة، ت��ق��دمي 
�أن�����ش��ط��ة �ج��ت��م��اع��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة 

د�ون وذويهم كي  ل��ذوي متالزمة 
توطيد  �جتماعياً،  �ل��دم��ج  يطبق 
�لعالقات مع جمعيات وموؤ�ش�شات 
ذوي  ب�����ش��وؤون  تهتم  �ل��ت��ي  �ملجتمع 
وع��امل��ي��اً،  حم��ل��ي��اً  د�ون  م��ت��الزم��ة 
�حلقيقية  �ل�شورة  و�إب��ر�ز  �إي�شاح 
ت��ك��وي��ن  د�ون،  م���ت���الزم���ة  ل�����ذوي 
وت�شجيع  ل��دع��م  معلومات  م��رك��ز 
�ل��در����ش��ات و�لأب��ح��اث و�خل��دم��ات 
د�ون،  م��ت��الزم��ة  ذوي  ت��ه��م  �ل��ت��ي 
�لعمل على تذليل �ل�شعوبات �لتي 
تو�جه تعليم وتاأهيل ذوي متالزمة 
د�ون بالتعاون مع �جلهات �ملعنية. 
ه��ن��اك  �أن  �ل��ه��ا���ش��م��ي  و�أو����ش���ح���ت 
م�شروعات و�أن�شطة �أخرى جلمعية 

�لم������ار�ت ل����ذوي م��ت��الزم��ة د�ون 
�مل�شوؤولية  يف  و�مل�شاهمة  �لدعم  يف 
�لجتماعية بتنمية �ملجتمع، وهي 
�ملد�ر�ص  يف  �مل�شاعد  �ملعلم  م�شروع 
�حل���ك���وم���ي���ة م�������ش���روع �ل���ربن���ام���ج 
�ل��ري��ا���ش��ي ل���ذوي م��ت��الزم��ة د�ون 
�لور�ص  م�شروع  �لبوت�شي(  )لعبة 

�لفنية لذوي متالزمة د�ون.
وفيما يتعلق بالإ�شهام �لجتماعي 
�ل��ت��ن��م��وي �ل����ذي ي��ق��دم��ه �مل�����ش��روع 
ل���ل���م���ج���ت���م���ع ف����ق����د ������ش����ت����ف����اد م��ن 
من  �لتاأهيلي  �ل��ربن��ام��ج  جل�شات 
جميع  م���ن  د�ون  م��ت��الزم��ة  ذوي 
يف  م�����ش��ت��ف��ي��د�   46 �جل���ن�������ش���ي���ات 
بو�قع  �لطبيعي  �ل��ع��الج  جل�شات 

�لعام،  م��دى  على  جل�شة   3036
و62 م�شتفيد�ً يف جل�شات �لعالج 
جل�شة   3476 ب��و�ق��ع  �ل��وظ��ي��ف��ي 
م�شتفيد�ً  و56  �لعام،  م��دى  على 
يف ج��ل�����ش��ات ع���الج �ل��ن��ط��ق ب��و�ق��ع 

3344 جل�شة على مدى �لعام.
�أم��������ا ب���ال���ن�������ش���ب���ة ل���ل���م���دجم���ني يف 
�ملجتمع فقد مت دمج 21 طفال يف 
�لرو�شة  يف  �أط��ف��ال  و7  �حل�شانة 
و8  �مل�������د�ر��������ص  يف  ط����ف����ال  و36 
م�شتفيدين يف مر�كز ذوي �لإعاقة 
يف  ت��دري��ب��ا  تلقو�  م�شتفيدين  و5 
توظيف  ومت  ���ش��ان��غ��ري��ال  منتجع 
جم���م���وع���ة  يف  م�������ش���ت���ف���ي���د�ً   11

�ل�شحر�ء.

جمل�ص وزر�ء �ل�شوؤون �لجتماعية 
ب������دول جم��ل�����ص �ل����ت����ع����اون ل����دول 
�ل�شر�كة  �لعربية لتحقيق  �خلليج 
�لدولة  موؤ�ش�شات  ب��ني  �ملجتمعية 
وم��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ق��ط��اع��ني �لأه���ل���ي 

و�لتطوعي و�خلا�ص �لتجاري. 

�إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ش��ة  و�أه��������دت 
���ش��ع��ادة  د�ون  م���ت���الزم���ة  ج��م��ع��ي��ة 
���ش��ون��ي��ا �ل�����ش��ي��د �ح��م��د �ل��ه��ا���ش��م��ي 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ىل 
�لدولة  رئي�ص  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن 
حفظه �هلل و�ىل �لي��ادي �لكرمية 

تاأ�شي�شها  منذ  للجمعية  �لد�عمة 
وكل �مل�شاركني من �ع�شاء جمال�ص 
�لد�رة و�لع�شاء و�لعاملني بروح 
�ل��ف��ري��ق �ل���و�ح���د ح��ت��ى ت��اأت��ى ه��ذ� 
�لجناز وقبل كل �شيء روح �لتعاون 
�ل��ك��ب��رية و�ل��ع��ال��ي��ة و�ل��د�ع��م��ة من 

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد حمد�ن �لفالحي لل�شيانة �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1190807 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*2  �ىل 1*3.35

تعديل ��شم جتاري:من/حممد حمد�ن �لفالحي لل�شيانة �لعامة
MOHAMED HAMDAN ALFALAHI GENERAL MAINTENANCE

�ىل/جولدن �شيتي لل�شحن 
GOLDEN CITY CARGO

بخيت  ورثة  �ملالك   9 مكتب   86 ق   5 م  �ل�شناعية  م�شفح  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
ورثة  �ملالك   4 حمل   86 ق   5 م  �ل�شناعية  م�شفح  �بوظبي  �ىل  �لعامري  بخيت  حمد 

بخيت حمد بخيت �لعامري
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �ل�شحن �جلوي للب�شائع )5224003(

تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(

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

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موتر تيك لل�شيار�ت

رخ�شة رقم:CN 1193689 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/وليد �شامل علي �لعكربي �حلمريي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ وليد �شامل علي �لعكربي �حلمريي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرزوق حممد غ�شاب �لفهيد �لهاجري )%50(

تعديل ر��ص �ملال/من null �ىل 15000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 8*1.5  �ىل 7.50*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/موتر تيك لل�شيار�ت

MOTOR TECH CARS
�ىل/موتر تيك لل�شيار�ت ذ.م.م 

MOTOR TECH CARS LLC
فعلى كل من له حق �لعر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

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

�ل�شخرة رخ�شة رقم:CN 1138331 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد مرعي خمي�ص حممد �لكثريي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد توفيق حمود �لكبي�شي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعر��ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�ص ورلد لالزياء 

رخ�شة رقم:CN 1055484 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم فرج ر��شد عبيد �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى �شعيد نا�شر علي �لكعبي
فعلى كل من له حق �لعر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

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

رخ�شة رقم:CN 1137360 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شيف حارب �شيف �ل�شويدي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
رقم:CN 1128322 بال�شم �لتجاري �شركة نا�شتاجليا 
للمقاولت �لعامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

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

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

اإعــــــــــالن
غيار  قطع  لتجارة  �ل�ش�����ادة/�لفا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1392937 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*3.5 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لفا لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت
 ALPHA AUTOMOTIVE PARTS TRADING

�ىل/�لفا لزينة �ل�شيار�ت  
ALFA AUTO ACCESSORIES

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )4530010(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت )4530001(

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

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

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

CN 1131874:للعطور ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
جليله �حمد �حمد �لحمدي من 49% �ىل %39

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة لوله كمال �بر�هيم وقيع )%10(

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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�أج��رت قو�ت �جلي�ص  �أن  �ليابان �حتجاجا �م�ص �جلمعة بعد  �علنت 
مقبولة  غري  دفاعية  تدريبات  �جلنوبية  �لكورية  �ل�شو�حل  وحر�ص 

على جزر متنازع عليها يف �أحدث �ندلع للتوتر بني �لبلدين.
�ب  �أغ�شط�ص  منذ  �جلنوبية  وكوريا  �ليابان  بني  �لعالقات  وتوترت 
2012 عندما ز�ر رئي�ص كوريا �جلنوبية يف ذلك �لوقت يل ميوجن 
دوك���دو يف  وبا�شم  �ل��ي��اب��ان  تاكي�شيما يف  با�شم  �مل��ع��روف��ة  ب��اك �جل��زر 
كوريا. وي�شعر �لكوريون كذلك باملر�رة و�ل�شتياء من فرة �حتالل 

�ليابان لبالدهم من 1910 �ىل 1945.
وقال يو�شيهيد �شوجا كبري �أمناء جمل�ص �لوزر�ء �لياباين �ن �ليابان 
��شتدعت مبعوثا خا�شا ب�شفارة كوريا �جلنوبية يف طوكيو و�حتجت 

�ل�شفارة �ليابانية يف �شول كذلك على حكومة كوريا �جلنوبية.
�ل�شيادة  وق��ال �شوجا يف موؤمتر �شحفي يف �شوء موقف بالدنا من 
تعقد  ومل  للغاية  وموؤ�شف  مقبول  غ��ري  �لتدريب  ف��ان  �جل��زر  على 
�بي  �شينزو  �ل��ي��اب��اين  �ل����وزر�ء  رئي�ص  ب��ني  ر�شمية  قمة  �ج��ت��م��اع��ات 
�لنز�ع على �جلزر  ب�شبب  بارك جيون هاي  ورئي�ص كوريا �جلنوبية 

وخالفات ب�شاأن تاريخ �ليابان وقت �حلرب.
وحر�ص  �جلي�ص  ق��و�ت  �ن  �جلنوبية  �ل��ك��وري��ة  �ل��دف��اع  وز�رة  وق��ال��ت 
و�شفن  با�شتخد�م مدمرة  �ليوم  تدريبات م�شركة  �أجرت  �ل�شو�حل 
�أخرى �ىل جانب �نز�ل قو�ت جوية وبحرية على �جلزر �لو�قعة يف 

منت�شف �مل�شافة بني �لبلدين.

�لبارز  �ل�شيا�شي  من  مقدما  طعنا  �ل�شني  �شرق  يف  حمكمة  رف�شت 
عليه  حكما  متوقعا  ك��ان  كما  و�أي����دت  �جلمعة  لي  �شي  ب��و  �ل�شابق 
��شتخد�م  و����ش��اءة  و�ل��ف�����ش��اد  �ل��ر���ش��وة  بتهم  �حل��ي��اة  م��دى  بال�شحن 

�ل�شلطة.
وقالت �ملحكمة �ن �دلة �د�نته و��شحة وبو �لذي كان ذ�ت يوم جنما 
�شاعد� يف دو�ئر �لقيادة �ل�شينية �شجن يف �شبتمرب �يلول يف �شقوط 

هائل ملكانته هز �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني �حلاكم.
وتوقفت حياته �ملهنية �لعام �ملا�شي ب�شبب ف�شيحة قتل �دينت فيها 
نيل  �لربيطاين  �لع��م��ال  لرجل  �ل�شم  بو�شع  لي  ك��اي  غو  زوجته 

هايوود �لذي كان �شديقا لال�شرة.
وقال �ملحكمة �لعليا يف جينان يف �قليم �شاندونغ �ل�شرقي حيث كان 
�لعد�لة يف  �لتي حققت  �لوىل  �ملحاكمة  ر��شية عن  �نها  بو  يحاكم 

�لق�شية.
�لعليا يف  ���ش��ان��دون��غ  با�شم حمكمة  �مل��ت��ح��دث  وق���ال ه��و ج��ي��ان ج��ون 
و�لدل����ة من  �حل��ق��ائ��ق  م��ن  �ملحكمة حتققت  ه���ذه  م��وؤمت��ر �شحفي 
حمكمة �لدرجة �لوىل و��شاف �أ�شباب �لطعن �ملقدم من بو �شي لي 
و�ر�ء حماميه لي�ص لها ��شا�ص قانوين �أو و�قعي ول يعتد بها وتابع 
�حلكم  �ل�شلي...  �حلكم  و�أي��دت  �لطعن  برف�ص  ق�شت  �ملحكمة  �ن 
�ل�شالف ذكره هو حكم نهائي وكان من �مل�شتبعد قول طعن بو على 
ف��رة طويلة هو  �أد�ن���ه منذ  �ل��ذي  �ل�شيوعي  �د�ن��ت��ه. فاحلزب  حكم 

�لذي ي�شيطر على حماكم �ل�شني.

�تهمت باك�شتان، �جلمعة، �جلي�ص �لهندي بانتهاك وقف �إطالق �لنار 
�إ�شابة  عن  �أ�شفر  ما  ك�شمري،  �إقليم  يف  �لفا�شل  �ملر�قبة  خط  عرب 

ثالثة من مو�طنيها بجروح.
�ل��ق��و�ت  �أن  مطلعة  م�ش�ادر  ع��ن  �لباك�شتانية  )ج��ي��و(  ق��ن��اة  ونقلت 
�لهندية فتحت �لنار يف منطقة �شرو� باإقليم ك�ش�����مري �لذي تعر�ص 
باك�شتانيني  م��و�ط��ن��ني   3 �إ���ش��اب��ة  ع��ن  �أ���ش�����ف��ر  م��ا  للق�شف،  �أي�����ش��اً 

بجروح.
و�أ�شارت �إىل �أن �لق�شف �لهندي �أدى �أي�شاً �إىل تدمري6 منازل ب�شكل 
�ملا�شيني،  و�لثالثاء  �لثنني  يومي  �تهمت  باك�شتان،  وكانت  كامل 
�جلي�ص �لهندي بفتح �لنار عرب �خلط �لفا�شل، ما �أ�شفر عن مقتل 
7 من مو�طنيها، و�إ�شابة �إحدى مو�طناتها بجروح ول تز�ل ق�شية 
ك�شمري ت�شكل نقطة خالف بني �لهند وباك�شتان منذ نحو 60 عاماً، 

حيث خا�ص �لبلد�ن 3 حروب ب�شببها.

عوا�صم

طوكيو

ا�شالم اباد

جينان

رئي�ض �سابق للمو�ساد:
 وا�سنطن تتج�س�ض علينا 

•• القد�ص املحتلة-يو بي ىي:

قال رئي�ص �ملو�شاد �لأ�شبق د�ين ياتوم �إن �ل�شتخبار�ت �لأمريكية تن�شتت 
وما ز�لت تتن�شت على حمادثات هاتفية لكبار �مل�شوؤولني �لإ�شر�ئيليني مبن 

فيهم رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو مثلما تن�شتت على قادة �أوروبيني.
ونقلت �شحيفة معاريف �جلمعة عن ياتوم قوله معلقا على عمليات �لتن�شت 
باأنهم  معرفة  م��ن  �أحت���دث  �إن��ن��ي  �لأم��ريك��ي��ة،  �ل�شتخبار�ت  تنفذها  �لتي 
يتن�شتون على �لأ�شدقاء مبن فيهم �إ�شر�ئيل، ولي�ص فقط يف فرة نتنياهو 
�أنها ل  )�أي  �أح��د� من م�شافة مر  �ملتحدة ل ترى  �لوليات  �أن  و�أ�شاف   .
تكرث باأحد(، وينفي �لأمريكيون ب�شدة ما حدث، ورمبا هذ� يحدث عندنا 
لأنه يف كل مرة يعتقد �لأمريكيون �أنه يجب �لتن�شت على �أحد ما فاإنهم 
يفعلون ذلك . و�أ�شار ياتوم �إىل مو�شوعني تتعامل من خاللهما �إ�شر�ئيل 
و�لوليات �ملتحدة مع بع�شهما، وهما �ملفاو�شات �لإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية 
و�ملحادثات بني �لدول �لعظمى و�إير�ن ب�شاأن برناجمها �لنووي، مرجحا �أن 
هذين �ملو�شوعني ميكن �أن يكونا مركز� للتن�شت من جانب �إد�رة �لرئي�ص 

�لأمريكي بار�ك �أوباما.
و�أكد �أنه يوجد لدى �لوليات �ملتحدة �هتمام مبعرفة ما يحدث على �شبيل 
�ملوقف �حلقيقي  �إ�شر�ئيل، ومعرفة ما هو  ناحية  �ملفاو�شات من  �ملثال يف 

�لإ�شر�ئيلي �أو ما �لذي يزعجها يف �ملحادثات �جلارية.
و�أ�شاف ياتوم �أن �لأمريكيني يهمهم �أن يعرفو� ما �لذي يفكر فيه نتنياهو 
ب�شكل حقيقي ب�شاأن �ملفاو�شات �أو �ل�شفقة �لتي يتم �إبر�مها مع �إير�ن، لكي 

يتمكنو� من مناق�شة �دعاء�ت �إ�شر�ئيلية متعلقة بهذه �ملو��شيع.

�صلطات الحتالل تعاقب العمال الفل�صطينيني 

ال�سلطة الفل�سطينية تطلق حملة ملقاطعة امل�ستوطنات

تركيا والعراق ي�سعيان لتعاون اأكرب ب�ساأن �سوريا 
•• انقرة -رويرتز:

ق���ال���ت ت���رك���ي���ا و�ل�����ع�����ر�ق �ل���ل���ذ�ن 
ي�������ش���ع���ر�ن ب���ال���ق���ل���ق م�����ن ���ش��ع��ود 
عالقتهما  �ن  ���ش��وري��ا  يف  �ل��ق��اع��دة 
�ملتوترة تتح�شن و�نهما �شيتعاونان 
�أكرث ملنع �متد�د �حلرب  عن قرب 
�له��ل��ي��ة �جل���اري���ة يف ���ش��وري��ا �ىل 

�أر��شيهما.
وت���وت���رت ت��ع��ام��الت �ل���دول���ت���ني يف 
ل�شباب  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت 
مع  لرو�بطها  تركيا  تعميق  منها 
�مل�شتقل  ���ش��ب��ه  �ل���ع���ر�ق  ك��رد���ش��ت��ان 
�مل��ن��خ��رط يف ن�����ز�ع م���ع �حل��ك��وم��ة 
�مل���رك���زي���ة يف ب���غ���د�د ح����ول �ل��ن��ف��ط 

و�لر��شي.
وق����ال وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ع��ر�ق��ي 
هو�شيار زيباري يف موؤمتر �شحفي 
م�شرك مع نظريه �لركي �أحمد 
خالل  �جلمعة  �م�����ص  �أوغ��ل��و  د�ود 
زي��������ارة لن����ق����رة خ�����الل �ل���ع���ام���ني 
حد  �ىل  عالقتنا  دخلت  �ملا�شيني 

ما فرة بها م�شاكل.
ل��ك��ن ح���ان �ل��وق��ت ل��ن��ا لن نطوي 
ه������ذه �ل�������ش���ف���ح���ة ون���ف���ت���ح ف�����ش��ال 
لدينا  ز�ل  م���ا  �ن���ه  ورغ����م  ج���دي���د� 

�أكرث دولتني تاأثرتا بالتطور�ت يف 
�شوريا.

وزي������ر  ي���������زور  �ن  �مل������ق������رر  وم��������ن 
�خل����ارج����ي����ة �ل���رك���ي���ة ب����غ����د�د يف 
�لن�شف �لول من نوفمرب ت�شرين 
زي��ارة  �أول  ه��ذه  و�شت�شبح  �ل��ث��اين 
منذ  �لعر�قية  للعا�شمة  بها  يقوم 
مار�ص �ذ�ر 2011. و�شئل زيباري 
عما �ذ� كان رئي�ص �لوزر�ء �لعر�قي 
فقال  تركيا  �شيزور  �ملالكي  ن��وري 
�ن����ه ي���اأم���ل �ن ت�����ش��ت��م��ر �ل��ع��الق��ات 
�أرف��ع لكنه مل يحدد  على م�شتوى 

موعد� لي زيارة.
خا�ص  وج��ه  على  �ل��ع��ر�ق  وغ�شب 
من �لعالقات بني تركيا وكرد�شتان 
�لنفط  �شناعة  يف  خا�شة  �ل��ع��ر�ق 
�لخر  �لتوتر  وك��ان م�شدر  و�لغاز 
�لعر�قي  �لرئي�ص  نائب  وج��ود  هو 
تركيا  يف  �لها�شمي  ط��ارق  �ل��ه��ارب 
و�ل���������ش����ادر ع��ل��ي��ه ح���ك���م يف ب���غ���د�د 
ب�����الع�����د�م ب��ت��ه��م��ة �د�رت��������ه ف��رق��ا 
وهو  �لها�شمي  وينفي  لالغتيال 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  تركيا  �ىل  ف��ر  �شني 
�لت���ه���ام���ات �مل��وج��ه��ة �ل��ي��ه و�ت��ه��م 
�مل��ال��ك��ي ب�����ش��ن ح��م��ل��ة ���ش��ع��و�ء على 

معار�شيه .

قريبة من �حلدود �لركية و�شرح 
�مل��وق��ف يف �شوريا  ب��اأن  �أوغ��ل��و  د�ود 
زيباري  مع  حمادثاته  على  هيمن 
�ل��ي��ة ر�شمية  �ت��ف��ق��ا ع��ل��ى  و�ن��ه��م��ا 
لجر�ء حمادثات مكثفة �كرث بني 
�حلكومتني وقال د�ود �أوغلو نحن 

هناك  لي�ص  لكن  �خلالفات  بع�ص 
�ي م�شاكل ل حتل.

و�جتذبت �حلرب �ل�شورية مقاتلني 
�شد  ليحاربو�  �ملنطقة  �نحاء  من 
ح���ك���وم���ة �ل���رئ���ي�������ص ب�������ش���ار �ل����ش���د 
ك��م��ا �أح���ي���ت ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة يف 

�لعر�ق و�ندمج جناحا �لقاعدة يف 
�لدولة  ��شم  حتت  و�لعر�ق  �شوريا 
�ل�شالمية يف �لعر�ق و�ل�شام �لتي 
�شنت هجمات د�خل �شوريا و�لعر�ق 
�لقليلة  �ل�شابيع  و�شيطرت خالل 
�ملا�شية على �أر��ص يف �شمال �شوريا 

•• القد�ص املحتلة-وكالت:

�ل�شلطات  �نتخابات  نتائج  ت�شري 
تف�شي  �إىل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ملجتمع  يف  و�ل��ع��ن�����ش��ري��ة  �ل��ف�����ش��اد 
�لإ�شر�ئيلي من جهة، وتر�جع دور 
�لأحز�ب لدى فل�شطينيي �لد�خل 
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى. ف��الن��ت��خ��اب��ات 
���ش��ل��ط��ة   280 يف  ع����ق����دت  �ل����ت����ي 
حملية باإ�شر�ئيل و�أعلنت نتائجها 
60 رئي�ص حملية  �أم�ص تفيد باأن 
لتحقيقات  �شابقا  خ�شعو�  منتخبا 
ب���ال���ف�������ش���اد، ف��ي��م��ا �ن���ت���خ���ب ث��الث��ة 
روؤ���ش��اء بلديات مب��دن ك��ربى رغم 
تقدمي لو�ئح �تهام خطرية بحقهم 
يف �ملحاكم. ورغم �تهامهم بخيانة 
رجال  من  �لر�شوة  وتلقي  �لأم��ان��ة 
�أع��م��ال و�ل��ك��ذب، ف��از روؤ���ش��اء �مل��دن 
عليت  نت�شريت  و  يام  بات  �لكربى 
جديدة،  ب��ولي��ة  ه�شارون  رم��ات  و 
ول���ذل���ك ت��ق��دم �حل���رك���ة م���ن �أج���ل 

�ليوم  �إ�شر�ئيل  يف  �ل�شلطة  ج��ودة 
�لتما�شا �إىل �ملحكمة �لعليا تطالب 
فيه بتنحيتهم من منا�شبهم. كما 
�أن�شار  بع�ص  ف��وز  �لنتائج  تظهر 
�لأف���ك���ار �ل��ع��ن�����ش��ري��ة ���ش��د �ل��ع��رب 
�ل���ب���ل���دي���ات يف م��دن��ه��م  ب���رئ���ا����ش���ة 
ونت�شريت  �شفد  و�أبرزهم يف مدن 

ذلك  وي��ت��ز�م��ن  وع�شقالن  وعليت 
م���ع ت��ف��اق��م م��ظ��اه��ر �ل��ع��ن�����ش��ري��ة 
مب��و�ز�ة  �لد�خل،  فل�شطينيي  �شد 
ع��ل��ى يهودية  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ت�����ش��دي��د 

�لدولة يف �لفرة �لأخرية.
�ملعلق �لبارز يف �لقناة �لإ�شر�ئيلية 
�لأوىل منا�شيه ر�ز يبدي قلقا من 

�لنتائج �ملذكورة لأنها توفر دليال 
بكل  �لف�شاد  ��شت�شر�ء  على  جديد� 
ر�ز  يو�شح  و  �إ�شر�ئيل.  يف  �أن��و�ع��ه 
�أن �زدياد عدد روؤ�شاء �حلكم �ملحلي 
�لف�شاد  لتف�شي  م���رده  �لفا�شدين 
ب�شكل عام يف �إ�شر�ئيل يف �ل�شنو�ت 
�ل�شلطة  �ل��ت��ق��اء  ب�شبب  �لأخ����رية. 

و�ملال يف �لبلديات .
�لرقابة  �أجهزة  ل�شعف  ي�شري  كما 
وتر�خي  �لد�خلية،  وز�رة  قبل  من 
����ش���ل���ط���ات �ل����ق����ان����ون و�����ش���ت���ن���ك���اف 
و����ش���ائ���ل �لإع���������الم �ل���ع���ربي���ة ع��ن 
لك�شف  معمقة  حت��ق��ي��ق��ات  �إج�����ر�ء 
�لفا�شدين. ويتفق ر�ز مع معلقني 
�آخ���ري���ن ي��وج��ه��ون �إ���ش��ب��ع �لت��ه��ام 
ل��الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني �أن��ف�����ش��ه��م �ل��ذي��ن 
ي��ب��دون لم��ب��الة ح��ي��ال م��ا يجري 
حولهم، ودلل على ذلك بانخفا�ص 
تتعدى  ل  �ل��ت��ي  �لت�شويت  ن�شبة 
ع��ادة �ل�50 % م��ن �أ���ش��ح��اب حق 

�لقر�ع.

اإ�سرائيل ت�سلم جثامني �ستة �سهداء قريبًا فتح ت�ستنكر ت�سريحات ليربمان �سد عبا�ض 
•• رام اهلل-وكالت:

�ل�شهد�ء  �لوطنية ل�شرد�د جثامني  �حلملة  ونا�شطون يف  �لفل�شطينيني  �ل�شهد�ء  عائالت عدد من  تتوقع 
تفاوؤل  لكن  �أق�شى.  �شهرين كحد  �شتة من �جلثامني خالل  ت�شلم  �لإ�شر�ئيلية،  �لأرق��ام  �ملحتجزة يف مقابر 
ذوي �لأ�شرى يت�شم باحلذر خ�شية تر�جع �إ�شر�ئيل عن هذ� �ل�شتحقاق. وجنحت م�شاعي منظمات حقوقية 
�إ�شر�ئيلية وفل�شطينية يف �إدر�ج �لع�شر�ت من ملفات جثامني �ل�شهد�ء يف �ملحاكم �لإ�شر�ئيلية و�حل�شول على 
قر�ر�ت لالإفر�ج عن عدد منها، لكن جي�ص �لحتالل ماطل يف �لتنفيذ �أكرث من مرة.  وح�شب �حلملة �لوطنية 
��شُتدعي ذوو �شتة �شهد�ء لإجر�ء �لفحو�ص �لالزمة، مرجحة �أن يفرج خالل �شهرين كحد �أق�شى عن جثامني 
�شالح  يا�شر  و�أحمد  ب�شار�ت  و�شامي  �شاهني  وحممد  �لفقيه  عايد  و�أحمد  �لأخ��ر���ص  �آي��ات  �ل�شهيدة  من  كل 
وجمدي خنفر بعد �إمتام �إجر�ء فح�ص �حلم�ص �لنووي. و�أو�شح من�شق �حلملة �شامل خلة �أن فحو�ص �ل�)دي 
�إن �أي( �شتجرى لذوي �ل�شهد�ء �ل�شتة يومي 5 و7 نوفمرب-ت�شرين �لثاين �ملقبل، مو�شحا �أن �لفرة بني �أخذ 

�لعينات من ذوي �ل�شهد�ء و�لتعرف عليهم وت�شليمهم ت�شتغرق يف �لعادة من ثالثة �إىل ثمانية �أ�شابيع.

ل �ىل �تفاق �شيا�شي  خالل حديثه لإذ�عة �شوت �إ�شر�ئيل �أنه ل ميكن �لتو�شّ
مع �لفل�شطينيني يف �ملفاو�شات �حلالية ، م�شيفاً �إننا منازح �أنف�شنا و�لعامل 
ل �ىل �تفاق �شالم �شامل، وعلينا �أن نفهم �أن �أبو  عندما نقول �إنه ميكن �لتو�شّ
مازن حممود عبا�ص لي�ص �شريكاً �إىل ذلك، ��شتنكرت حركة فتح �لعتد�ء�ت 
�لإ�شر�ئيلية �ليومية على �مل�شجد �لأق�شى و�ل�شماح لليهود بانتهاك حرمته 
يد  باإطالق  �ل�شتمر�ر  مغّبة  ، حم��ّذرة من  �لحتالل  �شرطة  بحماية من 
�ملرّتبة  �خلطرية  و�لنتائج  �ملقّد�شات،  حرمة  بانتهاك  �ليهود  �ملتطرفني 
و�ل��ولي��ات  �لرباعية  �للجنة  �شّيما  ل  �ل��دويل  �ملجتمع  ودع��ت   . ذل��ك  على 
�لهجمة  �لعدو�نية وهذه  �ملو�قف  لهذه  �إىل و�شع حد  �لأمريكية،  �ملتحدة 
وعن  عنها،  �مل�شوؤولية  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  وحتميل  �ملتطّرفة،  �ليهودية 

�أي ف�شل �أو تعرّث يف �ملفاو�شات .

•• رام اهلل-يو بي اأي:

��شتنكرت �لهيئة �لقيادية �لعليا حلركة فتح يف قطاع غزة، �م�ص ت�شريحات 
رئي�ص جلنة �خلارجية و�لأمن يف �لكني�شت �لإ�شر�ئيلي �أفيغدور ليربمان، 
�شافر�ً  حتري�شاً  و�عتربتها  ع��ب��ا���ص،  حم��م��ود  �لفل�شطيني  �لرئي�ص  �شد 
وخطري�ً. وقالت حركة فتح يف بيان تلقت يونايتد بر�ص �إنرنا�شونال ن�شخة 
�أنها  معتربة   ، و�لعن�شرية  �خلطرية  �لت�شريحات  هذه  ت�شتنكر  �إنها  منه، 
�إ�شر�ئيلية و��شحة يف �لتخّل�ص منه �لرئي�ص حممود عبا�ص.  تعك�ص رغبة 
و�عتربت �أن هذه �لت�شريحات حتري�ص �شافر�ً وخطري ، حمّذرة �حلكومة 
يتّزعم حزب  �لذي  . وكان ليربمان  بالرئي�ص  �أي م�شا�ص  �لإ�شر�ئيلية من 
�إ�شر�ئيل بيتنا قال �إن عبا�ص لي�ص �شريكاً يف عملية �ل�شالم ور�أى ليربمان 

انتخابات اإ�سرائيل تعك�ض الف�ساد والعن�سرية

غ��ري ق��ان��وين، ون��ق��وم ب��اإث��ارة هذه 
�لق�شية كنقطة حديث مع �لدول 

�لأجنبية .
وح�شب  �إ�شر�ئيل،  حكومة  وتقول 
توّفر  �مل�شتوطنات  �إن  �ل�شحيفة، 
للفل�شطينيني،  فر�ص عمل كبرية 
و���ش��ن حملة ���ش��ده��ا ي��خ��رق وع��ود 
�أثناء  �ل�شتفز�زية  �لأعمال  جتنب 

مو��شلة حمادثات �ل�شالم.
�شلطات  �تخذت  �أخ���رى،  جهة  من 
�أمنها  م��ن  �لإ�شر�ئيلي  �لح��ت��الل 
ذريعة ملعاقبة �لعمال �لفل�شطينيني، 
ومل تكتف بالفحو�شات �لأمنية �أو 
�حلو�جز  على  �لتفتي�ص  بعمليات 
�أو  ونقاط �لعبور لإ�شر�ئيل يوميا 
�لحتجاز ل�شاعات طويلة و�إطالق 
�أحيان  يف  و�عتقالهم  عليهم  �لنار 

كثرية.
تع�شفها  �لحتالل  �شلطات  وتزيد 
�ل��ع��م��ال من  ب��ح��رم��ان �لكثري م��ن 
�ل��ع��م��ل د�خ����ل �مل�����ش��ت��وط��ن��ات، �لتي 
ت��ق��ام ع��ل��ى �أر�����ش���ي���ه���م، رغ����م �أن��ه��ا 
بالعمل يف م�شتوطنات  ت�شمح لهم 
�أخ���رى، وت��ت��ذرع ب���اأن خ��ط��ر� �أمنيا 

يدفعها لذلك .
ه��������ذ� �خل�����ط�����ر ي������ع������زوه �ل�������ش���اب 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي �أح���م���د �أب�����و م��و���ش��ى 
مدينة  جنوب  �ل�شاوية  قرية  م��ن 
�إىل  �لغربية  �ل�شفة  �شمال  نابل�ص 
خ�����ش��ي��ة ���ش��ل��ط��ات �لح���ت���الل ���ش��وق 
�ل��ع��ام��ل لأر���ش��ه، وب��ال��ت��ايل �لقيام 
�شرقها  من  �شد  �نتقامية  باأعمال 

من �مل�شتوطنني .

•• لندن-رام اهلل-وكالت:

�إن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  م���������ش����وؤول  ق������ال 
�ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة �أط��ل��ق��ت 
�لحتالل  �شد  دبلوما�شية  حملة 
�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ت��دع��و ف��ي��ه��ا �ل����دول 
�ملرتبطة  ���ش��رك��ات��ه��ا  مطالبة  �إىل 
�ل�شفة  يف  �ليهودية  بامل�شتوطنات 
�إىل  �ل�شرقية،  و�ل��ق��د���ص  �لغربية 
�لإن�����ش��ح��اب ف���ور�ً م��ن ه��ن��اك لأنها 

تنتهك �لقانون �لدويل.
وق�������ال، حم���م���د �����ش���ت���ي���ه، �خل��ب��ري 
�لق��ت�����ش��ادي و�مل�����ش��وؤول �ل���ب���ارز يف 
و�مل��ف��او���ص  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 
�إ�شر�ئيل،  يف حمادثات �ل�شالم مع 
ل�����ش��ح��ي��ف��ة )ف��اي��ن��ن�����ش��ال ت���امي���ز(، 
�ل���������ش����وؤون  وز�رة  �إن  �جل����م����ع����ة، 
�خلارجية يف �ل�شلطة �لفل�شطينية 
ب���������د�أت �إر�������ش������ال خ����ط����اب����ات ق��ب��ل 
ه��ي  ب����ل����د�ً   50 �إىل  ����ش���ه���ر  ن���ح���و 
م��وط��ن ل��� 504 ���ش��رك��ات مت��ار���ص 
�مل�شتوطنات  يف  جت��اري��ة  ن�شاطات 
ب�شحب  ملطالبتها  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

��شتثمار�تها �أو جتميد �أن�شطتها .
م���ن و�ج���ب  �أن  ����ش��ت��ي��ه  و�أ�����ش����اف 
�ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة �إب�����الغ 
���ش��رك��ات �ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص ب��اأن��ه��ا 
ت�����ش��ت��ث��م��ر يف ���ش��يء غ���ري ق��ان��وين، 
لديه  ب��ل��د  ك��ل  �إىل  ر���ش��ائ��ل  وكتبنا 
�مل�شتوطنات  يف  وطنية  ��شتثمار�ت 
لديها  �لتي  �ل��دول  �أو  �لإ�شر�ئيلية 
يف  ت�شتثمر  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ���ش��رك��ات 

�مل�شتوطنات .

و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �ل�شركات 
�شركة �خلدمات  ت�شمل  �مل�شتهدفة 
�لأم���ن���ي���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �خل��ا���ش��ة 
)ج��ي 4 �إ����ص( �ل��ت��ي ت���زّود �جلي�ص 
على  �لك�شف  مبعد�ت  �لإ�شر�ئيلي 
ن��ق��اط �ل��ت��ف��ت��ي�����ص وت���دي���ر �أن��ظ��م��ة 
بال�شفة  ع��وف��ر  ���ش��ج��ن  يف  �لأم�����ن 
�ل����غ����رب����ي����ة، و�����ش����رك����ة )ف���ي���ول���ي���ا( 
�لفرن�شية للبيئة و�لبنى �لتحتية.

�ل���������ش����رك����ات  �إن  ������ش����ت����ي����ه  وق���������ال 
�ل�شر�ئيلية �ملرتبطة بامل�شتوطنات 
و�لعاملة يف �خل��ارج، مثل م�شرف 
ه��ب��وع��ل��ي��م وم�������ش���رف ل��ي��ن��وم��ي، 
�شتكون م�شتهدفة �أي�شاً من حملة 
بهذ�  �ت�شالت  و�أجرينا  �ملقاطعة، 
�خل�����ش��و���ص م���ع ح��ك��وم��ات ب��ل��د�ن 
يف �أوروب���������ا و�أم�����ريك�����ا �ل��الت��ي��ن��ي��ة 
وج����ن����وب �أف���ري���ق���ي���ا و�����ش���ر�ل���ي���ا 
و�ل��ي��اب��ان وك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة، كما 
بع�ص  على  �أي�شاً  �حلملة  �شركز 
�متنع  لكنه   ، �ل��ع��رب  �مل�شتثمرين 

عن ذكر �أ�شمائهم.
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�����ش����ي����دع����ون �أي�����������ش�����اً �حل����ك����وم����ات 
�مل�شتوطنني  حتديد  �إىل  �لأجنبية 
�ل���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون ج��ن�����ش��ي��ات��ه��ا �إىل 
ج���ان���ب �جل��ن�����ش��ي��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
و�أ�شاف �مل�شوؤول �لبارز يف �ل�شلطة 
ل��دي��ك  ك������ان  �إذ�  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�جلن�شية  ي��ح��م��ل��ون  م�����ش��ت��وط��ن��ون 
�ملزدوجة، فيتعنّي على �لبلد �لذي 
يحملون جن�شيته �لثانية �إبالغهم 
ب������اأن وج����وده����م يف �مل�����ش��ت��وط��ن��ات 

وت�شادر م�شتوطنة رحليم �لقريبة 
م���ن م�����ش��ت��وط��ن��ة ع��ي��ل��ي��ه ن��ح��و 15 
�أبو  �ل�شاب  لعائلة  �أل��ف مر مربع 
ومو�طنني  �أ�شقاءه  ومتنع  مو�شى، 
من قريته كذلك من �لعمل د�خل 
ه��ات��ني �مل�����ش��ت��وط��ن��ت��ني، رغ���م �أن��ه��ا 
باأماكن  للعمل  ت�شاريح  متنحهم 

�أخرى باإ�شر�ئيل .
�لفل�شطيني  �إ�شر�ئيل  تعذب  وهنا 
�لعمل  من  بحرمانه  مرة  مرتني، 
د�خل �أر�شه بذر�ئع وحجج و�هية، 
و�ل�شيطرة  مب�����ش��ادرت��ه��ا  و�أخ�����رى 

عليها.

عاما(   30( مو�شى  �أب���و  وي�شيف 
د�خل  للعمل  ت�شريحا  يحمل  �أن��ه 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل، وه���ذ� يعني �أن���ه �ج��ت��از 
م�������ش���األ���ة �ل���رف�������ص �لأم�����ن�����ي م��ن 
�لح�����ت�����الل، وب���ال���ت���ايل ل ي��وج��د 
بالدخول  �شو�ء  منه  �أمني  تخوف 
لإ�شر�ئيل �أو لأي من م�شتوطناتها، 
من  مبنعهم  �لح��ت��الل  حجج  و�أن 
�ملقامة على  �مل�شتوطنات  �لعمل يف 
�أر����ش��ي��ه��م خ��وف��ا م���ن �أي����ة �أع��م��ال 
عد�ئية جتاه �مل�شتوطنني �ملحتلني 

لالأر�ص و�هية.
وتقيم �إ�شر�ئيل م�شتوطنتي عيليه 

ورح��ل��ي��م وغ��ريه��م��ا ع��ل��ى �أر�����ش���ي 
�أخ��رى مثل  وق��رى  �ل�شاوية  قرية 
�ل��ل��ن وق��ب��الن وت��ل��ف��ي��ت وق��ري��وت 
�آلف  وب���ال���ت���ايل مي��ن��ع  وج����ال����ود، 
�ل��ع��م��ال م��ن �ل��ع��م��ل د�خ����ل هاتني 

�مل�شتوطنتني.
�إج���ر�ء  �أن ه��ذ�  �أب���و مو�شى  وي���رى 
و�أن  ك���ع���م���ال،  ب��ح��ق��ه��م  ت��ع�����ش��ف��ي 
مبنعهم  نف�شه  يناق�ص  �لح��ت��الل 
من �لعمل د�خل هذه �مل�شتوطنات، 
ب���ي���ن���م���ا ي�������ش���م���ح ل����ه����م ب���ال���ع���م���ل 
مب�شتوطنات �أخرى بال�شفة بعيدة 

عن قر�هم و�أر��شيهم.

هاآرت�ض تدعو اإ�سرائيل اإىل 
التن�سل من رحبعام زئيفي 

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

دعت �شحيفة هاآرت�ص �جلمعة �إ�شر�ئيل �إىل �لتن�شل من وزير �ل�شياحة �لأ�شبق 
رحبعام زئيفي، �لذي �غتاله فل�شطينيون يف �لعام 2001، و�إلغاء قانون تخليد 
�لغربية. وطالبت  �ل�شفة  �لفل�شطينيني من  �إىل ترحيل  كان يدعو  ذك��ر�ه لأنه 
وعلى  زئيفي،  تخليد  قانون  و�إل��غ��اء  �خلطاأ  بت�شحيح  �فتتاحيتها  يف  �ل�شحيفة 
�إ�شر�ئيل �أن تخجل باأن �شخ�شا، هذه هي �أفكاره، توىل من�شبا وز�ريا يف حكومتها يف 
�إ�شارة �إىل دعو�ت �لر�ن�شفري �لتي �أطلقها زئيفي �مللقب ب غاندي . وكانت �أقو�ل 
وزير �حلرب �لإ�شر�ئيلي، مو�شيه يعلون،د�فع �ل�شحيفة �إىل كتابة �فتتاحيتها، �إذ 
قال �إنه رمبا تكون �أفكار 'غاندي' قد �شبقت زمنها، وتنبه �لكثريين )يف �ليمني 
هو  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  يف  �لإ�شر�ئيلي-�لفل�شطيني(  �ل�شر�ع  حل  �إمكانية  لعدم 
�لدليل على ذلك . و�أدىل يعلون باأقو�له خالل مر��شم ر�شمية �أقيمت يف �لكني�شت 
لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  م��ن  نا�شطون  �غ��ت��ال��ه  �ل���ذي  زئ��ي��ف��ي،  ذك���رى  لإح��ي��اء 
ور�أت هاآرت�ص  �أبو علي م�شطفى.  �لعام،  �إ�شر�ئيل لأمينها  �غتيال  بعد  فل�شطني 
�أن �ملر��شم و�أقو�ل يعلون مثرية للغ�شب ، م�شرية �إىل �أن زئيفي كان و�حد� من 
بني قر�بة �ألف قتيل �إ�شر�ئيلي �شقطو� يف �ملو�جهة �لعنيفة مع �لفل�شطينيني يف 
�لن�شف �لأول من �لعقد �ملا�شي، وهو ل ي�شتحق تعامال �أف�شل من �أي مو�طن 
�لع�شكري،  �إىل ما�شي زئيفي  و�أ�شارت �ل�شحيفة  وجندي قتلو� يف تلك �لفرة. 
حربي  ب��ني  �لع�شكرية  �لو�شطى  �جلبهة  وق��ائ��د  ل��و�ء  برتبة  ك�شابط  �أن��ه  و�إىل 

�لعامني 1967 و1973 كان بني �ل�شباط �ل�شتعالئيني.

