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بعد الهزمية الثقيلة امام الربازيل..
م�ضاعر متناق�ضة لبديل الإمـارات الناجح

عربي ودويل

زايــــد للإ�ضكـــــان يعلــــن اأ�ضمــــاء 821 مواطنــــا 
مــــن فئة ا�ضتكـمـــــــال م�ضكــــن

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

اليوم تون�ص بني خيارين: 
احلوار..اأو ال�ّضدام..!

•• دبي- وام:

د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
جممع  م�شروع  م��ن  �الوىل  �ملرحلة  �أم�����س  �هلل  رع���اه 
�لذي  �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 

على  وت��ق��وم  دب��ي  يف  للطاقة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  يتبناه 
بتكلفة  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  وت�شغيله  �إد�ر�ت�����ه 
مليار   12 �ىل  ت�شل  ب��ال��ك��ام��ل  للم�شروع  �ج��م��ال��ي��ة 
تناهز  �نتاجية  وبقدرة  دره��م  مليار  ع�شر  �ثنا  دره��م 

�ألف ميغاو�ط.
)�لتفا�شيل �س3-2(

   

مقتل ع�سكري ومدين يف هجوم يف �سيناء 
�إحالة 4 �شباط �شرطة للمحاكمة بتهمة 

�لت�شبب مبقتل 37 �شجينا خالل ترحيلهم
•• القاهر-وكاالت:

قال متحدث با�شم �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية �ن ع�شكريا ومدنيا قتال 
و�أ�شيب خم�شة جمندين �م�س يف هجوم على حافلتني مدنيتني تقالن 
حممد  �أح��م��د  �ملتحدث  وو���ش��ف  �شيناء.  �شمال  مبحافظة  جمندين 
�لعنا�شر  باأنهم من  �ملهاجمني  في�شبوك  على موقع  علي يف �شفحته 
�الرهابية م�شيفا �أنهم فجرو� ثالث عبو�ت نا�شفة و�أطلقو� �لر�شا�س 

بغز�رة على �حلافلتني قرب مدينة رفح.
�ربعة �شباط  �حالة  �م�س  �مل�شري  �لعام  �لنائب  من جهة �خرى قرر 
يف �ل�شرطة للمحاكمة �جلنائية �لعاجلة بتهمة �لت�شبب يف مقتل 37 
�شجينا ��شالميا باطالق �لغاز �مل�شيل للدموع يف �شيارة لنقل �مل�شاجني 
قبل �شهرين. وقالت �لوكالة �لر�شمية �مل�شرية �ن �لنائب �لعام ه�شام 
و3 �شباط  �جل��دي��دة  �شرطة م�شر  ق�شم  م��اأم��ور  نائب  �ح��ال  ب��رك��ات 
مل�شوؤوليتهم  وذل��ك  �لعاجلة،  �جلنائية  �ملحاكمة  �إىل  بالق�شم  �آخرين 
�لرتحيالت  ب�شيارة  ينقلون  كانو�  �لذين  �ملتهمني  من   37 وف��اة  عن 
من ق�شم م�شر �جلديدة �إىل �شجن �أبو زعبل منت�شف �شهر �غ�شط�س 

�لفائت.

�غتيال فل�شطيني يف �ل�شفة وتوغل يف غزة
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

مقاوما  �لثالثاء  �شباح  قتل  �إن��ه  �الإ�شر�ئيلي  �الح��ت��الل  جي�س  ق��ال 
فل�شطينيا حت�شن يف كهف قرب قرية كفر نعمة غرب ر�م �هلل و�شط 
�أخ��رى، قال  �ل�شفة �لغربية خالل تبادل الإط��الق �لنار. ومن جهة 
�شكان حمليون �إن �أربع جر�فات ع�شكرية تابعة للجي�س �الإ�شر�ئيلي 

نائب رئي�س �لدولة خالل تد�شينه �ملرحلة �الوىل من م�شروع جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية )و�م(

د�سن املرحلة الأوىل من م�سروع جممع الطاقة ال�سم�سية و�سهد اإطالق تطبيق البيئة الذكية 

حممد بن ر��شد: م�شاريع �لطاقة ت�شكل ع�شب 
�حلياة �لع�شرية و�لتنمية �مل�شتد�مة لدولتنا

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:01            
الظهر.......    12:07  
الع�رص........   03:29   
املغرب.....   05:50  

الع�ساء......   07:22

�ملوقع �اللكرتوين�لربيد �اللكرتوين

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�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�الأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �الأمان 

تغطي دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �الت�شاالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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•• عوا�صم-وكاالت:

���ش��ق��ط ع�����ش��ر�ت �ل��ق��ت��ل��ى و�جل���رح���ى ج����ر�ء ق�شف 
وق��رى  دم�شق  ري��ف  يف  �ملليحة  بلدة  �لنظام  ق��و�ت 
َم��ه��ني وَح����و�ري����ن يف ري���ف ح��م�����س، ع��ق��ب �إع���الن 
كتيبتي  م��ق��ّري  ع��ل��ى  �شيطرتها  �مل��ع��ار���ش��ة  ق���و�ت 
�لهجانة و�ملدفعية بريف حم�س، يف حني تو��شلت 

�ال�شتباكات و�ملعارك بعدد من �ملدن �الأخرى.
ولقي عدد من �لقتلى، بينهم ثالثة �أطفال، حتفهم 
جر�ء ق�شف �ملليحة، يف حني حتدث نا�شطون عن 

�شقوط جرحى.
و�أفاد نا�شطون باأن مقاتالت �لنظام �شنت غارتني 
تاميكو  مبجمع  �ملحيطة  �ملنطقة  ع��ل��ى  ج��وي��ت��ني 
ب�شقوط  ن��ا���ش��ط��ون  �أف����اد  بينما  �مل��ل��ي��ح��ة،  ب��ل��دة  يف 
�شاروخ �أر�س �أر�س بني حاجزي تاميكو و�لنور يف 

�ملنطقة.
يف  �ندلعت  عنيفة  ��شتباكات  �إن  �شام  �شبكة  وقالت 
�لغوطة  يف  �ملليحة  ب��ل��دة  يف  �ل��ن��ور  ح��اج��ز  حميط 
�أن ق�شف  �إىل  م�����ش��رة  دم�����ش��ق،  ب��ري��ف  �ل�����ش��رق��ي��ة 

�لطر�ن �حلربي ��شتهدف ب�شاتني �لبلدة ذ�تها.
يف حني مت ��شتخد�م ر�جمات �ل�شو�ريخ و�ملدفعية 
�ل�شام ود�ريا ومناطق  �لثقيلة يف ق�شف مع�شمية 

عدة بالغوطة �ل�شرقية.
ك��م��ا ���ش��م��ل �ل��ق�����ش��ف �الأح����ي����اء �ل�����ش��ك��ن��ي��ة يف ب��ل��دة 
ج�شرين بريف دم�شق م�شفر� عن عدة جرحى، يف 
حني ��شتهدفت غارة جوية منازل �ملدنيني يف بلدة 
�إىل  �أدى  مم��ا  �ل�شرقية  بالغوطة  �لع�شافر  دي��ر 

دمار كبر و�شقوط ع�شر�ت �جلرحى.

باملدفعية  ق�شفا  �إن  �شام  �شبكة  قالت  دم�شق  ويف 
�لثقيلة ��شتهدف �أحياء برزة و�لت�شامن.

يف �الأثناء، قال نا�شطون �إن قو�ت �لنظام �ل�شوري 
�ل�شو�ريخ  ور�ج��م��ات  �حل��رب��ي  بالطر�ن  ق�شفت 

قرى َمهني وَحو�رين يف ريف حم�س.  
قتلو�  مدنيني  �شتة  ف��اإن  لالأنباء  �شمارت  وبح�شب 
وج����رح �ل��ع�����ش��ر�ت �أم�������س �الث���ن���ني ج����ر�ء �لق�شف 

�جلوي �لذي ��شتهدف َمهني.
وت�شر �لتفا�شيل �إىل �أن �لطر�ن �حلربي ق�شف 
�ل��ب��ل��دة، مم��ا خ��ل��ف دم�����ار�ً يف  �ل�شكنية يف  �مل���ن���ازل 
�أه��ايل  معظم  ن��زوح  م��ع  بالتز�من  وذل��ك  بع�شها، 

مهني �إىل �ملناطق �ملجاورة.
وليام  �لربيطاين  �خلارجية  وزي��ر  �علن  �شيا�شيا 
�شرورة  على  متو�فقون  �شوريا  ����ش��دق��اء  �ن  هيغ 
�ال ي�شطلع �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد باأي دور 
�الم��ر حظي  ه��ذ�  �ن  م��وؤك��د�  �ملقبلة،  �حلكومة  يف 

مبو�فقة �شاملة �لثالثاء يف لندن.
جمموعة  �ك��دت  لالجتماع،  �خلتامي  �لبيان  ويف 
����ش��دق��اء ���ش��وري��ا �ي�����ش��ا �ل��ت��و�ف��ق ع��ل��ى �ن �ال���ش��د 
�ي��دي��ه��م  �ل��ذي��ن تلطخت  �ل��ق��ري��ب��ني  وم�����ش��اع��دي��ه 
�شوريا، م�شيفة  �ي دور يف  بالدماء لن يكون لهم 
هذ�  خ��الل  �رت��ك��ب��ت  �ف��ع��ال  على  �ملحا�شبة  ينبغي 

�لنز�ع.
م��ن ج��ان��ب��ه �أب��ل��غ �أح��م��د �جل��رب��ا رئ��ي�����س �الئ��ت��الف 
�ل��وط��ن��ي �ل�����ش��وري �مل��ع��ار���س �حل��ل��ف��اء �ل��غ��رب��ي��ني 
حمادثات  يح�شر  لن  �الئتالف  �أن  �م�س  و�لعرب 
�ذ� كان هدفها هو  �ال  �ملقرتحة يف جنيف  �ل�شالم 

رحيل �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد.

اأ�سدقاء �سوريا متوافقون على رف�ض اأي دور لالأ�سد يف امل�ستقبل 

ع�شر�ت �لقتلى و�جلرحى بق�شف ريفي دم�شق وحم�ص 

نتقدم
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل معايل

�لفريق �شاحي خلفان متيم
القائد العام ل�سرطة دبي

مبنا�سبة
تعيني معاليه نائبا لرئي�ض ال�سرطة والأمن العام  بدبي

والذي يعد منوذجا للولء والنتماء والتفاين يف حب الوطن وخدمته وال�سهر على اأمنه و�سالمته 
وكذلك للدور الكبري الذي لعبه معايل الفريق �ساحي خلفان متيم يف اإر�ساء املنظومة الأمنية املتكاملة والفعالة 

التي �ساهمت يف حتقيق اأعلى معدلت الأمن وال�ستقرار املجتمعي ، ومكنت من توفري املناخ الآمن وامل�ستقر 
 والذي يعترب من اأهم مقومات النه�سة ال�ساملة يف الدولة 

والله ويل التوفيق
فاروق �بوبكر - ر�مي فاروق �بوبكر

وجميع امل�سوؤولني والعاملني يف قرطا�سية فاروق العاملية
قرطا�سية فاروق العاملية
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د�سن املرحلة الأوىل من م�سروع جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 

حممد بن ر��شد: م�شاريع �لطاقة خا�شة �ملتجددة منها ت�شكل ع�شب �حلياة �لع�شرية و�لتنمية �مل�شتد�مة لدولتنا
••  دبي- وام:

د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل �أم�س �ملرحلة �الوىل 
م���ن م�������ش���روع جم��م��ع حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية 
�ل������ذي ي��ت��ب��ن��اه �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى 
للطاقة يف دبي وتقوم على �إد�ر�ته 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وت�شغيله 
بتكلفة �جمالية للم�شروع بالكامل 
�ثنا  دره����م  م��ل��ي��ار   12 �ىل  ت�����ش��ل 
ع�شر مليار درهم وبقدرة �نتاجية 

تناهز �ألف ميغاو�ط.
وع���ق���ب و����ش���ول ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ي��ر�ف��ق��ه 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
�ل�شيخ مكتوم بن  عهد دبي و�شمو 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب��ي �ىل م��وق��ع �مل�����ش��روع يف 
طريق  على  �ل��دح��ل  �شيح  منطقة 
دب������ي - �ل����ع����ني ب������دئ �الح���ت���ف���ال 
نائب  كلمة  ث��م  �لوطني  بال�شالم 
يف  للطاقة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�س 
�ملهند�س �شعيد حممد  دبي �شعادة 
�لطاير �لرئي�س �لتنفيذي وع�شو 
لهيئة  �مل���ن���ت���دب  �الد�رة  جم��ل�����س 

ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي �ل����ذي رح��ب 
ب�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ر�ع����ي �مل�����ش��روع 
و�الحتفال بتد�شني �ملرحلة �الأوىل 
م��ن��ه م��ع��ت��رب� �أن �مل�����ش��روع �ل��و�ع��د 
و�ل���ف���ري���د م���ن ن���وع���ه يف �مل��ن��ط��ق��ة 
وحيوية  ن��وع��ي��ة  �إ���ش��اف��ه  �شي�شكل 
ل���ل���م�������ش���اري���ع �ل���ع���م���الق���ة خ��ا���ش��ة 
يف جم����ال �ال����ش���ت���د�م���ة و�ل��ط��اق��ة 

�لبديلة و�ملتجددة.
و�أو���ش��ح �ل��ط��اي��ر �أن �مل�����ش��روع كان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقه  قد 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم يف 
يناير 2012 كاأحد �كرب م�شاريع 

�لطاقة �ملتجددة يف �ملنطقة.
�مل�����ش��روع  �أن  �ىل  �ل��ط��اي��ر  و�أ�����ش����ار 
�ل��ع��م��الق ه���و م���ن �ه����م �مل�����ش��اري��ع 
�ل��ت��ط��وي��ري��ة �ل��ط��م��وح��ة �ل��ه��ادف��ة 
�ىل حتقيق روؤية �الإمار�ت 2021 
وتعزيز مكانة دبي �لريادية كمركز 
مايل وجت��اري و�شياحي عاملي �ىل 
ج���ان���ب ت��ر���ش��ي��خ م����ب����ادرة ���ش��اح��ب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة 
دبي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�خل���ا����ش���ة ب���االق���ت�������ش���اد �الخ�����ش��ر 

لتنمية م�شتد�مة.
و�أك�����د �ن �مل�������ش���روع ه���و �ح����د �ه��م 
لتنويع  دبي  ��شرت�تيجية  مكونات 
م�شادر �لطاقة يف دبي حيث يوفر 

�لر�ئدة  �مل�شاريع  �ه��م  �ح��د  ي�شكل 
�إىل  ف��ه��و  يف جم����ال �ال����ش���ت���د�م���ة 
�لطاقة  جانب كونه مركز� النتاج 
و�لتطوير  للبحوث  مركز�  ي�شمل 
�لطاقة  تقنيات  ل��دع��م  و�الب��ت��ك��ار 
و�شموله  �لطاقة  وكفاءة  �ملتجددة 
ك���ذل���ك ع��ل��ى �أك���ادمي���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة 
و�إع���د�د  �ل��ك��و�در  لتاهيل  �ملتجددة 
�لطاير  و�ختتم  �لقادمة.  �الأجيال 
�أن �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن �مل�����ش��روع 
���ش��ت��ك��ون ب���ن���ظ���ام �مل���ن���ت���ج �مل�����ش��ت��ق��ل 
�لقطاعني  ب��ني  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  وذل���ك 
�ل�شيد  و�أل���ق���ى  و�خل����ا�����س.  �ل���ع���ام 
ج��ي��م ه���ي���وز �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شركة  ���ش��والر  ف��ر���ش��ت  ل�شركة 
فيها  ��شاد  كلمة  للم�شروع  �ملنفذة 
ب��االه��ت��م��ام �ل��ك��ب��ر �ل�����ذي ت��ول��ي��ه 
قيادة وحكومة يف  �الإم���ار�ت  دول��ة 
و�لتطوير  �لنمو  م�شتويات  رف��ع 
فيما  خ��ا���ش��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  �شتى  يف 
�ملتجددة  �لطاقة  مب�شاريع  يت�شل 
..م�شر� �إىل �أن م�شروع حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية 
لت�شميم  ج��دي��دة  معاير  ير�شي 
�ل�شم�شية  �لطاقة  حمطات  وبناء 
يف دولة �الإمار�ت و�ملنطقة. و�أعلن 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملرحلة  �إط����الق  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
�لثانية من �مل�شروع بالتوقيع على 

لوحة كهرو�شوئية ..مهنئا �شموه 
�ملرحلة  �جن��ز  �ل��ذي  �لعمل  فريق 
�ل��زم��ن  يف  �مل�������ش���روع  م���ن  �الأوىل 
�ملحدد و�أ�شاد يف هذ� �ل�شياق بدور 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دب��ي 
�للذين  دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة 
�الإم���ار�ت  روؤي���ة  بتحقيق  يلتزمان 
2021 ..موؤكد� �شموه �أن م�شاريع 
�مل���ت���ج���ددة منها  �ل���ط���اق���ة خ��ا���ش��ة 
ت�����ش��ك��ل ع�����ش��ب �حل���ي���اة �ل��ع�����ش��ري��ة 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������ش���ت���د�م���ة ل��دول��ت��ن��ا 
�حلبيبة و�شعبنا �لذي يتطلع دوما 
و�ال�شتقر�ر.  و�لرخاء  �لتقدم  �إىل 
�ل���ت���ن���م���ي���ة  �أن  �����ش����م����وه  و�ع������ت������رب 
م�����ش��اري��ع  �إىل  �مل�����ش��ت��د�م��ة حت��ت��اج 
ن��وع��ي��ة ت��ط��ال ج��م��ي��ع �ل��ق��ط��اع��ات 
�لذي  �لطاقة  قطاع  ر�أ�شها  وعلى 
�لرئي�شي  بال�شريان  �شموه  و�شفه 
باحلياة  �مل�شاريع  ه��ذه  �ل��ذي مي��د 
و�الإ���ش��ت��د�م��ة وحت��ق��ي��ق �الأه����د�ف 
خدمة  يف  و�ملتمثلة  منها  �مل��رج��وة 
دون  �مل��ت��الح��ق��ة  و�ج��ي��ال��ن��ا  �شعبنا 
هذه  وك��ل  �شموه  ..م�شيفا  توقف 
�مل�شاريع �لتنموية �مل�شتد�مة حتتاج 
�إىل ع��ق��ول و���ش��و�ع��د �أب��ن��اء وب��ن��ات 
و�أل��ق��ى   . �مل���و�ق���ع  ك��اف��ة  يف  �شعبنا 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ..م���ن ع��ل��ى ب��رج 
نظرة  �مل�شروع  موقع  على  م�شرف 

�إع���ج���اب و���ش��ع��ادة و�رت���ي���اح ب��اجن��از 
�لتقطت  ثم  �لعظيم  �مل�شروع  ه��ذ� 
ل�����ش��م��وه �ل�������ش���ور �ل���ت���ذك���اري���ة مع 
رئ��ي�����س وف���ري���ق �ل��ع��م��ل �ل����ذي بلغ 
وفنيا  م��ه��ن��د���ش��ا   1285 ت���ع���د�ده 
وعامال عملو� لفرتة زمنية ناهزت 
�مل��ل��ي��ون ورب���ع �مل��ل��ي��ون ���ش��اع��ة عمل 
دون �أي حو�دث �أو �أ�شر�ر و�حلمد 
�شمو  �لتد�شني  حفل  ح�شر   . هلل 
مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
رئي�س هيئة دبي للطر�ن �لرئي�س 
�الإم��ار�ت  �الأعلى ملجموعة طر�ن 
للطاقة  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  يف 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل 
�لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير 
بن  �شهيل  وم��ع��ايل  و�مل��ي��اه  �لبيئة 
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
�شلطان  �لدكتور  ومعايل  �لطاقة 
ب��ن �أح��م��د ���ش��ل��ط��ان �جل��اب��ر وزي��ر 
دول�����ة وم���ع���ايل حم��م��د �إب���ر�ه���ي���م 
�ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب 
�ل�شمو حاكم دبي ومعايل �لفريق 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي 
�إىل  بدبي  �لعام  و�الأم���ن  �ل�شرطة 
ج��ان��ب ع���دد م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني 
وروؤ���������ش��������اء وم������دي������ري �ل�����دو�ئ�����ر 
و�لفعاليات  و�مل��ح��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

�الإقت�شادية بدبي. 

�ملئة  1 يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  �نتاج 
بحلول  �لطاقة  �نتاج  جمموع  من 
بحلول  �مل��ئ��ة  5 يف  و   2020 ع��ام 
بتقنية  ي��ع��م��ل  وه���و   2030 ع���ام 
�الأل������و�ح �ل��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة وب��ق��درة 
ت�شل  �الوىل  للمرحلة  �ن��ت��اج��ي��ة 
�ل��ط��اق��ة  13 م��ي��ج��او�ط م��ن  �ىل 
و�شيتم ربطه ب�شبكة هيئة كهرباء 
نائب رئي�س  . و�و���ش��ح  دب��ي  ومياه 
ل��ل��ط��اق��ة ع�شو  �مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى 
�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �الإد�رة  جمل�س 
وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�أعلى  وف��ق  �ن�شئت  �ملحطة  �ن  دب��ي 
�ملعاير �لعاملية يف �ملجاالت �لتقنية 

و�ل�شحة و�ل�شالمة و�لبيئة.
و�����ش����رح ���ش��ع��ي��د �ل���ط���اي���ر ن��وع��ي��ة 
�ملحطة  يف  �مل�شتخدمة  �لتقنيات 
ح��ي��ث ق����ال �ن �مل��ح��ط��ة �ل��ع��ام��ل��ة 
ب��ت��ق��ن��ي��ة �الأل�������و�ح �ل��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة 
ت���ع���ت���رب �الك��������رب م�����ن ن����وع����ه����ا يف 
�فريقيا  و�شمال  �الو���ش��ط  �ل�شرق 
فريدة  تقنيات  فيها  و��شتخدمت 
خلية  �أل����ف   152 ب��ن��ح��و  متمثلة 
���ش��وئ��ي��ة م��ت�����ش��ل��ة ب���ث���الث ع�����ش��رة 

عاك�شة  م��ب��ان  يف  م��ث��ب��ت��ة  حم��ول��ة 
وه���ي ت��ق��وم ب��ت��ح��وي��ل �جل��ه��د �ىل 
وت���ن���ت���ج ح����و�يل  ك��ي��ل��وف��ول��ت   33
24 م��ل��ي��ون ك��ي��ل��وو�ط ���ش��اع��ة من 

�لكهرباء �شنويا.
�النبعاثات  تخفي�س  كمية  وتبلغ 
طن  �أل���ف   15 ح���و�يل  �لكربونية 
���ش��ن��وي��ا . وم����ع ق����رب �ل��ت�����ش��وي��ت 
�شت�شت�شيف  �ل��ت��ي  �ل���دول���ة  ع��ل��ى 
�إىل  �لطاير  �أ���ش��ار   2020 �ك�شبو 
ب��ن  �ن م�������ش���روع جم���م���ع حم���م���د 
ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية 

نتقدم
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل معايل

�لفريق �شاحي خلفان متيم
القائد العام ل�سرطة دبي

مبنا�سبة
تعيني معاليه نائبا لرئي�ض ال�سرطة والأمن العام  يف دبي
والذي يعد منوذجا للولء والنتماء والتفاين يف حب الوطن 

وخدمته وال�سهر على اأمنه و�سالمته  وكذلك للدور الكبري الذي 
لعبه معايل الفريق �ساحي خلفان متيم يف اإر�ساء املنظومة الأمنية 

املتكاملة والفعالة  التي �ساهمت يف حتقيق اأعلى معدلت الأمن 
وال�ستقرار املجتمعي ، ومكنت من  توفري املناخ الآمن وامل�ستقر   

والذي يعترب من اأهم مقومات النه�سة ال�ساملة يف الدولة 
والله ويل التوفيق

ح�شن �شلمان نا�شر و�والده 
زهرة اليو�سف لل�سرافة

نتقدم
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل معايل

�لفريق �شاحي خلفان متيم
القائد العام ل�سرطة دبي

مبنا�سبة
تعيني معاليه نائبا لرئي�ض 

ال�سرطة والأمن العام  يف دبي
والذي يعد منوذجا للولء والنتماء 

والتفاين يف حب الوطن وخدمته وال�سهر 
على اأمنه و�سالمته  وكذلك للدور الكبري 
الذي لعبه معايل الفريق �ساحي خلفان 

متيم يف اإر�ساء املنظومة الأمنية املتكاملة 
والفعالة  التي �ساهمت يف حتقيق اأعلى 
معدلت الأمن وال�ستقرار املجتمعي ، 

ومكنت من  توفري املناخ الآمن وامل�ستقر 
 والذي يعترب من اأهم مقومات النه�سة 

ال�ساملة يف الدولة 
والله ويل التوفيق

حممد �شريف خنجي

نتقدم
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل معايل

�لفريق �شاحي خلفان متيم
القائد العام ل�سرطة دبي

مبنا�سبة
تعيني معاليه نائبا لرئي�ض 

ال�سرطة والأمن العام  يف دبي
والذي يعد منوذجا للولء والنتماء 

والتفاين يف حب الوطن وخدمته وال�سهر 
على اأمنه و�سالمته  وكذلك للدور الكبري 
الذي لعبه معايل الفريق �ساحي خلفان 

متيم يف اإر�ساء املنظومة الأمنية املتكاملة 
والفعالة  التي �ساهمت يف حتقيق اأعلى 
معدلت الأمن وال�ستقرار املجتمعي ، 

ومكنت من  توفري املناخ الآمن وامل�ستقر 
 والذي يعترب من اأهم مقومات النه�سة 

ال�ساملة يف الدولة 
والله ويل التوفيق

�حمد حممد �لدالل - حممود حممد �لدالل
موؤ�س�سة الدلل العقارية 
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حما�شرة �شحية يف �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية �شمن فعاليات �الأ�شبوع �لوردي
•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  �أكادميية  تنظمه  �ل��ذي  �ل��وردي  �الأ�شبوع  فعاليات  �م�س  تو��شلت 
�الأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  يف  مقرها  يف  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت 
لدعم وقاية وتوعية �لن�شاء ب�شرطان �لثدي وتعزيز منط �حلياة �ل�شحي 
�لفرتتني  وذلك يف  �جل��اري  �أكتوبر   24 �لفعاليات حتى  وت�شتمر  لديهن 
�أكادميية  نظمت  �ل�شباحية  �لفعاليات  �شمن  ومن  و�مل�شائية.  �ل�شباحية 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية حما�شرة توعوية �شحية قدمتها 
�لدكتورة �ألبنا جني و�ملدربة �ل�شحية بري�شيال من م�شت�شفى اليف الين 
�الأ�شبوع  فعاليات  يف  �شاركن  جامعيات  طالبات  م��ن  كبر  ع��دد  بح�شور 
�لوردي. وبد�أت �ملحا�شرة بعر�س فيلم ق�شر عن مر�س �ل�شرطان ب�شفة 
عامة من حيث تعريفه وما ي�شببه من خلل يف ن�شاط بع�س �الأع�شاء كما 

�أهمها  من  و�لتي  �ملر�س  ه��ذ�  من  �لوقاية  ط��رق  على  �ل�شوء  ت�شليط  مت 
�ل��ت��دخ��ني و����ش��ت��ب��د�ل �لوجبات  �ل��ب��دين و�الإق����الع ع��ن  �لن�شاط  مم��ار���ش��ة 
�لتطعيمات  بع�س  توجد  وكذلك  مفيد  وغ��ذ�ء  �شحية  باأطعمة  �ل�شريعة 
�لتي ت�شاهم يف �لوقاية من هذ� �ملر�س مثل �لتطعيم �شد �شرطان �لرحم. 
�ألبنا جني �شرحا مف�شال عن �شرطان �لثدي ون�شبة  ثم قدمت �لدكتورة 
للثدي  �ل��ذ�ت��ي  �لفح�س  وخ��ط��و�ت  و�حلا�شر  �ملا�شي  بني  ما  به  �الإ�شابة 
�إجر�ئه ب�شكل دوري و�شرورة �لقيام بالفح�س �ل�شريري  �أهمية  ..موؤكدة 
للثدي كل ثالث �شنو�ت �عتبار� من �شن 20 �شنة وكل �شنة �بتد�ء من �شن 
�مل��ر�أة و�عية �إىل �أي تغر�ت قد تطر�أ  �أن تكون  40 �شنة. ونوهت باأهمية 
على مظهر �أو �إح�شا�س �لثدي خالل �لفرت�ت ما بني �لفحو�شات و�أ�شارت 
�إىل كيفية �لك�شف �ملبكر عن �شرطان �لثدي كما عر�شت �شور� تو�شيحية 
ملر�حل �الإ�شابة بهذ� �ملر�س. وقدمت �لدكتورة �ألبنا جني �أي�شا نبذة عن 

للك�شف  و�شيلة  �أدق  يعترب  �ل��ذي  �ملاموجر�م  للثدي  �الإ�شعاعي  �لت�شوير 
�لت�شوير  هذ�  باإجر�ء  �لن�شاء  جميع  ون�شحت  �لثدي  �شرطان  عن  �ملبكر 
تاريخ  ذل��ك يف ح��ال وج��ود  �أو قبل  40 عاما  �شن  م��ن  �عتبار�  �شنتني  ك��ل 
عائلي لالإ�شابة ب�شرطان �لثدي يف عائلة �ل�شخ�س. ويذكر �أن �إجر�ء هذ� 
�لفح�س ي�شتغرق عادة �أقل من 15 دقيقة و�أن �لربنامج �لوطني للك�شف 
�ملاموجر�م جمانا  �الإ�شعاعي  �لت�شوير  يوفر  و�لطفل  �ملر�أة  ل�شحة  �ملبكر 
لكن جتب �الت�شال وحجز موعد م�شبق. ويف نهاية �ملحا�شرة د�ر حو�ر بني 
�لدكتورة �ألبنا جني وبع�س �لطالبات حيث �أجابت على ت�شاوؤالتهن حول 

مر�س �شرطان �لثدي.
بنت  فاطمة  �أكادميية  الإد�رة  �جلزيل  �شكرهن  عن  �حلا�شر�ت  و�أع��رب��ت   
�ل�شحي  �لوعي  و�إث��ر�ء  بخلق  �هتمامهم  على  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك 

و�لريا�شي لدى �لن�شاء من كافة �لفئات �لعمرية.

حممد بن ر��شد يعني عي�شى كاظم 
رئي�شا ملجل�ص �إد�رة �شوق دبي �ملايل 

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما 
الإمارة دبي مر�شوما بتعيني عي�شى عبد�لفتاح كاظم رئي�شا 

ملجل�س �إد�رة �شوق دبي �ملايل.

حممد بن ر��شد ي�شهد �إطالق تطبيق �لبيئة �لذكية لوز�رة �لبيئة و�ملياه

حممد بن ر��شد يح�شر �جلل�شة �الأوىل لندوة مناق�شة �شعار معر�ص �ك�شبو �لدويل 2020
•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل �جلل�شة �الأوىل 
ل���ن���دوة م��ن��اق�����ش��ة ���ش��ع��ار م��ع��ر���س 
ت��و����ش��ل   2020 �ل����دويل  �ك�����ش��ب��و 
�ل���ع���ق���ول و���ش��ن��ع �مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل��ت��ي 
�الآيرينا مبدينة  �نطلقت يف قاعة 
جمر� يف دبي �شباح �م�س بح�شور 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
دب��ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر�����ش���د 
و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو 
للطر�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طر�ن  ملجموعة  �الأعلى  �لرئي�س 
�لوطنية  �للجنة  رئي�س  �الإم���ار�ت 
وح�����ش��د   2020 الإك�����ش��ب��و  �ل��ع��ل��ي��ا 
من �مل�شوؤولني و�خلرب�ء ومندوبي 
زه���اء 167 دول���ة .. �الع�����ش��اء يف 
ومقره  للمعار�س  �ل���دويل  �ملكتب 
ب��اري�����س - وه���و �مل��ن��ظ��م��ة �ل��دول��ي��ة 

�ال�شر�ف  عن  �مل�شوؤولة  �حلكومية 
على عملية �ختيار �لدول �مل�شيفة 
و�مل�شوؤولة  �ل��دويل  �ك�شبو  ملعار�س 

عن تنظيمه.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى  وقد 
قبيل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
250 مندوبا  �لتئام �جلل�شة نحو 
�لندوة  ي�شاركون يف  دوليا  وخبر� 
�لتي ت�شتمر ثالثة �أيام ورحب بهم 
�ل�شور  معهم  له  و�لتقطت  �شموه 
�لتذكارية ثم �شافحهم فرد� فرد� 
�ل��ن��ج��اح يف  ومتمنيا  ب��ه��م  م��رح��ب��ا 
 2020 مناق�شاتهم ل�شعار �ك�شبو 
�ل��ذي �عتمدته دول��ة �الإم����ار�ت يف 
حال فوزها با�شت�شافة هذ� �حلدث 
 2020 �لعام  يف  �ل�شهر  �ل��دويل 
متنى  كما  دب���ي.  مدينة  رح���اب  يف 
�لذين  �الإم�����ار�ت  ل�شيوف  �شموه 
ميثلون 167 دولة طيب �الإقامة 
على �أر�س �الإمار�ت وق�شاء �أوقات 
�شعيدة و�لتعرف �إىل معامل دولتنا 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�مل���ع���ا����ش���رة وث��ق��اف��ة 
�شعبنا و�إرثه �حل�شاري وجمتمعنا 
�مل����ت����ن����وع. وك�������ان م����ع����ايل �ل�����ش��ي��خ 

ع���ام د�ئ�����رة �ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ت�����ش��وي��ق 
�ل���ت���ج���اري. ك��م��ا ح�����ش��ره��ا ���ش��ع��ادة 
���ش��ل��ط��ان �أح���م���د ب���ن ���ش��ل��ي��م رئي�س 
م��وؤ���ش�����ش��ة �مل�����و�ينء ب��دب��ي و���ش��ع��ادة 
حم��م��د �أح���م���د �ل��ق��م��زي و���ش��ع��ادة 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي 
و���ش��ع��ادة م��ن��ى غ���امن �مل����ري مدير 
ع����ام �مل��ك��ت��ب �الإع����الم����ي حل��ك��وم��ة 
�ل�شفر حممد مر  �شعادة  و  دبي 
�لدولة  �شفر  �لرئي�شي  �هلل  عبد 
�إىل  �لفرن�شية  �جل��م��ه��وري��ة  ل��دى 
�لبعثات  ج��ان��ب ع���دد م��ن روؤ����ش���اء 
�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة و�ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة يف 
�ل��دول��ة. وق��د رح��ب معايل �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �آل ن��ه��ي��ان يف 
�أن  لهم  م��وؤك��د�  باحل�شور  كلمته 
دول��ت��ن��ا ب��ك��ل ط��اق��ات��ه��ا �ل��ب�����ش��ري��ة 
على  ق���ادرة  و�مل��ادي��ة  و�للوج�شتية 
�ك�شبو  معر�س  و�إجن��اح  ��شت�شافة 
�لدولية  �شمعته  وتر�شيخ   2020
�ل��دول  و�أه����د�ف  وحتقيق غ��اي��ات��ه 
فعالياته.  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �الأع�����ش��اء 
�لتنمية  بر�مج  �إىل  معاليه  و�أ�شار 

ق���ي���ادت���ن���ا وع���ل���ى ر�أ����ش���ه���ا ���ش��اح��ب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
على  ��شت�شافتها  ع��ل��ى  �هلل  رع���اه 
�أر�س دولتنا �حلبيبة لبناء ج�شور 
�ل���ت���و�����ش���ل �ل���ث���ق���ايف و�الإن�������ش���اين 
و�ل���ت���ج���اري ب���ني دول�����ة �الإم�������ار�ت 
�ىل  و�شوال  �لعامل  و�شعوب  ودول 
�ملعار�س  حتقيق �هد�ف مثل هذه 
�ملتمثلة  و�مل��ن��ت��دي��ات  و�مل����وؤمت����ر�ت 
بتعزيز �النفتاح �لثقايف و�الن�شاين 
�شعبنا  بني  و�لتجاري  و�ل�شياحي 
�لعامل وبناء عامل ي�شوده  و�شعوب 
�ل�����ش��الم و�ل��ت��ع��اي�����س و�مل��ح��ب��ة بني 
كافة �الأع��ر�ق و�لثقافات . و�أوج��ز 
و�لثابتة  �الأ�شا�شية  �ملبادئ  معاليه 
دولتنا  �شيا�شة  عليها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�أر�شى  و�لتي  �لد�خلية و�خلارجية 
دع���ائ���م���ه���ا �مل���غ���ف���ور ل����ه ب�������اإذن �هلل 
دولتنا  موؤ�ش�س  ز�يد  �ل�شيخ  تعاىل 
�حل���دي���ث���ة. و�أه�������م ع��ن��ا���ش��ر ه���ذه 

وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�لتي  �جلل�شة  يف  �مل��ت��ح��دث��ني  �أول 
�ل�����ش��ي��خ��ة لبنى  ح�����ش��ره��ا م��ع��ايل 
بنت خالد �لقا�شمي وزيرة �لتنمية 
�ل��دويل و معايل حممد  و�لتعاون 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون 
جمل�س �ل��وزر�ء و معايل رمي بنت 
�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دول���ة 
�لوطنية  للجنة  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو 
2020 وم��ع��ايل  �ل��ع��ل��ي��ا الك�����ش��ب��و 
مدير  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  ع��ام 
�لوطنية  �للجنة  رئي�س  نائب  دبي 
و�الع�شاء   2020 الك�شبو  �لعليا 
�شعادة مطر حممد �لطاير رئي�س 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �الإد�رة  جمل�س 
بدبي  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  لهيئة 
لوتاه مدير  نا�شر  و�شعادة ح�شني 
ع����ام ب��ل��دي��ة دب����ي و����ش���ع���ادة �ل��ل��و�ء 
�لقائد  نائب  �ملزينة  مطر  خمي�س 
�ل��ع��ام ل�����ش��رط��ة دب���ي و���ش��ع��ادة هال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل���ري  �شعيد 
مدير  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  ملركز 

و�لتطوير �لتي تنفذها �لدولة يف 
ظل �هتمام قيادتها �لر�شيدة ببناء 
�أ�شباب  كافة  وتوفر  �أوال  �الإن�شان 
�ل��ع��ي�����س �ل��ك��رمي ل��ل��م��و�ط��ن��ني من 
و�مل�شكن  و�ل�شحة  �لتعليم  حيث 
بان�شان  و�لو�شول  �لعمل  وفر�س 
�لعلم  مر�تب  �أعلى  �إىل  �الإم���ار�ت 

و�ملعرفة يف �شتى �حلقول. 
وت����ط����رق م���ع���ايل وزي������ر �ل��ث��ق��اف��ة 
و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �إىل 
متتلكها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
دول����ة �الإم�������ار�ت ع��م��وم��ا وم��دي��ن��ة 
منوها  �خل�شو�س  وج��ه  على  دب��ي 
مبطار�تها �حلديثة وقدرتها على 
��شتيعاب ماليني �مل�شافرين �شنويا 
�ملو��شفات  ذ�ت  �ملو�نئ  جانب  �إىل 
�لت�شوق  ومر�كز  و�لفنادق  �لعاملية 
و�ل���رتف���ي���ه و�مل����ع����امل �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
ح�شارة  تعك�س  �لتي  و�لتاريخية 
�أر���ش��ن��ا  رح���م  يف  �مل��ت��ج��ذرة  �شعبنا 
�لطيبة موؤكد� معاليه �أن لدى دولة 
�الإم�����ار�ت ودب���ي خ��ا���ش��ة مقومات 
�����ش���ت�������ش���اف���ة و�إجن���������اح م���ث���ل ه���ذه 
حتر�س  �لتي  �لدولية  �لتجمعات 

�ل�شيا�شة �ملتو�زنة هي �النفتاح على 
وتقدمي  �لعامل  و�شعوب  ح�شار�ت 
لل�شعوب  �الن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�ملت�شررة و�ملحتاجة و�لعمل �شمن 
�ملتحدة على تر�شيخ قو�عد  �الأمم 
�مل�شاو�ة  وحتقيق  �لعاملي  �ل�شالم 
و�ل��ع��د�ل��ة ب��ني �شعوب �ل��ع��امل دون 
لدى  �أن  معاليه  �أك���د  كما  متييز. 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�آل مكتوم فرق عمل موؤهلة  ر��شد 
يف  ط���وي���ل���ة  وخ������ربة  در�ي�������ة  وذ�ت 
ي��ق��وده��ا �شموه  �مل��ي��ادي��ن  خم��ت��ل��ف 
بكل حكمة وكفاءة وت�شتطيع هذه 
�لفرق تنفيذ روؤية �شموه ونظرته 
لتكون  �الإم�������ار�ت  دول����ة  مل�شتقبل 

�لرقم و�حد عامليا.
بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  و�ختتم   
م��وؤك��د�  كلمته  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�الإم������ار�ت  ���ش��ع��ب  �أن  ل��ل��م��ن��دوب��ني 
�الحتكاك  ويحب  م�شياف  �شعب 
م���ع �ل���ث���ق���اف���ات �الخ������رى و���ش��وف 
ي���ح���اط ���ش��ي��وف م��ع��ر���س �ك�����ش��ب��و 
�حل���ف���اوة  ب���ك���ل  دب�����ي  يف   2020

و�لرتحيب و�المن و�المان. 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ب��ح�����ش��ور ���ش��اح��ب 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س �ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
و�مل���ي���اه  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  ..�أط���ل���ق���ت 
تطبيق �لبيئة �لذكية على �لهو�تف 
يف  م�شاركتها  هام�س  على  �لذكية 
ير�فقه   2013 جيتك�س  معر�س 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حممد 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
دب����ي وب��ح�����ش��ور م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور 
�لبيئة  وزي��ر  بن فهد  �أحمد  ر��شد 
و�مل����ي����اه ح��ي��ث ق���دم���ت �مل��ه��ن��د���ش��ة 
�آل ر���ش��ا م��دي��ر م�����ش��روع  ���ش��ي��م��اء 
�شرحا  ب��ال��وز�رة  �لذكية  �حلكومة 

ح����ول �ل��ت��ط��ب��ي��ق وم����ا ي���وف���ره من 
خ���دم���ات مل��ت��ع��ام��ل��ي �ل��������وز�رة �إىل 
ج���ان���ب جم��م��وع��ة م���ن �الأن��ظ��م��ة 
�اللكرتونية �لذكية. وياأتي �إطالق 
و�الأنظمة  �لذكية  �لبيئة  تطبيق 
�اللكرتونية �لذكية يف �إطار �شعي 
لتج�شيد  �ل���د�ئ���م  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة 
�لر�شيدة  �لقيادة  وروؤي��ة  توجهات 
بالتحول للحكومة �لذكية وتنفيذ 
��شرت�تيجية �ل��وز�رة يف �شمان �أن 
كل �خلدمات �الإد�ري��ة تتم بجودة 
عالية وكفاءة و�شفافية ويف �لوقت 
�ملتعاملني  ر���ش��ا  �مل��ح��دد وحت��ق��ي��ق 
يف  معهم  �لتو��شل  قنو�ت  وتعزيز 

�أي زمان ومكان. 
وي���ت���ي���ح ت��ط��ب��ي��ق �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ذك��ي��ة 
من  �ملعامالت  �إجن��از  للمتعاملني 

ل��الأف��ر�د  موجهة  متنوعة  ب��اق��ات 
�إم��ك��ان��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �إىل ج��ان��ب 
�لبيئي  �الأد�ء  لبطاقة  �لت�شجيل 

ع��ل��ى  و�ل�����دخ�����ول   2013 ل����ع����ام 
���ش��ف��ح��ة �ل�����ش��ك��اوي و�مل���ق���رتح���ات 

وغرها �لعديد من �ل�شفحات. 

خ����الل جم��م��وع��ة م���ن �خل���دم���ات 
م�����وزع�����ة ع���ل���ى ب�����اق�����ات م��ت��ن��وع��ة 
م���وج���ه���ة ل�����الأف�����ر�د و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  ت�����ش��ت��ع��ر���س  ..ك���م���ا 
و�ملياه من خالل جناحها مبن�شة 
معر�س  يف  �الحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ة 
�الأن��ظ��م��ة  م��ن  جيتك�س جم��م��وع��ة 
نظام  منها  �ل��ذك��ي��ة  �الل��ك��رتون��ي��ة 
�ل��ت��غ��ذي��ة �ل��ر�ج��ع��ة و�ل����ذي يعمل 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني  ر�أي  ����ش��ت��ط��الع  ع��ل��ى 
حول �خلدمات �لتي يتم تقدميها 
بكل  �ل��ن��ظ��ام  رب��ط  يتم  حيث  لهم 
للمتعاملني.  �مل��وج��ه��ة  �خل��دم��ات 
�اللكرتونية  �الأنظمة  جانب  �إىل 
�لبيئة  وز�رة  ت�شتعر�س  �ل��ذك��ي��ة 
و�مل����ي����اه ل������زو�ر ج��ن��اح��ه��ا ب��رن��ام��ج 
�ل����ر�����ش����د �الل������ك������رتوين و�ل������ذي 

حت����ر�����س �ل������������وز�رة م�����ن خ���الل���ه 
ع��ل��ى م���ر�ق���ب���ة �ل�����ش��ب��ك��ة وخ�����و�دم 
�لبنية  ب����اإد�رة  وذل���ك  �لتطبيقات 
ب�شكل  �مل��ع��ل��وم��ات  مل��رك��ز  �لتحتية 
ح��ال  يف  �لتنبيه  يتيح  مم��ا  ك��ام��ل 
�أي وقت  �أي عطل يطر�أ يف  وج��ود 
وقت.  �أ���ش��رع  يف  معاجلته  ل�شمان 
�لبيئة  وز�رة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
م���وؤخ���ر� موقعها  �أط��ل��ق��ت  و�مل���ي���اه 
�الل�����ك�����رتوين ب��ح��ل��ت��ه �جل����دي����دة 
يف ج��م��ي��ع م��ت�����ش��ف��ح��ات �ل��ه��و�ت��ف 
و�لذي  �للوحية  و�الأجهزة  �لذكية 
�الأب����و�ب  ت�شفح  للمتعامل  يتيح 
�ملختلفة و�الطالع على معلومات 
و�أخبار �لوز�رة و�لقو�نني �لوز�رية 
و�إجن���������از �مل����ع����ام����الت �ل���ك���رتون���ي���ا 
لتوفر �لوقت و�جلهد ..كما تتيح 

للمتعاملني  �لرئي�شية  �ل�شفحة 
�إجن�����از �مل���ع���ام���الت م���ن خ����الل ما 
على  موزعة  خدمة   112 يقارب 

تاك�شي دبي تعر�ص تطبيقات �لهاتف �ملتحرك وم�شروعني تقنيني يف جيتك�صعبد�هلل بن ز�يد ي�شارك يف �جتماع �أ�شدقاء �شوريا يف لندن
•• لندن-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �شارك 
�جتماع  يف  �م�س  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
�أ�شدقاء �شوريا و�لذي عقد يف �لعا�شمة 
�لربيطانية لندن. و�شم �الجتماع وزر�ء 
خارجية �المار�ت وم�شر وفرن�شا و�أملانيا 
و�إيطاليا و�الأردن وقطر و�ململكة �لعربية 
�ل�����ش��ع��ودي��ة وت���رك���ي���ا و�مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة 
و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية ��شافة �ىل 
ممثلني عن �الئتالف �ل�شوري �ملعار�س. 
ون��اق�����س �الج��ت��م��اع �ل��ت��ح�����ش��ر�ت لعقد 
و�لع�شرين  �لثالث  يف   2 جنيف  موؤمتر 
م���ن ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل وحم����اول����ة �إق���ن���اع 

�ملعار�شة �ل�شورية حل�شور �ملوؤمتر.

•• دبي-وام:

و�ملو��شالت  �لطرق  بهيئة  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  عر�شت 
 2013 جيتك�س  �ل����دويل  �مل��ع��ر���س  يف  م�شاركتها  خ���الل 
�الإل��ك��رتون��ي��ة  �لتقنيات �حل��دي��ث��ة وخ��دم��ات��ه��ا  ح��زم��ة م��ن 
حممد  �أحمد  وذك��ر  للمتعاملني.  تقدمها  �لتي  �جل��دي��دة 
باالإنابة  دب��ي  تاك�شي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حل��م��ادي 
�إن �مل��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��ر���س خ���الل ه���ذ� �حل���دث �مل��ه��م ع���دد� من 
�مل�شروعات �ملطبقة و�خلدمات �الإلكرتونية �جلديدة �لتي 
تقدمها ملختلف �ملتعاملني بت�شميم مبتكر يف �جلناح عبارة 
و�مل�شتخدمة  �حلديثة  باالأنظمة  م��زودة  �أج��رة  عن مركبة 
يف مركبات �الأجرة �لتابعة ملوؤ�ش�شة تاك�شي دبي منها نظام 
�أ�شو�ء مركبات �الأجرة �جلديد و�لذي يو�شح حالة �ملركبة 
كما  �ل��رك��اب.  م��ن  �خللو  �أو  �حلجز  �أو  �الن�شغال  حالة  يف 
و�ل��ذي  �لتفاعلية  �اللكرتونية  �ل�شا�شات  م�شروع  تعر�س 
مت تر�شية عقده على �شركة تكنو الين موؤخر� ملدة ثالث 

�شنو�ت وذلك من خالل تركيب �شا�شات لعدد ثالثة �الف 
و 500 مركبة �أجرة يف �أ�شطول �ملوؤ�ش�شة لتو�كب �لتقنيات 
�حلديثة من خالل تقنية �النرتنت �ملتحرك حيث ميكن 
�إىل ع���دد من  ل��ل��ول��وج  �ل�����ش��ا���ش��ات  ����ش��ت��خ��د�م ه���ذه  للعميل 
�ملو�قع منها موقع طر�ن �الإمار�ت ومطار�ت دبي وغرها 
�أو �لدخول على خدمة �النرتنت من خالل جهازه �خلا�س 
و�الطالع على خمتلف �إعالنات موؤ�ش�شة تاك�شي دبي وهيئة 
م�شاحات  وتاأجر  بيع  �إىل  باالإ�شافة  و�ملو��شالت  �لطرق 
�إعالنية لن�شر �العالنات �لت�شويقية و�لرتويجية ملختلف 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  وذكر �حلمادي  �جلهات �حلكومية و�خلا�شة. 
للموؤ�ش�شة منها  �ملتحرك  �لهاتف  �أحدث تطبيقات  تعر�س 
�لتطبيقات �جلديدة لذوي �الإعاقة وخا�شة �ل�شم كمرحلة 
ث��الث جهات هم  م��ع  بالتعاون  �إط��الق��ه  يتم  و�ل���ذي  �أوىل 
ميكن  حيث  ونوكيا  ومايكرو�شفت  �ملجتمع  تنمية  هيئة 
من خالله �لتعريف بخدمات �ملوؤ�ش�شة وكيفية طرق حجز 

مركبة �أجرة �شو�ء باالت�شال �أو �لر�شائل �لن�شية.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ م��ارن��ي��ل��ي 
ك�����اج�����وي�����ج�����ان م������ن������دوز�  
�جل���ن�������ش���ي���ة  �ل����ف����ل����ب����ني   -
-ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره  رق�����م   
)643139(    من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4475855   

فقدان جواز �سفرت
كري�شتينو  �مل���دع���و/  ف���ق���د  
��شتوىل   كليو�ناجان  �ر  جي 
�جل���ن�������ش���ي���ة  �ل�����ف�����ل�����ب�����ني   -
-ج����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره  رق������م   
)3766983(    من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/3133730

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ خالد حممد 
ر�شا علي �بر�هيم  - م�شر 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج�����و�ز ���ش��ف��ره  
    )A03928109(   رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   052/6871394

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ف��ط��ي��م��ة 
ب���������ور�ي���������د     - ه���ول���ن���د� 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج�����و�ز ���ش��ف��ره  
    )003229( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/9037609

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ �ب���ت�������ش���ام 
ع������ب������د�حل������ك������ي������م �����ش����ال����ح 
�ل�����ي�����م�����ن   - �حل����������م����������ري 
�جلن�شية -جو�ز �شفره  رقم   
)2395994(    من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/6935851

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �بوبكار 
حم���م���د ن�������ش���ر �ل�����دي�����ن  - 
بنجالدي�س �جلن�شية -جو�ز 
�شفره  رقم   )394564(    
من  بنجالدي�س  م��ن  ���ش��ادر 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم 055/3952279   

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  �مل���دع���وة/ ي��و�ن��اه 
ب�����ت روب��������ي و�رج�������������ات  - 
�ن���دون���ي�������ش���ي���ا �جل��ن�����ش��ي��ة 
-ج����������و�ز �����ش����ف����ره����ا  رق����م   
)741397(    من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/7666100   
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حاكم �ل�شارقة يفتتح �لدورة �جلديدة للمجل�ص �ال�شت�شاري غد� �قبال كبري على جناح �لد�خلية يف جيتك�ص
�ل��و����ش��ع��ة من  و�مل�����ش��ارك��ة  �ملكثف  �رت��ي��اح��ه للح�شور  و�أب����دى  �مل�����ش��ارك��ة. 
تقدمها  �لتي  �الإلكرتونية  و�خلدمات  �لرب�مج  وتعدد  �لد�خلي��ة  وز�رة 
و�ملجتمع  �ل�شرطة  بني  للتو��شل  و�شيلة حديثة  �أنها  للجمهور معترب� 
يف خمتلف �الأوقات و�أثنى على جهود �ملوجودين باجلناح كافة. وقال �إن 
م�شاركة �لوز�رة باملعر�س وتقدمي خدمات جديدة �شكال فر�شة متميزة 
�مل�شاريع  �لتعرف عن قرب على  و��شتطاعو� من خالله  �ملعر�س  ل��زو�ر 
و�الأنظمة و�خلدمات �لتي توفرها �لوز�رة عن طريق �النرتنت ف�شال 
عن �لتعرف �إىل �آر�ء �جلمهور يف �خلدمات �ملقدمة لهم ومالحظاتهم 
قبل  من  و��شعا  �إقباال  �ل���وز�رة  جناح  و�شهد  لتطويرها.  و�قرت�حاتهم 
�ملخت�شني و�شركاء �لوز�رة و�أفر�د �جلمهور حيث �طلعو� عن كثب على 
جيتك�س  �أ�شبوع  خ��الل  �ل���وز�رة  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  م��ن  جمموعة 
للتقنية 2013 يف ظل �لتطور�ت �لكبرة �لتي ي�شهدها �لعامل �لرقمي. 

•• ابوظبي-وام:

ز�ر �ل��ل��و�ء حم��م��د ب��ن �ل��ع��و���ش��ي �مل��ن��ه��ايل م��دي��ر ع���ام �مل����و�رد �لب�شرية 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي �م�س �جلناح �خلا�س بوز�رة �لد�خلية 
�إىل  �جل��ن��اح  على  �لقائمني  م��ن  و��شتمع   2013 جيتك�س  معر�س  يف 
تقدمها  �لتي  و�الأمنية  �لذكية  و�ل��رب�م��ج  �خل��دم��ات  عن  مف�شل  �شرح 
وق��ام  �مل��ع��ر���س..  خ��الل  عر�شها  يتم  و�ل��ت��ي  للجمهور  �لد�خلية  وز�رة 
�أحدث  على  و�طلع  �ملعر�س  �أجنحة  من  عدد  يف  بجولة  �ملنهايل  �للو�ء 
يف  �مل�شاركة  �لكربى  و�ل�شركات  �ملحلية  و�ل��دو�ئ��ر  �ل���وز�ر�ت  تعر�شه  ما 
�لذكية  باخلدمات  للتعريف  �ملعر�س  �مل�شاركة يف  �أهمية  و�أكد  �ملعر�س. 
�آخ��ر  على  و�الط����الع  �ل�ش�رطة  ت�ش�تخدمها  �ل��ت��ي  و�لتقنية  و�الأم��ن��ي��ة 
�لتط�ور�ت �لتقنية يف خمتلف �ملجاالت و�ال�شتفادة من خرب�ت �جلهات 

وكبار �أعيان �الإمارة. ويعقد �ملجل�س جل�شته �الأوىل النتخاب رئي�س ونائب 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  يذكر  �الإ�شت�شاري.  للمجل�س  رئي�س 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي كان قد �أ�شدر مر�شوما �أمريا ب�شاأن جتديد 
بينهم  ع�شو�   42 لعدد  �ل�شارقة  الإم���ارة  �ال�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شوية 
 2013 ل�شنة   9 رق��م  �ملر�شوم  من  �الأوىل  �مل��ادة  وتن�س  ع�شو�ت.  �شبع 
�ملعينني  لالإمارة  �ال�شت�شاري  �ملجل�س  �أع�شاء  ع�شوية  مدة  جتديد  على 
مبوجب �ملر�شوم �الأمري رقم 28 ل�شنة 2011 ملدة �شنتني تبد�أ �عتبار� 
من تاريخ �فتتاح دور �النعقاد �لعادي �الأول للف�شل �لت�شريعي �لثامن. 
�ع��ت��ب��ار� م��ن تاريخ  �مل��ر���ش��وم  ب��ه��ذ�  �أن���ه يعمل  �إىل  �مل���ادة �لثانية  و�أ���ش��ارت 
�أحكامه وين�شر يف  �ملعنية كل فيما يخ�شه تنفيذ  �شدوره وعلى �جلهات 

�جلريدة �لر�شمية.

•• ال�صارقة-وام:

يفتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة غد�ً �خلمي�س..�أعمال دور �النعقاد �لعادي 
�الأول من �لف�شل �لت�شريعي �لثامن للمجل�س �ال�شت�شاري يف مقر �ملجل�س 

�ال�شت�شاري يف �ل�شارقة.
.بح�شور �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد 
كما   . �ل�شارقة  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب 
و�أ�شحاب  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  من  عدد  �النعقاد  دور  �فتتاح  يح�شر 
�ملعايل �لوزر�ء ووكالء �لوز�ر�ت و�ملدر�ء �لعموم وعدد من �أع�شاء �ملجل�س 
�ملحلية  �لدو�ئر  ومديرو  �لبلدية  و�ملجال�س  �ل�شارقة  الإم��ارة  �لتنفيذي 

حاكم �ل�شارقة يلتقي �ل�شيناتور �الأمريكي �ل�شابق جورج ميت�شل يف �جلامعة �الأمريكية

ويل عهد �ل�شارقة يرت�أ�ص �جتماع �ملجل�ص �لتنفيذي

••  ال�صارقة-وام:

 �ل��ت��ق��ى ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
�ل����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان ب�����ن حم��م��د 
�الع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة 
�أم�س  �ل�شارقة ظهر  �المركية يف 
مب��ك��ت��ب ���ش��م��وه يف م��ق��ر �جل��ام��ع��ة 
�الأمريكي  �ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو 
�ل�����ش��اب��ق �ل�����ش��ي��ن��ات��ور ج����ورج ج��ون 
ميت�شل. وقد رحب �شاحب �ل�شمو 
�للقاء  م�شتهل  يف  �ل�شارقة  حاكم 
�ملر�فق له مثنيا  بال�شيف و�لوفد 
���ش��م��وه ع��ل��ى ج���ه���وده �ل��ك��ب��رة يف 
ع��م��ل��ي��ات م���ف���او����ش���ات �ل�������ش���الم يف 
منطقة �ل�شرق �الو�شط �شاكر� له 

مثل هذه �لفر�شة له بلقاء �لطلبة 
و�ل���ت���ح���اور م��ع��ه��م. ب��ع��ده��ا �أل��ق��ى 
�الأمريكي  �ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو 
ورئي�س جمل�س  و�ل�شريك  �ل�شابق 
�الإد�رة �لفخري ل�شركة ديال بيرب 
�لقانونية �لعاملية �ل�شيناتور جورج 
�أم���ام  خ��ا���ش��ة  كلمة  ميت�شل  ج���ون 
ح�شد من �لطالب و�أع�شاء �لهيئة 
�لتدري�شية و�مل�شوؤولني �حلكوميني 
يف �جلامعة تناول خاللها جتربته 
�ل�شرق  يف  �ل�شالم  مفاو�شات  م��ع 
ويف  �ل�شمالية.  و�إيرلند�  �الأو�شط 
ميت�شل  �ل�شيناتور  ت��ن��اول  حديثه 
�لرتكيز على  �لعاملية مع  �ل�شوؤون 
و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
�لتحديات  �إىل  وت��ط��رق  �أف��ري��ق��ي��ا 

ع���ل���ى ت����ق����دمي �أف���������ش����ل �ل���ف���ر����س 
من  �لقادمني  للطالب  �لتعليمية 
�أك���ر م��ن 80 دول���ة وت��ع��م��ل على 
�مل�����ش��اه��م��ة ب�����ش��ك��ل ق��ي��م يف �إح���الل 
�ال���ش��ت��ق��ر�ر وحت��ق��ي��ق �الزده�����ار يف 
ندرك   : و�أ�شاف  �الأو�شط.  �ل�شرق 
�ل��ع��دي��د  ����ش���ت���و�ج���ه  �مل���ن���ط���ق���ة  �أن 
بانتظارها  ول��ك��ن  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن 
�لثمينة يف  �ل��ف��ر���س  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لقرن �حلادي و�لع�شرين و�شيكون 
ملوؤ�ش�شات مثل �جلامعة �الأمركية 
ل��ت��ل��ع��ب��ه يف  �ل�����ش��ارق��ة دور ه����ام  يف 
ت��زوي��د �ل��ع��ل��وم و�مل���ع���ارف وت��ق��دمي 
تلك  مو�جهة  يف  �لالزمة  �ملهار�ت 
�ل��ت��ح��دي��ات و�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن تلك 
�لفر�س. وجنح �ل�شيناتور ميت�شل 

�المركية  �جل��ام��ع��ة  دع���وة  تلبية 
وتبادل  بطلبتها  و�للقاء  بزيارتها 
�لطرفان �الحاديث �جلانبية فيما 
�شئون  ببع�س  و�مل��ت��ع��ل��ق��ة  بينهما 
�ملنطقة. و�قام �شاحب �ل�شمو حاكم 
�شرف  على  غ��د�ء  م��اأدب��ة  �ل�شارقة 
�ل�شيف كما تف�شل �شموه بتقدمي 
ل��ل�����ش��ي��ف  ك���ه���دي���ة  �جل���ام���ع���ة  درع 
�ل��ت��ذك��اري��ة. من  �ل�شور  و�ل��ت��ق��اط 
مي�شيل  �ل�����ش��ي��ن��ات��ور  دون  ج��ان��ب��ه 
�لذهبي  �جل��ام��ع��ة  �شجل  يف  كلمة 
لكبار زو�رها �ثنى فيها على حفاوة 
�ال�شتقبال �لتي لقيها من �شاحب 
�ل�����ش��م��و ح���اك���م �ل�����ش��ارق��ة م��ق��دم��ا 
للجامعة  وت��ق��دي��ره  ���ش��ك��ره  ب��ال��غ 
�تاحة  �ل�شارقة على  �المركية يف 

�الأمريكي  �لرئي�س  يو�جهها  �لتي 
�لثانية.  �أوب��ام��ا يف والي��ت��ه  ب���ار�ك 
�أثناء  �ل�شيناتور جتربته  كما روى 
�الأمريكي  �ملبعوث  من�شب  توليه 
�خلا�س لل�شالم يف منطقة �ل�شرق 
�الأو�شط. وقد �شحب �ل�شيناتور يف 
زيارته كل من �أنتوين �إجنل رئي�س 
ل�شركة  �ل�شريك  �الإد�رة  جمل�س 
�لياقوت  وعبد�لعزيز  بيرب  دي��ال 
�ل�����ش��ري��ك �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �الإق��ل��ي��م��ي 
ل��ل�����ش��رك��ة يف �ل�������ش���رق �الأو�����ش����ط. 
�ل�شيناتور  ق���ال  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  ويف 
م���ي���ت�������ش���ل: م�����ن دو�ع���������ي ف���خ���ري 
�ألقي كلمتي يف حرم  �أن  و�عتز�زي 
�ل�شارقة  يف  �الأم��رك��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل���ر�ئ���دة �ل��ت��ي حتر�س 

•• ال�صارقة-وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
�ل�������ش���ارق���ة �ج��ت��م��اع��ه �الأ���ش��ب��وع��ي 
�الع���ت���ي���ادي ���ش��ب��اح �م�����س مبكتب 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �حلاكم  �شمو 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  نائب  و  عهد  ويل  �لقا�شمي 
�ملجل�س  ت�شديق  وب��ع��د  �ل�����ش��ارق��ة. 
ع��ل��ى حم�����ش��ر جل�شته  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�����ش��اب��ق��ة ����ش��ت��ع��ر���س ع������دد� م��ن 
على  �مل��درج��ة  �لعامة  �مل��و���ش��وع��ات 
جدول �أعمال جل�شته و�لتي تتعلق 
ب�����ش��وؤون �الإم������ارة �مل��خ��ت��ل��ف��ة حيث 
�عتمد �ملجل�س �ملذكرة �ملقدمة من 

وث��م��ن �مل��ج��ل�����س �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة 
يف  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  قبل  من 
بالد�ئرة  �ملالية  �الأنظمة  تطوير 
ي�شهم يف  و�جلهات �حلكومية مما 
ت�شهيل �الإج��ر�ء�ت على مر�جعني 
�ملقرتح  �ملجل�س  و�عتمد  �ل��دو�ئ��ر. 
�ملقدم من مركز �ل�شارقة �الإعالمي 
الإم��ارة  �حلكومية  �الأج��ن��دة  ب�شاأن 
توحيد  �إىل  تهدف  �لتي  �ل�شارقة 
لفعاليات  �ال�شرت�تيجية  �خلطط 
�إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة و�إب�������ر�ز �الإم�����ارة 
حم��ل��ي��ا وع��رب��ي��ا ودول���ي���ا وت��اأ���ش��ي��ل 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  ب��ني  �لتعاون 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �الإم�������ارة. و����ش��ت��م��ع 
�شلطان  �ل�شيخ  من  ل�شرح  �ملجل�س 

ونظر�  باخت�شا�شه.  ك��ل  �لتنفيذ 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  تقت�شيه  مل��ا 
ذ�ت  �ل�شارقة من موظفني  باإمارة 
�ل�شبط  جم���ال  يف  ع��ال��ي��ة  ك���ف���اءة 
�ل��ق�����ش��ائ��ي �ط���ل���ع ����ش���ع���ادة ط����ارق 
���ش��ل��ط��ان ب���ن خ�����ادم رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �لب�شرية  �ملو�رد 
�لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  تعاون  على 
م��ع م��ع��ه��د �ل��ت��دري��ب و�ل��در����ش��ات 
ب�شاأن تن�شيب  بال�شارقة  �لق�شائية 
عدد من موظفي حكومة �ل�شارقة 
لدور�ت �ل�شبطية �لق�شائية ممن 
ي��ع��م��ل��ون يف جم������االت �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�إىل منحهم �شفة  �ملختلفة تهدف 
م���اأم���وري �ل�����ش��ب��ط �ل��ق�����ش��ائ��ي . و 

ربط  ب�شاأن  �ملركزية  �ملالية  د�ئ���رة 
بلديات �ملنطقة �لو�شطى و�ملنطقة 
�ل�شرقية ومنطقة �حلمرية بنظام 
ح��ك��وم��ي م����ايل ت��ك��ام��ل . و�أ����ش���ار 
�لقا�شمي  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ 
رئ��ي�����س د�ئ����رة �مل��ال��ي��ة �مل��رك��زي��ة �أن 
�لد�ئرة بناء على توجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�ل�������ش���ارق���ة عملت  �الأع����ل����ى ح���اك���م 
ب�شاأن  �إع��د�د م�شروع متكامل  على 
�حلكومي  بالنظام  �لبلديات  ربط 
�أب��دت  �لبلديات  �أن  مو�شحا  �مل��ايل 
�رتياحها ل�شهولة �لنظام �مل�شتخدم 
�ملتبعة.  �لتنظيمية  و�الج������ر�ء�ت 

مركز  رئي�س  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن 
�ملقرتح  ح��ول  �الإع��الم��ي  �ل�شارقة 
�ملقدم و�ملت�شمن �إن�شاء فريق عمل 
الإد�رة �لتخطيط و�لتن�شيق ي�شرف 
ع���ل���ى ج���م���ع �مل���ع���ل���وم���ات وحت���دي���د 
و�الأح���د�ث  و�الأن�����ش��ط��ة  �لفعاليات 
�ملهمة للدو�ئر و�لهيئات �حلكومية 
باالإمارة باالإ�شافة �إىل حلول كفيلة 
�ل��ت��ي تو�جها  �ل��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ج��اوز 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية الإن�شاء �أجندة 
ح��ك��وم��ي��ة . ووج����ه �مل��ج��ل�����س مركز 
بالتن�شيق  �الإع����الم����ي  �ل�����ش��ارق��ة 
م����ع �الأم�����ان�����ة �ل���ع���ام���ة ب��امل��ج��ل�����س 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  توجيه  ب�شاأن 
مو�شع  �ملقرتح  لو�شع  �حلكومية 

يف  و2001   1995 ع��ام��ي  ب��ني 
�إبر�م �تفاق �ل�شالم �لتاريخي بني 
�إيرلند� �ل�شمالية و�ململكة �ملتحدة 
ب�شفته �ملبعوث �الأمريكي �خلا�س 

�ل�شمالية.  �إيرلند�  ل�شوؤون  �آن��ذ�ك 
وق����ام �ل��رئ��ي�����س ب�����ار�ك �أوب���ام���ا يف 
�ل���ي���وم �ل���ث���اين م���ن ت��ول��ي��ه رئ��ا���ش��ة 
ميت�شل  بتعيني  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

�ملبعوث �الأمريكي �خلا�س لل�شالم 
وبقي  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف 
يف هذ� �ملن�شب من يناير 2009 

حتى مايو 2011.

�ط���ل���ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى �ل��ت��و���ش��ي��ات 
�ال�شت�شاري  �ملجل�س  م��ن  �ملقدمة 
�شيا�شة  ب�����ش��اأن  �ل�����ش��ارق��ة  الإم������ارة 
ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ارق��ة �ل�����ش��ح��ي��ة ووج���ه 

بالتن�شيق  �لعامة  �أمانته  �ملجل�س 
م����ع ه���ي���ئ���ة �ل�������ش���ارق���ة �ل�����ش��ح��ي��ة 
لو�شع �لتو�شيات مو�شع �لتنفيذ. 
وتناول �ملجل�س جملة من �ملو��شيع 

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��اأن �ل���ع���ام ل���الإم���ارة 
بتطويرها  �لكفيلة  و�مل��ق��رتح��ات 
وتعزيزها و�تخذ ب�شاأنها �لقر�ر�ت 

�ملنا�شبة. 

ميكنهم الو�سول للمعلومة ب�سرعة وي�سر

 �ملعرفة تطلق تطبيقًا ذكيًا للطلبة �ملكفوفني و�شعاف �لب�شر
�ملو�رد �لب�شرية يف عجمان تنظم ور�شة عمل 

ال�شتكمال م�شروع �خلطة �الإ�شرت�تيجية

�مل��ح��ل��ي��ة و�مل���ع���ط���ي���ات �مل��ح��ي��ط��ة ، 
�الأد�ء  كفاءة  درجات  �أعلى  ل�شمان 
حتقيق  بغية  �لقطاعات  جميع  يف 
و�أرقاها  �الإنتاجية  م�شتويات  �أرفع 

جودة و�أجنعها نتائج.
وقال �إن �خلطة تهدف �إىل حت�شني 
م�شتوى �الأد�ء مبا يتو�فق مع روؤية 
ومنهجية قياديي �لدولة يف تطوير 
�ل���ذ�ت و�شقل �خل���رب�ت مب��ا يعود 
ومو�طنيها.  �ل��دول��ة  على  بالنفع 
�الآن  �لهدف  �أن  �ل�شويدي  و�أ�شاف 

هو �خل��روج بخطة لتطوير قطاع 
�مل��و�رد �لب�شرية د�خل �الإم��ارة من 
�مل��ب��ادر�ت  خ��الل حتديد جمموعة 
تاأتي  �أن  يف  �آم���اًل  �الإ�شرت�تيجية، 
لت�شيف  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
وت��اأث��ر و��شع  �إجن���از�ت ذ�ت نطاق 
�الإجن�������از�ت  ���ش��ج��ل  �إىل  ل��ت�����ش��اف 
�مل��ح��ق��ق��ة خ���الل �خل��ط��ة �مل��ا���ش��ي��ة، 
�ل��ط��م��وح  و�أن جت����يء م��ع��ربة ع���ن 
�ل����الحم����دود ل���ب���الدن���ا، وحم��ق��ق��ة 

الآمال وتطلعات موظفي �الإمارة.

•• عجمان ـ الفجر 

لتنمية  �مل��رك��زي��ة  �الإد�رة  ن��ظ��م��ت 
�إم����������ارة  يف  �ل����ب���������ش����ري����ة  �مل�������������و�رد 
ور����ش���ة عمل  �أم�������س،  �أول  ع��ج��م��ان 
خ��ا���ش��ة ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�خلطة  وتطوير  �إع��د�د  الإ�شتكمال 
�لب�شرية  للمو�رد  �الإ�شرت�تيجية 
�حلكومية لالإمارة للعام 2014-
�مل����و�رد  ع��م��ل  ف��ري��ق  م���ع   ،2016
تاأتي  و�ل��ت��ي  �حلكومية  �لب�شرية 
�����ش���ت���ج���اب���ًة ل���ت���وج���ه���ات �ل���ق���ي���ادة 
�لر�شيدة يف تطوير خمتلف جو�نب 
للخطة  وحتقيقاً  �حلكومي  �الأد�ء 
�الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة الإم������ارة ع��ج��م��ان 
�مل��و�رد  لتنمية  �ل����دوؤوب  �شعيها  يف 

�لب�شرية �حلكومية باالإمارة.
وت��ط��رق��ت �ل���ور����ش���ة �ل���ت���ي ع��ق��دت 
للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �الأم���ان���ة  مب��ق��ر 
من  �ل��ع��دي��د  ط���رح  �ىل  �لتنفيذي 
�ملبادر�ت �ملختلفة �لتي تعك�س روؤية 
د�خ��ل  �لب�شرية  �مل����و�رد  وت��وج��ه��ات 
�الإم�����ارة ع��ل��ى �مل���دى �مل��ن��ظ��ور، ومت 
وحتديد  مناق�شة  �ل��ور���ش��ة  خ��الل 
�مل��ق��اي��ي�����س و�الأه���������د�ف �ل��رئ��ي�����ش��ة 
نتائج  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وذ�ل����ك  للخطة، 
وم����وؤ�����ش����ر�ت �الأو�������ش������اع �حل��ال��ي��ة 
وبناء  باالإمارة  �حلكومية  للدو�ئر 

على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.
فريق  ت��دري��ب  �لور�شة  خ��الل  ومت 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �آل��ي��ة و���ش��ع �خلطط 
�لتنفيذية للمبادر�ت و�لتي ت�شمل 
تت�شمن  كما  مبادرة،  ع�شر  �إح��دى 
�خلطط خطو�ت و�إجر�ء�ت حمددة 

�شو�ء  �ملبادرة  �ملطلوب من  الإجن��از 
من �الأفر�د �مل�شوؤولني عن متابعة 
�إجن������از ك���ل خ���ط���وة �و �إج��������ر�ء، و 
و�ملو�رد  للتنفيذ،  �لزمني  �جلدول 
لغر�س  تخ�شي�شها  �شيتم  �ل��ت��ي 
ت��ن��ف��ي��ذ �خل���ط���ة، وب���االإ����ش���اف���ة �ىل 
�آليات �لتغذية �لر�جعة �لتي �شيتم 
�لتقدم  ���ش��ر  مل��ر�ق��ب��ة  ��شتخدمها 
���ش��م��ن ك����ل خ���ط���وة م����ن خ���ط���و�ت 

�لعمل وحتديد �أولويات �الإجناز.
م����ن ج���ه���ت���ه، �أك������د �ل�����ش��ي��د ر�����ش���د 
عبد�لرحمن بن جرب�ن �ل�شويدي 
ل��ل��م��و�رد  �مل��رك��زي��ة  �الإد�رة  م��دي��ر 
�ل���ب�������ش���ري���ة ب���ح���ك���وم���ة ع���ج���م���ان، 
ت��ط��وي��ر �خل��ط��ة  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى  �أن 
�شرتكز  �جلديدة  �الإ�شرت�تيجية 
ع��ل��ى �أ���ش�����س و����ش��ح��ة ت���رم���ي �إىل 
تعزيز قدر�ت �إمارة عجمان ب�شورة 
حتقيقه  مت  ما  على  ��شتناد�ً  عامة 
يف �إط�����ار �خل��ط��ة �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
، وم�����ا ه����و م�����ش��ت��ه��دف ل��ل��م��رح��ل��ة 
�ل���ق���ادم���ة يف ����ش���وء �الإح���ت���ي���اج���ات 

•• دبي- حم�صن را�صد

و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  �أط��ل��ق��ت 
�لب�شرية يف معر�س جيتك�س تطبيق 
�لب�شرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة 
تطويره  مت  �لذكية  �لهو�تف  عرب 
و�شعاف  للمكفوفني  خا�س  ب�شكل 
�لب�شر، بالتعاون مع متكني ، حيث 
خالل  م��ن  �لتطبيق  ه��ذ�  ميكنهم 
�ل��ل��م�����س ل��ل��ه��و�ت��ف �ل���ذك���ي���ة وع��ن 
باالإطالع  �ل�شوتي  �لقارئ  طريق 
تتعلق  �ل��ت��ي  �لبيانات  جميع  على 
يف  و�جلامعات  �خلا�شة  باملد�ر�س 

�ملناطق �حلرة يف �إمارة دبي .
�مل�شاركة  رئي�س  �ملعال  هند  وقالت 
�ملجتمعية يف هيئة �ملعرفة و�لتنمية 
�لب�شرية بدبي، �إن �لهيئة كانت قد 
�أطلقت �لتطبيق يف وقت �شابق ومت 
وبعدها  �شتور  �الآب���ل  على  و�شعه 
وتطلق  �لتطبيق  تطور  �أن  �رت���اأت 

ما  وك��ل  �لدر��شية  �لر�شوم  جانب 
كما  تفا�شيل،  باملدر�شة من  يتعلق 
على  يطلع  �أن  �مل�شتخدم  ي�شتطيع 
�جل���ام���ع���ات �خل���ا����ش���ة يف �مل��ن��اط��ق 
�لدر��شية  و�ل��رب�م��ج  بدبي  �حل��رة 
�ل����ت����ي ت�����در������س ب���ه���ا وم�������ش���ت���و�ه���ا 
لكل  �لدر��شية  و�لر�شوم  �لتعليمي 

برنامج .
و�أو�شحت �ملعال �أن �لتطبيق يتميز 
ب���اأن���ه مي��ك��ن �مل�����ش��ت��خ��دم وب�����ش��ورة 
�إىل  �ل��و���ش��ول  �شرعة  م��ن  ب�شيطة 
�مل���ع���ل���وم���ة �ل���ت���ي ي���ري���ده���ا ب�����ش��ك��ل 
�شل�شل، ويتوفر �لتطبيق باللغتني 

�لعربية و�الجنليزية .
�لتحديثات  تت�شمن  للمعال،  وفقا 
ت���وف���ر ط��ري��ق��ة ���ش��ه��ل��ة وب�����ش��ي��ط��ة 
متزج بني حا�شتي �للم�س و�ل�شمح 
�ملرور  �مل�شتخدم مبجرد  يتمكن  �إذ 
باإ�شبعه على �شا�شة �لهاتف ميكنه 
�ل��ت��ي  �خل�����ي�����ار�ت  �إىل  �ال����ش���ت���م���اع 

ن�شخة مطورة منه تتيح ��شتعماله 
م��ن ق��ب��ل �مل��ك��ف��وف��ني و�الأ���ش��خ��ا���س 
�لب�شر،  �شعف  من  يعانون  �لذين 
�لب�شرية  �الإع���اق���ة  ل���ذوي  وي��ت��ي��ح 
�خلدمات  من  �ال�شتفادة  �إمكانية 
،وي�شتفيد  �لتطبيق  يقدمها  �لتي 
تطبق  مدر�شة   153 ح��و�يل  منه 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ا  م���ن���ه���اج���ا   15 ح�������و�يل 
م��ت��ن��وع��ا يف دب����ي وت�����ش��ت��ق��ب��ل نحو 

225 �ألف طالب وطالبة. 
�مل�شتخدم  ي�شتطيع  �ملعال  و�أ�شاف 
م�����ن ه�������ذه �ل����ف����ئ����ة مب����ج����رد مل�����س 
من  �لذكي  �لهاتف  على  �لتطبيق 
خالل �لقر�ءة �ل�شوتية يتم قر�ءة 
�ملعلومات و�الأو�مر و�الإطالع على 
�ملتعلقة باملد�ر�س  �ملعلومات  جميع 
�ملدر�شة،  موقع  من  بدبي  �خلا�س 
فيها  �لتعليم  وت�شنيفها وم�شتوى 
وتقارير  لديها  �ل��در����ش��ي  و�ملنهج 
�مل���در����ش���ي���ة �إىل  �ل����رق����اب����ة  ج����ه����از 

يوفرها �لتطبيق .
�لتطبيق  ي��ت��ي��ح  �مل���ع���ال  و�أ����ش���اف���ت 
�إم��ك��ان��ي��ة  �مل��ع��رف��ة  بهيئة  �خل��ا���س 
�الط��������الع ع���ل���ى ك����اف����ة �ل���ت���ق���اري���ر 
و�ل��ب��ي��ان��ات وث��ي��ق��ة �ل�����ش��ل��ة ب��و�ق��ع 
�ل��ت��ع��ل��ي��م يف �إم�������ارة دب����ي �إ���ش��اف��ة 
�مل��د�ر���س  ع��ن  �لبحث  خا�شية  �إىل 
�خلا�شة و�الإطالع على جودة �أد�ء 
كل مدر�شة خا�شة خالل �خلم�س 
���ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة ، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
م��ع��ل��وم��ات �ل��ت��و����ش��ل م��ع �مل��در���ش��ة 

وخريطة موقعها .
�ملجتمعية  �مل�شاركة  رئي�س  وذك��رت 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  �خل���ط���وة  ه���ذه  �أن 
�مل��ب��ادر�ت �ل��ر�م��ي��ة �إىل تعزيز  م��ن 
م���ف���ه���وم �حل���ك���وم���ة �ل���ذك���ي���ة مب��ا 
�ل�شمو  يتو�فق مع مبادرة �شاحب 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي .

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2012/12/11 �ملودعة حتت رقم : 183283 
با�ش��م : هارفني نانيك د�دالين

وعنو�نه : مركز هانكو –  5-15 �شارع هانكو كولوون – هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها غر �لو�ردة يف فئات 
�أخرى، �ملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة

�لو�ق�عة بالفئة   : 14
و�شف �لعالمة    : هي عبارة عن  كلمة Zendior  مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �الأ�شود

�ال�ش��رت�طات   : دون �شرط
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة ، 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

فقدان جواز �سفرت
هرميلدو  �مل��دع��و/  فقد  
�لفلبني   - لومبا  كانال�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة -ج�����و�ز ���ش��ف��ره  
    )440033( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/9390271

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ �مي�������ان  
ع������ب������د�حل������ك������ي������م �����ش����ال����ح 
�ل�����ي�����م�����ن   - �حل����������م����������ري 
�جلن�شية -جو�ز �شفره  رقم   
)2395996(    من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/6935851

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ �ف���������ر�ح   
ع������ب������د�حل������ك������ي������م �����ش����ال����ح 
�ل�����ي�����م�����ن   - �حل����������م����������ري 
�جلن�شية -جو�ز �شفره  رقم   
)2395995(    من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/6935851

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  �مل���������دع���������و/ ����ش���ه���د   
ع������ب������د�حل������ك������ي������م �����ش����ال����ح 
�ل�����ي�����م�����ن   - �حل����������م����������ري 
�جلن�شية -جو�ز �شفره  رقم   
)2395997(    من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/6935851

فقدان جواز �سفرت
رو�ن    �مل���������دع���������و/  ف�������ق�������د  
ع������ب������د�حل������ك������ي������م �����ش����ال����ح 
�ل�����ي�����م�����ن   - �حل����������م����������ري 
�جلن�شية -جو�ز �شفره  رقم   
من      )03105595(
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم 050/6935851   

فقدان �سهادة ا�سهم
)�إم��ار�ت��ي  �لهاجري  �شايف  مذكر  نا�شر  �شايف  �ل�شيد/  يعلن 
�أ�شهم �شادرة من �شركة منازل  �جلن�شية( عن فقد�ن �شهادة 
�شهم(  )مليونان   ) �شهم   2.000.000 )بعدد  �لعقارية   
رقم �ل�شهادة )102591( على من يجدها برجاء ت�شليمها 
  0556867063 رقم  على  �الت�شال  �و  �ملذكورة  لل�شركة 

م�شكور�

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     

يف  الدعوى رقم  2013/342 جتاري كلي
�ل�شادة/ ماروما�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  �ملدعى عليها

نطلب منكم �لتف�شل باحل�شور �ىل مقر مكتبنا مركز �لهنا 
رقم  مكتب  كارفور-  مقابل  �ل�شطوة-  دو�ر  بجو�ر  �شنرت- 
�ملو�فق 2013/10/24 يف متام  229/228 وذلك يوم �خلمي�س 
�ل�شاعة 3.00 ع�شر� وذلك حل�شور �جتماع �خلربة كما نطلب 

ت�شليم كافة �مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.   
طارق الغيث/ اخلبري احل�سابي

حتديد موعد اجتماع خربة

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     

يف  الدعوى رقم  2012/207 ا�ستئناف عقاري دبي
علي  �شد/1-  �لكريدي�س  فهد  بن  �شعد  بن  عبد�ملجيد  من/  �ملقامة 
نعلن نحن �خلبر  ر�شا حاجي عبا�شي-  د�غري 2- ح�شني  عبد�لنبي 
�حل�شابي/ �حمد �بر�هيم حممد بن فار�س، �نه مت تعيننا من حمكمة 
بجل�شة  �ل�شادر  بحكم  �لو�ردة  �حل�شابية  �خلربة  مهمة  �ملوقرة.  دبي 
�شدهما  �مل�شتاأنف  نعلن  كما  �عاله.  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/6/25
حل�شور �جتماع �خلربة �ملقرر له جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3 
يف متام �ل�شاعة 2.30 ظهر� وذلك مبقر مكتبنا �لكائن مبركز �لد�نة- 

مكتب رقم 510 �شارع �ل مكتوم- ديرة- دبي.
خبري ح�سابي
 احمد ابراهيم حممد بن فار�ض

اعالن اخلربة احل�سابية
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�شيف بن ز�يد ير�أ�ص �جتماع جلنة �لقيادة �لعليا يف �شرطة �أبوظبي

�سمن مناف�سة اأكرث من ثالثة اآلف موؤ�س�سة ومنظمة عاملية

�لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان حت�شد ثالثة جو�ئز عاملية يف جائزة �شتيفي لالأعمال
حلقة نقا�سية تنفذها غرفة عجمان لكافة موظفيها  30

عبد�هلل �ملويجعي: �حللقات تو�شح للموظفني �أهم �مل�شتجد�ت �القت�شادية

•• اأبوظبي-وام:

�ط��ل��ع��ت جل��ن��ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ل��ي��ا يف 
�جتماعها  خالل  �أبوظبي  �شرطة 
�شمو  �لفريق  برئا�شة  �الأول  �أم�س 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
وزي�����ر �ل���د�خ���ل���ي���ة.. ع��ل��ى ت��ق��ري��ر 
�ل��ع��ام  م���ن  �ل���ث���اين  ل��ل��رب��ع  �الأد�ء 
���ش��م��ل جمموعة  و�ل�����ذي  �حل����ايل 
من �ملبادر�ت �ل�شرطية و�ملوؤ�شر�ت 
و����ش��ت��ع��ر���س   . �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
 2013 لعام  �خلام�س  �الإجتماع 
عدد� من �ملو�شوعات �ملدرجة على 
ج��دول �الأع��م��ال و�ت��خ��ذت �للجنة 
ح�شر  �ملنا�شبة.  �لقر�ر�ت  ب�شاأنها 
عبد�هلل  �شيف  �الإجتماع..�لفريق 
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�����ش��ع��ف��ار 
�ل���دك���ت���ور عبيد  و�ل����ل����و�ء �ل���رك���ن 
�لكتبي نائب �لقائد �لعام ل�شرطة 
نا�شر خلريباين  و�للو�ء  �أبوظبي 
�لنعيمي �الأمني �لعام ملكتب �شمو 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

•• عجمان ـ الفجر 

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح�شدت 
ع���ج���م���ان ث����الث����ة ج����و�ئ����ز ع��امل��ي��ة 
يف ف��ئ��ة �خل����دم����ات �الإل���ك���رتون���ي���ة 
�إد�رة  وفئة   ، �ملتميزة  و�الإت�شاالت 
�مل����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �مل��ت��م��ي��زة ، وفئة 

فريق �ملو�رد �لب�شرية �ملتميز.
حيث فازت باملركز �الأول و�جلائزة 
�خل�����دم�����ات  ف����ئ����ة  يف  �ل����ذه����ب����ي����ة 
�الإلكرتونية و�الإت�شاالت �ملتميزة ، 
كما فازت باملركز �لثاين و�جلائزة 
�ل��ف�����ش��ي��ة يف ف���ئ���ة ف���ري���ق �مل������و�رد 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، �ملتميز  �لب�شرية 
ف��وزه��ا ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث و�جل��ائ��زة 
�مل����و�رد  �إد�رة  ف��ئ��ة  يف  �ل���ربون���زي���ة 
�ل���ب�������ش���ري���ة. ج�����اء ذل�����ك يف ح��ف��ل 
ت�شليم �جلو�ئز يف مدينة بر�شلونة 
�لقيادة  وف��د  بح�شور  �الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
�لعامة ل�شرطة عجمان حيث ت�شلم 
�ل�شيخ  �ل��ع��م��ي��د  ���ش��ع��ادة  �جل���و�ئ���ز 
�شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي نائب 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان رئي�س 
�ل����وف����د ي����ر�ف����ق����ه �مل����ق����دم حم��م��د 
�شيبان �شويد�ن �لريح رئي�س ق�شم 
�خلدمات �الإلكرتونية و�الإت�شاالت 
، و�لنقيب خليل �إبر�هيم �حلمادي 
، و�لنقيب ح�شن �حلاج �ل�شام�شي ، 

و�لرقيب �أول حممد �لع�شري.
و�جلدير بالذكر �أن جائزة �شتيفي 

•• عجمان ـ الفجر 

�أكد �شعادة عبد�هلل �ملويجعي رئي�س 
جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
ع��ج��م��ان ،ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �حل��ل��ق��ات 
�لغرفة  تنفذها  و�ل��ت��ي  �لنقا�شية 
م��وظ��ف��ي��ه��ا،  ل��ك��اف��ة  دوري  ب�����ش��ك��ل 
مو�شحا �أنها تهدف ب�شكل �أ�شا�شي 
الإمل��������ام م���وظ���ف���ي �ل����غ����رف����ة ب���اأه���م 
�مل�شتجد�ت �القت�شادية �شو�ء على 
�أجل  �أو�لعاملي من  �ملحلي  �مل�شتوى 
م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور �مل�����ش��ت��م��ر ب��ذل��ك 
�ل���ق���ط���اع ومب����ا ي�����ش��ب يف ت��ق��دمي 
خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة ت���دع���م �ع�����ش��اء 
�لغرفة وت�شب يف م�شلحة �إقت�شاد 

عجمان.
وق�����د ن��ظ��م��ت غ���رف���ة ع���ج���م���ان م��ا 
يقارب 20 حلقة نقا�شية ملوظفيها، 
�شملت عدد�ً من �ملو�شوعات �لهامة 
ومنها �ل�شوق �خلليجية �مل�شرتكة، 
�ل�شناعة  �الإ���ش��الم��ي��ة،  �ل�����ش��ك��وك 
عجمان  يف  �الإقت�شادية  و�لتنمية 
�إم��ارة  �إقت�شاد  �مل��ع��رف��ة،  �إقت�شاد   ،
 2012 �إىل   2000 من  عجمان 
، �حل�شابات �لقومية ، و�حلكومية 

�لذكية .
غ��رف��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ج���ان���ب  �إىل  ه�����ذ� 
متخ�ش�شة  ح��ل��ق��ات   10 ع��ج��م��ان 
�ل��غ��رف��ة  �إد�ر�ت  م���دي���ري  ق��دم��ه��ا 
ب����ع����دد م�����ن �مل�����ج�����االت �مل��خ��ت��ف��ل��ة 

و�ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي خ��ل��ف��ان �ل��ظ��اه��ري 
�لقيادة ل�شرطة  �شوؤون  مدير عام 
�لفار�شي  فار�س  و�لعميد  �أبوظبي 
م���دي���ر ع�����ام �حل����ر������ش����ات و�مل���ه���ام 
حميد  حممد  و�لعقيد  �خل��ا���ش��ة 
ب���ن دمل�����وج �ل���ظ���اه���ري م���دي���ر ع��ام 
�الأد�ء  وت��ط��وي��ر  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�ل���ل���و�ء خ��ل��ي��ل د�وود  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
بدر�ن مدير عام �ملالية و�خلدمات 
�ملنهايل  �لعو�شي  حممد  و�ل��ل��و�ء 
م����دي����ر ع������ام �مل����������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة 
و�ل����ل����و�ء �أح���م���د ن��ا���ش��ر �ل��ري�����ش��ي 
�مل��رك��زي��ة يف  �لعمليات  م��دي��ر ع��ام 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 

مل��ك��ت��ب �شمو  �ل��ع��ام��ة  �الأم����ان����ة  يف 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل��ع��ق��ي��د ���ش��امل 
�الإقامة  ع��ام  مدير  �لزعابي  علي 
و�����ش����وؤون �الأج����ان����ب يف �أب��وظ��ب��ي 
وعدد من مديري �الإد�ر�ت وكبار 

�ل�شباط. 