خالفات حول حماكمة 
نائب رئي�ض كينيا 

•• لهاي-رويرتز:

ح��ك��م ق�����ش��اة �مل��ح��ك��م��ة �جل��ن��ائ��ي��ة 
ح�شور  ب�شرورة  �جلمعة  �لدولية 
روتو  وليام  �لكيني  �لرئي�ص  نائب 
ك��ل ج��ل�����ش��ات حم��اك��م��ت��ه يف له��اي 
�ل بعذر حمدد تقبله �ملحكمة وهو 
كينيا  م��ع  خ��الف  يف  �شي�شعها  م��ا 

و�لحتاد �لفريقي.
وك���ان روت���و �مل��ت��ه��م ب��ت��دب��ري موجة 
م��ن �ل��ع��ن��ف ب��ع��د �ن��ت��خ��اب��ت مثرية 
للجدل جرت يف كينيا عام 2007 
�ملقدم من  قد طلب يف �ل�شتئناف 
تاأييد  �ملحكمة  ق�شاة  م��ن  جانبه 
بح�شور  فقط  يلزمه  �شابق  حكم 
حم��اك��م��ت��ه  يف  ج��ل�����ش��ة  و�خ�����ر  �أول 
بال�شافة �ىل �جلل�شات �لتي يروي 
ف��ي��ه��ا �ل�����ش��ح��اي��ا م��ظ��امل��ه��م. وق���ال 
�شاجن هيون �شوجن رئي�ص �ملحكمة 
غياب �ملتهم ميكن �ن يحدث فقط 
هو  ول��ي�����ص  ��شتثنائية  ظ���روف  يف 
�لقاعدة ويف �ل�شبوع �ملا�شي و�فق 
ق�شاة �ملحكمة �جلنائية على طلب 
كينياتا  �وه����ورو  �لكيني  �لرئي�ص 
باعفائه من ح�شور حماكمته عن 

تهم مماثلة.
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العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/787  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - م��ود رمي��ون �شوفاين   جمهول حمل �لق��ام��ة مبا �ن 
حممود  وميثله:  )�����ص.م.ع(  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  /�شركة  �مل��دع��ي 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(    3006.54( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/12 �ل�شاعة 8:30 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  �ص  بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل
ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/759  مدين جزئي            
ك��ازي جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا  ك��ازي �شكيل  �مل��دع��ى عليه/ 1 - �شماء  �ىل 
�ن �ملدعي /�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )���ص.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   13530.38  ( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
 8:30 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/12  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  �ل�شد�د. وحددت 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  �ص  بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/745  مدين جزئي            

قانونا/  ���ص.ذ.م.م(ومي��ث��ل��ه��ا   ( �لعامة  للتجارة  �ل�شكا   -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�ل�شالم �شيف �لدين عبد�ل�شالم  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة 
�لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �ملتكاملة )����ص.م.ع(  قد  �لم��ار�ت لالت�شالت 
و�ل��ر���ش��وم  دره����م(   94.651.76  ( وق����دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 �ل�شاعة 
8:30 �ص  بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/680  مدين جزئي            

�ىل �مل��دع��ى عليه/ 1 - ب��اول فيليب ج��ود ف��رى  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره ) 4695.44 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  مت��ام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2D.17 بالقاعة  �ل�شاعة 8:30 �ص   �ملو�فق 2013/11/4  �لثنني  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/656  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شبيح خليفة �شاحى خلفان خمي�ص �لكعبي   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: 
حممود حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليه مببلغ وقدره ) 5323.52 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت 
 ch2D.17 لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�شاعة 8:30 �ص  بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1222  احوال نف�ص م�سلمني              
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد ن�شر عبد�لوهاب ن�شر �لدين  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /بو�شى عبد�حلليم حممد �بو �لعلمني   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها - �ملطالبة بالطالق لل�شرر ودفع موؤخر �ل�شد�ق ونفقة عدة و متعة 
و�لر�شوم  �لدعوى-  �لطلبات مو�شحة بالئحة  وبقية  �شاملة لالطفال-  ونفقة 
و�مل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/19 �ل�شاعة 8:30 
�ص  بالقاعة ch1.C.14 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.  
ادارة الحوال ال�سخ�سية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/555  مدين كلي            
����ص.ذ.م.م- ميثلها  �لف�شائية منطقة حرة  فو��شل  قناة   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
/�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  طر�بي�شي  هيثم  ط��ارق  قانونا/ 
�لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �ملتكاملة )����ص.م.ع(  قد  �لم��ار�ت لالت�شالت 
و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   781.295.98  ( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/13 �ل�شاعة 
9:30 �ص  بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �لقل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/668  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد معتز غ�شان �ملو�شلى جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
مببلغ وقدره ) 21972.88 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  مت��ام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2D.17 بالقاعة  �ل�شاعة 8:30 �ص   �ملو�فق 2013/11/4  �لثنني  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/688  مدين جزئي            

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - حممد ر�شاد عبد�لرحمن �لعفيفي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   7047.58( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  بان  �شده 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام 
�ل�شد�د .   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/4 �ل�شاعة 8:30 �ص  
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.  
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/597  مدين جزئي            

حمل  جمهول  �مل��ه��ري    عثمان  �شليمان  حديد  عثمان   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�مل��دع��ي /���ش��رك��ة �لم�����ار�ت ل��الت�����ش��الت �ملتكاملة )�����ص.م.ع(  �لق��ام��ة مب��ا �ن 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
�ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4025.91 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�مل��و�ف��ق  �ل�����ش��د�د .   وح���ددت لها جل�شة ي��وم �لث��ن��ني  �ل�شتحقاق وح��ت��ى مت��ام 
2013/11/4 �ل�شاعة 8:30 �ص  بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :1988/     
ر�جبوجن�شي  رب��ي��ن��د�ر  ر�جبوجن�شي  دولل  /ج��ا���ص  �ل�شيد  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
يف/����ش��ال��ة  �لبالغة  ح�شته  ك��ام��ل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع  يف  ي��رغ��ب  �جلن�شية   بنغالدي�ص 
فرحاد  لل�شيد/  وذل��ك   554002 جت��اري  ترخي�ص  و�لر���ش��ي��ات  �لتك�شية  مل��ق��اولت  �ل�شرق 
ح�شني رز�ق هوله بنغالدي�ص �جلن�شية. تعديالت �خرى: مت تعديل �ل�شم �لتجاري من/ 
��شالة �ل�شرق ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات �ىل/ رمال  �ل�شرق و�لغرب ملقاولت �لتك�شية 
و�لر�شيات  .وعمال لن�ص �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م 
يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1995/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /حاجى خان غالم ح�شني- باك�شتاين �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( �ىل �ل�شيد/ حممد بدى �لعامل حممد 
�شم�ص �لعامل، بنغالدي�ص �جلن�شية يف رخ�شة ) موؤ�ش�شة  �لك�شادى لتجارة �لدو�ت �ملنزلية 
( مبوجب �لرخ�شة رقم )11922(. حيث مت تغيري  �ل�شكل �لقانوين من : موؤ�ش�شة فردية 

�ىل : موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات
.وعمال لن�ص �مل��ادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
على  �لت�شديق  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع���الن  ه��ذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �ل��ع��دل.   �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1989/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /ه�شام حممد توفيق حممد  �شيد �حمد- م�شري �جلن�شية 
ل�شيانة  �لف�شي  )�لنجم  يف   )%49( �لبالغة  ح�شته  ك��ام��ل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع  يف  ي��رغ��ب 
�ل�شيار�ت( رخ�شة رقم )538250( وذلك �ىل �ل�شيد/  مرو�ن �حمد حممد �بر� هيم �خلاين 
فردية.    موؤ�ش�شة  �ىل  �عمال  �شر�كة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغري  مت  حيث  �جلن�شية  �م��ار�ت��ي 
.وعمال لن�ص �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب 
�لعدل.  .وعمال بن�ص �حكام �ملادة )14( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 

مكتب دائرة  التنمية القت�سادية ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1994/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /حميد مر�د خو�يه �ير�ين �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
رخ�شة  �لهند�شية  للخر�طة  يف/ب��امل��ري�   )%100( �لبالغة  ح�شتهم  كامل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل 
جتارية )516218( وذلك �ل�شيد/ �شيد جو�د مريز� خليل �له م�شطفوي �ير�ين �جلن�شية. 
مت تغيري �ل�شم �لتجاري من باملري� للخر�طة �لهند�شية �ىل �شيد جو�د مريز� خليل �له 
م�شطفوي لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت. مت تغري �لن�شاط �لتجاري من خر�طة �لهند�شية 

�ىل جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت. 
�لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف  �مل��ادة )14( فقره 5 من  .وعمال بن�ص �حكام 
�شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 

مكتب دائرة  التنمية القت�سادية ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/868 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
علي ح�شني �حمد ح�شني �حلو�شني �جلن�شية: �لمار�ت  وطلب �لت�شديق على 
�لتجاري )البحرينية خلياطة  �ل�شم  :تنازل يف  يت�شمن  �لتوقيع يف حمرر 
و�لتخطيط يف عجمان  �لبلدية  د�ئ��رة  و�ملرخ�شة من   ) الن�صائية   العبايات 
بعجمان  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )57157( �مللف  رق��م  حت��ت 
�ل�شيدة:حليمة عبد�هلل قا�شم خادم �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع 
بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26   

     الرائد لالن�ساءات /ذ.م.م
 نعلن للجميع بان �ل�شركة �ملذكورة �عاله هي : �لر�ئد لالن�شاء�ت/ذ.م.م    
-�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة    تا�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب قانون 
�ل�شركات �لحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف بلدية 
عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت رقم )09220( وقد قرر �ل�شركاء حلها 

وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.
  النداء لتدقيق احل�صابات     

�لتقدم  �و �عر��ص  لل�شركة فعلى كل من له �ي حق   م�شفى  قانوين 
�لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�شفي 
ن�شر �لعالن وعلى �لعنو�ن �لتايل: �مارة عجمان ،  هاتف:7470980  ، 

�ص.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/701  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شيد زي�شان علي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )3071.00 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها 
 ch1A.1 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/3 �ل�شاعة 8:30 �ص  بالقاعة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/578  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - جورين �شيجفريد ويزر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3.791.78 درهم( و�لفائدة �لقانونية 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع 
ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/12 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة  ���ص    8:30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/553  مدين جزئي            
�ن  �لقامة مبا  م�شعود  جمهول حمل  �حمد  م�شعود   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
حممود  وميثله:  )�����ص.م.ع(  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لم���ار�ت  /�شركة  �مل��دع��ي 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   15956.42( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
 8:30 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/12  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  �ل�شد�د. وحددت 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  �ص  بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/694  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شبور �ن�شار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /

�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )���ص.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )8.216.12  درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/12 �ل�شاعة 8:30 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  �ص  بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/654  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شعيد حممد ح�شني برهاين جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )���ص.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�لفائدة  دره��م(  وق��دره )10.500.88  للمتنازع مبلغ  ي��وؤدي  بان  �ملتنازع �شده 
و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�   ch2D.17 ب��ال��ق��اع��ة  ����ص    8:30 �ل�����ش��اع��ة   2013/11/12
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/521  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة نايت �ول لد�رة �ملن�شاأة )�ص.ذ.م.م(   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )�ص.م.ع( وميثله: 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �قام  قد  �بوجريدة  حممود حجاج عزب 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(    3784.91( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
�ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/12  �لثالثاء  �ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم  متام 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة  ���ص    8:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/573  مدين جزئي            
�لق��ام��ة مبا  �حمد هان�ص جمهول حم��ل  - ميان منري   1 �مل��دع��ى عليه/  �ىل 
�ن �ملدعي /�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )���ص.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   20556.30( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
 8:30 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/12  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  �ل�شد�د. وحددت 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  �ص  بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/763  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - بالل ح�شني مو�شى خ��ان    جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة )���ص.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   34011.87( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
 8:30 �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/12  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  �ل�شد�د. وحددت 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا  �ص  بالقاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مقتل 10 من طالبان بعملية اأمنية يف اأفغان�ستان باك�ستان متدد الإقامة اجلربية مل�سرف
•• كابول-يو بي اأي:

قتل ع�شرة م�شلحني من حركة طالبان، بينهم قياديان، بعملية �أمنية للجي�ص �لأفغاين يف ولية ميد�ن و�رد�ك بو�شط 
�لبالد ونقل �ملوقع �للكروين ل�شحيفة خاما �لأفغانية، �جلمعة، عن �ملتحدث با�شم ق�شم �ل�شرطة �ملحلية، عبد �لو�يل 
نورزي، �إن �لعملية نفذت يف مقاطعة نريخ، ما �أدى �إىل مقتل �لقياديني يف طالبان، �ملال فهيم، و�ملال غفور، �إ�شافة �إىل 8 
م�شلحني و�أ�شاف نورزي �أنه مت �عتقال �لقيادي حممد �هلل، موؤكد�ً �أن مقتل �لقياديني �شيكون له �أثر �إيجابي يف �لو�شع 

�لأمني يف �لولية.
21 طفاًل  �أعلنت �ل�شلطات �لأفغانية عن �عتقال ما ل يقل عن  ومل تعلق حركة طالبان على �لتقرير بعد �ىل ذلك، 
�إرهابية تدربهم على تنفيذ  �إىل باك�شتان ليجندو� يف جمموعات  �أن يتم نقلهم  �أفغان�شتان قبل  �إقليم لغمان ب�شرق  يف 

تفجري�ت �نتحارية.
ونقلت �شحيفة )خاما( �لأفغانية عن �ملتحدث با�شم حاكم �لإقليم �شرد�حي ذو�ق قوله �نه مت �عتقال ما ل يقل عن 21 

طفاًل تر�وح �أعمارهم بني 6 و10 �شنو�ت �ختطفو� جميعاً من �إقليم نور�شتان ب�شرق �أفغان�شتان.

•• ا�صالم اباد-رويرتز:

فرة  �جلمعة  باك�شتانية  حمكمة  م��ددت 
م�شرف  برويز  �ل�شابق  �لرئي�ص  �حتجاز 
ق��ي��د �لق���ام���ة �جل��ربي��ة م��ا �أح��ب��ط �م��ال 
ب����اأن ي���رك �ل���ب���الد يف وق���ت ق��ري��ب بعد 
�جلربية  �لقامة  قيد  �شهور�  �أم�شى  �أن 

و�جلدل �لقانوين حول م�شريه.
و�عتقل م�شرف قبل ��شبوعني يف �تهامات 
م�شجد  ع��ل��ى   2007 ع���ام  ب��غ��ارة  تتعلق 
مل��ت�����ش��ددي��ن يف �ل���وق���ت �ل�����ذي �أع���ل���ن فيه 

�ملقررة يف مايو �يار لكنه منع من �مل�شاركة 
ب�شبب جمموعة من �لدعاوى �لق�شائية 
�ملرفوعة �شده و�لقب�ص على م�شرف وهو 
�أم��ر غري م�شبوق يف  للجي�ص  �شابق  قائد 
ب��ل��د حكمه �جل��ي�����ص �ل��ق��وي ل��ف��رة متتد 

لكرث من ن�شف تاريخه.
ورغ����م �ع��ت��ق��ال��ه مل ي��ح��ت��ج��ز م�����ش��رف يف 
���ش��ج��ن م���ع جم��رم��ني ع���ادي���ني. و�ق��ي��م��ت 
جل�شة �م�ص يف فيلته على م�شارف ��شالم 
�ب�����اد. و�ع��ل��ن��ت �ل�����ش��ل��ط��ات م��ن��زل��ه مكانا 

ملحقا بال�شجن.

�أ�شبح  �ل�شابق  �لبالد  حاكم  �أن  حماميه 
ح��ر� يف م��غ��ادرة �لبالد بعد �ن �ف��رج عنه 

بكفالة يف ق�شية �أخرى.
وقال م�شوؤول �لتحقيقات �فتخار ت�شاتها 
لرويرز �ملحكمة مدت فرة �قامة برويز 
 29 �ىل  �جل��ربي��ة  �لق��ام��ة  قيد  م�شرف 
�ل�شلطة  على  م�شرف  و��شتوىل  �كتوبر. 
1999 لكنه �ج��رب على  يف �ن��ق��الب ع��ام 
بعد  ���ش��ن��و�ت  ت�شع  ب��ع��د  للمنفى  �ل��ل��ج��وء 
م��و�ج��ه��ة م���ع ج��ه��از �ل��ق�����ش��اء وع����اد �ىل 
�لنتخابات  ليخو�ص  �لعام  هذ�  باك�شتان 

الك�سف عن تعامالت �سرية بني اأجهزة ا�ستخبارات ووا�سنطن 
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

م�شوؤولني  �أن  �لأم��ريك��ي��ة  بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  ذك���رت 
باأن  �لأجنبية  �ل�شتخبار�ت  �أجهزة  بع�ص  ح��ذرو�  �أمريكيني 
�لأم��ن  وكالة  يف  �ل�شابق  �ملوظف  عليها  ح�شل  �لتي  �لوثائق 
عن  تك�شف  م��و�د  ت�شم  �شنودن،  �إدو�رد  �لأم��ريك��ي،  �لقومي 
ت��ع��ام��الت ���ش��ري��ة ب���ني ه���ذه �لأج���ه���زة و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة. 
�أن �شنودن ح�شل،  ونقلت عن م�شوؤولني حكوميني، �جلمعة، 
�لوثائق،  �آلف  ع�شر�ت  على  �ل��وك��ال��ة  مل�شلحة  عمله  خ��الل 
بر�مج جلمع  ب�شان  بع�شها معلومات ح�شا�شة  يت�شمن  �لتي 
�إير�ن ورو�شيا و�ل�شني، فيما  �ملعلومات �ل�شتخبار�تية حول 
يك�شف بع�شها �لآخر عن تعامالت �شرية بني �لوليات �ملتحدة 
ودول غري حليفة لها يف �لعلن. و�أكدو� ح�شا�شية عملية �إبالغ 
ذلك  وع��زو�  �ملعلومات،  هذه  ت�شريب  خطر  ب�شان  �مل�شوؤولني 

�إىل �أن جزء�ً من �حلكومة �ملتعاونة مع �لوليات �ملتحدة قد 
يعرف بهذ� �لتعاون يف حني يجهل جزء �آخر به، حمذرين من 
�أن ت�شريب هذه �لوثائق قد يلحق �شرر�ً بالعمليات �مل�شركة.  
ومن جهته، قال توما�ص در�يك، �ملدير �ل�شابق يف وكالة �لأمن 
�ل�شهر  يف  مو�شكو  يف  �شنودن  ز�ر  �ل���ذي  �لأم��ريك��ي  �لقومي 
�جلاري، �إن �شنودن ح�شل على كمية كبرية من �لوثائق، غري 
باأنه �شاركها جميعها مع �ل�شحافيني. و�أو�شح  �أنه ل يعتقد 
و�أي  ��شتخبارية  معلومة  �أي  يعّر�ص  لن  �أن��ه  �أك��د  �شنودن  �أن 
عمليات �منية قومية �شرعية للخطر . وكان �شنودن، �لالجئ 
م��ع �شحيفة  �مل��ا���ش��ي، يف مقابلة  �لأ���ش��ب��وع  �أك���د  رو���ش��ي��ا،  �إىل 
�شرية  وث��ائ��ق  �أي  ينقل  مل  �أن��ه  �لأم��ريك��ي��ة،  تاميز  نيويورك 
م�شوؤويل  با�شتطاعة  يكن  مل  �أن��ه  على  م�شدد�ً  مو�شكو،  �إىل 
�لوثائق  على  �لط���الع  و�ل�شينية  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 

�لأمريكية �ل�شرية �لتي كانت بحوزته.

اإنقاذ مئات املهاجرين قبالة �سواحل اإيطاليا 
•• روما-رويرتز:

�أنقذت �لبحرية �ليطالية وخفر �ل�شو�حل �أثناء �لليل 
�أكرث من 700 مهاجر يف منطقة بني �شقلية و�شمال 
�لهجرة  م�شكلة  لنح�شار  ب���و�در  تظهر  ومل  �فريقيا 

�لتي �أدت �ىل مقتل مئات هذ� �ل�شهر.
وقالت �ل�شلطات �ليطالية �جلمعة �ن زو�رق �لدورية 
�لن�شاء  ع�����ش��ر�ت  �ن��ق��ذت  و�ن��ه��ا  عمليات  خم�ص  ن��ف��ذت 
م��زدح��م ل�شتقبال  �مل��ئ��ات �ىل مركز  ونقل  و�لط��ف��ال 

�ملهاجرين يف جزيرة لمبيدوز� بجنوب �يطاليا.
على  ليتا  �ن��ري��ك��و  �لي��ط��ايل  �ل����وزر�ء  رئي�ص  و�شغط 
زعماء �لحتاد �لوروبي �ملجتمعني يف بروك�شل لزيادة 
وطاأة  حتملت  �لتي  �ملتو�شط  �لبحر  ل��دول  �مل�شاعد�ت 

�لزمة مثل �يطاليا و�ليونان ومالطا.

�لتي  �ملياه  يف  �لبحرية  دورياتها  من  �يطاليا  وز�دت 
�أك���رث من  غ���رق  �أن  م��ن��ذ  وت��ون�����ص  ليبيا  ع��ن  تف�شلها 
مطلع  يف  �ري��ري��ا  م��ن  معظمه������م  مهاجر�   360
قبالة  ق��ارب��ه��م  �نقلب  عندما  �لول  ت�شرين  �أك��ت��وب��ر 
باأ�شبوع وفقد  ق��ارب ثان بعد ذلك  لمبيدوز�. وغ��رق 
يف �حلادث ما يقدر بنحو 200 �شخ�ص وعانى مركز 
�ل�شتقبال يف �جلزيرة للتعامل مع طوفان �ملهاجرين 
�لفارين من �حلرب �لهلية يف �شوريا و�ل�شطر�بات 

يف م�شر ودول عربية و�فريقية �أخرى. 
وز�د عدد �ملهاجرين �لذين يعربون �لبحر �ملتو�شط يف 
قو�رب متد�عية وقالت �لمم �ملتحدة �ن �أكرث من 32 
باملخاطر على  �ملحفوفة  �لرحلة  �ألف مهاجر خا�شو� 
منت قو�رب متد�عية للو�شول �ىل جنوب �يطاليا منذ 

بد�ية �لعام.

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

�أخ�����������ري� وب�����ع�����د ط��������ول �ن���ت���ظ���ار 
�إىل  ��شتمرت  ذر�ع  يّل  وع��م��ل��ّي��ات 
�شباح �لأم�ص، �نطلق بعد �لظهر 
�ل��ذي  �ل��وط��ن��ي يف تون�ص  �حل���و�ر 
ك���ان م��ن �مل��ف��ر���ص �ن��ط��الق��ه يف 
�أن  بعد  �شباحا،  �لعا�شرة  ح���دود 
ب��ع��ث رئ��ي�����ص �حل���ك���وم���ة �مل��وؤق��ت��ة 
ع��ل��ي �ل��ع��ري�����ص ب��ر���ش��ال��ة خطية 
ت��ع��ه��د فيها  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات �لأرب������ع 
لالآجال  وفقا  حكومته  با�شتقالة 
�ل��ط��ري��ق.  خ��ارط��ة  يف  �مل�شبوطة 
ممثلي  �لر�شالة  تلك  دفعت  كما 
�ملعار�شة  �لوطني  �لإن��ق��اذ  جبهة 
�إىل �لر�جع عن تعليق م�شاركتهم 
يف �حلو�ر، خا�شة بعد �لتثبت من 

م�شمون ر�شالة �لعري�ص.
وقد �أعلن �لناطق با�شم �لأطر�ف 
حممد  �لوطني  للحو�ر  �لر�عية 
�جلمعة  �أم�ص  حمفوظ  �لفا�شل 
ع����ن �ن����ط����الق �حل�������و�ر �ل��وط��ن��ي 

ر�شميا  .
وقال �ملتحدث �أّن جميع �لأطر�ف 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ت���ع���ه���دت ب���الل���ت���ز�م 
بخارطة �لطريق، مبّينا �أّن �إجناح 
�ملبادرة �شروري معترب� �إياه �حلل 
�لوحيد و�لأوحد  للخروج بتون�ص 
�حلالية.  �ل�شيا�شية  �لأزم���ة  م��ن 
كما �أكد حممد �لفا�شل حمفوظ  
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل���وح���دة �ل��وط��ن��ي��ة  

ملحاربة �لإرهاب.
�لفا�شل  �ملحامني  �أكد عميد  كما 
�ملن�شحبني  �ل��ن��و�ب  �إن  حم��ف��وظ  
�مل��ج��ل�����ص  �إىل  ب���ال���ع���ودة  ت���ع���ه���دو� 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ب��ع��د ت��ل��ق��ي �ل��رب��اع��ي 
�ل��ر�ع��ي ل��ل��ح��و�ر �ل��وط��ن��ي تعهد� 
كتابيا و��شحا من رئي�ص �حلكومة  
ع���ل���ي �ل���ع���ري�������ص ب���ال����ش���ت���ق���ال���ة 
بخارطة  �مل�شمنة  �لآج����ال  ط��ب��ق 

�لطريق. 
�لقيادي يف جبهة  �أّك��د  من جهته 
ر�ف��ع بن عا�شور  �لوطني  �لإن��ق��اذ 
�أّن �لرباعي �لر�عي للحو�ر �عترب 
�يجابية،  �ل��ع��ري�����ص  ع��ل��ي  وث��ي��ق��ة 
ة �أّن �لوثيقة ت�شّمنت تعّهد�  خا�شّ

ب��ت��ق��دمي �ل���ش��ت��ق��ال��ة وف���ق �أج���ال 
خارطة �لطريق.

وق���ال �لأم����ني �ل��ع��ام حل���زب ن��د�ء 
تعهد  �إن  �لبكو�ص  �لطيب  تون�ص 
رئ��ي�����ص �حل���ك���وم���ة �مل���وؤق���ت���ة علي 
غ�شون  يف  بال�شتقالة  �لعري�ص 
3 �أ�شابيع كان و��شحا و�نتفى فيه 
�أعلن عنها يف  �لتي كان  �ل�شروط 

وقت �شابق.
�ل���ق���ي���ادي ب����احل����زب �جل���م���ه���وري 
�مل��ن��ج��ى �ل���ل���وز، �أك����د م���ن ج��ان��ب��ه، 
�لإن���ق���اذ مب�شمون  ج��ب��ه��ة  ق��ب��ول 
�ل���ر����ش���ال���ة �ل���ت���ي وج��ه��ه��ا رئ��ي�����ص 
�مل��وؤق��ت��ة ع��ل��ى لعري�ص  �حل��ك��وم��ة 
�إىل �لأم���ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد �لعام 
�لتون�شي لل�شغل ح�شني �لعبا�شي.

و�أ�شاف �للوز �أن �لهيئة �ل�شيا�شية 
عن  ر�شميا  تعلن  �لإن��ق��اذ  جلبهة 
ق��ب��ول��ه��ا مل�����ش��م��ون ه���ذه �ل��ر���ش��ال��ة 
و�ل����ع����ودة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �حل����و�ر 

�لوطني.
�لتاأ�شي�شي  باملجل�ص  �لنائب  و�أّك��د 
�لنه�شة زياد �لعذ�ري  عن حركة 
ل��رئ��ي�����ص  �ل���ك���ت���اب���ي  �ل���ت���ع���ه���د  �أّن 
و��شحا  تعهد�  ت�شمن  �حلكومة 
يف  �حل��ال��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  با�شتقالة 
�لآج��������ال �ل���ت���ي حت������دده خ���ارط���ة 

�لطريق.

�صعوبة الختيار
مت�ّشكت  �لإن��ق��اذ  جبهة  �أّن  ي��ذك��ر 
�لأوىل  �جلل�شة  يف  �مل�شاركة  بعدم 
�مل���ق���ّررة �شباح  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��ح��و�ر 
�أم�ص لعدم تعهد و��شح من رئي�ص 
�لعري�ص  علي  �مل��وؤق��ت��ة  �حلكومة 
با�شتقالة �حلكومة طبقا خلارطة 

طريق �لرباعي.
خ��ارط��ة  وث��ي��ق��ة  �أن  �إىل  وي�������ش���ار 
�ملنظمات  ملبادرة  �ملُكملة  �لطريق 
للحو�ر،  �لر�عية  �لأرب��ع  �لوطنية 
رئي�ص  تعّهد  ���ش��رورة  على  تن�ص 
يف  بال�شتقالة  �حلالية  �حلكومة 
غ�شون 3 �أ�شابيع من بدء �حلو�ر 

�لوطني.
وم����ع �ن���ط���الق �حل������و�ر �ل��وط��ن��ي 
�أم�ص، يبد�أ �لعد �لتنازيل للت�شاور 

ب�����ش��دد �إحل�����اق �ل�����ش��رر ب��ال��ب��الد 
و�أن������ه ل��ي�����ص ل��ه��ا خ���ي���ار �آخ�����ر �إل 

�ل�شتقالة. 
و�أ�شاف �ل�شب�شي �أّن هذه �حلكومة 
غري قادرة على �إخر�ج �لبالد من 
�لإره���اب و�أّن��ه ل ي�شك يف وطنية 
لعري�ص لكن م�شد�قية حكومته 

�نتهت وفق ما جاء على ل�شانه. 
و�أو�شح �لباجي قايد �ل�شب�شي �أن 
�ملنبثقة عن  �حلكومة و�ملوؤ�ش�شات 
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�أ�شبحت خارجة عن �ل�شرعية.
وقال رئي�ص حركة ند�ء تون�ص �أّن 
حلزبه ت�شور�ت ل�شيناريو �آخر يف 
�شورة ف�شل �حلو�ر �لوطني، على 

حد تعبريه.
�إّن حكومة علي  و�أ�شاف �ل�شب�شي 
�لعري�ص غري �شرعّية منذ �ليوم 
فقط  وهي  ملغّية  قر�ر�تها  كل  و 

جمرد حكومة ت�شيري �أعمال.
و�أك����د رئ��ي�����ص ح���زب ن���د�ء تون�ص، 
م�شكل  ه��ي  �لإره�����اب  ظ��اه��رة  �أّن 
ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ه �حلكومة  �إق��ل��ي��م��ي 
�حل���ال���ي���ة ب�����ر�خ وج���ه���ل وك��ان��ت 
�ل���ن���ت���ائ���ج ����ش��ت�����ش��ه��اد �لأم���ن���ي���ني 

و�لع�شكريني. 
قال  �لوطني،  �حل���و�ر  ملف  وع��ن 
�ل�����ش��ب�����ش��ي �ّن�����ه ك����ان ي��ن��ت��ظ��ر من 
�لعري�ص  ع��ل��ي  رئ��ي�����ص �حل��ك��وم��ة 
�إع�����������الن �������ش�����ت�����ع�����د�د ح���ك���وم���ت���ه 
بو�شع  تفاجئ  �ّنه  �إّل  لال�شتقالة 
�إىل  م�شري�  �ل�شروط،  من  جملة 
��شتقالة  �ّن��ه ل وج��ود لربط بني 
�ملرحلة  م��ن  و�لن��ت��ه��اء  �حلكومة 

�لتاأ�شي�شية. 
وق�������ال �ل�����ش��ب�����ش��ي �ن������ه ل ح����و�ر 
م��اد�م��ت �حل��ك��وم��ة مل تعلن عن 
�أ�شابيع   3 بعد  بال�شتقالة  نيتها 
�لطريق  خارطة  عليه  تن�ص  كما 
بكلمتني  �أّن �حل��و�ر معّلق  مبعنى 
من رئي�ص �حلكومة علي �لعري�ص 
هي  �ل��رب��اع��ّي��ة  م��ب��ادرة  �إّن  متابعا 
�حلل �لوحيد للخروج من �لأزمة 
�حلكومة  م��اد�م��ت  �نتهت  ولكنها 

مل تفي بتعهد�تها. 
وت���وج���ه �ل�����ش��ب�����ش��ي ب��ال��ك��الم �إىل 

بخ�شو�ص من �شير�أ�ص �حلكومة 
�لنو�ب  ع��ودة  �لقادمة ف�شال عن 
�لوطني  �ملجل�ص  �إىل  �ملن�شحبني 

�لتاأ�شي�شي.
�ل�شيا�شي  �ملكتب  و  ع�شّ �شدد  وقد 
حل���زب �ل��ت��ك��ت��ل م���ن �أج����ل �لعمل 
�أم�ص  م�شاعد  حممد  و�حل��ري��ات 
رئي�ص  �خ��ت��ي��ار  �أن  ع��ل��ى  �جل��م��ع��ة 
�حل���ك���وم���ة �مل��ق��ب��ل��ة ����ش���وف ي��ك��ون 

�شعبا. 
ورب������َط حم��م��د م�����ش��اع��د �أ���ش��ب��اب 
�شعوبة �لختيار برغبة كل حزب 
يف مت���ري���ر �ل����ش���م �ل�����ذي َي��خ��دم 

�أهد�فه وم�شاحله وفق تعبريه.
و�أ������ش�����اف وم�����ن �ل�����ش��ع��ب �أي�����ش��ا 
�خ���ت���ي���ار �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�أن تتحلى بجملة من  �لتي يجب 
)�لكفاءة،  �أهمها  لعل  �ملو��شفات، 
و�خلربة، و�لقبول ( لدي خمتلف 
�لأحز�ب، م�شدد� على �أن مو�شوع 

�لختيار �شيكون �أ�شعب حتماً.
يف �ملقابل حتدث �لنائب �ملن�شحب 
م���ن �مل��ج��ل�����ص حم��م��ود �ل���ب���ارودي 
ع��ن �أه�����د�ف �حل��ك��وم�����ة �ل��ق��ادم��ة 
�لقت�شادي  �جلانب  يف  �ملتج�شدة 
و�لأمني،وقال �لبارودي �شخ�شية 
�أن  يجب  �ملقبلة  �حلكوم��ة  رئي�ص 
تكون جامعة بني هذه �ملو��شفات 
م�������ن �أج�����������ل رف���������ع �ل����ت����ح����دي����ات 
�لق���ت�������ش���ادي���ة و�لأم����ن����ي����ة وف���ق 

تعبريه.
وياأتي هذ� �لتطور بعد �أن �شّعدت 
�مل��ع��ار���ش��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة �خل��م��ي�����ص 
�إىل  ب��الن��ت��ق��ال  وه����ددت  خطابها 
مر�حل ن�شالية �أخرى مل تك�شف 
عنها. وكان حزب ند�ء تون�ص �أعلى 
�لأ�����ش����و�ت و�ح���ّده���ا يف �ل��ت��ن��دي��د 
بر�جع حركة �لنه�شة ممثلة يف 
رئي�ص �حلكومة عن تعهد�تها مبا 
�ن��ط��الق �حل��و�ر  تاأجيل  �إىل  دف��ع 

بني �لفرقاء.

ال�صب�صي وحكومة اجلنازات
وقد �عترب �لباجي قائد �ل�شب�شي 
رئي�ص حركة ند�ء تون�ص يف حو�ر 
تلفزي، �أّن حكومة علي �لعري�ص 

حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي يف 
�لعا�شمة �لفرن�شية. 

�شي�شع  تون�ص  ن���د�ء  �أّن  و�أو���ش��ح 
رف�شه  عن  للتعبري  بديلة  خطة 
رئي�شا  وب�شفته  �حلكومة،  لهذه 
للحزب لن يتخلى عن م�شوؤوليته 
�ل��ق��ر�ر�ت  و�شيتخذ  �لوطن  جت��اه 
�لالزمة يف �لوقت �ملنا�شب، ح�شب 

تعبريه. 
ل  �لرويكا  �إّن  �ل�شب�شي  و�أ�شاف 
�أن رف�شت  �ليوم بعد  �شرعية لها 
�ملجل�ص  يف  �لتو�فقية  �ل�شرعية 

�لتاأ�شي�شي .
و�أو�شح �ل�شب�شي �نه ل فائدة من 
ح�شور �حلو�ر و�ن م�شاركة جبهة 
�لإن���ق���اذ م��رت��ب��ط��ة ب���اإع���الن علي 
�ل��ع��ري�����ص ����ش��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ت��ه يف 
عبارة ب�شيطة ومن دون تعقيد �أو 
تخريجات، لفتاً �إىل �أّن �ملعار�شة 
ل ت��خ��ي��ف �ل�����ش��ع��ب �ل��ت��ون�����ش��ي بل 
�حل����ك����وم����ة �حل����ال����ي����ة ه����ي �ل��ت��ي 

تخيفه.
وق�����������ال رئ�����ي�����������ص ح������رك������ة ن�������د�ء 
حكومة  ننتظر  ك��ن��ا  تون�ص"�إّننا 
�إجن������از�ت ول��ك��ن وج���دن���ا حكومة 
�شوء  هناك  �أّن  معترب�ً  جناز�ت" 
ن��ّي��ة م���ن ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة لأن��ه��ا 
�أم�شت على م��دة ع��ام و�ح��د قبل 
هذ�  خالفت  ولكنها  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لعهد و�نه �أخطاأ حني تو�ّشم فيها 
�ل�شعب  من  �عتذر  ولذلك  خ��ري�ً 

�لتون�شي.
وتوجه �إىل حركة �لنه�شة بالقول 

برّمتها  �لّطريق  ورزنامة خارطة 
�ن��ه  مبينا  م�����ش��وؤول،  غ��ري  ب�شكل 
ك��ان م��ن �لأج���دى على �لعري�ص 
حزبه  عليه  �أم�شى  مب��ا  �لل��ت��ز�م 
طريق  خريط�������ة  �ح����ر�م  وه���و 
�لّرباعي و�إعالنه بو�شوح �لتز�مه 
ب��ت��ق��دمي ����ش��ت��ق��ال��ت��ه و����ش��ت��ق��ال��ة 

حكومته.
وحّملت حركة ند�ء تون�ص رئي�ص 
�حل���ك���وم���ة �مل�����وؤق�����ت �مل�������ش���وؤول���ّي���ة 
�إف�����������ش�����ال �حل�������و�ر  �ل����ك����ام����ل����ة يف 
ثمينة  لفر�شة  و�إه���د�ره  �لوطني 
يف  و�لفعلي  �لّر�شمي  لالنطالق 
كما  تون�ص.  لإنقاذ  تو�فقي  م�شار 
�أّن��ه ل معنى ول  �عتربت �حلركة 
جدوى للعودة للحو�ر دون تعّهد 
�حل���ك���وم���ة �ل���ّر����ش���م���ي و�ل��ك��ت��اب��ي 
�ملم�شى بال�شتقالة وفقا خلارطة 

�لطريق.
ودعت �ل�ّشعب �لّتون�شي وكّل قوى 
�لّتقّدم و�لّدميقر�طّية لال�شتعد�د 
ل���ل���ّدخ���ول يف م���رح���ل���ة ن�����ش��ال��ّي��ة 
جديدة تنهي حالة �لّرّدد وتقّدم 

حلول جذرّية لإنقاذ �لبالد.
يذكر �أّن �نطالق �حلو�ر �لوطني 
�ل�شيا�شية  �لأزم����ة  حل��ل  �ل��ر�م��ي 
تاأجل عن موعد �نطالقه �ملحدد 
23 �أكتوبر �إىل يوم �أم�ص  بتاريخ 

�جلمعة.
وت���ت���ز�م���ن ك���ل ه����ذه �ل��ت��ج��اذب��ات 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ع ت���ز�ي���د ك��ب��ري يف 
مر�كز  على  �لإره��اب��ي��ة  �لهجمات 

و�أعو�ن �لأمن و�جلي�ص . 

�أيديهم ولكنه  ب��اأن �حل��ّل لي�ص يف 
يف ح�����ش��ن �ل��ن��ي��ة ون���ك���ر�ن �ل����ذ�ت، 
كا�شفا �أّن ر��شد �لغنو�شي مل يكن 
�لعام  �لإحت���اد  مع  �لتعامل  يريد 
رعايته  حتى  �أو  لل�شغل  �لتون�شي 
للحو�ر و�أنه هو من �أقنعه بذلك.

و�أعرب �ل�شب�شي عن حزنه �لعميق 
�إىل  م�شري�ً  �لأمنيني  ل�شت�شهاد 
�نه �شارك �شحبة �لطيب �ملهريي 
�لوطني  �حلر�ص  هيكل  �إن�شاء  يف 
�ل������ذي مي���ث���ل �ل���ع���م���ود �ل��ف��ق��ري 
للدولة حمماًل من ي�شرّي �لدولة 

م�شوؤولية ما حدث.
وك���ان���ت ح��رك��ة ن�����د�ء  ت��ون�����ص قد 
ورئي�ص  �حلالّية  �حلكومة  حّملت 
ب�شكل  �ملوؤق�������ت  �جلمهوري���������ّة 
خ���ا����ص �مل�������ش���وؤول���ّي���ة �ل�����ّش��ي��ا���ش��ّي��ة 
�لأع��م��ال  ت�شاعد  ع��ن  و�لأد�ئ���ّي���ة 

�لإرهابية. 
و�أكدت �حلركة يف بيان موّقع من 
�ل�شب�شي،  ق��ائ��د  �لباجي  رئي�شها 
�لإره��اب��ي��ة  �لعمليات  ت�شل�شل  �أن 
�لّت�شاعدّية يوؤ�ّشر لدخول �لبالد 
مرحلة تتطّلب �شّن حرب ل هو�دة 
�لإره���اب وج��ب جتنيد  فيها �شد 
و�لأمنّية  �لقانونّية  �لو�شائل  كل 
�ل�����اّلزم�����ة مل��ج��اب��ه��ت��ه��ا وح���م���اي���ة 

�لقو�ت �لأمنية و�لع�شكرية.
�ألقاها  �لتي  �لكلمة  وبخ�شو�ص 
ك���ل م���ن ع��ل��ي �ل��ع��ري�����ص رئ��ي�����ص 
�حلكومة و �لرئي�ص �ملوؤقت، �عترب 
و�مل���رزوق���ي  �ل��ع��ري�����ص  �أّن  �ل��ب��ي��ان 
ن�����ش��ف��ا ج���وه���ر م���ب���ادرة �ل��رب��اع��ي 

��شك يف  "ل  �لعري�ص قائال  علي 
ترحل  �أن  عليك  ول��ك��ن  وطنيتك 
لأنكم  حكومتك  ��شتقالة  وتعلن 
ثقة  وف���ق���دمت  �شعبيتكم  ف��ق��دمت 

�ل�شعب �لتون�شي فيكم.
و�أ�����ش����اف �ل�����ش��ب�����ش��ي �ن����ه �ب���ت���د�ء 
يقبل  �أو  ي���ع���رف  ل���ن  �لآن  م���ن 
ب�����اأّي ق������ر�ر�ت ت��ت��خ��ذه�����ا ح��ك��وم��ة 
�ل��ع��ري�����ص لأن���ه���ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إل��ي��ه 
ح��ك��وم��������������������ة ت�������ش���ري���ف �أع����م����ال 
�إىل  م�شري�  �ل�شرعية،   ومنتهية 
عملت  �لنه�شة  قياد�ت  بع�ص  �أّن 
ع��ل��ى �إف�������ش���ال م����ب����ادرة �ل��رب��اع��ي 

�لر�عي للحو�ر. 
و�أك����د رئ��ي�����ص ح��رك��ة ن���د�ء تون�ص 
للبالد  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��و���ش��ع  �أّن 
�ل��ق��ادة  جميع  �أّن  معترب�  م���رّد، 
م�شوؤولون  تون�ص  يف  �ل�شيا�شيني 
عن �لأو�شاع �لتي تعي�شها �لبالد، 
�إّل  منها  ل��ل��خ��روج  �شبيل  ل  و�ن���ه 
مب�شاعد�ت خارجية لكن ماد�مت 
حكومة  ط��رف  م��ن  ت�شرّي  تون�ص 
�ل��روي��ك��ا ف����اّن ل �ح���د ���ش��ي��و�ف��ق 
قادرة  غري  لأّنها  م�شاعدتها  على 
ع��ل��ى �إخ�����ر�ج �ل��ب��الد م��ن �أزم��ت��ه��ا 

�لأمنية و�لقت�شادية. 

خطة بديلة للتعبري
ن���د�ء  �إّن ح����زب  �ل�����ش��ب�����ش��ي  وق�����ال 
ب��ق��در م���ا تهّمه   ت��ون�����ص ل ي��ه��ّم��ه 
م�����ش��ل��ح��ة ت���ون�������ص، م�����ش��ي��ف��ا �ن���ه 
تعر�ص لالنتقاد من د�خل حزبه 
بعد �للقاء �لذي جمعه مع رئي�ص 

ال�سراح املوؤقت ل�سحايف مغربي 
مالحق بقانون الإرهاب 

•• الرباط-اأ ف ب:

و�فق قا�شي �لتحقيق �ملكلف جر�ئم 
�لإره��������اب يف حم��ك��م��ة �ل���ش��ت��ئ��ن��اف 
مبدينة �شال قرب �لعا�شمة �ملغربية 
�ل�شر�ح  �ط��الق  �ل��رب��اط، على طلب 
�ملوؤقت لل�شحفي علي �أنوزل، بعدما 

تقدم به حماميه بد�ية �لأ�شبوع.
حمامي  �ل�����ش��م��اليل  ح�شن  وح�����ش��ب 
�أن�����وزل، ف���اإن ق��ا���ش��ي �لتحقيق  ع��ل��ي 
�لثالثاء  ب��ه  ت��ق��دم  طلب  على  و�ف���ق 
�مل��وؤق��ت  �ل�����ش��ر�ح  ملنح موكله  �مل��ا���ش��ي 
ويف �ت�شال، قالت �شقيقة علي �أنوزل 
و�أ���ش��دق��اء م��ق��رب��ون م��ن��ه �ن مدير 
�للحظة  �ىل  ي��غ��ادر  مل  ل��ك��م  م��وق��ع 
ومل  �شال  مدينة  يف  �ل�شجن  �أ���ش��و�ر 
تتمكن عائلته حتى �ل�شاعة من �للقاء 
به و�شتعقد جل�شة حماكمة �أنوزل يف 
�جلاري،  �لأول-�أكتوبر  ت�شرين   30
بعد جل�شة �أوىل للتحقيق �لتف�شيلي 
ي��وم �لإث��ن��ني �مل��ا���ش��ي. و�ع��ت��ق��ل علي 
�أنوزل يف 17 �أيلول-�شبتمرب �ملا�شي 
وطلبت �لنيابة �لعامة يف �ملغرب من 
بتهم  م��ع��ه  �إج�����ر�ء حتقيق  �ل��ق�����ش��اء 
ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��دة ع��م��د� مل��ن يرتكب 
�فعال �رهابية وتقدمي �دو�ت لتنفيذ 
ج��رمي��ة �إره��اب��ي��ة، و�لإ����ش���ادة بافعال 
. وهو ما قام  �رهابية  تكون جرمية 
جر�ئم  �ملكلف  �لتحقيق  قا�شي  ب��ه 
�لإره��������اب يف حم��ك��م��ة �ل���ش��ت��ئ��ن��اف 
يتم  �ن  �ملنتظر  م��ن  حيث  مب��دي��ن��ة، 
مدير  �ىل  �مل��ن�����ش��وب��ة  �ل��ت��ه��م  تكييف 
موقع لكم من طرف �لنيابة �لعامة، 
قا�شي  تقدير  ح�شب  �لح��ت��ف��اظ  �أو 
قد  �ل��ت��ي  نف�شها  بالتهم  �لتحقيق، 
ت�شل فيها �لعقوبة �ىل �ل�شجن 20 

�شنة.

فرقاطتان تابعتان 
للناتو تر�سوان يف تون�ض 

•• تون�ص-يو بي اأي:

تابعتان  فرقاطتان  �جل��م��ع��ة،  ر���ش��ت 
ل��ل��ق��وة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل��د�ئ��م��ة حللف 
حو�ص  يف  )�لناتو(  �لأطل�شي  �شمال 
ميناء  يف  �ملتو�شط،  �لأبي�ص  �لبحر 
حلق �لو�دي من �ل�شاحية �ل�شمالية 
ل��ت��ون�����ص �ل���ع���ا����ش���م���ة. ور�����ش����ت ه���ذه 
�لقطع �حلربية �لبحرية �لأطل�شية 
يف �مل���ي���ن���اء �ل��ت��ون�����ش��ي ���ش��م��ن زي����ارة 
ت�شتغرق 4 �أيام تاأتي يف �إطار �لتعاون 
بني تون�ص وحلف �ل�شمال �لأطل�شي 
دبلوما�شي  م�شدر  وك��ان  )�ل��ن��ات��و(. 
�أن  �إىل  �أ�شار يف وقت �شابق،  بلجيكي 
�لبحرية  �لع�شكرية  �ل��وح��دة  ه���ذه 
�لقطع  من  ع��دد  جانب  �إىل  ُت�شارك 
�حل���رب���ي���ة �لأط��ل�����ش��ي��ة �لأخ�������رى يف 
حو�ص  يف  �لبحرية  �مل��م��ر�ت  حماية 
�إىل  ُي�شار  �ملتو�شط.  �لأبي�ص  �لبحر 
�أن تعاون تون�ص مع )�لناتو( يندرج 
�ملتو�شطي  �حل���و�ر  برنامج  �إط���ار  يف 
�ل���ذي �أ���ش��ب��ح��ت ت��ون�����ص ع�����ش��و� فيه 

منذ �لعام  .

اجلي�ض العراقي
 يقتل 5 انتحاريني 

•• بغداد-يو بي اأي:

عن  �جلمعة  �ل��ع��ر�ق��ي  �جلي�ص  �أع��ل��ن 
قتل خم�شة �نتحاريني حاولو� �قتحام 
م��ق��ر ق���ي���ادة ع��م��ل��ي��ات ن��ي��ن��وى ون��ق��ل 
موقع )�ل�شومرية نيوز( عن �لناطق 
با�شم �لعمليات �مل�شركة �لعميد �شعد 
معن �إن �لقو�ت �لأمنية قتلت خم�شة 
�رهابيني �نتحاريني حاولو� �لتعر�ص 

�ىل مقر قيادة عمليات نينوى .