�حلكومة  روؤي���ة  وف��ق  خدماتها  يف 
ل��ت�����ش��ب��ح يف م�����ش��اف  �ل���ر����ش���ي���دة 
ذلك  ويت�شح  عاملياً  �ملتقدة  �ل��دول 
م����ن خ������الل خ���دم���ات���ه���ا �مل���ق���دم���ة 
�لذكية  �الأج���ه���زة  ع��ل��ى  للجمهور 
�خل��دم��ات)  تلك  ع��دد  بلغت  حيث 
للخدمات  باالإ�شافة  ( خدمة   68
�مل���ق���دم���ة ل��ل��م��وظ��ف��ني و�ل����ت����ي مل 
دوره��م  ع��ن  عجمان  �شرطة  تغفل 
�حل��ي��وي و�مل��ه��م ل��الإرت��ق��اء بالعمل 
�ل�������ش���رط���ي ف���ك���ان ل���ه���ا �ل�����ش��ب��ق يف 
�إطالق خدمات �إلكرتونية تخت�س 
تتيح  حيث  مهامهم  وت�شهل  بهم 
�ل�شخ�شية  ملفاتهم  متابعة  لهم 
�ل��ط��ل��ب��ات  وت����ق����دمي  وق�����ت  �أي  يف 

�ل��ع��امل��ي��ة ل���الأع���م���ال يف م��و���ش��م��ه��ا 
�لعا�شر د�أبت على تكرمي �ملتميزين 
�ملجاالت من خالل جلان  �شتى  يف 
حت��ك��ي��م دول��ي��ة وع��ل��ى م��رح��ل��ت��ني ، 
�ملرحلة �الأوىل و�لتي تناف�س فيها 
�آالف م��وؤ���ش�����ش��ة  ث��الث��ة  �أك����ر م���ن 
وم��ن��ظ��م��ة ع��امل��ي��ة ل��ت��ت��اأه��ل �ل��ق��ي��ادة 
�لعامة ل�شرطة عجمان يف ملفاتها 
�ل��ث��ان��ي��ة  �مل����رح����ل����ة  �إىل  �ل����ث����الث 
منظمة   360 بني  من  و�لنهائية 

وموؤ�ش�شة عاملية.
وياأتي فوز �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�الإم���ار�ت  ب��اأن دول��ة  ليوؤكد للعامل 
وز�رة  يف  متمثلة  �ملتحدة  �لعربية 
�لد�خلية ت�شعى د�ئما و�أبد�ً للتميز 

�الإل��ك��رتون��ي��ة �مل��ب��ا���ش��رة م��ن خالل 
�لعميد  �ل��ذك��ي��ة. وذك����ر  �ل��ه��و�ت��ف 
�لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  علي 
قائد عام �شرطة عجمان باأن ذلك 
�ل��الحم��دود  ل��ل��دع��م  نتيجة  ي��اأت��ي 
حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�الأعلى حاكم �إمارة عجمان ، و�شمو 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ 
، و�لفريق �شمو  ويل عهد عجمان 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�لد�خلية ، و�أننا بدورنا نهدي هذ� 
ب�شرطة  �لعاملني  �الإجن��از جلميع 

عجمان.

وم��ن��اق�����ش��ة �أه����م �مل�����ش��ت��ج��د�ت على 
نظمت  �ملحلي  �القت�شاد  �مل�شتوى 
�ل����غ����رف����ة ع����������دد�ً م�����ن �مل���ج���ال�������س 
�ل���رم�������ش���ان���ي���ة ����ش���م���ن ف���ع���ال���ي���ات 
رم�����ش��ان ع��ج��م��ان مب�����ش��ارك��ة ع��دد 
�القت�شادية  �ل�شخ�شيات  �هم  من 
حلقة  �أخ��ره��ا  ك���ان  و�ل��ت��ي  �ملحلية 
ب���ع���ن���و�ن �مل�����ش��ئ��ول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات .
من جانبه �أفاد �لدكتور عبد �لفتاح 
بغرفة  �إقت�شادي  م�شت�شار   ، ف��رح 
�حللقات  ه��ذه  نتائج  �ن  ع��ج��م��ان، 
متتد للجميع من خالل ن�شر هذه 

ك���اًل ب��اإخ��ت�����ش��ا���ش��ه، وق���د �ظ��ه��رت 
�إ�شتبيانات �لر�أي للموظفني مدى 
�ه��م��ي��ة ه����ذه �حل���ل���ق���ات ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لتطرق  يف  �أهمية  من  لها  ملا  لهم 
�أج��ل  م��ن  و�الآر�ء  �لنظر  لوجهات 
وعي  ينمي  ومب��ا  منها  �الإ���ش��ت��ف��ادة 
وق������در�ت ك���اف���ة م��وظ��ف��ي �ل��غ��رف��ة 
ذووي  موظفني  وي��ربز  �لوظيفية 
ك����ف����اءة ع���ال���ي���ة ل���ت���ق���دمي خ���دم���ات 
�لنمو  زي���ادة  �شاأنها  م��ن  تناف�شية 
وتعزيز �القت�شاد �ملحلي لالإمارة.

عجمان  غرفة  جهود  �شمن  وم��ن 
�ل��ن��ظ��ر  وج�����ه�����ات  �إىل  ل���ل���ت���ط���رق 

و�ل�شحف  �ملطبوعات  يف  �حللقات 
�مل��ح��ل��ي��ة ب���ج���ان���ب جم���ل���ة �ل��غ��رف��ة 
�ل����دوري����ة و�مل���ط���ب���وع���ات �خل��ا���ش��ة 
بغرفة عجمان ، كما ��شار �لدكتور 
ع��ب��د �ل��ف��ت��اح ، ب���وج���ود ت��وج��ه من 
بتعميم هذه �خلطوة  �لغرفة  ِقبل 
�مل��ت��م��ي��زة ف��ي��م��ا ي��خ�����س �حل��ل��ق��ات 
�لنقا�شية بتوجيه �لدعو�ت للدو�ئر 
�ملحلية باالمارة حل�شور موظفيها 
��شحاب �الإخت�شا�س وعلى ح�شب 
عنو�ن �حللقة لالإ�شتفادة منها مبا 
ي�شب بامل�شلحة �لعامة ويزيد من 

تطور ومنو �إقت�شاد �الإمارة. 

دبي ت�شت�شيف �ملنتدى �خلليجي ملكافحة �لعمى يوم 30 �أكتوبر
•• دبي-وام:

حتت رعاية معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 
�لدولة.. يف  �شيفرز(  )�شايت  �لب�شر  الإنقاذ  �لدولية  �ملنظمة  مقر  رئي�س  �ملجتمع 

تنطلق فعاليات �ملنتدى �خلليجي ملكافحة �لعمي �ملمكن جتنبه يوم  30 من �شهر 
�أكتوبر �حلايل وت�شتمر يوما و�حد� يف فندق )فرمونت دبي(. 

 يهدف �ملنتدى �لذي ي�شارك يف فعالياته وفود حو�يل12 دولة وموؤ�ش�شة دولية من 
منطقة �خلليج ودول �أخ��رى..�إىل �إبر�ز دور �ملنظمات �خلليجية وغرها يف جمال 
مكافحة �لعمي ف�شال عن و�شع �خلطط وتوحيد �جلهود يف هذ� �ملجال. ويناق�س 
و�لك�شف  و�أعر��شه  باآثاره  و�لتوعية  جتنبه  �ملمكن  �لعمى  مكافحة  �أهمية  �ملنتدى 
�ملبكر جتنبا للتعر�س له �إ�شافة �يل دور دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

يف دعم �أن�شطة مكافحة �لعمى. 

�لوطني للوثائق يطبق مبادرة �حلكومة �لذكية
•• ابوظبي-وام:

 �أك����د ���ش��ع��ادة م��اج��د ���ش��ل��ط��ان �مل���ه���ري �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف �مل��رك��ز 
�أن برنامج �الأر�شفة �الإلكرتونية وغره  �لوطني للوثائق و�لبحوث 
يوميات  كتب  على  �ل��ذك��ي��ة  و�لتطبيقات  �الأر���ش��ي��ف��ي��ة  �ل��رب�م��ج  م��ن 
بدبي  جيتك�س  مبعر�س  �مل��رك��ز  ج��ن��اح  يف  حاليا  �مل��ع��رو���ش��ة  �ل�شيوخ 
�لر�شيدة  �لقيادة  تعمل  �لتي  �لذكية  ملبادرة �حلكومة  تعترب تطبيقا 
متثل  �لذكية  و�لتطبيقات  �لتقنيات  ه��ذه  �ن  و����ش��اف  �أج��ل��ه��ا.  م��ن 
�ملمار�شات  �أح��دث  من  �ال�شتفادة  �إىل  وتطلعاته  �ملركز  �إ�شرت�تيجية 
�أن  �أهد�فه ..م�شر� �ىل  �لعاملية وت�شخر�لتقنيات �حلديثة خلدمة 
مهامه  �أولوياته  مقدمة  يف  و�شع  قد  جيتك�س  يف  مب�شاركته  �ملركز 

�لتي يوؤديها كاأر�شيف وطني للدولة . وحتدث �ملهري لوكالة �نباء 
�ل��ذي حظي  �الإلكرتونية  �الأر�شفة  برنامج  �أهمية  و�م عن  �الم��ار�ت 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��زو�ر  من  �ملجال  ه��ذ�  و�ملخت�شني يف  �خل��رب�ء  باهتمام 
�أن  �ىل  ..الفتا  حديثة  �أ�شاليب  من  يت�شمنه  ملا  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة 
�لتي  �ملخت�شة  �ملر�كز  �أو�ئ��ل  من  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز 
عنيت بالتحول �إىل �الأر�شفة �الإلكرتونية الهميتها يف �شرعة وت�شهيل 
�لبحث عن �لوثائق مع �الحتفاظ مباليني �لوثائق �لورقية. و��شار 
�مل��رك��ز..  بها  يتمتع  �لتي  �الإلكرتونية  �لوثائق  �إد�رة  منظومة  �إىل 
مبينا مر�حل حتويل �لوثيقة �لورقية �إىل وثيقة �إلكرتونية وكذلك 
ت��ق��دمي �ال���ش��ت�����ش��ار�ت ب�شكل د�ئ���م وع���رب خمتلف و���ش��ائ��ل �الت�����ش��ال 
الأر���ش��ي��ف��ات �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي ت��ط��ل��ب �مل�����ش��اع��دة يف جم��ال 

يتلقاها  �لتي  �ال�شت�شار�ت  معظم  �أن  و�و�شح  �الإلكرتونية  �الأر�شفة 
�ملركز تتمحور حول �ملقايي�س �لعاملية �ملطبقة يف نظام �إد�رة �لوثائق 
�الإلكرتونية و�ن من �أهم عو�مل جناح م�شاريع �الأر�شفة �الإلكرتونية 
دعم �الإد�رة �لعليا يف �ملوؤ�ش�شة و�لقدرة على �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة 
و�ختيار �أدو�ت �لعمل و�لتدريب �لناجح وبناء �لكو�در �ملكلفة بامل�شروع 
و�النتقال  �لتغير  على  �الإر�دة  و�متالك  �الإ���ش��ر�ر  ذلك  كل  ..وقبل 
زو�ر  جمهور  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ودع���ا  �الإل��ك��رتون��ي��ة.  �الأر���ش��ف��ة  نحو 
�الأر�شفة  يف  �ليومية  و�ملحا�شر�ت  �لعمل  ور���س  متابعة  �ىل  جيتك�س 
�ملركز وخدماته  �إجن��از�ت  �إط��ار  تاأتي يف  �لتي  �لورقية و�الإلكرتونية 
جناحه  يف  و�لذكية  �لتقنية  و�الأج��ه��زة  �لو�شائل  عرب  يقدمها  �لتي 

حول تخ�ش�شاته كاأر�شيف وطني للدولة وكحافظ لذ�كرة �لوطن .

حاكم عجمان ي�شتقبل �شيف بن ز�يد

�ل�شرطة �ملجتمعية مبركز دبا �حل�شن »نور عقلك و�أن�ص مر�شك « مبادرة �قت�شادية ر�أ�ص �خليمة 
تهنئ �حلجاج ب�شالمة �لو�شول

•• عجمان-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف �لديو�ن �الأمري �شباح �م�س ..�لفريق 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�ي��د  �ل�شيخ �شيف بن  �شمو 
�لد�خلية ..وذلك بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 

�شاحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �للقاء..�ل�شيخ  ح�شر  عجمان. 
بن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  و�الإد�ري���ة  �ملالية  لل�شوؤون  عجمان  حاكم  �ل�شمو 
�لتنمية �ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد  حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد 
بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن حاكم عجمان وعدد من �ل�شيوخ و كبار 

�مل�شوؤولني.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

د�ئرة  يتميز نظمت  تبدع وجمتمع  �شعار حكومة  حتت 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة ���ش��ب��اح �أم�����س 
�لتي  �ن�����س م��ر���ش��ك و  ن���ور عقلك و  �ل��ث��الث��اء م���ب���ادرة 
�ملر�شى  و�ملتنوعة يف غرف  �ملفيدة  �لكتب  بتوزيع  تعنى 
ل�شهر  �ملجتمعية  مبادر�تها  �شمن  �شقر  م�شت�شفى  يف 

�جلودة و �لذي يقام يف �شهر �أكتوبر من كل عام.
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  مكتب  مدير  �ملهري  خديجة  وذك��رت 
ف��ع��ال��ي��ات �شهر �جل���ودة  ت��ن��درج �شمن  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن 

و�لعلم بني  �لثقافة  ن�شر  �لتي تهدف �ىل  و  �لعام  لهذ� 
�أفر�د �ملجتمع باعتبار �لقر�ءة نافذة �لقارئ �إىل �لعامل 
�خلارجي حيث قامت �لد�ئرة خالل �ليوم بتوزيع 200 
�لزعابي  �أك��دت مرمي  و  �ملر�شى.  كتاب متنوع يف غرف 
على  تاأخذ  �لد�ئرة  �أن  �ملوؤ�ش�شي  �الت�شال  مكتب  مدير 
عاتقها �لقيام بدورها �ملجتمعي على �أكمل وجه باعتبار 
�أن �أفر�د �ملجتمع �شركاء رئي�شيني يجب �إعطائهم حقهم 
على  �حل�����ش��ور  �أث��ن��ى  كما  �ل��ت��وع��ي��ة،  و  �لثقافة  ن�شر  يف 
تثقيف  يف  �أهمية  م��ن  لها  مل��ا  ل��ل��د�ئ��رة  �لطيبة  �مل��ب��ادرة 

�ملجتمع يف ظل �لعوملة و �شعف دور �لكتاب.

•• ال�صارقة- الفجر

ق���ام وف���د م��ن �ل�����ش��رط��ة �ملجتمعية مب��رك��ز ���ش��رط��ة دب��ا 
حجاج  جمال�س  من  ع��دد  �إىل  ب��زي��ارة  �ل�شامل  �حل�شن 
�لوطن  �أر����س  �إىل  ق��د و�شلو�  �ل��ذي��ن  �حل���ر�م  بيت �هلل 
�لعقيد  �ل��ز�ئ��ر  �لوفد  مقدمة  يف  ك��ان  حيث  لتهنئنهم، 
�حل�شن  دبا  �شرطة  مركز  رئي�س  �ملطوع  خمي�س  �أحمد 
�ل�شباط  �شف  و  �ل�شباط  من  جمع  وير�فقه  �ل�شامل 

�مل��رك��ز. وذل��ك يف م��ب��ادرة ولفته  و�الأف����ر�د �لعاملني يف 
�ج��ت��م��اع��ي��ة �إن�����ش��ان��ي��ة ت��ع��رب ع���ن م����دى روح �ل��ت��الح��م 
�ل�شرطة  �أدو�ر  م��ن  ك��ذل��ك  وت��ع��زز  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني 
خمتلف  يف  �ملجتمع  خدمة  مع  ين�شجم  مبا  �ملجتمعية 
�الطمئنان  �ل��زي��ارة  تخللت  وق��د    . و�الأ�شعدة  �ملجاالت 
�لزيارة  نهاية  ويف  �أحو�لهم  عن  و�ل�شوؤ�ل  �حلجاج  على 
�لكرمية  �ملبادرة  قدم �حلجاج جزيل �شكرهم على هذه 

مقدرين �جلهود �ملبذولة من قبلهم.

جمهور جيتك�ص يطلع على تفا�شيل 
جائزة �لتعليم �لعايل للتطبيقات �لذكية

•• دبي-وام:

معر�س  فعاليات  �شمن  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  ق��دم��ت 
و�فيا ومعلومات متكاملة عن جائزة  �شرحا  �ملعر�س  ل��زو�ر  �ليوم  جيتك�س 
وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي للتطبيقات �لذكية . و�أكدت �لوز�رة 
خالل عر�شها للجائزة �أنها ت�شعى لتقدمي كافة �لت�شهيالت و�لدعم �لالزم 
لهم  تتيح  تقنية  جتريبية  بيئة  وتوفر  م�شاريعهم  تنفيذ  خ��الل  للطلبة 
�لفر�شة لتجربة وتقييم تطبيقاتهم �لذكية يف مر�حلها �ملختلفة ..م�شرة 
�أن �لفرق �مل�شاركة تو��شل تطوير و�ختبار م�شاريعها �لتي مت قبولها  �ىل 
من �للجنة �ملخت�شة باجلائزة. ونوهت باأن �مل�شاريع �شت�شلم خالل �لفرتة 
من 7 حتى 21 من نوفمرب �ملقبل مرفقة بالت�شوير �لفيلمي للتطبيقات 
فيما �شيتم تقييمها خالل �لفرتة 24 حتى 28 من �ل�شهر نف�شه ..م�شرة 
�لفائزين يف جو�ئز �لفرق و�لكادر �الإ�شر�يف �شيتم يف  �ىل �ن �الإع��الن عن 
لتحفيز  �أطلقت  �جل��ائ��زة  �ن  و�أو���ش��ح��ت   .2013 دي�شمرب  م��ن  �خلام�س 
جمال  يف  مبتكرة  �إب��د�ع��ي��ة  حلول  لتقدمي  و�لطلبة  �جل��ام��ع��ات  وت�شجيع 
�لتطبيقات �لذكية و�لهو�تف �ملحمولة ..ف�شال عن توفر خدمات �لتعليم 
�لعايل و�لبحث �لعلمي وفق �أرقى �ملعاير �لعاملية �ملتميزة من خالل رفع 
يف  �مل�شتمر  و�لتطوير  �لتح�شني  م�شرة  ودع��م  �لتعليمية  �خلدمات  كفاءة 
قطاع �لتعليم �لعايل يف �لدولة ورفع ن�شبة ر�شا �ملتعاملني من خالل تلبية 
�حتياجاتهم وجتاوز توقعاتهم. �جلدير بالذكر �ن �جلائزة �أطلقها معايل 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  نهيان وزير  �آل  �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك 
�ل�شيخ  �ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  �ن�شجاما مع   2013 �لع�شرين من يونيو  يف 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي للحكومة �لذكية و�لتي حدد مبوجبها مالمح حكومة �مل�شتقبل و�لتي 

�شي�شارك طلبة �جلامعات يف بنائها.
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العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاوالت  �ل�شحر�ء  �ل�ش�����ادة/ظل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1153972 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 0.40*0.60

تعديل ��شم جتاري:من/ظل �ل�شحر�ء للمقاوالت �لعامة
GAL SHARA GENERAL CONTRACTING

�ىل/ظل �ل�شحر�ء لل�شيانة �لعامة  
GAL SHARA GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �لغربية ليو� �شناعية �مليل قطعة رقم 33 حمل 
رقم 109 بناية د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� جفن ق 93 مكتب 

رقم 6D مالك �شعيد خلفان حميد �لقبي�شي
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غالم ح�شني للديكور

 رخ�شة رقم:CN 1150602 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2.35*0.83

تعديل ��شم جتاري:من/غالم ح�شني للديكور
GHULAM HUSSAIN DECOR

�ىل/غالم ح�شني لتنجيد �الثاث  
GHULAM HUSSAIN FURNITUR UPHOLSTERY

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� حم�شر يثي ق 35 مكتب رقم 133 بناية 
�ل  ��شماعيل  �ملالك   40 م  �ل�شناعية  م�شفح  �بوظبي  �ىل  �لغربية  �ملنطقة  بلدية 

خاجة �لعقاريه
تعديل ن�شاط/��شافة تنجيد �الثاث �ملنزيل )9524003(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تكنولوجيا للهند�شة 

CN 1506938:لنفطية �ملتخ�ش�شة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
PT SNERGY ENGINEERING شافة بيه تي �شينرجي �جننرجن��

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�حمد �شعيد علي �لكندي من 49% �ىل %48

تعديل ن�شب �ل�شركاء
نا�شر �شلطان عبد�هلل �شامل �ملعمري من 51% �ىل %50

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شان �لعاملية لتمثيل �ل�شركات

رخ�شة رقم:CN 1311750 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�ل�شيخ �شعيد بن خليفة بن �شلطان �ل نهيان من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �ل�شيخ �شعيد بن خليفة بن �شلطان �ل نهيان من 100% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي حممد علي �شامل �ملري )%49(
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/�شان �لعاملية لتمثيل �ل�شركات 
SAN INTERNATIONAL FOR COMPANIES REPRESENTATION

�ىل/�شان �لعاملية لال�شتثمار�ت ذ.م.م  
SAN INTERNATIONAL INVESTMENTS CO LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقو�س �ال�شفر للمقاوالت و�ل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1156717 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 6*2 �ىل 15*60

تعديل ��شم جتاري:من/�لقو�س �ال�شفر للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة 

YELLOW ARCH CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�لقو�س �ال�شفر لل�شيانة �لعامة  

YELLOW ARCH GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�توكاد لال�شت�شار�ت �لهند�شية

رخ�شة رقم:CN 1008110 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شهيل دروي�س )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خمي�س �شامل خمي�س حممد �حلو�شني )%26(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي عبد�لرحيم عبد�هلل حممد �حلو�شني من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي عبد�لرحيم عبد�هلل حممد �حلو�شني من 100% �ىل %25

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.2*0.6 �ىل 0.60*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�توكاد لال�شت�شار�ت �لهند�شية 

AUTOCAD ENGINEERING CONSULTANCY
�ىل/�توكاد لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م  

AUTOCAD ENGINEERING CONSULTANCY LLC
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
�لز�هد  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للخر�طة رخ�شة رقم:CN 1046558 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد مبارك �شالح مبارك �لكثري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن علي عبيد حممد �لزعابي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �ل�شالل 

CN 1072424:البي�س للرجال رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد مبارك �شالح مبارك �لكثري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن علي عبيد حممد �لزعابي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/غز�ل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1054043:لو�دي للنقليات �لعامة رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  �ل�شحر�ء  �ل�ش�����ادة/غرب  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1184190 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل  60*40

تعديل ��شم جتاري:من/غرب �ل�شحر�ء للمقاوالت �لعامة 
WEST DESERT GENERAL CONTRACTING

�ىل/غرب �ل�شحر�ء لل�شيانة �لعامة  
WEST DESERT GEN. MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �لغربية ليو� خنور قطعة رقم 30 حمل 
�ر�س  ليو� جفن  �لغربية  �ملنطقة  �ىل  �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئرة  بناية   5 رقم 

رقم 6 مكتب رقم 77
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10927 بتاريخ 2013/10/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلامتي لت�شليح �ملكيفات

رخ�شة رقم:CN 1038821 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 4*3 �ىل  1*4

تعديل ��شم جتاري:من/�حلامتي لت�شليح �ملكيفات 
AL HATMI AIR CONDITIONER REPAIRS

�ىل/�حلامتي لتجارة �لهد�يا ولعب �الطفال  
AL HATMI GIFTS & TOYS TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �اللعاب ولعب �الطفال - بالتجزئة )4764001(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ل�شاعات - بالتجزئة )4773204(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء معد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء )3312007(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية
zimmer:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ 2012/5/29م   �ملودعة حتت رقم: 174442 
 با�ش��م: حممد حمبوب عامل عبد�لعزيز 

وعنو�نه:�س.ب: 90812 دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

بطانيات لالأ�شرة �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد �ال�شناف �ملن�شوجة غر �لو�ردة �شمن فئات �خرى
 �لو�ق�عة بالفئة: 24 

و�شف �لعالمة:  هي عبارة عن كلمة zimmer مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �الحمر .
 �ال�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية
TIMEZONE:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ 2012/5/30م   �ملودعة حتت رقم: 174484 
 با�ش��م: كيكو لاللكرتونيات 

وعنو�نه:�س.ب: 64830 ، حمل ملك عبد�لو�حد فكري و�شركاه ، ديرة ، �لبطني . 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �و �ملطاله بها �ملجوهر�ت و�الحجار 
�لكرمية �ل�شاعات و�دو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة �الخرى .

 �لو�ق�عة بالفئة:14 
باللون  �لكبرة  �لالتينية  باحلروف  مكتوبة   TIMEZONE كلمتني   عن  عبارة  �لعالمة:هي  و�شف 
�الزرق و�البي�س وفوقهما رمز معني مميز و�لكل على خلفية ذ�ت لون �زرق فاحت ح�شب �ل�شكل �ملبني �عاله.

 �ال�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية
Everest:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ 2012/5/29م   �ملودعة حتت رقم: 174443 
 با�ش��م: حممد حمبوب عامل عبد�لعزيز 

وعنو�نه:�س.ب: 90812 دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لنظار�ت  حقائب  �لفيديو  ك��ام��ر�ت  وحقائب  �لت�شوير  ك��ام��ر�ت  حقائب  �ل�شفرية  �حلقائب  �حلقائب 
�ملحمولة  �لكمبيوتر  �ج��ه��زة  وحقائب  �حلا�شبة  �الالت  وحقائب  �ملحمولة  �لهو�تف  وحقائب  و�ل��والع��ات 
و�ل�شياط  و�لع�شي  و�ملظالت  �ل�شما�شي  �ل�شناديق  بالفئة )18(  �نو�عها يف حدود وقوعها  بكافة  و�حلقائب 
�ملدبوغة  �جللود  �خل��ام  و�جللود  �ملدبوغة  �و  �خل��ام  �حليو�نات  جلود  و�ل�شروج  و�خليل  �حليو�نات  و�طقم 
�لو�ردة  غر  منها  �مل�شنوعة  و�ال�شناف  �ل�شناعية  و�جللود  �لطبيعية  و�مل�شقولة  �ملقلدة  �ملدبوغة  و�جللود 

�شمن فئات �خرى.
 �لو�ق�عة بالفئة: 18 

و�شف �لعالمة:  هي عبارة عن كلمة Everest مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �الحمر �لد�كن .
 �ال�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية
Tourcare:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ 2012/5/29م   �ملودعة حتت رقم: 174444 
 با�ش��م: حممد حمبوب عامل عبد�لعزيز 

وعنو�نه:�س.ب: 90812 دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لنظار�ت  حقائب  �لفيديو  ك��ام��ر�ت  وحقائب  �لت�شوير  ك��ام��ر�ت  حقائب  �ل�شفرية  �حلقائب  �حلقائب 
�ملحمولة  �لكمبيوتر  �ج��ه��زة  وحقائب  �حلا�شبة  �الالت  وحقائب  �ملحمولة  �لهو�تف  وحقائب  و�ل��والع��ات 
و�ل�شياط  و�لع�شي  و�ملظالت  �ل�شما�شي  �ل�شناديق  بالفئة )18(  �نو�عها يف حدود وقوعها  بكافة  و�حلقائب 
�ملدبوغة  �جللود  �خل��ام  و�جللود  �ملدبوغة  �و  �خل��ام  �حليو�نات  جلود  و�ل�شروج  و�خليل  �حليو�نات  و�طقم 
�لو�ردة  غر  منها  �مل�شنوعة  و�ال�شناف  �ل�شناعية  و�جللود  �لطبيعية  و�مل�شقولة  �ملقلدة  �ملدبوغة  و�جللود 

�شمن فئات �خرى.
 �لو�ق�عة بالفئة: 18 

و�شف �لعالمة:  هي عبارة عن كلمة Tourcare مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �الحمر �لد�كن .
 �ال�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية
Shams:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ 2012/5/30م   �ملودعة حتت رقم: 174483 
 با�ش��م: موالين �شنديب و��شديف 

وعنو�نه:�س.ب: 986 دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملياه  وت��وزي��ع  و�لتجفيف  و�ل��ت��ربي��د  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتهوية  و�لتدفئة  �الن���ارة  و�ج��ه��زة  �دو�ت 
ملبات  �لطاقة  توفر  م�شابيح  �ل��ه��و�ء  وتكييف  و�لثالجات  و�خل��الط��ات  و�حلنفيات  �ل�شحية  و�لرتكيبات 
�لطو�رئ مر�وح �ل�شقف و�حلائط و�ملن�شده و�ملر�وح �لقائمة مروحة �ل�شندوق و�ملر�وح بكل �نو�عها �لو�ردة 
ملبات  متدفقة  ��شو�ء  �نو�عها  بكل  وم�شابيح  ملبات  و�لتهوية  �ال���ش��اءة  ل��و�زم  �لطاقة  مثبتات   )11( بالفئة 
فلور�شنت ملبات كهربائية قابلة للتحويل �ىل وزو�يا خمتلفة ملبات �بو�ب �حلد�ئق وجميع ما �شبق يف حدود 

وقوعه بالفئة )11(.
 �لو�ق�عة بالفئة: 11 

و�شف �لعالمة:  هي عبارة عن كلمة Shams مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �ال�شود .
 �ال�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية
�شركة   PACIFI BUILDING MATERIAL CO. LLC �لتجارية:  �لعالمة  لت�شجيل  بطلب 

�لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م

بتاريخ 2012/6/24م   �ملودعة حتت رقم: 175710 
 با�ش��م: �شركة �لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م 

وعنو�نه:�شناعية رقم 2 �ل�شارقة �شارع �ملليحة حمل رقم 1 �المار�ت �لعربية �ملتحدة . 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

و�ملونة و�جلب�س و�حل�شى  و�ال�شمنت و�جلر  و�ل�شناعية  �لطبيعية  و�الحجار  �ملعدنية(  �لبناء )غر  مو�د 
�ملو��شر من �لفخار �و �ال�شمنت �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف �ن�شاء �لطرق �ال�شفلت و�لزفت و�لقطر�ن )�لقار( 

�مل�شاكن �ملتنقلة �الثار �مل�شنوعة من �حلجر �ملد�خن .
 �لو�ق�عة بالفئة:19 

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن عالمة مكتوبة باحلروف �لعربية )�شركة �لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م( باللون 
�الحمر و�حلروف �لالتينية �لكبرة PACIFI BUILDING MATERIAL CO. LLC باللون 
�الزرق ح�شب �ل�شكل �ملبني �عاله حيث تقع خط بينهما كما يقع يف جهة �لي�شار فوق �خلط �شورة بناية ويقع 

. PACIFI BUILDING MATERIAL معناها PBM شفلها��
 �ال�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية
�شركة   PACIFI BUILDING MATERIAL CO. LLC �لتجارية:  �لعالمة  لت�شجيل  بطلب 

�لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م

بتاريخ 2012/6/24م   �ملودعة حتت رقم: 175713 
 با�ش��م: �شركة �لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م 

وعنو�نه:�شناعية رقم 2 �ل�شارقة �شارع �ملليحة حمل رقم 1 �المار�ت �لعربية �ملتحدة . 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لدهانات و�لورني�س و�لالكية �ملو�د �لتي ت�شتخدم لوقاية �ملعادن من �ل�شد�أ و�خل�شب من �لتلف �ملو�د �مللونه 
ومو�د �ل�شباغة �ملو�د �لكيماوية �خلا�شة بتثبيت �اللو�ن �لر�تنج �ملعادن �ملتخذه �شكل �لو�ح �و �مل�شحوقة �لتي 

ت�شتخدم يف �لنق�س و�لزخرف .
 �لو�ق�عة بالفئة:2 

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن عالمة مكتوبة باحلروف �لعربية )�شركة �لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م( باللون 
�الحمر و�حلروف �لالتينية �لكبرة PACIFI BUILDING MATERIAL CO. LLC باللون 
�الزرق ح�شب �ل�شكل �ملبني �عاله حيث تقع خط بينهما كما يقع يف جهة �لي�شار فوق �خلط �شورة بناية ويقع 

. PACIFI BUILDING MATERIAL معناها PBM شفلها��
 �ال�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية
�شركة   PACIFI BUILDING MATERIAL CO. LLC �لتجارية:  �لعالمة  لت�شجيل  بطلب 

�لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م

بتاريخ 2012/6/24م   �ملودعة حتت رقم: 175716 
 با�ش��م: �شركة �لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م 

وعنو�نه:�شناعية رقم 2 �ل�شارقة �شارع �ملليحة حمل رقم 1 �المار�ت �لعربية �ملتحدة . 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

معادن غر نفي�شة وكل خليط منها مو�د بناء معدنية مباين متنقلة معدنية خلطوط �ل�شكك �حلديدية 
حبال و��شالك غر كهربائية من معادن غر نفي�شه م�شنوعات حد�دة خ��ردو�ت معدنية �شغرة مو��شر 
و�نابيب معدنية خز�ئن حفظ �لوثائق و�ال�شياء �لثمينة منتجات م�شنوعة من معادن غر نفي�شة غر و�ردة 

يف فئات �خرى خامات معادن .
 �لو�ق�عة بالفئة:6 

و�شف �لعالمة:هي عبارة عن عالمة مكتوبة باحلروف �لعربية )�شركة �لبا�شفيك ملو�د �لبناء ذ.م.م( باللون 
�الحمر و�حلروف �لالتينية �لكبرة PACIFI BUILDING MATERIAL CO. LLC باللون 
�الزرق ح�شب �ل�شكل �ملبني �عاله حيث تقع خط بينهما كما يقع يف جهة �لي�شار فوق �خلط �شورة بناية ويقع 

. PACIFI BUILDING MATERIAL معناها PBM شفلها��
 �ال�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  23  اأكتوبر 2013 العدد 10927

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�أفنان لال�شت�شار�ت و�خلدمات �الإد�رية

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

�ملودعة بالرقم : 54143
با�ش��م :�س. جيبور لالدو�ت و�لتمديد�ت �لكهربائية ذ.م.م  

وعنو�نه :مكتب ملك موزه بن علي ديرة �ل�شبخة ، دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم : )43564(  بتاريخ:2003/7/2 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/7/2 وحتى تاريخ :2023/7/2

اإدارة العالمات التجارية
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وزارة القت�ساد 
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•• تغطية-رم�صان عطا:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن ق��ب��ل �ل��ف��ري��ق 
ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �ل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
للدر��شات  �الإم����ار�ت  م��رك��ز  رئي�س 
و�ل���ب���ح���وث �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، ت��ب��د� 
�لتا�شع  �ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  فعاليات 
ع�����ش��ر ل��ل��ط��اق��ة ل������ م��رك��ز �الإم�����ار�ت 
للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية 
و�لذي �شيعقد حتت عنو�ن: �لوقود 
�الأح���ف���وري غ��ر �ل��ت��ق��ل��ي��دي: ث��ورة 
هيدروكربونية مقبلة خالل �لفرتة 
من 29-30 �أكتوبر 2013 وجاء 
�لذي  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  هذ� خالل 

عقد �شباح �م�س يف مقر �ملركز.

تقنيات علمية
و�ل���ق���ى �ل�����ش��ي��د ج��ا���ش��م �حل��و���ش��ن��ي 
نائب �ملدير �لعام للبحوث �لعلمية 
كلمة باالنابة عن �ملدير �لعام حيث 
ق����ال ف��ي��ه��ا �ل���ب���ح���وث و�ل���در�����ش���ات 
حتظي  �ل��ط��اق��ة  ح���ول  �مل�شتقبلية 
ب��اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ل��ك��ل ب��ل��د�ن �ل��ع��امل 
وح�شب،  �ليوم  من  لي�س  و�شعوبها، 
�لزمن،  م��ن  طويلة  عقود  منذ  ب��ل 
وه����و �أم�����ر ���ش��ي��ظ��ل ي��ح��ظ��ى مب��زي��د 

م��ن �اله��ت��م��ام م��ا ظلت ح��اج��ة بني 
�الإن�����ش��ان �إىل �ل��ط��اق��ة ب��اق��ي��ة، وهو 
�الأم����ر �ل���ذي دف���ع م��رك��ز �الم����ار�ت 
للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية 
ل��ع��ق��د �مل����وؤمت����ر�ت �ل�����ش��ن��وي��ة ع��ام��اً 
�نعقاد  منذ  متتاٍل  ب�شكل  ع��ام  بعد 
�ل��ع��ام  يف  ل��ل��ط��اق��ة  �الأول  �مل���وؤمت���ر 
ي�شتجد  م��ا  ك��ل  ملناق�شة  1995؛ 
حتديات  من  �لعاملية  �ل�شاحة  على 
ت���ط���ور�ت  �أو  و�ق���ت�������ش���ادي���ة  �أم���ن���ي���ة 
وت��ق��ن��ي��ات  �ب���ت���ك���ار�ت  �أو  و�أح��������د�ث 
و�ل��ط��اق��ة  ب��ال��ط��اق��ة  تتعلق  علمية 
�أو  وم�شتقبلها،  و�ملتجددة  �جلديدة 
و�ملنتجني  �مل�شتهلكني  �شعيد  على 

يف هذ� �لعامل.
وق���ال �حل��و���ش��ن��ي �إن��ن��ا ن��ق��در �ل���دور 
�الإع��الم  و�شائل  ب��ه  ت�شطلع  �ل��ذي 
وج�����ش��ور�ً  للكلمة  م��ن��اب��ر  بو�شفها 

بفروعها  و�لثقافة  �ملعرفة  الإ�شاعة 
كافة، من خالل تغطيتها لفعاليات 
�مل��وؤمت��ر،  ه���ذ�  جل�شات  وم��ن��اق�����ش��ات 
�ل����ذي ي��ن��اق�����س ق�����ش��ي��ة ع��ل��ى درج���ة 

كبرة من �الأهمية، 
و�شوف يبد� �ملوؤمتر �عمالة بجل�شة 
�لدكتور  �شعادة  ي�شتهلها  �فتتاحية، 
ج��م��ال �شند �ل�����ش��وي��دي، م��دي��ر عام 
مركز �الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث 
ترحيبية  بكلمة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
بامل�شاركني يف �ملوؤمتر، تليها �لكلمة 
�شهيل  م��ع��ايل  ويلقيها  �لرئي�شية 
حممد فرج �ملزروعي، وزير �لطاقة، 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وب����ع����د ������ش����رت�ح����ة ق�������ش���رة ت���ب���د�أ 
د.  �شر�أ�شها  �لتي  �الأوىل،  �جلل�شة 
�إد�رة  �ل��زي��ودي، مدير  �أح��م��د  ث��اين 
�ل��ت��غ��ر �مل��ن��اخ��ي و����ش���وؤون �ل��ط��اق��ة، 

�الإم�����ار�ت  دول���ة  �خل��ارج��ي��ة،  وز�رة 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وحت��م��ل ع��ن��و�ن 
�لتد�عيات  �لتقليدي:  غر  �لوقود 
�جليو�شيا�شية على منطقة �خلليج 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  �ل��ع��رب��ي ودول����ة 
�ملتحدة . فيما يلقي �لورقة �الأوىل، 
وه�����ي ب���ع���ن���و�ن �الن���ع���ك���ا����ش���ات ع��ل��ى 
و�ملنتجني  �لعاملية  �لطاقة  �أ���ش��و�ق 
حم��م��د  �ل�����ب�����اح�����ث   ، �خل����ل����ي����ج  يف 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �أوغ���وت�������ش���و، 
�ململكة  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل�����و�رد  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�مل���ت���ح���دة، م���ب���ع���وث خ����ا�����س، ه��ي��ئ��ة 
بلجيكا.   مم��ل��ك��ة  �ل���ط���اق���ة،  م��ي��ث��اق 
�أم����ا �ل���ورق���ة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي حتمل 
ع��ن��و�ن �إح��ي��اء �ل��ط��اق��ة �الأم��ري��ك��ي��ة 
خبر  ��ي،  �حل��اجِّ �أن�س  د.  ف�شيلقيها 
�قت�شادي �أول، �شركة NGP �إد�رة 
ر�أ�س مال �لطاقة، �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية.
ومن �ملقرر �أن يلقي �لورقة �لثالثة 
وهي بعنو�ن �لطاقة �ملتحولة: من 
�لتقليديني  و�لغاز  �لنفط  منتجي 
�جل��دد  و�ملنتجني  �مل�شتهلكني  �إىل 
ج���ي���و����ش���ت���ي،  ل����وي���������س  �ل����ب����اح����ث   ،
�ل��در����ش��ات  م��رك��ز  يف  �أول  م�شت�شار 
�ال�شرت�تيجية و�لدولية ، �لواليات 
�مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة، �مل��دي��ر �ل��ع��ام 
للطاقة،  �لالتينية  �أم��ري��ك��ا  مل��رك��ز 

�جلل�شة  ويف  كولومبيا.  جمهورية 
�ل���ث���ان���ي���ة، �ل���ت���ي ���ش��ت��ح��م��ل ع���ن���و�ن 
�لتقليدي  غ��ر  �ل���وق���ود  م�شتقبل 
�ل��ه��ادي  �آ���ش��ي��ا و�مل��ح��ي��ط  يف منطقة 
ع��ن��و�ن  �الأوىل  �ل����ورق����ة  ���ش��ت��ح��م��ل 
ط���م���وح���ات �ل�������ش���ني ب�������ش���اأن �ل���غ���از 
�شبيد،  �آن��دروز  د. فيليب  �ل�شخري 
�أم����ن  ���ش��ع��ب��ة  رئ���ي�������س  �أول،  زم���ي���ل 
�ل��ط��اق��ة،  �ل��ط��اق��ة، معهد در�����ش���ات 
فيما  �لوطنية،  �شنغافورة  جامعة 
حت���م���ل �ل�����ورق�����ة �ل���ث���ان���ي���ة ع���ن���و�ن 
ت���ط���وي���ر �ل����ي����اب����ان ل���غ���از ه���ي���در�ت 
د.  يلقيها  �مل��ح��رتق  �ل��ث��ل��ج  �مل��ي��ث��ان 
م�شاعد  �أ�شتاذ  ما�شود�،  يو�شيهرو 
يف مركز �الأبحاث �ملتقدمة للطاقة 
جامعة  �ل��ه��ن��د���ش��ة،  كلية   ، و�مل�����و�رد 
ط��وك��ي��و، �ل��ي��اب��ان. وحت��م��ل �ل��ورق��ة 
�ل��ث��ال��ث��ة ع��ن��و�ن ت��د�ع��ي��ات ع��الق��ات 
جمل�س  ودول  �آ���ش��ي��ا  ب���ني  �ل��ط��اق��ة 
�ل���ت���ع���اون ل�����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة 
دور�ج،  م��ان��و���ش��ه��ر  �أ.د.  ي��ل��ق��ي��ه��ا   ،
�أ���ش��ت��اذ �ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة، جامعة 
ويف  �الأمريكية  تك�شا�س  كري�شتيان 
�ل��ي��وم �ل��ث��اين م��ن �أع��م��ال �مل��وؤمت��ر، 
�شتبد�أ �جلل�شة �لثالثة، وهي حتمل 
عنو�ن ��شتك�شاف �أنو�ع �لوقود غر 
وتطويرها:  و�إن��ت��اج��ه��ا  �لتقليدية 
�ل����ع����و�م����ل و�مل���������ش����ار�ت وي���ر�أ����ش���ه���ا 

مدير  �ل�شويخ،  عادل  �أو�ب  �الأ�شتاذ 
م���������ش����روع����ات جم���ل�������س �ل�����ب�����رتول، 
حكومة �ل�شارقة، يلقي فيها �لورقة 
�ل��و�ق��ع  �ل�����ش��خ��ري:  �ل��غ��از  �الأوىل 
�أ.د.  �مل�شتقبلية  و�لتوقعات  �حل��ايل 
حكومة  مركز  مدير  كيم،  يونكيو 
م�شاعد  �أ���ش��ت��اذ  و�الأم������ن،  �ل��ط��اق��ة 
للدر��شات �لدولية، جامعة هانيانغ، 
ج���م���ه���وري���ة ك�����وري�����ا، ف��ي��م��ا حت��م��ل 
غر  �لوقود  عنو�ن  �لثانية  �لورقة 
يلقيها  �ل�شخري  وغ��ر  �لتقليدي 
م��دي��ر  ���ش��ت��ي��ف��ن�����ش��ون،  مي�شيل  �أ.د. 
ق�شم �لعلوم و�لتكنلوجيا، �لدر��شات 
�ململكة  �لربيطانية،  �جليولوجية 
�مل���ت���ح���دة، وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ورق��ة 
�ل���ث���ال���ث���ة، وه����ي ب���ع���ن���و�ن �إم���ك���ان���ات 
ت��ط��وي��ر �ل����وق����ود غ���ر �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
�أ.د.  ف�شيلقيها  �لعربي  �خلليج  يف 

ب���ري���ان ه��ور���ش��ف��ي��ل��د، م���دي���ر ق�شم 
�الأب��ح��اث، م��رك��ز �الأب��ح��اث �الأمل���اين 

للعلوم �جليولوجية، �أملانيا.
�ل���ت���ي  �ل������ر�ب������ع������ة،  �جل����ل���������ش����ة  ويف 
حت���م���ل ع����ن����و�ن حت����دي����ات �ل���وق���ود 
غ���ر �ل��ت��ق��ل��ي��دي: �ل���و�ق���ع �ل��ر�ه��ن 
و�ل�شيناريوهات �ملحتملة ، وير�أ�شها 
د. حم��م��د ي��و���ش��ف �مل���دف���ع، م��دي��ر 
ت��ن��ف��ي��ذي، ق���ط���اع ���ش��ي��ا���ش��ة �ل��ب��ي��ئ��ة 
�ملتكاملة و�لتخطيط، هيئة �لبيئة، 
�الأوىل،  �ل��ورق��ة  �شتحمل  �أب��وظ��ب��ي، 
�لتكاليف  تناف�شية  ب��ع��ن��و�ن  وه���ي 
يلقيها  �الق���ت�������ش���ادي���ة  و�جل����و�ن����ب 
مدير  �أو���ش��ي��ل��ي��ف��ان،  فر�ن�شي�س  د. 
��شتد�مة  حتدي  لربنامج  تنفيذي 
ما�شا�شو�شيت�س،  م��ع��ه��د  �ل��ط��اق��ة، 
فيما  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 
���ش��ت��ح��م��ل �ل���ورق���ة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ن��و�ن 

�مل����ن����اخ و�الآث����������ار �ل��ب��ي��ئ��ي��ة ي��ل��ق��ي��ه��ا 
م���ادة  �أ����ش���ت���اذ  ���ش��ت��ي��ل�����س،  ب��ي��رت  �أ.د. 
و�لبيئية،  �لتطبيقية  �جليوفيزياء 
جم��م��وع��ة �أب����ح����اث �جل��ي��وف��ي��زي��اء 
�لعلوم  كلية  و�لبيئية،  �لتطبيقية 
�ململكة  و�جل��غ��ر�ف��ي��ة،  �ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
�لثالثة  �ل���ورق���ة  �مل��ت��ح��دة. وحت��م��ل 
مزيج  على  �ملرتتبة  �الآث��ار  عنو�ن: 
�ل���ط���اق���ة �ل���ع���امل���ي ي��ل��ق��ي��ه��ا ���ش��ع��ادة 
�شابق  �شفر  �أحمد،  تلميذ  �ل�شفر 
�لعربية  �ململكة  لدى  �لهند  لدولة 
ودول��ة  ُع��م��ان،  و�شلطنة  �ل�شعودية، 
رئي�س  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم����ار�ت 
خلدمات  �لهندية  �ل�شحن  �شركة 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل���ط���اق���ة، دول���ة 
بعدها  �ملتحدة.  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�شند  جمال  �لدكتور  �شعادة  يختتم 
�ل�شويدي مدير عام مركز �الإمار�ت 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان  �أعلن برنامج 
ف��ئ��ة  م����ن  م���و�ط���ن���ا   821 �أ����ش���م���اء 
تر�شيح  مت  و�لتي  م�شكن  ��شتكمال 
�ملعاير  ح�شب  للدر��شة  طلباتهم 
�الإل����ك����رتون����ي����ة �مل����ع����ت����م����دة. ودع�����ا 
�لربنامج �مل�شتفيدين �إىل ��شتكمال 
كل �لوثائق �ملطلوبة �شمن �شروط 
�ال����ش���ت���ح���ق���اق مت���ه���ي���د� الإ������ش�����د�ر 
�مل����و�ف����ق����ات �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ق���ب���ل ن��ه��اي��ة 
�ل��ع��ام �حل���ايل. ي��اأت��ي �إع���الن �أ�شماء 
�شاحب  �عتماد  �شمن  �مل�شتفيدين 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه 
مليون   330 و  مليار  ..م��ب��ل��غ  �هلل 
دره������م. وت�����ش��م ه����ذه �ل���دف���ع���ة كل 
�أ�شحاب �لطلبات من فئة ��شتكمال 
حتى  �لربنامج  يف  �مل�شجلة  م�شكن 
معايل  و�أك��د  �حل��ايل.  �أكتوبر  �شهر 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
�ل��ن��ع��ي��م��ي وزي�����ر �الأ����ش���غ���ال �ل��ع��ام��ة 
�ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
ز�يد لالإ�شكان..�أنه ح�شب توجيهات 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�لربنامج  ي�شتمر  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ملر�شحة  �ل��ق��و�ئ��م  �الإع����الن ع��ن  يف 

ل���ل���در�����ش���ة ح�����ش��ب ن���ظ���ام �مل��ع��اي��ر 
�لربنامج.  يف  �ملعتمدة  �الإلكرتونية 
مت  �لتي  �ل�شريحة  هذه  �أن  و�أ�شاف 
�لدفعة تعد  �الإع���الن عنها يف ه��ذه 
ت�شتدعي  �لتي  �ملهمة  �ل�شر�ئح  من 
فيها  و�ل��ب��ت  لطلباتهم  �الإ�شتجابة 
ت�شكله  ملا  نظر�  ممكن  وق��ت  باأ�شرع 
م��ن �أه��م��ي��ة يف حت��ق��ي��ق �ال���ش��ت��ق��ر�ر 
ب��ق��اء �مل�شكن  ل��ه��م وع����دم  �ل�����ش��ك��ن��ي 
��شتكمال  دون  �ل��زم��ن  م��ن  ل��ف��رتة 
مما قد ي��وؤدي �إىل تلف �خلر�شانات 
و�حل���دي���د وع����دم ���ش��الح��ي��ة �ل��ب��ن��اء 
ب���ع���د ف�����رتة م����ن ت���وق���ف �ل���ع���م���ل يف 

�ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار  �مل�����ش��ك��ن. 
�أع��ل��ن �الأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي ع��ن 887 
�ملر�شحة  �ملالية  �ملنح  فئة  من  �إ�شما 
ل��ل��در����ش��ة ..ب��ج��ان��ب �الإع������الن عن 
�لدفعة �الأكرب من بني كل �لدفعات 
�لتي مت �الإعالن عنها م�شبقا �أو�ئل 
�ل�شهر �حلايل. و�أو�شح �لنعيمي �أن 
توجيهات نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب��ي..ت��ع��د 
هاما على حر�س �حلكومة  موؤ�شر� 
�الإ�شرت�تيجي  �لهدف  حتقيق  على 
ل���ل���ربن���ام���ج و�مل���ت���م���ث���ل يف حت��ق��ي��ق 
�ال�شتقر�ر �ل�شكني لالأ�شرة �ملو�طنة 

وت�����وف�����ر �حل�����ي�����اة �ل����ك����رمي����ة ل��ك��ل 
�ملو�طنني وذلك مبا ي�شمن حتقيق 
�أع���ل���ى م��ع��اي��ر �ل�����ش��ع��ادة مل��و�ط��ن��ي 
�لدولة. من جانبها قالت �ملهند�شة 
برنامج  ع��ام  مدير  �لفندي  جميلة 
لالإ�شكان..�إن  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج 
هذه �لدفعة ت�شم �أ�شحاب �مل�شاكن 
ن�شب  ت�شمل  �ل��ت��ي  و  �الإجن�����از  ق��ي��د 
�إجناز متفاوتة تبد�أ من 30 يف �ملائه 
وت�شل �إىل 70 �أو 80 يف �ملائة حيث 
�إن�شاء م�شاكنهم  �لربنامج  ي�شتكمل 
جت��ن��ب��ا ل��ت��ل��ف �خل��ر����ش��ان��ات وم���و�د 
�ل��ب��ن��اء �الأول���ي���ة �ل��ت��ي مت ب��ن��اوؤه��ا..

ت��ه��دف  �مل�����ب�����ادرة  �أن  �إىل  م�������ش���رة 
�ل�����ش��ك��ن��ي  �ال����ش���ت���ق���ر�ر  �إىل حت��ق��ي��ق 
الأ�شحاب هذه �مل�شاكن وم�شاعدتهم 
جهته  من  �لعمر.  م�شكن  �إجن��از  يف 
ق������ال �مل���ه���ن���د����س حم���م���د �مل���ح���م���ود 
�الإ�شكان  ل�����ش��وؤون  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
و�شع خطة  �لربنامج  ب��االإن��اب��ة..�إن 
لدر��شة �لطلبات �ملر�شحة للدر��شة 
�لطلبات  ك��ل  تقييم  مبرحلة  ت��ب��د�أ 
�الإل���ك���رتوين  �مل��ع��اي��ر  ن��ظ��ام  �شمن 
�لفنية  �لتقارير  عمل  مرحلة  تليه 
�مل�شتهدفة ثم  للفئات  و�الإجتماعية 
�لنهائية  �ل��ق��و�ئ��م  جتهيز  م��رح��ل��ة 
و�أخ��ر�  �لدر��شة  عملية  �إمت��ام  بعد 
يتم �الإعالن عن �ملو�فقات �لنهائية 
�الإد�رة.  جمل�س  من  �عتمادها  بعد 
در��شة  �شيبد�أ  �لربنامج  �أن  و�أ�شاف 
��شتكمال  ف���ور  �مل��ر���ش��ح��ة  �ل��ط��ل��ب��ات 
�ملتعاملني للوثائق �ملطلوبة وح�شب 
�لربنامج  قبل  من  �ملحددة  �خلطة 
و�لتي  �لطلبات  در����ش��ة  بخ�شو�س 
ت��ن��ت��ه��ي يف ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �جل�����اري. 
تر�شيح  مت  �ل��ذي��ن  �ملحمود  وط��ال��ب 
طلباتهم للدر��شة بتوفر �مل�شتند�ت 
�ملطلوبة من �جلهات �ملحلية �لتابعة 
�الإنتهاء  لهم..وذلك ل�شمان �شرعة 
من در��شة طلباتهم ومن �الجر�ء�ت 
�شمن �ملدة �لزمنية �ملحددة . و�أ�شار 

�ل��ب��ي��ان��ات  حت���دي���ث  ق���ن���و�ت  �أن  �إىل 
�ملوقع  من  تبد�أ  �مل�شتند�ت  وت�شليم 
�الإلكرتوين للربنامج �أو من خالل 
تقدميها الأي فرع من �أفرع �لربنامج 
يف دب��ي و�ل��ف��ج��رة ور�أ����س �خليمىة 
كذلك ميكن ت�شليم �مل�شتند�ت ملر�كز 
بريد �الإمار�ت �أو �أي من فروعه على 
م�شتوى �لدولة. و�أ�شاف �ملحمود �أن 
طلب  مع  �ملرفقات  يربط  �لربنامج 
ويتم  �ل�شكنية  للم�شاعدة  �مل��ر���ش��ح 
�ل���ت���اأك���د م���ن ���ش��ح��ة �ل��ب��ي��ان��ات من 
وعمل  �الجتماعيني  �لباحثني  قبل 
�حلاجة  دعت  �إذ�  �مليد�نية  �لزيار�ت 
م����ن ق���ب���ل �ل���ف���ري���ق �ل���ه���ن���د����ش���ي يف 
�مل�شاكن  حالة  من  للتاأكد  �لربنامج 
م���ن خ����الل �ل��ت��ق��ري��ر �ل��ف��ن��ي وم��ن 

ث��م حت��وي��ل �ل��ط��ل��ب��ات �مل��ك��ت��م��ل��ة �إىل 
در����ش��ة  للجنة  �لتابعة  �لعمل  ف��رق 
ودر��شتها  عليها  و�لتدقيق  �لطلبات 
جلنة  �إىل  �لتدقيق  تو�شية  رفع  ثم 
در�����ش���ة �ل��ط��ل��ب��ات ل��در����ش��ت��ه��ا ورف��ع 
�لتو�شية �إىل جمل�س �إد�رة �لربنامج 
العتمادها. من ناحيته قال �ملهند�س 
عي�شى �حلو�شني مدير �إد�رة �لعناية 
�لتن�شيق  ���ش��ي��ت��م  ب��امل��ت��ع��ام��ل��ني..�إن��ه 
�حلكومية  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شات  م��ع 
يف �الإم����������ار�ت �مل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
�الإج��������ر�ء�ت �خل��ا���ش��ة ب��امل��ت��ع��ام��ل��ني 
يف �إ�����ش����د�ر �مل�����ش��ت��ن��د�ت �مل��ط��ل��وب��ة. 
ف���رق عمل  ت�شكيل  �أن���ه مت  و�أ����ش���اف 
لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  م��ن 
ال���ش��ت��ي��ع��اب �الأع��������د�د �ل���ك���ب���رة من 

��شتالم  عملية  وت�شهيل  �ملتعاملني 
فرق  ت�شكيل  �إىل  �إ�شافة  �مل�شتند�ت 
على  �أن��ه  و�أو�شح  �لطلبات.  لدر��شة 
�مل�شتفيدين �ملتابعة من خالل مركز 
�الت�شال �لذي يعمل ملدة 12 �شاعة 
�لر�شمية  �لعمل  �أي���ام  خ��الل  يوميا 
�ملوقع  زي��ارة  �أو  �ملجاين  �لرقم  على 
�الإل�����ك�����رتوين ل��ل��ربن��ام��ج ل��ل��ت��ع��رف 
و�مل�شتند�ت  �خلا�شة  �ملعلومات  على 
ت��وف��ره��ا للبت يف در����ش��ة  �ل��و�ج��ب 
�أن  �إىل  �حلو�شني  و�أ���ش��ار  طلباتهم. 
�مل�����ش��ت��ن��د�ت �الإ���ش��اف��ي��ة �ل��ت��ي يجب 
ت��وف��ره��ا ل��ه��ذه �ل�����ش��ري��ح��ة بجانب 
�مل�����ش��ت��ن��د�ت �الأ���ش��ا���ش��ي��ة ه���ي من���وذج 
����ش��ت��ك��م��ال م�����ش��ك��ن ورخ�����ش��ة �ل��ب��ن��اء 

�ل�شادرة من �لبلدية . 

بعنوان الوقود الأحفوري غري التقليدي ثورة هيدروكربونية مقبلة

مركز �الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ال�شرت�تيجية ي�شت�شيف �ملوؤمتر �ل�شنوي للطاقة 
جا�سم احلو�سني: املوؤمتر يحظى بالهتمام ما ظلت حاجة بني الإن�سان اإىل الطاقة باقية

ز�يــــد لالإ�شكـــــان يعلــــن �أ�شمــــاء 821 مو�طنــــا مــــن 
فئة ��شتكـمـــــــال م�شكــــن

•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة يف ق�شر �شموه �م�س ..�شعادة نيكوالي فون �شوبف �شفر 
ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  قدم  �ل��ذي  �الإحتادية  �أملانيا  جمهورية 
ر�أ�س  �ل�شمو حاكم  ورح��ب �شاحب  �لدولة.  لدى  لبالده  �شفر�  مهام عمله 
تعزيز  يف  و�لنجاح  و�لتوفيق  �الإق��ام��ة  طيب  له  متمنيا  بال�شفر..  �خليمة 
�أو��شر �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين �ل�شديقني على خمتلف �مل�شتويات. ومت 
خالل �للقاء ��شتعر��س عالقات �لتعاون �ملتميزة �لتي تربط دولة �الإمار�ت 
وجمهورية �أملانيا و�شبل تعزيزها يف �ملجاالت كافة. ح�شر �للقاء..�شعادة �شامل 
ر�أ�س �خليمة و�شعادة  �ل�شمو حاكم  �ل�شرهان م�شت�شار �شاحب  علي عبد�هلل 

حمد �أرحمة �ل�شام�شي مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة.

فعاليات مهرجان �أبوظبي �ل�شينمائي تنطلق يوم �خلمي�ص يف ق�شر�الإمار�ت
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق غد� �خلمي�س فعاليات �لدورة �ل�شابعة ملهرجان �أبوظبي �ل�شينمائي �لتي تنظمها �ملنطقة �الإعالمية 
�حلرة يف �أبوظبي توفور 54 يف فندق ق�شر �الإمار�ت . وت�شتمر فعاليات �ملهرجان حتى �لثاين من �شهر 
نوفمرب �ملقبل مب�شاركة كبار جنوم �ل�شينما �لعربية و�لعاملية. و�أكد �لك�شندر �شنايدر مدير ق�شر �الإمار�ت 
يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة..�أهمية ��شت�شافة �لق�شر مهرجان �أبوظبي �ل�شينمائي �حلدث �ملتميز �لذي 
ي�شهم يف ح�شور �أبوظبي كعا�شمة لالأحد�ث �لفنية و�لثقافية علي م�شتوي �ملنطقة و�لعامل . و�أو�شح �أن 
مهرجان �أبوظبي �ل�شينمائي �أ�شبح من �أبرز �الأن�شطة �لثقافية يف �أبوظبي يف تعزيز موقع دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة كمركز لالإبد�ع يف �ملنطقة و�لعامل وذلك من خالل �الهتمام �لذي يوليه للنوعية �ملتميزة 
ولل�شينما �لعربية ولقدرته على دعم �ل�شينمائيني �لعرب . وقال �إن �ملهرجان يعد نقطة جذب لالأو�شاط 
�الإبد�عية يف �ملنطقة و�لذين يزور �لكثر منهم �أبوظبي للمرة �الأوىل �إ�شافة �إىل �أن �ملهرجان يلعب دور� 

يف حتفيز �ل�شباب �الإمار�تيني على �لدخول يف جمال �شناعة �ل�شينما. 

حاكم ر�أ�ص �خليمة ي�شتقبل �شفري �أملانيا

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة �ل���رب�م���ج �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل��ت��ي نفذتها  و�مل�����ش��اري��ع �خل��ري��ة 
ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �الأح���م���ر �الإم���ار�ت���ي 
�ل��ع��ق��دي��ن  �ل�������ش���وم���ال خ������الل  يف 
و239  م��ل��ي��ون��ا   228 �مل��ا���ش��ي��ني 
�لدكتور  و�أك��د  درهما.  و683  �ألفا 
حممد عتيق �لفالحي �الأمني �لعام 
�لرب�مج  �أن  �الأحمر  �لهالل  لهيئة 
�إطار  يف  جاءت  و�ملبادر�ت  و�مل�شاريع 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة �لهالل 
�الأح����م����ر ب��ت��ع��زي��ز �أوج������ه �ل��رع��اي��ة 
�ل�شومال  يف  ل��الأ���ش��ق��اء  و�مل�����ش��ان��دة 

�الأحمر  �لهالل  هيئة  جهود  �شمن 
�مل�����ش��ت��م��رة ل��ت��خ��ف��ي��ف �مل���ع���ان���اة عن 
�ل�����ش��ع��ب �ل�����ش��وم��ايل �ل�����ذي ع��ان��ى 
كثر� من ويالت �حلروب و�الأزمات 
و�لكو�رث �لطبيعية. وقال �لفالحي 
�الإن�شانية  �الأو�شاع  �لهيئة تويل  �إن 
يف �ل�شومال �هتماما كبر� مبتابعة 
حثيثة من �شمو رئي�س �لهيئة �لذي 
يوجه د�ئما بتقدمي كل ما من �شاأنه 
�ل�شومال  يف  �لهيئة  دور  ي��ع��زز  �أن 
ويحقق تطلعات �ل�شعب �ل�شومايل 
يف �حلياة و�لعي�س �لكرمي ..م�شر� 
�أن�شطتها  �أن �لهيئة ت�شعى عرب  �إىل 
�ملتنوعة يف �ل�شومال لتح�شني حياة 
�ملخاطر  ودرء  �شعفا  �ل��ف��ئ��ات  �أ���ش��د 
�أن  و��شاف  بال�شوماليني.  �ملحدقة 

بقوة  تعمل  �الح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
على �ل�شاحة �ل�شومالية منذ مطلع 
مل�شاندة  �مل��ا���ش��ي  �ل��ق��رن  ت�شعينيات 
�مل���ت���اأث���ري���ن ع��ل��ى جت�����اوز �ل���ظ���روف 
�الإن�����ش��ان��ي��ة ع��رب ب��ر�جم��ه��ا �مل��م��ت��دة 
جل��م��ي��ع �ل�����ش��ك��ان ه���ن���اك ..م�����ش��دد� 
ع��ل��ى �أن �ل��ه��ي��ئ��ة ت��ع��ت��رب م��ن �أو�ئ����ل 
تو�جدت  �لتي  �الإن�شانية  �ملنظمات 
ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �ل�����ش��وم��ال��ي��ة بف�شل 
�لر�شيدة  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  توجيهات 
من  �لثاقبة  بروؤيتها  متكنت  �ل��ت��ي 
����ش��ت��ق��ر�ء خ���ط���ورة �الأو�����ش����اع على 
�الإن�����ش��ان يف �ل�����ش��وم��ال �ل����ذي ظل 
�لعي�س وق�شوة �حلياة  يكابد �شظف 
و�لت�شحر  �جل��ف��اف  ك���و�رث  ب�شبب 
و�مل����ج����اع����ات و�ل����ن����ز�ع����ات �ل���ت���ي مل 

�لتي  �ل�شومالية  �ل�شاحة  عن  تغب 
�ملحن.  و�أق��ع��دت��ه��ا  �مل��ل��م��ات  �أنهكتها 
وق����ال �ل��ف��الح��ي �إن �ل��ه��ي��ئ��ة ق���ادت 
خ�����الل �ل����ف����رتة �مل���ا����ش���ي���ة ح��م��الت 
متتالية لدحر �جلوع يف دول �لقرن 
�ل�شومال  مقدمتها  يف  �الأف��ري��ق��ي 
�الإن�شانية  �نطالقا من م�شوؤوليتها 
جتاه �ل�شعوب �الأفريقية �لتي ذ�قت 
مر�رة �لتهمي�س و�حلرمان ..م�شر� 
على  عملت  �حل��م��الت  تلك  �أن  �إىل 
تعزيز قدرة �ملتاأثرين على مو�جهة 
ب�شكل  و�شاهمت  �لر�هنة  ظروفهم 
كبر يف حت�شني حياتهم كما تعمل 
يف  مكتبها  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�الأحمر  �لهالل  وجمعية  مقدي�شو 
�ل�����ش��وم��ال��ي��ة وع����دد م���ن �مل��ن��ظ��م��ات 

�الإن�����ش��ان��ي��ة �الإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة 
�لعاملة يف �ل�شومال لتنفيذ بر�مج 
ط��م��وح��ة ت��ل��ب��ي ح��اج��ة �مل��ت�����ش��رري��ن 
�مل��ي��د�ين  �ل��و�ق��ع  مبتطلبات  وت��ف��ي 
�ل���ذي ي��ن��ذر ب��ال��ك��ث��ر م��ن �ملخاطر 
�ل���ت���ي ت���ه���دد ح���ي���اة �ل�����ش��وم��ال��ي��ني. 
�لهالل  لهيئة  �لعام  �الأم��ني  و�شدد 
�الأحمر على �أن �ل�شاحة �ل�شومالية 
ال ز�لت تو�جه �لكثر من �لتحديات 
مو�جهتها  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
باملزيد من �لتن�شيق و�لتعاون �ملثمر 
و�ل��ب��ن��اء ب��ني �مل��ن��ظ��م��ات و�ل���وك���االت 
�الإن�������ش���ان���ي���ة. وق�����ال �الأم������ني �ل��ع��ام 
ع��ززت  �لهيئة  �أن  �الأح��م��ر  ل��ل��ه��الل 
وج��وده��ا يف �ل�����ش��وم��ال ع��رب تنفيذ 
�ل��ت��ي تنه�س  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����ش��اري��ع 

يف  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �خل��دم��ات  مب�شتوى 
�مل����ج����االت �ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و�خل��دم��ي��ة وم�����ش��اري��ع ت��وف��ر �ملياه 
..م�شيفا  خا�شة  لل�شرب  �ل�شاحلة 
طويلة  بفرت�ت  م��رت  �ل�شومال  �أن 
م���ن �ل��ق��ح��ط �جل���ف���اف و�ل��ت�����ش��ح��ر 
مما فاقم من ق�شية �لنزوح د�خليا 
�مل����ج����اورة  �ل��������دول  �إىل  و�ل����ه����ج����رة 
�مل�شر.  نف�س  �أي�����ش��ا  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
ك���م���ا ت��ع��م��ل �ل���ه���ي���ئ���ة ب���ق���وة و���ش��ط 
�مل���خ���ي���م���ات وجت���م���ع���ات �ل���ن���ازح���ني 
�ل��ف��اري��ن م��ن ب����وؤر �ل���ن���ز�ع وك����و�رث 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة ل��ت��ح�����ش��ني و�ق�����ع �حل��ي��اة 
ظروفا  ي��و�ج��ه��ون  �ل��ذي��ن  ل�شكانها 
باأنها ماأ�شاوية. ويف  �أقل ما تو�شف 
�إىل  �لفالحي  ��شار  �ل�شحي  �ملجال 

�لعياد�ت  �أقامت �لعديد من  �لهيئة 
حت�شني  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي  �مليد�نية 
�الأو�������ش������اع �ل�������ش���ح���ي���ة ل��ل��ن��ازح��ني 
�ملياه  لتوفر  �الآب���ار  مئات  وح��ف��رت 
�لتي هي ع�شب �حلياة كما �شاهمت 
لتفادي  �لبيئة  �إ�شحاح  عمليات  يف 
�ل���ت���ي تنجم  �الأم����ر������س و�الأوب����ئ����ة 
�لفالحي  و�أك���د  �ل��ظ��روف.  مثل  يف 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل����دور �ل���ذي ي�شطلع 
به �خلرون يف �لدولة على �ل�شاحة 
�الأح��م��ر  �ل��ه��الل  ع��رب  �ل�شومالية 
..م�شر� �إىل �أن �مل�شاريع ما كان لها 
�الأ�شقاء  بها  وينعم  �ل��ن��ور  ت��رى  �أن 
�ل��دع��م �ل�شخي  �ل�����ش��وم��ال ل��وال  يف 
الإخو�نهم  �ملح�شنون  يقدمه  �ل��ذي 
يف �الإن�شانية �لذين �شاءت �أقد�رهم 

و�ملحن  �لنكبات  لهذه  يتعر�شو�  �أن 
للجهود  �لهيئة  تقدير  على  و�شدد 
�ل���ر�ئ���د  �ل����دول����ة  دور  ت���ع���زز  �ل���ت���ي 
�ل���ع���ط���اء �الإن���������ش����اين.  يف ����ش���اح���ات 
�الإغاثية  �لعمليات  وت�شمنت تكلفة 
و943  مليونا   80 �ل�����ش��وم��ال  يف 
و�مل�������ش���اري���ع  دره����م����ا  و152  �أل����ف����ا 
 71 بقيمة  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �الإن�����ش��ائ��ي��ة 
درهما  و525  �ألفا  و399  مليونا 
�لتي  �ملو�شمية  �مل�شاريع  جانب  �إىل 
بلغت تكلفتها �شبعة ماليني و625 
�أل��ف��ا و689 دره��م��ا وب��ر�م��ج كفالة 
�الأيتام بقيمة 61 مليونا و80 �ألفا 
و722 درهما و�مل�شاعد�ت �ملقطوعة 
بتكلفة بلغت �شبعة ماليني و190 

�ألفا و595 درهما.

مليون درهم بر�مج وم�شاريع �لهالل �الأحمر �الإمار�تي يف �ل�شومال  228
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العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/918 جت جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة �لبيت �لنظيف خلدمات �لنظافة و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: 
فر��س قطان  ذ.م.م وميثلها  �لتنظيف    ز�خر خلدمات  �المار�ت مدعي عليه: 
درهم   17306 مالية  �لدعوى: مطالبة  �المار�ت مو�شوع  �لبالجني �جلن�شية: 
�ملطلوب �عالنه/ز�خر خلدمات �لتنظيف   ذ.م.م وميثلها فر��س قطان �لبالجني 
�جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/10/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/207 مد كل- م ر- ب-ع ن

عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملهري  عا�شور  بن  �شامل  كر�مي  عبد�هلل  مدعي/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �الحبابي  ز�يد  حممد  ح�شني  حممد 
مالية مببلغ 100000 درهم  �ملطلوب �عالنهم/1- حممد ح�شني حممد ز�يد �الحبابي 
�لعقار�ت �جلن�شية:  2- فائدة هد�ف عو�س �الحبابي 3- موؤ�ش�شة نور �ال�شر�ف الد�رة 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/11/11 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �الوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
�القل.  �يام على  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�شدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/493 عم جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ نزمول ح�شني لياكت علي �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
نور �جلزيرة العمال �ال�شباغ �جلن�شية: �المار�ت    مو�شوع �لدعوى: رو�تب 
متاخرة + بدل �جازة + �شمان بنكي+ مكافاة نهاية خدمة + تذكرة �شفر وت�شليم 
�جلن�شية:  �ال�شباغ  العمال  �جلزيرة  نور  �عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  �جلو�ز 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �جل(  بالن�شر)�أخر  عنو�نه:  �المار�ت  
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/10 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1431 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
فالكون  �شركة  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �ال�شالمي  �بوظبي  م�شرف  مدعي/ 
�شكيور جيت ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحه 
�حلجز �ملطلوب �عالنه/ �يكوم  �شات ��س �يه كفيل �شامن  �جلن�شية:�المار�ت عنو�نه: 
�خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/31 �ملو�فق 
�لتجارية  �لكائنة �ملحكمة  ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية -  �لد�ئرة �الوىل  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر 
�يام على  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/10/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2011/2421 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ في�شل حممد �حمد عتيق �لباكري �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: م�شرف 
�بوظبي �ال�شالمي و�خرون �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: ندب خبر + تعوي�س+ 
ف�شخ عقد �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة مر�ج هوم لال�شتثمار �لعقاري �جلن�شية:�المار�ت 
للرد  �جلديد  �لطلب  ��شافة  �ملت�شمنة  �ملذكرة  من  ن�شخة  لكم  بالن�شر)نرفق  عنو�نه: 
و�لتعقيب �ن �ردمت ذلك( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/28 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة 
�لدعوى  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/294 جت كل- م ت-ب- اأظ

ملالكها حمود �شيف حمود عبد�هلل  �ل�شيار�ت ل�شاحبها  مدعي/ موؤ�ش�شة مرتو لتاجر 
�ملعمري �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: عبد�هلل علي عبد�هلل حممد رئي�شي و�خرون 
�ملطلوب  درهم   مالية مببلغ 190.000  �لدعوى: مطالبة  �المار�ت مو�شوع  �جلن�شية: 
�عالنهما/ 1- عبد�هلل علي عبد�هلل حممد رئي�شي �جلن�شية: �المار�ت2-�حمد عو�س 
�ملدعي  �ن  �لوقف( حيث  بالن�شر)تعجيل من  �المار�ت  عنو�نه:  �شرور علي �جلن�شية: 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/10/28 موعد� 
�لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية   �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/964 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �شركة �لن�شر للتجارة �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة جنم �ملن�شورة 
�جلن�شية:  �لبلو�شي  مر�د  نو�ب  عبد�لرحمن  ل�شاحبها/عبد�هلل  �لعامة  للمقاوالت 
�عالنه/  �ملطلوب  درهم    74.494 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت 
مر�د  نو�ب  عبد�لرحمن  ل�شاحبها/عبد�هلل  �لعامة  للمقاوالت  �ملن�شورة  جنم  موؤ�ش�شة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �لبلو�شي 
�لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/24 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لعني  ب� حمكمة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور  لذ� 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع  �لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا  �البتد�ئية - 
�لدعوى  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شور� 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/602 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  بهويا   كبر  جا�شيم  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:  �ملطلوب  �المار�ت    و�لرخام �جلن�شية:  �ل�شر�ميك  �لتحرير العمال 
�لتحرير العمال �ل�شر�ميك و�لرخام �جلن�شية: �المار�ت      عنو�نه: بالن�شر 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم  2012/2787 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/10/28 موعد� 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/410 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ عبد�لرحيم ليت حاجي نور �حمد �جلن�شية: بنغالدي�س  �ملنفذ 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لبال�شرت  �ال�شباغ  العمال  �شرحد  جبل   : �شده 
�عالنه: جبل �شرحد العمال �ال�شباغ و�لبال�شرت �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: 
بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم  2012/3442 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/28
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1468 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغالدي�س   �جلن�شية:  �شيكدير  جهان  �شاه  �شيكدير  ديلوور  �لتنفيذ/  طالب 
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  �لعاملية  جاالك�شي   : �شده  �ملنفذ 
�لعامة    و�ل�شيانة  للمقاوالت  �لعاملية  جاالك�شي  �عالنه:  �ملطلوب  �المار�ت 
�جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/566 رقم   �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
طلب  لنظر  موعد�   2013/10/27 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-   �لكائنة 
�عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/204 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �شليم �لدودة �شليم �لعامري �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ �شده : 
يا�شر علي �شعيد �شامل �ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه:  يا�شر 
علي �شعيد �شامل �ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/11/13 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/205 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
�ملنفذ �شده  �لعامري �جلن�شية: �المار�ت   �لدودة �شليم  �لتنفيذ/ �شليم  طالب 
: يا�شر علي �شعيد �شامل �ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:  يا�شر 
علي �شعيد �شامل �ل�شام�شي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/11/13 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/243 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ خلف ر��شد خلفان �لنايلي �ل�شام�شي  �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ 
�شده : �شركة ح�شن �لرب�شاء للمقاوالت �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه:   
�شركة ح�شن �لرب�شاء للمقاوالت �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/11/5 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/626 بالن�سر

علي  �لظاهري ومتثلها �شاحلة  �لثاين  عبيد  �شعيد  ورث��ة   : �ملدعى 
عبد�ملنعم  �ملطلوب �عالنه: موؤ�ش�شة و�حة نعمة للعباية و�خلياطة 
�ملزيني  �شيف  ع��ل��ي  وع��ب��د�هلل  ك��ري��ب��ا  كي�شنا  د�ي  ���ش��اب��ون  وميثلها 
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله وحدد 
مكلف  فانت  لذ�  لنظرها  موعد�   2013/10/28 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�اليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور 

�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / �شلطان ر��شد حممد �ملطوع �لنعيمي 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان �حل��ك��م �ل�����ش��ادر م���ن حم��ك��م��ة ����ش��ت��ئ��ن��اف �ل��ع��ني ب��ت��اري��خ 
2012/9/12 برقم  2012/221 قد مت �لطعن فيه بالنق�س �شدك و�آخرين من طرف 
�لطاعن/ ريا�س �حمد عثمان  حماميه- فهد �شلطان لوتاه   وقيد له �لطعن رقم 
2012/438 نق�س مدين، لدى حمكمة �لنق�س بامارة �بوظبي. لذ� عليك �يد�ع قلم 
�لكتاب  مبحكمة �لنق�س مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل �ملحامي �ملوكل عنك 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  ميعاد  يف  تقدميها  ت��رون  �لتي  وبامل�شتند�ت 
�الع��الن وذل��ك تطبيقا لن�س �مل��ادة 180 من �لقانون �الحت��ادي رقم 11 ل�شنة 92 يف 

�شاأن �الجر�ء�ت �ملدنية.
كبري كتاب املحكمة النق�ض

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

�ىل / �شرو فاثور �يتيماثو  
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان �حل��ك��م �ل�����ش��ادر م���ن حم��ك��م��ة ����ش��ت��ئ��ن��اف �ل��ع��ني ب��ت��اري��خ 
2012/5/29 برقم  2012/121 قد مت �لطعن فيه بالنق�س �شدك و�آخرين من طرف 
له  �لبادي   وقيد  �شامل  �الم��ار�ت لالت�شاالت حماميه- حمد�ن  �لطاعن/ موؤ�ش�شة 
�لطعن رقم 2012/120 نق�س مدين، لدى حمكمة �لنق�س بامارة �بوظبي. لذ� عليك 
�يد�ع قلم �لكتاب  مبحكمة �لنق�س مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل �ملحامي 
�ملوكل عنك وبامل�شتند�ت �لتي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
ن�شر هذ� �العالن وذلك تطبيقا لن�س �ملادة 180 من �لقانون �الحتادي رقم 11 ل�شنة 

92 يف �شاأن �الجر�ء�ت �ملدنية.
كبري كتاب املحكمة النق�ض

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�ض

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
      اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم2013/710 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عرو�س  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �لنعيمي  �شلطان  عبد�هلل  مدعي/ 
مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعكلة  علي  �شالح  ميثلها  �ل�شحية  لالعمال  �لفر�ت 
درهم   30000 وقدره  باجمايل  �لفارق  ودفع  غر�مة  و�شد�د  مبالغ  �لدعوى:�رجاع 
�لعكلة  علي  �شالح  ميثلها  �ل�شحية  لالعمال  �لفر�ت  عرو�س  �عالنه/  �ملطلوب 
�ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �المار�ت   �جلن�شية: 
يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا    8.30 �ل�شاعة 
�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 �القل. �شدر بتاريخ  

2013/10/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1684 تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  ذ.م.م    �لهند�شية  �وميجا  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مالكونيا �شونيل بريتام وميثله: عبد�هلل 
ح�شن �حمد بامدهاف قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )55467( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة .باال�شافة �ىل مبلغ 3356 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1705 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �وميجا �لهند�شية ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
ر�موتيكوناتهى  وميثله:  �شاندر�ن  ر�ما  �لتنفيذ/ هارون  �ن طالب  مبا 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د  ب��ام��ده��اف  �ح��م��د  ع��ب��د�هلل ح�شن 
درهم   )77775( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
.باال�شافة �ىل مبلغ 4556 درهم  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
ر�شوم خلزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1837 تنفيذ عمايل
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  �لهند�شية  �وم��ي��ج��ا  ���ش��رك��ة  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ر�م�س �شانر�ن �لينكيل وميثله: عبد�هلل 
ح�شن �حمد بامدهاف قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
طالب  �ىل  دره��م   )172953.2( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .باال�شافة �ىل مبلغ 9987 درهم ر�شوم خلزينة 
يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة 
تاريخ ن�شر هذ�  �ملذكور خالل 15 يوما من  بالقر�ر  حالة عدم �اللتز�م 

�العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1380 تنفيذ عمايل
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  �لهند�شية  �وم��ي��ج��ا  ���ش��رك��ة  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بر��شانت �شوكومار�ن   وميثله: عبد�هلل 
ح�شن �حمد بامدهاف قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )80414( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة .باال�شافة �ىل مبلغ 4720 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1902 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �وميجا �لهند�شية ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ كو�شيهان �شوتهانتهر �باالن   وميثله: عبد�هلل ح�شن �حمد 
بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  بامدهاف 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )86569.35( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
.باال�شافة �ىل مبلغ 866 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة ومبلغ4242 درهم ر�شوم 
ل�شالح �ملحكمة �البتد�ئية. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقكم يف حالة عدم 

هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3749  عمايل جزئي        
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �شيف �نرتنا�شيونال لالعمال �لفنية و�لتنظيف 
ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /ظهرول رفيق �ال�شالم مياجي    
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
و�لر�شوم  دره��م   2000 مبلغ  بالطائرة  �ل��ع��ودة  تذكرة  وقيمة  دره��م   )11631(
و�مل�شاريف.  رقم �ل�شكوى )2013/153058(. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.5 بالقاعة  ���س    8:30 �ل�شاعة   2013/11/4 �ملو�فق 
�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 �القل  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/896  عمايل كلي        

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - رينا �شن�س �نرتيور�س- �س.ذ.م.م    جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�مانى حممد حممد �حمد عثمان وميثله: مرو�ن حممد �حمد 
عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �مل��ازم  ن��ور 
�لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   2000( �لعودة  وتذكرة  دره��م(   111251( وقدرها 
بو�قع 9% �لر�شوم و�مل�شاريف .  رقم �ل�شكوى )2013/142870(. وحددت لها 
 ch1A.2 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/29 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . علما بان 

�لدعوى حمالة �ىل �لد�ئرةة �لعمالية�لكلية. 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي- حم�صن را�صد

عن  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعلنت 
�لذكية  �خل��دم��ات  �جن��ازه��ا جلميع 
للمتعاملني،  �مل��ق��دم��ة  �خل��ارج��ي��ة 
وت�����ش��ت��م��ل ع���ل���ى 6 ب����اق����ات ت��ت��م��ث��ل 
�لطلبة  و  �الأم�����ور  �أول���ي���اء  ب��اق��ة  يف 
�الح���ت���ي���اج���ات  وذوي  �جل���م���ه���ور  و 
�خلا�شة  �مل��د�ر���س  ب��اق��ة  و  �خلا�شة 
، وف��ق��ا  40 خ���دم���ة ذك���ي���ة  وت�����ش��م 
لفوزية غريب وكيل وز�رة �لرتبية 
�مل�شاعد للعمليات �لرتبوية، و�أكدت 
�أن��ه مت ح�شر �خل��دم��ات من خالل 
ف��ري��ق ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل م�����ش��ئ��ول عن 
�ل��ذك��ي��ة،  �حل���ك���وم���ة  �إىل  �ل���ت���ح���ول 
مبوجب تعميم د�خلي ب�شاأن �قرت�ح 
�خل�����دم�����ات �ل����ذك����ي����ة ،م������ن خ���الل 

وجمهور  للميد�ن  موجهة  م�شابقة 
�الأمور  و�أولياء  و�لطلبة  �ملتعاملني 
لتجميع �أف�شل مقرتحات خلدمات 
ت�شنيف  ث��م  وم��ن  �ل��ذك��ي��ة،  �لهاتف 
�خل���دم���ات وق���ن���و�ت ت��وف��ره��ا عرب 
ر�شائل،  (تطبيق،  �ملتحرك  �لهاتف 
وي������ب، م���رك���ز �ت���������ش����ال)، و�إع�������د�د 
�إىل  �ل��وز�رة للتحول  و�عتماد خطة 

�حلكومة �لذكية.
و�أو�شحت �أن �لوز�رة �أدرجت تطبيق 
بو�بتى على متجر �أبل و�لذي ي�شمل 
�ل��ب��اق��ات و �خل��دم��ات ليكون  ك��اف��ة 
متاح على �لهو�تف �لذكية ، م�شرة 
ت�شمل  �ل��ذك��ي��ة  �خل���دم���ات  �أن  �إىل 
و  �حل�شور  تفا�شيل  على  �الط��الع 
�ل��غ��ي��اب، و خ��دم��ة تتبع �حل��اف��الت 
�ملدر�شية، و �مللف �ل�شلوكي للطالب 

و ت�����ش��دي��ق ����ش���ه���اد�ت در������ش����ي����ة، و 
�ل��درو���س  نقله،  و  �لطالب  ت�شجيل 
�مل�����ش��ورة و �ل��ب��ح��ث م��ع �مل��در���ش��ة و 

غرها من �خلدمات.
و �أفادت باأن �ملد�ر�س يقع عليها دور 
كبر يف جناح جميع هذه �خلدمات 
�إد�ر�ت  م���ن  ي��ط��ل��ب  ح��ي��ث  �ل��ذك��ي��ة 

�مل���د�ر����س حت��دي��ث �ل��ب��ي��ان��ات ب�شكل 
�ل���وز�رة،  �أنظمة  يف  ومنتظم  دوري 
باالإ�شافة �إيل تنظيم لقاء�ت، ور�س 
�الأم����ور و�لطلبة  ت��وع��وي��ة الأول���ي���اء 
ت���ق���دمي  و  �مل����ت����اح����ة،  ب����اخل����دم����ات 
تدعم �حلكومة  و�أف��ك��ار  �ق��رت�ح��ات 
�ل���ذك���ي���ة، و حت��وي��ل ك��اف��ة خ��دم��ات 
ذكية  �إىل خ��دم��ات  �الأم�����ور  �أول���ي���اء 
�لر�شائل  و  �ل��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  م��ث��ل 
غريب،  وذك���رت  وغ��ره��ا.  �لن�شية 
�أن �لوز�رة ما�شية بخطو�ت �شريعة 
ن���ح���و حت��ق��ي��ق �حل���ك���وم���ة �ل��ذك��ي��ة 
�لذي �مر بتنفيذها �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
و��شتطاعت   ، دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
�أن حت���ول خ��دم��ات��ه��ا �الل��ك��رتون��ي��ة 

ت�����ش��ت��خ��دم عرب  �إيل خ���دم���ات ذك��ي��ة 
�ل��ه��و�ت��ف �حل��دي��ث��ة وت��ك��ون متاحة 
�ل���وز�رة  �إن  �إيل  و�أ���ش��ارت  للجميع. 
لعبت دور� كبر� يف حتويل �لتعليم 
من تعليم نظري �إىل تعليم تطبيقي 
عن طريق تفاعل �لطالب مع �ملعلم 
م���ن خ���الل �ل��ت��ع��ل��ي��م �الإل���ك���رتوين، 
�لتعلم  م���ن  ب��ال��ط��ال��ب  و�الن���ت���ق���ال 
�لتعليم،  تكنولوجيا  �إىل  �لتقليدي 
وذل�����ك م���ن خ����الل ع����ده م�����ش��اري��ع 
�إل���ك���رتون���ي���ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ت��خ��دم 
�حلقائب  منها  �لتعليمة  �لعملية 
�مل���خ���ربي���ة �مل���ح���و����ش���ب���ة، و�ل���ك���ت���اب 
�اللكرتوين، موؤكدة حر�س �لوز�رة 
ع��ل��ى �ل��و���ش��ول مب�����ش��ت��وى �مل��د�ر���س 
�ل��ن��ظ��م  �أف�������ش���ل  �إىل  �حل���ك���وم���ي���ة 

�لتعليمية يف �لعامل.