تعّهد كتابيًا ور�صميًا برحيل حكومته

انطالق احلوار يف تون�ض.. والعري�ض يلقي املنديل

علي �لعري�ص
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الأمم املتحدة:ن�سف ال�سكان ال�سوريني يعانون من الفقر 
•• نيويورك-ا ف ب:

�مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب���رن���ام���ج  �أع����ل����ن 
�أك����رث  �أن  دم�������ش���ق  يف  �لإمن�����ائ�����ي 
�لبالغ  ���ش��وري��ا،  ���ش��ك��ان  ن�شف  م��ن 
من  يعانون  مليوناً،   23 ع��دده��م 
�لفقر، وهو رقم ميثل �شعف عدد 
نائبة  وقالت  �لثورة  قبل  �لفقر�ء 
�مل��دي��ر �ل��ق��ط��ري ل��ربن��ام��ج �لأمم 
�ملتحدة �لإمنائي يف دم�شق �ألي�شار 
�شاكر لوكالة �ل�شحافة �لفرن�شية 
�شوريا  �شكان  ن�شف  م��ن  �أك��رث  �إن 
فقر�ء، بينهم 9.7 ماليني �شوري 
و4.4  �لفقر  خ��ط  على  يعي�شون 
م��الي��ني يف ف��ق��ر م��دق��ع ، و�أك����دت 
ت�شاعف �لبطالة لتبلغ نحو ن�شف 

عدد �لقادرين على �لعمل.
وت�����ش��ري در������ش����ة ل�����الأمم �مل��ت��ح��دة 
 5.3 �أن  �إىل   2010 يف  ن�����ش��رت 
كانو�  ���ش��وري��ا  يف  �شخ�ص  م��الي��ني 
ي���ع���ان���ون م����ن �ل���ف���ق���ر. وت���و����ش���ح 
منهم   1% �أن  �أخ�����رى  در������ش����ات 

كانو� حتت خط �لفقر.
وعزت �مل�شوؤولة �لأممية �شبب هذ� 
�لنازحني  معظم  �أن  �إىل  �لرت��ف��اع 
د�خل �شوريا و�لبالغ عددهم 3.6 
�ل�شكان  وب��ق��ي��ة  �شخ�ص  م��الي��ني 
����ش��ت��ن��ف��دو� م��دخ��ر�ت��ه��م، ومل يعد 
ب��اإم��ك��ان��ه��م �ل��ت��اأق��ل��م م���ع �لأزم�����ة 

مل  �لإد�ري���ة،  و�لتنمية  �لفقر  من 
ي��ع��د ب��اإم��ك��ان��ه �ل��ع��م��ل ك��م��ا ك���ان يف 
�إىل  �أن��ه حت��ول  ، مو�شحة  �ل�شابق 
�ملعي�شة  �شبل  تنمية  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
و�ملجتمعات  �لنازحني  وم�شاعدة 
لهم  ي�شمح  مم��ا  ت�شتقبلهم  �ل��ت��ي 
و�حل��د  مقبولة  ب�����ش��ورة  بالعي�ص 

من وقوعهم حتت خط �لفقر .
�لإغاثي  �لعمل  هذ�  �أن  و�أو�شحت 
ل يقت�شر على تقدمي �مل�شاعد�ت، 
�ل�شوريني  و���ش��ع  على  ي��رك��ز  �إمن���ا 
ع���ل���ى ط����ري����ق �ل����ت����ع����ايف �مل���ب���ك���ر ، 
�مل��و�ج��ه��ة  ع��ل��ى  م�����ش��اع��دت��ه��م  �أي 

لال�شتمر�ر.
�مل�����ش��ت��ل��زم��ات  ت���وزي���ع  �إن  وق���ال���ت 
�مل��ع��ي�����ش��ي��ة ل��ي�����ص ح���ال ول����ن ي��ع��زز 
���ش��م��ود �مل��ج��ت��م��ع��ات ون��ح��ن ننظر 
و�إم���ك���ان���ي���ة  �مل���ب���ك���ر  �ل���ت���ع���ايف  �إىل 
م��ن��ح �ل�����ش��وري��ني ف��ر���ش��ا ل��ل��دخ��ل 
مل�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى �لن���ط���الق من 

خالل تعلم حرفة للم�شتقبل .
وت��ت��وزع �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي ي��ق��وم بها 
�ملحافظات  جميع  على  �لربنامج 
�لقطاعات  خمتلف  ويف  �ل�شورية 
وق��ال��ت �مل�����ش��وؤول��ة �لأمم���ي���ة نريد 
�لنهو�ص  ن��ح��و  درج����ة  ن��خ��ط��و  �أن 
وتوفري �شبل �ل�شمود، مما يخولنا 
�مل�����ش��ي يف �ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 

و�لقت�شادية بعد �نتهاء �لأزمة .

�لأمني و�إفال�ص �ل�شناعيني وعدم 
مت��ك��ن��ه��م م���ن م��ت��اب��ع��ة �لإن����ت����اج يف 
من�شاآتهم ونقل بع�ص �مل�شالح �إىل 

�خلارج.
�أن  �إىل  ���ش��اك��ر  �أل��ي�����ش��ار  و�أ�����ش����ارت 
�ل����ربن����ام����ج، �ل�������ذي ك������ان ي��رك��ز 
يف  �لتنظيمية  �ل�شيا�شات  يف  عمله 
و�لدعم  �ل��ق��در�ت  تنمية  جم��الت 
و�حلد  �لبيئة  مو��شيع  �لتقني يف 

�لناجمة  �لقت�شادية  و�ل�شعوبات 
عنها .

و�أو�شحت �أن ذلك يحمل �أعباء من 
حيث �لو�شول للخدمات �لأ�شا�شية 
و�إمن��ا  �ل��ن��ازح��ني  على  فقط  لي�ص 
ولفتت  �أي�����ش��ا  �مل�شت�شيفني  ع��ل��ى 
�مل�شوؤولة �إىل �رتفاع ن�شبة �لبطالة 
�ل��ي��د  م���ن   48.6% �إىل  ل��ت�����ش��ل 
ف��ق��د�ن  �أن  م��و���ش��ح��ة   ، �ل��ع��ام��ل��ة 

م��ا ي��ق��ارب م��ل��ي��وين ف��ر���ش��ة عمل 
ع�����ش��رة م��الي��ني �شخ�ص  ي��ع��ر���ص 
�لعاطلني  �إىل  �إ���ش��ارة  يف   ، للخطر 
ع���ن �ل��ع��م��ل و�لأ���ش��خ��ا���ص �ل��ذي��ن 

يعتمدون عليهم.
�لر�شمية،  �لإح�����ش��اء�ت  وبح�شب 
ك����ان م���ع���دل �ل��ب��ط��ال��ة يف ���ش��وري��ا 
و�أغ���ل���ق���ت   2010 يف   8.6%
�أغ���ل���ب �مل�����ش��ان��ع ب�����ش��ب��ب �ل��و���ش��ع 

�سكان حم�ض بحاجة اإىل م�ساعدات عاجلةلريجاين يزور ال�سني الثالثاء 
•• بكني-يو بي اأي:

�أعلن يف بيجينغ �جلمعة �أن رئي�ص جمل�ص �ل�شورى �لإير�ين 
)�لربملان( علي لريجاين �شيقوم بزيارة ر�شمية لل�شني يوم 
�لثالثاء �ملقبل بدعوة من �للجنة �لد�ئمة للمجل�ص �لوطني 
�أنباء �ل�شني �جلديدة  لنو�ب �ل�شعب �ل�شيني. ونقلت وكالة 
�أن  �شينية  ت�شريعية  هيئة  �أع��ل��ى  وه��ي  �للجنة  ع��ن  �شينخو� 
ت�شرين   29 م��ن  لل�شني  ر�شمية  ب��زي��ارة  �شيقوم  لري��ج��اين 

�لأول-�أكتوبر �إىل �لأول من ت�شرين �لثاين-نوفمرب �ملقبل.
�لد�ئمة  �للجنة  رئي�ص  لدعوة من  تلبية  �لزيارة  وتاأتي هذه 

للمجل�ص �لوطني لنو�ب �ل�شعب �ل�شيني ت�شانغ ده جيانغ.

�سحف: احلرب ب�سوريا 
قد ت�ستمر لعقد قادم 

•• وا�صنطن-وكالت:

تناولت معظم �ل�شحف �لأمريكية بالنقد و�لتحليل �لأزمة �ل�شورية �ملتفاقمة، 
قادمة،  �شنو�ت  لع�شر  ت�شتمر  قد  �شوريا  يف  �لأهلية  �حل��رب  �إن  بع�شها  وق��ال 
وو�شفتها �أخرى بالأ�شر�ص منذ فيتنام، وت�شاءلت عن مدى �إمكانية تدمري جزء 
من �لكيميائي �ل�شوري بالرنويج. فقد قالت �شحيفة و��شنطن بو�شت يف تعليق 
�لأهلية  �إن �حلرب  �ل�شيا�شية تقول  �لعلوم  �إن  �لأمريكي ماك�ص في�شر  للكاتب 
�أكرث من عامني قد ت�شتمر لع�شر �شنو�ت قادمة على  �مل�شتعرة يف �شوريا منذ 
�أقل تقدير . و�أ�شافت �أن �إد�رة �لرئي�ص �لأمريكي بار�ك �أوباما تبدو م�شطرة 
لتباع �شيا�شة �لتقاع�ص �إز�ء �لطريق �مل�شدود ب�شاأن �لأزمة �ل�شورية، مو�شحة 
�إز�ء ما ميكنهم فعله  �مل�شوؤولني �لأمريكيني قد يبقون يتجادلون ل�شنو�ت  �أن 
ب�شاأن �حلرب �لأهلية يف �شوريا. وقالت �ل�شحيفة �إن �حلرب �لأهلية يف �شوريا 
�أن �ل�شر�ع  �أبعد من ذلك �لتاريخ، م�شرية �إىل  �أو   2020 قد ت�شتمر �إىل عام 
يف �شوريا بد�أ يف �أبريل-ني�شان 2011 باحتجاجات �شعبية، و�أن نظام �لرئي�ص 
رمبا  �ل�شر�ع  و�أن  قمعية،  بحمالت  و�جهها  ما  �شرعان  �لأ�شد  ب�شار  �ل�شوري 
�أن �لدر��شات  2012. و�أ�شافت �ل�شحيفة  حتول �إىل حرب �أهلية يف منت�شف 
هذه  معدل  �أن  �إىل  ت�شري   1945 منذ  �لأهلية  ب��احل��روب  �ملعنية  �ل�شيا�شية 
�حل��روب يكون عادة ما بني �شبع و12 �شنة، مما يعني �حتمال �نتهاء �حلرب 
�حلرب  �أن  �ل�شحيفة  و�أو�شحت  و2023.   2018 بني  ما  �شوريا  يف  �لأهلية 
يف �شوريا مر�شحة لال�شتمر�ر �أكرث من �أي حرب �أهلية �أخرى، وخا�شة يف ظل 
تدخل �لقوى �خلارجية فيها. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن نظام �لأ�شد يتلقى دعما 
ماليا ب�شكل مبا�شر من طهر�ن ودعما باملقاتلني من �إير�ن وحزب �هلل �للبناين 
�مل�شلحني  �ل�شوريني  �ملتمردين  �شمتها ف�شائل  ما  و�أن  �لعر�ق،  ومبقاتلني من 
يتلقون دعما بال�شالح و�ملال و�أن جمموعات جهادية �أجنبية متورطة يف �لقتال 
وخا�شة تلك �لقادمة من �لعر�ق ومن جانبها حتدثت �شحيفة نيويورك تاميز 
يف مقال للكاتب ر�مي خوري عما و�شفته باإطفاء �لنري�ن �مل�شتعلة يف �شوريا، 

وقالت �إن �حلرب يف �شوريا هي حرب بالوكالة .

�سحيفة: م�ست�سارو كريي 
يدعون اإىل اإلغاء جنيف2

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

ك�شفت دوري���ة ف��وري��ن بولي�شي �لأم��ريك��ي��ة، �م�����ص، ع��ن خ��الف ب��ني وزي��ر 
على  ي�شرون  �لذين  م�شت�شاريه  وكبار  كريي،  جون  �لأمريكي،  �خلارجية 
�إلغاء موؤمتر جنيف2- حول �شوريا �أو تاأجيله. ونقلت عن م�شوؤول �أمريكي 
رفيع �مل�شتوى، قوله �إن �ل�شخ�ص �لوحيد �لذي يريد عقد موؤمتر جنيف هو 
�لوزير و�أ�شاف مت�شائاًل من �شيح�شره؟ وهل �شيمثل �أحد�ً؟ وملاذ� نتحمل 
�ملخاطر؟ . وذكرت �ل�شحيفة �أن كريي متم�شك ب�شدة باإجر�ء �ملفاو�شات، 
وقد �أم�شى �لأيام �لقليلة �ملا�شية وهو يحث �أع�شاء �ملعار�شة �ل�شورية على 
�مل�شاركة فيها، غري �أن عدد�ً من كبار م�شوؤويل وز�رة �خلارجية وم�شاعدي 
كريي نف�شه، يدعون �إىل �إلغاء �ملوؤمتر، ب�شبب ��شتبعادهم فكرة ح�شور �أبرز 
�ملعار�شة  �أن عدد�ً متز�يد�ً من قادة  �إىل  �ل�شورية. ولفتت  �ملعار�شة  زعماء 
ب�شار  �ل�����ش��وري،  �لرئي�ص  م��ا مل يتعهد  �مل��وؤمت��ر،  ل��ن يح�شرو�  �إن��ه��م  ق��ال��و� 
�لأ�شد، بت�شليم �حلكم �إىل حكومة �نتقالية و�لرحيل بعد ذلك. و�أ�شارت �إىل 
�أن منتقدي كريي د�خل وز�رة �خلارجية يعتقدون �أنه نظر�ً لرف�ص �لأ�شد 
ذلك، فثمة �حتمال كبري �أن تقاطع معظم جمموعات �ملعار�شة �ملوؤمتر، �أو 
�أن تر�شل وفد�ً �شغري�ً جد�ً �إليها ل يكون لقر�ر�ته �أي تاأثري على �ملقاتلني 
�لذي يحاربون نظام �لأ�شد على �لأر�ص. ولفتت �إىل �أن م�شوؤولني �أمريكيني 
قالو�  ف��ورد،  روب��رت  دم�شق،  يف  �لأمريكي  �ل�شفري  بينهم  �مل�شتوى،  رفيعي 
لكريي �إنه �شيكون من �ل�شعب ت�شكيل �ئتالف و��شع لقوى �ملعار�شة بحلول 
�ملوؤمتر،  �ملتوقع لبدء  �ملقبل، وهو �ملوعد  منت�شف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 
وحذروه من �أن عدة �شخ�شيات بارزة يف �ملعار�شة لن ت�شارك فيه ونقلت عن 
م�شوؤول كبري يف وز�رة �خلارجية �لأمريكية مل تك�شف عن ��شمه، قوله من 
�ملمكن ح�شولنا على بعثة هناك ، م�شيفاً �أن �لأمر لي�ص م�شتحياًل، غري �أنه 

�شيتطلب بدون �أدنى �شك بع�ص �لعمل .

••او�صلو-وكالت:

رف�����ش��ت �ل��رنوي��ج ط��ل��ب��اً �أم��ريك��ي��اً 
ب���ت���دم���ري ق�������ش���م م�����ن �لأ����ش���ل���ح���ة 
�لكيميائية �ل�شورية على �أر��شيها، 
�ل���زم���ن���ي  �جل��������دول  �أن  م���ع���ت���ربة 
�ملقرح �شيق جد�، يف حني �أعلنت 
ت�شرف  يف  �شت�شع  �أن��ه��ا  �ل�شويد 
ع�شكرية  ط��ائ��رة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
ه��ذه  تفكيك  مهمة  يف  ل��الإ���ش��ه��ام 

�لأ�شلحة. 
�لرنويجي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
م����وؤمت����ر  يف  ب������رن������دي  ب������ورغ������ي 
�أو�شلو  يف  �جلمعة  عقده  �شحفي 
مع  ب��ال��ت��و�ف��ق  خل�شت  ب����الده  �إن 
�أن����ه ب��ن��اء  �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �إىل 
ع��ل��ى �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات �مل��ن�����ش��و���ص 
عليها يف قر�ر �لأمم �ملتحدة، فاإنه 
م��ن غ��ري �مل��ن��ا���ش��ب �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
موقعا  �ل��رنوي��ج  ك��ون  يف  �لتفكري 
ل��ت��دم��ري ه���ذه �لأ���ش��ل��ح��ة و�أ���ش��اف 
�إىل  �ل��ذي ق��اد  �أن �ل�شبب  ب��رن��دي 
باملهل  ع��الق��ة  ل��ه  �ل�شتنتاج  ه��ذ� 
�ل��زم��ن��ي��ة، وك���ذل���ك ب��ال��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
من  وغ��ريه��ا  �ل��رنوي��ج  يف  �لفنية 
�ل��ق��ي��ود �ل��ق��ان��ون��ي��ة، م�����ش��ري� �إىل 

حت��دي��د  ت�����ش��ت��ط��ع  مل  ب������الده  �أن 
�لأ�شلحة  ت�شلم  �لقادر على  �مليناء 
�لقدرة  لديها  ولي�ص  �لكيميائية، 
�لناجتة  �لف�شالت  معاجلة  على 

عن تدمري هذه �لأ�شلحة.
وكان برندي قد �أعلن �لأربعاء �أن 
ت��در���ص بكثري م��ن �جلدية  ب��الده 
ط���ل���ب���ا م�����ن �ل������ولي������ات �مل���ت���ح���دة 
ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال ق�����ش��م م����ن ع��ن��ا���ش��ر 
�ل�شورية  �لكيميائية  �ل��ر���ش��ان��ة 

بهدف تدمريها على �أر��شيها.
وين�ص �لقر�ر 2007 �لذي �أقره 

من  للتخل�ص  �لن��ت�����ش��ار  وح��ظ��ر 
�لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �ل�����ش��وري��ة 
وك���ان���ت م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر �لأ���ش��ل��ح��ة 
�لأرب���ع���اء  �أع��ل��ن��ت  ق��د  �لكيميائية 
خطة  لت�شليم  ت�شتعد  ���ش��وري��ا  �أن 
م��ف�����ش��ل��ة ع���ن ت��دم��ري ت��ر���ش��ان��ت��ه��ا 
�لكيميائية.  وقبل ذلك �متدحت 
ملنظمة  �مل�شركة  �لبعثة  رئي�شة 
ح���ظ���ر �لأ�����ش����ل����ح����ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ك���اغ  ���ش��ي��غ��ري��د  �مل���ت���ح���دة  و�لأمم 
�إنها  وق��ال��ت  �ل�����ش��وري��ة،  �ل�شلطات 
تعاونت ب�شكل كامل مع �ملفت�شني، 
�ل��زم��ن��ي  �ل�����ش��ق��ف  �أن  و�ع����ت����ربت 
�أن  �إىل  ب��ال��ن��ظ��ر  حت���دي���ا  ي�����ش��ك��ل 
�لهدف هو �لتخل�ص من �لأ�شلحة 
�لن�شف  يف  �شوريا  يف  �لكيميائية 
�لأول من 2014 وبد�أ فريق من 
مفت�شي �ملنظمتني عمله يف �شوريا 
�أكتوبر-ت�شرين  م��ن  �لأول  م��ن��ذ 
منظمة  وق���ال���ت  �جل�����اري.  �لأول 
حظر �لأ�شلحة �لثنني �إن عمليات 
وقام  موقعا.   17 �شملت  تفتي�ص 
باأن�شطة  موقعا   14 يف  �ملفت�شون 
�أ�شا�شية  بتدمري معد�ت  مرتبطة 
ب��ه��دف ج��ع��ل �مل��ن�����ش��اآت غ��ري قابلة 

لال�شتخد�م .

نهاية  يف  �ل���دويل  �لأم���ن  جمل�ص 
كل  ت��دم��ري  على  �شبتمرب-�أيلول 
�ل�شورية  �لكيميائية  �ل��ر���ش��ان��ة 
�مل���ق���درة ب��زه��اء �أل���ف ط��ن بحلول 

منت�شف عام 2014.
�ل�شويد  �أعلنت  مت�شل  �شياق  ويف 
�لأمم  ت�����ش��رف  ���ش��ت�����ش��ع يف  �أن���ه���ا 
لالإ�شهام  ع�شكرية  �ملتحدة طائرة 
�لر�شانة  ه��ذه  تفكيك  مهمة  يف 
�ل���ولي���ات  ت��ع��ه��دت  �لأول  و�أم�������ص 
م��الي��ني   6 بتخ�شي�ص  �مل��ت��ح��دة 
�لأ�شلحة  ن��زع  �شندوق  من  دولر 

الرنويج ترف�ض تدمري كيميائي �سوريا باأرا�سيها 

الإبراهيمي يجري حمادثات مع داود اأوغلو 

ل��ف��ر���ص وق����ف �إط�����الق �ل���ن���ار من 
�أجل �ل�شماح لدخول عمال �لإغاثة 
ي�شتطيعون  ل  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  �إىل 

�لو�شول �إليها.
�ل���ربن���ام���ج  ه�����دف  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
ماليني  لأربعة  م�شاعد�ت  و�شول 
م��ل��ي��ون  و1.5  �ل����د�خ����ل  يف  ن�����ازح 
لج����ئ، ب��ن��ه��اي��ة �أك��ت��وب��ر-ت�����ش��ري��ن 

�لأول �جلاري.

•• عوا�صم-وكالت:

�مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ف��و���ش��ة  �أك�������دت 
�ل�����ش��ام��ي��ة حل��ق��وق �لإن�������ش���ان، ن��ايف 
�لهتمام  ين�شب  فيما  �نه  بيالي، 
�لكيميائية  �لأ�شلحة  ق�شية  على 
يف ����ش���وري���ا، ف��ث��م��ة �أدل������ة ���ش��ادم��ة 
ج����دي����دة ه����ن����اك ع���ل���ى �ن���ت���ه���اك���ات 
ح��ق��وق �لإن�������ش���ان وق���ال���ت ب��ي��الي، 
�ل��دع��م  ت��ق��دمي  و����ش��ل  مكتبها  �ن 
و�آل��ي��ات��ه  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ملجل�ص 
يف ق�������ش���اي���ا ح���ق���وق �لإن���������ش����ان يف 
�لبالد، ومن �شمنها  �أنحاء  جميع 
بيالي  و�أ�شافت  �شوريا  يف  �لو�شع 
خ���الل ����ش��ت��ع��ر����ش��ه��ا ق��ري��ر مكتب 
�أم��ام  �ل�شنوي  �ل�شامية  �ملفو�شة 
للجمعية  �لتابعة  �لثالثة  �للجنة 
�لعامة، يف حني ين�شب �لكثري من 
��شتخد�م  ع��ل��ى  م���وؤخ���ر�ً  �له��ت��م��ام 
�لأ�شلحة �لكيميائية، و��شلت جلنة 
جمع  �إىل  ���ش��وري��ا  ب�����ش��اأن  �لتحقيق 
�لو��شعة  للمجموعة  �شادمة  �أدل��ة 
لنتهاكات حقوق �لإن�شان �مل�شتمرة 

�إر�ق��ة  �ن  . و�شددت على  �لبالد  يف 
�لدولية  �جلر�ئم  و�شل�شلة  �لدماء 
خالل  �لتحقيق  جلنة  وثقها  �لتي 
�مل�شني  �لعمل  �شنو�ت  من  �شنتني 
و�أك���دت بيالي  غ��ري معقولة ح��ق��اً 
على �ن �حر�م حقوق �لإن�شان كان 
��شتجابة  قلب  يف  يكون  �أن  ينبغي 
�لأمم �ملتحدة لل�شر�ع، منذ بد�ية 
�ملعلومات  تلك  �ن  حيث  م��ر�ح��ل��ه 
�أد�ة  �إمن���ا تعد  ت��زوي��ده��ا  �ل��ت��ي يتم 
و�إنذ�ر�ً مبكر�ً ووقاية ومن جهتها 
�أع���ل���ن���ت �ل��������رنوج، �جل���م���ع���ة، �أن���ه���ا 
رف�����ش��ت ط��ل��ب �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة 
ت���دم���ري �ل���ر����ش���ان���ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

�ل�شورية على �أر��شيها.
�لرنوجية  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
ن�������ش���ر ع����ل����ى م���وق���ع���ه���ا  ب�����ي�����ان  يف 
�للكروين، �إنها �أج���رت و�لوليات 
�ملتحدة على مر �لأ�ش����ابيع �ملا�شية 
ن��ق��ا���ش��ات م��ك��ث��ف��ة وت���ب���ادل���ت معها 
ب�������ش���اأن  �ل�������ش���ل���ة  ذ�ت  �مل���ع���ل���وم���ات 
�ل���ق�������ش���اي���ا �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ال��ت��دم��ري 
�لكيميائية  ل��ل��ر���ش��ان��ة  �مل��ح��ت��م��ل 

�ل��ت�����ش��رد و�ل���ن���زوح د�خ����ل ب��الده��م 
�ل���ت���ي ت��ع�����ش��ف ب���ه���ا ح�����رب �أه��ل��ي��ة 
دم����وي����ة م���ن���ذ �أك������رث م����ن ع���ام���ني، 
ك���ث���ري� م���ن ه����وؤلء  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
على  يهيمون  �ل�شوريني  �مل�شردين 
وجوههم ويعي�شون حياة قا�شية يف 
�ملباين �خلالية و�ملد�ر�ص و�مل�شاجد 
�شيقة  م���ن���ازل  يف  �أو  و�حل����د�ئ����ق 

مكتظة تعود لبع�ص �لأقارب.
ن��ازح��ني  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
����ش���وري���ني �آخ����ري����ن ت��ق��ط��ع��ت ب��ه��م 
�ل�����ش��ب��ل يف �أح���ي���اء م��ع��زول��ة د�خ���ل 
و�شول  �إمكانية  عن  بعيد�  �لبالد 
م��ن��ظ��م��ات �لإغ���اث���ة �إل��ي��ه��م، وذل��ك 
ب�شبب �حلو�جز �لع�شكرية، وقالت 
يعانون  �ل�����ش��وري��ني  �ل��ن��ازح��ني  �إن 
ن��ق�����ش��ا ح����اد� يف �ل���غ���ذ�ء و�ل�����دو�ء، 
ظ��ل  يف  ت���ت���ز�ي���د  م��ع��ان��ات��ه��م  و�إن 
�قر�ب ف�شل �ل�شتاء، مما يجعلهم 
يتعر�شون ملزيد من مظاهر �جلوع 
و�ل�شقاء و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن 
�حلرب ت�شببت يف ت�شريد مليوين 
ن����زوح ما  �إىل �خل����ارج ويف  ���ش��وري 

�ل�شورية يف �لرنوج .
و�أّك�����د �ل��ب��ي��ان �أن �ل��ن��ق��ا���ش��ات متت 
�أنه  غري   ، و�إيجابية  بناءة  ب��اأج��و�ء 
�إىل  تو�شال  �لبلدين  �أن  �إىل  �أ�شار 
ت��ف��اه��م م�����ش��رك وه���و �أن �ل���رنوج 

لي�شت �ملكان �لأن�شب لتدمريها .
�أعلنت  �لرنوجية  �حلكومة  وكانت 
�لأربعاء �ملا�شي، �أنها تدر�ص �لطلب 
�لذي تقدمت به رو�شيا و�لوليات 
�مل��ت��ح��دة �مل��ت��ع��ل��ق ب��ت��دم��ري �جل���زء 
�لكيميائية  �لأ�شلحة  م��ن  �لأك���رب 

�ل�شورية على �أر��شيها.
�ىل ذلك، تناولت �شحف �أمريكية 
�لأزمة �ل�شورية �ملتفاقمة، وخا�شة 
�لكارثية  ب��امل��ع��ان��اة  منها  تعلق  م��ا 
ل���ل���ن���ازح���ني و�مل�������ش���ردي���ن، وق���ال���ت 
�ل�����ش��وري��ني  م���الي���ني  �إن  �إح����د�ه����ا 
����ش���ارو� لج���ئ���ني د�خ�����ل ب���الده���م، 
وحت�����دث�����ت �أخ���������رى ع�����ن ظ���اه���رة 
�جل���و�����ش���ي�������ص يف ����ش���ف���وف ط���ريف 
�ل���������ش����ر�ع ف���ق���د ق����ال����ت ���ش��ح��ي��ف��ة 
�إن حو�يل خم�شة  بو�شت  و��شنطن 
م����الي����ني �����ش����وري ي���ع���ان���ون ح��ي��اة 

ح��ذرت يف وق��ت �شابق من �شعوبة 
�إىل �ملحا�شرين  و�شول �مل�شاعد�ت 
م����ن ق���ب���ل �ل���ن���ظ���ام، و�ل���ن���ازح���ني، 
تهدد  �إن�����ش��ان��ي��ة  ك��ارث��ة  �إن  وق��ال��ت 

�أطفال �شوريا.
كما طالبت مديرة برنامج �لغذ�ء 
�ل���ع���امل���ي �ل���ت���اب���ع ل�����الأمم �مل��ت��ح��دة 
�لدويل  �ملجتمع  كو�شني،  �إرث��اري��ن 
ب��ال�����ش��غ��ط ع���ل���ى جم��ل�����ص �لأم�����ن 

خلطر �ملوت جوعا ب�شبب �حل�شار 
�ل������ذي ي��ف��ر���ش��ه ن���ظ���ام �ل��رئ��ي�����ص 
مناطق  على  �لأ�شد  ب�شار  �ل�شوري 
خم��ت��ل��ف��ة يف �ل���ب���الد، وم���ن �أم��ث��ل��ة 
�لقريبة  �ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  ذل���ك 
م���ن �ل��ع��ا���ش��م��ة دم�������ش���ق، وه����و ما 
حت���ذر م��ن��ه ب��ا���ش��ت��م��ر�ر م��وؤ���ش�����ش��ات 

�إغاثية �أممية.
قد  دولية  �إغاثية  منظمات  وكانت 

يزيد على �شعف هذ� �لعدد د�خل 
�لد�خل  يف  �لنازحني  و�أن  �ل��ب��الد، 
�لبوؤ�ص  حياة  من  �أ�شنافا  يعانون 
و�حلرمان، وذلك يف ظل ��شتمر�ر 
�ل��ق�����ش��ف وت����ز�ي����د ح��ج��م �ل���دم���ار 
و�خل��ر�ب وت�شرد �لأه��ل و�لأق��ارب 

د�خل وخارج �لبالد.
ُي�شار �إىل �أن ن�شطاء حذرو� من �أن 
يتعر�شون  �ل�شوريني  من  �لآلف 

الأمم املتحدة تتحدث عن انتهاكات �صادمة يف �صوريا

حتذير من كارثة يعانيها النازحون ال�سوريون

•• عوا�صم-وكالت:

ي��ح��ت��اج ن��ح��و ث��الث��ة �آلف م���دين يف �لح��ي��اء �ل��ت��ي ي�شيطر 
���ش��وري��ا،  و���ش��ط  حم�ص  م��دي��ن��ة  يف  �مل��ع��ار���ش��ة  مقاتلو  عليها 
�ىل  ع��ام،  �كرث من  �لنظامية منذ  �لقو�ت  و�لتي حتا�شرها 
با�شتنفاد خمزونهم،  بد�أو�  م�شاعد�ت غذ�ئية عاجلة بعدما 
وقال  ونا�شطني.  �لن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  بح�شب 
�آلف  ثالثة  �ن  �جلمعة  �لرحمن  عبد  ر�م��ي  �ملر�شد  مدير 
�لعمر،  م��ن  �ل�شبعني  تخطو�  �شخ�ص   500 بينهم  م��دين 
متو�فرة  ت��ز�ل  ل  �لتي  �لقليلة  �لطعام  كميات  من  يقتاتون 
مدن  ك��ربى  ثالث  حم�ص  من  �ملحا�شرة  �لحياء  يف  لديهم 

يكفي  م��ا  بالكاد  ياأكلون  �ملدنيني  ه���وؤلء  �ن  ����ش��اف  �شوريا. 
ليظلو� على قيد �حلياة . وتقبع مئات �لعائالت حتت ح�شار 
ت��ف��ر���ش��ه ق��و�ت  ي����وم،   500 �ك���رث م��ن  خ��ان��ق م�شتمر م��ن��ذ 
نظام �لرئي�ص ب�شار �ل�شد على �لحياء �لتي ي�شيطر عليها 
مقاتلو �ملعار�شة، ل �شيما حم�ص �لقدمية. و��شتعاد �لنظام 
ع�شكرية  حمالت  بعد  حم�ص  �أحياء  غالبية  على  �ل�شيطرة 
�شر�شة، �آخرها حي �خلالدية يف متوز )يوليو( �ملا�شي. و�دت 
هذه �ل�شيطرة �ىل نزوح عدد كبري من �شكان �خلالدية �ىل 
معاقل �ملعار�شة. وقال عبد �لرحمن �نه منذ ��شابيع �كت�شفت 
�لقو�ت �لنظامية �آخر �لنفاق �لتي كان ي�شتخدمها مقاتلو 
�ملعار�شة لتهريب �ل�شالح و�لغذ�ء. �لآن، كل ما ميلكه �لنا�ص 

. من جهته،  �ل��ذي كان متو�فر� لديهم  �ملخزون  للغذ�ء هو 
قال نا�شط يف �ملدينة لفر�ن�ص بر�ص عرب �لنرنت �ن �لزمن 
�لذي كنا نحظى فيه بوجبة لئقة �نتهى. �لآن حتى �حل�شول 
�لنا�شط يزن  �ليوم بات �شعبا . وق��ال  على وجبة و�ح��دة يف 
دفعهم  ��شخا�ص  ع��ن  ف��ردي��ة  ح���الت  ع��ن  �شمعت  �حلم�شي 
�لياأ�ص �ىل تناول حلم �لقطط وحذر �لنا�شط من �ن �لنق�ص 
�حلاد يف �ملو�د �لغذ�ئية ومنها �ل�شكر ومو�د ��شا�شية �خرى، 
ي����وؤدي �ىل �ن��ت�����ش��ار �م��ر����ص يف �لح��ي��اء �مل��ح��ا���ش��رة. وق���ال: 
�لتغذية،  �شوء  م��ن  يعانون  �لح��ي��اء  ه��ذه  يف  �لنا�ص  غالبية 
وميكن مالحظة ذلك من �لطريقة �لتي يتحركون بها، كما 

�ن عدد �لنا�ص �مل�شابني بفقر �لدم و�لريقان يف تز�يد .

•• اأنقرة-رويرتز:

�لخ�شر  �شوريا  ب�شان  �ملتحدة  �لمم  مبعوث  �جتمع 
�لب��ر�ه��ي��م��ي م��ع وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رك��ي �أح��م��د د�ود 
�وغلو يف �نقرة �م�ص يف �طار جولة يف �ملنطقة لجر�ء 
�ت�����ش��الت ب�����ش��ان م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف ل��ل�����ش��الم �ل����ذي ط��ال 

�نتظاره.
�دري�ص قائد �جلي�ص  كما �جتمع �لبر�هيمي مع �شامل 
�لوطني  �لئتالف  رئي�ص  جربا  و�حمد  �حل��ر  �ل�شوري 
من  م�شادر  ذك��رت  ح�شبما  زي��ارت��ه  �نهاء  قبل  �ل�شوري 

�ملعار�شة �ل�شورية لرويرز.

وي��ه��دف م��وؤمت��ر جنيف 2 لن��ه��اء �حل���رب �له��ل��ي��ة يف 
���ش��وري��ا مب��و�ف��ق��ة ك���ال م���ن ط���ريف �ل�����ش��ر�ع ع��ل��ى ك��ي��ان 
�شيا�شي �نتقايل لكنه يو�جه عقبات �شخمة ومل يتحدد 

له موعد دقيق حتى �لن.
وترف�ص �ملعار�شة �ل�شورية يف �ملنفى دعو�ت من �لدول 
�ل�شالم  حمادثات  بح�شور  لاللتز�م  و�لعربية  �لغربية 
وتقول �نها لن ت�شارك �أذ� كانت هناك �أي فر�شة لبقاء 

�لرئي�ص ب�شار �ل�شد يف �ل�شلطة.
ويف وق��ت �شابق من ه��ذ� �ل�شبوع ق��ال وزي��ر �خلارجية 
�لمريكي جون كريي �ن �ملحادثات هي �ل�شبيل �لوحيد 

�ملمكن لنهاء �حلرب.
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 ،2008 �لو�قعة على �لبحر �ل�شود وجعلها و�جهة ل�شالحاته. لكن يف 
حت��ول��ت حم��اول��ت��ه ����ش��ت��ع��ادة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �و���ش��ي��ت��ي��ا �جل��ن��وب��ي��ة �ملنطقة 
حرب  يف  بهزمية  ج��ورج��ي��ا  منيت  فقد  ك��ارث��ة  �ىل  �لخ����رى،  �لنف�شالية 
��شتمرت خم�شة �يام �شد رو�شيا �لتي تدخلت للدفاع عن هذه �جلمهورية 
�ملو�لية ملو�شكو. و�عرفت رو�شيا بعد ذلك با�شتقالل هذه �ملنطقة ومنطقة 

�بخازيا وهي جمهورية �نف�شالية �خرى يف جورجيا.
ومنذ �نتهاء �حلرب وقطع �لعالقات �لدبلوما�شية بني مو�شكو وتبيلي�شي، 
يرف�ص �لرو�ص �ي �ت�شال مع �شاكا�شفيلي بينما يتمركز �آلف من �جلنود 
�ىل  عليهما  �ل�شيطرة  جورجيا  فقدت  �للتني  �ملنطقتني  هاتني  يف  �لرو�ص 
�لبد على ما يبدو. وياأخذ كثريون على �شاكا�شفيلي خ�شوعه لال�شتفز�ز 
بتوجه  �ليوم  جورجيا  يف  �شيا�شي  �ي  ي�شكك  ول  ه��د�م.  ب�شكل  و�لتحرك 
خليفة �شاكا�شفيلي �ىل �لغرب، لكن هذ� �لرئي�ص �جلديد �شيكون عليه بذل 
�لعالقات مع رو�شيا وقال �شاكا�شفيلي يف خطاب يف  جهود جبارة لتطبيع 
�يلول-�شبتمرب يف �لمم �ملتحدة نحن �مة موحدة يف �ر�دتنا �لن�شمام �ىل 
�لوفد  و�ن�شحب  كذلك  و�شنبقى  �لدميوقر�طية  لالمم  �لوروبية  �ل�شرة 
بوتني  فالدميري  �لرئي�ص  �شاكا�شفيلي  و�شف  عندما  �لقاعة  من  �لرو�شي 

باآخر ديكتاتور لمرب�طورية .

•• تبيلي�صي-ا ف ب:

ثورة  حقق  بعدما  وليته  �شاكا�شفيلي  ميخائيل  �جلورجي  �لرئي�ص  ينهي 
حقيقية يف هذه �جلمهورية �ل�شوفياتية �ل�شابقة من �لقوقاز �لرو�شي �شو�ء 
�و  للغرب،  موؤيد�  ��شالحيا  يعتربونه  �لذين  �ن�شاره  بنظر  �لف�شل  نحو 
نحو �ل�شو�أ بنظر خ�شومه �لذين يتهمونه بالت�شلط و�لتهور ويغادر هذ� 
�ملحامي �لذي در�ص يف فرن�شا و�لوليات �ملتحدة وكان بطل ثورة �لورود �لتي 
�طاحت يف 2003 نظام �دو�رد �شيفاردنادزه �ملوروث من �لعهد �ل�شوفياتي، 
قمة �ل�شلطة وهو يف �خلام�شة و�لربعني لنه ل ي�شتطيع �لر�شح جمدد� 

لقر�ع �لحد بعد وليتني رئا�شيتني.
وقال تومال و�ل خبري �شوؤون �لقوقاز يف معهد كارنيغي لل�شالم �لذي يتخذ 
من و��شنطن مقر� له �ن �شاكا�شفيلي يحمل �شفة ثائر و��شتفاد من ذلك 
2003، يتحدى �شاكا�شفيلي  ليحدث ثورة يف بلده ومنذ فوزه �لكبري يف 
رو�شيا عرب �تباع �شيا�شة تكامل مع حلف �شمال �لطل�شي و�لحتاد �لوروبي 
وقد �دخل ��شالحات و��شعة يف بلده �لذي ي�شم 4،5 ماليني ن�شمة وكان 
ك��ان م�شت�شريا يف  �ل��ذي  على و�شك �لن��ه��ي��ار، وجن��ح يف �حل��د م��ن �لف�شاد 
�ملوؤ�ش�شات. وبعيد �نتخابه �عاد �ىل جورجيا جمهورية �جاريا �لنف�شالية 

•• طهران-وكالت:

باتخاذ  �إي���ر�ن  �لأبي�ص  �لبيت  يف  كبري  م�شوؤول  طالب 
برناجمها  ب�����ش��اأن  �مل��خ��اوف  ملعاجلة  ملمو�شة  خ��ط��و�ت 
�لعقوبات  تخفيف  لو��شنطن  يت�شنى  �أن  قبل  �ل��ن��ووي 
�ملدير  يلتقي فيه �لثنني  عن ط��ه��ر�ن، وذل��ك يف وق��ت 
�لعام للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية بكبري �ملفاو�شني 

�لنوويني �لإير�نيني.
وقال م�شت�شار �لأمن �لقومي لالت�شالت �لإ�شر�تيجية 
على  يجب  �إن���ه  بو��شنطن  روي���رز  قمة  يف  رود����ص  ب��ن 
�إير�ن �أن تتخذ خطو�ت ملمو�شة ملعاجلة �ملخاوف ب�شاأن 
تخفيف  لو��شنطن  يت�شنى  �أن  قبل  �لنووي  برناجمها 

�لعقوبات عن طهر�ن.
�إي��ر�ن  �لعقوبات على  لتخفيف  �ل�شبل  �أح��د  �أن  و�أ�شاف 
�ملجمدة،  �أم��و�ل��ه��ا  �إىل  بالو�شول  لها  �ل�شماح  �شيكون 
و�����ش���ت���درك �أن ه���ذ� جم���رد �ح��ت��م��ال ب���ني �ل��ع��دي��د من 
�أنه مت حتديد  �أن ي�شري �إىل  �لحتمالت، و�أن��ه ل يريد 

م�شار مف�شل للتعامل مع �مللف �لإير�ين. وقال رود�ص 
�ملرحلة  يف  �لعقوبات  برفع  يتعلق  �شيء  �أي  يف  نفكر  ل 
�شيكون من  لأن���ه  �ت��ف��اق  �أو  م��ف��او���ش��ات  �أي  م��ن  �لأوىل 
�ملهم �ختبار نو�يا �إير�ن . و�أ�شاف يف �لقمة �لتي عقدت 
�إىل تخفيف  نلجاأ  �أن  و��شنطن قبل  روي��رز يف  مبكتب 
جانب  من  ملمو�شة  خطو�ت  ن��رى  �أن  يجب  �لعقوبات 

�لإير�نيني لالطالع على و�شع برناجمهم �لنووي .
�ل�شيوخ  ب��ارز يف جمل�ص  ق��ال م�شاعد  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
�خلمي�ص  �أم�ص  �جتماعا  ��شت�شاف  �لأبي�ص  �لبيت  �إن 
لإقناع  م�شعى  يف  �ل�شيوخ  جمل�ص  من  م�شاعدين  �شم 
على  �جل��دي��دة  �لعقوبات  م��ن  ح��زم��ة  ب��وق��ف  �مل�شرعني 

�إير�ن.
�ل��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا و����ش��ن��ط��ن و�لحت����اد  �ل��ع��ق��وب��ات  و�أدت 
�إي����ر�ن  ����ش���ادر�ت  خ��ف�����ص  �إىل   2011 ع���ام  �لأوروب�������ي 
�لنفطية ب��اأك��رث م��ن م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا مم��ا ح��رم 
ط��ه��ر�ن م��ن ع��ائ��د�ت ب��ي��ع ت��ق��در مب��ل��ي��ار�ت �ل����دولر�ت 

�شهريا ورفع معدلت �لت�شخم و�لبطالة.

•• عوا�صم-وكالت:

ق����ال زع���م���اء �لحت������اد �لأوروب�������ي 
�هتز�ز  �إن  �ملجتمعون يف بروك�شل 
ب�شاأن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لثقة 
�لتج�ش�ص على حلفائها قد ي�شر 
باحلرب على �لإرهاب، ودعو� �إىل 
هذ�  يف  جديد  عمل  ميثاق  و�شع 

�لإطار بحلول نهاية �لعام.
وجاء يف بيان �تفق عليه �لزعماء 
�ل��ث��ق��ة  �ن����ع����د�م  �أن  �لأوروب������ي������ون 
�ل�����ت�����ع�����اون يف ج��م��ع  ي�������ش���ر  ق�����د 
�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت وخ����الل �لأ���ش��ب��وع 
�مل���ن�������ش���رم، ظ���ه���رت م���ز�ع���م ع��دة 
مبمار�شة وكالت �أمريكية �أن�شطة 
جت�ش�ص يف �أوروبا، �شملت �لتن�شت 
ع��ل��ى ه��ات��ف �مل�����ش��ت�����ش��ارة �لأمل��ان��ي��ة 

�جنيال مريكل.
وي��ع��ك�����ص �ل��ب��ي��ان �ل�������ش���ادر �م�����ص 
م���ا خ��ل�����ص �إل���ي���ه روؤ�����ش����اء �ل����دول 
و�حل����ك����وم����ات �لأوروب������ي������ة ع��ق��ب 
�أم�����ص �لأول  �أج���روه���ا  حم���ادث���ات 
ق�����ش��اي��ا  �أن  �إىل  �ل��ب��ي��ان  وي�����ش��ري 
�ل���ت���ج�������ش�������ص �لأخ������������رية �أث���������ارت 
�ملو�طنني  و�شط  عميقة  خم��اوف 

�لأوروبيني.
�ل���زع���م���اء  �أن  �ل���ب���ي���ان  يف  وج������اء 
�لعالقة  على  �أك���دو�  �لأوروب���ي���ني 
�ل��وث��ي��ق��ة ب��ني �أوروب�����ا و�ل���ولي���ات 
هذه  و�أهمية  �لأمريكية،  �ملتحدة 
�ل�����ش��ر�ك��ة ل��ك��ن �ل��ب��ي��ان �أ���ش��ار �إىل 
قناعتهم  عن  �أعربو�  �لزعماء  �أن 
�أن ت��ك��ون  �ل�����ش��ر�ك��ة ي��ن��ب��غ��ي  ب����اأن 
مبنية على �لحر�م و�لثقة، مبا 

وت��ع��اون  بعمل  يتعلق  م��ا  ذل��ك  يف 
�لأج���ه���زة �ل�����ش��ري��ة.  م��ن جانبها 
طالبت �مل�شت�شارة �لملانية �أجنيال 
مريكل �لوليات �ملتحدة �أن تربم 
�تفاقا ملنع �لتج�ش�ص مع بريطانيا 
�ن  ق��ائ��ل��ة  �ل��ع��ام  بنهاية  وب��اري�����ص 
�ثنني من  �ملزعوم على  �لتج�ش�ص 
و��شنطن يف �لحتاد  �أوث��ق حلفاء 

�لوروبي يجب �أن يتوقف.
ك�����ان�����ت �أجن�����ي�����ال ت����ت����ح����دث ب��ع��د 
م��ن��اق�����ش��ات م���ع زع���م���اء �لحت����اد 
مز�عم  عليها  هيمنت  �لوروب����ي 
ب���������اأن وك�����ال�����ة �لم���������ن �ل���ق���وم���ي 
�لمريكية جمعت ع�شر�ت �للف 

�ل�شلة. وقد �أخذت �ملانيا وفرن�شا 
�ليهما  تن�شم  وقد  �ملبادرة  بزمام 
ب���الحت���اد  �أع�������ش���اء  �أخ�������رى  دول 
�لوروب�����ي وك��ان��ت م��ريك��ل �أث���ارت 
�أول مرة �حتمال �بر�م �تفاق منع 
زيارة  �أوباما خالل  �لتج�ش�ص مع 
ل��ربل��ني يف ي��ون��ي��و ح���زي���ر�ن من 
�شيء  يتحقق  مل  لكن  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
يف هذ� �ل�شبيل. ويبدو �أن عزمها 
على �لعمل للتو�شل �ىل مثل هذ� 
�لتفاق قد جتدد بعد �لك�شف عن 
�دو�رد  �لبيانات  حملل  ت�شريبات 
�ت�شاع  م��دى  ك�شفت  �لتي  �شنودن 
ب���ر�م���ج م��ر�ق��ب��ة �ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ي 

م����ن ����ش���ج���الت م���ك���امل���ات ه��ات��ف��ي��ة 
فرن�شية ور�قبت �لهاتف �ملحمول 
�خلا�ص ملريكل. وقالت �مل�شت�شارة 
�لرئي�ص  م��ن  تريد  �نها  �لمل��ان��ي��ة 
�أن ي��ت��خ��ذ �ج����ر�ء  ب�����ار�ك �وب���ام���ا 
كلمات  جم��رد  ل  �مل�شكلة  ملعاجلة 
�لعتذ�ر. و�شت�شعى �أملانيا وفرن�شا 
�ل��ولي��ات  م��ع  متبادل  تفاهم  �ىل 
�ملتحدة ب�شاأن �لتعاون بني �جهزة 
�ليهما  تن�شم  وق���د  خم��اب��ر�ت��ه��ا 
�أع�����ش��اء يف �لحت���اد  �أخ�����رى  دول 
�لوروبي يف نهاية �ملطاف وقالت 
للتعاون  �ط��ار�  يعني هذ�  مريكل 
ب���ني �ج���ه���زة �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت ذ�ت 

ت��ق��وم ب��ه��ا وك��ال��ة �لم���ن �لقومي 
�لمريكية.