•• اأبو ظبي-وام:

ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ع��م��ل  وز�رة  ن��ظ��م��ت 
�مل��و�رد  توظيف  و  تنمية  هيئة  م��ع 
�لب�شرية ملتقى لتدريب و تطوير 
م���ر�ك���ز  �ل���ع���ام���ل���ني يف  م������ه������ار�ت 
�خل����دم����ة ت�����ش��ه��ي��ل يف �ب������و ظ��ب��ي 
بح�شور مديري و م�شوؤويل �ملر�كز 
م��و�ط��ن��ا   60 ن���ح���و  �ىل  �����ش���اف���ة 
وم��و�ط��ن��ة م���ن �ل��ع��ام��ل��ني يف ه��ذه 
�مل����ر�ك����ز. وت�����ش��م��ن �مل��ل��ت��ق��ى ث��الث 

ور�س عمل ��شتعر�شت �الوىل منها 
�لتدريب  نظام  و�ج���ر�ء�ت  �شيا�شة 
و�ل����ت����ط����وي����ر مب�����ر�ك�����ز �خل����دم����ة 
باأبوظبي من خالل تناول �ملر�حل 
بدء�  �لتدريب  نظام  بها  �لتي مير 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط و جمع  م���ن م��رح��ل��ة 
�الح��ت��ي��اج��ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة و �ع���د�د 
�خل����ط����ة �ل�������ش���ن���وي���ة و�����ش����وال �ىل 
مرحلة �لتنفيذ و �ملر�جعة و تقييم 
فاعلية �لتدريب و�الأثر �لعائد من 
�ل���رب�م���ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى م��ر�ك��ز 

فا�شت  �شركة  وعر�شت   . �خل��دم��ة 
خرب�تها  �لثانية  �ل��ور���ش��ة  يف  لنك 
يف �ل��ت��دري��ب �ل��ع��م��ل��ي ع��ل��ى ب��اق��ات 
�ل��ت��دري��ب  وب���ر�م���ج  ت�شهيل  ن��ظ��ام 
�ل��ت��ي ����ش���ارك ب��ه��ا م��وظ��ف��و م��ر�ك��ز 
�خلدمة �لقائمة يف دبي و �المار�ت 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة ك��م��ا ت���ن���اول �ل��ع��ر���س 
�مل���رت���ك���ز�ت �ال���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ربن��ام��ج 
ويف   . �ل��ت��دري��ب��ي  وم�����ش��اره  �لعملي 
�كادميية  عر�شت  �لثالثة  �لور�شة 
�ت�������ش���االت �رب�����ع ب���اق���ات ت��دري��ب��ي��ة 

�شملت  ح��ي��ث  ع��م��ل��ه��ا  وم��ن��ه��ج��ي��ة 
ب����رن����ام����ج �����ش���ا����ش���ي���ات وم�����ه�����ار�ت 
�ل��ط��ب��اع��ة و�����ش���ت���خ���د�م �حل��ا���ش��ب 
و�أخالقيات  �أ�شول  وبرنامج  �الآيل 
�لعمل و برنامج �ملهار�ت �الأ�شا�شية 
خل����دم����ة �ل����ع����م����الء ������ش����اف����ة �ىل 
ب��رن��ام��ج �الت�����ش��ال �ل��ف��ع��ال. يذكر 
�بو  ت�شهيل يف  �خل��دم��ة  م��ر�ك��ز  �ن 
جتريبي  ب�شكل  عملها  ب��د�أت  ظبي 
يف 20 �ل�شهر �جلاري حيث تنجز 
معامالت  ح�شرى  ب�شكل  و  حاليا 

��شد�ر بطاقات �لعمل و جتديدها 
�ملر�كز  وت�شمل  بياناتها  تعديل  و 
�ل��ت��ي ت��ب��ل��غ ن�����ش��ب��ة �ل��ت��وط��ني فيها 
67 يف �ملائة مركز معامالت  نحو 
����ش���ارع ز�ي�����د �الول و  وي���ق���ع ع��ل��ى 
يقع  و  �شرفي�س  �جن����از�ت  م��رك��ز 
يف م��ن��ط��ق��ة م�����ش��ف��ح �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
و م��رك��ز ج���ود ل��ل��خ��دم��ات �ل��ع��ام��ة 
�لرئي�شي  �مل�شفح  �شارع  على  ويقع 
�ل���ق���ري���ة م����ول و م���رك���ز ك��ري��ت��ي��ف 
للمعامالت و يقع على �شارع �ملرور 

��شافة �ىل مركز �نفنتي �شرفي�س 
دوكمنت�س و يقع يف �ملارينا مول و 
للطباعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �الحت����اد  م��رك��ز 
ومتابعة �ملعامالت ويقع يف �لنادي 
�ل�����ش��ي��اح��ي..وي��ب��ل��غ ع����دد م��ر�ك��ز 
�خلدمة يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية 
مر�كز  ثمانية  ت�شمل  م��رك��ز�   28
دبي  يف  �خ��رى  و�شبعة  �ل�شارقة  يف 
و  �لفجرة  3 مر�كز يف كل من  و 
ع��ج��م��ان و ر�����س �خل��ي��م��ة و �لعني 

��شافة �ىل مركز يف �م �لقيوين.

وز�رة �لعمل تنظم ملتقى تدريب وتطوير مهار�ت �لعاملني مبر�كز ت�شهيل

�لعيد  ف��رح��ة  م�����ش��روع  �ل���رب  د�ر  ن��ف��ذت جمعية 
�خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر  مب�شت�شفى 
�أ�شو�ق  وموؤ�ش�شة  �لعامة  �لنيابة  مع  بالتعاون 
ب���ال����س وع�����دد من  �الإم��������ار�ت وم��وؤ���ش�����ش��ة ر�ك 
وقد  �خليمة  ب��ر�أ���س  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 
����ش��ت��ه��دف �مل�����ش��روع زي����ارة �الأط���ف���ال و�الأم���ه���ات 
�مل�شت�شفى  د�خ��ل  �جل��دد  �ملو�ليد  وق�شم  �ملر�شى 
الإدخال �لفرحة و�لبهجة و�ل�شرور �إىل قلوبهم 
بامل�شت�شفى  عليهم  مي��ر  �ل��ذي  �لعيد  مبنا�شبة 

للتعبر عن �ل�شعور �الإن�شاين نحو �أهل �الأ�شرة 
بزيارتهم  �أو�شى  �لذين  بامل�شت�شفيات  �لبي�شاء 
ب��اأن��ه  و���ش��ل��م  عليه  �هلل  �شلى  �ل��ك��رمي  �ل��ر���ش��ول 
له يف �هلل ينادي مناد  �أخ��اً  �أو  )م��ن ز�ر مري�شاً 
وت��ب��و�أت  مم�شاك  وط���اب  طبت  �أن  �ل�شماء  م��ن 
من �جلنة منزاًل( وقوله �شلى �هلل عليه و�شلم 
)م��ن �أح��ب �الأع��م��ال �إىل �هلل .. �إدخ���ال �ل�شرور 
على قلب م�شلم( ، وياأتي هذ� �لد�فع �الإن�شاين 
�لرب  د�ر  جمعية  م��ن  معنوي  �جتماعي  كدعم 

وذوي  و�الأطفال  �لكبار  باملر�شى من  لالهتمام 
�الح��ت��ي��اج��ات وت��ق��دمي �ل��ه��د�ي��ا �ل��رم��زي��ة لهم 
للتخفيف  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات  و�الأل���ع���اب 

عنهم و�لتعبر باأن هناك من ي�شعر بهم.
فرع  مدير  باأعمال  �لقائم  �ل�شريف  وليد  وق��ام 
�إىل  ب��ال��زي��ارة  �خليمة  ب��ر�أ���س  �ل��رب  د�ر  جمعية 
�ل��ه��د�ي��ا  وت��ق��دمي  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر  م�شت�شفى 
�مل�شوؤولني  �أح��د  مبر�فقة  جولته  يف  للمر�شى 
بامل�شت�شفى، كما قدم �ل�شريف �شكر وتقدير د�ر 

�شاركت  �لتي  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  للدو�ئر  �لرب 
يف م�شروع فرحة �لعيد ومثمناً دورها �الإيجابي 
يف  و�ملثمر  �لبناء  بتعاونها  و�الإن�شاين  �خل��ري 
ه��ذه �مل��ب��ادرة ف��ال��د�ل على �خل��ر كفاعله ومن 
�لنا�س مل ي�شكر �هلل، وموؤكد�ً حر�س  مل ي�شكر 
م�شاريعها  تنفيذ  يف  دوره��ا  �أد�ء  على  �جلمعية 
�لتي  �لتنموية  و�الإن�شانية  �خلرية  وبر�جمها 
ت�شب يف �شالح �ملجتمع و�الأ�شر �ملحتاجة د�خل 

�لدولة.

د�ر �لرب تنفذ م�شروع فرحة �لعيد مب�شت�شفى �شقر �لقا�شمي بر�أ�ص �خليمة

�لفوعة تنظم حما�شرة للتوعية �شد 
خماطر �شرطان �لثدي 

فريق �لعمل �مل�شرتك بني دولة �المار�ت و�ململكة �ملتحدة يعقد �جتماعه �حلادي ع�شر يف لندن

اأجنزت جميع خدمات املتعاملني اخلارجية

باقات بـ 40 خدمة ذكية جديدة لـ �لرتبية يف جيتك�ص  6
•• العني - الفجر:

تز�منا مع �حتفاالت �لعامل مبكافحة �ملر�س خالل �شهر 
م�شت�شفى  مع  بالتعاون  �لفوعة  �شركة  نظمت  �أكتوبر، 
بعنو�ن   ملوظفاتها  توعوية  حما�شرة  �أم�س  �شباح  ت��و�م 
�حلقائق �لطبية و�ملفاهيم �خلاطئة عن مر�س �شرطان 
�لثدي  مبقر �ل�شركة يف م�شنع �الإمار�ت للتمور بال�شاد، 
وذلك لتثقيفهم حول خماطر �ال�شابة مبر�س �شرطان 

�لثدي وطرق �لوقاية منه.
ل��دى  �ل�شحية  �ل��ث��ق��اف��ة  ن�شر  �إىل  �مل��ح��ا���ش��رة  وه��دف��ت 
�لتي  �الأ�شا�شية  �ملعلومات  مبنحهم  �ل�شركة،  موظفات 
من �شاأنها وقايتهم من �الإ�شابة ب�شرطان �لثدي، وذلك 
يف �إط��ار متكني �مل��ر�أة يف �ملجتمع �الإم��ار�ت��ي من حماية 
نف�شها من خماطر �الإ�شابة بهذ� �ملر�س، عرب تو�شيح 

�أ�شباب �الإ�شابة به.
وقدمت �لدكتورة منى �لعيان و�لدكتورة �شيخة �ل�شري 
من مركز �لعناية ب�شحة �لثدي يف م�شت�شفى تو�م �شرحاً 

يف  �ملتبعة  �لعلمية  �الأ�شاليب  ح��ول  للح�شور  تف�شيلياً 
م��ر�ق��ب��ة �مل��ر���س وخ���ط���و�ت �ل��ع��الج يف ح��ال��ة �الإ���ش��اب��ة 
�مل�شتمر عند  بالك�شف  �الل��ت��ز�م  �أهمية  و�أك���دو� على  ب��ه، 

�لطبيب �ملتخ�ش�س.
وتناولت �ملحا�شرة �أ�شاليب مكافحة هذ� �ملر�س وكيفية 
�لن�شاء،  ق��ب��ل  �ل��ي��اأ���س م��ن  �ل��ه��ب��ة وع���دم  تخطي ح��اج��ز 
كونهن �لفئة �ملعر�شة لالإ�شابة به، وذلك لتقليل ن�شبة 
�لوفبات من �لتعر�س لهذ� �ملر�س ولرفع ن�شبة �لوعي 
و�شهدت  �الإ�شابة  ن�شبة  �رت��ف��اع  من  �شيحد  مبا  جتاهه 
�ملحا�شرة �لتوعوية تفاعاًل من موظفات �ل�شركة، ومت 
و�لكتيبات  �لتثقيفية  �ملن�شور�ت  توزيع  �ملحا�شرة  �أثناء 
�ملوظفات  ل��دى  �لوعي  م�شتوى  رف��ع  بهدف  �لتعريفية 

�شد هذ� �ملر�س.
�حلملة  �شمن  تاأتي  �لفوعة  م�شاركة  �أن  �الإ�شارة  جتدر 
للتوعية  ت��و�م  م�شت�شفى  �إد�رة  تنظمها  �لتي  �ل�شنوية 
تعك�س  كما  �لثدي،  �شرطان  مبر�س  �ال�شابة  مبخاطر 

حر�س �ل�شركة على �مل�شاهمات �ملجتمعية.

•• لندن-وام:

عقد فريق �لعمل �مل�شرتك بني دولة �المار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة و�مل��م��ل��ك��ة �مل���ت���ح���دة م�����ش��اء 
ع�����ش��ر مبقر  �حل�����ادي  �ج��ت��م��اع��ه  �الأول  �أم�������س 
�لدولة  جانب  ور�أ���س  بلندن.  �خلارجية  وز�رة 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور حم��م��د ق��رق��ا���س وزي��ر 
ر�أ�س �جلانب  لل�شوؤون �خلارجية فيما  �لدولة 
�ل��ربي��ط��اين ه��ي��و روب��رت�����ش��ون ع�شو �ل��ربمل��ان 
وزي����ر �ل���دول���ة �ل���ربي���ط���اين ل�������ش���وؤون �ل�����ش��رق 
جناح  على  �ل�شوء  �الجتماع  و�ألقى  �الأو���ش��ط. 
�ململكة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تطوير  يف  �لفريق  عمل 

�ملتحدة و دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة منذ 
�شاحب  قبل  م��ن   2010 يوليو  يف  �إط��الق��ه 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل ورئي�س �لوزر�ء �لربيطاين 
دي��ف��ي��د ك����ام����رون. ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان �خل��ت��ام��ي 
�لق�شايا  ع��ل��ى  رك���ز �الج��ت��م��اع  ف��ق��د  �ل�����ش��ادر 
تاأكيد �لوزر�ء  �الإقليمية و�لعاملية �لر�هنة مع 
�لق�شايا  ب�شاأن  خا�شة  معا  �لعمل  �أهمية  على 
�الإقليمية �ملعقدة. كما رحب �لوزر�ء بالتعاون 
�ل��دول��ي��ة وخ��ا���ش��ة يف  ب�����ش��اأن �لتنمية  �مل��ت��ز�ي��د 
�ل�شومال و�لتعاون و�لدعم �لقوي ملنع �لعنف 
�جل��ن�����ش��ي يف �ل�����ش��ر�ع��ات. ك��م��ا مت �ل��رتح��ي��ب 

�لطاقة  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار  يف  �مل�شتمر  ب��ال��ت��ع��اون 
�ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  زي����ادة  ج��ه��ود  خ��ا���ش��ة  �لنظيفة 
حيث  �لنامية  �لبلد�ن  يف  �لكربون  �ملنخف�شة 
�مل��زي��د م��ن فر�س  �ل��ط��رف��ان على بحث  �ت��ف��ق 
�ىل  �لعمل  فريق  �ع�شاء  تطرق  كما  �لتعاون. 
و�إنفاذ  بالعد�لة  يتعلق  فيما  �مل�شتمر  �لتعاون 
كال  يبذلها  �لتي  باجلهود  مرحبني  �لقانون 
�الهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  معاجلة  يف  �جلانبني 
�مل�������ش���رتك م��ث��ل �الح���ت���ي���ال �مل�����ايل و������ش����رتد�د 
�مل����وج����ود�ت. ك��م��ا ن��اق�����س �ل�������وزر�ء �خل��ط��و�ت 
�لتعاون  �لقن�شلي  �لتعاون  تطوير  يف  �ملقبلة 
�ل��ق��و� �ل�شوء  �إد�رة �الأزم���ات كما  مب��ا يف ذل��ك 

�للجنة  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �الإي��ج��اب��ي  �لعمل  على 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لقن�شلية 
و�ململكة �ملتحدة يف تقدمي حو�ر منتظم وفعال 
فيما يتعلق بالق�شايا �لقن�شلية يف ظل وجود 
100 �لف من �لرعايا �لربيطانيني يعي�شون 
يف دول����ة �الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�أك���ر 
م��ن ذل���ك ي�����زورون �ل���دول���ة ك��ل ع���ام . ورح��ب 
�ل�����وزر�ء ب��ت��ب��ادل �مل���ه���ار�ت �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة بني 
ب��وز�رة  دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ممثلة 
�لربيطانية  �لكومنولث  ..و���ش��وؤون  �خلارجية 
و�تفقا على �لبحث عن فر�س �أخرى للتعاون 

ب�شاأن مبادر�ت مماثلة. 

�أبوظبي مبادرة )قافلة  �طلقت بلدية مدينة 
ت�����ش��م فعاليات  �ل��ت��ي  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة(  �ب��وظ��ب��ي 
تر�ثية  و�عمال  وتثقيفية  وتوعوية  ترفيهية 
�شبتمرب   5 حتى  ت�شتمر  جمتمعية  و����ش��و�ق 
2014 وفق برنامج زمني ميتد �ىل 10 �يام 
و�ل�شمحة  �لوثبة  حد�ئق  من  حديقة  كل  يف 
و�خلتم وخليفة �أ ومدينة �ل�شاخمة ومنطقة 
و�ل�شهامة  �ملعزز  ومدينة  ب  وخليف  �ملقطع 

�جلديدة وحديقة بني يا�س �لعامة. 
و��شتقطبت فعاليات �لقافلة لدى �نطالقتها 
يف �خليمة �ملغلقة بحديقة �لوثبة خالل �يام 
عيد �ال�شحى �ملبارك �عد�د� كبرة من �شكان 
�ملنطقة وزو�رها و�ملناطق �ملجاورة نظر� لتنوع 
�ملختلفة  �ملجتمعية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الأن�����ش��ط��ة 

خ��ا���ش��ة ع��ل��ى �شعيد ف��ئ��ة �ل��ط��ف��ول��ة و�الأ���ش��ر 
بكل  تت�شف  و�آم���ن���ة  ج��اذب��ة  بيئة  �أوج����د  مم��ا 
�الأن�شطة  ملز�ولة  و�ل�شحة  �ل�شالمة  معاير 
و�لرتفيهية  و�لريا�شية  �لرت�ثية  و�مل�شابقات 

 .
�د�رة  م��دي��ر  �جلنيبي  نا�شر  �هلل  عبد  و�أك���د 
خدمات �ملجتمع حر�س بلدية مدينة �بوظبي 
على تن�شيط �لفعاليات و�لتو��شل �الجتماعي 
بني �أفر�د �ملجتمع وتفعيل وحتفيز �الأن�شطة 
�لو�قعة  �لرتفيهية  و�ملتنزهات  �حل��د�ئ��ق  يف 
خ����ارج �ل��ن��ط��اق �جل���غ���ر�يف جل���زي���رة �أب��وظ��ب��ي 
�الأم���ر �ل���ذي وج��د ���ش��دى �إي��ج��اب��ي��ا وترحيبا 

كبر� من قبل �شر�ئح �ملجتمع.
توجيه  �ي�شا على  �لبلدية حري�شة  �ن  وق��ال 

ر�شائل توعوية وتثقيفية و�إر�شادية من خالل 
ه����ذه �الن�����ش��ط��ة ح��ي��ث ي��ت��م �ل��رتك��ي��ز خ��الل 
من  بااللتز�م  �ل�شعور  تنمية  على  فعالياتها 
ق��ب��ل �أه����م ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع وه���م �الأط���ف���ال ، 
مبادئ  تنمية  على  �لفعاليات  ت�شتمل  حيث 
ت�شهم  �لتي  و�ل�شحيحة  �لقومية  �ل�شلوكيات 
�ملجتمعية  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه  ي��ع��ي  ج��ي��ل  خ��ل��ق  يف 
وو�شائل  ترفيهية  �أن�شطة  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
 .. ل��الأط��ف��ال  وج��اذب��ة  ممتعة  وفنية  تعليمة 
رف���ع م�شتوى  �أه��م��ي��ة  �ل��ق��اف��ل��ة  ك��م��ا مل تغفل 
�أفر�دها  �لوعي �ل�شحي لدى �الأ�شرة بجميع 
و�حلث على حتمية م�شاركة �ملجتمع ملوؤ�ش�شات 
�ملجتمع �ملحلي �خلدمية ويف مقدمتها بلدية 
م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��م��ل ي���د� ب��ي��د لتحقيق 

�الأهد�ف �لعامة �لر�مية �إىل تر�شيخ معاير 
�شحية ومفاهيم بيئية بناءة .

ت��ن��وي��ع  ت��ت�����ش��م��ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ن  و�����ش���ار �ىل 
م�����ش��ادر �ل��رتف��ي��ه و�مل�����ش��اب��ق��ات و�إت���اح���ة كافة 
�إب��ر�ز  على  كذلك  و�لرتكيز  �الأن�شطة  �أ�شكال 
ملجتمع  �الأ�شيلة  �لرت�ثية  و�ملكونات  �ملعامل 
بالتعاون  �ملجتمع  خدمات  �إد�رة  وف��رت  كما   ،
و�لتكامل مع �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني ورعاة 
�ملبادرة �لعديد من �خليار�ت �لرتفيهية �أمام 
وم�شابقات  �الط��ف��ال  م�شرح  منها  �الأط��ف��ال 
�خل���ف���ة و�ل���ب���ه���ل���و�ن و�ل���ن���ط���اط���ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
باالإ�شافة �إىل �لكثر من �الأن�شطة �لتفاعلية 
�ل���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ك���اف���ة �ل�����ش��ر�ئ��ح 

�ملجتمعية يف هذه �لفعاليات .

لتفعيل دور احلدائق يف الأن�سطة املجتمعية

بلدية مدينة �أبوظبي تطلق فعاليات )قافلة �أبوظبي �لرتفيهية( من حديقة �لوثبة

••  اأبوظبي-وام:

�لت�شجيل  م��رك��ز  �أم�����س  لل�شقارين  �ب��وظ��ب��ي  ن���ادي  د���ش��ن   
�ل��ر���ش��م��ي يف ب��ن��ي ي��ا���س ���ش��رق �أم����ام �ل�����ش��ق��اري��ن �ل��ر�غ��ب��ني 
بامل�شاركة يف م�شابقات كاأ�س رئي�س �لدولة لل�شيد بال�شقور 
ملو�شم 2013-2014 و�لتي �شتنطلق �أوىل حمطاتها 28 
�أكتوبر �جلاري مب�شابقة تدريب �ل�شقور بالبالون . ووجه 
نادي �بوظبي لل�شقارين �لدعوة جلميع �شقاري �المار�ت 
للت�شجيل و�مل�شاركة مبختلف م�شابقات كاأ�س رئي�س �لدولة 
لل�شيد بال�شقور �لتي �شتنطلق بت�شفيات �لتاأهيل يف تدريب 
�أكتوبر   30-29-28 �ل��ف��رتة  خ��الل  بالبالون  �ل�شقور 
�ل�شقور  تدريب  مل�شابقة  �لتاأهيل  مر�حل  وتليها  �جل��اري 
بالطائرة �لال�شلكية خالل �لفرتة 1-2-3 نوفمرب �لقادم 
-28  16-15-14 بالفرتة  �لتلو�ح  م�شابقات  ثم  ومن 

�أي�شا  29-30 نوفمرب �لقادم كما �شي�شهد �شهر نوفمرب 
تو��شل ت�شفيات �لتاأهيل مل�شابقة تدريب �ل�شقور بالبالون 
�شهر  �شي�شهد  حني  يف  منه   23-22-21 �لفرتة  خ��الل 
�لثالث  للم�شابقات  �الأخ���رة  �لتاأهيل  ت�شفيات  دي�شمرب 
�لفرتة  بتخ�شي�س  وذل���ك  �لنهائيات  �ىل  �الن��ت��ق��ال  قبل 
�لال�شلكية  بالطائرة  �ل�شقور  لتدريب  دي�شمرب   7-6-5
و12-13-14 26-27-28 مل�شابقات �لتلو�ح باأ�شو�طها 
�الأربعة جر جر �شاهني يتبع . قرمو�شة يف حني �شتقام 
�ل�شقور  ت��دري��ب  م�شابقة   21-20-19 �ل��ف��رتة  خ��الل 
 2014 يناير   31-17 من  �لفرتة  و�شت�شهد   . بالبالون 
�مل�شابقات �خلتامية لكاأ�س رئي�س �لدولة لل�شيد بال�شقور 
و�ملو�شم مب�شابقاتها �لثالث و�أ�شو�ط �ل�شيوخ كما تخ�شع 
تو�ريخ �مل�شابقات �ىل �لتاأجيل �أو �لتحديث باالعتماد على 
حالة �لطق�س و�لظروف �جلوية كما خ�ش�س نادي �بوظبي 
جائزة  لل�شقارين  وحتفيزه  ت�شجيعه  �ط��ار  يف  لل�شقارين 
لل�شيد  �ل��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  م�شابقات  يف  �مل��و���ش��م  �شقار 
بال�شقور بن�شختها وحلتها �جلديدة مبجموع نقاط متيزه 
�لتدريب  �شوط  لكل  �لتلو�ح  �لثالث  �مل�شابقات  يف  وتاألقه 
لكل  �لال�شلكي  بالطر�ن  و�لتدريب  �شوط  لكل  بالبالون 
وحتفيزية  ت�شجيعية  ج��و�ئ��ز  �ل��ن��ادي  خ�ش�س  كما  �شوط 

لل�شقارين و�مل�شاركني وبلغ �ملجموع �لعام للم�شابقات 41 
دره��م  م��الي��ني  ثمانية  بقيمة  ���ش��ي��ارة   41 مب��ع��دل  �شوطا 
وج��و�ئ��ز م��ال��ي��ة بقيمة 7 م��الي��ني وع�����ش��ري��ن �ل���ف دره��م 
15 مليونا و20 �لف  لي�شل �ملجموع �لكلي للجو�ئز �ىل 
درهم . �ىل جانب ذلك �شتخ�شع جميع �ل�شقور �مل�شاركة يف 
�حلدث �ىل فح�س �ملن�شطات �لذي ��شتحدثه نادي �بوظبي 
لل�شقارين �بتد�ء من مو�شمه �جلديد يف بادرة هي �الأوىل 
من نوعها بتاريخ م�شابقات �ل�شيد بال�شقور بهدف �شمان 
�لتي  �ملخاطر  و�البتعاد عن  �مل�شاركني  �لفر�س بني  تكافوؤ 
�ل�شريف  �لتناف�س  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  �ل�����ش��ق��ور  ح��ي��اة  ت��ه��دد 
�ملدير  �ملحمود  �أ�شار �شلطان  بقيمه �حل�شارية. من جهته 
�أهمية �لت�شجيل  �لتنفيذي لنادي �بوظبي لل�شقارين �ىل 
�مل��ب��ك��ر و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ل���و�ئ���ح و����ش���روط م�����ش��اب��ق��ات ك��اأ���س 
وفئاتها  �أ�شو�طها  بجميع  بال�شقور  لل�شيد  �لدولة  رئي�س 
ومر�حلها �لتاأهيلية وكيفية �النتقال �ىل �الأدو�ر �لنهائية 
و�شوال خلتام �لبطولة معرب� عن �رتياحه �لكبر باالإقبال 
�شرق  يا�س  بني  �ملركز �جلديد مبنطقة  �لت�شجيل يف  على 
�ل�شقارين وتقدمي  �فتتاحه خ�شي�شا ال�شتقبال  �لذي مت 
�جلو�ئز  و�ليات  �مل�شابقات  م�شار  عن  تف�شيال  عر�شا  لهم 
�ملالية �ملر�شودة يف كل م�شابقة منوها �ن مركز �لت�شجيل 
ع��ن جميع  لل�شقارين  �مل��ع��ل��وم��ات  وك��اف��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  ي��وف��ر 
م�شابقات �لكرنفال �لرت�ثي �ملهم بهدف �إحاطتهم بجميع 
ما يطلبونه وتوفر �لرعاية �لكاملة خالل �مل�شابقة �شعيا 
من �لنادي لتقدمي �ف�شل �خلدمات وت�شخر �الإمكانيات 
و�ل����ق����در�ت ل��ل�����ش��ق��اري��ن و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �جن����اح جتربتهم 
�بوظبي  ن��ادي  �ن  �ملحمود  و�أو���ش��ح   . �ملجتمع  يف  �لرت�ثية 
�لريا�شات  م�شرة  لدعم  كبر�  �هتماما  يويل  لل�شقارين 
على  و�حل��ف��اظ  و�الآب���اء  �الأج���د�د  ريا�شة  و�شون  �لرت�ثية 
�الأجيال يف �حلا�شر  �ملا�شي وتر�شيخها بوجد�ن  منجز�ت 
وتعريف �ملجتمع بقيمة و�ثر تلك �لريا�شات �نطالقا من 
�أهد�فه ور�شالته وروؤيته �لتي �نبثقت منها مر�حل تاأ�شي�س 
�أو���ش��ع  ب�شكل  للت�شجيل  �الم����ار�ت  ���ش��ق��اري  د�ع��ي��ا  �ل��ن��ادي 
�لتاأهيلية  �لت�شفيات  �نطالق  قبل  �ملقبلة  �لفرتة  خ��الل 

لكل م�شابقة. 

 نادي �بوظبي لل�شقارين يد�شن مركز �لت�شجيل يف بني يا�ص �شرق 
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�لد�خلية توزع كتيبا على طالب �ملد�ر�ص حول �لطرق �الآمنة ال�شتخد�م �الإنرتنت 

�شبعة �آالف �أ�شرة ت�شتفيد من �أ�شاحي هيئة �الأعمال �خلريية �الإمار�تية يف فل�شطني�أبوظبي ت�شت�شيف موؤمتر علم �الأور�م �لدويل

•• ابوظبي-وام:

�لد�خلية  وز�رة  يف  �لطفل  حماية  م��رك��ز  وزع 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة �لرخ�شة �لدولية لقيادة 
�خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����س  �الآيل  �حل���ا����ش���ب 
ك��ت��ي��ب��ا �إر����ش���ادي���ا ي�����ش��م��ل 101 ن�����ش��ي��ح��ة ح��ول 
ل�شبكة  و�مل�������ش���وؤول  �الآم�����ن  �ال����ش���ت���خ���د�م  ���ش��ب��ل 
على  �الجتماعي  �لتو��شل  وم��و�ق��ع  �الإن��رتن��ت 
�ل��دول��ة يف  �إم�����ار�ت  �مل���د�ر����س يف خمتلف  طلبة 
خ��ط��وة ل��ن�����ش��ر�ل��وع��ي �مل��ع��ل��وم��ات��ي ب��ني �لطلبة 
و�أ�شرهم ون�شر �لوعي حول �ال�شتخد�م �لفعال 
�لتو��شل  و�مل�شوؤول لالإنرتنت وو�شائل  و�الآمن 
�الإج��ت��م��اع��ي و�الأج���ه���زة �ل��ذك��ي��ة. و�أك����د �ل��ل��و�ء 
ملكتب  �لعام  �الأم��ني  �لنعيمي  خلريباين  نا�شر 
�شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�أن ق�شايا  رئي�س �للجنة �لعليا حلماية �لطفل 
�الأطفال تلقى �هتماما بالغا من وز�رة �لد�خلية 
ل�شمان  و�لدولية  �ملحلية  �جلهود  تدعم  �لتي 
و��شار  �إليهم.  �الإ�شاءة  حم��اوالت  من  حمايتهم 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد  �لفريق �شمو  �إىل حر�س 
�آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء وزي��ر 
�أن تكون دولة �الإم��ار�ت  �لد�خلية �مل�شتمر على 
ومثاال  ح�شاري  �إ�شعاع  مركز  �ملتحدة  �لعربية 
وقدوة يحتذى بها يف �ملنطقة يف تعزيز حماية 

و�أم���ن �لطفل م��ن خ��الل �الإج����ر�ء�ت �لوقائية 
و�الحرت�زية كافة و�لكفيلة بتعزيز �أمن و�أمان 
�ملجتمع. وقال �إن حماية �لطفل تتطلب تعزيز 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية 
وتاأطر  �خلا�س  و�لقطاع  �الأهلية  و�ملوؤ�ش�شات 
وتطوير �ل�شر�كات �ال�شرت�تيجية لهذه �لغاية 
هذه  �شمن  ياأتي  وتوزيعه  �لكتيب  �إ���ش��د�ر  و�أن 
�جلهود وهو ناجت عن �ل�شر�كات �ال�شرت�تيجية 
�لتي يقوم مركز وز�رة �لد�خلية حلماية �لطفل 
بتطويرها . و�و�شح �أهمية �لكتيب و�شرورة �أن 
لي�شكل  و�مل��در���ش��ون  �الأم���ور  �أول��ي��اء  يطلع عليه 
ل��ه��م دل��ي��ال ي�����ش��رت���ش��دون ب��ه يف �ل��ط��رق �ملثلى 
�الإنرتنت  �شبكة  مع  و�ل��ط��الب  �الأب��ن��اء  لتعامل 
و�أ�شاف   . �لطلبة  �أبنائنا وبناتنا  �إىل  باالإ�شافة 
�الأو�شاط  �لكتيب لقي قبوال و�رتياحا لدى  �أن 
�لرتبوية عقب توزيعه على �الآالف من �لطالب 
�لدولية  للرخ�شة  �ل�شيفية  �ملخيمات  خ��الل 
2013 يف �أنحاء �الإمار�ت ..حيث ميثل توزيع 
�لطالبية  �الأو����ش���اط  ب��ني  �لتوجيهي  �لكتيب 
يف �الإم������ار�ت خ��ط��وة م��ن ���ش��اأن��ه��ا دع���م �جل��ه��ود 
�حلكومية و�الأمنية �لر�مية �إىل توعية �لن�سء 
وو���ش��ائ��ل  ل��الإن��رتن��ت  �ملحتملة  �مل��خ��اط��ر  ح���ول 
�ل��ت��و����ش��ل �حل��دي��ث��ة. و�أو����ش���ح �مل���ق���دم في�شل 
�لد�خلية  وز�رة  مركز  مدير  �ل�شمري  حممد 

مل�شاركة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لطفل  حلماية 
وز�رة �لد�خلية يف معر�س جيتك�س 2013 �أن 
�لكتيب يهدف الإعطاء �أولياء �الأمور معلومات 
مهمة مل�شاعدة �أبنائهم على ��شتخد�م �الإنرتنت 
باأمان وللحديث  �لتو��شل �الجتماعي  ومو�قع 
�أهمية توخي �حلذر  �الأبناء عن  و�لتو��شل مع 
ع��ل��ى �الإن����رتن����ت و���ش��ب��ل �حل���م���اي���ة م���ن خطر 
وق��ال   . �لكامنة  �أو  �جللية  �حلديثة  �لتقنيات 
�إن حديث �الآباء مع �أبنائهم عن �لتو��شل عرب 
يكون  �أن  يجب  �الجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 
باإ�شافة  �مللحة ونن�شحهم  �الأ�شرية  �الأمور  من 
�أطفالهم كاأ�شدقاء على هذه �ملو�قع مما �شيتيح 
ل��ه��م م��ر�ق��ب��ة ن�����ش��اط��ات��ه��م وق��ائ��م��ة �الأ���ش��دق��اء 
م�شوؤولية  �الأطفال  حماية  �أن  و��شاف  لديهم. 
عنها  �الأول  �ل���دف���اع  خ���ط  �الأط������ر�ف  م��ت��ع��ددة 
�جلهود  تكثيف  �أهمية  موؤكد�  و�ملدر�شة  �لبيت 
و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  ب��ني  �مل�شرتكة 
وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين لتبني ��شرت�تيجيات 
�جلر�ئم  بطبيعة  �ل��ع��ام  �ل��وع��ي  لتعزيز  فاعلة 
�الأم��ث��ل.  بال�شكل  مو�جهتها  و���ش��ب��ل  �ل��رق��م��ي��ة 
وقال �إن تعزيز �أطر �لتعاون �لبناء مع �جلهات 
�شعيد  على  �إيجابي  �أث��ر  ل��ه  �شيكون  �لرتبوية 
�شمن  �الأط��ف��ال  �أم���ن  م�شتويات  �أع��ل��ى  �شمان 
�ال�شتفادة  م��ن  ومتكينهم  �الف��رت����ش��ي  �ل��ع��امل 

�لتو��شل  وق��ن��و�ت  �الإن��رتن��ت  �شبكة  م��ن  �ملثلى 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة لبناء  �الج��ت��م��اع��ي ل��ي��ك��ون��و� دع���ام���ة 
مدير  ع��زو  جميل  ثمن  جانبه  م��ن  �مل�شتقبل. 
ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��رخ�����ش��ة �ل���دول���ي���ة م�����ش��اه��م��ة 
ومركز  �لطفل  حلماية  �لد�خلية  وز�رة  مركز 
�أب��وظ��ب��ي يف  �أب��وظ��ب��ي لالأنظمة و�مل��ع��ل��وم��ات يف 
يوفر  �ل��ذي  �لتوجيهي  �لكتيب  م�شروع  �إجن��اح 
مرجعا متكامال لتمكني �الأطفال و�ل�شباب من 
�ال�شتفادة من �ملز�يا �الإيجابية ل�شبكة �الإنرتنت 
�إ�شاءة  عن  �ملرتتبة  �جلمة  �ملخاطر  عن  بعيد� 
��شتخد�م �ملو�قع �الإلكرتونية و�شبكات �لتو��شل 
�الجتماعي �لتي �أ�شبحت حتظى ب�شعبية و��شعة 
بني خمتلف �الأو�شاط �الجتماعية خ�شو�شا بني 
�لن�سء. و�أ�شاف :نتطلع من خالل �لتعاون مع 
توزيع  �إىل  �ملعنية  و�لرتبوية  �الأمنية  �جلهات 
�لطلبة  من  ممكنة  �شريحة  �أك��رب  على  �لكتيب 
يف �الإمار�ت جمدد� �اللتز�م �ملطلق بالعمل مع 
بال�شالمة  �ل��وع��ي  لن�شر  كافة  �ملعنية  �جل��ه��ات 
ع��ل��ى �الإن���رتن���ت ب���ني ج��م��ي��ع �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع . 
جدير بالذكر �أن �لكتيب �أعد من قبل موؤ�ش�شة 
�لرخ�شة �لدولية لقيادة �حلا�شب �الآيل ملجل�س 
�ل��ت��ع��اون �خلليجي و�مل��دع��وم م��ن قبل ك��ل من 
جلنة حماية �لطفل يف وز�رة �لد�خلية و مركز 

�أبوظبي لالأنظمة و�ملعلومات يف �أبوظبي . 

•• اأبوظبي-وام:

�شهر  م��ن   25 و   24 ي��وم��ي  �أب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيف 
�أب��ر�ج �الحتاد  �أكتوبر �جل��اري يف فندق جمر� - 
�الأول  �ل����دويل  �الأور�م  ع��ل��م  م��وؤمت��ر  ..ف��ع��ال��ي��ات 
�ملبكر عن مر�س  �لك�شف  �لذي يقام حتت عنو�ن 
�ل�����ش��رط��ان و�ل���وق���اي���ة م��ن��ه .. مب�����ش��ارك��ة خ���رب�ء 
�ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  ويلتقي  وعامليني.  حمليني 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك  يقام حتت رعاية معايل 
�آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع..
�أك���ر م��ن 25 خ��ب��ر� يف ه��ذ� �مل��ج��ال يعملون يف 
�ملتحدة  و�ململكة  �ملتحدة  �لواليات  م�شت�شفيات يف 
و�لنم�شا وم�شر و�لهند ودولة �الإمار�ت..للتباحث 
�ملتقدمة  �لعلمية  �لعرو�س  �أه��م  ح��ول  و�لتحاور 
�ل�شرطان  �أبحاث  يف  �ل�شامل  �لتعليمي  و�ملحتوى 
و�أهمية �لك�شف �ملبكر و�لوقاية و�لرعاية و�لعالج 
من  �مل��وؤمت��ر  �شيعزز  كما   . �ل�شرطان  م��ر���س  م��ن 
�ل�شرطان  مري�س  و�شع  مع  �الأور�م  بعلم  �لوعي 
ع��ل��ى �شلم �أول���وي���ات ه���ذه �جل��ه��ود و�مل��ن��اق�����ش��ات . 
خ����الل �مل���وؤمت���ر �ل����ذي ���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه م���ن قبل 
يذكر   . �لطبية  برجيل  ومدينة  �لعلمية  �للجنة 
 .. �أبوظبي   - �ل�شحة  هيئة  الإح�شاء�ت  وفقا  �أن��ه 
يف  للوفاة  �لثاين  �ل�شبب  �ل�شرطان  يعترب مر�س 
ي��اأت��ي يف �ملرتبة �لر�بعة  �ل��ذي  �ل��وق��ت  �ل��دول��ة يف 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق �الأو�����ش����ط . وق����ال �ل��دك��ت��ور 
�ملنتدب  و�لع�شو  �ملوؤمتر  رئي�س  فاياليل  �شم�شر 
ل� م�شت�شفى برجيل وم�شت�شفى �ل �ل �ت�س هناك 

�لعديد من �أمر��س �ل�شرطان �لتي ميكن �ل�شفاء 
عالجها  ومت  مبكر  ب�شكل  �كت�شافها  مت  �إذ�  منها 
ب�����ش��ك��ل م��ن��ا���ش��ب و���ش��ح��ي��ح م��و���ش��ح��ا �أن�����ه ميكن 
�لتقليل من مر�س �ل�شرطان و�ل�شيطرة عليه من 
خالل تطبيق �ال�شرت�تيجيات �ملالئمة �شو�ء من 
�لك�شف  �أو  �ملر�س  من  �لوقاية  �شبل  �نتهاج  حيث 
�إيجابيا مع  �لتعامل  نف�شه  �لوقت  �ملبكر عنه ويف 
�ملوؤمتر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   . بهم  و�اله��ت��م��ام  �ملر�شى 
�لطبية  للكليات  عاملية  من�شة  توفر  �إىل  يهدف 
غر  وللم�شوؤولني  وللحكومات  و�لعاملية  �ملحلية 
�ل�شرطان  مر�س  مبكافحة  �ملعنيني  �حلكوميني 
ل��الل��ت��ق��اء حت���ت ���ش��ق��ف و�ح�����د وت����ب����ادل �الأف���ك���ار 
�لتعامل  كيفة  ح��ول  �لنظر  ووج��ه��ات  و�خل���رب�ت 
�ملوؤمتر  م��ن  و�شي�شتفيد   . �ل�شرطان  م��ع  �لفعال 
�ل��ط��ب��ي��ة..�الأط��ب��اء  برجيل  مدينة  تنظمه  �ل���ذي 
ال�شيما  �ل�شحية  �لرعاية  قطاع  يف  و�ملخت�شون 
و�جلر�حية  �لطبية  �الأمر��س  علم  يف  �ملخت�شون 
وعالج �الأور�م باالإ�شعاع و�أمر��س �لن�شاء و�لتوليد 
�ل��ع��ام��ون و�ل�شيادلة  وط��ب �الأ���ش��رة و�مل��م��ار���ش��ون 
و�ملمر�شات و�لباحثون و�ملتخ�ش�شون �الآخرين يف 
قطاع �لرعاية �ل�شحية و�ملهتمون يف عالج مر�س 
نحو  �ل��ع��امل��ي..ه��ن��اك  �ل�شعيد  ع��ل��ى  �ل�����ش��رط��ان. 
ت��اأت��ي نتيجة  �ل�شرطان  �مل��ائ��ة م��ن وف��ي��ات  30 يف 
ملمار�شة خم�شة خماطر �شلوكية وغذ�ئية �أ�شا�شية 
هي �رتفاع مقد�ر موؤ�شر كتلة �جل�شم و�نخفا�س 
تناول و��شتهالك �لفاكهة و�خل�شار وقلة �لن�شاط 
�ل��ب��دين �أو �ن��ع��د�م��ه و�ل��ت��دخ��ني و�ل��ك��ح��ول..ويف 

�لوقت �لذي ال يز�ل فيه معدل �الإ�شابة مبر�س 
�ل�����ش��رط��ان يف �مل��ن��ط��ق��ة �أق����ل ب��ك��ث��ر م���ن ذل���ك يف 
هذه  ترتفع  �أن  �ملتوقع  من  فاإنه  �لغربية  �ل��دول 
منظمة  �إط���ار  حت��ت  �ملن�شوية  �ل���دول  يف  �لن�شبة 
�ملقبلة.. �لع�شرين  �ل�شنو�ت  يف  �لعاملية  �ل�شحة 

وميكن �إرجاع هذه �لن�شبة من �لزيادة �إىل �رتفاع 
معدالت �ل�شيخوخة نتيجة لزيادة متو�شط �لعمر 
و�نخفا�س معدالت �خل�شوبة و�لتدخني و�لكحول 
�ل��زر�ع��ي��ة  �مل��ب��ي��د�ت  و�ل��ت��ل��وث �لبيئي و����ش��ت��خ��د�م 
وعدم  �ل�شحي  غر  �لغذ�ئي  و�لنظام  �مل�شرطنة 
�ملوؤمتر  ويناق�س  �لريا�شية.  �الأن�شطة  ممار�شة 
على مدى يومني �ال�شرت�تيجيات �لكفيلة بتعزيز 
عملية �لك�شف �ملبكر عن مر�س �ل�شرطان و�لوقاية 
�الأمر��س  �أن��و�ع  �لعالجات لبع�س  و�إد�رة  وتقييم 
�ل�شرطانية �الأكر �شيوعا يف دولة �الإمار�ت و�لتي 
�ل��ث��دي و�ل��ق��ول��ون و�ل���رئ���ة وعنق  ���ش��رط��ان  منها 
�لرحم . كما �شتتطرق �ملناق�شات الآخر �لتطور�ت 
و�حلو�ر�ت و�لنقا�شات حول �لعديد من �لق�شايا 
�خلالفية ال�شيما تلك �ملتعلقة بالوقاية وعو�مل 
�خل���ط���ر و�ل��ت�����ش��وي��ر و�ل��ف��ح�����س و�ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
�جلديدة  و�لنهج  �ل�شريري  �لعالجي  و�لتدبر 
يقام  �ملوؤمتر  �أن  يذكر   . �مل�شتهدفة  �لعالجات  يف 
بدعم من مدينة برجيل �لطبية وعدد من �لرعاة 
و�أطل�س  ورو����س  �الحت���اد  ط��ر�ن  مثل  �لرئي�شني 
وف���اري���ان لالأنظمة  ل������الأور�م  و���ش��ان��ويف  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لطبية وموؤ�ش�شة �خلليج للمخترب�ت �إ�شافة �إىل 

�لعديد من �شركات �مل�شتح�شر�ت �ل�شيدالنية .

•• رام اهلل-وام:

��شتفادت �شبعة �آالف �أ�شرة فل�شطينية 
�لتي  �الأ���ش��اح��ي  م��ع��وزة م��ن حملة 
ن��ف��ذت��ه��ا ه��ي��ئ��ة �الأع����م����ال �خل��ري��ة 
�الإمار�تية يف �الأر��شي �لفل�شطينية 
�ملبارك.  �الأ�شحى  عيد  �أي��ام  خ��الل 
�إب��ر�ه��ي��م ر����ش��د مدير مكتب  وق��ال 
�لهيئة يف �ل�شفة �لغربية �إن طو�قم 
�الإمار�تية  �خلرية  �الأعمال  هيئة 
وزع��ت بالتعاون مع وز�رة �الأوق��اف 
�لفل�شطينية  �الإ�شالمية  و�ل�شوؤون 
 14 نحو  �لالجئني  �شوؤون  ود�ئ��رة 
ط���ن���ا م����ن حل�����وم �الأ�����ش����اح����ي �ل��ت��ي 
�أنه مت  و�أ�شاف  �لعام.  جهزتها هذ� 
توزيع معلبات من �للحوم مت جلبها 
م���ن م��ك��ت��ب �ل��ه��ي��ئ��ة يف ����ش��رت�ل��ي��ا 
باإ�شر�ف �حتاد �جلمعيات �الإ�شالمية 
�الأ�����ش����رت�يل و�ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي على 
�الأ�����ش����ر �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة �مل��ح��ت��اج��ة 
يف ك���ل �مل����دن و�ل���ق���رى و�مل��خ��ي��م��ات 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة. م���ن ج��ان��ب��ه ثمن 
حم��م��د �ل�����ش��ي��د م��دي��ر �مل�����ش��اري��ع يف 
د�ئرة �شوؤون �لالجئني �لفل�شطينية 
�ل��ت��ي تقدمها  �ل��ق��ي��م��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�خلرية  وهيئاتها  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�لفل�شطيني..م�شر�  �ل�شعب  �إىل 

�خل��ري��ة  �الأع����م����ال  ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل 
يف  متعددة  م�شاريع  لها  �الإمار�تية 
يد  ومت���د  �لفل�شطينية  �الأر�����ش���ي 
�ملحتاجة  للفئات  با�شتمر�ر  �لعون 
�أ�شاد  من �لفل�شطينيني. من جهته 
�لزكاة  �شندوق  مدير  قا�شم  جمال 
�مل���رك���زي �ل��ت��اب��ع ل������وز�رة �الأوق�����اف 
�الإن�شانية  ب��امل��ب��ادر�ت  �لفل�شطينية 
�الإمار�تية وما تنفذه هيئة �الأعمال 
�خل��ري��ة م��ن م�����ش��اري��ع يف خمتلف 
�ملجاالت خا�شة يف مو�شم �الأ�شاحي 

�الأيتام  وكفاالت  و�الأعياد  ورم�شان 
وغرها . ويعترب برنامج �الأ�شاحي 
�لذي نفذته هيئة �الأعمال �خلرية 
�الإم��ار�ت��ي��ة ج���زء� م��ن حملة ب��ذور 
�أع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا �لهيئة  �ل��ت��ي  �خل���ر 
ت���ز�م���ن���ا م����ع ب�����دء ���ش��ه��ر رم�����ش��ان 
�مل����ب����ارك و�خ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف 
ع��ي��د �الأ����ش���ح���ي �مل���ب���ارك ور����ش���دت 
ل��ه��ا ح����و�يل �أرب���ع���ة م��الي��ني دوالر 
فل�شطيني  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  مل�����ش��اع��دة 
وكانت   . و�ملحتاجني  �ل��ف��ق��ر�ء  م��ن 

هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تية قد 
�الأر��شي  �أ�شاحي يف  برنامج  نفذت 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة مت خ���الل���ه ت��وزي��ع 
�ملحتاجة  �الأ�شر  �آالف  على  �للحوم 
�لفل�شطينية  و�ملخيمات  �لقرى  يف 
يف �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غ��زة 
�أ���ش��ح��ي��ة   800 ن��ح��و  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
وزعت حلومها على �الأ�شر �ملتعففة 
يف �لقرى و�لبلد�ت �لو�قعة �شرقي 
�ل��ق��د���س م��ث��ل �ل��ع��ي��زري��ة و�أب��ودي�����س 

و�ل�شو�حرة �ل�شرقية .

�لهويـــة تنـ�شــــم �إىل تـحـــالــــف دولــــي ب�شفــــة م�شتـــ�شار مر�قــــــــــب 
•• اأبوظبي-وام:

�ن�شمت هيئة �الإمار�ت للهوية �إىل حتالف �لهوية �الآمنة �لدويل �إي �إي �ي 
جي ب�شفتها م�شت�شار� مر�قبا .. لتكون �أول موؤ�ش�شة حكومية على م�شتوى 
�لعامل تتلقى دعوة لالن�شمام �إىل �لتحالف. ميثل �لهيئة مديرها �لعام �شعادة 
�لدكتور �ملهند�س علي حممد �خلوري..وذلك تلبية لدعوة ر�شمية من جمل�س 
�إد�رة �لتحالف للم�شاركة يف جمموعتي عمل تابعتني للتحالف هما �لوثائق 
من  �لعديد  �الآم��ن��ة  �لهوية  حتالف  وي�شم   . �الإلكرتونية  �لهوية  و  �الآم��ن��ة 
موؤ�ش�شات �ل�شناعة �لعاملية يف جمال �لوثائق �الإلكرتونية �الآمنة فيما يهدف 
�لتحالف �إىل تطوير ��شتخد�م �لوثائق �الإلكرتونية �لتي ت�شدرها �حلكومات 
�ل�شفر  �لقيادة وج��و�ز�ت  �ل�شحية ورخ�س  �لهوية و�لبطاقات  مثل بطاقات 
�أجل تعزيز �الأمن وتوفر �خلدمات  �لوثائق من  �الإلكرتونية وغرها من 

�مل�شتخدمني.  م��ن خ�شو�شية  ي��ع��زز  �الإن��رتن��ت مب��ا  ع��رب  و�مل��ري��ح��ة  �الآم��ن��ة 
�الآمنة  �لهوية  حتالف  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  تروجاين  فردريك  �ل�شيد  وكان 
�إىل �شعادة �لدكتور �ملهند�س علي حممد �خلوري مدير عام هيئة  �أبرق  قد 
�الإمار�ت للهوية �أ�شاد فيها بورقة �لعمل �لتي قدمها �لدكتور �خلوري خالل 
�ملوؤمتر �لعاملي الأنظمة �لهوية �ملتقدمة �لذي �ختتمت فعالياته نهاية �شهر 
يف  كع�شو  �لهيئة  �شاركت  �لفرن�شية..حيث  ني�س  مدينة  يف  �ملا�شي  �شبتمرب 
500 م�شوؤول  و  �أل��ف  �أك��ر من  �ل��ذي ح�شره  للموؤمتر  �لتنظيمية  �للجنة 
حكومي وخبر دويل. وقال تروجاين..�إن �لتحالف يتطلع للتعاون مع هيئة 
�الإمار�ت للهوية من �أجل زيادة �لوعي باإد�رة �لهوية وتعزيز �لثقة باملنتجات 
�أف�شل  �عتماد  وت�شهيل  �الإلكرتونية  �حلكومات  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات 
�الإجر�ء�ت �ملتبعة يف هذ� �ملجال من قبل جميع �الأطر�ف �ملعنية بعد �أن باتت 
�لر�حة وحماية �خل�شو�شية و�الأمن متثل ركائز �لثقة �لثالث يف �خلدمات 

�حلكومية �الإلكرتونية �حلديثة ذ�ت �لكفاءة..مثنيا على �الإجناز�ت �لعاملية 
�لتي حققتها �لهيئة يف تطوير منظومة متقدمة الإد�رة �لهوية �ل�شخ�شية 
يف دولة �الإمار�ت. و�أ�شاف تروجاين �أن �حلاجة لوجود منتدى م�شتقل قادر 
على معاجلة �ملجاالت ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك لكافة �أ�شحاب �مل�شالح �لعامة 
و�خلا�شة على حد �شو�ء �أمر و��شح لبناء جيل �ليوم من خدمات �الإنرتنت 
حكومات  متكني  يف  �شاهم  وتقنياتها  �لرقمية  �ل�شبكات  تطور  �أن  �إىل  الفتا 
�الإلكرتونية  �ملتعلقة باحلكومات  �لعامل من تقدمي طيف من �حللول  دول 
�لتي تهدف �إىل معاجلة جمموعة من �الأهد�ف �ملالية و�الأمنية ذ�ت �لعالقة 
مب�شاركة �ملو�طن. من جانبه �أكد �شعادة �لدكتور �ملهند�س علي حممد �خلوري 
مدير عام هيئة �الإمار�ت للهوية �أن �ختيار هيئة �الإمار�ت للهوية كع�شو يف 
حتالف �لهوية �الآمنة يوؤكد متيز جتربة دولة �الإمار�ت على �ل�شعيد �لعاملي 
يف تطوير منظومة متكاملة للهوية �ملتقدمة ت�شهم يف تعزيز �الأمن �لوطني 

و�لفردي ملو�طنيها وللمقيمني على �أر�شها. وقال �لدكتور �خلوري �إن دعوة 
�لهيئة لالن�شمام �إىل �لتحالف �لدويل تعك�س �أهمية م�شروع بطاقة �لهوية 
ر�ئ���دة ميكن  �ل��ع��امل وجت��رب��ة  ب��ه على م�شتوى  �الإم��ار�ت��ي كنموذج يحتذى 
�ال�شتفادة منها يف تعزيز �الأمن �لدويل. و�أ�شار �لدكتور �خلوري �إىل �أن هذه 
�لدعوة �لر�شمية هي مبثابة �إجن��از جديد ي�شاف �إىل �شجل �إجن��از�ت هيئة 
�الإمار�ت للهوية..موؤكد� �أن هذه �الإجناز�ت هي ثمرة دعم �لقيادة �لر�شيدة 
للدولة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  توجيهات  و  �هلل  حفظه 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لوطني ومتابعة  �الأم��ن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�يد 
�لد�خلية نائب رئي�س  �ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد  بن 
هيئة  ب���اأن  �خل���وري  �ل��دك��ت��ور  ون���وه  للهوية.  �الإم�����ار�ت  هيئة  �إد�رة  جمل�س 
�الإمار�ت للهوية ما�شية يف تطوير م�شروع �لهوية �لرقمية لدولة �الإمار�ت 

•• اأبوظبي-وام:

بد�أت بفندق جر�ند كابيتال هيلتون �أبوظبي �م�س �عمال 
�الإ���ش��ع��اع  م��ن  �ل��وق��اي��ة  �لثانية لنظام  �ل��دول��ي��ة  �ل��ن��دوة 
�لنووية  للرقابة  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  ت�شت�شيفها  و�لتي 
وتعقدها �للجنة �لدولية للوقاية من �الإ�شعاع وت�شتمر 
ح��ت��ى �ل���ر�ب���ع و�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن �أك��ت��وب��ر �جل�����اري. تعقد 
�ل�شرق �الو�شط منذ بدء عقد  �لندوة للمرة �الوىل يف 
�الجتماعات قبل 85 عاما وتناق�س عدد� من �ملو��شيع 
�ملتعلقة ب�شناعة �لطاقة �لنووية حول �لعامل. ورحبت 
�حلكومي  �الإت�شال  �إد�رة  مديرة  �لكتاب  ه�شام  منرة 
يف  بامل�شاركني  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  يف 
�ملوؤمتر�لدويل �لهام على �الجندة �لدولية و�أكدت على 
�الأهتمام �ملتز�يد �لذي توليه دولة �المار�ت لتطبيقات 
دولة  �أن  وقالت  �ملختلفة.  �لنووية  و�لطاقة  �ال�شعاعات 
ب�شاأن  �شيا�شتها   2008 �أب��ري��ل  يف  �أ���ش��درت  �الإم����ار�ت 
تقييم و�إمكانية تطوير برنامج �شلمي للطاقة �لنووية 
�ل�شيا�شة على معاير �شارمة فيما يخ�س  وبنيت هذه 
�الإم��ار�ت  و�الأم��ن مما يجعل من  و�ل�شالمة  �ل�شفافية 
منوذجا يحتذى به يف تطوير �لطاقة �لنووية يف جميع 

�لهيئة �الحتادية للطاقة  �ن  �لعامل. ولفتت �ىل  �أنحاء 
متاما  م�شتقلة  وتنظيمية  رقابية  هيئة  تعترب  �لنووية 
تعمل على تنظيم �لقطاع �لنووي يف �لدولة لالأغر��س 
�ل�شلمية فقط وحتقيق �الأمان �لنووي و�الأمن �لنووي 
�لندوة �شت جل�شات  . وت�شمل  �الإ�شعاعات  و�لوقاية من 
ع��ل��ى جملة من  �ل�����ش��وء  م��ن خ��الل��ه��ا  ي�شلط  ح���و�ري���ة 
�مل��و����ش��ي��ع ح���ول ���ش��الم��ة ����ش��ت��خ��د�م �الإ���ش��ع��اع يف جم��ال 
�لطبيعي  �الإ�شعاعي  �لن�شاط  و�شالمة  �لطبية  �لرعاية 
يف  �الإ���ش��ع��اع��ي  �ل��ت��ل��وث  م��ن  �لتخل�س  و�شبل  �لبيئة  يف 
وحول   .2011 ع��ام  �ليابان  يف  فوكو�شيما  حادثة  ظل 
�الإم��ار�ت قال  �أر���س  �لندوة على  ��شت�شافة هذه  �أهمية 
�الحت��ادي��ة  �لهيئة  ع��ام  مدير  تر�فر�س  ول��ي��ام  �لدكتور 
باعتبارنا  للندوة  ��شت�شافتنا  ياأتي   .. �لنووية  للرقابة 
�الآمن  �ال�شتخد�م  م�شوؤولة عن  �الإم���ار�ت  هيئة يف  �أول 
�لهيئة  حر�س  م��دى  وتعك�س  �لنووية  للمو�د  و�ل�شليم 
 . �مل��ج��ال  ه��ذ�  �لعاملية يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  ن�شر  على 
باعتبارها  �ال�شت�شافة  ه��ذه  �أهمية  تكمن   .. و�أ���ش��اف 
من�شة للتو��شل �لدويل نتكمن من خاللها من عر�س 
�أفكارنا وتعزيز مكانتنا �لريادية كع�شو بارز يف جمتمع 

�لطاقة �لنووية حول �لعامل. 

�لهيئة �الحتادية للرقابة �لنووية ت�شت�شيف �لندوة 
�لدولية �لثانية لنظام �لوقاية من �الإ�شعاع
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    اعالن بالن�سر 

�ملدعي: �حمد �شبيب حممد هالل �لظاهري
�ملدعى عليه: موؤ�ش�شة نيرتوجني للمقاوالت �لعامة

�م���ام جلنة  �مل��ن��ظ��ورة  �ي��ج��اري��ة   م��ن��ازع��ات  رق��م )2013/508(  �لق�شية  ت��ق��رر يف 
�شبيب حممد هالل  و�ملرفوعة من /�حمد   ) )�للجنة �خلام�شة  �ملنازعات  ف�س 
�ل��ظ��اه��ري الع��الن/حم��م��د ع��و���س �ح��م��د ب��ن �شميدع ) ب���رد �ل��ي��م��ني( �شاحب 
ن�شر� - حل�شور  �لعامة  للمقاوالت  �ملدعى عليها/ موؤ�ش�شة نيرتوجني  �ملوؤ�ش�شة 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/30 يف �ل�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر �للجنة 
�شندوق  بجانب  نهيان-  �آل  مع�شكر  منطقة  �لدفاع-  �شارع  �بوظبي-  يف  �لكائن 

�لزو�ج فيال رقم 2- �لطابق �الول- وذلك على نفقة �ملدعية.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/4292 مدين كلي  
�ىل �ملدعى عليها:1/�ثر للزهور ذ.م.م حيث �ن �ملدعية: �شماح �حمد �شويد  
قد �أقامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله تطالبكم باأد�ء 
و�لر�شوم  �لقانونية  للفائدة  باال�شافة  فقط  درهم(   96.000( وقدره  مبلغ 
هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف 
وذلك     2013/11/3 يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن 
�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر  �ر�شال وكيل عنك يف  �و عدم  �حل�شور 

نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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الق�سية رقم  2013/491

املحكوم لها: �سركة بن كامل العقارية-  املحكوم عليها: بريطانيا للخدمات البحرية
 اعالن بيع باملزاد العلني بالن�سر

 تعلن حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية بانه �شينعقد مز�د علني يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شرة 
من �شباح يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/10 و�اليام �خلم�شة �لتالية �ذ� �قت�شي �المر لبيع �مو�ل 
�ملحكوم عليه و�ملحجوزة وذلك يف مقر �ملحكمة وهي عبارة عن: 1- عدد 2 مكتب حرف �ل بحالة 
متو�شطة مع عدد 2 كر�شي دو�ر-+ عدد 2 كر�شي جلو�س لثالث �أ�شخا�س +2 طاولة + 4  كر��شي 
ل�شخ�س و�حد. )2( عدد 1 �لة فاك�س وت�شوير نوع HP بحالة جيدة _ عدد 1 تلفزيون بالزما 
نوع �ل جي بحالة جيدة + عدد ب�شيط من �القر�س �ملدجمة. )3( جمموعة كبرة �لفايل  بوك�س 
و�ور�ق تخ�س �ملحكوم عليها )4( عدد 1 طابعة كمبيوتر مع ما�شح �شوئي منف�شل بحالة جيدة 
+ تلفون ال�شلكي +عدد 1 ر�شيفر نوع �شتار�شات + طابعة �شام�شوجن بحالة �شيئة. )5( عدد خم�س 
�شناديق حتتوي على �دو�ت بحرية �شغرة+ عدد 1 مثقاب كهربائي )دريل( بحالة جيدة . فعلى 

من يرغب بال�شر�ء �و �ال�شتف�شار عن �المو�ل �ملطروحة للبيع مر�جعة ق�شم �لتنفيذ باملحكمة.  
ملحوظة: ميكن للمحكوم عليه حتا�شي عملية �لبيع وذلك بدفعه �ملبلغ �ملحكوم عليه كامال. 

رئي�ض قلم التنفيذ     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

دار الق�ساء- عجمان 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                          �ىل �ملنفذ �شدها: �شهباز خان ملقاوالت �لبناء- �شابقا- �فكون للمقاوالت حاليا 
�س.ذ.م.م مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه- وذلك اللز�مك ب�شد�د 
�ملبالغ �ملو�شحة به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة �شتتخذ �الج��ر�ء�ت 

�لتنفيذية بحكم يف حال عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم �ملحكمة �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
409 درهم
360 درهم

  386 درهم
 300 درهم
385 درهم

6780 درهم
5950 درهم 
6388 درهم 

4952 درهم  
6365 درهم

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
حممد �نعام عامر ح�شني

عامل بيباري �شم�س �حلق بيباري
حممد برجان �لدين حممد جينال �بد�ن

جونيد خان �جمل خان
حممد ر�نا مياه عبد�لباطن

2013/2235 تنفيذ عمايل
2013/2234 تنفيذ عمايل
2013/2233 تنفيذ عمايل
2013/2232 تنفيذ عمايل
2013/2231 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
 4
5

  

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                                �ىل �ملدعي عليه/�بو �شامل �لزيدي ملقاوالت �لبناء   جمهول حمل �القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� 
عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3 �ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثالث �يام على �القل باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3987/2013/13
3986/2013/13

 3983/2013/13
 3988/2013/13
 3989/2013/13
 3985/2013/13
 3982/2013/13
 3981/2013/13
3984/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

��شم �ملدعي
 �شوبوز مياه �نور ح�شني

زهر �ال�شالم مبارك ح�شني
حممد يو�شف علي حممد �شديق

حممد �شاه جهان حممد �شفيع �حمد
حممد معني �لدين عبد�لروؤوف

حممد عبد�حلي �بيل �لدين
حممد خور�شيد �بو �خلر
�شابان ح�شني �روؤوف علي
�بر�هيم حممد علي عظم

مبلغ �ملطالبة
19100 درهم + تذكرة �لعودة
18080 درهم + تذكرة �لعودة
20860 درهم + تذكرة �لعودة
20694 درهم + تذكرة �لعودة
16058 درهم + تذكرة �لعودة
16692 درهم + تذكرة �لعودة
17757 درهم + تذكرة �لعودة
21100 درهم + تذكرة �لعودة
17869 درهم + تذكرة �لعودة
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مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/�شيف �شامل لالعمال �لفنية   جمهول حمل �القامة 
نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/6/2 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� �العالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1262/2013/13
1264/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
حممد ريجان �كون رفيق �كون
�شاهد �ال�شالم ر�شتم علي مر 

مبلغ �ملطالبة
10015 درهم +   تذكرة �لعودة
38046 درهم +  تذكرة �لعودة
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 يف الدعوى رقم 2013/62 جتاري كلي    

�ملدعى عليه: ر��شد عبيد خلفان ماجد �ملطرو�شي
)دبي- ديرة- �خلبي�شي بناية حممد حممود �لدالل بجو�ر ور�شة قرقا�س- مكتب رقم �م 
2، 3 �مليز�نني( يرجى �حل�شور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبر �مل�شريف �ملدون 
�دناه وذلك يوم �الثنني �ل�شاعة �لثانية ع�شرة �شباحا �ملو�فق 2013/10/28 وذلك بيان 
دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل �لبنك �لتجاري �لدويل. بيت �ملعرفة لتدقيق 
�حل�شابات- �لقرهود- بناية �ل�شم�س �مل�شيئة  مقابل كر�ج �لطاير لل�شيار�ت �لدور �الول 
مكتب رقم 112 هاتف رقم 042830100 فاك�س 042833622 هاتف متحرك : 0506516092 

دبي.
اخلبري امل�سريف
حممد كامل عريان
قيد رقم 64- بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

اعالن اجتماع خربة
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�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �ملغربية عن تفهمه قر�ر  �ململكة  �أعربت 
�لتابع  �ل���دويل  �الأم���ن  �ل��د�ئ��م��ة يف جمل�س  غ��ر  �لع�شوية  رف�����س 
لالأمم �ملتحدة �لتي مت �نتخابها ل�شغلها للفرتة 2015-2014 
و��شع.  دويل  و�ح���رت�م  تقدير  حمل  باأنه  �لريا�س  موقف  و��شفة 
ونقلت وكالة �الأنباء �ملغربية عن وز�رة �ل�شوؤون �خلارجية و�لتعاون 
على  يحر�س  �مل��غ��رب  �أن  بيانها..  يف  �ملا�شية  قبل  �لليلة  �ملغربية 
عن  �لدفاع  يف  و�لفاعل  �ل��و�زن  بدورها  �لقيام  �ل�شعودية  مو��شلة 
�لق�شايا �لعادلة لالأمة �لعربية و�الإ�شالمية ويدعو جمل�س �الأمن 
�ململكة  �أن  �ل��ب��ي��ان   و�أ���ش��اف  عمله  تعيق  �ل��ت��ي  �لعر�قيل  رف��ع  �إىل 
�لعربية  �ململكة  مع  �لد�ئم  بالتن�شيق  �عتز�زها  عن  تعرب  �ملغربية 
�ل�شعودية يف جميع �لق�شايا �الإقليمية و�لدولية يف �إطار �لعالقات 

�الأخوية �لوطيدة بني �لبلدين . 

�إىل بكني �شباح  �ل��وزر�ء �لرو�شي  و�شل دميرتي ميدفيديف رئي�س 
�م�س يف زيارة ر�شمية �إىل �ل�شني تلبية لدعوة من نظره �ل�شيني 
يل ك��ه ت�����ش��ي��ان��غ. وذك����رت وك��ال��ة �أن���ب���اء �ل�����ش��ني �جل���دي���دة  �شينخو�  
�ل�شيني  ن��ظ��ره  م��ع  بكني  زي��ارت��ه  خ��الل  ���ش��ر�أ���س  ميدفيديف  �أن 
تعد  ورو�شيا..فيما  �ل�شني  وزر�ء  لروؤ�شاء   18 �ل�  �ل��دوري  �الجتماع 
�آل��ي��ة �الج��ت��م��اع �ل����دوري �ل���ذي عقد الأول م��رة خ��الل ع��ام 1996 
ويلتقي  �لبلدين.  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تن�شيق  و  لتخطيط  ه��ام��ة  من�شة 
وكبر  بينغ  ج��ني  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س  �ل��رو���ش��ي  �ل����وزر�ء  رئي�س 
�مل�شرعني �ل�شينيني ت�شانغ ده جيانغ. ويجري ميدفيديف حمادثات 
�أنباء   وكالة  موقع  طريق  عن  �ل�شينيني  �الإنرتنت  م�شتخدمي  مع 
�شينخو�  مزود �الأخبار �لتابع للوكالة على �شبكة �الإنرتنت. يذكر �أن 
رئي�س �لوزر�ء �لرو�شي �شيزور �إىل جانب �لعا�شمة �ل�شينية مقاطعة 

�آنهوي �شرقي �ل�شني.

ت�شلق ن�شطاء من �لتبت �ملقر �الوروب��ي لالمم �ملتحدة يف جنيف يف 
وقت مبكر من �شباح �لثالثاء �حتجاجا على �حلكم �ل�شيني للتبت 
�ل�شني يف جمال  للنظر يف �شجل  �لن�شطاء الفتة قبل جل�شة  وعلق 

حقوق �الن�شان.
وت�شلق ثالثة حمتجني على �القل من حركة طالب من �أجل تبت 
الفتة  وعلقو�  حاليا  جتديده  يجرى  �ل��ذي  �المم  ق�شر  مبنى  حر 
�ملتحدة  �ل�شني لتد�فع �المم  بي�شاء كتب عليها حقوق �الن�شان يف 

عن �لتبت.
�أبلغتها  ومل ي�شدر رد فعل فوري من متحدثة با�شم �المم �ملتحدة 
�لثالثاء  �شابق  �ل�شينية يف وقت  بالو�قعة وقالت �حلكومة  روي��رتز 
�ن بكني ال تعتزم تغير �شيا�شاتها �ل�شحيحة يف �لتبت النها حققت 

�جناز�ت غر م�شبوقة.

�علن �ل�شحايف غلني غرينوولد �لذي ن�شر ما ك�شفه �دو�رد �شنودن 
ح��ول ن��ظ��ام �مل��ر�ق��ب��ة �الل��ك��رتون��ي��ة �الم��رك��ي، �ن �ل��والي��ات �ملتحدة 
جت�ش�شت على جميع دول �مركا �لالتينية. وقال �ل�شحايف �المركي 
يعي�س، يف  �لرب�زيل حيث  بالفيديو من  موؤمتر  م�شاركته يف  خالل 
�جلمعية �ل69 للهيئة �المركية لل�شحافة، �ن جميع دول �مركا 

�لالتينية كانت عر�شة للتج�ش�س من قبل �حلكومة �المركية .
وي��ج��م��ع ه���ذ� �ل��ل��ق��اء �ل�����ش��ن��وي ح����و�ىل 300 ���ش��ح��ايف م���ن �ل��ق��ارة 
)غرب  بكولور�دو  دنفر  يف  �لثالثاء  وحتى  �جلمعة  منذ  �المركية 
�المركية  �الجتماعات  م��ن  �لعديد  �ن  وق��ال  �مل��ت��ح��دة(.  �ل��والي��ات 
وكذلك  �المركية  �ل��دول  �جتماعات منظمة  بينها  ومن  �لالتينية 
�ملحادثات حول معاهد�ت �لتبادل �حلر كانت عر�شة للتج�ش�س ولكنه 
��شتقال  �ل��ذي  �ل�شحايف  و�و���ش��ح  �الي�شاحات.  م��ن  �مل��زي��د  يعط  مل 
�شيك�شف  �نه  �لربيطانية،  �لغارديان  �شحيفة  من  �ملا�شي  �ال�شبوع 
�م���ور� ج��دي��دة ح��ول نظام �مل��ر�ق��ب��ة �لعاملي �الم��رك��ي �ل��ذي تديره 

وكالة �المن �لقومي �المركية.

عوا�صم

الرباط

جنيف

ميامي

بكني

�ل�شني ترف�ص تغيري �شيا�شاتها جتاه �لتبت 
•• بكني-رويرتز:

�شيا�شاتها  تغير  تعتزم  ال  �ل�شني  �ن  �لثالثاء  حكومي  ر�شمي  تقرير  ذك��ر 
م�شبوقة  غر  �جن���از�ت  حققت  النها  �مل�شطرب  �لتبت  �قليم  يف  �ل�شحيحة 
باأن �لتبت كانت يف وقت من �الوق��ات متثل دنيا  و�نتقد �لفكرة �لرومان�شية 
�خليال �ملثالية. وتد�فع �ل�شني منذ فرتة طويلة عن حكم �لقب�شة �حلديدية 
مدقع  فقر  من  يعاين  كان  �القليم  �ن  قائلة  �لنائي  �جلبلي  �لتبت  �قليم  يف 
�خلم�شينات  حتى  �قت�شادي  ورك��ود  عبودية  على  ينطوي  وح�شي  و��شتغالل 
عندما حررت �لقو�ت �ل�شيوعية �شلميا �لتبت وقدمت ��شالحات دميقر�طية 
يف عام 1959 . وعندما توىل �لرئي�س �شي جني بينغ �ل�شلطة يف وقت �شابق 
هذ� �لعام كانت هناك توقعات يف بع�س �الو�شاط باأنه قد ينتهج خطا مت�شاهال 
�ز�ء �لتبت ال�شباب منها �ن و�لده �لر�حل نائب رئي�س وزر�ء ��شالحي كانت 
تربطه عالقة وثيقة بالدالي الما لكن �شي مل يظهر �أي موؤ�شر على تغير 
يف �مل�شار يف �لتبت. ويف وثيقة مطولة عن �ل�شيا�شة نقلتها وكالة �نباء �ل�شني 
�جلديدة �شينخو� قالت �حلكومة �ن �لتبت حتت �حلكم �ل�شيني حققت قدر� 
كبر� من �الجناز�ت وذكرت �لوثيقة �ن �قليم �لتبت �ليوم يتطور �قت�شاديا 
جيدة  وبيئة  متجان�س  جمتمع  وبه  ثقافيا  و�زده���ار�  �شيا�شيا  تقدما  ويحقق 
ال  �لتبت  تطوير  �لر�شمي  �لتقرير  و�أ�شاف  و�ل�شحة  بال�شعادة  �شعبه  وينعم 
و�أ�شخا�س  حقوقية  منظمات  وتقول  �ل�شحيح.  �مل�شار  هذ�  عن  ف�شله  ميكن 
من �لتبت يعي�شون يف �ملنفى �ن �ل�شني ت�شحق ثقافة ودين ولغة وبيئة �لتبت 
�لتوتر�ت يف  وز�دت  بكني.  ��شتمر�ر حكم  ل�شمان  �نتهاكات ج�شيمة  و�رتكبت 
من  �حتجاجات  موجة  بعد  �شنو�ت  يف  م�شتوياتها  �على  �ىل  �لتبت  مناطق 
جانب �شكان �لتبت �أ�شعل �لبع�س خاللها �لنار يف �أنفه�شم ما �أدى �ىل حملة 
عام  منذ  �أنف�شهم  يف  �ل��ن��ار  �شخ�شا   120 م��ن  �أك���ر  و��شعل  �شارمة  �أمنية 
عادل  �شخ�س  �أي  �ن  قائال  �النتقاد�ت  �لر�شمي  �لتقرير  ورف�س   2009

�شتاأخذه �لده�شة من �لتقدم �لذي حققته �ل�شني يف �لتبت.

وفاة م�سّن فل�سطيني دَه�َسه م�ستوطن بال�سفة

كريي يوؤكد ��شتمر�ر �ملحادثات �الإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية 

زعماء �إقليميون ي�شعون لطرد �مل�شلحني من �أفريقيا �لو�شطى 
•• جنامينا-رويرتز:

�ج����از زع���م���اء �ق��ل��ي��م��ي��ون ل��ق��و�ت 
جمهورية  �ىل  �ر���ش��ل��ت  �ف��ري��ق��ي��ة 
�ف��ري��ق��ي��ا �ل��و���ش��ط��ى ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�لقوة لطرد مقاتلني �جانب من 
هذ� �لبلد �لذي يعاين من �لعنف 
و����ش���ه���دت ج���م���ه���وري���ة �ف��ري��ق��ي��ا 
�ل��و���ش��ط��ى ف��و���ش��ى م��ن��ذ �ن �ط��اح 
متمردو جماعة �شيليكا بالرئي�س 

فر�ن�شو� بوزيزي يف مار�س �ذ�ر.
�ل��ذي  ج��وت��ودي��ا  مي�شيل  و�خ��ف��ق 
و�شل �ىل �ل�شلطة على ر�أ�س هذ� 
�لتمرد يف �ل�شيطرة على مقاتليه 
ك��ث��رون  بينهم  وم���ن  �ل�شابقني 
من �ملرتزقة من ت�شاد و�ل�شود�ن 
و��شبحت �عمال �لعنف �ملتفاقمة 

ذ�ت طبيعة طائفية.
ون�شرت قوة من �الحتاد �الفريقي 
�شي�شل عددها قريبا �ىل 2600 
ج��ن��دي وت�����ش��م ج��ن��ود� م��ن ت�شاد 
�لكوجنو  وج��م��ه��وري��ة  و�جل��اب��ون 
و�لكامرون يف �طار قوة �شي�شل 
ن���ه���اي���ة �الم�������ر �ىل  ق���و�م���ه���ا يف 

. جندي   3600

�ل���ذي �دى بالفعل  �ل�����ش��ر�ع  ه��ذ� 
400 �لف  �ىل ت�شريد �كر من 
�شخ�س و�شابته �عمال عنف مثل 

�لقتل و�الغت�شاب.
�الف��ري��ق��ي��ة  �ل���ق���وة  م������و�رد  والن 
ال�شد�ر  فرن�شا  ت�شعى  حم���دودة 
تفوي�شا  �ل���دويل  �الم���ن  جمل�س 
ي���ح���ول ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة �ىل ق��وة 
حل���ف���ظ �ل�������ش���الم ت���اب���ع���ة ل���المم 
�الم��ر  نهاية  يف  تدعمها  �ملتحدة 

قو�ت فرن�شية.
تز�يد  م��ن  بقلق  ب��اري�����س  وت�شعر 
�لعنف بني �مل�شلمني و�مل�شيحيني 
�لو�شطى  �فريقيا  جمهورية  يف 
وت���خ�������ش�����������������������ى م������ن �م������ك������ان �ن 
�مل��وق��ع  ذ�ت  �ل��دول��ة  ه���ذه  ت�شبح 
�فريقيا  ق��ل��ب  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
منطقة جذب للجماعات �مل�شلحة 

�القليمية.
�شيليكا  مقاتلي  �ىل  وباال�شافة 
من �ملرتزقة يوجد �ي�شا مقاتلون 
من �جلنجويد من �قليم د�رفور 
�ع�شاء  �ىل  باال�شافة  �ل�شود�ين 
�ملتمرد  للمقاومة  �لرب  يف جي�س 

�الوغندي .

مب��ا يف ذل��ك �ل��دع��م �جل��وي رغم 
�ن����ه مل ي���ذك���ر ت��ف��ا���ش��ي��ل �خ���رى 
�مل�شتعمرة  �لدولة  فرن�شا  وحثت 
�لقوى  �لو�شطى  الفريقيا  �شابقا 
جتاهل  ع��دم  و�القليمية  �لعاملية 

وقال بيان �شدر يف ختام �جتماع 
جنامينا  مدينة  يف  �قليمي  قمة 
�ل��دول  زع��م��اء  �ن  ت�شاد  عا�شمة 
�مل�شي  �ل��ق��وة  ه���ذه  م��ن  يطلبون 
�لعنا�شر  كل  �شالح  نزع  يف  قدما 

�مل�شلحة �الجنبية و�ز�لتها طوعا 
�و بالقوة فور�.

�ل����زع����م����اء  �ن  �ل�����ب�����ي�����ان  وذك���������ر 
�الق���ل���ي���م���ي���ني ت���ع���ه���دو� ب��ت��ق��دمي 
م��زي��د م���ن �ل���دع���م ل��ه��ذه �ل��ق��وة 

•• عمان-رام اهلل-ا ف ب:

�ع��ل��ن��ت �ل�������ش���ف���ارة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
�ململكة  �ن  �ل��ث��الث��اء  ب��ي��ان  ع��م��ان يف 
 25 بقيمة  دع��م��ا  ���ش��ت��ق��دم  �مل��ت��ح��دة 
وت�شغيل  غوث  لوكالة  دوالر  مليون 
)�ون�����رو�(  �لفل�شطيني  �ل��الج��ئ��ني 
�لفل�شطينيني  �ل��الج��ئ��ني  مل�شاعدة 
يف د�خ�����ل ����ش���وري���ا و�ول����ئ����ك �ل��ذي��ن 
�ل����دول  �ىل  �ل���ف���ر�ر  �ىل  �����ش���ط���رو� 

�ملجاورة ب�شبب �لقتال.

ون���ق���ل �ل���ب���ي���ان ع����ن وزي������ر ����ش���وؤون 
قوله  دنكان،  �آالن  �لدولية،  �لتنمية 
 15،5 �شتقدم  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  �ن 
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ����ش��رتل��ي��ن��ي )ح���و�ىل 
وكالة غوث  �ىل  دوالر(  مليون   25
وت�����ش��غ��ي��ل �ل���الج���ئ���ني )�الأون���������رو�( 
حيوية  م�����ش��اع��د�ت  ب��دوره��ا  لتبعث 
د�خل  �لفل�شطينيني  �لالجئني  �إىل 
�شورية وكذلك للذين ��شطرو� مرة 
�أخرى للفر�ر للدول �ملجاورة نتيجة 

�لقتال .

ه����رب����و� يف  �أن  ب���ع���د  �ن�����ه  و�������ش�����اف 
نا�شدين  ���ش��وري��ة  �إىل  �الأوىل  �مل���رة 
�آالف  ع�����ش��ر�ت  �الآن  ي��ج��د  �الأم������ان، 
م�شطرين  �أنف�شهم  �لفل�شطينيني 
م����رة �أخ������رى ب�����ش��ب��ب �ل�������ش���ر�ع �إىل 
ه��ج��ر �مل��ك��ان �ل����ذي ت��رع��رع��و� فيه، 
�حلياة  م��ات  م��ق��وِّ ور�ءه����م  خملِّفني 

�جلديد�لتي كافحو� لبنائها .
وت���اب���ع دن���ك���ان �ن����ه ي���وم���ا ب��ع��د ي��وم 
يتز�يد وقوع �لفل�شطينيني يف �أتون 
فالق�شف  �شورية.  يف  �ل�شر�ع  ه��ذ� 

بل  حولهم،  من  ت��دور  و�ال�شتباكات 
ود�خل خميماتهم نف�شها. وقد حلق 
 44 �أو عطب مبا ال يقل عن  دم��ار 

�لف من منازل �لالجئني .
و�ك�����د �ن �مل���اأ����ش���اة �مل����زدوج����ة �ل��ت��ي 
يو�جهها هوؤالء �لالجئون يجب �ال 
تتحول �إىل جمرد مالحظة هام�شية 
مهملة يف هذه �حلرب ، م�شر� �ىل 
�ن هذ� �لدعم �شوف ي�شاهم يف �إنقاذ 

حياة بع�سٍ  من �أكر �ملعوزين .
و�ع�������رب �ل����وزي����ر �ل���ربي���ط���اين ع��ن 
�ل��دع��م  ه����ذ�  ي���ك���ون يف  �ن  �أم���ل���ه يف 
���ر �ل��الج��ئ��ني  ر���ش��ال��ة و����ش��ح��ة ت���ذكِّ
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني �ل���ذي���ن ع��ل��ق��و� يف 
طاحونة �الأزمة �ل�شورية باأن �لعامل 
مل ين�َس حمنتهم.  وبح�شب �لبيان، 
توفر  ع��ل��ى  �ل��دع��م  ه���ذ�  �شي�شتمل 
م����و�د غ��ذ�ئ��ي��ة مل���ا ي��زي��د ع���ن 155 
لعدد  نقدية  ومبالغ  �شخ�س،  �ل��ف 
مماثل ميكنهم بها �أن يتزودو� مبو�د 
�أ�شا�شية مبا فيها �ملالب�س و�الأغذية 

وت�شديد �لفو�تر لهم وعائالتهم.
فل�شطيني  �ل���ف   500 ن��ح��و  وب��ق��ي 
مدة  �ل��ن��ز�ع  مناأى عن  �شوريا يف  يف 
�لبع�س  ي�����ش��ارك  �ن  ق��ب��ل  ط��وي��ل��ة، 
منهم م��ن��ذ ك��ان��ون �الول-دي�����ش��م��رب 
رغ���م  ع���ل���ى  �مل�����ع�����ارك،  يف   2012
�لدولية  و�ملنظمات  �لنظام  منا�شدة 

لهم عدم �النخر�ط يف �ملو�جهات.