وت����رت����ب����ط �ل�������ولي�������ات �مل���ت���ح���دة 
ب��ات��ف��اق��ي��ات مل��ن��ع �ل��ت��ج�����ش�����ص مع 
ونيوزيلند�  و��شر�ليا  بريطانيا 
وك��ن��د� وه��و حت��ال��ف ي��ع��رف با�شم 
�لعيون �خلم�شة �أقيم بعد �حلرب 

�لعاملية �لثانية.
ول���ك���ن ك����ان ه���ن���اك �ع����ر������ص عن 
حلفاء  مع  مماثلة  �تفاقات  �ب��ر�م 
�خرين على �لرغم من �لعالقات 
�لوثيقة �لتي تتمتع بها �لوليات 
�حلايل  �لوقت  يف  و�ملانيا  �ملتحدة 
وقالت مريكل �ن �بر�م �تفاق مع 
و��شنطن تاأخر طويال بالنظر �ىل 
�خلرب�ت �مل�شركة �لتي يو�جهها 

�لبلد�ن.
�ل��ت�����ش��ري��ب��ات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  �أدت  وق����د 
�ملا�شية  �ل��ث��الث��ة  �ل���ش��ه��ر  خ���الل 
�ىل توتر�ت بني و��شنطن وطائفة 
من حلفائها �ملهمني من �لرب�زيل 
�ملتحدة ومل تظهر  �ل��ولي��ات  �ىل 
�لت�شريبات  ه��ذه  �ن  على  عالمة 

�شوف تن�شب قريبا.
خا�شة  ب�شفة  ح�شا�شة  و�لق�شية 
�حلكومة  لن  فقط  لي�ص  لملانيا 
تقول �ن لديها دليال على تعر�ص 
للم�شت�شارة  �ل�شخ�شي  �ل��ه��ات��ف 
�لمل����ان����ي����ة ل���ل���م���ر�ق���ب���ة ل���ك���ن لن 
تعيد  ذ�تها  �لتن�شت يف حد  فكرة 
�ىل �لذه������ان ذك���ري���ات م���ا ك��ان��ت 
�أملانيا  يف  �ل�شرية  �ل�شرطة  تفعله 
�ل�����ش��رق��ي��ة ���ش��اب��ق��ا ح��ي��ث ن�����ش��اأت 

مريكل.

اأملانيا وفرن�صا تطالبان باتفاق ملنع التج�ص�س مع اأمريكا 

الحتاد الأوروبي: التن�ست الأمريكي يهدد مكافحة الإرهاب

اإخالء حمكمة بريطانية�سرياليون حتتجز �سحفيني لإ�سائتهما للرئي�ض
 بعد العثور على طرد م�سبوه 

•• لندن-يو بي اأي:

�أخلت �ل�شرطة �لربيطانية حمكمة �أولد بيلي و�شط لندن، �جلمعة، بعد �لعثور 
�لإذ�عة  �لقريبة منها. وقالت هيئة  �لطرق  باإغالق  على طرد م�شبوه، وقامت 
�لربيطانية )بي بي �شي( �إن �ملحكمة كانت تعقد جل�شة لإ�شد�ر حكم بحق طالب 
�أوكر�ين متهم بقتل م�شلم م�شّن وحماولة تفجري م�شاجد يف بريطانيا. و�عرف 
�ملا�شي بقتل  �أم��ام �ملحكمة �لثنني  25 عاماً،  �لعمر  �لبالغ من  بافلو لب�شني، 
حممد �شليم )82 عاماً( ب�شكني بعد خروجه من م�شجد مبدينة بريمنغهام يف 
29 ني�شان-�بريل �ملا�شي، و�لتاآمر لتفجري م�شاجد يف مدن وول�شول وتيبتون 

وولفرهامبتون خالل �شهري حزير�ن-يونيو ومتوز-يوليو من �لعام �حلايل.

•• فريتاون-رويرتز:

�ن �شري�ليون وجهت  قال م�شوؤول كبري 
26 تهمة ت�شهري لثنني من �ل�شحفيني 
بعد �أن ن�شر� مقال ي�شبه �لرئي�ص �رن�شت 
ب���اي ك���وروم���ا ب��ال��ف��اأر �لم����ر �ل����ذي �أث���ار 

�لقلق على حرية �ل�شحافة.
و�ح���ت���ج���ز ج���ون���اث���ان يل م���دي���ر حت��ري��ر 
�ملعار�شة  �وب��زرف��ر  �ندبندنت  �شحيفة 
ورئي�ص حتريرها باي باي �شي�شاي منذ 
�ع��ت��ق��ال��ه��م��ا �ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي ورف�����ش��ت 

ن�شر �ملقال �لذي زعم وجود خالف بني 
كوروما ونائبه وقال �ن �لرئي�ص يت�شرف 
يف  �لو�قعة  �لبالد  ومتتعت  �ل��ف��اأر.  مثل 
و��شعة  �شحافة  بحرية  �أف��ري��ق��ي��ا  غ��رب 
�ل��ن��ط��اق خ���الل رئ��ا���ش��ة ك��وروم��ا ورف��ع��ت 
�ل�شحافة  منظمة فريدوم هاو�ص و�شع 
يف �لبالد من حرة جزئيا �ىل حرة هذ� 
�لعام لكن جماعات حقوق �لن�شان تقول 
تغري  �ىل  ت�شري  �لخ����رية  �لح�����د�ث  �ن 
يف �مل���وق���ف. وح����ذر ك���وروم���ا م��رت��ني يف 
�لع�شل  �شهر  �أن  م��ن  �لخ���رية  �ل�شابيع 

قريبا  �شينتهي  �مل�شتهرة  �ل�شحافة  مع 
ودع��ت منظمة مر��شلون بال ح��دود �ىل 
�ل�شحفيني وحثت  �لفوري عن  �لف��ر�ج 
على  �حل��ك��وم��ة  �ل��دول��ي��ة  �لعفو  منظمة 

��شقاط جميع �لتهم.
وقالت ليز� �شريمان نيكولو�ص �لباحثة 
تهمة  ت�شلط  �لدولية  �لعفو  منظمة  يف 
�لت�شهري �شد �لعاملني يف جمال �لعالم 
�ل�شوء على مناخ مقلق ب�شكل ل ي�شدق 
�ل��و�ق��ع��ة يف  �ل��دول��ة  �لتعبري يف  حل��ري��ة 

غرب �أفريقيا.

�ملحكمة �لفر�ج عنهما بكفالة يف جل�شة 
يوم �لربعاء.

�ل��و�ق��ع��ة يف  �ل��دول��ة  وق���ال �شحفيون يف 
غرب �أفريقيا �نهم �شيقاطعون �ملوؤمتر�ت 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ة �حل���ك���وم���ي���ة ت���ع���ب���ري� ع��ن 
�لحتجاج وقال رئي�ص �حتاد �ل�شحفيني 
�أ���ش��و�أ هجوم  �ن��ه  ل��روي��رز  كلفن لوي�ص 
على و�شائل �لعالم منذ �حلرب �لهلية 

يف �لفرة من 1991 �ىل 2002.
وق����ال ���ش��ح��ف��ي��ون �ن �ل�����ش��رط��ة د�ه��م��ت 
م��ك��ات��ب ع����دة م��ن��ظ��م��ات �ع��الم��ي��ة منذ 

القاعدة تهدد �سنعاء بعد ف�سل هروب 300 معتقل 

�ساكا�سفيلي الرجل الذي اأحدث ثورة يف جورجيا 

وا�سنطن تطالب طهران بخطوات لتخفيف العقوبات 

•• عدن-ا ف ب:

هددت �لقاعدة يف �جلزيرة �لعربية 
�ل�������ش���ل���ط���ات �ل��ي��م��ن��ي��ة ب�����رد ق��ا���ص 
معتقل   300 عاقبت  �ذ�  وم���وؤمل 
�ل��ه��رب من  ح��اول��و�  �لتنظيم  م��ن 
م�شدر  وك���ان  �شنعاء  يف  �شجنهم 
�مني ذكر لوكالة فر�ن�ص بر�ص �ن 
�ليمنية  للمخابر�ت  �شجن  حر��ص 
وحماولة  مت��رد�  قمعو�  �شنعاء  يف 
ه�����روب ج��م��اع��ي��ة حل�����و�ىل 300 
�مل�شدر  وق��ال  �لقاعدة  من  عن�شر 
من  ���ش��ج��ني   300 م���ن  �ك����رث  �ن 
�لم��ن  �شجن  يف  �ل��ق��اع��دة  عنا�شر 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي )�مل����خ����اب����ر�ت( يف حي 
ح��دة يف �شنعاء مت��ردو� بعد ظهر 

�لثالثاء.
وق�����ام �ل�����ش��ج��ن��اء ب���الع���ت���د�ء على 
�حل�����ر�������ش�����ة �لم����ن����ي����ة �مل���ب���ا����ش���رة 
�حلديدية  و�لق�شبان  بال�شكاكني 
م���ا ����ش��ف��ر ع���ن �����ش���اب���ة ع����دد من 
م�����ش��وؤول  بينهم  ب��ج��روح  �حل��ر����ص 
�مل��خ��اب��ر�ت،  ج��ه��از  يف  �لتحقيقات 

بح�شب �مل�شدر.
�لقيادي  ق��ال  فيديو  ت�شجيل  ويف 
�مل���ح���ل���ي يف ت��ن��ظ��ي��م �ل����ق����اع����دة يف 
ج����ن����وب �ل���ي���م���ن ج������الل ب��ل��ع��ي��دي 
من  �شنعاء  ن��ظ��ام  ن��ح��ذر  �ملرق�شي 
م��غ��ب��ة �لع����ت����د�ء ع��ل��ى �ل�����ش��ج��ن��اء 

ب�شبب ما و�شفه بانتفا�شتهم �شد 
�شجانيهم.

ن�شكت  لن  باأننا  نذكرهم  و����ش��اف 
ع���ن ذل����ك و���ش��ي��ك��ون �ل�����رد ق��ا���ش��ي��ا 
وم���وؤمل���ا و�ت���ه���م �مل��رق�����ش��ي ب��ا���ش��اءة 
م��ع��ام��ل��ة �مل��ع��ت��ق��ل��ني م�������ش���ري� �ىل 
�جر�ء�ت �لعتقال �لهمجية مرور� 
يف  و�له��ان��ة  و�ل�����ش��رب  بالتعذيب 
�ل�شنني  ق�شاء  �إىل  �ل�شجن  �قبية 
�لطو�ل يف �حلب�ص بدون �أي تهمة 

�ملحاكمات  �إىل  و���ش��ول  �شبب  ول 
�جلائرة �مللفقة على حد قوله.

منظمتان  طلبت  �خ��رى  جهة  من 
حمليتان غري حكوميتني �خلمي�ص 
�ل���دول���ي���ة و�لمم  �مل��ن��ظ��م��ات  م���ن 
�لن��ت��ه��اك��ات  يف  �لتحقيق  �مل��ت��ح��دة 
�خل����ط����رية حل����ق����وق �لن���������ش����ان يف 

�ل�شجون �ليمنية.
ودعا �ملركز �ليمني للحقوق �ملدنية 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة �ل�����ش��رق 

ت�شكيل  �ىل  �حل��ك��وم��ة  �لأو�����ش����ط 
يف  ي��ج��ري  م���ا  يف  للتحقيق  جل��ن��ة 
�ل�شجون �ليمنية و�لوقوف بجدية 
ع��ن��د �مل���ع���ان���اة �ل���ت���ي ي��ت��ع��ر���ص لها 
�مل�شاجني من  قتل وجرح وتعذيب 

وغريها .
�جلهاد  قاعدة  تنظيم  زعيم  وك��ان 
�لوحي�شي  نا�شر  �لعرب  يف جزيرة 
�شجناء  بتحرير  ��شهر  قبل  توعد 

�لتنظيم.

•• نيويورك-رويرتز:

�ن  �ملتحدة  ل��المم  مبعوثة  قالت 
بالتعر�ص  �لريريني يخاطرون 
لط�����الق �ل���ن���ار ح��ت��ى �مل�����وت من 
ج���ان���ب ق�����و�ت ب���الده���م �لم��ن��ي��ة 
لبدء  وطنهم  م��ن  ي��ف��رون  حينما 
رح��ل��ة حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر بحثا 
فيها  قتل  �أوروب����ا  يف  �للجوء  ع��ن 
�ليائ�شني  �ل��الج��ئ��ني  م��ن  م��ئ��ات 
هذ� �ل�شهر حينما غرقت �لقو�رب 

�لتي تقلهم.
وق���ال���ت ���ش��ي��ال ك��ي��ث��اروث �مل��ق��ررة 

�خل���ا����ش���ة ل�����المم �مل���ت���ح���دة ع��ن 
�أو�شاع حقوق �لن�شان يف �ريريا 
�ن �لريريني يتعر�شون لبع�ص 
م����ن �أخ����ط����ر �ن���ت���ه���اك���ات ح��ق��وق 
�لن�شان ومنها �لقتل خارج نطاق 
�ل��ق�����ش��اء و�حل���ب�������ص �لن����ف����ر�دي 
و�لتعذيب  �لتع�شفي  و�لع��ت��ق��ال 
وظ������روف ���ش��ج��ن غ���ري �ن�����ش��ان��ي��ة 
�أجل غري  �لوطنية �ىل  و�خلدمة 

م�شمى.
�لثالثة  للجنة  ك��ي��ث��اروث  وق��ال��ت 
�ملتحدة  ل��المم  �لعامة  للجمعية 
�ل���ت���ي ت��خ��ت�����ص مب�����ش��ائ��ل ح��ق��وق 

بالدهم وتزور خميمات �لالجئني 
يف �ثيوبيا وجيبوتي.

تقريبا  مماثلة  �ع����د�د�  �ن  وق���ال 
م����ن �لري������ري������ني و�ل�������ش���وري���ني 
�ل��ف��اري��ن م��ن �حل���رب �له��ل��ي��ة يف 
بالدهم و�شلت �ىل �يطاليا بحر� 
من  �لوىل  �ل��ت�����ش��ع��ة  �ل���ش��ه��ر  يف 
7500 لجئ  �و نحو  �لعام  ه��ذ� 
 3000 نحو  بلد وو�شل  كل  من 

�شومايل يف �لفرة نف�شها.
وغ������������رق م������ئ������ات �لري�������ري�������ني 
و�ل�����ش��وم��ال��ي��ني ح��ي��ن��م��ا غ��رق��ت 
�ل�شهر  هذ�  تقلهم  �لتي  �لقو�رب 
جزيرة  -وه���ي  لمبيدو�شا  ق��رب 
����ش���غ���رية ب����ني ���ش��ق��ل��ي��ة وت��ون�����ص 
رئي�شية  دخ����ول  ن��ق��ط��ة  ����ش��ب��ح��ت 
�ىل �أوروب�����ا ل��ق��و�رب �مل��ه��اج��ري��ن. 
وغ���رق���ت ���ش��ف��ي��ن��ة �خ�����رى ق��ب��ال��ة 
بنحو  ذل���ك  ب��ع��د  �شقيلة  ���ش��اح��ل 
و��شبوع مت�شببة يف مقتل ع�شر�ت 

�خرين.
وقالت كيثاروث يربز هذ� �لياأ�ص 
�ل�����ذي ����ش��ت��ب��د ب����ه����وؤولء �ل��ذي��ن 
ي��ق��ررون �ل��ه��رب على �ل��رغ��م من 
�مل���خ���اط���ر �ل��ب��ال��غ��ة ع��ل��ى �م���ت���د�د 
طريق �لهروب و�مل�شتقبل �ملجهول 
قولها  ينتظرهم.و��شافت  �ل��ذي 
�ل��ن��ا���ص ع���ن تعري�ص  ي��ك��ف  ول���ن 
مبثل  ب��ال��ق��ي��ام  للخطر  ح��ي��ان��ه��م 
هذه �لرحالت �ملحفوفة باملخاطر 
�أو�شاع حقوق  تتح�شن  �ل عندما 

�لن�شان.

ت��وج��د �شيا�شة  �أن���ه  �لن�����ش��ان م��ع 
�ط������الق �ل����ن����ار ل��ل��ق��ت��ل ع���ل���ى م��ن 
ي��ح��اول�����������������������ون �ل���ف���ر�ر ف����ان �لف���ا 
�لريريني  �ملو�طنني  من  كثرية 
ف������رو� خ�����الل �لع��������و�م �ل��ع�����ش��رة 

�ملا�شية.
�حلالية  �لع��د�د  قولها  و��شافت 
و3000   2000 ب���ني  ت�����ر�وح 
�ري����ري ي��ف��رون م��ن �ل��ب��الد كل 
�شهر ومل ي�شمح لكيثاروث بزيارة 
�ل��ذي  �لتحقيق  �ري��ري��ا يف �ط��ار 
ت��ق��وم ب��ه. وب���دل م��ن ذل��ك �أج��رت 
�ريريني فرو� من  مقابالت مع 

الأمم املتحدة: الآلف يفرون من النتهاكات يف اأريرتيا 

�ل�شفارة �لكورية �ل�شمالية على ذلك ب�شدة. من جهة �أخرى، قال م�شوؤول يف 
�جلي�ص �لكوري �جلنوبي بد�أت �لتدريبات على حماية جزر دوكدو مب�شاركة 
�لقو�ت �لبحرية وقو�ت �ملارينز و�ل�شرطة �لبحرية ، مو�شحاً �ن �لتدريبات 

دورية و�لهدف منها �لت�شدي لأي �قر�ب من �جلزر بحر�ً وجو�ً.
للقو�ت  �لأول  لالأ�شطول  تابعة  حربية  �شفن   5 �لتدريبات  يف  و���ش��ارك��ت 
�لبحرية و�شفينة دورية . وقال �مل�شوؤول �إن لو�ء �لعمليات �خلا�شة للقو�ت 
لبع�ص  �إن��ز�ل  بعملية  �شيقوم  حيث  �لتدريبات،  يف  �أي�شاً  ي�شارك  �لبحرية 
�فر��شية  بو��شطة طائرة مروحية يف حالة  دوك��دو  �للو�ء يف جزر  جنود 

ملحاولة �أجانب �لدخول �إىل �جلزر.
ي�شار �إىل �أن تدريبات حماية �جلزر هي تدريبات دورية جتري مرتني يف كل 
1966، غري �ن نزول �لقو�ت �لبحرية يف �جلزر  عام منذ �نطالقها عام 
يعترب �أمر�ً نادر�ً. يذكر �ن �شيول تطلق على �جلزر ��شم دوكدو ، فيما تطلق 
عليها �ليابان ��شم تاكي�شيما ، وهي تقع يف منت�شف �مل�شافة بني �لبلدين يف 

�لبحر �ل�شرقي.

•• �صيول-يو بي اأي:

�أفادت م�شادر كورية جنوبية باأن دبلوما�شي كوري �شمايل عمل يف �إثيوبيا 
جلاأ �إىل كوريا �جلنوبيةخالل �شهر �آب-�أغ�شط�ص �ملا�شي، يف وقت بد�أت يف 

�جلنوب تدريبات ع�شكرية على حماية جزر متنازع عليها منع �ليابان.
�مل�شادر  ع��ن  �جلمعة  )ي��ون��ه��اب(  �جلنوبية  �لكورية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونفلت 
قولها �ن دبلوما�شياً كورياً �شمالياً كان يعمل يف �لتمثيلية �لتجارية �لتابعة 
�أغ�شط�ص  �شهر  �إىل �جلنوب يف  �أثيوبيا جلاأ  �ل�شمالية يف  �لكورية  لل�شفارة 

�ملا�شي .
ومل تك�شف �مل�شادر عن �شبب جلوء �لدبلوما�شي، �أو ردة فعل �ل�شمال على 

�لأمر.
ي�شار �إىل �نه �شبق �أن جلاأ دبلوما�شي �شمايل �آخر عرف عنه با�شم كيم من 
�ل�شفارة �لكورية يف �أثيوبيا يف ت�شرين �لأول-�أكتوبر 2009 وكان كيم قد 
و�حتجت  للجوء،  طلباً  ق��دم  ثم  مهروًل  �جلنوبية  �لكورية  �ل�شفارة  دخ��ل 

دبلوما�سي كوري �سمايل جلاأ اإىل كوريا اجلنوبية
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العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/322 جت كل- م ر- ب-ع ن

مدعي/ حممد فاروق ح�شني  حممد �ميان علي �جلن�شية: بنغالدي�ص مدعي 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  لبنان  �جلن�شية:  غامن  عجاج  جورج  عليه: 
مببلغ 150000 درهم �ملطلوب �عالنه/ �شركة �لنجاح للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1522 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
�شربينت  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لوطني  �لحتاد  بنك  مدعي/ 
�جلن�شية:  �لبو�شعيدي  حمود  �شعيد  حممد  خالد  ملالكها/  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات 
درهم     137239 �لتحفظي  �حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
ملالكها/ خالد حممد  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �شربينت  موؤ�ش�شة  �عالنه/   �ملطلوب 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لبو�شعيدي  حمود  �شعيد 
لنظر  موعد�   2013/10/30 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  ة  �لدعوى 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/848 جت جز- م ت-ب- اأظ

عليه:  �لمار�ت مدعي  �جلن�شية:  و�لعالن  للدعاية  �لدليل  �شركة  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  �لعقارية  بيورتي  �شركة 
مطالبة مالية بقيمة 65000 درهم   �ملطلوب �عالنه/  �شركة بيورتي �لعقارية 
�عاله  ة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/10/28 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/02
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/849 جت جز- م ت-ب- اأظ

عليه:  �لمار�ت مدعي  �جلن�شية:  و�لعالن  للدعاية  �لدليل  �شركة  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لقبي�شي  خليفة  �شيف  خليفة  حمد 
�شيف  خليفة  حمد  �عالنه/   �ملطلوب  درهم     40800 بقيمة  مالية  مطالبة 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لقبي�شي  خليفة 
�ملو�فق 2013/10/30 موعد�  �لربعاء  �ملحكمة يوم  ة �عاله وحددت  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة    - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/10/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/131 عم كل- م ع-ب-اأظ

�لعم�شة �جلن�شية:�لردن مدعي عليه: موؤ�ش�شة  �بو  �حمد  د�ود عبد�خلالق  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للنقليات  �لذهبي  �لطريق 
للنقليات  �لذهبي  �لطريق  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر )�عالن �ملدعي عليها بالن�شر 
بالتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى ة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/10/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/9/30
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1868 عم جز- م ع-ب-اأظ

�ملوكب  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  �شاكيم  حممد  نور  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  �ل�شريع 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �ملوكب �ل�شريع للنقليات �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملحكمة  وحددت  �عاله  ة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/29 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/23
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
     اعادة     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1863 عم جز- م ع-ب-اأظ

بنغالدي�ص     �جلن�شية:  عبد�ل�شتار  مولنا  ليت  �حل�شني  �بو  حممد  مدعي/ 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    �ل�شحي للمقاولت  مدعي عليه: عبد�هلل حممد 
حممد  عبد�هلل  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�ل�شحي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت نو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
 2013/10/29 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  ة  �لدعوى  �قام 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز �يد-مزيد 
مول    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1435 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ش�شة �لر��شد للنقل و�لتخلي�ص �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حممد 
و�خرون  ذ.م.م  دملوج  بن  �شركة  يف  �شريك  ب�شفته  �لظاهري  دملوج  �شعيد  عبد�هلل 
�ملطلوب  درهم     323.578.69 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
دملوج  بن  �شركة  يف  �شريك  ب�شفته  �لظاهري  دملوج  �شعيد  عبد�هلل  حممد  �عالنه/ 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م   
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
قبل �جلل�شة  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1435 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ش�شة �لر��شد للنقل و�لتخلي�ص �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حممد 
و�خرون  ذ.م.م  دملوج  بن  �شركة  يف  �شريك  ب�شفته  �لظاهري  دملوج  �شعيد  عبد�هلل 
�ملطلوب  درهم     323.578.69 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عالنه/ بدرية �شعيد زهر�ن �حلامتي ب�شفته �شريك يف �شركة بن دملوج ذ.م.م �جلن�شية: 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1801 جت كل- م ت-ب- اأظ

جمموعة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لهاملي  �حمد  حممد  عبد�هلل  مدعي/ 
�لمار�ت   �ملعرويف �حلارثي �جلن�شية:  ملالكها ماجد علي بخيت �شالح  �شريت ليف 
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 234.000 درهم �ملطلوب �عالنه/  جمموعة 
�لمار�ت      �ملعرويف �حلارثي �جلن�شية:  ملالكها ماجد علي بخيت �شالح  �شريت ليف 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/28 �ملو�فق  �لثنني 
�ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة  �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/275 ت  جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ مريكليم خان كل �جلن�شية: �فغان�شتان  �ملنفذ �شده : جري�رد 
�نتوين لمبريت �جلن�شية: بريطانيا  �ملطلوب �عالنه:  جري�رد �نتوين لمبريت 
�جلن�شية: بريطانيا    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/889 جت جز- م ر-ب-ع ن  وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/30 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله    تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/777 ت  عام- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لطالل لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ 
�شده : نا�شر ح�شن �خل�شار �جلن�شية: �شوريا �ملطلوب �عالنه:   نا�شر ح�شن 
بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �شوريا  �جلن�شية:  �خل�شار 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/303 مد جز- م ر-ب-ع ن  
وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/17 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله    تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/753 ت عام- م ر-ت- ع ن(
�ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : حممد �شافيع بن جابار �جلن�شية، �شنغافورة   �ملطلوب �عالنه:  حممد 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �شنغافورة   �جلن�شية،  جابار  بن  �شافيع 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/317 مد جز- م 
ر-ب-ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/19 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله 
تفاديا  درهم    600 �لدعوى  م�شاريف  درهم   604+ درهم   15100 مبلغ  �ل�شد�د 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/699

�ملدعي عليه: طالل د�ود �شف�شوف �لنعيمي- �جلن�شية: �لمار�ت 
�لعنو�ن: بالن�شر

�لدعوى  بتاريخ 2013/10/1 قد �شدر �شدكم حكم يف  �نه  نعلمكم 
�ل�شيار�ت-  لتاأجري  كار  موف  موؤ�ش�شة  �ملدعي:  �عاله  �ملذكورة 
�جلن�شية: �لمار�ت حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي 

للمدعية مبلغ وقدره )3920 درهم( وبامل�شاريف. 

 القا�سي                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
    اعالن رقم 2013/517 بالن�سر

�شالون  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  لال�شتثمار   حرمل  وب��ن  نايل  �شركة   : �ملدعى 
�ملدعي  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  ج��اوي��د   ح�شني  /طاهر  للرجال  �ل��ري��اح 
رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �لث��ن��ني �مل��و�ف��ق 2013/10/28 
�م��ام جلنة  12 ظهر�  �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعني  يف  �لكائنة  �لي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�ص 
معتمد ،وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى ق�شم 

�لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  260/ 2013 -جتاري - م ت-  �ص- ع ن

�مل�شتاأنف : موؤ�ش�شة جمعة �شامل خليفه �لظاهري للنقليات �لعامةوكيال عنها/ 
عبد�لرحمن �شيد رخيم �حلن�شية: �لمار�ت   �مل�شتاأنف عليه: خان مالوك ولد 
وزير �جلن�شية: �فغان�شتان  مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم بقيمة 140500 
درهم �ملطلوب �عالنه/ خان مالوك ولد وزير �جلن�شية: �فغان�شتان  �لعنو�ن: 
بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/152 
 2013/11/17 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-ب-  م  كل-  جت 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة 
�لتقدم  وكيل معتمد وميكنك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة-  �لعني  ��شتئناف 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/637  جتاري كلي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - بر�شتاين للما�ص و�ملجوهر�ت �ص.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/�أم �أ�ص تي �شي ليمتد وميثله: علي عبد�هلل ماجد �ل�شام�شي  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان تدفع للمدعية قيمة �لكمبيالت 
�لبالغ مبلغ وقدره )2132869 دولر( �مريكي �ي مايعادل ) 7848957 درهم( �مار�تي 
و�لر�شوم و �مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12 %�عتبار� من تاريخ �لدعوى وحتى 
�ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/793  جتاري كلي            
�ىل �ملدعى عليهما / 1 - بوغي�شامول للتجارة ذ.م.م 2- �بر�هام �شرييان �شرييان كو�شى  
ح/ وميثلها مديرها  م  م  لينك�ص  تريد  �ملدعي/لمري  �ن  �لقامة مبا  جمهويل حمل 
�ل�شيد/ كو�ص �رون جول جول وميثله: ها�شم حممد حمد�ن �جلمل   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن  و�لتكافل فيما بينهم 
برد مبلغ )100.000 درهم( و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  و�لتعاب.  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�شاعة   2013/11/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/757  جتاري جزئي            

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة جر�غ للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/موؤ�ش�شة �لتجهيز�ت �ملتحدة ملو�د �لبناء     قد �قام عليك 
للمدعية  تدفع  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �لز�مها  مع  دره��م(   77126( وق��دره  مبلغ 
�تعاب �ملحاماة.  . وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/30 
ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و  �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1302  جتاري كلي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - م�شنع �لم��ار�ت للورق �ملحدود جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/�شركة فريت �ند لوج�شتك�ص �شريف�شي�ص �ص م ح وميثله: �ميان 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �حل��م��ادي   قد  �شامل  �شبت  عبد�هلل 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   255.140.17( مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/277 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ 1- �شركة 
�هلي للتطوير �لعقاري - �قام �ملدعي/2-�جني�ص جوبيالن رو�شريو   1- �ليز�تي 
�لفلبني  �شالون  �بوظبي-  ع��ن��و�ن:  �لفلبني   جن�شيته:  �ي�شرل  جتالناجيت 
للتجميل �شارع �لكر� هاتف رقم 6442428-02 6121475-050  �لدعوى برقم 
2013/277 -مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها ندب خبري ح�شابي فانت مكلف 
باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
 2013 ل�شنة  نوفمرب  �شهر  11 من  ي��وم  �ملو�فق   11.00 �ل�شاعة  وذل��ك يف  معتمد 

وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/10/6
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/753 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �ف �ت�ص ����ص ب��روب��رت��ي   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
طالب �لتنفيذ/ زيد ن�شات نا�شيف حد�د وميثله: عماد جمعة ح�شني علي �هلي  
ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين 
و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)94384 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.       وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/460  ا�ستئناف عقاري  
�ىل �مل�شتاأنف �شده / مارينا �ك�شكلو�شيف ليمتد   جمهول حمل �لقامة 
��شماعيل  �نف�شتمنت�ص ليمتد وميثله: علي  �مل�شتاأنف /نيو ورلد  مبا �ن 
حممد عبد�هلل �لزرعوين قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم 2012/11099 عقاري كلي بتاريخ 2012/11/12  وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/11/12 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم 
ch1.C.11  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/2308   عمايل جزئي                

�ىل �ملحكوم عليه   /1- جنمة م�شقط لتاجري �ل�شيار�ت ����ص.ذ.م.م    جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/9/8 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �حمد ح�شني حممد حم�شن بالز�م �ملدعى 
عليها بان توؤدى للمدعي مبلغ 79.410 درهم ) ت�شعة و�شبعون �لف و�ربعمائة 
�و قيمتها  �ل�شياحية  �لدرجة  �لعودة �ىل موطنه على  وع�شرة درهما( وتذكرة 
و�عفت  �مل�شروفات  م��ن  وباملنا�شب  �خ��ر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  م��امل  نقد� 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�شيبه  من  �ملدعي 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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وا�سنطن تقلل من تاأثر ف�سيحة التن�ست على ال�سادرات
و�شرح باأن �خلالف مع �لرب�زيل ميثل حتديا فريد� لكن �لدولتني وهما 
قوية  �قت�شادية  عالقات  تربطهما  ماز�لت  �لمريكتني  يف  �شكانا  �لك��رث 
وتعاون وثيق يف جم��الت �أخ��رى وق��ال رود���ص �ن��ه ل ي��رى �ي بو�عث قلق 
�شادر�ت  لزيادة  �وباما  �د�رة  بجهود  �لوكالة  جت�ش�ص  ق�شية  ت�شر  �ن  من 
�ل�شالح �لمريكية �و �شيا�شتها �خلارجية ب�شكل عام و�أ�شاف ل �عتقد �نه 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  على  �ل�شامل  �لتاأثري  نوع من  �نه حدث  �لقول  ميكن 

�لمريكية.
و�شرح بانه مل يت�شح ما �ذ� كانت �لوليات �ملتحدة �شيكون بامكانها �حياء 
�نتاجها  تاأمل �ن جتعلها متد  �شفقة طائر�ت نفاثة حمتملة كانت بوينج 

للطائرة �ف-�يه18- �شوبر هورنيت �ىل ما بعد عام 2016.
وق���ال ه���ذ� ق���ر�ر �شيتخذه �ل��رب�زي��ل��ي��ون. م��ن �ل��و����ش��ح �ن��ن��ا ن��دع��م دوم��ا 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال م�شت�شار كبري يف �لبيت �لبي�ص �لمريكي �ن �ملخاوف �ملتعلقة بعمليات 
جت�ش�ص �أمريكية كان لها تاأثري كبري على �لعالقات �لمريكية �لرب�زيلية 
لكن مل يكن لها تد�عيات و��شعة �لنطاق على �ل�شيا�شة �خلارجية �لمريكية 
�و جهود �د�رة �لرئي�ص بار�ك �وباما لتعزيز �ل�شادر�ت �لمريكية و�أقر بن 
رود�ص م�شت�شار �لمن �لقومي لالت�شالت �ل�شر�تيجية باأن �لتقارير عن 
جت�ش�ص وكالة �لمن �لقومي �لمريكية على ديلما رو�شيف رئي�شة �لرب�زيل 
قد وترت �لعالقات بني و��شنطن و�لرب�زيل ودفعت رو�شيف �ىل �لغاء زيارة 
قيمتها  بوينج  �شركة  مع  حمتملة  �شالح  �شفقة  وعطلت  لو��شنطن  دول��ة 

�أربعة مليار�ت دولر.

�مل�شدرين �لمريكيني. دعمنا بوينج يف عدد من �شفقات �ل�شالح يف �شتى 
�نحاء �لعامل و�شن�شتمر يف ذلك. وقال م�شوؤولون بر�زيليون �ن �لرب�زيل لن 
ت�شري مثل هذه �لطائرة �ل�شر�تيجية من دولة ل ت�شتطيع �لوثوق بها 
وقال رود�ص ب�شر�حة علينا �ن نعمل لعادة �لعالقات �لمريكية �لرب�زيلية 

�ىل قاعدة قوية.
وتتناف�ص طائرة �شوبر هورنيت �لتي تنتجها بوينج مع �لطائرة ر�فال من 
تنتجها  �لتي  جرين  و�لطائرة  �فيا�شيون  د��شو  �لفرن�شية  �ل�شركة  �نتاج 

�ل�شركة �ل�شويدية �شاب على عقد لتوريد 36 طائرة.
وقال م�شوؤول بر�زيلي رفيع لرويرز يف �غ�شط�ص �ب �ن ف�شيحة �لتج�ش�ص 
�شر�ء  ق��ر�ر  �شلبا على  توؤثر  وق��د  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��الده يف  �أ�شعفت ثقة 

�لطائر�ت.

نيكي يهبط و�سط 
خماوف ب�ساأن ال�سيولة

•• طوكيو-رويرتز:

�شجل موؤ�شر نيكي �لقيا�شي لال�شهم �ليابانية �جلمعة �أكرب 
�نخفا�ص يف يوم و�حد منذ �شهرين ون�شف مع �رتفاع �لني 
مقابل �لدولر وتز�يد �ملخاوف من ت�شديد �شروط �لئتمان 

يف �ل�شني ثاين �أكرب �قت�شاد يف �لعامل.
19ر14088 نقطة م�شجال  �ىل  باملئة  8ر2  نيكي  وهبط 
�أدنى م�شتوى �غالق منذ �لتا�شع من �أكتوبر ت�شرين �لول. 
وعلى مدى �ل�شبوع �نخف�ص �ملوؤ�شر 3ر3 باملئة م�شجال �أول 

�نخفا�ص �أ�شبوعي خالل ثالثة �أ�شابيع.

لتلبية الطلب املتزايد على ال�صياحة وخدمات الطريان اخلا�س 

رويال جت وطريان �سي�سل تطلقان قاعدة عمليات ثابتة م�سرتكة يف جزر �سي�سل 
�لطائر�ت عند �لقت�شاء بو��شطة 
�شالة  وت�شم  خم�ش�شة.  ع��رب��ات 
�أربع  �جللديدة  �ل�شخ�شيات  كبار 
�شيفاً   55 ب�شعة  خا�شة  ق��اع��ات 
يف وقت و�حد وهي جمهزة خدمة 
�ل����و�ي ف���اي �مل��ج��ان��ي��ة وت��ل��ف��زي��ون 
�ل���ك���اب���ل، ب��الإ���ش��اف��ة ل��ل��م��اأك��ولت 
و�مل�������ش���روب���ات وخ���دم���ة �مل�����ش��ي��ف��ة 
�خل���ا����ش���ة و�ل�������ش���ج���ادة �حل���م���ر�ء 
ل��ك��ب��ار �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات و�ل�����ش��ي��وف 
�فتتاح  توقع  ومع  �لدبلوما�شيني 
ث��الث��ة ف��ن��ادق ك���ربى ع��ل��ى �لأق���ل 
ف��ر���ص  وع������دم   ،2014 ع�����ام  يف 
لل�شياح  �ل���ت���اأ����ش���ري�ت  ع��ل��ى  ق��ي��ود 
و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف ج�����زر ���ش��ي�����ش��ل 
�لتي  �جلميل  للطق�ص  بالإ�شافة 
�ل��ع��ام، فمن  ب��ه على م��د�ر  تتمتع 
�شي�شل  ج���زر  جت��ت��ذب  �أن  �مل��ت��وق��ع 
�ملزيد من �لزو�ر �جلدد �إىل جانب 

�لزو�ر �ملنتظمني.

 •• اأبوظبي-الفجر: 

�أط���ل���ق���ت روي�������ال ج�����ت، �ل�����ش��رك��ة 
�ل��������ر�ئ��������دة يف جم����ال  �ل����ع����امل����ي����ة 
�لطري�ن �خلا�ص �لفاخر ومقرها 
�أب���وظ���ب���ي و�ل���ت���ي ي���ر�أ����ص جمل�ص 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  معايل  �إد�رتها 
م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان، ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لوطني  �ل��ن��اق��ل  �شي�شل،  ط���ري�ن 
جلمهورية �شي�شل، قاعدة عمليات 
�شي�شيل  ج����زر  يف  ج���دي���دة  ث��اب��ت��ة 
ب���ه���دف ت��ل��ب��ي��ة �ل���ط���ل���ب �مل���ت���ز�ي���د 
�لطري�ن  وخدمات  �ل�شياحة  على 
�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  �خل�����ا������ص يف 
�لأو���ش��ط و�أوروب����ا وب��ل��د�ن ر�بطة 

�لدول �مل�شتقلة. 
من  �لأوىل  �لقاعدة  ه��ذه  وتعترب 
نوعها بالن�شبة لرويال جت خارج 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ح���ي���ث ت����ت����وىل ط��������ري�ن ���ش��ي�����ش��ل 

م����ن ق���ب���ل روي��������ال ج����ت �ل���ع���دي���د 
م��ن �خل���دم���ات و�ل��ت��ي م��ن بينها 
ت�������ش���اري���ح �ل����ه����ب����وط، وخ����دم����ات 
�تبعني  وخدمة  �لطائر�ت،  �إر�شاد 
، وخ���دم���ات �ل�����ش��ج��ادة �حل���م���ر�ء، 
و�مل�شاعدة،  �ل�شتقبال  وخ��دم��ات 
ومر�قبة �حلركة �جلوية، وخدمة 
ور�شائل  �لطق�ص،  معلومات  نقل 
و�إع��ادة  و�مل��غ��ادرة،  �لو�شول  حركة 
مع  و�لتن�شيق  ب��ال��وق��ود،  �ل���ت���زود 
��شتخد�م  �ل��وق��ود، ودع��م  م���وردي 
���ش��م��اع��ات �ل����ر�أ�����ص، و�إ�����ش����ارة ب��دء 
�ل�����ع�����م�����ل، وت�������وف�������ري خم�����اري�����ط 

وعالمات �ل�شالمة. 
�لأخ���رى خلدمات  �مل��ز�ي��ا  وت�شمل 
�مل���ن���اول���ة �لأر�����ش����ي����ة ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
�ل��ه��و�ء  مكيفات  �شيانة  خ��دم��ات 
وخ����دم����ات �ل���ه���ب���وط ع���ل���ى م����د�ر 
�إي��ق��اف و�إق��الع  �ل�شاعة وخ��دم��ات 
�لطائر�ت بدون قيود، كما تتوفر 
ك���اف���ة خ����دم����ات �ل����ط����ائ����ر�ت ق��ب��ل 
وب��ع��د �ل���ط���ري�ن يف حم��ط��ة ك��ب��ار 
�ل�شخ�شيات، مبا يف ذلك خدمات 
�لأم���ت���ع���ة و�جل����م����ارك و�ل��ه��ج��رة 
�شيتم  ك��م��ا  �لأم���ن���ي���ة.  و�مل���ر�ق���ب���ة 
ت��وف��ري خ��دم��ات �ل��ن��ق��ل م��ن و�إىل 

م�شوؤولية �لإد�رة �لتجارية لقاعة 
ك��ب��ار �ل�����زو�ر �ل��ت��ي ت��ق��ع يف مطار 
���ش��ي�����ش��ي��ل �ل������دويل، و�ل���ت���ي �أط��ل��ق 
عليها ��شم قاعة كبار �ل�شخ�شيات 
يف ط������ري�ن ���ش��ي�����ش��ل وق������ال ���ش��ني 
�أوهري ، �لرئي�ص و�ملدير �لتنفيذي 
كبار  قاعة  �شتوفر  ج��ت:  ل��روي��ال 
�شي�شل  ط����ري�ن  يف  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
خدمات عاملية �مل�شتوى على مد�ر 
�ل��ط��ري�ن �خل��ا���ص،  �ل��ع��ام مل�شغلي 
و�مل�شافرين من �ل�شركات و�ل�شياح 
خالل  وم��ن  �ل�شخ�شيات.  وك��ب��ار 
�لعمل �لوثيق مع طري�ن �شي�شل، 

�مل�����ش��اف��ري��ن م��ن رج����ال �لأع���م���ال، 
للعمليات  قاعدتنا  لهم  و�شتوفر 
�لثابتة هناك خدمات ل مثيل لها 
وبدوره قال كرمير باول �لرئي�ص 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل����ط����ري�ن ���ش��ي�����ش��ي��ل: 
ي���ر����ش���ي ه�����ذ� �مل���������ش����روع �جل���دي���د 
م��ع��ي��ار�ً ج��دي��د�ً يف ق��ط��اع �ملناولة 
�لأر�شية وخدمة كبار �ل�شخ�شيات 
من  ن�شتفيد  و���ش��وف  �شي�شل،  يف 
���ش��ر�ك��ت��ن��ا م��ع روي����ال ج��ت لو�شع 
�خلارطة  على  بقوة  �شي�شيل  جزر 

�لعاملية يف هذ� �ملجال. 
نت�شرف بالعمل مع رويال جت على 

����ش���وف ت���ق���وم روي�����ال ج���ت ب�����اإد�رة 
�لثابتة �جلديدة  �لعمليات  قاعدة 
�خل���رب�ت  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً  �شي�شل  يف 
نقدمه  وم��ا  منلكها  �لتي  �لكبرية 
�ل��دول  وروؤ���ش��اء  �مللوك  �إىل  حالياً 
وك����ب����ار �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات يف ق���اع���دة 
عملياتنا �لثابتة يف مطار �أبوظبي 

�لدويل . 
و�أ�شاف �أوهري : �أ�شبحت �شي�شيل 
�ل��ع��ام  وج��ه��ة مف�شلة ع��ل��ى م���د�ر 
�شهر  لق�شاء  �لأزو�ج  من  للكثري 
�لباحثني  �ل�شياح  وكذلك  �لع�شل 
ج��ان��ب  �إىل  ه����ادئ����ة  ع���ط���ل���ة  ع����ن 

هذ� �مل�شروع �ملثري �لذي يوؤكد على 
�خلدمات  �أرق��ى  بتقدمي  �لتز�منا 
ل�شيوفنا �لكر�م، وت�شكل �شر�كتنا 
م��ع روي����ال ج���ت، دل��ي��اًل ع��ل��ى ه��ذ� 
�لفعلي  �لتطبيق  وع��ل��ى  �لل��ت��ز�م 
ل��زي��ادة  �ل��ر�م��ي��ة  ل�شر�تيجيتنا 
يف  �لهامة  �ل�شخ�شيات  ��شتقبال 
�عتماد حملة  �شي�شيل، من خالل 
من  �ملزيد  جل��ذب  قوية  ت�شويقية 
�شركات �لطري�ن �خلا�ص وكذلك 

�شركات �ل�شياحة �لفاخرة . 
�لثابتة  �لعمليات  ق��اع��دة  وت��ق��دم 
يف جزر �شي�شل �لتي �شتتم �إد�رتها 

بال�سعوديةاليورو يرتاجع عن م�ستويات مرتفعة  املخالفة  الت�سالت  �سركات  غرامة  ريال  مليون   25
ب��ا���ش��ت��م��ر�ر جم��ل�����ص �لح��ت��ي��اط��ي �لحت������ادي �ل��ب��ن��ك 
بنف�ص  �لق���ت�������ش���اد  �لم���ري���ك���ي يف حت��ف��ي��ز  �مل����رك����زي 

�مل�شتويات �حلالية.
دولر  3790ر1  �ىل  باملئة  1ر0  �ل��ي��ورو  و�نخف�ص 
3833ر1  �شابق من �جلل�شة  �أن �شجل يف وقت  بعد 
ت�شرين  ن��وف��م��رب  م��ن��ذ  م�شتوياته  �أع��ل��ى  وه���و  دولر 
�لثاين 2011 و�رتفع �لدولر 1ر0 باملئة مقابل �شلة 
�شابق  وق��ت  �شجل يف  �أن  بعد  236ر79  �ىل  عمالت 
998ر78  عند  �أ�شهر  ت�شعة  نحو  يف  م�شتوى  �أدن���ى 
لن�شطة  �جلزئي  �لتوقف  يكون  �أن  كثريون  ويخ�شى 
قد  �ل�شهر  ه��ذ�  يوما   16 مل��دة  �لمريكية  �حلكومة 
قد  ما  وهو  �لمريكي  بالقت�شاد  كبري�  �شرر�  �أحل��ق 
ي��ث��ن��ي �لح��ت��ي��اط��ي �لحت�����ادي ع��ن خ��ف�����ص �لتحفيز 
�ل��دولر مقابل  �مل�شتقبل �لقريب و��شتقر  �لنقدي يف 
�أدنى  بالقرب من  24ر97 ين  �ليابانية عند  �لعملة 

م�شتوى يف �أ�شبوعني عند 94ر96 ين.

حال  يف  دفعها  �مل�شرك  على  يجب  �لتي  �ملتكررة  وغ��ري 
�ل�شر�ك يف �أي عر�ص ترويجي �أو باقة د�ئمة، بالإ�شافة 
�أهمية توثيق جميع تلك �ملعلومات من خالل عقود  �إىل 
�ل�شر�ك يف �خلدمة. وقالت �لهيئة يف بيان لها �إن هذه 
حقوق  �شيانة  على  حر�شها  من  �نطالقاً  تاأتي  �خلطوة 
�لكاملة  �ملعلومات  �إتاحة  فيها  مبا  ورعايتها؛  �مل�شركني 
عند  �شحيحة  ق���ر�ر�ت  بناء  م��ن  لتمكينه  �مل�شرك  �أم���ام 
�ل��رغ��ب��ة يف ���ش��ر�ء خ��دم��ة م��ن �خل���دم���ات. وك���ان جمل�ص 
�ل�شورى قد تبنى يف وقت �شابق خطو�ت من �شاأنها تعزيز 
�لت�شالت  �شوق  على  وقب�شتها  �لت�شالت  هيئة  رقابة 
نظام  �أه����د�ف  حتقيق  م��ن  ميكنها  مب��ا  معها،  و�ل��ت��ع��ام��ل 
�لت�شالت �ملعمول به حالياً، مبا ي�شمن متطلبات �لأد�ء 
�لأط��ر�ف  جميع  بني  �لعادلة  �ملناف�شة  وحماية  �لأف�شل 
يف �ل�شوق، وذلك من خالل تعديالت ل�شد ثغرة نظامية 
�شبط  من  �لهيئة  مبوجبها  متكن  �لنظام  على  و��شحة 

�ملخالفات �مل�شتمرة �لتي حتدث من مقدمي �خلدمات.

•• لندن-رويرتز:

�أع��ل��ى م�شتوى يف ع��ام��ني مقابل  ت��ر�ج��ع �ل��ي��ورو ع��ن 
معنويات  �أن  م�شح  �أظ��ه��ر  �أن  ب��ع��د  �جل��م��ع��ة  �ل����دولر 
�ل�����ش��رك��ات �لمل��ان��ي��ة ت��ر�ج��ع��ت ه���ذ� �ل�شهر ع��ل��ى غري 

�ملتوقع لول مرة خالل �شتة �أ�شهر.
وق���د ت��ث��ري ه���ذه �ل��ب��ي��ان��ات �ل�����ش��ادرة م��ن معهد �يفو 
خماوف ب�شاأن تد�عيات �رتفاع �ليورو على �مل�شدرين 
بيانات  �خلمي�ص  �أم�����ص  ���ش��درت  �أن  ب��ع��د  �ملنطقة  يف 
�أ�شعف من �ملتوقع لن�شاط �لقطاع �خلا�ص يف منطقة 

�ليورو.
�لعملة  وظ��ل��ت  ك��ب��ري�  �ل��ي��ورو  �نخف������ا�ص  ي��ك��ن  ومل 
�ملوحدة قرب �أعلى م�شتوى يف عامني مقابل �لدولر. 
ويقول كثري من �ملحللني �ن �ليورو قد يرتفع �شوب 
ب��د�ئ��ل  ع���ن  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ب��ح��ث  م���ع  دولر  40ر1 
ل���ل���دولر �ل����ذي ي��ت��ع��ر���ص ل�����ش��غ��وط ب�����ش��ب��ب ت��وق��ع��ات 

•• الريا�ص-وكالتك

�ألزمت هيئة �لت�شالت وتقنية �ملعلومات مقدمي خدمات 
�لت�شالت يف �ل�شعودية، وجميع �شركات �لت�شالت بن�شر 
ي�شمن  �لرويجية، مبا  �ملعلومات خالل عرو�شها  كافة 
�لتفا�شيل.  بجميع  �لزبائن  ومعرفة  �حلمالت  �شفافية 
وبح�شب �شحيفة �جلزيرة �ل�شعودية، فقد �شددت �لهيئة 
ع��ل��ى م��ق��دم��ي خ��دم��ات �لت�����ش��الت يف �مل��م��ل��ك��ة �لل��ت��ز�م 
و�لتقيد بالأنظمة و�لر�خي�ص �ل�شادرة منها بخ�شو�ص 
�أهمية ن�شر كافة �ملعلومات �ملتعلقة بالعرو�ص �لرويجية، 
و��شح  ب�شكل  �ملعلومات  ه��ذه  ت�شمني  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
يطرحها  �لتي  �لرويجي  �لعر�ص  �إع��الن��ات  يف  ومبا�شر 
مقدم  موقع  على  ن�شرها  �إىل  بالإ�شافة  �خلدمة،  مقدم 
�خلدمة �لإلكروين. و�أكدت �لهيئة يف هذ� �ل�شياق على 
�أهمية �أن يقوم مقدم �خلدمة بالإف�شاح �لو��شح عن هذه 
�ملتكررة  بالأجور  �ملتعلقة  �ملعلومات  ول�شيما  �ملعلومات، 

ارتفاع موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك الياباين يف �سبتمرب 
•• طوكيو-يو بي اأي:

�ملا�شي  �أيلول-�شبتمرب  �لياباين خالل �شهر  �مل�شتهلك  �أ�شعار  �شجل موؤ�شر 
�رتفاعاً قدر ب�%0.7 على �أ�شا�ص �شنوي، نظر�ً لرتفاع �أ�شعار �لطاقة ونقلت 
و�لت�شالت  �لد�خلية  وز�رة  عن  �جلمعة  )ك��ي��ودو(  �ليانية  �لأن��ب��اء  وكالة 
�ليابانية �ن موؤ�شر �أ�شعار �مل�شتهلك �رتفع على �أ�شا�ص �شنوي بن�شبة 0.7% 
بن�شبة  ب�شكل عام  �لت�شخم  ن�شبة  �رتفعت  �ملا�شي، فيما  �أيلول-�شبتمرب  يف 

�شنوي. �أ�شا�ص  على   1.1%
وعلى �أ�شا�ص �شهري، �رتفع موؤ�شر �أ�شعار �مل�شتهلك بن�شبة %0.1 يف �أيلول-
 0.3% بن�شبة  عام  ب�شكل  �لت�شخم  ن�شبة  �رتفعت  فيما  �ملا�شي،  �شبتمرب 
وذكرت �لبيانات �أن �ملوؤ�شر �لأ�شا�شي لأ�شعار �مل�شتهلك، �لذي ي�شمل �ملنتجات 
م�شجاًل   ،100.6 بلغ  �لطازجة،  �لأغ��ذي��ة  �أ�شعار  ي�شتثني  لكنه  �لنفطية 
�مل�شتهلك يف  �أ�شعار  �رتفع موؤ�شر  �لتو�يل فيما  �لر�بع على  لل�شهر  �رتفاعاً 
وبلغ  �شنوي  �أ�شا�ص  على   0.4% بن�شبة  �لأول-�أك��ت��وب��ر  ت�شرين  طوكيو يف 

.99.6

املنتدى العربي للم�صوؤولية الجتماعية للموؤ�ص�صات 2013: منرب الفكر والزدهار

حبيبة املرع�سي: املنتدى اأثبت احلاجة للرتكيز على ماهو اأ�سمل واأو�سع من عمل اأي موؤ�س�سة
•• دبي-الفجر: 

�مل���ن���ت���دى �ل���ع���رب���ي ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 
 2013 للمو�ش�شات  �لجتماعية 
حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �حمد 
بن �شعيد �آل مكتوم ، رئي�ص هيئة 
دب���ى ل��ل��ط��ري�ن �مل�����دين، �ل��رئ��ي�����ص 
�لأع����ل����ى و�ل���رئ���ي�������ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذى 
ل��ط��ري�ن �لم������ار�ت، و�مل��ج��م��وع��ة، 
رئ���ي�������ص م�����ط�����ار�ت دب�������ي. ب������د�أت 
ي���وم �خل��م��ي�����ص �مل��ا���ش��ي يف ف��ن��دق 
ب��دب��ي ف��ع��ال��ي��ات �ملنتدى  �ل��ع��ن��و�ن 
�لجتماعية  للم�شوؤولية  �لعربي 
ق��ي��ادة  ع��ن��و�ن   حت��ت  للموؤ�ش�شات 
�ل���ش��ت��د�م��ة م���ن خ���الل م��و�ط��ن��ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات  مب�����ش��ارك��ة نخبة من 
�ب����رز ق����ادة و ����ش��ح��اب �ل�����روؤى يف 
و�مل�شوؤولية  �ل�شتد�مة  مو��شيع 
�لجتماعية للموؤ�ش�شات يف �لعامل 
ل���ت���ب���ادل وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر ب�����ش��اأن 

�لتطور�ت �مل�شتد�مة يف �ملنطقة.

على  �ل���ك���رب���ون  لإد�رة  �مل���ب���ذول���ة 
�شركة  ك��ذل��ك  و  �ل��ع��امل��ي  �ل�شعيد 

فارنك �فريل. 
�و����ش���ح���ت �ل�����ش��ي��دة �مل��رع�����ش��ي �ن 
�مل��ن��ت��دى ح��ظ��ى ه���ذ� �ل��ع��ام بدعم 
�مليثاق  مثل  كيانات  عدة  ِقَبل  من 
�لعاملي لالأمم �ملتحدة، دي �ن يف- 
�لوطنية  �لبرول  �شركة  �إل،  جي 
�ل��ك��وي��ت��ي��ة، و���ش��رك��ة ���ش��ي��ق��ا، ودب��ي 
�ل��ع��ط��اء ك�����ش��ري��ك �ل��ع��م��ل خ��ريي 
، و�مل���ع���ه���د �لآ����ش���ي���وي ل�������الإد�رة ) 
�ل��ف��ل��ب��ني ( ب��اع��ت��ب��اره��ا �ل�����ش��ري��ك 
�لتقنى، وجمموعة عمل �لمار�ت 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ك�����ش��ري��ك ����ش��ر�ت��ي��ج��ي 
ف�����ش��ال ع���ن ���ش��رك��اء �إع��الم��ي��ني، 
ه���م ج���ري���دة �ل���ري���ا����ص وج���ري���دة 
د�يز.  �شفن  جريدة  و  نيوز،  جلف 
�لل��ك��روين  �مل��وق��ع  �ل�شركاء  �م��ا 
�مل�شوؤولية  و  للبيئة  �أبوظبي  فهما 
�لجتماعية للموؤ�ش�شات يف �ل�شرق 

�لو�شط.

�لجتماعية  و  �لبيئية  �ل��ع��و�م��ل 
م�شافة  قيمة  دع���م  و  خ��ل��ق  ع��ل��ى 
حيث  جتاهله  �ملمكن  من  يعد  مل 
�أثبت هذ� �حلدث �أن هناك حاجة 
م���ت���ز�ي���دة �إق��ل��ي��م��ي��اً ودول����ي����اً �إىل 
�و�شع  و  �بعد  هو  ما  �لركيزعلى 
من عمل �أي موؤ�ش�شة.  كما ذكرت 
�ل�شيدة حبيبة �أن منتدى �ل�شبكة 
�لجتماعية  للم�شوؤولية  �لعربية 
ح��دث��اً  ك���ان   2013 للموؤ�ش�شات 
حم���اي���د�ً ك��رب��ون��ي��اً �ل����ذي �أ���ش��ب��ح 
دع���م موؤ�ش�شة  م��ن خ���الل  مم��ك��ن��اً 
مناخي، وهي �ملنظمة �ل�شوي�شرية 
�جلهود  و  �ملناخ  لتغري�ت  �لر�ئدة 

�ل�شروري  بات من  �نه  و�و�شحت 
يف ع����امل �لع����م����ال �ل���ي���وم �ل���ذي 
�لقطاع  على  تر�بطاً،  �كرث  �أ�شبح 
�خل������ا�������ص ب�������ذل ج����ه����د ت����ع����اوين 
ل�������ش���م���ان �ل���ن���ج���اح �جل���م���اع���ي و 
�ل����ف����ردي. وه����و م���ا رك�����زت عليه 
���ش��وؤ�ل  هل  �لثانية حتت  �جلل�شة 
يتطلب تدُخل �جلهات �حلكومية 
�لقطاع �خلا�ص  ل�شمان م�شوؤلية 
�ل�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة  و يف  )دول�����ي�����اً 
قائمة  �شمت  ح��ي��ث  �لأو����ش���ط؟(. 
�مل��ت��ح��دث��ني يف �جل��ل�����ش��ة �ل��ث��ان��ي��ة 
، ب��ن��ف�����ص �ه���م���ي���ة �مل���ت���ح���دث���ني يف 
�شعادة  �شملت:  و  �لأوىل،  �جلل�شة 

�مل�شوؤلية  �شفري  يوهانون،  بينقث 
حكومة  للموؤ�ش�شات  �لجتماعية 
�ل�شويد، و �لدكتور �إياد �بو مغلي 
�ملمثل �لقليمي و �ملدير �لقليمي 
للبيئة  �مل���ت���ح���دة  �لمم  ل���رب�م���ج 
غ�����رب �آ�����ش����ي����ا.  ت��خ��ل��ل �جل��ل�����ش��ات 
�لعامة در��شات حالة �لتي �شورت 
و  ��شتد�مة  �لأك��رث  �لأمثلة  بع�ص 
�ملنطقة  يف  �مل��ب��ت��ك��رة  و  �ل��ن��اج��ح��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة. ح��ي��ث ت���ر�أ����ص �أع�����ش��اء 
جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م ج��م��ي��ع ج��ل�����ش��ات 
جل�شات  كذلك  و  �حلالة  در����ش��ات 
باأكمله  �ملنتدى  وَر���َش��خ  �لنقا�ص. 
تاأتري  �أن  �مل�شاركني  ب��ني  �ع��ت��ق��اد�ً 

�لو�����ش����ط؟ .ح��ي��ث ���ش��م��ت ق��ائ��م��ة 
�مل��ت��ح��دث��ني �ل��رئ��ي�����ش��ني يف ه��ذه 
�جل��ل�����ش��ة ك����ال م����ن �ل�����ش��ي��د ع��ب��د 
�شركة  رئي�ص  جو�هري،  �لرحمن 
�خلليج ل�شناعة �لبروكيماويات، 
�لرئي�ص  �ل�شهدي  �لدكتور معز  و 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي و�ل���ع�������ش���و �مل���ن���ت���دب 
لل�شبكة �لأقليمية لبنوك �لطعام، 
�ي��رون، مديرة  كارين  �ل�شيدة  و 
�د�رة جمموعة �ل�شتد�مة يف بنك 
و�ل�شيد  �فرقيا،  جنوب  �شتاندرد 
م��������ارك ت���������ولي، رئ���ي�������ص م��ك��ت��ب 
�ملبادرة  بر�مج،  مدير  و  �لعمليات 

�لعاملية لتقييم �ل�شتد�مة.

�لفردي �أو على �ل�شعيد �ملوؤ�ش�شي. 
وق���ال���ت �ن ت��ن��ظ��ي��م �مل��ن��ت��دى ج��اء 
�لق�شايا  ب��ع�����ص  م��ع��اجل��ة  ب��ه��دف 
�لجتماعية  للم�شوؤولية  �مل��ل��ح��ة 
للموؤ�ش�شات . حيث جتد �ملوؤ�ش�شات 
�ل��ت��غ��ري  �ن  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
م��ن  �ل����ت����ط����ور  �أي  �ل���ت���ح���وي���ل���ي، 
ك��ون��ه��ا ك��ي��ان��ات ت�����ش��ت��ه��دف �ل��رب��ح 
غاية  يف  م�شوؤولة  موؤ�ش�شات  �ىل 
ملو�جهة  للغاية.  و�شعبة  �لتحدي 
�جلل�شة  ت��ن��اول��ت  �مل�����ش��ك��ل��ة،  ه����ذه 
وه���و  ������ش�����وؤ�ًل  ل��ل��م��ن��ت��دى  �لوىل 
بيئة  �ملوؤ�ش�شات هل يغري  مو�طنة 
�ل�شرق  منطقة  ويف  دول��ي��اً  �لعمل 

�ملرع�شي،  حبيبة  �ل�شيدة  وق��ال��ت 
رئي�شة �ل�شبكة �لعربية للم�شوؤولية 
�لجتماعية للموؤ�ش�شات يف كلمتها 
م�شاركة  �إن  للمنتدى  �لإفتتاحية 
�ل�شخ�شيات  كبار  م��ن  كبري  ع��دد 
م�����ن �مل���وؤ����ش�������ش���ات �حل���ك���وم���ي���ة و 
وعمالقة  �لدبلوما�شية  �لبعثات 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص ي�����ش��ي��ف قيمة 
ك��ب��رية ل��ه��ذ� �حل���دث. معربة عن 
من  �ل��ع��ايل  للم�شتوى  �م��ت��ن��ان��ه��ا 
�لهتمام و �مل�شاركة و رغبتها باأن 
و  ����ش��ت��ق��ط��اب  يف  �مل��ن��ت��دى  ي�شتمر 
مو�طنني  ليكونو�  �جلميع  �لهام 
م�����ش��وؤول��ني ����ش���و�ء ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى 
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العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف الدعوى رقم 2013/287  جتاري جزئي
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة �ل��دو� للو�شاطة �لعقارية ����ص.ذ.م.م    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / بر�شتيج  للخدمات �لعامة ���ص.ذ.م.م   قد �قام �لدعوى 
�حلكم   2013/9/23 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�خلبري  ب��ن��دب  �مل��و���ش��وع  يف  �لف�شل  وق��ب��ل  �ملحكمة  حكمت  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي 
ت�شمية  يتفق ط��ريف �خل�شومة على  م��امل  ب��اجل��دول-  �ل��دور  �ملحا�شبي- �شاحب 
خبري �آخر خالل ��شبوعا من تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم- تكون مهمته  بعد مطالعة 
�لور�ق وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وذلك لتنفيذ �ملامورية قدرت �مانة قدرها 
5.000 درهم �لزمت �ملدعيه �يد�عها يف خزينة �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�شة 

 ch1A.1 يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/25 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/552  عقاري كلي            
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  ليمتد   جم��ه��ول حم��ل  �شيفيلد هولدينج�ص   -  1  / عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�ملدعي/يوري يو�شولت�شيف وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالت�شديق على حكم �ملحكمني �ل�شادر يف �لدعوى �لتحكيمية رقم 
2011/202 مع ��شد�ر �لمر بو�شع �ل�شيغة �لتنفيذية على �حلكم �ملذكور حتى يت�شنى 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  للقانون  وفقا  تنفيذه  لنا 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�شاعة 11.00 �ص بالقاعة 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/675  عقاري كلي            
�ىل �ملدعى عليهما  / 1 - عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار/ ملالكها/ �حمد عبد�لرحيم 
�لعطار 2- �حمد عبد�لرحيم �لعطار  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�شاندر�كانت 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ل��ك��ب��ان     عبد�ملجيد حممود  ريا�ص  وهابي وميثله:  جوفيند 
حتكيم   2011/203 �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  على  بالت�شديق  �ملطالبة  ومو�شوعها 
مببلغ  عليهما  �مل��دع��ى  و�ل����ز�م  �لعقارية  �ل��وح��دة  بف�شخ  و�لقا�شي   2013/1/9 ب��ت��اري��خ 
)679098 درهم( مع �لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �شدور �حلكم  وحتى �ل�شد�د  و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/18 �ل�شاعة 11.00 
�ص بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على �لقل.ويف  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1180  جتاري كلي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �وديو ويزويل ليف �شتايل ) �ص.ذ.م.م( جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/زيو تكنولوجيز ) �ص.ذ.م.م( وميثله: حمد�ن عبد�هلل عبد�لرحمن علي 
�لهرمي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالت�شديق على حكم �لتحكيم 
�ل�شادر من مركز دبي للتحكيم �لدويل يف �لدعوى رقم 2012/199 بتاريخ 2013/5/16 
�ل��ز�م  مع  كفالة  وب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  م�شمول  بحكم  �لتنفيذي  �ل�شند  ق��وة  يف  وجعله 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليها  �ملدعى 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف  �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة  �لثنني �ملو�فق 2013/11/11 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�شيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1022  عقاري كلي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - برميري جروب �ص م ح   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/طارق جمال 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  ري��ا���ص  وميثله:  عامر  �ل�شيد 
�مل�شتند�ت و��شل  ��شول  �ملت�شمن لكافة  �لدعوى رقم 2011/123 عقاري كلي  �ملطالبة �شم ملف 
تقرير �خلربة بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثانية بالتكافل مببلغ وقدره )4743248.86 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �لغاء �مل�شروع قبل موؤ�ش�شة �لتنظيم 
للم�شروع  �لن�شائية  �لعمال  تقدم  عن  بوينت  ريل  بتقرير  �ملتمثل   2011/10/3 بتاريخ  �لعقاري 
بالغاء �مل�شروع وحتى �ل�شد�د �لتام.    وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/18 �ل�شاعة 
9.30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  

ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1709 جت كل- م ت- ب-اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لها�شمي  �لدين  تاج  عبد�هلل  �ل�شيد  فهد  مدعي/ 
�شركة �شاجنياجن جيوتكنيكال �لهند�شية �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية 620944.98 درهم وفائدة قانونية بو�قع 12%   �ملطلوب �عالنه/ �شركة �شاجنياجن 
جيوتكنيكال �لهند�شية �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر)باأ�شل �ل�شحيفة( حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/10/28 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�آل نهيان    �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/9/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/793 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ حممد �عجاز حممد بوتا لل�شري�ميك و�ملوز�ييك - ل�شاحبها/ حممد 
�عجاز حممد بوتا �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: عثمان �حمد خالد �جلن�شية: 
�شوريا  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية  17000 درهم �ملطلوب �عالنه/  عثمان 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �شوريا   عنو�نه:  �حمد خالد �جلن�شية: 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/30 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/01
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت �ملو�طنة /ام كلثوم ابراهيم حممد جعفر البلوكي  /

بطلب �ىل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغيري 
��شمها من )�م كلثوم( �ىل ) كلثم(

باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عر��ص  لديه  فمن 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .

امل�ست�سار/ خالد �سعيد الرا�سدي    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حمكمة  �ىل   / العلوى  مبارك  عبداهلل  حممد  /جنيب  تقدم 
�بوظبي �لبتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بتغيري ��شمه من )جنيب  

( �ىل ) خليفة(
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عر��ص  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
  خالد �سعيد الرا�سدي    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �يجارية  (منازعات   2013/2081( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
من  و�ملرفوعة  �لوىل(  �للجنة   ( �ليجارية  �ملنازعات  ف�ص  جلنة  �م��ام 
�ملدعية/ م�شحية خلفان �شامل �ملن�شوري، لعالن �ملدعى عليه/ حممد 
�مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  �مل��خ��ب��ز، جلل�شة  ر���ش��ول- �شاحب  حنيف حممد 
2013/11/13 يف �ل�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي 
 / �ل��زو�ج  �شندوق  بحانب  نهيان/  �آل  مع�شكر  منطقة  �ل��دف��اع/  /�شارع 

فيالر قم )2(.
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

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

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/310 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد �شاجد خان غلذ�ر �حمد خان  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني وميثله: خالد 
كلندر عبد�هلل ح�شني قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�ىل طالب  دره��م   )101758.88( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه    . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/57   مدين كلي              

�ىل �ملحكوم عليه   /1- �شركة وي بروبريتيز �نربروكر )����ص.ذ.م.م(  جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/4/23 يف �لدعوى 
�لوىل  عليهما  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  ع��ط��وي  عبد�للطيف  ع�شام  ل�شالح/  �ع���اله  �مل��ذك��ورة 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(   402.000( وقدره  مبلغ  للمدعى  يوؤديا  بان  و�لثاين 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د وت�شمني �ملدعى عليهما �لوىل 
ذلك  ماعد�  ورف�ص  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  و�لف  و�مل�شروفات  �لر�شوم   و�لثاين 
من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/454  جتاري جزئي                
.ذ.م.م  جمهول  �آرت �شوب للديكور �ص  �ملدعى عليه/1- �شركة  �ىل 
�لبناء  م��و�د  لتجارة  �لد�نوب  �شركة   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  حمل 
ذ.م.م وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  نعلنكم بان �ملحكمة 
قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/10/22 يف �لدعوى �ملذكورة 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/12 �ل�شاعة 8.30 

�شباحا بالقاعة ch1.A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/810  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة م�شنع �لغذية   جمهول حمل �لقامة 
حكمت  وميثله:  ذ.م.م  ح��رة-  منطقة  �ك�شربي�شن   / �ملدعي  �ن  مبا 
حممود فيا�ص نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 
تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/10/22
�ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء 
 ch2.E.22 بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2013/11/26 �ملو�فق 

للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 273 /2013 تظلم جتاري                  
جمهول  ج��وه��ر   ح�شني  ��شماعيل  ج��وه��ر  ح�شني  معز  ���ش��ده/1-  �ملتظلم  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم/ بنك ر��ص �خليمة �لوطني- �ص م ع وميثله: علي 
��شماعيل �بر�هيم �جلرمن  قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم 
و�لر�شوم  �ل�شادر يف �لمر على عري�شه )جت��اري( رقم 2013/577  �لقر�ر  من 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/11/11  �ل�شاعة 11.00 
�ص بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/522 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- فاطمه �شهيل �شيف �ملري   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ وليد حممد �شعيد �شيف بن �شلوم وميثله: �حمد �شيف ماجد 
بن �شامل �ملطرو�شي  ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة 
بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )259869 دره��م( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وذل��ك خ��الل 15 ي��وم م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذ� �لع�����الن.       وعليه ف��ان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1839 عم جز- م ع-ب-اأظ

�مل�شت�شفى  عليه:  مدعي  بريطانيا  �جلن�شية:  مكونيل  �شوز�ين  مدعي/ 
�لملاين �لعام )�ل�شرق �لو�شط(ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
)�ل�شرق  �لعام  �لملاين  �مل�شت�شفى  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  نو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لو�شط(ذ.م.م 
�لدعوى ة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/29 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/9/23
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1879 عم جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  بنغالدي�ص مدعي  �لمني �جلن�شية:  نور  �مام ح�شني  مدعي/ حممد 
�لمار�ت      �جلن�شية:  و�ل�شحية  �لكهربائية  �لتمديد�ت  ل�شالح  �لرفاه 
ل�شالح  �لرفاه  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�لتمديد�ت �لكهربائية و�ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت نو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/29 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/23
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2540 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ ديليب �شاندر� موند�ل كري�شتا �شار�ن موند�ل �جلن�شية: بنغالدي�ص 
�جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت  �شهرة  نو  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي 
موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
بالن�شر  نو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت  �شهرة  نو 
�ملو�فق  �لثالثاء  �ملحكمة يوم  ة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/10/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد  �شباحاً 
بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2269 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ حممد نور �لدين حممد يو�شف �جلن�شية: بنغالدي�ص   مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لكهربائية  لعمال  �ملذنب  موؤ�ش�شة 
�لكهربائية  لعمال  �ملذنب  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�جلن�شية: �لمار�ت  �جلن�شية: �لمار�ت   نو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى ة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/29 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول  
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/6
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2123 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ �خر عبا�ص �شكندر خان �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لدخلي  للت�شميم  �ملانيا  ديز�ين 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة ديز�ين �ملانيا للت�شميم �لدخلي 
�عاله  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  نو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/29 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1030و2013/966 عم جز- م ع-ب-اأظ

جنمول  حممد  بنغالدي�ص  �جلن�شية:  مياه  نور  حممد  �لمني  نور   -1 مدعيان/ 
عامل فاروقي ليت �شيد �حمد فاروقي �جلن�شية: بنغالدي�ص مدعي عليه: عني كارم  
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب 
�عالنه/ عني كارم للمقاولت �لعامة �جلن�شية : �لمار�ت   نو�نه: بالن�شر حيث �ن 
 2013/10/29 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  ة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  927/ 2013 -عمايل - م ع-  �ص- اأظ

�لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �خلليج  �شهل  �شركة   : �مل�شتاأنف 
�مل�شتاأنف عليه: �شفر جول رحيم جول �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �ل�شتئناف 
: ��شتئناف على كامل مبلغ �حلكم    �ملطلوب �عالنه/ �شفر جول رحيم جول 
�جلن�شية: باك�شتان �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
�أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم  م ع- ب-  �لدعوى رقم  2013/986عم جز-  يف 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/10/29 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    
    اعالن بالن�سر 

جلنة  �م��ام  �ملنظورة  (�ي��ج��ار�ت   2012/1522( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
ف�ص �ملنازعات �ليجارية)�بوظبي( �للجنة �لثانية و�ملرفوعة من �ملدعى: 
حممد ها�شم �جلابري وذلك لعالن �ملدعي عليه: جمعة حممد جمعة 
يوم  �لدعوى جل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�شر�  �لتقرير(  ب��ورود   ( �لقبي�شي 
 ( �للجنة  �ل�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر  �ملو�فق 2013/10/29 يف  �لثالثاء 
�شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون 

�لجتماعية ( وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية
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املال والأعمال
السبت  -   26  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10929
Saturday   26    October   2013  -  Issue No   10929

برنت قرب 107 دولرات مع حت�سن 
�ل�شتاء  مو�شم  �ق��ر�ب  مع  �لنفط  على  �لطلب  �رت��ف��اع 
�لتحويلية  �ل�شناعات  ن�شاط  �نخفا�ص  م��ن  ب��ال��رغ��م 

بوجه عام �ل�شهر �ملا�شي.
للربميل  دولر  39ر107  �ىل  ب��رن��ت  خ���ام  و�رت���ف���ع 
بتوقيت   0641 �ل�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول  �جل��ل�����ش��ة.  خ���الل 
دولر  97ر106  �ىل  �شنتني  برنت  �نخف�ص  جرينت�ص 
�أ�شبوعي  �نخفا�ص  �أك��رب  �أن ي�شجل �خل��ام  �ملنتظر  ومن 
�شنتات  �أربعة  �لمريكي  وتر�جع �خلام  �شهر.  له خالل 
دولر.  51ر97  �ىل  �رتفاعه  بعد  دولر  07ر97  �ىل 
�أ�شبوعي  �نخفا�ص  �أك��رب  ت�شجيل  على  �خل��ام  ويو�شك 

منذ يونيو حزير�ن.

•• �صنغافورة-رويرتز:

 107 قرب  برنت  خلام  �لجلة  �لعقود  �أ�شعار  ��شتقرت 
بانتعا�ص  ت��وق��ع��ات  ب��ف��ع��ل  �جل��م��ع��ة  ل��ل��ربم��ي��ل  دولر�ت 
م�شتهلكني  �أك��رب  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ل�شني  يف  �لطلب 
للنفط يف �لعامل لكن تر�جع �ملخاوف ب�شاأن �لمد�د�ت 

�لقادمة من �ل�شرق �لو�شط حال دون �رتفاع �ل�شعار.
�لول  ت�شرين  �أكتوبر  يف  �ل�شينية  �مل�شانع  �نتاج  ومن��ا 
�شانعو  ي�شعى  بينما  �أ�شهر  �شبعة  يف  ل��ه  وت��رية  باأ�شرع 
�شتى  يف  م��ط��رد  �ن��ت��ع��ا���ص  ل�شمان  �ل��ب��الد  يف  �ل�شيا�شة 
�مل�شتثمرون  يتوقع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ويف  �لقطاعات. 

وي���ت���م م���ن���ح ج����و�ئ����ز �مل���ع���ر����ص يف 
�لخ��ر�ع  هي  رئي�شة  فئات  خم�ص 
�لربيطاين ، �لخر�عات و�لبتكار 
�ل���دول���ي���ة ، �لخ�����ر�ع�����ات �ل��ب��ي��ئ��ة 
بال�شافة  �لبتكارية  و�لت�شاميم 
���ش��ن��ة و   15 �مل��ب��ت��ك��ري��ن حت���ت  �ىل 
�ملبتكر  ج���ائ���زة  و  ���ش��ن��ة   18 حت���ت 

�ل�شباب لهذ� �لعام .
وت�������ش���م���ل �مل���ن���اف�������ش���ات ق���ط���اع���ات 
و�ل��دول��ي��ة  �لربيطانية  �لخ����ر�ع 
ت��خ��دم  �مل�شتهلك -  يف �خ��ر�ع��ات 
�ل��رف��ي��ه - �ل�����ش��ن��اع��ة – �خ���ر�ع 
�لعام  و�لخ����ر�ع  – �لبيئة  �ل��ع��ام 
وي�������ش���ارك يف �مل���ع���ر����ص م��ت��و�ج��د� 
�لربيطاين  �لفكرية  �مللكية  مكتب 
���ش��ي��ك��ون  ل���������رب�ء�ت �لخ���������ر�ع و 
خ����������رب�وؤه م���ت���و�ج���دي���ن ل��ت��ق��دمي 
من  للم�شاركني  ومي��ك��ن  �مل�����ش��ورة. 
�ل���ت���ح���دث �ىل وك��ي��ل  �مل���خ���رع���ني 
م��ن��اق�����ش��ة  �أو  �لخ��������ر�ع  ب��������ر�ء�ت 
�فكارهم مع �مل�شنعني و�مل�شتثمرين 
جنبا �إىل جنب بحما�ص مده�ص و 
ب���دع���م م����ن ج��م��ع��ي��ة �مل��خ��رع��ني 

�لربيطانية .
وم��������ن ج����ان����ب����ه رح��������ب �مل����خ����رع 
�لم���ار�ت���ي �ح��م��د ع��ب��د�هلل جم��ان 
�لأفكار  �ن   : قائال  �لختيار  بهذ� 
�ل��ت��ع��رف  �إىل  ب��ح��اج��ة  �ل��ع��ظ��ي��م��ة 
�ل�����ش��رك��اء �مل��ح��ت��م��ل��ني يف �ل��ت��ج��ارة 
و�ل�������ش���ن���اع���ة و�����ش���ت���ث���م���ار �مل�������و�رد 
و�ملهار�ت ما ميكن �أن يجعل �لفرق 

بني فكرة ر�ئعة وحقيقة و�قعة.
ومت �إن�����ش��اء �مل��ع��ر���ص �ل��ربي��ط��اين 
�ل����ع����امل����ي وج�������و�ئ�������زه ل����الخ����ر�ع 
و�لتكنولوجيا  و�لإب���د�ع  و�لبتكار 
جتارية  فر�ص  تطوير  يف  لي�شاهم 
ج����دي����دة م����ن خ�����الل �جل���م���ع ب��ني 
و�مل�شتثمرين  و�مل�����ش��اري��ع  �لب��ت��ك��ار 
و�مل��������خ��������رع��������ني و�مل���������ش����م����م����ني 
�خل��دم��ات  ج��ان��ب  �إىل  و�مل�شنعني 

�ملرتبطة بهم. 

•• لندن -الفجر: 

�ف��ت��ت��ح��ت �ل��ن��ج��م��ة �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
و�لنا�شطة �لن�شانية جو�نا لوملي 
يف ت��ق��ل��ي��د ب��ري��ط��ي��اين ع����ام �م�����ص 
ع�شرة  �لثالثة  �ل�شنوية  �لن�شخة 
جلو�ئز ومعر�ص بريطانيا �لعاملي 
ل����الخ����ر�ع و�لب���ت���ك���ار و�لإب�������د�ع 
بها  ت�شارك  و�ل��ذي  و�لتكنولوجيا 
دول����ة �لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
ممثلة باملبتكر و �ملخرع �لإمار�تي 
�أحمد عبد�هلل جمان للم�شاركة يف 
ج��و�ئ��ز �ل��ع��ام ل��الخ��ر�ع وح�شور 
�مل����ع����ر�����ص وت����ق����دمي �خ����ر�ع����ات����ه 
ت���ق���دي���ر� جل����ه����وده و�خ����ر�ع����ات����ه 
و��شهاماته  �شنو�ت  منذ  �ملتو��شلة 
�لخ���������ر�ع  ع�������امل  �ل�����ع�����دي�����دة يف 
و�لتكنولوجيا  و�لب���د�ع  و�لبتكار 
 400 مب�شاركة  �لذكية  و�حل��ل��ول 
خمرع من خمتلف �نحاء �لعامل 
�لتقليدي  �ل�شريط  ق�ص  وب��ع��د   .
جو�نا  �لربيطانية  �لنجمة  قامت 
�للجنة  �ع�����ش��اء  ي��ر�ف��ق��ه��ا  ل��وم��ل��ي 
و�ع�شاء  �مل�����ش��وؤو�ي��ن  وك��ب��ار  �لعليا 
ج��م��ع��ي��ة �لب����ت����ك����ار �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
بزيارة  �لعامليني  �لبتكار  وخ��رب�ت 
�ج��ن��ح��ة �مل���ع���ر����ص وت���وق���ف���ت �م���ام 
ب�شعار  و�ملتوج  جمان  �ملبتكر  جناح 
ت��ر���ش��ي��ح �لم����������ار�ت ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
جم��ان  وحت�����دث   2020 �ك�����ش��ب��و 
�ل��ت��ي ز�دت عن  �ب��ت��ك��ار�ت��ه  لها ع��ن 
�ل��ذي �عربت  �لف �خ��ر�ع و�بتكار 
له عن �نبهارها بافكاره و�بد�عاته 
و�خ���ر�ع���ات���ه �ل��ع��دي��ده وح��ر���ش��ه 
�ل���ك���ب���ري ع���ل���ى ح����ق����وق �لن�������ش���ان 
مايعك�ص  و�ح����د  �ن  يف  و�حل���ي���و�ن 
ث��ق��اف��ة ح�����ش��اري��ة ر�ئ������دة ل�����ش��ب��اب 
�لتاأ�شي�ص  جهود  تعك�ص  �لم���ار�ت 

و�لبناء �لقيادي ل�شباب �لمار�ت.
ولق����ا ج��ن��اح �مل���خ���رع �لإم����ار�ت����ي 
�ح����م����د جم�����ان �ع����ج����اب �لع�����الم 

ج��م��ع��ي��ة  وت���دع���م���ه   2001 ع�����ام 
�مل���خ���رع���ني �ل���ربي���ط���ان���ي���ة �ل��ت��ي 
 2003 دي�������ش���م���رب  يف  ت���اأ����ش�������ش���ت 
و�ملجل�ص  �جل��م��ع��ي��ة  ت��اأ���ش��ي�����ص  ومت 
ل��ه��ا لي�شمل  �ل����دويل  �ل���ش��ت�����ش��اري 
و�ملبتكرين  �ملخرعني  م��ن  فريق 
�ل���������رو�د و�لأك�����ادمي�����ي�����ني ورج�����ال 
�لأع�����م�����ال �ل����ذي����ن ي�������ش���رك���ون يف 
هو  �لخ��ر�ع  �أن  �ل�شائع  �لعتقاد 
�ل�������ش���ر�رة �حل���ي���وي���ة �ل���ت���ي حت��رك 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف �ل���ع���امل و�أو�م�����ر 
جديدة خللق �لرثوة و�عربت �د�رة 
�جلمعية عن �شعادتها يف ��شت�شافة 
م����ن����اف���������ش����ات وحت���������دي ج�����و�ئ�����زه 
�ل�����ش��ن��ة م����ن �خ�����ر�ع�����ات �ل���ع���امل 

و�لخر�عات �لربيطاين.
و���ش��ت��ق��وم جل��ن��ة م��ك��ون��ة م���ن 25 
جمعية  عن  نيابة  وخبري�  قا�شيا 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ني لو�شع  �مل��خ��رع��ني 
وحت�����دي�����د ف�����و�ئ�����د �لخ�����ر�ع�����ات 

�لجتماعية  �لنو�حي  من  �ملقدمة 
و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل��ب�����ش��ري��ة، و�لأ����ش���ال���ة، 
�لت�شميم  ع��ن  ف�شال   ، و�لإب������د�ع 
ع��ل��ى �مل���ح���ك و�حل����اج����ة ، و���ش��ي��ت��م 
�لإع��������الن ع����ن �ل���ف���ائ���زي���ن خ���الل 
حفل توزيع جو�ئز �لخ��ر�ع لعام 
�أكتوبر   25 �جلمعة  يوم   2013

�جلاري.
وي���ت�������ش���م���ن �حل�����ف�����ل �خل����ت����ام����ي 
ل���ل���م���ع���ر����ص �ع���������الن �ل���ف���ائ���زي���ن 
�لنهائية  �لت�شفيات  يف  �لثالثني 
�ل����ك����ربى ل��ل��م��ت��ق��دم��ني ل��ل��ج��و�ئ��ز 
ل���ف���ئ���ت���ي �جل�����و�ئ�����ز �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 
منح  و�شيتم   ، �ل��دول��ي��ة  و�جل��و�ئ��ز 
�ل��ذه��ب��ي��ة و�ل��ف�����ش��ي��ة و�مل��ي��د�ل��ي��ات 
�لربونزية لأولئك �لذين يف ر�أيهم 
و�ملعايري  �ل��درج��ة  �إىل  و�شلت  ق��د 

�ملطلوبة..
�أخ��رى من  و�شيتم تقدمي جو�ئز   
�لدوليني  �مل�شاركني  قبل عدد من 

�لربيطاين و�مل�شاركني يف �ملعر�ص 
ي��ر���ش��ح  �م����ار�ت����ي  ي��ع��د �ول  ح��ي��ث 
للمعر�ص وي�شارك به وعلى نفقته 
�ل�شخ�شية وقال جمان �نه عر�ص 
�إخ��ر�ع��ه �جل��دي��د ج��ه��از حلماية 
لأول  لل�شيادين  �لقر�قري  �شرقة 
�ملر�كز  على  �ملناف�شة  وب���د�أت  م��ره 
�ملعر�ص  يف  �مل�شاركني  ب��ني  �لوىل 
على جو�ئزه حيث ي�شعى �ن يكون 
�ملخرع �لمار�تي من �لفائزين يف 

مناف�شات �ملعر�ص وجو�ئزه .
و������ش����اف جم�����ان ح�����ول ����ش��ت��ف��ادة 
�لمار�ت من دخوله هذه �ملناف�شة 
�إن   2013 لك�������ش���ي���و  ل���ل���روي���ج 
�ل��ت��اأه��ل  ت�شتحق  �لم������ار�ت  دول����ة 
تعك�ص  لأن م�شاركته  لهذ� �حلدث 
�شبابها  بتطوير  �لم���ار�ت  �هتمام 
وم���و�ط���ن���ي���ه���ا يف ج��م��ي��ع ج���و�ن���ب 
هذ�  �مل�شاركة  هذه  فتعك�ص  �حلياة 
�جلمهور  ل��دى  �ملبا�شر  �لن��ط��ب��اع 

و�ج��ب  ذل��ك  معترب�  ل�شت�شافته 
ومو�طنه  مو�طن  كل  على  وطني 
وفعالياتهم  م�شاركاتهم  �شتى  يف 
�لدولية وفر�شة ر�ئدة لرد جميل 
يعترب  وعليهم.حيث  علي  �لوطن 
دع������م �مل����و�ط����ن����ني و�ل���������ش����رك����ات و 
روؤي��ة  من  �أ�شا�شي  ج��زء  �ملوؤ�ش�شات 
�مللف �لإمار�تي ل�شت�شافة معر�ص 

�إك�شبو �لدويل 2020.
و�أع����������رب م���ك���ت���ب وزي��������ر �ل����دول����ة 
ع���ن ت��رح��ي��ب��ه ب��ان�����ش��م��ام �مل��خ��رع 
�لمار�تي �حمد جمان مع كوكبة 
م���ن ���ش��ب��اب �ل���وط���ن وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه 
�لوطنية �لر�ئدة �إىل ركب �جلهود 
هذ�  ل�شت�شافة  �ملبذولة  �لوطنية 
�حلدث �لعاملي �ملهم، منوهة بقيمة 
هذه  مثل  �شتقدمه  �ل��ذي  �لإ�شهام 
�لد�عمة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شخ�شيات 
�ل����ت����ي حت����ت����ل م����ك����ان����ة م���رم���وق���ة 
ع��ل��ى خ��ارط��ة �ل��ع��م��ل �لج��ت��م��اع��ي 

وو�شائل �لعالم و�حلمد هلل .
و��شادت �لنجمة �لربيطانية جو�نا 
ل��وم��ل��ي مب����ب����ادرة �ح���م���د ع��ب��د�هلل 
جم����ان �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�لدولية  �مل�شاركة  ه��ذه  ��شتثماره 
مع  وبالتن�شيق  ل��دب��ي  ب��ال��روي��ج 
�ل��ه��ا���ش��م��ي  رمي  م����ع����ايل  م���ك���ت���ب 
وزي����ر �ل���دول���ة وف��ري��ق ع��م��ل ملف 
�����ش���ت�������ش���اف���ة �لم�����������ار�ت لك�����ش��ب��و 
م��ع��ايل  م��ك��ت��ب  ورح������ب   2020
وزي�����ر �ل����دول����ة ب��ال��ف��ك��رة م�����ش��ري� 
�ب���ت���ك���ار�ت �لم����ار�ت����ي  ري������ادة  �ىل 
�ح��م��د جم���ان وم��رح��ب��ا مب��ب��ادرت��ه 
�خ��ت��ي��اره  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شخ�شية 
�شباب  ومتثيله  �ل���دويل  تر�شيحه 
�لم��ار�ت �ملبدعني يف هذ� �حلدث 
�ل����ربي����ط����اين و�ل����ع����امل����ي �ل��ع��ل��م��ي 
ي�����روج ل��وط��ن��ه وب��ل��ده  �أن  �ل��ك��ب��ري 
م��ن �أج���ل �ل��روي��ج ل��� دب��ي �إك�شبو 
�لإم���ار�ت  ت�شعى  و�ل���ذي   2020

و�لق����ت���������ش����اد �مل����ح����ل����ي، وحت���ظ���ى 
ب���اح���ر�م وت��ق��دي��ر ك��ب��ريي��ن على 

�مل�شتويني �لإقليمي و�لدويل.
وق������ال م��ك��ت��ب وزي������ر �ل����دول����ة �أن 
�أحمد  �لإمار�تي  �ملخرع  م�شاركة 
ع��ب��د�هلل جم���ان ل��ه �أث���ر و����ش��ح. و 
�ل��ر�م��ي��ة  للجهود  ملمو�شة  دف��ع��ة 
ل��رج��ي��ح دول���ة �لإم�����ار�ت كوجهة 
�مللتقى  ه���ذ�  م��وؤه��ل��ة ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
�ل���ع���امل���ي �ل�����ذي مي��ث��ل م��ن�����ش��ة قل 
ن���ظ���ريه���ا ل���الح���ت���ف���اء ب����الأف����ك����ار 
مبا  �لعاملية،  و�ل�شر�كات  �جلديدة 
�إيجابي كبري ل  لذلك من مردود 
يقت�شر على �لبلد �مل�شيف فح�شب 
ولكن متتد �يجابياته �أي�شاً لت�شمل 

�لعامل �أجمع .
للمعر�ص  �لوىل  �ل��دورة  �نطلقت 
�ل���ربي���ط���اين �ل���ع���امل���ي ل���الخ���ر�ع 
و�لتكنولوجيا  و�لإب���د�ع  و�لبتكار 
ل���ن���دن  يف  ب����ارب����ي����ك����ان  م����رك����ز  يف 

و�صط ترحيب با�صت�صافة دبي لإك�صبو 2020 وانبهار ب�صباب الإمارات 

اإ�سادة بريطانية ودولية مب�ساركة الإماراتي اأحمد جمان مبعر�ض البتكار العاملي 2013

القت�ساد الكوري اجلنوبي ي�سجل منوًا هو الأ�سرع منذ عامني 
�إىل وترية �لنمو �ملنخف�ص، معرب�ً عن تفاوؤله حول ذلك �لنمو وكان  عالمات ت�شري 
�لبنك �ملركزي قد رجح يف �ل�شابق و�شول �لنمو �لف�شلي �إىل حدود %1 يف كل ربع من 
�لعام �ل�2014، وتوقع و�شول �لنمو �ل�شنوي �إىل %2.8. و�شجلت لل�شادر�ت، �لتي 
متثل %50 من �إجمايل �لدخل �ملحلي، تر�جعاً بن�شبة %0.9 على نحو ف�شلي يف 

�لربع �لثالث بعد �أن حققت منو�ً بن�شبة %1.8 يف �لربع �ل�شابق .
و�شهد �لإنفاق �خلا�ص منو�ً بن�شبة %1.1 على نحو ف�شلي بعد �أن �شجل منو�ً بن�شبة 
%0.7 يف �لربع �لثاين، غري �ن �إنفاق �حلكومة تر�جع ب�شورة طفيفة بن�شبة 0.1% 

يف �لربع �لثالث بعد �أن كان %2.4 يف �لربع �ل�شابق.
و�رتفع �ل�شتثمار يف �ملن�شاآت بن�شبة %1.2 يف �لربع �لأخري مقارنة مع %0.2 على 
نحو ف�شلي يف �لربع �ل�شابق، فيما حققت �شركات �ل�شتثمار يف �لإن�شاء تقدماً بن�شبة 

.2.7%

•• �صيول-يو بي اأي:

حقق �لقت�شاد �لكوري �جلنوبي خالل �لربع �لثالث من �لعام 2013 �أ�شرع منو خالل 
ب�%1.1، وذلك نتيجة لزيادة �لطلب �ملحلي و�ل�شتثمار يف  �لعامني �لأخريين قدر 
�ملن�شاآت ونقلت وكالة �لأنباء �لكورية �جلنوبية )يونهاب( �جلمعة عن للبنك �ملركزي 
�لكوري قوله �ن �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف كوريا �جلنوبية، وهو �ملعيار �لأو�شع لالأد�ء 
�لقت�شادي، �شجل منو�ً بن�شبة %1.1 خالل �لفرة �ملمتدة بني متوز-يوليو و�أيلول-

�شبتمرب 2013، مقارنة مع �لأ�شهر �لثالثة �ل�شابقة.
و�أ�شار �إىل �ن هذ� ميثل �أ�شرع منو ف�شلي منذ �أن منا �لقت�شاد بن�شبة %1.3 يف �لربع 

�لأول من �لعام 2011.
�ملحلي ي�شهد  �ملالية �ن �لقت�شاد  ق��ال فيه وزي��ر  �ل��ذي  �ل��وق��ت  �ل��رق��م يف  وج��اء ه��ذ� 

بلدية دبي ت�سارك يف املنتدى ال�سنوي ل�سركات وموؤ�س�سات املنتجات ال�ستهالكية

ات�سالت تعلن عن �سراكة مع تيك ماهيندرا 
لتقدمي جمموعة من احللول املتكاملة

اأوبك  خامات  �سلة  �سعر  للربميل  دولر   105.57

العراق يعتزم زيادة �سادرات خام كركوك 

�ت�شالت  ع��م��الء  ه��م  �ل�شر�كة  ه��ذه  م��ن  �مل�شتفيدين 
من �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات ومن خالل �ل�شر�كة مع تيك 
ماهيندر� �شوف توفر �ت�شالت للموؤ�ش�شات و�ل�شركات 
ذ�ت  �ملتكاملة  �لتكنولوجية  �حللول  من  و��شعا  طيفا 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ها�شم  �هلل  عبد  وق���ال  �لعالية.  �ل��ك��ف��اءة 
�ت�شالت  يف  و�لت�����ش��الت  �ملعلومات  تكنولوجيا  �أول 
من  �ت�شالت  متكن  �شوف  �جلديدة  �ل�شر�كة  هذه  �أن 
وت�شاعد  تقدمه من حلول وخدمات  تو�شيع نطاق ما 
م��زودي حلول  تكون يف مقدمة  على تطويرها بحيث 
ع��ل��ى م�شتوى  �مل��ع��ل��وم��ات و�لت�������ش���الت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�لعامل. 