تر�جع �شورة �جلمهوريني �إىل �أدنى م�شتوياتها خف�ص �مليز�نية ي�شعف �لقدر�ت �لقتالية الأمريكا 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

تر�جعت �شورة �حلزب �جلمهوري �ىل �دنى م�شتوى تاريخي لها �ثر �زمة �ل�شلل يف �مليز�نية �المركية، وفق 
��شتطالع للر�أي ن�شرت نتائجه �لثالثاء و�ظهر �ال�شتطالع �لذي �جرته �شحيفة و��شنطن بو�شت وقناة �يه بي 
�شي نيوز �ن قر�بة ثلثي �المركيني %63 لديهم ر�أي �شلبي جتاه هذ� �حلزب مقابل %32 لديهم ر�ي �يجابي، 
وهو �دنى م�شتوى تاريخي. ون�شاأت �زمة �مليز�نية بفعل ت�شلب موقف حزب �ل�شاي، �جلناح �الكر حمافظة يف 
�حلزب �جلمهوري، وذلك بربطه �ملو�فقة على �قر�ر �مليز�نية بتعطيل �ال�شالح �لذي �قره �وباما لنظام �لتاأمني 
�ل�شحي. وبعد 16 يوما من �ل�شلل �جلزئي للدولة �لفدر�لية، �قر �لكونغر�س يف �للحظات �الخرة ت�شوية يف 
�مليز�نية ورفعا ل�شقف �ملديونية، ما �بعد موقتا �شبح تخلف �لواليات �ملتحدة �كرب �قت�شاد يف �لعامل عن �شد�د 
م�شتحقاتها. وبح�شب هذ� �ال�شتطالع فاإن ربع �المركيني فقط لديهم ر�أي �يجابي بحزب �ل�شاي بعد �زمة 
�مليز�نية ومع ذلك، ال يخرج �حلزب �لدميوقر�طي بزعامة �لرئي�س بار�ك �وباما من دون خ�شائر. فاإن �كر من 
%60 من �ال�شخا�س �مل�شتطلعة �ر�وؤهم يعار�شون �لطريقة �لتي قام بها �لدميوقر�طيون باملفاو�شات �ملتعلقة 

بامليز�نية وقد بلغت �الر�ء �ل�شلبية جتاه �لدميوقر�طيني م�شتوى قيا�شيا عند 49%.

�جلي�س على تقلي�س �النفاق يف مار�س �ذ�ر يف منت�شف �شنته �ملالية تقريبا. 
ودعا كل من �دويرنو ومكيو �لكوجنر�س �ىل �يجاد و�شيلة ملنح �جلي�س قدرة 
�كرب على �لتنبوؤ �ملايل حتى ي�شتطيع �لتخطيط ب�شكل �كر كفاءة. وقال 
مكيو �نه بالطريقة �لتي يتم بها حاليا متويل �جلي�س فان �مليز�نيات �لتي 
تتم �ملو�فقة عليها �ليوم تعتمد على تخطيط مت قبل ثالث �شنو�ت وقال 
مكيو ال ميكن �ن تدير �هم قو�ت م�شلحة على وجه �الر�س وفقا مليز�نيات 

و�شعت قبل ثالث �شنو�ت.
وتاأثر �جلي�س ب�شدة ب�شبب �لتخفي�شات وال�شيما �لتي جرت يف مار�س �ذ�ر 
ب�شبب تكاليف حرب �فغان�شتان �لتي جاءت �كرب مما كان متوقعا و�شرورة 
�الم��و�ل  ي�شمل  �ل��ذي  �جلي�س  عمليات  ح�شاب  من  �الم���و�ل  تلك  تعوي�س 

�ملخ�ش�شة للتدريب.

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال �جلرن�ل ر�ي �وديرنو قائد �جلي�س �المريكي �ن تخفي�شات �مليز�نية 
و�لغمو�س �ملايل على مدى عامني �جربت �جلي�س �المريكي على تقلي�س 
�النفاق على �لتدريب ب�شكل كبر مما �دى �ىل جعل فرقتني قتالتني فقط 

م�شتعدتني ب�شكل كامل للدخول يف حرب .
�جلي�س  جلمعية  �ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  يف  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  �ودي��رن��و  وق���ال 
فرقتان  �شيء  كل  ه��ذ�  مدربتان  فرقتان  �جلي�س  يف  لدينا  �الن  �المريكي 
�المريكي  ووزي��ر �جلي�س  ل��دى مناق�شته هو  �ودي��رن��و  وج��اءت ت�شريحات 
جون مكيو تاأثر �الغالق �لذي جرى يف �الونة �الخرة ملوؤ�ش�شات �حلكومة 
و�لتي �جربت  �مليز�نية  �ل�شاملة يف  �لتخفي�شات  �ىل  باال�شافة  �المريكية 

بريطانيا تقدم 25 مليون دوالر لالجئني �لفل�شطينيني

�إن كري �أو�شح للفي�شل �أنه رغم 
�أن �لقر�ر يعود �إىل �ل�شعودية فاإن 
�لقيادية  �ل�شفة  تقدر  و��شنطن 
لل�شعودية يف �ملنطقة ويف �ملجتمع 
�أن مقعد�  ع��ل��ى  وت�����ش��دد  �ل����دويل 
يف جم��ل�����س �الأم�����ن ي��وف��ر ل��ل��دول 
�الأع�شاء فر�شة �مل�شاركة مبا�شرة 

يف حل �مل�شكالت .
وياأتي �حلث �الأمركي بعد رف�س 
�ل�شعودية �شغل ع�شوية يف جمل�س 
�الأمن �لدويل �إثر �نتخابها للمرة 
�الأوىل ع�شو� غر د�ئم يف جمل�س 
�الأم����ن ورف�����ش��ت �ل��ري��ا���س �شغل 
و�شفته  ما  على  �حتجاجا  �ملقعد 
�ملجل�س  يف  �مل��ع��اي��ر  ب���ازدو�ج���ي���ة 
�إقليمية  ق�شايا  حل  عن  وعجزه 
�أب����رزه����ا �مل�����ش��ك��ل��ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�مل�شتمرة منذ عقود وعدم قدرته 
ك���ذل���ك ع����ن و����ش���ع ح����د ل��ل��ن��ز�ع 
�أع��ل��ن��ت  �الأول،  و�أم�������س  �ل�����ش��وري 
تتبلغ  مل  �أن���ه���ا  �مل���ت���ح���دة  �الأمم 
ر�شميا حتى �الآن بقر�ر �ل�شعودية 
رف�����س ���ش��غ��ل م��ق��ع��ده��ا و�ل�����ش��ب��ت 
�لعربية  �ملجموعة  دع��ت  �مل��ا���ش��ي 
�إىل  �ل��ري��ا���س  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  يف 
�لعدول عن قر�رها ميد�نيا تويف 

•• عوا�صم-وكاالت:

�الأمركي  �خلارجية  وزي��ر  �أعلن 
�أن �مل��ف��او���ش��ات بني  ج���ون ك���ري 
و�لفل�شطينيني  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 
�مل�������ش���اك���ل  ج���م���ي���ع  و�أن  ت���ت���ك���ث���ف 
�الأ�شا�شية مطروحة على �لطاولة 
مبمثلي  جمعه  ل��ق��اء  بعد  و�أ���ش��ار 
يف  �أم�����س  �لعربية  �ل���دول  جامعة 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  �أن  �إىل  ب��اري�����س، 
مرة   13 �لتقو�  و�لفل�شطينيني 
�ل�شالم  مفاو�شات  ��شتئناف  منذ 
بينها  �مل���ا����ش���ي  ي���ول���ي���و-مت���وز  يف 
ث��الث��ة �ج��ت��م��اع��ات خ���الل �الأي����ام 

�الأربعة �ملا�شية.
وع���ن جم��ري��ات �مل��ف��او���ش��ات، �أك��د 
�مل���ف���او����ش���ات  وت�������رة  �أن  ك������ري 
�مل�����ش��اك��ل  ج��م��ي��ع  و�أن  ت�����ش��اع��دت 
�الأ�����ش����ا�����ش����ي����ة م�����ط�����روح�����ة ع��ل��ى 
نف�شه  �لوقت  يف  و�أ�شار  �لطاولة. 
مو�شحا  �ملفاو�شات،  �شعوبة  �إىل 
�ل��ت��ح��دي  ي���درك���ان  �ل��ط��رف��ني  �أن 

جيد�.
و�الث��ن��ني ب��د�أ ك��ري �ل��ذي يعترب 
م��ه��ن��د���س �حل�������و�ر �مل���ب���ا����ش���ر ب��ني 
و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  �لفل�شطينيني 

�شنو�ت  ث��الث  ��شتمر  توقف  بعد 
�أوروب��ا  يف  لقاء�ت  �شل�شلة  تقريبا 
�ملتابعة  جلنة  باري�س  يف  و�لتقى 
وم��ن  �ل�����ش��الم،  لعملية  �ل��ع��رب��ي��ة 
غد�  حمادثات  يجري  �أن  �ملنتظر 
�الأرب�����ع�����اء م���ع رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 

�الإ�شر�ئيلية بنيامني نتنياهو.
من ناحيته �أعرب وزير �خلارجية 
�ل���ق���ط���ري خ���ال���د �ل��ع��ط��ي��ة وه���و 
ع�����ش��و جل���ن���ة �مل���ت���اب���ع���ة �ل��ع��رب��ي��ة 
لعملية �ل�شالم عن قلق �جلامعة 
�مل�شتوطنات  تو�شع  �لعربية حيال 
�الأر��������ش������ي  يف  �الإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة 

�لفل�شطينية �ملحتلة.
وذكر �لعطية باأن �للجنة �لعربية 
�ملناق�شات مع �جلانب  طرحت يف 
�الأم����رك����ي م�����ش��ك��ل��ة ق���ط���اع غ��زة 
و���ش��رورة رف��ع �حل�����ش��ار عنه كما 
خالل  �الأول  �أم�����س  ك��ري  �لتقى 
يف  �ل��ع��رب  ب��امل�����ش��وؤول��ني  �جتماعه 
�الأمر  �ل�شعودي  بنظره  باري�س 
���ش��ع��ود �ل��ف��ي�����ش��ل، وح��ث��ه ع��ل��ى �أن 
�ل��ن��ظ��ر يف �شغل  �ل��ري��ا���س  ت��ع��ي��د 

مقعد يف جمل�س �الأمن �لدويل.
وق�������ال م���������ش����وؤول يف �خل���ارج���ي���ة 
هويته  ك�شف  ر�ف�شا  �الأم��رك��ي��ة 

ت��ي��م ت��ع��ّر���س ل��ل��ده�����س م���ن قبل 
�إ�شر�ئيلي خالل �شره  م�شتوطن 
يف �ل�شارع �لرئي�س يف بلدة �لفندق 
بقلقيلية، وجرى نقله حينها �ىل 
�إىل  خ��ط��رة،  حالة  يف  �مل�شت�شفى 

�أن �أُعلنت عن وفاته .

م�شّن فل�شطيني، �لثالثاء، متاأثر�ً 
ده�ّشه  بعدما  �خلطرة  باإ�شابته 
�ل�شفة  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  م�شتوطن 

قبل �أ�شبوع.
�إن  فل�شطيني  طبي  م�شدر  وق��ال 
تيم  حممد  �حلفيظ  عبد  �مل�شّن 

م�شت�شفى  يف  ت���ويف  ع���ام���اً(   76(
قلقيلية  مب��دي��ن��ة  ن����ز�ل  دروي�������س 
ظهر �ليوم، متاأثر�ً بجروح �أ�شيب 
بها جّر�ء ده�شه ب�شيارة م�شتوطن 

ثاين �أيام عيد �الأ�شحى.
وب��ح�����ش��ب ���ش��ك��ان حم��ل��ي��ون، ف���اإن 

جل�شة متهيدية يف 29 �أكتوبر 
للمحكمة �خلا�شة بلبنان 

•• بريوت-يو بي اأي:

جل�شة  �شتعقد  �أن��ه��ا  �ل��ث��الث��اء،  بلبنان،  �خلا�شة  �ل��دول��ي��ة  �ملحكمة  �أعلنت 
متهيدية لالإعد�د لبدء حماكمة �ملتهمني يف ق�شية �غتيال رئي�س �لوزر�ء 
�الأول-�أك��ت��وب��ر  ت�شرين   29 يف  وذل��ك  �حل��ري��ري،  رفيق  �الأ���ش��ب��ق  �للبناين 
�ليوم،  بيان  يف  هولند�،  يف  اليد�شند�م  ومقّرها  �ملحكمة  وقالت  �جل���اري. 
�جل���اري جل�شة  �الأول-�أك��ت��وب��ر  ت�شرين   29 يف  �لثالثاء  ي��وم  �شتعقد  �إن��ه��ا 
متهيدية لالإعد�د لبدء حماكمة 5 متهمني من حزب �هلل يف عملية �غتيال 
�حلريري. و�أو�شحت �أنها �أول جل�شة متهيدية يعقدها ق�شاة غرفة �لدرجة 
باأ�شماء  وق��و�ئ��م  للمحاكمة،  و�ل��دف��اع  �الّدع���اء  جهوزية  و�شتتاول  �الأوىل، 
�لتمهيدية  �جلل�شة  �أن  �ىل  و�أ�شارت  باالّدعاء.  �خلا�شة  و�لبيانات  �ل�شهود 
�شتكون علنية، غر �أّن غرفة �لدرجة �الأوىل قد تقّرر يف �أثنائها �أن حتّولها 
�أن  ويذكر  �شرّية  م�شائل  مناق�شة  �إىل  �حلاجة  دع��ت  �إذ�  �شرية  جل�شة  �إىل 
�ملحكمة �لدولية �خلا�شة بلبنان �تهمت 5 عنا�شر من حزب �هلل بال�شلوع 
يف عملية �غتيال رئي�س �ل��وزر�ء �للبناين �الأ�شبق رفيق �حلريري، غر �أن 
�حلزب رف�س �التهام، وقّدم �أمينه �لعام �ل�شّيد ح�شن ن�شر �هلل ما �عتربها 

قر�ئن و�أدلة تثبت و�شفه للمحكمة باأنها �أمركية � �إ�شر�ئيلية .

تفكيك قنبلة قرب مركز ت�شّوق يف د�غ�شتان 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

�أعلنت جلنة مكافحة �الإرهاب �لرو�شية �لثالثاء، عن تفكيك عبوة نا�شفة 
زنتها 12 كيلوغر�ماً يف د�غ�شتان �شمال �لقوقاز بعد يوم و�حد من تفجر 
تقف  د�غ�شتان  من  �نتحارية  �أن  ي�شتبه  �لبالد  جنوب  يف  حافلة  ��شتهدف 
 12 �لعبوة وزنتها  �لعثور على  �أن��ه مت  �ليوم(  خلفه. وذك��رت قناة )رو�شيا 
كيلوغر�ماً من �ل�)تي �أن تي( قرب مركز جتاري يف مدينة خ�شافيورت بعد 

تلقيها بالغات من �ل�شكان حول �لعثور على ج�شم غريب.

بر�مج خبيثة �خرتقت 
حو��شيب بالوكالة �لذرية 

•• فيينا-رويرتز:

للطاقة  �ل���دول���ي���ة  �ل���وك���ال���ة  ق��ال��ت 
�خرتقت  خبيثة  بر�مج  �ن  �ل��ذري��ة 
بالوكالة  �لكمبيوتر  �أج��ه��زة  بع�س 
يف �ل�شهور �الخرة لكنها ال تعتقد 
�شبكتها  على  �لبيانات  جعلت  �أن��ه��ا 
يف  �لوكالة  وقالت  للخطر  عر�شة 
�لليلة  ن�شرتها  مقت�شبة  م��ذك��رة 
ق���ب���ل �مل���ا����ش���ي���ة و�ط����ل����ع����ت ع��ل��ي��ه��ا 
حتقيقا  �ن  �لثالثاء  �م�س  روي��رتز 
�أن بر�مج خبيثة  د�خليا خل�س �ىل 
�خرتقت �أجهزة كمبيوتر توجد يف 
�لطاقة  وكالة  مبقر  عامة  مناطق 
يف فيينا و�ملعروف با�شم مركز فيينا 
�أن���ه مت  �ل�����دويل. و�أ���ش��اف��ت يعتقد 
�خ��رت�ق بيانات على بع�س وحد�ت 
�ليو.��س.بي �خلا�شة بز�ئري مركز 
ف��ي��ي��ن��ا �ل������دويل مب���ا ف��ي��ه��ا ب��ي��ان��ات 
خالل �جتماعي جمل�س �ملحافظني 
و�ملوؤمتر �لعام يف �شبتمرب 2013. 
وتابعت ال تعتقد �المانة �أن وحد�ت 
�ليو.��س.بي نف�شها كانت خمرتقة 
ن�شرت  ق��د  ت��ك��ون  �أن  �أن��ه��ا ميكن  �أو 

�لرب�مج �خلبيثة.
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العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/733 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لدقة للحد�دة- �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ �شوجان بازلو مياه  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
درهم   )11125( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم   699 مبلغ  �ىل  .باال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
ر�شوم خلزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3979  عمايل جزئي        
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - جلف �يروزينا كافى وجريل ر�شتور�نت  جمهول حمل 
�ق��ام عليك �لدعوى  �القامة مبا �ن �ملدعي /غ��الم عبا�س حممد ح�شني  قد 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)2000 درهم ( وتذكرة عودة 
مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف .  رقم �ل�شكوى )2013/155496(. 
�س    8:30 �ل�شاعة   2013/11/12 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�و من ميثلك قانونيا وعليك  ch1A.5 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4018  عمايل جزئي        
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - البرمير للمقاوالت �لبناء ذ.م.م   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�مني �ال�شالم �شوبون علي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)17635 درهم ( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
رقم  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�ل�شكوى )2013/154705(. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3 
�ل�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch1A.5 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3541  عمايل جزئي        
�لفاحتة  حاليا(   ( ذ.م.م  �س  للمقاوالت  �مكان  �شركة   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�ن  �القامة مبا  )�شابقا(  جمهول حمل  ���س.ذ.م.م  و�لفو�كة  لتجارة �خل�شار 
�ملدعي /ر�شا �لكرمي حمفوظ �لرحمن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة   ) دره��م  وق��دره��ا)12.690  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف .  رقم �ل�شكوى )2013/152678(. وحددت 
لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/10/31 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي  
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3980  عمايل جزئي        

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - د�يال وفيك�س للخدمات �لفنية )�س.ذ.م.م( حاليا �شامي 
الع��م��ال �ال�شباغ و�ل��ده��ان��ات )�����س.ذ.م.م( �شابقا جمهول حم��ل �الق��ام��ة مبا 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  ح�شني  �لطاف  عبا�س  /نعيم  �ملدعي  �ن 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)49797 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف يف 
�ل�شكوى �لعمالية رقم 2013/153571 �ل�شادر من مكتب وز�رة �لعمل. وحددت 
 ch1A.5 لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/748  عمايل كلي        
و�ل��دي��ك��ور  جم��ه��ول حمل  للمفرو�شات  ري��ج��ال  - م�شنع   1  / �مل��دخ��ل   �خل�شم  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /فتحي �ل�شيد عبد�حلفيظ حممود   قد �قام عليك �لدعوى 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات ع��م��ال��ي��ة وق�����دره�����ا)583.830 دره���م ( و�ل��ر���ش��وم  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى  رقم   . بالكفالة  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
)2013/149608(.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.2 بالقاعة  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/344 تنفيذ عقاري
�لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  للعقار�ت  ��شكان  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  بوج�شيم    �شعيد  حممد  ر��شد  وميثله:  ليمتد  �ورت�شيد 
�لدعوى رقم 2011/264 عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 2012/2/23 باعتباره �شند� 
تنفيذيا وذلك: 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )1895206.50 درهم( و�لفو�ئد بو�قع 
9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2011/3/9 حتى متام �ل�شد�د وت�شليمه �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.       وعليه 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/478   عمايل كلي                
�ىل �ملحكوم عليه /1- بيال كون�شبت للمعد�ت �لطبية �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة   
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/7/29 يف �لدعوى �ملذكورة 
ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي   ب��ال��ز�م  لودوفيك برنيار  فر�نك  �شيدريك  ل�شالح/  �ع��اله 
للمدعي مبلغ وقدره )83964.8 درهم( ) ثالثة وثمانون �لفا وت�شعمائة و�ربعة و�شتون 
درهما وثمانون فل�س( وتذكرة عودة ملوطنه على �لدرجة �ل�شياحية بقيمة �لفني درهم 
�ملنا�شب من  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �خر  بعمل  �لتحق  قد  يكون  نقد� مامل  �و مقابلها 
حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ماعد�  ورف�شت  منها  ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�شاريف 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  هذ� �الع��الن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/597  ا�ستئناف عقاري  
�القامة  ج��ورالب��ا   جمهول حم��ل  ب��ور  -�يلينا   1  / �مل�شتاأنف �شده  �ىل 
�مل�شتاأنف /�لك�شاندر مورجونوف  وميثله: �شالح ح�شن حممد  مبا �ن 
مبا�شري     قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/710 
عقاري كلي بتاريخ 2012/11/27  وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 
وعليه    ch1.C.11 ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 �ل�����ش��اع��ة   2013/11/5
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ض الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/940  جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - فيل�شينا�س روكي كا�شاجي زوجة عبد�هلل �شامل �ملهري     جمهول 
�لتمويل �س م ع- وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة  �ملدعي /د�ر  �ن  حمل �القامة مبا 
�لقبي�شي وميثله: ر��شد عبد�هلل علي بن عرب   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )184.535.00 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2E.21 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 �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/783  جتاري كلي          
ذ.م.م   جمهول  )�ل��ن��ور(  �ور�ك  لينك  �لنابودة  �شركة   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /ليدرز ل�شناعات �الملنيوم و�لزجاج ذ.م.م وميثلها 
�ل�شيد/ �شالح �حمد �شالح عبد�حلميد وميثله: ر��شد عبد�هلل علي بن عرب  
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبر متخ�ش�س مع �لز�م 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى 
�الحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�شاعة 9:30 �س  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 �القل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/952  جتاري كلي          
�ن  �الق��ام��ة مبا  بن علي �خللب جمهول حمل  - خالد عبد�هلل   1 �ملدعى عليه/  �ىل 
�ملدعي /د�ر �لتمويل �س م ع- وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي وميثله: ر��شد 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ع��رب  قد  عبد�هلل علي بن 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  وقدره )142.165  عليه مببلغ 
�لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  ���س    9:30 �ل�شاعة   2013/11/14 �مل��و�ف��ق 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
�يام على �الق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/778   عقاري كلي          
/بويز�  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  ليمتد   جمهول حمل  �شيد�ر   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
حبيب  وميثله:  �حلكم(  ح�شب  �مل��ح��دودة-  لال�شتثمار�ت  )ب��ي��وز�  ليمتد  �نفي�شتمنت 
حممد �شريف عبد�هلل �ملال قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليها باحلكم وب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2013/43 حجز حتفظي عقاري 
و�ل�شد�ر بتاريخ 2013/7/29 و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/21 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1209  جتاري كلي          

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة نيك�شت ليفل للتجارة جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�لبنك �لتجاري �لدويل- �س م ع وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال قد �قام 
�لتحفظي رقم 2013/213 جتاري  �ملطالبة ب�شم �حلجز  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
�لثاين  �شده  �مل�شتدعي  �م��و�ل  على  �لتحفظي  �حلجز  بتوقيع  �مر  ��شت�شد�ر  وطلب 
�حلجز  وتثبيت  ب�شحة  و�حلكم   )2013/213( رقم  �لعري�شة  على  �الم��ر  يف  و�لثالث 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  عليها  �ملدعي  �شد  �ل�شادر  جت��اري   )2013/213 رقم  �لتحفظي 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/11/11 �ل�شاعة 
9:30 �س  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 

�القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/939  جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - علي غامن �ملا�س عبد�هلل �لبلو�شي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /د�ر �لتمويل �س م ع- وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  ب��ن ع��رب  وميثله: ر����ش��د ع��ب��د�هلل علي 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )237482 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت 
بالقاعة  ���س    9:30 �ل�شاعة   2013/11/14 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها 
ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

�القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/455  عقاري كلي            
ذ.م.م      �لعقاري  و�لتطوير  لال�شتثمار  تنميات   -  1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /خالد بن ح�شن بن �شعيد قنزل  
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بتعيني حمكم يف �لدعوى 
وحددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  مع 
بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2013/11/6  لها جل�شة يوم �الربعاء 
قانونيا وعليك  �و من ميثلك  لذ� فانت مكلف باحل�شور   ch1.A.1
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �يام على �القل. .  
  رئي�ض الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/452  جتاري جزئي          
�لبناء ) فرع من جمموعة دبلوما(    �ىل �ملدعى عليه/ 1 - دبلوما �الم��ار�ت ملقاوالت 
�حلديدية  �الدو�ت  لتجارة  �ال�شتقبال  �شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول 
�لدعوى  �قام عليك  �ل�شايغ  قد  نا�شر  ذ.م.م وميثله/ مع�شومة ح�شن  و�لكهربائية 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )54.480.75 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3 
�و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  8:30 �س   �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/574  مدين كلي          

 -2 ������س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  ل��الأع��م��ال  �مل���ري  ج��م��ال   -  1 عليهما/  �مل��دع��ى  �ىل 
جايار�مان  ورث��ة  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  كاليابرومال   جاياكومار 
وب�شفتها  نف�شها  عن  كوالباد�يا�شي  جايار�مان  زوجة  جايار�ين  وهم:  كوالباد�يا�شي 
و�شيه على بنتيها    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
مت�شامنني مبلغ )200000 درهم ( جرب� لال�شر�ر �الدبية و�ملادية �لتي �ملت باملدعيني 
وذلك مع �لفائدة و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/11/7 �ل�شاعة 9.30�س  بالقاعة ch2.D.18 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 �القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/548  مدين كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - في�شو �ناتا �شيتي �شاما �شيتي    جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  ��شماعيل �شالح �شالح   قد  �ملدعي/�حمد 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ )2.000.000 دوالر �مريكي( و�لذي 
�ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(   7.350.000 ي��ع��ادل) 
وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2013/31 مدين 
�ملو�فق  �الح��د  ي��وم  لها جل�شة  و�الت��ع��اب.   وح��ددت  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�شم ملف 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  9.30���س   �ل�شاعة   2013/11/3
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/365  جتاري كلي          
�شامل  �ملحدودة 2- جمعه  �ي(  �م   ( �لعلنية  للمز�د�ت  ريت�شي و�خو�نه   -  1 �ملدعى عليهم/  �ىل 
ذ.م.م   للتجارة  ��شامينا   -4 �لعمري  حلي�س  ب��ن  �شعيد  ب��ن  م��ب��ارك   -3 �لكويتي  �شاملني  جمعه 
�مل��ح��دودة.    قد  �لتمويل ) دب��ي(  جمهويل حمل �الق��ام��ة مبا �ن �ملدعي/كاتر بيلر خلدمات 
مببلغ  و�الن��ف��ر�د  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
وقدره )371.763 دوالر �مريكي( �و ما يعادله بالدرهم �المار�تي و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب 
و�لفائدة �لتجارية بو�قع 12% �عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام وتثبيت �حلجز 
�لتحفظي رقم 2012/279.       وح��ددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/11/11 �ل�شاعة 
9.30�س  بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على �الق��ل. ويف حالة  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1622  جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - عبد�لعلي حمزة �شيبانيان  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /�شغرى خو�س نيت  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
با�شد�ر �المر بالز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ  1.128.805 درهم و�لر�شوم 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/11/3  �الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  و�مل�شاريف.   
9:30 �س  بالقاعة ch1.C.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 �القل.)مع تق�شر مدة �مل�شافة ال�شبوع من تاريخ 

�لن�شر(  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/85 ا�سكالت مدنية

�الج��ر�ء�ت  لوقف  مدين   2012/871 رقم  �لتنفيذ  يف  ��شكال  �لق�شية:  مو�شوع 
لالن�شاء�ت  �لعابري  موؤ�ش�شة  �شده/1-  �مل�شت�شكل  �عالنه  -�ملطلوب  �لتنفيذية 
بانه قد حتددت  نعلنكم  �الع��الن:  �القامة. مو�شوع  و�لتطوير  جمهول حمل 
بالقاعة  ���ش��ب��اح��ا   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2013/10/29 �مل���و�ف���ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�شة 
حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�لتي  �ع��اله  �ال�شكال  يف  ch1B.6للنظر 
تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.

علما بانه �شدر قر�ر بتجديد �ال�شكال من �ل�شطب بتاريخ 2013/9/8
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1134  جتاري كلي                   
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة يو�شف و�مان للمقاوالت ���س.ذ.م.م    جمهول 
وميثلها/  �لهند�شية-  للمقاوالت  �حل�شم   / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
��شتيتيه     عبد�هلل  ج��ودت  عبد�لكرمي  وميثله:  �مل��زروع��ي  علي  �شامل  حمد 
يف   2013/10/21 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبر �ملنتدب يف 
�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/11/6 �ل�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا لتجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليها/�م �م �شي لرتكيب �ملو�د �لعازلة ذ.م.م   جمهول حمل 
�القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/10/31 �ل�شاعة 8:30  

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

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
3157/2013/13
3158/2013/13
2159/2013/13
3156/2013/13

م
1
2
3
4

��شم �ملدعي
 �شليم عبد�لغفور

�خل�شر رحمن عبد�ملناف
�هلل �لدين �شوركار عبد�حلميد

�شهيد مياه م�شلم علي 

مبلغ �ملطالبة
16888 درهم �شامل تذكرة �لعودة
19047 درهم �شامل تذكرة �لعودة
15058 درهم �شامل تذكرة �لعودة
18205 درهم �شامل تذكرة �لعودة



13

عربي ودويل
األربعاء  -   23  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10927

Wednesday   23    October   2013  -  Issue No   10927

•• مو�صكو-يو بي اأي:

عرّبت وز�رة �خلارجية �لرو�شية، عن �لقلق من �العتد�ء�ت على 
�الأقباط يف م�شر، د�عية �إىل و�شع حد الأعمال �لعنف ونقلت 
و�شائل �إعالم رو�شية عن بيان للخارجية تعليقاً على �لهجوم 
�أن  �لقاهرة(  بالور�ق يف �جليزة )جنوب  �لعذر�ء  كني�شة  على 
رو�شيا تنظر بقلق �إىل هذ� �لعمل وغره من مظاهر �الإرهاب، 
ممثلي  �أن  �إىل  بقلق  ن�شر  �لبيان  و�أ���ش��اف   . ندينها  ون��ح��ن 
قد  ك��ان��ت  �لدينية  وم��ر�ك��زه��م  م�شر  يف  �لقبطية  �لطائفة 
تعّر�شت غر مرة الأعمال عنف، مبا يف ذلك �عتد�ء�ت م�شّلحة 

�أن  من قبل خمتلف �لعنا�شر �الإجر�مية . و�أك��دت �خلارجية 
�أعمال  ملثل  حد  و�شع  �ل�شروري  من  باأنه  قناعة  على  رو�شيا 
�الأمن  �مل�شرية ل�شمان  �ل�شلطات  �إطار جهود  �لعنف هذه يف 
�أن يقود  ���ش��اأن ذل��ك  �أن��ه م��ن  �ل��ب��الد و�أ���ش��اف��ت  و�ال�شتقر�ر يف 
�لتاريخية،  �ل�شد�قة  �لتي تربط بينها وبيننا عالقات  م�شر 
على  بناء  �مل�شتقر  و�القت�شادي  �ل�شيا�شي  �لتطور  طريق  �ىل 
موؤ�ش�شات �شلطة عاملة بفاعلية ومنتخبة دميقر�طياً، وذلك 
م��ع �حل��ف��اظ على �ل�����ش��الم ب��ني �ل��ط��و�ئ��ف و�ل��وف��اق �لوطني 
وكان 4 �أ�شخا�س قتلو� و�أ�شيب 9 �آخرون، بهجوم م�شّلح على 

كني�شة �لور�ق باجليزة عند �نتهاء حفل زفاف فيها.

�ليابان توقع على بيان �شد ��شتخد�م �الأ�شلحة �لنوويةفابيو�ص طالب كريي باإي�شحابات ب�شاأن �لتج�ش�ص 
•• طوكيو-وام:

وقعت �ليابان والأول مرة على بيان لالأمم �ملتحدة يدعو �إىل عدم ��شتخد�م �الأ�شلحة �لنووية حتت 
�أي ظرف كان وقد مت تبني �لبيان مب�شاركة 125 دولة يوم �م�س �الأول يف �جلمعية �لعمومية من 
قبل �للجنة �الأوىل لنزع �لت�شلح بناء على �قرت�ح نيوزيلند�. وكانت �ليابان ترف�س توقيع �لبيان على 
خلفية �أن �لتاأكيد على عدم ��شتخد�م �الأ�شلحة �لنووية حتت �أي ظرف يتعار�س مع �عتماد �ليابان 
باعتبارها  و��شعة  �نتقاد�ت  �إىل  �ليابان  تعر�شت  �ملوقف  هذ�  وب�شبب  �الأمريكية  �لنووية  �ملظلة  على 
�لدولة �لوحيدة �لتي تعر�شت لق�شف �أ�شلحة ذرية. وذكرت تقارير يابانية �أن �مل�شوؤولني �ليابانيني 
حاولو� حث نظر�ئهم �لنيوزيلنديني تعديل بع�س �لتعابر يف �لبيان كي تقبل به طوكيو و�لذي كان 
يركز على �تخاذ موقف تدريجي �شد �الأ�شلحة وهذ� �ملوقف تتبناه �لدول �لتي متتلك �أ�شلحة نووية 
التريد �أن تخ�شر ورقة �لنووية �لتي ت�شمح لها بب�شط نفوذها يف �لعامل م�شتفيدة من تفوق تر�شانتها 
وقد رحب عمدة هرو�شيما كازومي مات�شوي بتوقيع �ليابان على بيان �الأمم �ملتحدة و�عترب �ن هذ� 

�ملوقف يعك�س ت�شميم �ليابان على �لعمل مع �لدول �لتي ت�شعي للتخل�س من �الأ�شلحة �لنووية .

•• باري�س-ا ف ب:

جدد وزير �خلارجية �لفرن�شي لور�ن فابيو�س 
لنظره �المركي جون كري مطالبة فرن�شا 
�ال�شتخبار�ت  وك���االت  قيام  ح��ول  باي�شاحات 
�المركية بالتج�ش�س على �الت�شاالت يف �لعامل 
وال �شيما يف فرن�شا، خالل لقاء بينهما �لثالثاء 
�خل��ارج��ي��ة.  وز�رة  �علنت  م��ا  على  ب��اري�����س،  يف 
ن��اد�ل  روم��ان  �خلارجية  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�ن فابيو�س جدد لنظره �المركي مطالبتنا 
غر  �لتج�ش�س  مم��ار���ش��ات  ح���ول  ب��اي�����ش��اح��ات 

�ل��ع��امل��ي ل��وك��ال��ة �الم����ن �ل��ق��وم��ي �الم��رك��ي��ة، 
ب��ع��د �الح��ت��ج��اج��ات �ل��ت��ي �ب��دت��ه��ا ب��اري�����س �ث��ر 
معلومات  �لفرن�شية  لوموند  �شحيفة  ك�شف 
�لبيانات  ماليني  ع�شر�ت  على  �لتج�ش�س  عن 

�لهاتفية للفرن�شيني.
�حلكومة  با�شم  �ملتحدثة  �عتربت  و�لثالثاء، 
جناة فالو بلقا�شم رد� على �شوؤ�ل ب�شاأن �مكان 
�ل��والي��ات  على  ع��ق��وب��ات  بفر�س  فرن�شا  ق��ي��ام 
�مل��ت��ح��دة �ن����ه ي��ج��ب ت���ف���ادي ت�����ش��ع��ي��د �ل��و���ش��ع 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �الوروب������ي ك��ي ت��ت��زود 

�وروبا ب�شرعة حلماية �لبيانات �ل�شخ�شية .

�ملقبولة بني �ل�شركاء و�لتي يجب �ن تتوقف .
وح�شل �للقاء بني �لوزيرين �لذي كان مقرر� 
�لتج�ش�س،  ب�شاأن  �ملعلومات  ك�شف  قبل  ��شال 
عند �ل�شاعة 05،00 ت غ قبيل توجههما �ىل 
��شدقاء  ملجموعة  �جتماع  يعقد  حيث  لندن 
���ش��وري��ا م��ع مم��ث��ل��ني ع��ن �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة 
جنيف2-  م���وؤمت���ر  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  الق��ن��اع��ه��ا 
يف  للحكم  �ل�شيا�شي  �النتقال  لبحث  �ل���دويل 
�ىل  ك��ري  ج��ون  ��شار  �الثنني،  وم�شاء  �شوريا 
فرن�شا،  م��ع  �شتتطرق  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �ن 
�لتج�ش�س  ب��رن��ام��ج  �ىل   ، حلفائها  �ق���دم  �ح��د 

•• الفجر – تون�س - خا�س:

��شم  ب���روز  ل��ل��در����ش��ات  �ل��ع��امل��ي  �أج����ر�ه �ملجمع  ل��ل��ر�أي  ��شتطالع  �ظ��ه��ر 
�لت�شويت  نو�يا  يف  علي  بن  �لعابدين  زين  �الأ�شبق  �لتون�شي  �لرئي�س 
بالن�شبة لالنتخابات �لرئا�شية ، حيث �حتل �ملرتبة �خلام�شة بن�شبة 2 

باملائة .
ويف �ل�����ش��ي��اق نف�شه ح��اف��ظ رئ��ي�����س ح��رك��ة ن���د�ء ت��ون�����س �ل��ب��اج��ي قائد 
�ل�شب�شي على �ملرتبة �الأوىل يف نو�يا �لت�شويت لالنتخابات �لرئا�شية 
�ملوؤقت  �جلمهورية  رئي�س  �حتل  فيما  باملائة   4 فا�شل   15 بن�شبة   ،
�ملن�شف �ملرزوقي �ملرتبة �لثانية بن�شبة 3 فا�شل 9 باملائة يليه �الأ�شتاذ 
8 باملائة ، ليحتل  3 فا�شل  يف �لقانون �لد�شتوري قي�س �شعيد بن�شبة 
بن�شبة3  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��رت��ب��ة  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي  �ل�شابق  �حل��ك��وم��ة  رئي�س 
فا�شل 2 باملائة ، فيما تذيل �لرتتيب �لقيادي يف �جلبهة �ل�شعبية حمة 

�لهمامي بن�شبة 1 فا�شل 6 باملائة.

يف �سرب لالآراء

�شعود مفاجئ للرئي�ص �ل�شابق �بن علي
 يف نو�يا �لت�شويت لالنتخابات �لرئا�شية

رو�شيا قلقة من �العتد�ء�ت على �الأقباط يف م�شر 

•• الفجر – تون�س – خا�س:

ت�شهد تون�س �ليوم تظاهرة �لرحيل 
�لوطني  �الإنقاذ  جبهة  من  بدعوة 
للمطالبة برحيل �حلكومة وياأتي 
�ل��ّذك��رى  مبنا�شبة  �ل��ت��ح��رك  ه���ذ� 
�ملجل�س  ���ش��رع��ّي��ة  الن��ت��ه��اء  �الأوىل 
�لتنفيذية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �لّتاأ�شي�شي 
بت�شكيل  و�مل��ط��ال��ب��ة  ع��ن��ه  �ملنبثقة 
�إنقاذ وطني غر متحزبة  حكومة 

وتفعيل بنود خارطة �لطريق.
وت��ت��ز�م��ن ح��رك��ة �الح��ت��ج��اج ه��ذه 
�حل��و�ر  جل�شات  �أوىل  �نطالق  مع 
ر�شميا على قاعدة خارطة �لطريق 
�ل��ت��ي �ق��رتح��ه��ا �ل��رب��اع��ي �ل��ر�ع��ي 
ل��ل��ح��و�ر و�ل���ت���ي م���از�ل���ت �مل��و�ق��ف 
متباينة  جت�شيمها  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول 
�لنه�شة  وح���رك���ة  �مل��ع��ار���ش��ة  ب���ني 

�الإ�شالمية حتديد�.
باملحطة  �ل��ب��ع�����س  ي�����ش��ف��ه  ح�����و�ر، 
�مل�����ش��ري��ة مل�����ش��ت��ق��ب��ل ت���ون�������س، وال 
ف�شل  �أّن  �ل���ت���اأك���ي���د  يف  ي�������رتددون 
�ن��ط��الق  �إىل  ي������وؤدي  ق���د  �حل������و�ر 
�ل��ر���ش��ا���س م���ع ت��ف�����ش��ي �ل��ظ��اه��رة 

�الإرهابية يف �لبالد.

ل تناق�ض بني
 احلوار والحتجاج

وق������د �ع����ت����رب �ل���ط���ي���ب �ل���ب���ك���و����س 
ن��د�ء تون�س،  �لعام حلركة  �الأم��ني 
�ثر  على  لل�شحفيني  ت�شريح  يف 
�ل�شيا�شية   �جلرمية  ن��دوة   �فتتاح 
�شباح  ت��ون�����س  ن����د�ء  نظمها  �ل��ت��ي 
الغتيال  �الأوىل  �ل��ذك��رى  يف  �أم�س 
�حد قياديي �حلركة لطفي نق�س، 
�أّن �لرتويكا �حلاكمة هي �مل�شوؤولة 
�الإره���اب يف تون�س الأنها رعت  عن 
على  �لنمو  على  و�شجعته  ب��ذرت��ه 

حّد قوله.
ويف ما يخ�س دع��وة جبهة �الإنقاذ 
�الأرب��ع��اء،  �ليوم  للتظاهر  �لوطني 
ال  �ل����دع����وة  �أّن  �ل���ب���ك���و����س  �ع���ت���رب 
تتناق�س مع مو��شلة �حلو�ر وقال 
�أربعاء  ي��وم  ، كل  تناق�س  ال يوجد 
بك�شف  تطالب  �ل�شعبية  �جلبهة 
بلعيد  �شكري  �غتيال  يف  �حلقيقة 
جويلية   25 م��ن��ذ  �إل��ي��ه  و�أ���ش��ي��ف 
�مل���ا����ش���ي ���ش��ه��ي��د �آخ�����ر ه���و حممد 
�ل���رب�ه���م���ي وك���ذل���ك �حل��ق��ي��ق��ة يف 
م��از�ل  �ل��ذي  �غتيال لطفي نق�س 
�لق�شاء مل يبت يف �أمر قاتليه منذ 
تغليفها  وه��ن��اك حم����اوالت   ، ع���ام 
بتبادل �لعنف يف حني �نه كان هناك 
جمموعة  م��ن  �لقتل  على  �إ���ش��ر�ر 

و��شحة �النتماء �ل�شيا�شي حلزبي 
�ملوؤمتر و�لنه�شة.

لتحرك  �الأول  �ل�����ش��ب��ب  �أّن  و�أك����د 
و�لتعتيم  �الإره����اب  ه��و �شد  �ل��ي��وم 
ع��ل��ى ق�����ش��اي��ا �الإره�������اب و�ل��ت�����ش��رت 
على �لقتلة، �أّما �ل�شبب �لثاين هو 
�لتباطوؤ و�لتنديد مبا و�شفه تلكوؤ 
��شتقالة  تقدمي  �ل��وزر�ء يف  رئي�س 

حكومته.
�إىل حد  �ن���ه  �إىل  �ل��ب��ك��و���س  و�أ����ش���ار 
�أم�س مازلنا ن�شمع �أطر�ف ت�شكك 
يف �حل�����و�ر وت�����ش��خ��ر م���ن �ل��دع��وة 
ال���ش��ت��ق��ال��ة �حل��ك��وم��ة م���وؤك���د� �أن 
تعمل  �ل�شلطة  يف  �أط����ر�ف  ه��ن��اك 
جانبه،  وم��ن  �حل���و�ر  عرقلة  على 
ق����ال �أم����ني ع����ام ح����زب �ل��وط��ن��ي��ني 
�ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ني �مل�����وح�����د زي�����اد 
خل�����ش��ر، �إن �مل�����اأزق �ل����ذي مت��ر به 
�لتون�شيني  نزول  ي�شتدعي  �لبالد 
مع  بالتز�من  �ل�شارع  �إىل  �الأربعاء 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �نتخاب  تاريخ 
�ل����ذي حت���ول ح�����ش��ب ت��ع��ب��ره �إىل 
م���ك���ان ل���ل���ت���اآم���ر ع���ل���ى م��ك��ت�����ش��ب��ات 
م��و����ش��ل��ة  �إىل  د�ع����ي����ا  �ل�������ش���ع���ب، 
�ل�����ش��غ��ط ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة 
�حلكومة �حلالية وت�شكيل حكومة 

جديدة.
�لتون�شية  �الإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  وك��ان��ت 
�ملُعار�شة، دعت �إىل تنظيم م�شرة 
 ، �الأرب���ع���اء  �ل��ي��وم  �شخمة  �شلمية 
وذل����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور ع���ام على 
�ن���ت���ه���اء �ل�������ش���رع���ي���ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة 
�لنه�شة  حركة  بها  تتم�ّشك  �لتي 
�الإ���ش��الم��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ود �ل��رتوي��ك��ا 

�حلاكمة يف �لبالد. 
لها، على �شرورة  بيان  و�شّددت يف 
�ل����ت����ع����ب����ئ����ة �جل�����م�����اه�����ري�����ة ل��ك��ل 
و�خلروج  و�لتون�شيات،  �لتون�شيني 
على  ل��ل��ت��اأك��ي��د  �شلمية  م�����ش��رة  يف 
�ل�شيا�شية  �الأزم��ة  ��شتمر�ر  رف�س 
�نتهاء  وعلى  �لبالد،  تعي�شها  �لتي 
 23 يف  �الن���ت���خ���اب���ي���ة  �ل�������ش���رع���ي���ة 

�أكتوبر �جلاري.
و�أع��������ادت �جل��ب��ه��ة �ل���ت���اأك���ي���د على 
�شرورة ��شتقالة �حلكومة �حلالية 
�لتي ير�أ�شها علي لعري�س، �لقيادي 
يف ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة �الإ���ش��الم��ي��ة، 
وطنّية  ك��ف��اء�ت  حكومة  وت�شكيل 
م�����ش��ت��ق��ّل��ة الإن���ق���اذ �ل���ب���الد وت��وف��ر 
�نتخابات  لتنظيم  �ملنا�شب  �مل��ن��اخ 

حّرة ودميقر�طّية و�شفافة.
 23 يوم  �أن  �إىل  بيانها  و�أ�شارت يف 
�أكتوبر تكون قد م�شت �شنة كاملة 
�النتخابية،  �ل�شرعية  �نتهاء  على 

ب�شالة  �لقيام  ق���ّررو�  �لتون�شيني 
�جلنازة على �حلكومة �لتي �أثبتت 
�لتّطّرف  نزيف  �إي��ق��اف  يف  ف�شلها 
�لفكر  ن�شر  يف  و���ش��اه��م��ت  �ل��دي��ن��ي 

�لتكفري،على حد تعبره. 
و�أ������ش�����ار ع��ا���ش��������������ور يف ت�����ش��ري�����������������ح 
�أن  �إل�������ى  تون�ش������ية  ل�شحيف�����ة 
�أخط��������ر  ي��ع��ي�����ش��������������ون  �الأئ��م��������������������ة 
مرحل��������ة يف حياته����������م مل يعرف�و� 
م��ث��ل��ه��ا م��ن��ذ ع�����ش��������������������ر�ت �ل�����ش��ن��ني، 
�أ�شب������ح  �ل��ت��ط�����ّرف  �أن  م�����ش��ي��ف��ا 
�����ة  خا�شّ بامل�ش�����اجد،  يفتك  غ��وال 
�ش�يطرو�  �ملت�شّددين  �ل�ش���لفيني  �أن 
ع��ل��ي��ه��ا ول�����������������������م ي��ع�����������������د الأب��ن�����������������������اء 
�الإ�ش�������الم �ملعت��������دل مك����������ان فيها.