نوعا وهي خام مزيج �شحارى �جلز�ئري   12 �لإنتاج 
وخ��ام  �ل��ع��ر�ق��ي  �خلفيف  و�لب�شرة  �لثقيل  و�لي����ر�ين 
بوين  وخ���ام  �لليبي  �ل�����ش��در  وخ���ام  �لكويتي  �لت�شدير 
و�خلام  �لقطري  �لبحري  و�خل��ام  �لنيجريي  �خلفيف 
�لعربي �خلفيفال�شعودي وخام مربان �لمار�تي و�خلام 
�ل��ف��ن��زوي��ل��ي م����ري�ي وج��ري����ش��ول �لأن���غ���ويل و�أوري���ن���ت 

�لإكو�دوري. 

�لركي قد توقف عن �لعمل لفرة طويلة وهو ما �أدى 
�ىل تاأخر �ل�شادر�ت ملدة �شهر تقريبا يف فرة �ل�شيف 
�شبتمرب  �شهر  �ب يف  �أغ�شط�ص  �شحنات  �ر�شال  و��شتمر 
�لعر�قية  �لنفط  ت�شويق  �شركة  �ن  وق��ال جت��ار  �أي��ل��ول. 
�شومو خ�ش�شت �شحنات �أقل يف �شبتمرب و�أكتوبر حتى 

ل تر�كم مزيد من �ل�شحنات.
وحدثت م�شكلة ت�شرب كبرية يف خط �أنابيب كركوك-
ج��ي��ه��ان ب����دء� م���ن ي��ون��ي��و ح���زي���ر�ن ث���م ت��ع��ر���ص ل��ع��دة 
ت��ف��ج��ري�ت ب��ع��د ����ش��الح��ه. وك���ان �لتفجري �لخ���ري يف 

�شبتمرب �أيلول.

�لأه��د�ف  حتقيق  لنا  يتيح  مما  بها  �ملعمول  و�لأنظمة 
�ملرجوة ومن جهتها قدمت �لدكتورة ن�شيم حممد رفيع 
عن  عر�شا  �ل�شتهالكية  �ملنتجات  �شالمة  ق�شم  رئي�شة 
�ل�شوء  �لإد�رة و�شلطت  و�آليات عمل  �ملقدمة  �خلدمات 
على جهودها يف جمال �شمان �ل�شالمة �لعامة جنبا �إىل 
مفت�شي  �إن  و�أ�شافت  مهمة.  �إح�شاء�ت  طرح  مع  جنب 
�لتحقق من  �أجل  بلدية دبي يبذلون كل جهودهم من 
جودة و�أ�شالة �ملنتجات �ل�شتهالكية مبا فيها منتجات 
�ل�شحة  و�إك�����ش�����ش��و�ر�ت  و�ل��ع��ط��ور  �ل�شخ�شية  �ل��ع��ن��اي��ة 
و�مل��ن��ظ��ف��ات و�ت���خ���اذ �لإج�������ر�ء�ت �ل���الزم���ة ع��ل��ى �لنحو 
�ل�شالمة  �شابط  �لنقاز  �شعيد  �أح��م��د  وق��دم  �مل��ط��ل��وب. 
�لأل��ع��اب  �شالمة  ع��ن  عر�شا  �لبيئة  �إد�رة  م��ن  �ل��ع��ام��ة 
و�لقو�عد ذ�ت �ل�شلة و�شرحا حول كيفية عمل �لبلدية 
جهود  على  �ل�����ش��وء  و�شلط  �لأط��ف��ال  �شالمة  ل�شمان 
خمترب دبي �ملركزي يف جمال �ختبار �لألو�ن و�لدهانات 
�ألعاب �لأطفال بالإ�شافة  �مل�شتخدمة يف ت�شنيع  و�ملو�د 

�إىل منتجات �أخرى.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت لالت�شالت �ت�شالت �م�ص عن 
�شر�كة جديدة مع تيك ماهيندر� �ل�شركة �ملتخ�ش�شة 
من  جمموعة  تقدمي  بهدف  �لأنظمة  دم��ج  جم��ال  يف 
�حل���ل���ول �مل��ت��ك��ام��ل��ة يف جم���ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات 
و�لت�شالت. جاء هذ� �لإعالن يف حفل توقيع �أقيم يف 
جناح �ت�شالت يف معر�ص جيتك�ص للتكنولوجيا. وتعزز 
هذه �ل�شر�كة من قدر�ت �ت�شالت يف جمال �خلدمات 
�مل���د�رة �شمن �ل��دول��ة و�خل��دم��ات �مل���د�رة م��ن �ل��دول��ة 
�أك��رث  �أن ي��ك��ون  �أن���ح���اء �ل��ع��امل وي��ت��وق��ع  ع��رب خمتلف 

••فيينا-وام:

�أن  �م�ص  �أوب��ك  للنفط  �مل�شدرة  �ل��دول  منظمة  �أعلنت 
 105.57 �لول  �أم�ص  بلغ  �ل12  خاماتها  �شلة  �شعر 
دولر للربميل مقارنة ب�شعر يوم �لربعاء �ملا�شي �لذي 
�شلةخامات  وت�����ش��م  ل��ل��ربم��ي��ل.  دولر   106.34 ب��ل��غ 
�شيا�شة  م�شتوى  يف  مرجعا  تعد  �لتي  �جل��دي��دة  �أوب���ك 

•• لندن-رويرتز:

�أن  �ملنتظر  م��ن  �أن  �م�����ص  �أويل  حتميل  برنامج  �أظ��ه��ر 
ت��رت��ف��ع ����ش���ادر�ت خ���ام ك���رك���وك �ل��ع��ر�ق��ي يف نوفمرب 
يف  �ملتاأخرة  �ل�شحنات  م�شكلة  حل  بعد  �لثاين  ت�شرين 

فرة �ل�شيف.
ومن �ملتوقع �أن تبلغ �ل�شادر�ت 330 �ألف برميل يوميا 
يف نوفمرب �رتفاعا من نحو 245 �ألف برميل يوميا يف 

�أكتوبر ت�شرين �لول.
�أنابيب كركوك �لذ ميتد �ىل ميناء جيهان  وكان خط 

••دبي-وام:

�شاركت بلدية دبي يف �ملنتدى �ل�شنوي ل�شركات وموؤ�ش�شات 
�ملنتجات �ل�شتهالكية يف فندق �لب�شتان روتانا دبي و�أكد 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  �إد�رة  مدير  �شلمان  ر�شا  �ملهند�ص 
�لعامة ببلدية دبي �أن �لد�ئرة ويف ظل توجهات حكومة 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  م�شتوى  رفع  �إىل  �لر�مية  دبي 
وتقريبها من �ملتعاملني تتعهد باإتخاذ جميع �خلطو�ت 
�أكرث  دب��ي و�ح��دة من  ك��ون مدينة  �لالزمة للتاأكد من 
�مل���دن �أم��ان��ا يف �ل��ع��امل للعي�ص م��ع ر�ح���ة �ل��ب��ال. وق��ال 
�شلمان �إن �لهتمام �لكبري من قبل �ل�شركات و�لأطر�ف 
�أهمية  على  ي��دل  �ملنتدى  يف  �لفعالة  و�مل�شاركة  �ملعنية 
�ملجتمع  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��وع��ات 
�ل�شتهالكية  �مل��ن��ت��ج��ات  زي����ادة  وت�����ش��ري  ك��ث��رية  ن���و�ح  يف 
�أهمية �خلدمات  �إىل  �ملجال  �لعاملة يف هذ�  و�ل�شركات 
�لتي تقدمها �لد�ئرة. وعرب عن تقديره لكل �ملوؤ�ش�شات 
�لتي تتعاون مع بلدية دبي من خالل �لمتثال للقو�عد 

ور�سة عمل للتح�سري للمنتدى القت�سادي 
اخلليجي-امل�سري يف ديوان وزارة اخلارجية

•• اأبوظبي -وام:

عقد يف ديو�ن عام وز�رة �خلارجية باأبوظبي ور�شة عمل للتح�شري للمنتدى 
بالقاهرة.  �ملقبل  دي�شمرب  يف  عقده  �ملزمع  �مل�شري  �خلليجي  �لقت�شادي 
�شارك يف �لور�شة �ىل جانب دولة �لإمار�ت كل من �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
وجمهوريه م�شر �لعربية ودولة �لكويت بالإ�شافة �إىل �لإمانة �لعامة لدول 
�ل�شركات  ك��ربى  وع��دد من ممثلي  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�ص 
�لوطنية بالدولة. وناق�شت �لور�شة �لتح�شري�ت لعقد �ملنتدى �لقت�شادي 
�خلليجي - �مل�شري �لذي يهدف لدعم �حلكومة �مل�شرية يف �ملرحلة �حلالية 
�ل�شتثمار�ت �خلليجية يف م�شر يف خمتلف  �ملزيد من  �إىل �شخ  بالإ�شافة 
�ل��ق��ط��اع��ات. ت��ر�أ���ص وف��د �ل��دول��ة ���ش��ع��ادة خ��ال��د غ��امن �لغيث م�شاعد وزي��ر 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �خلارجية لل�شوؤون �لقت�شادية فيما تر�أ�ص وفد 
معايل يو�شف بن طر�د �ل�شعدون وكيل وز�رة �خلارجية لل�شوؤون �لقت�شادية 
وز�رة  �أول  وكيل  �شديق  �إيفا  �شعادة  �لعربية  م�شر  جمهورية  وفد  وتر�أ�ص 
�شعادة  �لكويت  دولة  وتر�أ�ص وفد  �ل�شتثمار  ب��وز�رة  �لرويج  ورئي�ص قطاع 
بوز�رة �خلارجية  �ل�شوؤون �لقت�شادية  �إد�رة  �ملن�شور مدير  �ل�شفي عبد�هلل 
�لتعاون  �إد�رة  م��دي��ر  ج��الل  ح�شن  ع���ادل  ���ش��ع��ادة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لكويتية 

�لإقليمي بالأمانة �لعامة ملجل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. 

غرفة ال�سارقة ت�ست�سيف ملتقى اأف�سل املمار�سات لريادة 
الأعمال جلائزة ال�سارقة للتميز القت�سادي غدًا

•• ال�صارقة-وام:

تنظم �لأمانة �لعامة جلائزة �ل�شارقة للتميز �لقت�شادي �إحدى �ملوؤ�ش�شات 
�لعاملة حتت مظلة غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة يوم غد� �لأحد ملتقى 
�أف�شل �ملمار�شات لرو�د �لعمال جلائزة �ل�شارقة للتميز �لقت�شادي �حلدث 
�ل�شنوي �لذي يحظى باأهمية كبرية �شمن برنامج جائزة �ل�شارقة للتميز 
ممثلي  �لرئي�شي  �لغرفة  مبقر  يقام  �ل��ذي  �مللتقى  وي�شتهدف  �لقت�شادي 
وم�����ش��وؤويل وموظفي  م���در�ء  وك��ب��ار  �ل�����ش��ارق��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة يف  �لفعاليات 
�جلودة يف �لهيئات �حلكومية و�شركات �لقطاع �خلا�ص و�خلرب�ء و�لأ�شاتذة 
�جل��ودة  و�إد�رة  �لتميز  برب�مج  �ملهتمني  جانب  �ىل  �جلامعيني  و�ل��ط��الب 
من�شق  �لهاجري  ندى  �أو�شحت  �ملوؤمتر  جل�شات  تفا�شيل  وحول  �ل�شاملة. 
عقد  �لفتتاحية  �جلل�شة  �يل  ��شافة  �شيت�شمن  �مللتقى  �أن  �جل��ائ��زة  ع��ام 
من  �لعمال  رو�د  مل�شاريع  �لناجحة  جت��ارب  خاللهما  تقدم  عمل  جل�شتي 
�ملو�طنني و�ملو�طنات �لذين �شبق �أن نالو� �شرف �لفوز باجلائزة بفئة ريادة 
�لأعمال .. منوهة �إىل �أن �حل�شور �شتعرفون على جتربة على �لنقبي من 
�لنخبة  جمموعة  وت�شغيل  و�إد�رة  تاأ�شي�ص  يف  لتجربته  ��شتعر��شه  خالل 

�حلديثة وجتربة حممد عبد�هلل عن موؤ�ش�شة �أ�شول لتقنية �ملعلومات.
�أما �لتجربة �لأخرية يف �جلل�شة �لأوىل ف�شيقدمها �مل�شت�شار هز�ع �ملن�شوري 
لن�شخ  �حل��ل  مركز  و�د�رة  تاأ�شي�ص  يف  �إتبعها  �لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  ح��ول 

�خلر�ئط و�لر�شومات.
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العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/899  جتاري كلي            
�لقامة  حم��ل  جمهول  ح  م  م  �لعامة  للتجارة  ب��ار���ص   -  1  / عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�حمد حممد  �بر�هيم حممد  �ي���ر�ن وميثله:  ���ش��ادر�ت  /بنك  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�لقا�شم     قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
دره���م(   5.901.440.78( وق����دره  مببلغ  بينهما  فيما  و�ل��ت�����ش��ام��ن  بالتكافل 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 15% من تاريخ 
لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى   2013/3/11 �حلا�شل يف  �ل�شتحقاق 
 ch2E.21 بالقاعة  �ص   9:30 �ل�شاعة   2013/11/14 �ملو�فق  �خلمي�ص  ي��وم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/560  عقاري كلي            
�حمد  ع��ق��ار�ت  موؤ�ش�شة  م��ال��ك  �ل��ع��ط��ار  �ح��م��دع��ب��د�ل��رح��ي��م   -  1  / عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�لرحيم �لعطار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �مالك للتمويل ) �ص 
م ع ( وميثله: عبد�لرحمن حممد عي�شى جمعة   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع �لوحدة رقم ) جي �ل تي- كي 3-2- بي 1414( �لكائنة بربج ) 
برج فيو دو لك يف �بر�ج بحرية جمري� دبي( و�لز�م �ملدعى عليه باعادة مبلغ )388.373 
و�لر�شوم  �لتعوي�ص  �شبيل  على  للمدعية  دره��م(   118.016.95( ق��دره  ومبلغ   ) دره��م 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/10 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.8 بالقاعة  ���ص   11:00 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/913  عقاري كلي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �حمدعبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم 
�ل��ع��ط��ار جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ش��رك��ة �م���الك للتمويل ) ���ص م ع ( 
وميثله: عبد�لرحمن حممد عي�شى جمعة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالت�شديق على حكم �ملحكم �ل�شادر يف �لدعاوي �لتحكيمية حتت �لرقام )2010/249 و 
)2010/244( و )2010/240(و )2010/238(و )2010/60(و )2010/400(و 2010/250(
و )2010/247( و�ل�شادر من مركز دبي �لتحكيم �لدويل وحتميل �ملدعى عليه �لر�شوم 
و�مل�شاريف وبدل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/17 
�ل�شاعة 9:30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/62  بيع عقار مرهون
طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  هوليتزر  كاترين  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لناخي  غ��ري��ب  خمي�ص  ع��ب��د�هلل  ومي��ث��ل��ه:  �ل��ت��ج��اري  �ب��وظ��ب��ي  بنك  �لتنفيذ/ 
ل�شد�د  �عالنكم   2013/10/21 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  علي   �آل 
قيمة �ملطالبة وقدرها )2.328.372.61 درهم( يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع 
دب��ي- رقم  : مر�شى  �ملنطقة  �شكنية-  �شقة  �لعقار:  نوع   ( �لرهن  �لعقار حمل 
�لر�ص- 103 رقم �ملبنى: 3- ��شم �ملبنى- بارك �يالند فريفيلد- رقم �لطابق 
16- م�شاحة �لعقار: 89.37 مر مربع( خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن و�ل 

بيع �لعقار بطريق �ملز�يدة وفقا للمادة 295 �جر�ء�ت مدنية.
 رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2  رد الق�ساة او اخلرباء او املحكمني

�ن  �ت�ص  بي  مكتب  �شاحب  �شعيد-  �حمد  نا�شر   / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
لال�ش�شار�ت �لهند�شية  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�ل�شيخ/ 
عي�شى بن ز�يد �آل نهيان وميثله: �حمد عي�شى حممد عي�شى  قد ��شتاأنف 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/370 ��شتئناف جتاري بتاريخ 
2013/9/18  وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/11/6 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه    ch1.A.4 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/609  مدين كلي            

�ىل �مل��دع��ى عليه / 1 - ب��ن��ك �لم�����ار�ت دب���ي �ل��وط��ن��ي   جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/هو�تف �خلليج للتجارة قد �قام عليك �لدعوى 
عليه  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�ص  خبري  ب��ن��دب  �ملطالبة  ومو�شوعها 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
فانت  لذ�   ch2.D.18 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�شاعة   2013/10/28 �ملو�فق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3497  عمايل جزئي              

(  جمهول  ذ.م.م  ل��ل��ت��ج��ارة )  ف��ي��و  د�ت���ا  ���ش��رك��ة   -  1 �مل��دع��ى عليه /  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/دو�شت حممد كرمي بخ�ص  قد �قام عليك 
 14500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها-  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف - رقم �ل�شكوى 2013/153722 . وحددت لها 
جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/11/3 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي  
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

�لقل.  
ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3732  عمايل جزئي              
حمل  جمهول  /ذ.م.م  للمقاولت  طيب  �شركة   -  1  / عليه  �ملدعى  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/حم��م��د �شهيل ع��ل��ي   ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى 
دره���م(   29963( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
وز�رة  مكتب  من  �ل�شادرة  �لعمالية  �ل�شكوى  يف   - و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    .2013/153569 رق��م  ب��دب��ي  �لعمل 
�ملو�فق 2013/10/30 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2194 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- نفي كوت�ص للخدمات �لفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ لرين كال كال با�شكو�   قد �أقام عليكم 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)16632( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه    . �ملحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م(   909(
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/854 تنفيذ مدين
مو�شوع �لق�شية: تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/349 مدين كلي 
�ملبلغ  ب�شد�د  م��دين،  ��شتئناف   2012/12+2011/928 رقم  بال�شتئناف  و�ملعدل 
�ملنفذ به وقدره )1545436 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف. �ملطلوب �عالنه 
�ملنفذ �شده /1- حممد ر�شا حممد تقي ر��شتي ��شل  جمهول حمل �لقامة- 
مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن 
رقم �لر�ص )909( �ملنطقة: و�دي �ل�شفا 6 �مل�شاحة : 766.82 مر مربع حتت يد 
د�ئرة �لر��شي و�لمالك وفاء للمبلغ �ملطالب به وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ 

مفعولة قانون.  بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2013/10/8.
رئي�ص ال�سبعة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/490  ا�ستئناف عقاري  

�ىل �مل�شتاأنف �شده / �شركة �لرثيا للعقار�ت ) �ص.ذ.م.م( جمهول حمل 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �شي�شاماين   /في�شو�ناث  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/904 عقاري كلي بتاريخ 2013/9/20  
 10.00 �ل�شاعة   2013/11/19 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
�شباحا بالقاعة ch1.C.11  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.  

رئي�ص الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26    

يف  الدعوى رقم 2013/995 جتاري كلي
�ملدعي: �بو علي مالك �شروف

�ىل �ملدعى عليه: �شركة و�تر فرونت ديفيلومبنت�ص
يدعوكم �خلبري �ملكلف بقر�ر حماكم دبي حل�شور �جتماع �خلربة يف 
�ل�شاعة  متام  يف   2013/11/6 بتاريخ  و�ملقرر  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  
�لو�حدة و�لن�شف ظهر� وذلك يف مكتب عيبال للك�شف �لعقاري- هاتف 
2566610-04 �لكائن يف �لقرهود- بناء لربتي-مكتب 205 جانب بنك 

�ل�شارقة ومطعم �حلالب و�شوف يعقد �لجتماع باملوعد �ملحدد.
اخلبري املكلف/ املهند�ص اجمد جمال اخلياط

 دعوة لجتماع خربة
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/776 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- بولو �شي�شي   جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ بن �شبيب وم�شاركوه بي ��ص �يه- �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
وميثله: ر��شد �حمد ر��شد بن �شبيب  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )1373344.73(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 103 /2013 تظلم مدين                  
�ن  �لق��ام��ة مبا  كليك م�شطفى  جمهول حمل  ���ش��ده/1- عدنان  �ملتظلم  �ىل 
علي  هبه  وميثله:  �ل��زه��ر�ين  �لب�شري  حممد  ب��ن  بخيت  ب��ن  عو�ص  �ملتظلم/ 
غلوم حممد باقر �هلي   قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم 
و�لر�شوم  رق��م 2013/38  �لتحظفي  )م���دين(  �ل�����ش��ادر يف �حل��ج��ز  �ل��ق��ر�ر  م��ن 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/11/12  �ل�شاعة 8.30 
�ص بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر
�ىل �ملدعي عليه/هويل لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/9/29 يف �لدعاوي 

�ملذكورة ل�شالح �ملدعيني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

 و�لزمتها بتذكرة عودتهم �ىل موطنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن- عند تنفيذ 
�حلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل �آخر و�لزمت �لطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت 
�ملدعني من ن�شيبهم منها و�مرت باملقا�شة يف �تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل 

ن�شر هذ� �لعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2816/2013/13
2815/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
�نام ماري �بيالين ر�ميوندو
�شريلي�شا ر�ميوجن �ريول   

مبلغ �ملطالبة
9847 درهم �شامل   تذكرة �لعودة
11150 درهم �شامل تذكرة �لعودة

فقدان �سهادة ا�سهم
ت��ع��ل��ن �ل�������ش���ي���دة/ ل��ط��ي��ف��ة ����ش���ري���ف حم��م��د 
�شهادتي  ف��ق��د�ن  ع��ن  �جلن�شية(  )�إم��ار�ت��ي��ة 
�لعقارية  منازل  �شركة  من  �شادرتني  �أ�شهم 
ب��رق��م   ) ���ش��ه��م   100.000 )ب����ع����دد  ����ش���ه���ادة 
  ) �شهم   3609 )ب��ع��دد  و���ش��ه��ادة    )102048(
برجاء  يجدهما  من  على   )104925( برقم 
ت�شليمهما لل�شركة �ملذكورة  �و �لت�شال على 

رقم 0506108320  م�شكور�

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/276ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية: �لمار�ت 
�لمار�ت    �جلن�شية:  للتجميل  �لليايل  �شهر  �شالون   : �شده  �ملنفذ 
�لمار�ت     �جلن�شية:  للتجميل  �لليايل  �شهر  �شالون  �عالنه:  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  �لدعوى-وحدد  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/11/24
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 �ل�شبت 26 �كتوبر 2013 �لعدد10929     

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/181ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت �جلن�شية: �لمار�ت 
�ملنفذ �شده : خوم بهادر كاتو�ل �جلن�شية: نيبال   �ملطلوب �عالنه: خوم 
بهادر كاتو�ل  �جلن�شية: نيبال    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
لنظره  �لدعوى-وحدد  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
�لتنفيذ.  لنظر طلب  �ملو�فق 2013/11/25 موعد�  �لثنني  يوم  جل�شة 
�بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

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

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 �ل�شبت 26 �كتوبر 2013 �لعدد10929     

اعالن فقدان جوازات �سفر
فقد كل من �ملدعوين:

 1( ر�جيب �شهاب �لدين- بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )xo466859(  �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي 
بتاريخ 2015/7/18  

2(يو�شف جهر علي خان - بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )70105969( �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي 
بتاريخ 2013/7/6   

3(مالك دلبري خان- بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )222441( �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي بتاريخ 2015/7/12 
4(حممد بولبول تر�ب-  بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )224085( �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي بتاريخ 

  2012/8/12
5( �رمان �لرحمن حممد با�شو-   بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )0472682( �ل�شادر من بنغالدي�ص 

وينتهي بتاريخ 2014/2/11  
6( �شامل �ناج بباري- بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )0489827( �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي بتاريخ 2014/2/2 

7(�شليم ر�نا بابور علي مندول- بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )888636( �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي 
بتاريخ 2014/2/9 

8(توله موجيبور- بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )149732( �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي بتاريخ 2017/9/1 
9(�شوجان مياه �جاهار - بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )121264( �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي بتاريخ 2012/7/2 

10( �ملدعو /عبد�للطيف حممد ريا�ص �لدين - بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )0824675( �ل�شادر من 
بنغالدي�ص وينتهي بتاريخ 2012/7/3 

11( حممد �شيدور بوكتري علي -  بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )0485140( �ل�شادر من بنغالدي�ص 
وينتهي بتاريخ 2013/6/5  

12( �شفيق ميه عبد�مللك -  بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )0902794(�ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي 
2015/10/22

من  �ل�شادر   )0832338( رقم  �شفره  جو�ز  �جلن�شية  بنغالدي�ص   - �لدين  كا�شري  �ل�شالم  زميم  حممد   )13
بنغالدي�ص وينتهي بتاريخ 2013/7/8  

14( دين ��شالم رم�شان علي-  بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )19791830( وينتهي بتاريخ 2013/9/15 
15( �ملدعو/ �ينور �ر�شاد علي- بنغالدي�ص �جلن�شية جو�ز �شفره رقم )761855( �ل�شادر من بنغالدي�ص وينتهي 

بتاريخ 2012/5/15. 
العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   �لرجاء من يعرث عليهم بان ي�شلمهم �ىل �قرب مركز �شرطة بالدولة �لقن�شلية �لبنغالدي�شية  بدبي م�شكور�ً.

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

رخ�شة رقم:CN 1012364 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبد�هلل بقلر حاجي لري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

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

�لوفاء خلياطة �ملالب�ص �لن�شائية - فرع
رخ�شة رقم:CN 1085165-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10929 بتاريخ 2013/10/26   

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

تارجت للو�شاطة �لعقارية
رخ�شة رقم:CN 1457241 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد  10929 بتاريخ 2013/10/26     

لإعالناتكم 

يرجى الت�صال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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نهي���ان ب��ن مب���ارك ي�ستقب���ل اأع�س���اء جمموع���ة اأبوظب���ي والفيف��ا وروؤ�س���اء الوف����ود

اكتمال عقد املنتخبات امل�صاركة

منتخب��ن����ا ي�سته����ل م�س����واره يف الألع����اب الآ�سيوي����ة الب����اراملبي����ة لل�سب������اب

����ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�ل��ث��ق��اف��ة  ن��ه��ي��ان وزي�����ر  �آل  م���ب���ارك 
�مل��ج��ت��م��ع رئي�ص  و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة 
و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة  �لهيئة 
لكاأ�ص  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ص 
�لعامل للنا�شئني  �لإم��ار�ت 2013 
�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى جم��م��وع��ة �بوظبي 
�مل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة مل���ب���اري���ات �مل��ج��م��وع��ة 
ونهائي  �لتاأهيلية  و�لأدو�ر  �لأوىل 
�لفتتاح  حفلي  ج��ان��ب  �ىل  �حل���دث 
�أع�����ش��اء  ب��الإ���ش��اف��ة �ىل   ، و�خل���ت���ام 
ف��ري��ق ع��م��ل �ل��ف��ي��ف��ا وذل����ك بق�شر 

معاليه ظهر �ليوم .
ح�����ش��ر �ل���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��ع��ادة حممد 
�بر�هيم �ملحمود نائب رئي�ص �لهيئة 
�لم��ني  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة 
�ل���ع���ام مل��ج��ل�����ص �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي 
�ب��وظ��ب��ي وع�شو  رئ��ي�����ص جم��م��وع��ة 
�للجنة �لعليا �ملنظمة ، و�شعادة عبد 
�للجنة  ع�����ش��و  �ل��دو���ش��ري  �مل��ح�����ش��ن 
بدوه  بن  وحممد   ، للبطولة  �لعليا 
م���دي���ر �ل��ب��ط��ول��ة، وج��م��ي��ع روؤ����ش���اء 
�ل���ل���ج���ان يف جم��م��وع��ة  وم��ن�����ش��ق��ي 
بالإ�شافة  �لفيفا  وط��اق��م  �ب��وظ��ب��ي 

�يطاليا  منتخبات  وف��ود  روؤ�شاء  �ىل 
و�لرب�زيل .

معاليه  رح���ب  �ل��ل��ق��اء  م�شتهل  ويف 
ب��اأع�����ش��اء جم��م��وع��ة �ب��وظ��ب��ي ووف��د 
�لفيفا وروؤ�شاء �لوفود، وحيا �جلهود 
�مل����ب����ذول����ة م�����ن ج����ان����ب جم��م��وع��ة 
�لأخرى  �ملجموعات  وباقي  �بوظبي 
�لتي �شكلت حلقة مر�بطة عنو�نها 
�لنجاح و�لتميز لرفع ��شم �لإمار�ت 
عاليا �أمام �أنظار �لعامل �جمع ،م�شيد� 
معاليه بدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�أخ��ي��ه �شاحب  �ل��دول��ة حفظه �هلل، 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما 
�مل��ج��ل�����ص �لأع���ل���ى ح��ك��ام �لإم�������ار�ت، 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�ل��ف��ري��ق 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
و�لريا�شيني،وت�شخريهم  للريا�شة 
لإجن��اح  �لإم��ك��ان��ي��ات  لكافة  �ملبا�شر 
لكاأ�ص  �لإم����ار�ت  ��شت�شافة  جت��رب��ة 

، متقدما   2013 للنا�شئني  �لعامل 
�أي�����ش��ا ب��ال�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر ل��ل��دع��م 
�شمو  قبل  من  �ملتو��شل  و�لهتمام 
�ل�����ش��ي��خ ه�����ز�ع ب���ن ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان 
م�شت�شار �لأمن �لوطني نائب رئي�ص 
�ملجل�ص �لتنفيذي �لرئي�ص �لفخري 
لحتاد كرة �لقدم، ودوره �لريادي يف 

دعم م�شرية كرة �لم��ار�ت �ىل �آفاق 
�لنجاح و�لتاألق.

جمموعة  دور  ع��ل��ى  معاليه  و�أث��ن��ى 
كل  تنفيذ  على  وحر�شها  �ب��وظ��ب��ي 
و�لو�جبات  و�مل�شوؤوليات  �للتز�مات 
�ل��ت��م��ه��ي��دي بنجاح،  �ل����دور  و�إك���م���ال 
ل��ي��ن��ع��ك�����ص ذل����ك ج��ل��ي��ا ع��ل��ى �ل��و�ق��ع 

خ��الل��ه  م���ن  ���ش��ك��ل   ، مم��ي��ز  بتنظيم 
�لر�بط وتوحيد  �لأ�شا�ص يف  حجر 
�جل�����ه�����ود �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ب�����ني ك���اف���ة 

�ملجموعات �لأخرى.
�لهد�يا  معاليه  ت��ب��ادل  �خل��ت��ام  ويف 
وروؤ���ش��اء  �لفيفا  وف��د  مع  �لتذكارية 
و�لرب�زيل،  �يطاليا  منتخبات  وفود 

وب���ع���ده���ا �ل���ت���ق���ط ك������ادر جم��م��وع��ة 
�ب��وظ��ب��ي و�أع�������ش���اء �ل��ف��ي��ف��ا ���ش��ورة 
ت����ذك����اري����ة م����ع م���ع���ال���ي���ه، م��ث��م��ن��ني 
ت��وج��ي��ه��ات��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه و�ه��ت��م��ام��ه 
�ل���ك���ب���ري �ل������ذي ت���رج���م �ل��ن��ج��اح��ات 

�لتنظيمية لكاأ�ص �لعامل للنا�شئني.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������دم �����ش����ع����ادة حم��م��د 

�مل���ح���م���ود ���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره مل��ع��ايل 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
ع��ل��ى ح���ف���اوة �ل���ش��ت��ق��ب��ال لأع�����ش��اء 
جم��م��وع��ة �ب��وظ��ب��ي وك��ل��م��ات��ه �ل��ت��ي 
جلميع  كبري�  ود�ف��ع��ا  حافز�  �شكلت 
روؤ�شاء و�أع�شاء جلان �ملجموعة �لتي 
لجناز  �لو�حد  �لفريق  ب��روح  تعمل 

ك��ل �ل��و�ج��ب��ات و�لل��ت��ز�م��ات باأكمل 
�شمعة  م��ع  تتما�شى  وب�����ش��ورة  وج���ه 
دولة �لمار�ت و�حت�شانها �ملتو��شل 
�لريا�شية  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات  للفعاليات 
ترك  �ل�شتقبال  �ن  موؤكد�  �لعاملية، 
�أثر� بارز� و�أجو�ء مفعمة باحلما�ص 

و�لتفاعل .

معتز   – كوالملبور  ر�صالة   ••
بكر:

ت�شوير – جابر عابدين:

يف  �مل�شاركة  �ملنتخبات  عقد  �كتمل 
�لألعاب �لآ�شيوية �لبار�ملبية لل�شباب 
و�ل���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 31 �أك��ت��وب��ر 
فعالياتها  حتت�شن  و�ل��ت��ي  �حل���ايل 
م��دي��ن��ة ك��و�لمل��ب��ور �مل��ال��ي��زي��ة حيث 
�لقوي  �لآ�شيوي  �ملحفل  هذ�  يهدف 
ومنحهم  �ل�شابة  �ملو�هب  �إب��ر�ز  �إىل 
�لفر�شة و�لثقة من خالل حمطات 
ق����وي����ة ي���ك���ت�������ش���ب���ون ف���ي���ه���ا �خل�����ربة 

و�لحتكاك .

لعبني  خلم�س  البداية  �صربة 
الإماراتية  الإرادة  فر�صان  من 

اليوم 
ت��د���ش��ن �أم �لأل���ع���اب وك���رة �ل��ط��اول��ة 
م�������ش���ارك���ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف �لأل����ع����اب 
�لآ����ش���ي���وي���ة �ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة ل��ل�����ش��ب��اب 
بزياد  �لبد�ية  �شربة  �شتكون  حيث 

�حل�����ارث�����ي يف دف������ع �جل����ل����ة ورم�����ي 
�لقر�ص لفئة �إعاقة �ل�شلل �لدماغي 
وحمد �حلمادي يف دفع �جللة ورمي 
�لرمح لفئة �لإعاقة �حلركية ومانع 
عبد�لرحمن كرجي يف كرة �لطاولة 
ك���م���ا ت�������ش���ارك زي���ن���ب �ل���ربي���ك���ي يف 
مناف�شات دفع �جللة ورمي �لقر�ص 
و�شارة  �لدماغي  �ل�شلل  �إعاقة  لفئة 
�لإعاقة  لفئة  �جللة  دفع  �لكعبي يف 

�حلركية  
يذكر �أن فر�شان �لإر�دة ي�شاركون يف 
�ألعاب �لقوى وكرة �لطاولة ورفعات 
�لقوة ب� 11 لعبا ولعبة هم حمد 
ح�شن �حلمادي ، زياد غازي �حلارثي 
ر����ش��د بن  ، ع��ف��ر�ء  ، زينب �لربيكي 
����ش���اوي ، حم��م��د ���ش��ع��ي��د �ل��ك��ع��ب��ي ، 
حممود غلوم �لبلو�شي ، �شامل �حمد 
�ل�شحي ، �شارة �شالح �لكعبي ، نايف 
�لطاولة  كرة  �ملزروعي ولع��ب  علي 
ورفعات  كرجي  عبد�لرحمن  مانع 
�ل����ق����وة �ل����الع����ب �ب����ر�ه����ي����م ح��ي��در 

�مل�شعبني.

الها�صمي: نبذل كل مايف و�صعنا 
لتذليل العقبات اأمام منتخبنا 

 \
من جهته �أ�شار فو�ز �لها�شمي �إد�ري 
يعمل  �لإد�ري  �جلهاز  ب��اأن  �ملنتخب 
على تذليل كافة �لعقبات �لتي تو�جه 
موؤكد�  للمعاقني  �لوطني  منتخبنا 
�لو�حد هو  �لفريق  ب��روح  �لعمل  �أن 
�شر تفوقنا  وقال �أن قائمة �لالعبني 
�ل�شابه  �ل��وج��وه  م��ن  لع��ب��ني  ت�شم 
م�شتقبل  ينتظرها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
و�عد يف ريا�شة �ملعاقني كما �شتكون 
و��شعة  م�شاركة  �لإم��ار�ت��ي��ة  للفتاة 
ح���ي���ث ���ش��ت�����ش��ارك ث�����الث لع����ب����ات ، 
كما  �جلديد  حتقيق  منهن  ونتوقع 
�أ�شار �إىل �أن �لبطولة �شتكون فر�شة 
لإح���ت���ك���اك لع��ب��ي��ن��ا ب���اأب���ط���ال �آ���ش��ي��ا 
�ملطلوبة  ب���اخل���رب�ت  لع��ب��ي��ن��ا  وم���د 
تعد  �ل�����ش��ب��اب  ب���ط���ولت  �إن   : وق����ال 
�ملهمة  �لبطولت  من  �ملقايي�ص  بكل 
يف  يعتمد  منتخب  �ى  �ن  وخ��ا���ش��ة 
�لأ�شا�ص على �لالعبني �ل�شباب من 

هى  �ل�شحيحة  �لقاعدة  �أن  منظور 
�أ���ش��ا���ص �ل��ن��ج��اح و���ش��ن��اع��ة �ى بطل 
�ملبكرة وفق  �ل�شنية  تبد�أ يف �ملر�حل 
�لنجاح  لتحقيق  �ل�شليم  �لتخطيط 

�ملطلوب.

الإ�صرار   : حري�س  عبداحلكيم 
والعزمية من �صفات لعبينا 

باأن  قال �ملدرب عبد�حلكيم حري�ص 
فر�شاننا جاهزون و�أن فرة �لعد�د 
�لتي خا�شها �لالعب زياد �حلارثي 
وحمد �حل��م��ادي وع��ف��ر�ء ر����ش��د بن 
��شتطعنا  حيث  كافية  كانت  �شاوي 
�لفنية  �للم�شات  و�شع  خاللها  من 
من خالل ح�ش�ص �لتدريب �ملكثفه 
م�شري� �إىل �ن �إلتز�م �لالعبني بكل 
يف  �لأ�شا�شي  �لعامل  هو  �لتعليمات 
جناح �لالعب و�لو�شول �إىل من�شة 
�ملعاقني  ريا�شة  �أن  موؤكد�  �لتتويج 
�لإمار�تية �أ�شبحت �ليوم يف م�شاف 
�لإر�دة  فر�شان  و�أن  �ملتقدمة  �ل��دول 
من  جد�رتهم  �أثبتو�  قد  �لإمار�تية 

�خلليجية  �لبطولت  خو�ص  خالل 
و�لآ�شيوية و�لعاملية و�لأوملبية .

اأ�صعى   : املــزروعــي  علي  نايف 
للو�صول اإىل من�صات التتويج يف 

ظهوري الأول 
�أك����د ن��اي��ف ع��ل��ي �مل����زروع����ي و�ل����ذي 
ي��ع��د م��ن �ل��وج��وه �ل�����ش��اب��ة �ل��و�ع��دة 
بلغت  �لأول  �إ�شتعد�د�ته لظهوره  �ن 
ذروتها بعد جناح فرة �لإعد�د �لتي 
ك���ان���ت �ل����ربوف����ة �لأخ�������رية خل��و���ص 
�لآ�شيوية  �لبار�ملبية  �لألعاب  حتدي 

لل�شباب .
و�أ�شاف: �أي لعب يتمنى �أن يتو�جد 
يف م���ث���ل ه������ذه �مل���ح���اف���ل م��و���ش��ح��ا 
من�شات  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  يتطلع  �أن���ه 
ل���ه مما  م�����ش��ارك��ة  �أول  يف  �ل��ت��ت��وي��ج 
لتحقيق  م�شوؤوليته  م��ن  ي�شاعف 
�أنه ت�شلح  �لهدف �ملن�شود و�أ�شار �إىل 
ت��ذوق  �أج���ل  م��ن  و�لإر�دة  بالعزمية 

حالوة �لإجناز 
مر�شد  ح�شن  �شومر  مدربي  وق��ال: 

مل ي��ق�����ش��ر ح��ي��ث ع��م��ل ع��ل��ى و���ش��ع 
ب����رن����ام����ج ت����دري����ب����ي م���ك���ث���ف خ���الل 
�ل����ف����رة �مل���ا����ش���ي���ة خ���امت���ا ح��دي��ث��ه 
بقوله: �إن �ملهمة لي�شت بال�شهلة و�أن 
طريق �مليد�ليات لن يكون مفرو�شا 
بالورود مما يتطلب جهد� م�شاعفا 
�آمال  �مل�شاركني  �لأبطال  جميع  من 
�أن يعود منتخب �لإمار�ت للمعاقني 

مكلال بامليد�ليات �مللونة .

حمطة  الــبــطــولــة   : احلــارثــي 
هامة لكل الالعبني

�أك�������د زي�������اد �حل�����ارث�����ي لع�����ب رم���ي 
و�ل�شوجلان  �جل��ل��ة  ودف���ع  �ل��ق��ر���ص 
قوية  مناف�شة  �شت�شهد  �لبطولة  �أن 
بني �لالعبني و�أنها �شتكون حمطة 
له  �شبق  �أن��ه  وق��ال  لنا جميعا  هامة 
يف  �ل��ت��ت��وي��ج  من�شات  �إىل  �ل��و���ش��ول 
بطولة �لعامل لل�شباب �ملا�شية �لتي 
�أعقاب ح�شوله  بالت�شيك يف  �أقيمت 
على ذهبيتني وف�شية و�أن��ه قد رفع 
���ش��ع��ار �ل���ت���ح���دي مل��و����ش��ل��ة م�����ش��رية 

�لجناز وحتقيق لقب جديد يف هذ� 
�ملحفل �لآ�شيوي .

روؤ�صاء  اجتماع  يح�صر  املهريي 
الوفود امل�صاركة 

���ش��ارك ذي��ب��ان ���ش��امل �مل��ه��ريي نائب 
رئي�ص �لبعثة �جتماع روؤ�شاء �لوفود 
�مل�شاركة حيث �أطلعت �للجنة �ملنظمة 
�مل�����ش��ارك��ني يف �لج��ت��م��اع ع��ل��ى �آخ��ر 
و�مل��الح��ظ��ات  �ل��ب��ط��ول��ة  م�شتجد�ت 
�خل���ا����ش���ة م����ن �ل����وف����ود وم���و�ع���ي���د 
وحفل  �ملختلفة  �ملنتخبات  تدريبات 

�لفتتاح غد�ً.

�جتماعاً  �لفنية  �للجنة  عقدت  كما 
ف��ن��ي��اً م��ع �ل����دول �مل�����ش��ارك��ة ح�شره 
�لعام  و�ملن�شق  �ملدرب جنيب م�شكان 
لإطالعهم  �حل����ارون  ع��الء  للبعثة 
و�لتعديالت،  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  على 
ح��ي��ث �أو���ش��ح��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ق��و�ن��ني 
�لدولية لألعاب �لقوى و�لتعديالت 
�لأخ�����رية �ل��ت��ي �أج��رت��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة يف 
ت�����ش��ن��ي��ف وت���اأه���ي���ل لع���ب���ي �أل���ع���اب 
�لقوى للبطولت �لعاملية و�لأوملبية 
�لقادمة ومو�عيد �ملناف�شات �خلا�شة 
بالدول وتعريفهم باللو�ئح �ملطبقة 

خالل �لبطولة. 

�خلارجية  �ل��ب��رويل  �ملعهد  مب��الع��ب  �لأول  �أم�����ص  م�شاء  �فتتحت 
�أدم��ا  �شركة  بطولة  مناف�شات  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لنخل  �شا�ص  مبنطقة 
�لعاملة �لثامنة ل�شباعيات كرة �لقدم لفرق جمموعة �شركات برول 
�لقوية برعاية  �أبوظبي �لوطنية )�أدن��وك( و�لتي جاءت �نطالقتها 
علي ر��شد �جلرو�ن �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة �أدما �لعاملة، ومتابعة 
علي �شعيد �ملزروعي م�شاعد �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة �أدما �لعاملة 
لالإد�رة، حيث ق�شمت فرقها �مل�شاركة علي 3 جمموعات،وقد �شهدت 
�ملجموعة �لأوىل فوز فريتل علي فريق �لإن�شاء�ت �لبرولية بهدف 
نظيف �شجله يو�شف �لطنيجي بعد مبار�ة متكافئة برزم فيها فريق 

�لإن�شاء�ت بقيادة حيدر �لأن�شاري وحممد جمذوب.
ويف �ملبار�ة �لثانية �شحق فريق �أدما �لعاملة )منظم �لبطولة( فريق 
ت�شجيلها  يف  ت�شابق  و�لتي   1-11 بنتيجة  �جلديد  �ل�شيف  توتال 

)3�أهد�ف(  كرم�شتجي  عمر  �ل�����ش��الت  لكرة  �ل��وح��دة  ن��ادي  لع��ب 
وهدفني حلمود �حلمادي و�أحمد علي وعبد �ل�شالم عمر وهدفا لكل 
من حممد �لبلوكي ،وعبالرحيم مزبار و�شجل هدف توتال حممد 
�ملعمري و�شمن فرق �ملجموعة خلد فريق �دكو للر�حة �لدورية ويف 
ثالث مباريات �لفتتاح �شمن فرق �ملجموعة �لثانية فاز فريق �ملعهد 
�أول ثالثة نقاط يف ر�شيده وقد  4-1 لي�شع  �لبرويل علي بروج 
�شجل له ح�شني خوري)هدفني( وهدفا لكل من ر��شد �ديويل ور�شا 
�ملعهد  حار�ص  تاألق  وكعادته  �مل�شعبي  علي  ل��ربوج  و�شجل  �لهموين 
يعقوب �حلمادي ..ويف �ملجموعة فاز فريق تكرير علي فريق �إ�شناد 
و�شيف �لبطولة �ملا�شية بهدفني لهدف وقد �شجل لتكرير عبد�هلل 
عبد�لعزيز و�شهاب �حلمادي ولإ�شناد يون�ص �حمد ومل ي�شارك فريق 
�أدنوك للتوزيع �شمن �ملجموعة .  و�شهدت �ملجموعة �لثالثة تعادل 

�أه��د�ف بعد مبار�ة متكافئة ،فيما �شحق فريق  ز�دك��و و�دج��از بدون 
و�شجل   1-14 بنتيجة  قيا�شي  بفوز  بندق  �شركة  فريق  )�أ(  ب��روج 
لربوج عي�شى �حلمادي )5 �أهد�ف( وهدفني لكل من خالد �حلو�شني 
�ل��ربي��ك ،وه��دف��ا لكل م��ن حممد �لأم���ريي و�شيف �لكعبي  ،ج��م��ال 
�ل��ع��ام��ري ومل ت�شارك  وج��اب��ر �حل��م��ادي و�شجل ه��دف بندق ر����ش��د 
�لعاملة  �أدم��ا  بنادي  �ملنظمة  �للجنة  �شكرت  �آخ��ر  جا�شكو من جانب 
�أ�شرة �ملعهد �لبرويل جلهودها بالإعد�د لالفتتاح وخ�شت بال�شكر 
وت�شتاأنف   . �شقر  و�شاهر  �لغالبي  حمود  و�أحمد  �حلمادي  يعقوب 
مع  توتال  مباريات  ت�شهد  و�لتي  �لأح��د  غد  يوم  �لبطولة  مباريات 
�ملعهد  �لثانية يتقابل  �لعاملة ،ويف  �أدم��ا  �أدك��و فريق  فريتل وتو�جه 
�لثالثة  ،ويف  تكرير  مع  للتوزيع  �أدن��وك  �إ�شناد،وتلعب  مع  �لبرويل 

يتقابل جا�شكو مع بروج )�أ( و�دجاز مع بندق .

افتت���اح بط���ولة »اأدم���ا العامل���ة« ل�سب���اعيات الك������رة

ن��ظ��م ن����ادي �حل��م��ري��ة �ل��ري��ا���ش��ي يف ���ش��الت��ه 
وم��الع��ب��ه ي��وم��ي��ا ري��ا���ش��ي��ا م��در���ش��ي��ا مفتوحا 
�ل�شا�شي  للتعليم  �حل��م��ري��ة  م��در���ش��ة  ملعلمي 
�لريا�شي  �لن�شاط  �إط���ار  يف  وذل��ك  و�ل��ث��ان��وي 
�لج��ت��م��اع��ي ل��ل��ن��ادي ل��الح��ت��ف��ال ب��ي��وم �ملعلم 
�مل��ج��ت��م��ع وت��رب��ي��ة  وت��ق��دي��ر دوره وع��ط��ائ��ه يف 

وتن�شئة �لجبال .
خم�شة  �لريا�شي  �ل��ي��وم  فعاليات  يف  و���ش��ارك 
وع�شرين مدر�شا و�إد�ريا من �ملدر�شة تقدمهم 
�حلمادي  عبد�لرحمن  خالد  �ملدر�شة  مدير 
من  بتوجيهات  �حلمرية  ن��ادي  �أ���ش��رة  وقامت 
�إد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  �ل�شام�شي  عبيد  ث���اين 

بر�مج  وط��رح  �للقاء  يتنظيم  �حلمرية  ن��ادي 
�شمن  �ل��ن��ادي  ين�شدها  قيما  حتقق  متنوعة 
و�ملعلمني  �لتعليم  دور  لتقدير  ��شر�تيجيته 
مناف�شات  يف  �ملعلمني  �إ����ش���ر�ك  ج���رى  بحيث 
و�لأل��ع��اب  و�ل�شباحة  �ل��ق��دم  ك��رة  يف  ريا�شية 

�لفردية .
ريا�شية  معاين  من  حققه  مبا  �للقاء  ومتيز 
وتوجيهات تربوية وفق �أ�شلوب حديث ومبتكر 
ع���زز م��ن �ل����روؤى �ل��ن��رية ل��ن��ادي �حل��م��ري��ة يف 
ت��ق��دي��ر �مل��ع��ل��م��ني ور���ش��م��ت �ل���ف���رح و�ل�����ش��ع��ادة 
ثوب  و�لب�شتهم  م��در���ش��ة  معلمي  وج���وه  على 
�ل�شعادة و�لتطلع �ىل مو��شلة دورهم �لبوي 

و�لربوي خلدمة �لبناء يف منطقة �حلمرية 
ويف نهاية �لحتفال قام عبيد جمعه �ل�شام�شي 
�أم���ني �ل�����ش��ر �ل��ع��ام ل��ل��ن��ادي ي��ت��ك��رمي �ملعلمني 
عبد�لرحمن  خالد  �حلمرية  مدر�شة  ومدير 
�لخت�شا�شي  �ل��ث��ق��ايف  �مل�����ش��رف  و  �حل���م���ادي 
بالدور  �ملدر�شة  و��شاد مدير  �لعز�وي.  �شالح 
�ل���ر�ئ���د �ل�����ذي ي���ق���وم ب���ه �ل���ن���ادي يف جمتمع 
ومع  �ملنا�شبات  جميع  يف  وم�شاركته  �حلمرية 
�لطلبة مما  �بنائنا  لرعاية  �ملجتمع  فئات  كل 
�لريا�شي تقدير مميز ملكانة  �ليوم  جعل هذ� 
�أ�شار عبيد  �أجانبه  . من  �ملقد�ص  �ملعلم ودوره 
ج��م��ع��ه �ل�����ش��ام�����ش��ي �أم����ني �ل�����ش��ر �ل��ع��ام ل��ن��ادي 

�حلمرية �أن نادي �حلمرية ي�شعى �إىل تفعيل 
�ملجتمع ومن  موؤ�ش�شات  �شر�كاته مع خمتلف 
خرب�ته  توظيف  على  ويعمل  �مل��د�ر���ص  بينها 
و�إم��ك��ان��ات��ه �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة يف ب��ر�م��ج 
ينخرط بها �جلميع لي�شعو� من هذه �ملز�وجة 
روؤية  �إط��ار تالقي  يف  و�لربية  �لريا�شة  بني 
�جتماعية  ثقافية  ريا�شية  كموؤ�ش�شة  �لنادي 
وتعنى بطرح  �لريا�شي  �ل�شارقة  ملجل�ص  تتبع 
خمتلف �لرب�مج �ملجتمعية �لناجحة و�أهد�ف 
منطقة �ل�شارقة �لتعليمية و�لتي تنعك�ص على 
�ملجتمع �ملدر�شي و�ملعلمني وتقدير دورهم يف 

هذ� �ليوم .

نادي احلمرية ينظم يومًا ريا�سيًا خلم�سة وع�سرين معلمًا من 
مدر�سة احلمرية احتفاًل بيوم املعلم
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�ع��ت��رب ���ش��ع��ادة حم��م��د �ب��ر�ه��ي��م �مل��ح��م��ود ن��ائ��ب 
لل�شباب و�لريا�شة �لمني  �لعامة  �لهيئة  رئي�ص 
�لعام ملجل�ص �بوظبي �لريا�شي رئي�ص جمموعة 
ف��ري��ق عمل  �ل��ت��ي قطعها  �ل��ع��ط��اء�ت  �ب��وظ��ب��ي، 
�ملجموعة ، نابعة من �لو�جب �لوطني و�للتز�م 
ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة ل��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة �لإم�������ار�ت عامليا 
يف �مل�����ش��ه��د �ل��ري��ا���ش��ي و�ل���ك���روي وع��ن��د خمتلف 
�لريا�شية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�مل��ن��ظ��م��ات  �لحت�����اد�ت 
�لدولية ، موؤكد� �ن ما �شجلته جمموعة �بوظبي 
�لتمهيدي من جناحات باهرة  �ل��دور  �كتمال  يف 
، و�شط ��شد�ء ر�ئعة تلقيناها من ��شرة �لحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم  فيفا ، ما هو �ل �مر� طبيعيا 
بطولة  كل  يف  �ملجموعة  عمل  فريق  عليه  �عتاد 
وحمفل عاملي يقام يف �بوظبي ، �لتي ت�شهد خالل 
هذه �لفرة كرنفال عامليا ريا�شيا يقام بالتز�من 
مع مناف�شات كاأ�ص �لعامل للنا�شئني ، من بينها 
ج��ائ��زة ط���ري�ن �لحت����اد �ل��ك��ربى ل��ل��ف��ورم��ول 1 

وبطولة �لعامل لرماية �لطباق .
ر�شمته  �ل���ذي  و�ل��ن��ه��ج  �مل��ح��م��ود باخلطة  و����ش��اد 
و�لتح�شري  �لعمل  ومر�حل  �بوظبي  جمموعة 
�ل����ذي ���ش��ب��ق �ن��ط��الق �ل��ب��ط��ول��ة ،مم���ا �ث��م��ر عن 
 ، �للجان  كافة  بعمل  تامة  و�ن�شيابية  جن��اح��ات 
كبرية  ع��ط��اء�ت  ق��دم��ت  جمموعتنا  �ن  م��وؤك��د� 
و�ملقتدرة على  �ل�شابة  �لوطنية  �لكو�در  ب�شو�عد 
و�لبطولت  �ملحافل  مبختلف  كفاء�تها  ت�شجيل 
�ل���دول���ي���ة ،وذل�����ك �ن��ط��الق��ا م���ن ح��ر���ش��ه��ا على 
�لتي  �لد�ء  و�ح��ر�ف��ي��ة  �جل���ودة  �شعار  جت�شيد 

ميكنها للو�شول �ىل �هد�فها .
خالل  ومن  قدمت  �بوظبي  �ن  �ملحمود  و�و�شح 
م���ا ك�����ش��ف��ت��ه ل��ن��ا م���ب���اري���ات �ل������دور �ل��ت��م��ه��ي��دي، 
كاأ�ص  ن�شخة مثرية من  �لكرة  جلماهري وع�شاق 
�لعامل للنا�شئني ، وحملت �ي�شا مزيجا ر�ئعا من 
�لندية و�لتناف�ص بني �ملنتخبات �لعاملية �لنا�شئة 
باعلى  و�لتنظيم   ، �مل��رم��وق  �لفني  و�مل�����ش��ت��وى   ،

�حل��دث  م��ع  �لجتماعي  و�لتفاعل   ، م�شتوياته 
�مل�شجعني  منطقة  يف  �و  �ملباريات  خ��الل  �شو�ء   ،
�جلماهريي  و�لق��ب��ال   ، �بوظبي  كورني�ص  على 
و�لكبار  �ل�شغار  وتفاعل  �ن�شطتها  على  �لهائل 

مع خمتلف م�شابقاتها.
�مل��ح��م��ود ح��دي��ث��ه �ن جم��م��وع��ة �بوظبي  و�ك��م��ل 
 16 �ل  دور  يف  م��ه��م��ة  م���ب���اري���ات  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل��ة 
و�لن�شف نهائي و�لنهائي وحفل �خلتام ، ون�شعى 
ب�شكل  �للجان  خمتلف  عند  �لعمل  وت��رية  لرفع 
وتعزيزها  منجز�تنا  على  للحفاظ   ، م�شاعف 
ب��ن��ج��اح��ات �خ�����رى، ت�����ش��ل ب��ن��ا �ىل ب���ر �لم�����ان ، 
وتعك�ص �ل�شورة �لنا�شعة لالمار�ت قيادة و�شعبا 
و��شرة  �لعاملية  و�ل�شعوب  �لجيال  خمتلف  عند 
�لحت���اد �ل���دويل لكرة �ل��ق��دم، �ل��ذي ق��دم ��شادة 
وتهنئة باجلهود �لكبرية �لتي قدمتها جمموعة 
ركيزة  باعتبارها  �ملا�شية  �لفرة  �بوظبي خالل 
، معرب� عن �شروره  �لنجاح �لتنظيمي للبطولة 
من  ت�شلنا  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة  و�ل��ت��ق��اري��ر  بالنتائج 
�ملباريات  وبعد  قبل  �ليومية  �لجتماعات  خالل 
فخر  بكل  �لتهنئة  لهذه  ننظر  ب��دورن��ا  ونحن   ،
و�عر�فها   ، �لدولية  �ل�شهادة  لقيمة  و�ع��ت��ز�ز، 
�ل�شريح بالعمل �لدوؤوب �لذي تقوم به جمموعة 
برهنت على  �شابة  قياد�ت  ت�شم  و�لتي  �بوظبي، 
�لكبري،  �لعاملي  �حل��دث  يف  جديد  من  جناحاها 
متمنيا �ن تو��شل جمموعة �بوظبي �لنهج �لذي 
تخطه منذ عملها يف �ليوم �لول ، و�شول خلتام 

�لبطولة .

باكتمال  اأبوظبي  جمموعة  يهنئ  الفيفا 
الدور التمهيدي بنجاح ومتيز

هناأ �لفيفا عرب من�شقه �لعام �ل�شر�يل جريي 
�لكبريين  و�لتميز  بالنجاح  �بوظبي  جمموعة 
�لدور  باكتمال  �بوظبي  �لذي �حرزته جمموعة 
�لعامل  ك��اأ���ص  يف  �لوىل  للمجموعة  �لتمهيدي 

  2013 �لم������ار�ت  ���ش��ن��ة    17 حت��ت  للنا�شئني 
�ل���ت���ي ����ش��ت�����ش��اف م��ب��اري��ات��ه��ا ���ش��ت��اد حم��م��د بن 
�جلو�نب  كافة  يف  لفتا  جناحا  و�شهدت   ، ز�ي��د 
�للجان وفرق  لكافة  تفوقا  و�ظهرت  �لتنظيمية 

�لعمل مبختلف �ملجالت .
�نعقد  �ل��ذي  �لثالث  �لجتماع  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�م�ص �لول وياتي بعد مباريات كل جولة، وذلك 
يف قاعة �لجتماعات ب�شتاد حممد بن ز�يد بني 
جمموعة �ب��وظ��ب��ي وم�����ش��وؤويل �لحت���اد �ل��دويل 
لكرة �لقدم ، ونقل جريي �ملن�شق �لعام للمبار�ة 
حتيات وتهاين �لفيفا بهذ� �لجناز �ملميز �لذي 
�شجلته جلان وفرق �لعمل �ملختلفة يف جمموعة 
�ب��وظ��ب��ي ، م���وؤك���د� �ن �مل��ج��م��وع��ة ت�����ش��م خ��رية 
�ل�شخ�شيات �لتي تتمتع بكفاء�ت عالية وخرب�ت 
طويلة وجتارب ثرية يف �لتنظيم و�د�رة �لبطولت 
و�لحر�فية يف �متام جميع �ملتطلبات ، م�شري� 
للمجموعة  �لتمهيدي  �ل���دور  م��ب��اري��ات  �ن  �ىل 
�لوىل مل ت�شجل �ية خروقات �و نو�ق�ص يف �ي 
جانب من جو�نب �لتنظيم لتلك �ملباريات �لتي 
جرت باجو�ء ر�ئعة ي�شودها روح �لفريق �لو�حد 
و�ملثالية  �لح��ر�ف��ي��ة  ب�شعار  �مل�شرك  و�لعمل 
و�لعمل  بالتعاون  �شعادته  عن  معرب�   ، و�لتميز 
بالر�ئعة  و�شفها  �لتي   ، �بوظبي  جمموعة  مع 
بالعمل  مبحظوظ  �لفيفا  وفد  �ن  على  منوها   ،
مع هذه �خلرب�ت و�لكو�در �لقيادية �ل�شابة �لتي 
مبختلف  �لتعامل  على  �لكبرية  قدرتها  برهنت 
�لكبرية  �ل��ت��ج��ارب  على  ي��وؤك��د  مم��ا   ، �مل�شتويات 
يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لعاملية  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �ملكت�شبة 
�بوظبي مو�شميا، من بينها كاأ�ص �لعامل لل�شباب 
2003 وكا�ص �لعامل لالندية 2009 و2010 

�ىل غريها من �لبطولت �ملتنوعة .
من جانبه قدم طالل �لها�شمي �شكره وتقديره 
مباريات  يف  �لفيفا  عمل  ولفريق  �لعام  للمن�شق 
جم���م���وع���ة �ب���وظ���ب���ي ع���ل���ى �����ش���ادت���ه���م �مل��م��ي��زة 

وت���ق���اري���ره���م �لي��ج��اب��ي��ة �ل���ت���ي �ك�����دت ع��ل��ى �ن 
��شتند  ، و�منا  �بوظبي مل ترك �شئيا لل�شدفة 
�لعمل منذ ت�شكيل �ع�شاء �ملجموعة �ىل خطط 
وبرنامج زمني وم�شار ثابت ، و�شلنا من خالله 
�ىل نتائج مثمرة خالل مرحلة �ملباريات و�لد�ء 
قدمت  �بوظبي  جمموعة  �ن  م�شيفا   ، �لفعلي 
مرور�  �لفتتاح  منذ  م�شاعفة  وجهود  عطاء�ت 
�ملهمة و�شول  ، و�شنكمل  �ل��دور �لول  مبباريات 
خلتام �لبطولة ، موؤكد� �ن هناك خطة وبرنامج 
ن�شري عليه خالل �لدو�ر �لنهائية �لتي �شت�شهد 
و�ملد�ر�ص  �ملنتخبات  �ف�شل  بني  مثرية  مباريات 
تلك  م��و����ش��ل��ة  �ىل  ون�شعى   ، �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ك��روي��ة 
باف�شل �شورة  �لوطنية  �جلهود لكمال مهمتنا 
، مقدما �شكره وتقديره ل�شعادة حممد �بر�هيم 
�مل��ح��م��ود ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة لل�شباب 
و�لريا�شة �لمني �لعام ملجل�ص �بوظبي �لريا�شي 
رئ���ي�������ص جم���م���وع���ة �ب���وظ���ب���ي ع���ل���ى ت��وج��ي��ه��ات��ه 
ومتابعته و�هتمامه �لكبري و��شر�فه �ملبا�شر على 
خططنا ومر�حل عملنا ، لن�شل �ىل هذه �لنتائج 
و�ملن�شقني  �للجان  ب��دور  �ي�شا  م�شيد�   ، �ملثمرة 
وفرق عملهم و�ملتطوعني ، متمنيا لهم �لتوفيق 
و�لنجاح يف خطو�تهم �ملقبلة ، معربا عن �عتز�زه 

هذه  على  �ب��وظ��ب��ي  جمموعة  بح�شول  وف��خ��ره 
�ل�����ش��ه��ادة �ل��دول��ي��ة ب��ع��د ك��ل �ج��ت��م��اع و�ل��ت��ي تعد 
من  لدينا  ما  �ق�شى  لتقدمي  ود�ف��ع��ا  حافز�  لنا 
طاقات وجهود لت�شجيل عالمات �متياز جديدة 

يف �لدو�ر �لنهائي وختام �حلدث.
ح�شر �لجتماع طالل �لها�شمي مدير جمموعة 
�لبلو�شي  ي��و���ش��ف  �مل��ج��م��وع��ة  �ب��وظ��ب��ي و�ع�����ش��اء 
ووليد  �لعام  �ملن�شق  ودوديت�شيو  �ملالعب  مدير 
طاهر من�شق �ملباريات و�لدكتورة رميا �حلو�شني 
رئي�ص  �ملرزوقي  و�شالح  �لطبية  �للجنة  رئي�شة 
جلنة �لربوتكول و�بر�هيم �ملناعي رئي�ص �للجنة 
�لنقل  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص  �مل�شعبي  و�ح��م��د  �لم��ن��ي��ة 
و�مل���و�����ش���الت وخ���ال���د �مل��ف��ل��ح��ي م��ن�����ش��ق خ��دم��ات 
�ل��ف��رق و�ف��ت��خ��ار من�شق �مل��وق��ع ، و�ح��م��د وه��اب 
�لت�شاريح  من�شق  �لفقي  و�شادي  �لع��الم  من�شق 
و�ل����دخ����ول ، وحم���م���د مت�����ر�ن م��ن�����ش��ق ب��رن��ام��ج 
�ل�شيافة  م�����ش��وؤول  ، وحم��م��د مت��ي�����ص  �ل�����ش��ب��اب 
�ملعلومات  تقنية  م�����ش��وؤول  �لقحطاين  وحم��م��د 
�ىل   ، �لت�شويق  من�شق  جعي�ص  �ل��رح��م��ن  وع��ب��د 
�لمنية  �للجنة  م��ن  تيد  �لفيفا  �ع�شاء  جانب 
من  و�شتيفانا  �لتلفزيوين  �لنقل  م��ن  وم���ريي 

�لعالم وكر�شتينا من �لت�شويق .

يف  التحدي  يخو�صان  والربازيل  اإيطاليا 
عامل فرياري قبل املواجهة املرتقبة

فور و�شولهما �ىل �لعا�شمة �بوظبي وبالتحديد 
كونتينتال،  �ن��ر  بفندق  �ملنتخبات  �قامة  مبقر 
�ىل  رحالهما  و�يطاليا  �ل��رب�زي��ل  منتخبي  �شد 
و�لوجهة  �ل�شياحية  �مل��ع��امل  �ح��د  ف���ري�ري  ع��امل 
�ملف�شلة لزو�ر �لعا�شمة �بوظبي ، لق�شاء �وقاتا 
ممتعة ب�شغف �لعاب �لتحدي ومغامر�ت �ل�شرعة 
�ك��رث على م��ر�ح��ل تكوين ه��ذ� �ملعلم  و�ل��ت��ع��رف 
يا�ص  م��ن ج��زي��رة  �ل��ذي يتخذ  �ل��ب��ارز  �ل�شياحي 

موقعا له .
فر�شة  �ل�شياحي  للمعلم  �ملنتخبني  زيارة  وتاأتي 
�لتي  �ملرتقبة  �ملو�جهة  قبل  �لنفا�ص  للتقاط 
���ش��ه��دت  ك��م��ا   16 �ل  دور  يف  �ل��ط��رف��ني  جت��م��ع 
�بوظبي  يف  �لت�شوق  وم��ر�ك��ز  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ر�ك��ز 
) �ملارينا م��ول ، �ل��وح��دة م��ول ، �بوظبي م��ول ( 
�لرب�زيل  زيار�ت متو��شلة من جانب منتخبات 
�لعاج  و�شلوفاكيا و�لم��ار�ت و�شاحل  وهندور��ص 
ونيوزلنده ، لال�شتمتاع بالجو�ء �لهادئة ومعامل 
مدينة �بوظبي �ل�شاحرة وما ت�شمه من مر�فق 
ومعامل �شياحية مبهرة ، �ىل جانب �خلروج من 

�شغوطات �للعب يف �لبطولة .

بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�ملجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
تقام  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�ص  رئي�ص  �لتنفيذي 
�ل���ي���وم ب�����ش��ال��ة ن�����ادي �ل��و���ش��ل ب���دب���ي �ل��ن�����ش��خ��ة 
�آ�شيا �ملفتوحة للرجال و�ل�شيد�ت  �لر�بعة لكاأ�ص 
للجوجيت�شو وت�شهد م�شاركة 192 لعبا ولعبة 

ميثلون 42 دولة خمتلفة.
زي��ادة خالل  �مل�شاركني قد �شجلت  �أع��د�د  وكانت 
�لأي����ام �مل��ا���ش��ي��ة وي��ب��ل��غ ع���دد �ل��الع��ب��ني �ل��رج��ال 
 64 منهم  لعبا   179 �لبطولة  يف  �مل�شاركني 
لعبا �إمار�تيا فيما ت�شارك على �شعيد �ل�شيد�ت 
وتقام  �إم��ار�ت��ي��ات.  3 لع��ب��ات  منهن  13 لعبة 
و�لأزرق  �لأب��ي�����ص  �لأح��زم��ة  ف��ئ��ات  يف  �ملناف�شات 
خمتلف  ويف  و�لأ������ش�����ود  و�ل���ب���ن���ي  و�ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي 
 29 �إىلى   18 م��ن  �لعمرية  و�ل��ف��ئ��ات  �لأوز�ن 
لالأ�شاتذة   39 �إىل   30 للمحرفني ومن  عاما 

وفوق 40 عاما للكبار.
وم���ن �أب����رز �ل��الع��ب��ني �مل�����ش��ارك��ني م��ن �ملنتخب 

�حل��ز�م  �شاحب  �لكتبي  في�شل  �لنجم  �لوطني 
�ل��ب��ن��ي وط������ارق �ل��ك��ت��ب��ي ب��ن��ي ح�����ش��ن �ل��رم��ي��ث��ي 
غلوم  �أحمد  بنف�شجي  �لكربي  طالب  بنف�شجي 
بنف�شجي  �ل���درع���ي  ع��ل��ي  ب��ن��ف�����ش��ج��ي  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
و�أحمد �شهيل �لكتبي بنف�شجي.. وي�شارك يف فئة 
وحممد  �أزرق  �لتميمي  �لرحمن  عبد  �لأ�شاتذة 
هيثم �حلز�م �لأبي�ص. ومتثل بطولة كاأ�ص �آ�شيا 
�أجندة  �لثابتة يف  �لفقر�ت  �إح��دى  للجو جيت�شو 
�لحت��اد وتعد فر�شة للقاء جن��وم �جل��و جيت�شو 
من كل �أرجاء �لقارة. وز�دت �أهمية �لبطولة بعد 
�آ�شيا  بطولة  يف  جيت�شو  �جل��و  لعبة  �إدر�ج  ق��ر�ر 
ي�شاهم يف تعزيز  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�شالت  لأل��ع��اب 
�ملنتخبات  ودفع  �لقارة  �شعيد  عي  �للعبة  مكانة 
وكان  و�لحتكاك.  للتباري  �شاحات  عن  للبحث 
�ملكتب �لتنفيذي للمجل�ص �لأوملبي �لآ�شيوي قد 
قائمة  �شمن  جيت�شو  �جل��و  ب���اإدر�ج  ق���ر�ر�  �تخذ 
�ل�شالت  لأل��ع��اب  �ملقبلة  �ل���دورة  يف  �ل��ري��ا���ش��ات 
 .2015 ع��ام  تركمان�شتان  ت�شت�شيفها  و�ل��ت��ي 

وتعد بطولة كاأ�ص �آ�شيا �لر�بعة �لبطولة �لأوىل 
�لتي ينظمها �حتاد �جلو جيت�شو خارج �لعا�شمة 
�أبوظبي حيث نظمت خمتلف �لبطولت �ل�شابقة 

لالحتاد د�خل حدود �لعا�شمة.
وجاء �ختيار دبي لتكون �ملحطة �لثانية ��شتثمار� 
لت�شاع قاعدة �للعبة وبد�ية لتوجه جديد د�خل 
�إم���ار�ت  �ل��ب��ط��ولت يف خمتلف  بتنظيم  �لحت���اد 

�لدولة.
من جانبه �أعرب يو�شف �لبطر�ن مدير �لبطولة 
بالغ  �إد�رة �حتاد �جلوجيت�شو عن  ع�شو جمل�ص 
ل�شمو  جيت�شو  �جل��و  �حت���اد  �أ���ش��رة  و�شكر  �شكره 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي رئي�ص جمل�ص 
دبي �لريا�شي لرعاية �شموه للبطولة .. موؤكد� 
�أن ه��ذه �ل��رع��اي��ة تعد رك��ي��زة �ل��ن��ج��اح �ل��ت��ي بنى 

عليها �لحتاد يف ��شتعد�د�ته لتنظيم �حلدث.
ورح����ب �ل��ب��ط��ر�ن ب��اأب��ط��ال �آ���ش��ي��ا �مل�����ش��ارك��ني يف 
�لبطولة متمنيا لهم �أن يعك�شو� �ل�شورة �مل�شرفة 

�إىل  م�����ش��ري�  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  للعبة خ���الل 
هناك  تكون  �آ�شيا  بطولة  م��ن  ن�شخة  ك��ل  يف  �أن��ه 
�أن  �إىل ر�شيد �للعبة .. متمنيا  جناحات ت�شاف 
مل�شرية  جديدة  �إ�شافة  �جل��دي��دة  �لن�شخة  تقدم 

�جلو جيت�شو �لإمار�تي و�لآ�شيوي.
وعن �لن�شخة �لر�بعة من بطولة �آ�شيا وما متثله 
�للعبة  �إدر�ج  هذه �ملرة بالذ�ت بعد �لإع��الن عن 
بركمان�شتان  �ملقبلة  �ل�شالت  �ألعاب  بطولة  يف 
�لقر�ر  �أ�شعدهم  �لقارة  �أبطال  �إن  �لبطر�ن  قال 
�ل���ذي حتقق بف�شل حت��رك��ات �حت��اد  �ل��ت��اري��خ��ي 
�لها�شمي ودعم  �جلو جيت�شو برئا�شة عبد�ملنعم 
مقرح  تبنت  �ل��ت��ي  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�إدر�ج �للعبة �شمن ن�شاط �لحتاد �لآ�شيوي وجاء 
قبول هذ� �ملقرح ليوؤكد �لثقة �لتي حتظى بها 
�للجنة �لأوملبية �لوطنية د�خل �ملجل�ص �لأوملبي 
�أن وقف على  �لآ�شيوي و�ل��ذي �تخذ ق��ر�ره بعد 
ما متثله �للعبة على �ل�شاحتني �لقارية و�لعاملية 
�نطالقا من �أر�ص �لإمار�ت �لتي �أ�شبحت موطن 

�للعبة حول �لعامل.
و�أ�شاف �لبطر�ن �إن كل �ملنت�شبني للجو جيت�شو 
يوليو  من  �لأول  ين�شو�  لن  �ل�شفر�ء  �ل��ق��ارة  يف 
�مل���ا����ش���ي وه����و �ل���ي���وم �ل�����ذي �ت���خ���ذ ف��ي��ه �مل��ك��ت��ب 
ق��ر�ره  �لآ���ش��ي��وي  �لأومل��ب��ي  للمجل�ص  �لتنفيذي 
ب�شم �جلو جيت�شو �إىل �ألعاب تركمان�شتان حيث 
م�شرية  يف  م��ه��م��ا  منعطفا  �ل��ت��اري��خ  ه���ذ�  مي��ث��ل 
ب��ات على  ف��اإن��ه  ق��ال رئي�ص �لحت���اد  �للعبة وكما 
�لقر�ر  �أن  يثبتو�  �أن  �ل��ق��ارة  يف  للعبة  �ملنت�شبني 
�للعبة  تكون  ب��اأن  وذل��ك  ك��ان م�شتحقا  �لآ�شيوي 
من  �ع��ت��ب��ار�  �لآ�شيوية  ل��ل��دورة  حقيقية  �إ���ش��اف��ة 
�شبقت  جيت�شو  �جل��و  �أن  خا�شة  �ملقبلة  �لن�شخة 
لعبات كثرية يف �لدخول �إىل هذ� �ملحفل وعليهم 
هذه  �إىل  ي�شيف  م��ا  �مل�شتويات  م��ن  يقدمو�  �أن 

�لدورة ويرتقي بها.
وع����ن �����ش���ت���ع���د�د�ت لع���ب���ي �لإم��������ار�ت ل��ب��ط��ول��ة 
�آ���ش��ي��ا ق����ال �ل���ب���ط���ر�ن �إن م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا د�ئ���م���ا يف 
و���ش��ع �ل���ش��ت��ع��د�د و�ل��ب��ط��ولت �ل��دول��ي��ة لي�شت 

غ��ري��ب��ة ع��ل��ى لع��ب��ي��ن��ا وه���م د�ئ��م��ا ي�����ش��ارك��ون يف 
�أو  �أمريكا  �أو  �ل��رب�زي��ل  يف  �شو�ء  عاملية  فعاليات 
���ش��ارك��و� يف  �مل��ا���ش��ي  �أن��ه��م �ل�شهر  �ل��ربت��غ��ال كما 
�أعلى  ول��ذ� فهم يف  �لعربي  كاأ�ص �خلليج  بطولة 
�أن  وناأمل  �لآ�شيوي  للتحدي  �جلاهزية  درج��ات 
يو��شلو� تفوقهم �لذي �عتدناه منهم يف خمتلف 
�لتحديات �لتي ي�شاركون بها ويرفعون فيها ر�ية 

�لإمار�ت.
وبانتهاء بطولة كاأ�ص �آ�شيا للجو جيت�شو �شتتجه 
نوفمرب  �شهر  �إىل  �لنبيل  �لفن  �أب��ط��ال  بو�شلة 
�ل�شوبر �لإمار�تي  �ملقبل يف �نتظار بطولة كاأ�ص 
�لتي تقام خالل �لفرة من 13 �إىل 16 نوفمرب 
�للعبة  م�شرية  يف  �لثابتة  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  وه��ي 
ويعمد �لحتاد يف كثري من بطولته ومن بينها 
�أم��ام  �ملناف�شة  ب��اب  فتح  �إىل  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شوبر 
و�ملقيمني  �لعامل  دول  كل  من  �لر�غبني  جميع 
ل��ت��وف��ري ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة �أم����ام جن���وم �لإم�����ار�ت 

لالإعد�د. 

املحمود : عطاءات جمموعة اأبوظبي نابعة من 
الواجب الوطني لرت�سيخ مكانة الإمارات عامليًا

مناف�سات كاأ�ض اآ�سيا املفتوحة للرجال وال�سيدات للجوجيت�سو تنطلق اليوم بدبي 

�أعلن نادي �لإم��ار�ت عن جتديد عقد لعب خط 
و�شطه �ملحرف رودريغو د��شيلفا ملدة �شنة �أخرى 
�إىل  �لإم��ار�ت  ، ليبقى �لالعب يف ملعب  �إ�شافية 

نهاية �ملو�شم �لقادم. 

�شركة  رئي�ص  نائب  �لزعابي  علي  ع��دن��ان  و�أ���ش��اد 
�لتعاقد�ت  جلنة  ورئي�ص  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لإم����ار�ت 
وم�شرف عام �لفريق �لأول لكرة �لقدم ، مب�شتوى 
يوماً  �ل��الع��ب  يظهره  �ل��ذي  وبالتطور  �ل��الع��ب 

بعد �لآخ����ر. و�أ���ش��اف �ل��زع��اب��ي ب���اأن �ل��الع��ب من 
بر�زيلي  �أ�شل  من  �أن��ه  وخا�شة  �جليدة  �لكفاء�ت 
ويحمل �جلن�شية �لآ�شيوية ونادر�ً مايتوفر لديك 
�آ�شيوي ميلك �ملهار�ت �جليدة �لتي ت�شخر  لعب 

خلدمة �لفريق و�أمتنى له �لتوفيق مع �لإمار�ت 
ملو�شم �آخر جديد، و�أن يقدم �لإ�شافة �ملميزة.

وق����ال رودري���غ���و يف ت�����ش��ري��ح��ات خ��ا���ش��ة ل���ه بعد 
�لإم�����ار�ت  ن����ادي  �إد�رة  �أب����دت   : �ل��ت��ع��اق��د  جت��دي��د 

مع  بقائي  يف  رغبتهم  بالنادي  �لتعاقد�ت  وجلنة 
�أط��ول ، و�إنهم يثقون يف ب�شكل كبري  �لفريق ملدة 
و�أمام كل هذ� �لدعم �ملعنوي ل ميكنني �لرف�ص.

�أق���دم ه��ذ� �مل��و���ش��م و�ملو�شم  �أن  و�أ���ش��اف : �أمت��ن��ى 

�لقادم م�شتوى مميز يليق با�شم �لإم��ار�ت، حيث 
ق��ال ب��اأن��ه يف ن���ادي �لإم�����ار�ت يحظى ب��الإح��ر�م 
، وماز�لت  �لنادي  �لكبري و�لتقدير من جماهري 

�أمامه �لفر�شة لإ�شافة �ملزيد لإ�شعادهم جميعاً.

الإم���ارات يج����دد عق����د لع����ب خ���ط و�سط����ه رودريغ����و ملو�س�����م اآخ��������ر

��شتعر��شية  م��ب��ار�ة  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لعني  قناة  تنظم 
تخليد�ً لذكرى �ملدرب �لر�حل عبد �لكرمي ميت�شو ، 
�ل�شاعة �خلام�شة م�شاء �ليوم باأكادميية نادي �لعني ، 
بح�شور �ل�شيخ عبد �هلل بن حممد بن خالد �آل نهيان 
�إد�رة �شركة نادي �لعني لكرة �لقدم و  رئي�ص جمل�ص 
حممد خلفان �لرميثي ع�شو جمل�ص �إد�رة قناة �لعني 
ن��ادي  �لإل��ك��رون��ي��ة وع��دد م��ن �ل�شخ�شيات و�أق��ط��اب 

�لعني .
وي�����ش��ارك يف �مل��ب��ار�ة �خل��ريي��ة جن��وم �ل��زع��ي��م �أب��ط��ال 
كاأ�ص �آ�شيا عام 2003 وهم : �شامل جوهر وفهد علي 
وجمعة خاطر و حمد مبارك وحميد فاخر و�شلطان 
�حمد،  و�شهاب  ح��ارب وعبد �هلل علي  وغ��ري��ب  ر����ش��د 
جنمي  عن  ف�شال   ، �هلل  عبد  ع�شام  �لإد�ري  بجانب 

�لو�شل حميد يو�شف وزهري بخيت .         

بح�صور عبد اهلل بن حممد والرميثي

مباراة ا�ستعرا�سية يف العني لتخليد ذكرى ميت�سو 
كول يعود لت�سيل�سي يف الوقت املنا�سب 

قال �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو �جلمعة �ن ��شلي كول مد�فع ت�شيل�شي �أ�شبح 
جاهز� خلو�ص مبار�ة مرتقبة �أمام مناف�شه مان�ش�شر �شيتي يف �لدوري �لجنليزي 
�ملمتاز لكرة �لقدم يوم �لحد بعدما غاب عن �خر مبار�تني للفريق ب�شبب ��شابة يف 
�ل�شلوع. ومل ي�شارك ظهري �أي�شر منتخب �جنلر� يف مباريات منذ خروجه م�شابا 
من مبار�ة �نت�شر فيها ت�شيل�شي 3-1 على نوريت�ص �شيتي يف �لدوري يف �ل�شاد�ص من 
�كتوبر ت�شرين �لول �جلاري. ونقل موقع ت�شيل�شي على �لنرنت عن مورينيو قوله 
�ملقبل هو ماركو فان جينكل  �ل�شبوع  �شيغيب عن مبار�ة  �لذي  �لوحيد  �لالعب  �ن 

�لذي ل يز�ل يتعافى من جر�حة يف �لرباط �ل�شليبي.
مباريات  ثماين  من  نقطة   17 بر�شيد  �لرتيب  يف  �لثاين  �ملركز  ت�شيل�شي  ويحتل 
�شاحب  ليفربول  مع  �لنقاط  يف  ويت�شاوى  �ملت�شدر  �أر�شنال  عن  بنقطتني  متاأخر� 

�ملركز �لثالث. ويحتل �شيتي �ملركز �لر�بع متاأخر� بفارق نقطة و�حدة عنهما.
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�أر���ش��ن��ال يف ����ش��ت��غ��الل غياب  ي��اأم��ل 
�لإد�رة �لفنية عن م�شيفه كري�شتال 
ب���ال����ص ل��ي��ع��زز �ل���ف���ري���ق ���ش��د�رت��ه 
ل���ل���دوري �لإجن���ل���ي���زي ل��ك��رة �ل��ق��دم 
وي���خ���رج م���ن ك��ب��وت��ه ب��ع��د �ل��ه��زمي��ة 
�أم����ام ب��ورو���ش��ي��ا دورمت���ون���د �لأمل���اين 
1-2 يوم �لثالثاء �ملا�شي يف دوري 

�أبطال �أوروبا.
�شاحب   ، ب��ال���ص  كري�شتال  وف�شخ 
�مل�����رك�����ز ق���ب���ل �لأخ���������ري يف ج�����دول 
، تعاقده  �ل��دوري �لإجنليزي حاليا 
م��ع �مل���درب �أي���ان ه��ول��و�ي �لأرب��ع��اء 
وق���د ي���رى �أر���ش��ن��ال يف ه���ذ� فر�شة 
كبوته  �أح��ز�ن  من  للتخل�ص  ذهبية 
�لأوروب�������ي�������ة و�لن���ق�������ش���ا����ص ع��ل��ى 
م�����ش��ي��ف��ه �ل���ي���وم �ل�����ش��ب��ت يف �ف��ت��ت��اح 
م���ب���اري���ات �مل���رح���ل���ة �ل��ت��ا���ش��ع��ة م��ن 
ت�شهد  بينما  �لإجن��ل��ي��زي.  �ل����دوري 
�أقوى مباريات هذه �ملرحلة �ملو�جهة 
بني ت�شيل�شي ومان�ش�شر �شيتي غد� 

�لأحد.
ول��ك��ن �له��ت��م��ام �لأك�����رب ق���د ي��ك��ون 
�أولد  ��شتاد  على  �ملرتقبة  باملو�جهة 
يونايتد  مان�ش�شر  ب��ني  ت���ر�ف���ورد 
�شيتي خا�شة  و�شتوك  �للقب  حامل 
�ل��ذي يف�شل  �ل��ف��ارق  �ت�شاع  يف ظ��ل 
م��ان�����ش�����ش��ر ي��ون��اي��ت��د ع���ن �أر���ش��ن��ال 
�مل��ت�����ش��در �إىل ث��م��اين ن��ق��اط ورغ��م 

�ل��ه��زمي��ة �أم���ام دورمت��ون��د يف دوري 
�لأب����ط����ال ، ي����رى �أول���ي���ف���ي���ه ج��ريو 
للقلق  د�ع  �أن���ه ل  �أر���ش��ن��ال  م��ه��اج��م 
�ل��ف��رن�����ش��ي خ�شرنا  �ل���الع���ب  وق����ال 
�ملباريات..  بكل  تقريبا  فزنا  ولكننا 
�حلقيقي..  �لقلق  وق��ت  لي�ص  ه��ذ� 
ون��ف��وز  �ل�شبت  ي���وم  �شنعود  ولكننا 

باملبار�ة )�أمام كري�شتال بال�ص( .
ومنح ق��دوم �لنجم �لأمل��اين م�شعود 

�أوزي��ل ، يف �شفقة قيا�شية من ريال 
م��دري��د �لأ���ش��ب��اين ، ف��ري��ق �أر���ش��ن��ال 
ك��ان بحاجة  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��ع  �مل�شتوى 
�لهزمية  �آث����ار  م��ن  ليتخل�ص  �إل��ي��ه 
�فتتاح  يف  فيال  �أ���ش��ت��ون  �أم���ام   3-1
م�����ش��ريت��ه ب��امل�����ش��اب��ق��ة ه����ذ� �مل��و���ش��م 
وحت��ق��ي��ق �لن��ت�����ش��ار�ت �مل��ت��ت��ال��ي��ة يف 
�لتالية حتى تربع منفرد�  �ملباريات 
على قمة جدول �مل�شابقة حاليا. كما 

ظهر جريو مب�شتو مبهر يف �ملو�شم 
�حلايل. و�أكد �لالعب �أنه ي�شتممتع 
ب���ح���ي���ات���ه يف ل����ن����دن وم�������ش���ريت���ه يف 

�أر�شنال.
وق���ال ج���ريو �أ���ش��ع��ر ب��اأن��ن��ي ع��ل��ى ما 
�لعديد  يف  �مل�شاركة  �ع��ت��دت  ي���ر�م.. 
بدنية  بر�حة  و�أ�شعر  �ملباريات  من 
�أع�����اين من  و�أح���م���د �هلل لأن���ن���ي ل 

�لإ�شابات . 

لأول مرة منذ نحو خم�شة �عو�م ت�شلط �ل�شو�ء على 
�ل��غ��رمي��ني ليونيل  �آخ��ري��ن بعيد� ع��ن  لع��ب��ني 

مي�شي وكري�شتيانو رونالدو قبل �ملو�جهة 
�ملرتقبة يف كال�شيكو �لأر�ص بني قطبي 
وري��ال  بر�شلونة  �لإ�شبانية  �لقدم  ك��رة 

مدريد، �إذ �نتزع �لنجومية منهما موؤقتا 
�لو�فد�ن �جلديد�ن نيمار وجاريث بيل.

�ل�شبت �شوب  �ل��ي��وم  ���ش��ه��رة  �لن��ظ��ار  وت��ت��ج��ه 
باإقليم كتالونيا،  �لبار�شا  ملعب كامب نو معقل 

كل  �ملنتظرة  �لكال�شيكية  �ملو�جهة  يحت�شن  �ل��ذي 
ع���ام ب��ني �ل��ب��الوج��ر�ن��ا و�مل��ريي��ن��ج��ي يف ق��م��ة م��ب��اري��ات 

�لليجا، ورغم �أهمية �لنتيجة يف �لتاأثري على حظوظ كال 
�أن �لهتمام �شيركز  �ل  �ملحلي،  �للقب  �لفريقني يف ح�شد 
�مل�شتطيل  على  وبيل  نيمار  م��ردود  على  كثافة  �أك��رث  ب�شكل 

�مل�شتديرة على �لن�شغال  �ل�شاحرة  �عتاد ع�شاق  �لأخ�شر. 
ب��ال�����ش��ج��ال �ل��ث��ن��ائ��ي ب���ني �أف�����ش��ل لع���ب���ني يف �ل���ع���امل: 

هذه  لكن  رون��ال��دو،  و�لربتغايل  مي�شي،  �لأرجنتيني 
�ل�شارع  حديث  و�لويلزي  �لرب�زيلي  �شي�شبح  �مل��رة 

�لكروي يف �أول جتربة لهما مع �لكال�شيكو.
وبالنظر �ىل جاهزية �لثنائي �جلديد، فاإن نيمار 

�شاندرو  �نتزعها  �لتي  �شفقته  جناح  يثبت  �أن  يريد 
رو�شيل من غرميه فلورنتينو برييز �ل�شيف �ملا�شي، 

�لفريق  مع  �لأوىل  مبارياته  يف  مقنعا  �أد�ء�  قدم  وقد 
و�أبدى �ن�شجاما و��شحا مع طريقة �لتيكي تاكا ، ووجد 
فيه ع�شاق �لفريق �لأحمر و�لأزرق وريثا �شرعيا ملي�شي. 
لكن �أد�ء نيمار مل يكن مر�شيا يف �ملبار�تني �لخريتني 
م���ع ب��ر���ش��ل��ون��ة حم��ل��ي��ا وق����اري����ا، ب��ال��ت��ع��ادل م��رت��ني مع 
�أو�شا�شونا يف �لليجا وميالن �لإيطايل يف دوري �بطال 
�مل��و�ج��ه��ة  بالتحديد يف  غ��ائ��ب��ا ح��ا���ش��ر�  وك���ان  �أوروب�����ا، 

�لخ��رية، مما يقلق �ن�شار �لفريق �لكتالوين قبل 
نيمار  ت�����ش��ري��ح��ات  �أن  غ��ري  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��و  معمعة 
خلو�ص  �ل�شديد  حتفزه  �أك��د  �إذ  متفائلة،  ج��اءت 

يحلم  �لعامل  يف  لع��ب  �أي  و�أن  كال�شيكو،  �أول 
�أخ��رب  �أن��ه  كما  �مللتقى،  ه��ذ�  مثل  يف  بالتاألق 

���ش��دي��ق��ه وخ�����ش��م��ه وم��و�ط��ن��ه م��ار���ش��ي��ل��و، 
بر�شلونة  ب��اأن  للريال،  �لأي�شر  �لظهري 
�ل�شعيد  ن���و. وع��ل��ى  ك��ام��ب  ���ش��ي��ف��وز يف 

�لآخر يبدو جاريث بيل �أقل جاهزية 
و��شتعد�د� من نيمار، فالخري تاألق 

م���ع م��ن��ت��خ��ب �ل����رب�زي����ل يف 
�ل�����ش��ي��ف وق����اده ل��ل��ق��ب ك��اأ���ص 
�ل���ق���ار�ت ب��ب��الد �ل�����ش��ام��ب��ا، كما 
خ���ا����ص ج������زء� ج���ي���د� م����ن ف���رة 
�لويلزي  �أما  �لعد�د مع بر�شلونة، 
و�مل�شاكل  ل��الإ���ش��اب��ات  �شحية  ف��ك��ان 
ن��ادي��ي  ب���ني  �شفقته  ح���ول  �مل���ت���ز�ي���دة 
ري����ال م���دري���د وت��وت��ن��ه��ام �لإجن��ل��ي��زي 
بيل  �ل�شيف. ودفع جاريث  �أ�شهر  طو�ل 
ثمن عدم خو�شه فرة �عد�د مع �لفريق 
�ملدريدي و�ن�شمامه لقلعة �مللكي بعد بد�ية 
�ملو�شم، �إذ عاودته �لإ�شابات جمدد� و�أبعدته 
�مل�شاركة يف مباريات عدة، لكنه متاثل  عن 
لل�شفاء موؤخر� و��شرك يف �آخر ربع �شاعة 
م��ن �مل��ب��ار�ت��ني �لخ��ريت��ني �م��ام مالجا 
�أن  بيل  و�أك���د  �لإي��ط��ايل.  ويوفنتو�ص 
مو�شوع  يف  كثري�  بالغت  �ل�شحافة 
موؤكد�  بالظهر،  �ملزمنة  �إ�شابته 
ج��اه��زي��ت��ه ل��ل��ع��ب �ل��ك��ال���ش��ي��ك��و، 
�أك���د �مل���درب �لإي��ط��ايل  فيما 
كارلو �أن�شيلوتي ��شتعد�ده 
ل��ب��دء �مل��و�ج��ه��ة �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
بعد �جتيازه فرة �عد�د 
خ��ا���ش��ة وم���وج���زة. ومل 
ي���ل���ع���ب ب���ي���ل �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
���ش��وى م���ب���ار�ة وح��ي��دة 
�مام �أملرييا هذ� �ملو�شم، 
 700 فيما خا�ص نحو 
دق����ي����ق����ة ك����ب����دي����ل، مم��ا 
ممن  �لكثريين  ظن  خيب 
ي��رق��ب��ون م�����ش��ت��وى �ل��الع��ب 
�لأغ��ل��ى يف �ل��ع��امل، بح�شب رو�ي��ة 
توتنهام. لذ� يطمح �لالعبان لطي 
موهبتهما  و�ث��ب��ات  �مل��ا���ش��ي  �شفحة 
�مام �جلميع يف مو�جهتهما �ل�شخ�شية 
�لأوىل وتنحية كل �ل�شغوط �لع�شبية 
�شيعود  �له��ت��م��ام  ف���اإن  و�ل  ج��ان��ب��ا، 
ل��ي��ن��ح�����ش��ر يف ك��ال���ش��ي��ك��و م��ي�����ش��ي 

ورونالدو م�شتقبال.

ت�شهد ���ش��و�ط��ئ دب���ي ب��د�ي��ة م��ن �ل�����ش��اع��ة �ل��و�ح��دة 
و�لن�شف ظهر �ليوم تظاهرة ريا�شية بحرية تر�ثية 
للقو�رب  دب��ي(   2020 )�ك�شبو  �شباق  �نطالق  مع 
من  �لأوىل  )�جل��ول��ة  قدما   43 �ملحلية  �ل�شر�عية 
ب��ط��ول��ة دب����ي( و�ل�����ذي ي��ن��ظ��م��ه ن����ادي دب����ي �ل����دويل 
للريا�شات �لبحرية �شمن روزنامة ن�شاطه يف �ملو�شم 

�لريا�شي �لبحري 2014-2013. 
جمل�ص  من  كمبادرة  �لكبرية  �حل��دث  �إقامة  وياأتي 
دعما  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة 
مل��ل��ف ����ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
وم�شاهمة  دب��ي(   2020 )�ك�شبو  �لعاملي  للمعر�ص 
لتحقيق  �لبحرية  �لريا�شات  �أ���ش��رة  من  متو��شعة 
ه���ذ� �حل��ل��م ل��ت��ت��ب��و�أ ه���ذه �مل��ك��ان��ة ب��و���ش��ف��ه��ا �أف�����ش��ل 
�لوجهات �ل�شياحية و�لقت�شادية يف �ل�شرق �لأو�شط 

و�ملنطقة �لعربية و�خلليجية على �لإطالق.
ما  ق��ارب��ا على متنها   71 �ل��ي��وم  �شباق  وي�����ش��ارك يف 
يج�شدون  �شوف  ون��وخ��ذة  بحار   1000 �إىل  ي�شل 
ترتفع  دبي عندما  �شو�طئ  تر�ثية جميلة يف  لوحة 
�لأ�شرعة �لبي�شاء فوق �شفحة مياه �خلليج �لعربي 
�ل��زرق��اء لتحكي ع��ن �رت��ب��اط وح��ب �أه���ل �لإم����ار�ت 
�آبائهم و�أجد�دهم و�للذين �رتبطت حياتهم  لر�ث 
�ل��رزق  وم�شدر  �لآم���ن  �مل���الذ  �شكل  و�ل���ذي  بالبحر 
جميعا  ويعربو�  ليقدمو�  و�أي�شا  �ملا�شي  يف  �لوفري 
��شت�شافة �لإم��ار�ت حلدث  عن دعمهم �لكبري مللف 
)�ك�شبو 2020 دبي( كجزء �أ�شيل من هذ� �ملجتمع 

و�لذي يتفاعل بكل �شر�ئحه ويت�شافر لتحقيق هذ� 
�حللم ونيل �شرف ��شت�شافة �ملعر�ص �لعاملي �لكبري. 
ويتقدم �ملحامل �مل�شاركة يف �شباق )�ك�شبو 2020( 
2 ون�����ش��و�ن  1 و�إزع�����اج  ب���رج خليفة  �ل���ق���ارب  �ل��ي��وم 
 9 7 و�مل�شخ�ص  5 ودو�����ص  4 و�إع��م��ار  3 و�ل��ق��ف��اي 
و�لو�شل 10 و�أطل�ص 12 و�شمردل 15 و�لزير 16 
وعز�م 17 وعناد 18 ودهي�ص 19 وو�ح��د�وي 21 
و�ل�شاحل   30 و�لعديد   29 و�جلني   28 و�ل�شياد 

.31
ويناف�ص يف �شباق �ليوم �أي�شا حامل لقب بطولة دبي 

�ملحمل   2013-2012
 34 33 و�شرجاوي  ب��ر�ق 
36 وت����و�ق 39  و�ل��ن�����ش��ر 
 43 وبوطينة   40 و�ملل�ص 
 46 44 و�إن�����ذ�ر  وب���رك���ان 
ومرعب 48 و�لبجر 53 
 56 ورج������ام   55 و�ل���ت���رب 
 69 57 و�ل��زع��ي��م  و���ش��و 
وهياف 72 ومق�ش�ص 73 
ومن�شور 76 و�شاهني 79 
ودملا مارين 80 ومي�شوري 
و�لر�ئد   87 و�شايب   81

92 وفالح 93 وليو� 94 و�ل�شرب 96.
غازي  �ل��ق��و�رب  �أي�شا  �ليوم  �شباق  حت��دي  ويخو�ص 
 109 ولفان   108 و�لبتار   107 و�لياهي   103

 119 و�ل��ف��ي�����ص   115 و�جل���ي���ون   114 وم���ع���زم 
 131 و�ل��ق��ف��ال   127 و�ل��و���ش��ف   123 و�ل���ب���ارج 
ومز�حم 135 وهد�د 136 و�ملغري 140 و�لكو�ص 
 151 150 ومهذب  145 و�مل�شرف  144 و�ق��رن 
وطو��ص 154 و�شديد 156 وو�يف 159 و�لع�شار 
167 وزلز�ل 170 و�لعميد 174 ون�شطي 184 

و�لبارج 187 ول�شقر 189 ورعد 197.
�ل�شباق  �ن��ط��الق��ة  وم��ك��ان  م�شافة  �ل��ي��وم  و�شتحدد 
�لكبري ح�شب �ختيار�ت �للجنة �ملنظمة يف نادي دبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية وروؤيتها يف مكان وم�شار 
�ل�����ش��ب��اق ح�����ش��ب م��ع��ط��ي��ات 
وظ��������روف وح����ال����ة �ل��ب��ح��ر 
و�جتاهها  �لرياح  و�شرعات 
ح��ي��ث ظ��ل��ت �ل��ل��ج��ن��ة ومنذ 
كل  وتر�شد  تر�قب  �أ�شبوع 

�لتطور�ت �ملتعلقة بذلك.
و���ش��ي��ت��م �إخ���ط���ار �ل��ن��و�خ��ذة 
يف  �لتفا�شيل  بكل  و�مل��الك 
للمحامل  �ل��ت��ج��م��ع  ن��ق��ط��ة 
و�ل����������ق����������و�رب �مل���������ش����ارك����ة 
كر��شة  يف  م�شبقا  و�ملحددة 
�ل�����ش��روط و�ل��ل��و�ئ��ح و�لتي 
عند  �مل�شاركني  و�مل���الك  �ل��ن��و�خ��ذة  جميع  ��شتلمها 
و�لتي  �ل��ن��ادي  مقر  يف  �لت�شجيل  عملية  ��شتكمال 
�شتكون قبالة فندق برج �لعرب قبل �ل�شاعة �لثانية 

ع�شرة ظهر� موعد �لتحرك نحو نقطة �لنطالقة 
ليكتمل ��شطفاف �لقو�رب ��شتعد�د� لبد�ية �ل�شباق 

�ل�شاعة �لو�حدة و�لن�شف ظهر�.

)اإك�صبو 2020( اأعلى )الروي�صي(
�عتمدت �للجنة �ملنظمة �شعار ملف )�ك�شبو 2020 
دبي( ليكون �لعلم �لر�شمي يف �ل�شباق و�لذي �شيو�شع 
ب��ع��ن��اي��ة يف ك��ل ق���ارب �أع��ل��ى �ل��روي�����ش��ي ل��ي��ك��ون �أم���ام 
يتابع �حل��دث وقامت  وك��ل من  مر�ئي من �جلميع 
�إعالم �شتوزع  �ل�شعار �لر�شمي على  �للجنة بطباعة 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع �ل��ن��و�خ��ذة 
بد�ية  قبيل  �مل�����ش��ارك��ني 
�ل�������ش���ب���اق ي�����وم �ل�����ش��ب��ت 
�مل�����ق�����ب�����ل و�������ش�����رط�����ت 
ع����ل����ي����ه����م و�������ش������ع������ه يف 
وع��دم  �ل�شحيح  مكانه 
�لإخالل بذلك من �جل 
عظيمة  ر�شالة  �إي�����ش��ال 
مي��ث��ل��ه  مل����ا  �ل����ع����امل  �إىل 
�أهمية  هذ� �حل��دث من 
ك��ب��رية لأه����ل �لإم�����ار�ت 
و�ل����ل����ذي����ن ي��ت��م�����ش��ك��ون 

�أي�����ش��ا ب��اجل��ذور وت���ر�ث �لأج����د�د م��ن خ��الل �إح��ي��اء 
�ل�شر�عية فيما  �ل�شباقات �لر�ثية  �ملا�شي يف �شور 
�ك�شبو  ملف  �شعار  �أع���الم  �ملنظمة  �للجنة  �شرفع 

2020 وب�شكل مميز.
 

كامريات ملراقبة النطالقة
بو�شع  �لأوىل  ول��ل��م��رة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و���ش��ت��ق��وم 
لدي  �لتحكمية  �لأم���ور  ل�شبط  مر�قبة  ك��ام��ري�ت 
ما  وخا�شة  �ل�شباق  �أث��ن��اء  �ملنظمة  �للجنة  �أع�����ش��اء 
يتعلق بال�شطفاف بالطريقة 
�ل�شحيحة عند عو�مات خط 
بال�شور  و�ل�شتعانة  �لبد�ية 
�لتلفزيونية يف ح�شم �حلالت 
�ل����ط����ارئ����ة يف ت��ق��ل��ي��د ج��دي��د 
ت���ه���دف م���ن خ���الل���ه �ل��ل��ج��ن��ة 
جل��ع��ل �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ب��ح��ري��ة 
و�حلد  �نتظاما وجناحا  �أكرث 
�إىل  ت��وؤدي  �لتي  �لظو�هر  من 

�لتاأخري �أحيانا.

ابـــــــن غـــلـــيـــطـــة يـــدعـــو 
لاللتزام

دعا علي جمعة بن غليطة �ملدير �لتنفيذي بالوكالة 
يف ن���ادي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة جميع 

�لتام  �لل��ت��ز�م  ���ش��رورة  �ل��ي��وم  �ل�شباق  يف  �مل�شاركني 
بكل �للو�ئح و�ل�شروط �خلا�شة بامل�شاركة يف �حلدث 
����ش��ت��الم كر��شة  ب��ع��د  ت��ع��رف عليها �جل��م��ي��ع  و�ل��ت��ي 
�ل�شروط خا�شة فيما يتعلق باإجر�ء�ت بد�ية �ل�شباق 
وعدم تاأخري �لنطالقة باللتز�م بني عو�مات خط 
�ل��ب��د�ي��ة ح��ت��ى ل ي��ق��ع ظ��ل��م ع��ل��ى �لآخ���ري���ن م�شري� 
�ملنظمة �شتقوم للمرة �لأوىل بو�شع  �للجنة  �إن  �إىل 
�ل�شباق  متابعة  و�أي�����ش��ا  �ل��ب��د�ي��ة  ل�شبط  ك��ام��ري�ت 

حلظة بلحظة.

العيايل يتمنى بداية موفقة
�إد�رة  جمل�ص  ع�شو  �ل��ع��ي��ايل  �شهيل  حممد  �أع���رب 
�لبحرية م�شرف عام  �ل��دويل للريا�شات  ن��ادي دبي 
بد�ية  يف  �أمنياته  ع��ن  �ل��ر�ث��ي��ة  �ملحلية  �ل�شباقات 
�ملحلية  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  ل�����ش��ب��اق��ات  م��ت��ج��ددة وج��م��ي��ل��ة 
هذ�  دب��ي  �لأوىل يف  للمرة  تنطلق  و�ل��ت��ي  �ل��ر�ث��ي��ة 
�ملو�شم 2013-2014 كثالث حدث ينظمه �لنادي 
وق���و�رب  �ل�شريعة  �خل�شبية  �ل��ق��و�رب  �شباقي  بعد 
�لنطالقة  �إن  موؤكد�  قدما   30 �ملحلية  �لتجديف 
حتمل �شعار� وطنيا ر�ئعا من خالل دعم �حلدث مللف 

��شت�شافة حدث معر�ص )�ك�شبو 2020 دبي(.

�لذيد  ن��ادي  مالعب  �شهدتها  مار�ثونية  مناف�شة  بعد 
�لرباعية للنا�شني  �ل��دورة  و�أج��و�ء  من خالل فعاليات 
�ملبار�ة  �ل�شبت  �ليوم  �ل��دورة م�شاء  بنادي �لذيد ت�شهد 
نادي  فريق  بني  للنا�شئني  �لرباعية  للدورة  �خلتامية 
��شتاد  للنا�شئني على  �لعروبة  وفريق  للنا�شئني  �لذيد 
�ل�شاعة  مت��ام  يف  وذل��ك  �لذيد  لنادي  �لرئي�شي  �مللعب 
4:45 م�شاء ويقود فريق �لذيد �ملدرب حممد �لعليلي 

و�لعروبة خمي�ص بالل �شعيد �مل�شماري.

وكانت مناف�شات �جلولة �لثانية من �لدورة قد �ختتمت 
بفوز �لذيد على ر�أ�ص �خليمة على ملعب �لأخري، و�شجل 
�ليليلي و خلفان عبد�لرحمن و  للذيد �لالعب �شعود 
�شجل  فيما  هدفني،  �جلنيبي  و�أحمد  �ل�شهياري  عبيد 
�أهد�ف ر�أ�ص �خليمة �لالعب ز�يد علي قا�شم هدفني. 

�أما على مالعب نادي �خلليج ��شتطاع �لعروبة �نتز�ع 
�لفوز من �خلليج يف �لثو�ين �لأخرية بتوقيع �لالعب 
بنتيجة  �نتهت  مار�ثونيه  مبار�ة  بعد  خمي�ص  �شليمان 

�شجل �أه����د�ف �ل��ع��روب��ة حممد خ��ال��د ه��دف��ني وه��دف 
لكل من عبد�هلل جوهر و�شليمان خمي�ص، فيما �شجل 
�لالعب معاذ مو�شى ور��شد عبد�هلل و م�شعب �إبر�هيم 
ترتيب  ج��دول  �لذيد  يت�شدر  �لنتائج  وبهذه  للخليج 
ح�شدهما  بعد  �لعروبة  عن  �لأه��د�ف  بفارق  �لبطولة 
نقاط و�خلليج ثالثاً فيما ر�أ�ص �خليمة يف �ملركز �لر�بع 
بتتويج  �لذيد  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ص  �شيقوم  �خلتام  ومع 

�لفائزين و�لالعبني �ملميزين .

خت���ام دورة ن���ادي الذي���د الرباعي����ة للنا�سئي���ن 
2013 م�س��اء الي����وم 

تظاهرة بحرية تراثية يف �صواطئ دبي
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ابن غليطة: ندعو 
امل�صاركني اللتزام 

بلوائح و�صروط 
املناف�صة

العيايل: ننتظر 
مناف�صة متجددة يف 
حدث يحمل ر�صالة 

وطنية

للنا�شئني  �لقوى  لألعاب  �لوطني  ح�شد منتخبنا 
لألعاب  �آ�شيا  غ��رب  بطولة  يف  �مل�شارك  و�لنا�شئات 
عمان  �لردن��ي��ة  بالعا�شمة  حاليا  �ملقامة  �ل��ق��وى 
10 �لف مر  �شباق  ث��الث ميد�ليات جديدة يف 
م�����ش��ي و�ط���اح���ة �مل��ط��رق��ة ورم����ي �ل���رم���ح لريتفع 
ر���ش��ي��ده �ىل �شت م��ي��د�ل��ي��ات. وت��اأت��ي �أه��م��ي��ة هذه 
�لبطولة �لتي جتمع 13 دولة �أ�شيوية كونها ت�شبق 
للنا�شئات  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  بطولة 
�لتي حتت�شنها مملكة �لبحرين خالل �لفرة من 

28 وحتى 30 �أكتوبر �جلاري. وحقق �مليد�ليات 
�جلديدة - �لر�بعة و�خلام�شة و�ل�شاد�شة - لعبنا 
حمد جميع يف م�شابقة �مل�شي 10 �ألف مر م�شي 
د�خل �مل�شمار وحل يف �ملركز �لثاين.. �أما �مليد�لية 
لعبتنا  ن�شيب  وم��ن  ب��رون��زي��ة  فكانت  �خلام�شة 
مروه  ولعبتنا  �ملطرقة  �طاحة  يف  عبيد  مي�شون 
ح�شد  منتخبنا  وك���ان  �ل��رم��ح.  رم��ي  يف  �جل�شمي 
ثالث ميد�ليات يف �ليومني �ل�شابقني - ف�شيتان - 
خلليفة �بر�هيم يف 200 مر عدو وعلياء يو�شف 

�ل��ع��ايل �ىل ج��ان��ب برونزية  �ل��وث��ب  �حل��م��ادي يف 
خليفة �بر�هيم يف �شباق 400 مر عدو. و�أعرب 
�شعد ع��و���ص �مل��ه��ري �لم���ني �ل��ع��ام لحت���اد �أل��ع��اب 
�شعادته  ع��ن  ب���الردن  �لبعثة  م��ع  �ملتو�جد  �ل��ق��وى 
م�شري�  �آ�شيا  غ��رب  بطولة  يف  منتخبنا  حققه  مبا 
�شمن  �لحت����اد  ينتهجها  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شة  �أن  �ىل 
��شر�تيجيته يف �عد�د �ملنتخبات وخا�شة �لقاعدة 
�لعري�شة من �لالعبني باتت توؤتي ثمارها متمنيا 

حتقيق نتائج طيبة يف �لبحرين.

نيمار وبيل يخطفان الأ�سواء 
يف كال�سيكو العامل

منتخبنا لألعاب القوى يرفع ر�سيده اإىل �ست ميداليات يف بطولة غرب اآ�سيا بالأردن

اأر�سنال يبحث عن موا�سلة ال�سدارة ويونايتد ي�سعى لنتفا�سة



تقتل طفلها لرتيحه من مر�سه
قتلت لجئة �شورية يف �لأردن طفلها �مل�شاب بالتوحد عرب حقنه بالبنزين 
�أن تريحه من مر�شه ومن �لظروف  بعد حماولة فا�شلة ل�شنقه من �أجل 

�لتي متر بها �إثر �لفر�ر من �شوريا. 
وقال م�شدر �أمني �إن �شيدة �شورية قامت بحقن طفلها )7 �أعو�م( �مل�شاب 
بالتوحد بالبنزين ما �أدى �إىل موته. و�عرفت لحقا خالل �لتحقيق �أنها 
�أر�دت �أن تريحه بعد �أن تعبت من رعايته ومن �لظروف �لتي متر بها �إثر 

�لفر�ر من �شوريا . 
و�أو�شح �أن �لطفل كان يرقد منذ �أ�شبوع على �شرير بغرفة �لعناية �ملركزة 
مب�شت�شفى �لأمرية ب�شمة مبدينة �ربد )�شمال �ململكة( بعد �إ�شابته باختناق 
�إثر لف حبل على عنقه. و�ثناء زيارة و�لدته له، قامت بحقن �إبرة بنزين يف 

�ملحلول �لطبي )�ملغذي( . 
�إن��ذ�ر� فور توقف نب�شات  �أطلق  �لقلب و�لتنف�ص  �أن جهاز  �مل�شدر  و�أ�شاف 
�لبنزين  ر�ئحة  �نت�شرت  فيما  �لطفل  �إنقاذ  ملحاولة  �لأطباء  فهرع  �لقلب 
بالغرفة فتم �كت�شاف �جلرمية و�لتحفظ على �ل�شيدة �لتي �عرفت لحقا 

بقتل �بنها . 
�أن  بعد  بالبنزين  �أنها قامت بحقن طفلها  �ل�شيدة �عرفت  �أن  �إىل  و�أ�شار 

ف�شلت حماولتها �لأوىل لقتله بلف حبل حول عنقه . 
وبح�شب تقدير�ت �لأمم �ملتحدة، فاإن 540 �ألف �شوري جلاأو� �إىل �لأردن 

منذ �ندلع �لنز�ع يف بلدهم يف 2011. 
ويقيم معظم �لالجئني �ل�شوريني يف مدن وقرى �شمال �ململكة منهم نحو 

120 �ألفا مبخيم �لزعري يف حمافظة �ملفرق على �حلدود مع �شوريا. 

�سيفة ت�سقط رمو�سها على الهواء
�شقطت  عندما  ح��رج  ملوقف  �شيني  تلفزيوين  برنامج  يف  �شيفة  تعر�شت 

رمو�شها �ل�شطناعية. 
�لفيديو،  مقاطع  لتقا�شم  يوتيوب  على موقع  بث  �لذي  �ل�شريط،  ويظهر 

�ملر�أة وهي تتحدث يف برنامج تلفزيوين. 
وفجاأة، ي�شقط �أحد �لرمو�ص �ل�شطناعية من عني �ملر�أة، �لتي قال موقع 
جريدة �لأنباء �لكويتية �إنها �شينية، وكانت تتحدث يف برنامج مبا�شر على 

�لهو�ء. 
وتظهر يف �ملقطع لقطة من �إحدى �حلا�شر�ت للربنامج يبدو �أنها مذيعة 

�للقاء وهي م�شابة بالده�شة من �ملوقف. 
�لتي بدت على �ملذيعة، فاإن  �أنه، رغم عالمات �لده�شة و�لتعجب  �لغريب 

�ل�شيفة و��شلت �حلديث دون �أدنى �رتباك �أو حرج وكاأن �شيئاً مل يكن. 
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فيلم جورج كلوين 
اجلديد يف فرباير 

ح�����دد �ل�������ش���اب���ع م����ن ����ش���ب���اط ف���رب�ي���ر 
�لنجم  فيلم  لإط����الق  م��وع��د�  �مل��ق��ب��ل 
�ل��ه��ول��ي��وودي ج���ورج ك��ل��وين �جل��دي��د 
 .  The Monuments Men
ريبورتر  ه��ول��ي��وود  �شحيفة  و�أف����ادت 
�لأم������ريك������ي������ة �ن��������ه ب����ع����دم����ا ق��������ّررت 
�إرجاء  �لأمريكية  �شوين  ��شتوديوهات 
م��وع��د �إط����الق فيلم ك��ل��وين �جل��دي��د 
من   The Monuments Men
�إىل   2013 دي�شمرب  �لأول  كانون   18
�مل��ق��ب��ل، تقرر  �ل��ع��ام  �ل��رب��ع �لأول م��ن 
موعد  ف��رب�ي��ر  م��ن  �ل�شابع  ي��ك��ون  �أن 
�لن��ط��الق �مل��رت��ق��ب . ول��ف��ت��ت �إىل �ن 
لإط��الق  ت�شعى  كانت  �لأ�شتوديوهات 
لكن  �مل��ي��الد،  عيد  ح��ل��ول  قبل  �لفيلم 
ك��ل��وين و���ش��ري��ك��ه يف �لإن���ت���اج غ��ر�ن��ت 
ه��ي�����ش��ل��وف، ط��ل��ب��ا م���ن ���ش��وين �إرج����اء 
مزيد  ،لت��اح��ة  �لفيلم  �إط���الق  موعد 
م��ن �ل��وق��ت بغية �لن��ت��ه��اء م��ن مئات 
�أن  �إىل  ي�����ش��ار  �ل��ب�����ش��ري��ة.  �ل��ت��اأث��ري�ت 
�أح�����د�ث �ل��ف��ي��ل��م ت���دور خ���الل �حل��رب 
جمموعة  على  وتركز  �لثانية  �لعاملية 
م����ن �مل�����وؤرخ�����ني و�أ�����ش����ح����اب �مل��ت��اح��ف 
�أخذها  فنية  كنوز  ��شرجاع  مهمتهم 

ات�سل بالطوارئ ليطلب 
�سيارة اأجرة 

برقم  يت�شل  ظ��ّل  رج��اًل  نيوجر�شي  يف  �ل�شرطة  �عتقلت 
�لطو�رئ كي يطلب �شيارة �أجرة.

وذكرت �شحيفة )�شتار ليدجري( يف نيور�ك بنيوجر�شي، 
�أن روبرت نيدي�شكي )36 عاماً( ت�شاجر مع �شائق �شيارة 
�لأجرة �لتي كان على متنها عند �ل�شاعة �لثالثة من فجر 

�لأربعاء �ملا�شي، و�نتهى به �لأمر عند حمطة للوقود.
وقال �لنقيب يف �ل�شرطة جيم�ص �شارنيكي، �إن نيدي�شكي 
ليطلب من عامل  �لطو�رئ  برقم  �ت�شالت  �أج��رى عدة 

�لهاتفف �أن ير�شل له �شيارة �أجرة.
مكان  م��ن  ق��دم��و�  �ل�شرطة  م��ن  عنا�شر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
جم���اور وط��ل��ب��و� منه �ل��ت��وق��ف ع��ن �لت�����ش��ال ب��ال��ط��و�رئ 

ولكنه و�جههم بال�شباب.
غري  �ل�����ش��ل��وك  بتهم  نيدي�شكي  �ل�شركية  �عتقلت  وق���د 
�ملنتظم ومقاومة �لتوقيف و�لت�شال بالطو�رئ من دون 

�شبب مقنع، وحّددت كفالته باألف دولر.

تخفي جثة والدتها لتتمتع 
باأموالها

و�لدتها  وفاة  �خفت  �نها  تبني  بعدما  �أ�شر�لية  �عتقلت 
وخباأت جثتها يف غرفة طو�ل �أ�شهر عدة، كي تتمكن من 

��شتخد�م ح�شاباتها �مل�شرفية بحرية مطلقة.
ونقلت وكالة �لأنباء �لأ�شر�لية �آيi �آيi بي عن �ل�شرطة 
�نه عرث على �شيدة يف �ل�83 من �لعمر ميتة د�خل غرفة 
�نها ميتة  يف �شمال غرب �شيدين، و�أظهر ت�شريح �جلثة 
منذ �أ�شهر عدة. و�أ�شافت �ن �لتحقيقات قادت �إىل �بنتها 
48 �شنة �لتي تو�رت عن �لأنظار بالرغم من �نها �ملوكلة 
رعاية و�لدتها، لكن �ل�شلطات متكنت من �لعثور عليها يف 
�أحد �لفنادق. ووجهت �إىل �لبنة تهمة �لتخلف عن �لتبليغ 
عن وفاة و�لتمتع باأمو�ل من ح�شابات �شخ�ص متوف عرب 

�لكذب و�لت�شليل. و�أحيلت �ملر�أة �إىل �ملحكمة.

توقع موته ومات بعد 
يومني 

توقع �شاب عر�قي موته على موقع في�شبوك فلبى �لقدر 
�ل�شومرية  بثته قناة  توقعاته بعد يومني.  وقال تقرير 
موقع  ع��ل��ى  �ل�����ش��اب  �شفحة  �إن  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لتلفزيونية 
�إىل  �ملاأ�شاوية  وفاته  بعد  حتولت  �لجتماعي  �لتو��شل 
ماأمت �فر��شي.  وقد تويف �ل�شاب �شحية �نفجار ع�شو�ئي 

�شرب �إحدى مناطق �لعا�شمة �لعر�قية بغد�د. 

ي�ساب بر�سا�سة طائ�سة يف 

الأطفال الذين يتعر�سون لإ�سابات يف الراأ�ض اأكرث عر�سة لالكتئاب 
وجدت در��شة جديدة �أن �لأطفال �لذين يتعر�شون لإ�شابة يف �لر�أ�ص �أو �رجتاج دماغي هم �أكرث عر�شة لالإ�شابة 

بالكتئاب.
�أن �لطبيب ماتيو ويلي �لأخ�شائي بطب �لأطفال يف حالت �لطو�رئ وجد  وذكر موقع هلث د�ي نيوز �لأمريكي 
يف در��شته �لتي عر�ص نتائجها يف �ملوؤمتر �لوطني لالأكادميية �لأمريكية لطب �لأطفال يف �أورلندو �أن �لأطفال 

و�ملر�هقني �لذين تعر�شو� يف حياتهم �إىل �إ�شابة يف �لر�أ�ص هم �أكرث عر�شة لالإ�شابة بالكتئاب.
وقال ويلي من �ملفيد لأطباء �لأطفال �أن يعرفو� بوجود هذ� �لحتمال لالإ�شابة بالكتئاب.

وتعتمد �لنتائج على در��شة وطنية تعود للعام 2007 �شملت ما يقارب 82 �ألف طفل ومر�هق يقل عمره عن 18 
عاماً.

وقال ما يزيد عن 2000 فقط من �لأهل �إن �أطفالهم �أ�شيبو� باإ�شابة دماغية �أو �رجتاج يف �ملخ، مقابل 3 �آلف قالو� 
�إنه مت يوماً ما ت�شخي�ص �إ�شابتهم بالكتئاب.

وظهر �أن معدل �لكتئاب ز�د �أربع مر�ت عند �لأطفال �لذين �أ�شيبو� بجر�ح يف �لر�أ�ص.
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يقتل ابنه لرف�سه اإح�سار املاء 
قتل رجل �بنه لرف�شه �أن يح�شر له كوب ماء يف مدينة �أوليانوف�شك 

بو�شط رو�شيا، وحكم عليه بال�شجن 13 عاماً.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �أن���ب���اء )ن��وف��و���ش��ت��ي( �ل��رو���ش��ي��ة ع���ن �مل��ح��ق��ق��ني يف 
�أوليانوف�شك �أن ديني�ص �شري )31 عاماً( �أ�شيب بجر�ح خطرية يف 

ر�أ�شه و عرث على جثته د�خل �شقة يف �أيار مايو �لفائت.
وقال �ملحققون �إنه ت�شاجر مع و�لده �لبالغ من �لعمر 57 عاماً. 
�لأخري  لو�لده، �شربه  �ملاء  �إح�شار كوب من  �لبن  عندما رف�ص 

�لذي كان بحالة ثمالة عدة مر�ت بزجاجة على ر�أ�شه .
وقد �أدين �لأب فالدميري �شري بقتل �بنه وحكم عليه بال�شجن 13 

عاماً.
وقال �ملحققون �إن �لرجل �أدين �شابقاً بجرمية مماثلة . 

ي�سع روؤو�ض بناته يف املرحا�ض 
ق�شت حمكمة بريطانية ب�شجن �أب يف �لأربعني من �لعمر ملدة �شت 
�شنو�ت، لأنه عاقب بناته بو�شع روؤو�شهن يف �ملرحا�ص و�أجربهن 

على �أكل �ل�شابون.
بري�شتول  مبدينة  �لتاج  حمكمة  �إن  م��ريور  ديلي  �شحيفة  وقالت 
قانونية،  لأ�شباب  هويته  حجب  مت  �ل��ذي  �لأب،  �أن  �إىل  ��شتمعت 
�أجرب و�حدة من بناته �لأربع على �بتالع �ل�شامبو، وو�حدة �أخرى 

على �للعب برب�زها.
�لق�شوة  جر�ئم  من  تهم  بثالث  �لأب  �أد�ن��ت  �ملحكمة  �أن  و�أ�شافت 
من  حرمانه  �أي�شاً  وق��ررت  �جلن�شي،  بالفعل  تتعلق  تهم  وث��الث 
�لعي�ص مع �أطفال حتت �شن 16 عاماً دون مو�فقة م�شبقة، و�إدر�ج 

��شمه على لئحة مرتكبي �جلر�ئم �جلن�شية ملدة 10 �شنو�ت.
باأنهن  �ملحكمة  �أبلغن  �لأرب���ع  �لبنات  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
فّكرن بالنتحار ب�شبب �ملعاملة �ل�شيئة �لتي عانني منها على يدي 
و�لدهن، فيما �عرف �لأب �أمامها مبمار�شة �لق�شوة لكنه نفى �أن 

يكون �نتهك و�حدة من بناته.
و�أبلغ قا�شي �ملحكمة �لأب حني حكم عليه بال�شجن ملدة �شت �شنو�ت 

من حق بناتك طلب �حلماية ولي�ص �إخ�شاعهن لأعمال وح�شية .

يقتل الطبيب لإ�ستيائه من جراحة اأنفه
طعن رجل �شيني ب�شكني طبيباً حتى �ملوت و�أ�شاب �ثنني �آخرين 
لعدم  �جلمعة  �أم�����ص  �ل�شني  �شرق  ت�شجيانغ  مقاطعة  يف  ب��ج��روح 

ر�شاه عن نتيجة جر�حة يف �أنفه.
ونقلت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة �شينخو� عن �حلكومة �ملحلية 
يف ت�شجيانغ �أن رجال يدعى ليان عمره 33 عاماً طعن �لأطباء يف 
مكان عملهم يف ق�شم �لأذن و�لأنف و�حلنجرة مب�شت�شفى �ل�شعب 

رقم 1 يف مدينة ونلينغ.
و�أكدت م�شادر يف �مل�شت�شفى �أن طبيبا يدعى و�نغ تويف على �لرغم 
من �جلهود �ملبذولة لإنقاذه يف حني �أ�شيب �آخر بجروح خطرية يف 

�لقلب، �أما �لطبيب �لثالث فيعاين من �إ�شابات طفيفة.
�ل�شرطة  �عتقلت  فيما  �مل�شت�شفى،  يف  �ل��ع��الج  �لطبيبان  ويتلقى 
�لرجل وهو من �شكان مدينة ونلينغ �لذي �أر�د �أن يعرب عن �شخطه 
بامل�شت�شفى.  له  �أج��ري��ت  �لتي  �لأن��ف  جتويف  عملية  نتيجة  جت��اه 

لعبة التن�س الرو�صية ماريا �صارابوفا خالل ح�صورها افتتاح موؤ�ص�صة حلم م�صتقبل اأفريقيا يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا. )رويرتز(ويجري حاليا �لتحقيق يف �حلادث.

انف�سال اأورلندو 
بلوم ومرياندا كري 

ب��ل��وم عن  �أورلن������دو  �مل��م��ث��ل  �نف�شل 
�ل�شر�لية  �لأزي���اء  عار�شة  زوجته 
م�����ري�ن�����د� ك����ري ب���ع���د ����ش���ّت ���ش��ن��و�ت 
�أن  )�إي(  موقع  وذك��ر  معاً.  ق�شياها 
�لثنائي  �إن  قال  بلوم  با�شم  متحدثاً 
�أ���ش��در ب��ي��ان��اً م�����ش��رك��اً ق���ال ف��ي��ه �إن 
�أورل��ن��دو بلوم وم��رين��د� كري يعلنان 
�أن��ه��م��ا �ن��ف�����ش��ال ح��ب��ي��اً م��ن��ذ ب�شعة 
معاً،  �شنو�ت  �شّت  بعد  وتابع   . �أ�شهر 
قرر�ً موؤخر�ً جعل �نف�شالهما ر�شمياً 
..ي���ذك���ر �أن ب��ل��وم وك���ري ت��زوج��ا ع��ام 

2010 ولديهما �بن يدعى فلني.

جون�سون يف م�سل�سل 
واقعي جديد 

ي��ط��ل �ل��ن��ج��م �لأم����ريك����ي، دو�ي����ن 
، يف  ب��� ذ� روك  �مل��ل��ق��ب  ج��ون�����ش��ون، 
م�شل�شل و�قعي جديد حتت عنو�ن 
موقع  وذك���ر   . �ليقظة  �ىل  دع���وة 
�أن دع���وة  �لأم���ريك���ي  )دي����دلي����ن( 
م�شل�شل  �شيحل مكان  �ليقظة  �ىل 
�لبطل �لذي كان يعر�ص يف �ل�شيف 
�لفائت، و�لذي تدور �أحد�ثه حول 
10 زمالء يف �ل�شكن يتناف�شون يف 
مهمات �شتخترب قدر�تهم �لعقلية 

و�أخالقهم وقوتهم �لبدنية.
�جلديد  �مل�شل�شل  فكرة  تكون  ولن 
�أن  �ل��ق��دمي، حيث  بعيدة ج��د�ً عن 
�شي�شتيقظون  وف��ري��ق��ة  جون�شون 
�ل�شاعة �لر�بعة �شباحاً ويق�شدون 
حتديات  يو�جهون  �أ�شخا�ص  ع��دة 
ك���ب���رية يف ح��ي��ات��ه��م ب��غ��ي��ة ت��ق��دمي 

�مل�شاعدة لهم.

نفوق اأطول كلب 
يف العامل 

ن��ف��ق ج���ورج �ل��ع��م��الق ح��ام��ل لقب 
�أط������ول ك��ل��ب يف �ل���ع���امل يف م��ن��زل 
مالكيه يف مقاطعة تك�شون بولية 
�أريزونا �لأمريكية قبل �شهر و�حد 

من بلوغه �لثامنة من �لعمر.
و�أعلن مالكا �لكلب نان�شي وديفيد 
نا�شر عرب �شفحة جورج �لعمالق 
على �لإنرنت عن نفوقه فيما كان 
حماطاًَ بكل من يحبونه قبل �شهر 

و�حده من بلوغه �لثامنة .
غيني�ص  م��و���ش��وع��ة  �ن  �إىل  ي�����ش��ار 
ج��ورج  منحت  �لقيا�شية  ل��الأرق��ام 
 2010 �شباط فرب�ير  �لعمالق يف 
ل��ق��ب �أط������ول ك��ل��ب وه����و م���ن ن��وع 

غر�يت د�ين .
وي��ب��ل��غ ط����ول �ل��ك��ل��ب، �ل�����ذي ي��زن 
من  1.12 مر�ً  كيلوغر�ماً،   111

�ملخلب حتى �لكتف.

من  �لعليا  �لطبقة  ���ش��اد  �ل���ذي  �ل���دفء  �إن  علماء  ق��ال 
على  ���ش��اع��د  �لأخ���ريي���ن  �ل�شهرين  �جل���وي يف  �ل��غ��الف 
حدوث تقل�ص �شئيل يف حجم ثقب طبقة �لأوزون �لتي 

ت�شبب فيها �لإن�شان قرب �لقطب �جلنوبي.
�إىل  ي��رم��ز  علمي  م�شطلح  ه��و  �لأوزون  طبقة  وث��ق��ب 
بقعة من �لغالف �جلوي تعاين من نق�ص يف تركيز غاز 
�إنها  )نا�شا(  �لأمريكية  �لف�شاء  وكالة  وتقول  �لأوزون، 
مربع  كيلومر  مليون   20.9 معدلها  م�شاحة  غطت 
معدلتها  م��ن  ب�6%  �أ�شغر  معدل  وه��و  �لف�شل،  ه��ذ� 
يف  تقع  �لتي  �لأوزون  طبقة  وتقوم   .1990 ع��ام  منذ 
م��وق��ع ع��ال م��ن �ل��غ��الف �جل���وي، بحماية �لأر����ص من 

�لأ�شعة فوق �لبنف�شجية �ل�شارة.  
�أي  �لغالف �جل��وي يف )نا�شا( بول  ويقول كبري علماء 
هو  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ح��دث  مل��ا  �لرئي�شي  �ل�شبب  �إن  ن��ي��وم��ان 
�لعليا من  ظو�هر �لطق�ص �ملحلي، حيث كانت �لطبقة 
�أق��ل يف  �أك��رث دفئا �لأم���ر �ل��ذي �أدى �إىل معدل  �ل��ه��و�ء 
هو  )�ل�شر�تو�شفري  �ل�شر��شفويرية  �ل�شحب  توليد 
�جلزء �لأعلى من �لغالف �جلوي(. ويوجد هذ� �لنوع 
من �ل�شحب يف �لبقع �ملدمرة من طبقة �لأوزون، �لتي 
و�ل��ربوم��ني  ���ش��ام(  )غ��از  �لكلورين  ت�شاعد  ع��ن  نتجت 
)م�����ادة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ���ش��ام��ة وم��وؤك�����ش��دة( �ل��ت��ي ت��ن��ت��ج من 

�لعمليات �ل�شناعية �لتي يقوم بها �لإن�شان.
�أخ��ب��ار  ب��اأن��ه��ا  �ل��ظ��اه��رة  متخ�ش�شون  ع��ل��م��اء  وو���ش��ف 
يف  �لدولية  �لرقابة  مدير  بتلر  جيم�ص  وق��ال  م�شجعة 
و�لبحرية  �لأر���ص �جلوية  �أنظمة  �إد�رة  �أبحاث  خمترب 

�شوف لن يزد�د �لأمر �شوء�. �إنها عالمة جيدة .
�لأوزون  بطبقة  حلقت  �لتي  �لأ���ش��ر�ر  �أن  بتلر  و�أو�شح 
ت�شعينيات  �أو�خ���ر  يف  �حلالية  م�شتوياتها  عند  توقفت 
�لقرن �ملا�شي، و�أ�شاف �إل �أنه ل ميكننا �أن ن�شف ذلك 

باأنه تعاف .
�أتفق نيومان وبتلر على �أنهما ل ي�شتطيعان �جلزم باأن 
�حل���ر�ري  �لن��ح��ب��ا���ص  نتيجة  ه��و  �لأوزون  طبقة  ثقب 

�لذي نتج عن ممار�شات �لإن�شان.
وبينما �شاعد دفء �لطبقات �لعليا من �لغالف �جلوي 
على �إبقاء ثقب �لأوزون �شغري� ن�شبيا، فاإن ن�شف �لكرة 
�لأر�شية �جلنوبي �شجل درجات حر�رة مرتفعة تعترب 
ثاين �أعلى درجات حر�رة م�شجلة ل�شهر �شبتمرب �أيلول 
�ملناخية وحالة �لطق�ص عام  �لظو�هر  منذ بدء تدوين 

.1880
وعلى م�شتوى �لكرة �لأر�شية، فاإن �ل�شهر �ملا�شي يعترب 
��شتمر�ر� ل�342 �شهر� �شبقته كانت فيها حر�رة �لأر�ص 

�أعلى من معدلتها يف �لقرن �لع�شرين.

تفاوؤل بتقل�ض ثقب طبقة الأوزون 

كورتني يف فيلمني من اإخراج جويل وكرو 
�أجنلينا جويل  �لنجمني  �إخ��ر�ج  فيلمني من  كورتني، يف  ج��اي  �لأ���ش��ر�يل،  �ملمثل  يطل 
ور��شل كرو. وذكر موقع )ديدلين( �لأمريكي �أن كورتني �شيطل يف فيلم �أنربوكن �لذي 
ز�مبرييني،  لوي�ص  �ل�شابق  �لأوملبي  �لعد�ء  حياة  من  و�مل�شتوحى  �إخر�جه،  جويل  تتوىل 

�لذي عانى �لأمرين �أثناء �أ�شره لدى �شجانني يابانيني. ويوؤدي كورتني يف �لفيلم دور هاغ 
كابرنال، وهو طيار قدمي يف �حلرب �لعاملية �لثانية يتورط يف و�شط معركة �شر�شة �إىل جانب 

ز�مبرييني، �لذي يوؤدي دوره جاك �أوكونال. ثم ينتقل كورتني �إىل ذ� و�تر ديفايرن ، �لذي 
�أ�شر�يل  �أحد�ثه حول  ت��دور  و�ل��ذي  ك��رو،  لر��شل  �لأوىل  �لإخر�جية  �لتجربة  ي�شكل 

ي�شافر �إىل تركيا يف حماولة للعثور على جثث �أبنائه �لثالثة، �لذين قتلو� هناك 
�لفيلم �لعقيد �شي�شيل هيلتون،  �لثانية. ويوؤدي كورتني يف  �لعاملية  �أثناء �حلرب 
�جلندي �لذكي و�لقوي �لذي ينظم �مل�شاعي �لر�مية �إىل حتديد هوية ع�شر�ت 
�آلف �جلنود �لذين قتلو� يف غاليبويل، وي�شمح للو�لد بالبقاء و�لبحث عن جثث 

�أبنائه. كما ي�شارك كرو و�أولغا كوريلنكو باأد�ء دوري �لبطولة يف �لفيلم.