�حلديث  د�ر  جمعية  رئي�س  وق��ال 
�لزيتونية �ل�شيخ فريد �لباجي �إن 
من در�س �لتاريخ جيد� يعلم �أنه �إذ� 
ف�شل �حلو�ر �لوطني فاإن �الإرهاب 
وقال  �لبالد  على  قب�شته  �شيحكم 
�ل���ب���اج���ي يف ح������و�ر �إذ�ع��������ي �أم�������س 
�لثالثاء �إن �الإرهابيني يف �لد�خل 
و�خلارج يرتب�شون بف�شل �حلو�ر، 
وح�����ذر م���ن ع���و�ق���ب ذل����ك ب��ق��ول��ه 
�ل�����ش��الح  ن��ط��ق  �حل������و�ر  ف�����ش��ل  �إذ� 
و�أك���د على ���ش��رورة �إجن���اح �حل��و�ر 
خمتلف  ���ش��ت��ت��ح��م��ل��ه  �ل��ف�����ش��ل  الأن 
��شتثناء  دون  �ل�شيا�شية  �الأط���ر�ف 
و�شيتحملون م�شوؤولية تاريخية يف 
�هلل،  �أم��ام  وم�شوؤولية  تون�س  دم��ار 

وفق تعبره.

وع��ل��ى �ال���ش��ت��ب��د�د ب��ال�����ش��ل��ط��ة من 
ط���رف �الئ���ت���الف �حل���اك���م ب��ق��ي��ادة 

حركة �لنه�شة .
�أن  �الإن�������ق�������اذ  و�ع������ت������ربت ج���ب���ه���ة 
ف��رتة �حلكم  م��ن  تون�س مل جت��ِن 
ه�����ذ� �الئ����ت����الف ����ش���وى �الإره�������اب 
و�الغ��ت��ي��االت، و�ل��ق��م��ع، و�الأوب��ئ��ة، 
و�الأو������ش�����اخ، و�ل��ع��ط�����س، و�جل�����وع، 
وغالء �ملعي�شة، و�لبطالة، و�لف�شاد 

و�ملح�شوبية .
من جهته �شرح نائب رئي�س �ملكتب 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي حل��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة ن��ور 
�أم�����س �لثالثاء،  �ل��ع��رب��اوي  �ل��دي��ن 
�الحتفال  تعتزم  كانت  �حلركة  �إّن 
ل��ك��ن مع  �أك���ت���وب���ر   23 مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل����دع����و�ت ل���ل���خ���روج يف م�����ش��ر�ت 
بهذ� �لتاريخ تر�جعت �حلركة عن 

ذلك.
وق�����ال �ل���ع���رب���اوي ب�����اأن �مل��ع��ار���ش��ة 
�لوطني  �إف�شال �حل��و�ر  �إىل  ت�شعى 
من خالل دعو�ت قياديها للخروج 
يف م�شر�ت يوم 23 �أكتوبر موعد 

�نطالق �حلو�ر.

اإذا ف�سل احلوار نطق ال�سالح 
�مل�شّجلة  �الح��ت��ج��اج  مظاهر  وم��ن 
علي  حكومة  على  �مل�شبوقة  وغ��ر 
�لعري�س ما جاء على ل�شان �الأمني 
�مل�شتقّلة  �لوطنية  للنقابة  �ل��ع��ام 
عا�شور  فا�شل  �مل�شجدّية  للكو�در 
�أّن ع����دد� م���ن �الأئ��م��ة  �أك����د  �ل����ذي 

�نعقاد �حلو�ر  �أخرى ترجح  �أخبار 
�الإن�������ش���ان  ح���ق���وق  وز�رة  م��ق��ر  يف 

و�لعد�لة �النتقالية بباردو.
�إىل  �لنظر  �ل�شابي  ع�شام  ول��ف��ت 
�إىل  �ملن�شحبني  �ل���ن���و�ب  ع���ودة  �أن 
للم�شادقة  �أ�شا�شا  �شتكون  �ملجل�س 
على �لقو�نني �الأ�شا�شية �النتقالية 
�ل�����ش��روري��ة وع��ل��ى ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات 
ومن ثمة عودة جلنة �لفرز �لقيام 
36 ع�����ش��و�  مب��ه��ام��ه��ا و�ن���ت���خ���اب 
النتخاب الحقا 9 �أع�شاء وتكوين 
�لهيئة يف ظرف �أ�شبوع من �نطالق 

�حلو�ر �لوطني.
�شتتقدم  �الأث���ن���اء  يف  �ن���ه  و�أ����ش���اف 
��شم  �لتو�فق على  ب�شان  �مل�شاور�ت 
�شخ�شية وطنية لرئا�شة �حلكومة 
�جلديدة ويف ظرف 3 �أ�شابيع يقع 
للم�شادقة  �ل��ن��و�ب  ع��ل��ى  عر�شها 

عليها.
�إم���ك���ان���ي���ة رف�����س  ويف م����ا ي��خ�����س 
�لنو�ب �ملن�شحبني م�شادقة �لنو�ب 
�مل��ب��ا���ش��ري��ن ب��امل��ج��ل�����س ل��ل��ق��و�ن��ني 
خالل  عليها  �مل�شادقة  مت��ت  �لتي 
�لناطق  ��شتبعد  �لعامة،  �جلل�شات 
�إعادة  �لر�شمي للحزب �جلمهوري 
�لقو�نني قائال لن  �لنظر يف هذه 
�لكبر  �لهاج�س  �مل�شاكل و�ن  نثر 
ي��ت��م��ث��ل يف �ل��ت��و�ف��ق ع��ل��ى خ��ارط��ة 

�لطريق .
وبني �لرهان على �ل�شارع و�لرهان 
�ل�����ش��وؤ�ل: هل  ع��ل��ى �حل����و�ر يبقى 
�شتعلن حكومة �لنه�شة �ليوم عن 
�حل��و�ر  ب��دء  م��ع  �ال�شتقالة  نيتها 

�لوطني ؟
ك���ث���رون ي����وؤك����دون ح�����ش��ول ذل��ك 
تعّنت  �أن  �عتبارهم  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
ت��ع��م��ي��ق  �إىل  ����ش���ي���وؤدي  �حل���ك���وم���ة 
�الأزمة �ل�شيا�شية يف تون�س، ويفتح 
�أبو�ب �ملجهول على م�شر�عيها..!

رئا�شة  قبل  تعهد مكتوب من  بعد 
�حلكومة باال�شتقالة.

�ل��رب��اع��ي  �أن  و�أ����ش���اف �حل���ام���دي 
�إىل تطبيق  دع���ا  ل��ل��ح��و�ر  �ل��ر�ع��ي 
�ل����ط����ري����ق يف ج��ان��ب��ي��ه��ا  خ����ارط����ة 

�حلكومي و�لتاأ�شي�شي.
من  �ملن�شحبون  �ل��ن��و�ب  �شدد  وق��د 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي �ثر لقائهم مع 
�لوطني  للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي 
�ل��رج��وع  �لقطعي  رف�شهم  على   ،
ن�شاطهم  و��شتئناف  �ملجل�س  �إىل 
بعد  �إاَل  �ل��ل��ج��ان  خم��ت��ل��ف  ���ش��م��ن 
تعهد رئي�س �حلكومة �ملوؤقتة علي 
��شتقالته  ع��ن  �الإع���الن  �لعري�س 
�الأوىل  �جل���ل�������ش���ة  خ�������الل  ع���ل���ن���ا 
م���ن �ن���ط���الق �ل��ر���ش��م��ي و�ل��ف��ع��ل��ي 
�مل��زم��ع تنظيمه  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��ح��و�ر 

�ل���ي���وم �الأرب�����ع�����اء. و�أك������د ك���ل من 
�لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  �ل�����ش��اب��ي  ع�����ش��ام 
ل����ل����ح����زب �جل�����م�����ه�����وري وحم���م���د 
للتحالف  �لعام  �الأم��ني  �حل��ام��دي 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي وع���ب���د �ل��ع��زي��������������������ز 
�لقطي، �أن �الجتماع �لذي جمعهم 
�ل��ر�ع��ي  بالرباعي  �الث��ن��ني  م�شاء 
�إمكانية  ت��ن��اول   ، �لوطني  للحو�ر 
رج������وع �ل����ن����و�ب �مل��ن�����ش��ح��ب��ني م��ن 
�لتاأ�شي�شي وبحث خمتلف  �ملجل�س 

تر�تيب �حلو�ر �لوطني.
برجوعهم  مت�ّشكهم  ج����ددو�،  كما 
رئ��ي�����س  ت��ع��ه��د  ب���ع���د  �مل��ج��ل�����س  �إىل 
�حل���ك���وم���ة �مل���وؤق���ت���ة ب��اال���ش��ت��ق��ال��ة 
وك�����ش��ف ع�����ش��ام �ل�����ش��اب��ي ع��ن ق��رب 
�نفر�ج �لعقدة و�لنقطة �خلالفية 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة م���ن خ����الل �م��ت��الك��ه 
�أخبار� موؤكدة مفادها �أن �الأطر�ف 
بعلي  �ت�شال  للحو�ر على  �لر�عية 
�ل��ع��ري�����س رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �ل��ذي 
يبدو و�نه يتجه �إىل �إعالن �لتعهد 
�فتتاح  عند  باال�شتقالة  �ل�شريح 

�حلو�ر �لوطني �ليوم �الأربعاء.
�أخ���ب���ار  وب��خ�����ش��و���س م���ا ر�ج م���ن 
�الجتماعي  �لتو��شل  �شبكة  على 
مفادها �أن �حلو�ر �لوطني �شينعقد 
حتت قبة �ملجل�س �لتاأ�شي�شي، عرب 
رف�شهم  ع��ن  �ملن�شحبون  �ل���ن���و�ب 
ب��اردو  يف  �حل��و�ر  النعقاد  �لقطعي 
موؤكدين �أنه يف حال �نعقاد �حلو�ر 
لن  ف��اإن��ه��م  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  يف 

يح�شرو� �حلو�ر.
وم����ن ج��ه��ت��ه ن��ف��ى �الأم������ني �ل��ع��ام 
�مل�������ش���اع���د ل���ل���م���رك���زي���ة �ل��ن��ق��اب��ي��ة 
ب��ل��ق��ا���ش��م �ل����ع����ي����اري، ه�����ذ� �خل���رب 
مو�شحا �أن �الجتماع �شينعقد بعد 
ظهر �الأربعاء ر�ف�شا �الإف�شاح عن 
م��ك��ان �ن��ع��ق��اد �حل���و�ر و�ك��ت��ف��ى �أن��ه 
ق�شر  يف  ينعقد  �أن  �الأرج����ح  ع��ل��ى 
�ملوؤمتر�ت بالعا�شمة ولو �أن هناك 

ال�ستقالة اأول..
 ال�ستقالة اأخريا

�لوطني  باحلو�ر  مت�شل  �شياق  يف 
�لعام  �لعام لالحتاد  �الأم��ني  �شّرح 
�لعبا�شي،  ح�شني  لل�شغل  �لتون�شي 
�ملن�شحبني  �ل��ن��و�ب  م��ن  طلب  �إن���ه 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �مل��ج��ل�����س  �إىل  �ل���ع���ودة 
و�الل������ت������ز�م ب���خ���ارط���ة �ل���ط���ري���ق. 
و�أ������ش�����اف �ل��ع��ب��ا���ش��ي �أن������ه ب�����ش��دد 
�حل����و�ر م��ع رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة الأن 
�حلكومة  تعهد  تت�شمن  �خلارطة 

باال�شتقالة.
�ل��ت��ح��ال��ف  ع������ام  �أم�������ني  �أّن  غ����ر 
�ملن�شحب  و�ل��ن��ائ��ب  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
م���ن �مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي حممد 
�حل���ام���دي، �ك���د �إن ع����ودة �ل��ن��و�ب 
�شتتم  �مل��ج��ل�����س  م���ن  �مل��ن�����ش��ح��ب��ون 

وحدة حربية بحرية 
تابعة للناتو تزور تون�ص 

•• تون�س-يو بي اأي:

دب��ل��وم��ا���ش��ي بلجيكي  ق���ال م�����ش��در 
ب��ت��ون�����س،�إن وح����دة حربية  م��ق��ي��م 
�لع�شكرية  ل��ل��ق��وة  ت��اب��ع��ة  ب��ح��ري��ة 
�الأطل�شي  ���ش��م��ال  حل��ل��ف  �ل��د�ئ��م��ة 
�الأبي�س  �لبحر  ح��و���س  يف  �ل��ن��ات��و 
�خلمي�س  غ���د�  �شت�شل  �مل��ت��و���ش��ط، 
�إىل تون�س يف زيارة تندرج يف �إطار 

�لتعاون بني تون�س و�لناتو.
�إت�������ش���ال ه��ات��ف��ي مع  و�أو�����ش����ح يف 
ي���ون���اي���ت���د ب����ر�����س �ن���رتن���ا����ش���ون���ال 
�لثالثاء،�أن هذه �لوحدة �لبحرية 
من  ت��ت��األ��ف  �الأطل�شية  �لع�شكرية 
فرقاطتني �الأوىل �إ�شبانية وحتمل 
��شم �ألفارو باز�ن ،و�لثانية تركية.

و�أ�شاف �أن �لفرقاطتني �شرت�شو�ن 
يف ميناء حلق �لو�دي يف �ل�شاحية 
�ل�شمالية لتون�س �لعا�شمة، وذلك 
�أي��ام)م��ن  �أرب��ع��ة  يف زي��ارة ت�شتغرق 
24 �إىل 27 من �ل�شهر �جلاري(.

ول��ف��ت �مل�����ش��در �ل����ذي ط��ل��ب ع��دم 
ذك���ر �����ش���م���ه،�إىل �أن ه���ذه �ل��وح��دة 
�إىل  ُت�����ش��ارك  �لبحرية  �لع�شكرية 
ج��ان��ب ع���دد م��ن �ل��ق��ط��ع �حلربية 
�الأط���ل�������ش���ي���ة �الأخ��������رى يف ح��م��اي��ة 
�لبحر  �ملمر�ت �لبحرية يف حو�س 

�الأبي�س �ملتو�شط.

اأئمة امل�ساجد يقّررون �سالة اجلنازة على احلكومة

د�م..! �ليوم تون�ص بني خيارين: �حلو�ر..�أو �ل�شّ
�ملعار�شة تعود لل�شارع من جديد

بن علي

عن�سران بال�سرطة الأفغانية يقتالن 3 منهم زمالئهما

خالفات بني �أمريكا و�أفغان�شتان حول �ملعاهدة �الأمنية
•• كابول-وكاالت:

�ملتحدة مل تتفقا بعد  �فغان�شتان و�لواليات  �ن  �فغاين كبر  قال متحدث 
على �لعديد من �لق�شايا يف معاهدة �منية م�شرتكة مما يثر �حتمال �ن 
يت�شن حل  �ذ� مل  �ملقبل  �لعام  �فغان�شتان  و��شنطن كل قو�تها من  ت�شحب 
هذه �خلالفات. ومنذ عامني �نهت �لواليات �ملتحدة مهتهما �لع�شكرية يف 
�لعر�ق بنتيجة مماثلة تعرف با�شم �خليار �شفر بعد ف�شل حمادثات ثنائية 
�منية  للتو�شل التفاقية  وكابول  و��شنطن  ت�شعى  عام  ولقر�بة  بغد�د.  مع 
�لذين  �المريكيني  و�جل��ن��ود  �لقو�عد  ع��دد  حتديد  على  �شت�شاعد  ثنائية 
�شيبقون يف �فغان�شتان بعد �ن�شحاب معظم �لقو�ت �الجنبية �ملقاتلة بحلول 
نهاية �لعام �ملقبل. و�بلغ وزير �خلارجية �المريكي جون كري �ل�شحفيني 
يف ختام زيارة لكابول هذ� �ل�شهر �نه ال توجد �شوى ق�شية و�حدة معلقة 
وحماكمتهم  �الفغاين  �لقانون  من  جنودها  ح�شانة  و��شنطن  طلب  وهي 

بدال من ذلك يف �لواليات �ملتحدة.
ولكن �ميال في�شي �ملتحدث با�شم �لرئي�س �الفغاين حامد كرز�ي قال �ن 
و�لتي  الفغان�شتان  كري  زي��ارة  خالل  �ثارتها  حتى  يتم  مل  �لق�شية  هذه 

��شتمرت يومني .
وق���ال �ن��ه ي��وج��د �ي�شا ع��دد م��ن �مل��ج��االت �الخ���رى �ل��ت��ي مل تتفق عليها 
�حرز  �لرئا�شي  �لق�شر  و�ردف قائال لرويرتز يف مقابلة يف  بعد  �لدولتان 

تقدم كبر ب�شاأن هذه �لوثيقة ولكن مل يتم �النتهاء منها.
�ملجل�س  ملوؤمتر  ف�شتذهب  �مل�شودة  ب�شاأن هذه  نهائي  نتو�شل التفاق  �ذ� مل 
�العلى للقبائل لويا جركا و�شيتمكن �ل�شعب �الفغاين من بحث �لق�شايا 
�ملتبقية �ذ� مل يتم �النتهاء منها فهذ� يعني وجود بع�س �ملجاالت �لتي حتى 
�للويا  يجتمع  �ن  �ملقرر  ومن  بعد  ب�شاأنها  تتو�شال التفاق  �حلكومتني مل 

جركا يف نوفمرب ت�شرين �لثاين لبحث �التفاقية �المنية.
وتريد و��شنطن �لتو�شل التفاق بحلول �ل�شيف وحدد يف �الونة �الخرة 
موعد� نهائيا لذلك يف 31 �كتوبر ت�شرين �الول ولكن ال توجد �الن فر�شة 

�د�رة  �لثاين. ومل حتدد  للتو�شل التفاق نهائي قبل �خر نوفمرب ت�شرين 
نهائيا جديد�. �ىل ذلك، فتح عن�شر�ن من  �وباما موعد�  ب��ار�ك  �لرئي�س 
على  منهم   3 مقتل  �إىل  �أّدى  ما  زمالئهما،  على  �لنار  �الأفغانية  �ل�شرطة 
�الأقل يف والية قندهار جنوب �لبالد، يف حادثة جديدة من �شل�شلة �لهجمات 
ونقلت  �لهجوم.  عن  م�شوؤوليتها  طالبان  حركة  �أعلنت  فيما   ، �لد�خلية 
في�شل،  ج��و�د  �لوالية،  حاكم  با�شم  �ملتحدث  عن  �الأفغانية  خاما  �شحيفة 
�لنار على زمالئهم يف  �أطلقا  �الأفغانية  �ل�شرطة �ملحلية  �أن عن�شرين من 

منطقة زير�ي �شباح �لثالثاء قبل �اأن يلوذ� بالفر�ر.
و�أعلنت حركة طالبان  3 عنا�شر  �إىل مقتل ما ال يقل عن  و�أّدت �حلادثة 
3 عنا�شر  �ل�شرطة قتل مع  يف  قائد�ً  �إن  م�شوؤوليتها عن �حلادثة، وقالت 
للقو�ت  كبر  قلق  ت�شكل م�شدر  �لد�خلية  �لهجمات  �أن  يذكر  قندهار.  يف 
مقتل  عن  �أ�شفرت  وقد  )�لناتو(،  �الأطل�شي  �شمال  حلف  وق��و�ت  �الأفغانية 

�لع�شر�ت من عنا�شرهم يف �ل�شنو�ت �الأخرة.
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العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/367  ا�ستئناف عمايل  
حمل  جمهول  مياه   و�ك��ب  مياه  -�شميم   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لبناء  وم��ق��اوالت  �ملباين  ل�شيانة  /ت��وم  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
�س.ذ.م.م وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان    قد ��شتاأنف 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/5302 بتاريخ 2013/3/6   
وحددت لها جل�شه يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�شاعة 10.00 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه    ch2.D.18 بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
رئي�ض الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/365  ا�ستئناف عمايل  

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -تاحيد �شيخ حمايت �شيخ   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /توم ل�شيانة �ملباين ومقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م وميثله: 
ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان    قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2011/5301 عمايل جزئي بتاريخ 2013/3/6 وحددت لها 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/11/10 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شه 
ch2.D.18  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
رئي�ض الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/788  عقاري كلي          

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �لديو�ن العمال �ل�شيانة �لعامة ذ.م.م   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /عبد�لكرمي بن �حمد بن ر�شدى مالنيازي   قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها �الوىل و�لثانية 
و�لفائدة  دره���م(   235.994.50( وق���دره  مبلغ  ب�شد�د  و�لت�شامم  بالت�شامن 
�ل�شد�د  وحتى   2006/2/25 يف  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�شبة  �لقانونية 
�الحد  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  
فانت مكلف  لذ�   ch1A.1 بالقاعة  �ل�شاعة 9:30 �س   �ملو�فق 2013/11/24 
�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 �القل.
ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/589  جتاري كلي          

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �يز�بيل �يفا �جبون ز�بورو�شكي   جمهول حمل �القامة 
حممد  �حمد  حممد  �بر�هيم  وميثله:  �ي��ر�ن  ���ش��ادر�ت  /بنك  �ملدعي  �ن  مبا 
و�لت�شامن  بالتكافل  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لقا�شم  
فيما بينهم و�لز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )458.443.94 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�����ش��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة �الت��ف��اق��ي��ة ب��و�ق��ع 15% م��ن ت��اري��خ 
�ال�شتحقاق �حلا�شل يف 2013/1/20 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2013/11/11 �ل�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch2E.21 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/815  جتاري كلي          
�ىل �خل�شم �ملدخل / 1 - مطعم بو�شكني   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/فالدي�شالف نكر��شوف�شكي وميثله: ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه    قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بعزل مدير و�خر�ج �شريك من �ل�شركة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتجارية،  و�لرخ�شه  �لتاأ�شي�س  عقد  من  ��شمه  وحم��و 
و�التعاب.    وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/10 �ل�شاعة 9:30 
قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  ل��ذ�   ch1C.15 بالقاعة  ���س  
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1222 تنفيذ ايجارات
�شعيد  �ح��م��د  �شليمان  ل��ل��ع��ق��ار�ت/ل�����ش��اح��ب��ه��ا  �ون��ي��ك�����س  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�حلوقاين جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جممع �لذهب و�الملا�س 
)�س.ذ.م.م( وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن   ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي 
فانك مكلف باالتي: 1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )373002 درهم( �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.       
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1343 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- دملا خلدمات �د�رة �ملن�شاأت �س.ذ.م.م   جمهول حمل �القامة 
)������س.ذ.م.م( وميثله: علي  و�المل��ا���س  �ل��ذه��ب  �لتنفيذ/ جممع  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�لق�شائية  �للجنة  �ل�شادر من  �لقر�ر  �بر�هيم �جلرمن   ومبوجب  ��شماعيل 
�خلا�شة بالف�شل بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف باالتي: 
1- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )650649 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1175 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م   جمهول  ديز�ين  �شركة هارموين لوك  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لوطنية  �شركة م�شانع �ال�شباغ  �لتنفيذ/  �ن طالب  حمل �القامة مبا 
�أق����ام عليك  �ب��ر�ه��ي��م �جل��رم��ن ق��د  �مل���ح���دودة ومي��ث��ل��ه: ع��ل��ي ��شماعيل 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
.  وعليه فان  �و خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  )85556.50( درهم �ىل طالب 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
      اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1791 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ كمال ليت عبد�ملزيد �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: هارون �شمد 
�لدعوى:م�شتحقات  �لتكييف و�لتربيد �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع  العمال 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ هارون �شمد العمال �لتكييف و�لتربيد �جلن�شية: 
يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �المار�ت حيث 
�الحد �ملو�فق 2013/10/27 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا    8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1657 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
�المار�ت    �جلن�شية:  �لقبي�شي  بالروب  �شامل  علي  �شيف  علي  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : رحمن يو�شف حممد يو�شف �جلن�شية:باك�شتان     �ملطلوب �عالنه:  
رحمن يو�شف حممد يو�شف �جلن�شية:باك�شتان   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/579 
جت جز- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/21 
باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد� 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ- 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/202 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ حامد يا�شر حممد �شبيح �ل�شعار     �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�لدعوى  يف  �حلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/23م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �لباهية لل�شقق �لفندقية  بالتايل :  حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغا 
طلبات.    م��ن  ذل��ك  م��اع��د�  ورف�شت  بامل�شاريف  و�لزمته  دره��م   1200 وق���دره 
.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/10/21 حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة    
 رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثانية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1522 

�لعنو�ن: بالن�شر نود  �لعامة   �ملحكوم �شدها: موؤ�ش�شة �لنجم �لقطبي لل�شيانة 
�فادتكم بانه يف تاريخ 2013/7/09 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�س �ملنازعات 
�شعد  لها:  �ملحكوم  �ع��اله ل�شالح  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ب��وظ��ب��ي( يف   ( �الي��ج��اري��ة 
�وال:  عليها:  للمدعي  ح�شوري  مبثابة  �للجنة  حكمت   . �ملزروعي  �شيف  حممد 
بالز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني حمل �لتد�عي وت�شليمها للمدعي خالية من 
و�لزيادة  �الج��ره  بدفع  و�لز�مها  �لتعاقد  عند  وبحالتها  و�ال�شخا�س  �ل�شو�غل 
�لقانونية 5% �مل�شتحقه من �مل�شتحقه من تاريخ  2012/8/25 حتى متام �لت�شليم 
�لفعلي بو�قع �الجرة �ملتفق عليها مبلغ 15000 درهم �شنويا وتقدمي بر�ءة ذمة 
عن بدل ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء و�لر�شوم و�مل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف 

خالل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتاي لن�شر هذ� �مل�شتند.

جلان ف�ض املنازعات اليجارية    

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

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت �إلينا �ملدعوه/علياء بيجم حممد �سيخ عمر / �مار�تيه  
�جلن�شية �ىل حمكمة بني يا�س �البتد�ئية)ق�شم �لتوثيقات( باأنها 

تطلب تغير ��شمها من )علياء بيجم( �ىل ) علياء(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر �العالن .
�سعيد عز الب�ستاوي
قا�سي مبحكمة بني يا�ض البتدائية

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

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1821 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
خالد  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  ع  م  �س  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  مدعي/ 
حممد �حمد م�شبح بن عامر �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�جلن�شية:  عامر  بن  م�شبح  �حمد  حممد  خالد  �عالنه/   �ملطلوب  درهم    164791
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/28 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/85م 

�ىل �ملنفذ �شده/ �حمد جمال عبد�لروؤوف جاد  �لعنو�ن: بالن�شر
حيث �نه بتاريخ 2011/7/14 قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملنفذ لها/ 
-    �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ال�شالمية و�الوقاف، - يف �لق�شية رقم -�د�ري كلي -2011/91    
ومبا �ن �ملحكوم لها �ملذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالتي: �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف: 
10.863 درهما -  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه 
�عاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �عالنك بهذ� �الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/12/8 �ل�شاعة 8.30 �س، �مام 
�ملحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي 

�ملقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/10/1.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10927 بتاريخ   2013/10/23     

 يف الق�سية رقم 2013/720 مدين جزئي جتاري
 )EBLA METAL INDUSTRY LLC( ىل �ملدعى عليه: �شركة �يبال لل�شناعات �ملعدنية�
�لدعوى  يف  حما�شبيا  خبر�  ندبنا  �البتد�ئية  �لتجارية  �بوظبي  حمكمة  قررت  حيث 
�لدعوى  �ملذكور  �ملدعى  �قام  حيث  خان.  منر  خان  �مر  من  �ملرفوعه  �عاله  �ملذكورة 
�ملذكوره �عاله عليك يطالبونك فيها مبطالبة مالية مببلغ 18.400 ) ثمانية ع�شر �لفا 
و�ربعمائة درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف �لقانونية. لذ� يقت�شى ح�شوركم �جتماع �خلربة 
�بوظبي-  بامارة  �لكائن  و�شركاة  عبا�س  ��شعد  �ل�شادة/  �خلبر  مكتب  يف  �شيعقد  �لذى 
تقاطع �شارع حمد�ن مع �ملرور- مبنى وز�رة �القت�شاد مدخل ب �لدور �لثالث- مكتب 301 
وذلك يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/30 لتقدمي 
مالديكم من دفاع وم�شتند�ت ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكم ف�شوف 

تبا�شر �خلربة �عمالها يف  غيابكم.
                  اخلبري احل�سابي املنتدب بالدعوى/ا�سعد عبا�ض

اعالن املدعى عليه ن�سراً

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1287  جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �يه دي ��س �نرتنا�شيونال )���س.ذ.م.م (   جمهول 
�ن �ملدعي /��شو�ين �شعود وميثله: عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل  حمل �القامة مبا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ملطرو�شي   بخيت  �حمد 
�ملدعي عليها مببلغ )30.000 دوالر �مريكي( �و ما يعادله بالدرهم �المار�تي 
)110.500 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
يوم  لها جل�شة  و�الت��ع��اب.   وح��ددت  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
�الحد �ملو�فق 2013/11/3 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1B.8 �لقا�شي لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
  رئي�ض الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/854  جتاري جزئي          

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة �شمر �لتجارية ذ.م.م   جمهول حمل �القامة مبا 
�خلليج  �شط  ل�شركة  ب�شفته مدير�  �شلمى  �حمد حممود  �ملدعي /حممود  �ن 
عليك  �ق��ام  قد  عيد   عبد�هلل  �حمد  عبد�لكرمي  وميثله:  ����س.ذ.م.م  �لتجارية 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )38500 درهم  
( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
�مل��و�ف��ق 2013/11/4  ي��وم �الث��ن��ني  �ل��ت��ام.    وح���ددت لها جل�شة  وحتى �ل�شد�د 
باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي   ch1A.1 بالقاعة  ���س   8:30 �ل�شاعة 
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 �القل. 
  رئي�ض الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/70  ا�ستئناف تظلم جتاري  

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -قا�شم بي �شيخ  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي 
�آل علي    قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/303 
تظلم جتاري  بتاريخ 2013/5/6  وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.16 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/11/27
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا.  
رئي�ض الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1029  ا�ستئناف   جتاري  

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة �ل�شمود للتجارة �لعامة ذ.م.م  جمهول 
وميثله:  �شعد  ع��ام��ر  حممد  /����ش��ام��ه  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
حمدي جماهد عبد�لد�مي �ل�شيوي   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بتاريخ 2013/8/7  وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2011/794 جت��اري كلي 
جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/11/27 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/781  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد ر�شاد نقوه  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري 
�حلكم   2013/9/30 ب��ت��اري��خ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق���ام  ق��د 
�لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبر �مل�شريف �ملخت�س �شاحب 
�لدول يف �جلدول لتكون مهمته بعد مطالعة �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه دونها 
بيان طبيعة �لعالقة بني �خل�شوم يف �شان مو�شوع �لدعوى وبيان قيمة �لت�شهيالت �مل�شرفية �لتي 
منها �ملدعي وبيان قيمة �لت�شهيالت �مل�شرفية �لتي منحها �ملدعي للمدعي عليه وح�شاب قيمة �ملبالغ 
كال  دف��اع  وحتقيق  �لت�شهيالت  لعقد  وفقا  �حل�شاب  غلق   تاريخ  حتى  عليه  �ملدعى  بذمة  �ملرت�شدة 
�ليها  �النتقال  يرى �شرورة  �ي جهة  �ىل  و�النتقال  بغر حلف ميني  وباجلملة وغرهم  �لطرفني 
�ملهمه وح��ددت مبلغ  10 ع�شرة �الف  �د�ء  تعينه يف  بها من م�شتند�ت ودفاتر قد  لالطالع على ما 
درهم على ذمة �تعاب وم�شاريف �خلبر وكلفت �ملدعي ب�شد�دها.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم 

 ch2 E.21 خلمي�س �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/249  عقاري كلي

���س.ذم.م 2- غالم �حمد حممد �شادق/  �لتجارية  للو�شاطة  �ي��رث  �ون  �ملدعى عليهم/1- هيفن  �ىل 
��شليا  عليها  �ملدعى  يف  �شريك  �لها�شمي/  عبد�هلل  �حمد  حممد  علي   -3 ��شليا  عليها  �ملدعى  مدير 
و�ملالك ملوؤ�ش�شة هيفن �ون �يرث للو�شاطة �لعقارية) موؤ�ش�شة جتارية فردية(  جمهويل حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / ف�شل �لرحمن �شودري   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بتاريخ 2013/9/22 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: بندب �خلبر �لهند�شي �ملخت�س �شاحب �لدور 
باجلدول مامل يتم �التفاق على ت�شمية غره خالل ��شبوع من تاريخه لتكون ماموريته بعد �الطالع 
على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وللخبر  يف �شبيل �د�ء �ملامورية �النتقال �ىل �ية جهة حكومية �و 
غر حكومية لالطالع على ما لديها من م�شتند�ت تفيد يف تنفيذ �ملامورية وله عند �القت�شاء �شماع 
�قول �خل�شوم و�شهودهم  ومن يرى لزوما �شماع �قو�له بغر حلف ميني وقدرت �مانة على ذمة �تعاب 
م�شروفات �خلبر مقد�رها خم�شة ع�شر �لف درهم تلزم �ملدي بايد�عها خز�نة �ملحكمة. وحددت لها 

 ch1 A.1 ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/17 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/84  عقاري كلي

�القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  ليمتد-  و�ن  �نرتنا�شيونال  بال�س  �شركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  قد  �لك�شندر جالن�شكي     / �ملدعي  �ن 
�شاحب  �ملخت�س  �لهند�شي  �خلبر  بندب  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/9/22 بتاريخ  حكمت 
�لدور من �ملقيدين بجدول خرب�ء �ملحكمة لالطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى 
�و  �ية جهة حكومية  �ملامورية �النتقال �ىل  �د�ء  �ليه من م�شتند�ت. وللخبر يف �شبيل  �ن يقدم 
غر حكومية لالطالع على ما لديها  من م�شتند�ت تفيد يف تنفيذ �ملامورية وله عند �القت�شاء 
�شماع �قو�ل �خل�شوم و�شهودهم ومن يرى لزوم �شماع �قو�له بغر حلف ميني وقدرت على ذمة 
�يد�عها  �ملدعي  �لزمت  درهم  �لف  ع�شر  خم�شة  مقد�رها  �مانة  �ملنتدبة  �جلهة  وم�شاريف  �تعاب 
خز�نة �ملحكمة. . وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/24 �ل�شاعة 9.30 

 ch1 A.1 شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/380 تنفيذ عقاري
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �ملتحدة  �شورز  جلف  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ ميلفني جون تايلر وميثله: �شالح ح�شن حممد مبا�شري    نعلنكم 
باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/723 عقاري كلي يوم �الربعاء بتاريخ 2012/1/7 
باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- بامل�شادفة على حكم �ملحكم مو�شوع هذه �لدعوى 
دره��م(   772058.28( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -2  2011/8/19 بتاريخ  �ل�شادر 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 4.47250% من تاريخ 1 يوليو 2008 حتى تاريخ 19 �غ�شط�س 
ن�شر  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�شليمه   2011
هذ� �العالن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�لهجرة ملف �أ�شا�شي يف �جتماع �لقادة �الأوروبيني 
•• بروك�صل-ا ف ب:

�الوروب��ي��ة  �ل����دول  ق���ادة  �شيطالب 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د ت���دف���ق���ا ي���وم���ي���ا م��ن 
�مل��ه��اج��ري��ن ع��رب �مل��ت��و���ش��ط مبزيد 
و�لتعاون  �مللمو�س  �لت�شامن  من 
�خلمي�س  ب��روك�����ش��ل  يف  قمتهم  يف 
على  ��شابيع  ثالثة  بعد  و�جلمعة، 

كارثة المبيدوز�.
-�كتوبر  �الول  ت�شرين  مطلع  ويف 
 400 �دت حادثتا غرق �ىل مقتل 
�ك��ر  بينهم  م��ن  ت��ق��ري��ب��ا  �شخ�س 
من 360 قرب جزيرة المبيدوز� 
�الي���ط���ال���ي���ة، م���ا �ث�����ار ���ش��دم��ة يف 
�وروبا. وكل ��شبوع يتم �نقاذ مئات 

�ملهاجرين يف مياه �ملتو�شط.
م�شوؤولو  يريد  �لكالم  عن  وبعيد� 
حكومات عدد من دول جنوب �وروبا 
�وروب���ا عبئهم  تتقا�شم  ك��ي  �ف��ع��اال 
�ل��ي��ون��اين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  بح�شب 
�نتوني�س �شامار��س. و�علن نظره 
�اليطايل �نريكو ليتا �نه �شيطلب 
وكالة  وه��ي  فرونتك�س  ق��وة  تعزيز 

مر�قبة �حلدود �الوروبية.
وي���ري���د �ل���وزي���ر �مل��ال��ط��ي ج��وزي��ف 
مو�شكات �ن يتبع �الحتاد �الوروبي 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و����ش��ح��ة . و���ش��رح 
�الثنني �ذ� الحظت �ن �لقمة �شتلد 
فعلي  �ج����ر�ء  �ي  يتخذ  ول���ن  ف���ار� 
�ملفو�شية  ودع����ت  ذل���ك  ف�����ش��اأق��ول 
�الوروب����ي����ة �ل�����دول �الع�����ش��اء �ىل 
مت���وي���ل ع��م��ل��ي��ة و�����ش���ع���ة �ل��ن��ط��اق 
لل�شالمة و�النقاذ من قرب�س �ىل 
كما  فرونتك�س.  تنفذها  ��شبانيا 

�ال����ش���الح���ات ه����ذه �مل���ط���روح���ة يف 
�شل�شلة  ق��دم��ت  �ي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب، 
ب�����روز رو�د  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  م��ق��رتح��ات 
�وروب����ي����ني يف �ل���ق���ط���اع �ل��رق��م��ي، 
وك���ذل���ك الن�������ش���اء �ط�����ار ���ش��ري��ب��ي 
جديد لفر�س �شر�ئب على �الرباح 
�الن��رتن��ت  ي��ح��رزه��ا عمالقة  �ل��ت��ي 
غ���ر �الوروب����ي����ني يف �وروب�����ا على 

غر�ر غوغل.
�لبيانات،  م�شاألة حماية  تربز  كما 
�الوروب���ي���ون عن  وه��و ملف يعجز 
�الت���ف���اق ح��ول��ه م��ن��ذ ����ش��ه��ر. وث��ار 
ه����ذ� �جل�����دل جم�����دد� ب��ع��د ك�شف 
م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة ح���ول ت�شجيل 
�المركية  �لقومي  �الم���ن  وك��ال��ة 
ع�شر�ت ماليني �لبيانات �لهاتفية 

ملو�طنني فرن�شيني.
�لفرن�شي  �خلارجية  وزي��ر  و�شرح 
لور�ن فابيو�س �الثنني �ن هوالند 
���ش��ي��ط��ل��ب م���ن �الحت�����اد �الوروب�����ي 
تنظيم م�شاألة �لبيانات �ل�شخ�شية 
. كما يناق�س �مل�شوؤولون �الوروبيون 
متابعة �الج��ر�ء�ت �ملتخذة لتعزيز 
توظيف �ل�شباب وتن�شيق �ل�شيا�شات 
�الجتماعي  و�ل��ب��ع��د  �الق��ت�����ش��ادي��ة 

لالحتاد �الوروبي.
بني  ح�شا�شة  م�شاألة  ذل��ك  وي�شكل 
من  مزيد  �ىل  تدعو  �لتي  فرن�شا 
بالرغم  �مل���رتددة،  و�ملانيا  �لتو�فق 
و��شع  �ئتالف  ت�شكيل  �حتمال  من 
ب����ني حم���اف���ظ���ي �ن���غ���ي���ال م��رك��ل 
و�ال���ش��رت�ك��ي��ني �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني 
ق���د ي�����وؤول �ىل حت��دي��د ح���د �دن���ى 

للرو�تب يف �ملانيا.

�لدفاع حمور� لقمة كانون �الول-
�لطاقة  �و  �ل�شناعة  قبل  دي�شمرب 

عام 2014.
ع��دد�  �ل��رق��م��ي  �الق��ت�����ش��اد  وي�شمل 
من �مل�شاريع. فهناك �وال �ال�شالح 
�ل��ذي  �ل��و����ش��ع لقطاع �الت�����ش��االت 
تطالب به �ملفو�شية �الوروبية مع 
�لغاء تدريجي لتعريفات �لتجو�ل 
�ث����ن����اء �ل�����ش��ف��ر )روم����ي����ن����غ( �ل��ت��ي 

ينتقدها �لدول �الع�شاء.
ول���ق���ل���ة �ق���ت���ن���اع ف���رن�������ش���ا ب���رزم���ة 

��شتجابتها  �ل��دول  بتعزيز  طالبت 
ل���ط���ل���ب���ات �ل����ه����ج����رة ومب���ر�ج���ع���ة 
�لهجرة  �شيا�شة  �الحت��اد �الوروب��ي 
�شرعية  �شبل  لفتح  يعتمدها  �لتي 

��شافية.
فرن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  ووع��د 
هوالند بانه �شيقرتح على �شركائه 
����ش���ي���ا����ش���ة ت���ت���م���ح���ور ح������ول م��ث��ل��ث 
�ل��ت��ج��ن��ب و�ل��ت�����ش��ام��ن و�حل��م��اي��ة 
وي��ج��ري جت��ن��ب وف���ود �مل��ه��اج��ري��ن 
ب�شكل خا�س عرب مكافحة �شبكات 

�ل����ه����ج����رة �ل�������ش���ري���ة. و�ق����رتح����ت 
لهذ�  ع��م��ل  ق���وة  ت�شكيل  �ي��ط��ال��ي��ا 

�لغر�س.
�لر�شمي  �لرئي�شي  �مللف  و�شيكون 
على جدول �عمال �لقمة �القت�شاد 
�ل��رق��م��ي. وي���ري���د رئ��ي�����س جمل�س 
�وروب����ا ه��رم��ان ف��ان روم��ب��وي �ن 
ك���ل م���ن قممهم  �ل���ق���ادة يف  ي��رك��ز 
على مو�شوع ي�شهم يف تعزيز قدرة 
�ملناف�شة  ع��ل��ى  �الوروب�����ي  �الحت����اد 
وي�����وؤك�����د م���ك���ان���ت���ه ع���امل���ي���ا. وح����دد 

�ملالكي يتلقى دعوة من �أردوغان لزيارة تركيا 
•• بغداد-ا ف ب:

�ملالكي  ن��وري  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س  تلقى 
�ل��ث��الث��اء دع����وة م��ن ن��ظ��ره �ل��رتك��ي رج��ب 
�ردوغ��ان لزيارة تركيا، يف وقت ت�شهد  طيب 
على  فتور�  وبغد�د  �نقرة  بني  �لعالقات  فيه 

خلفية �الزمة �ل�شورية.
وذكر بيان �شادر عن رئا�شة �لوزر�ء �لعر�قية 
�ن �ملالكي ��شتقبل �ليوم يف بغد�د رئي�س جلنة 
�ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة يف �ل���ربمل���ان �ل��رتك��ي 
�ل�����ش��ي��د ف��ول��ك��ان ب��و���ش��ك��ر �ل����ذي ق���دم دع��وة 

�ل��وزر�ء �لرتكي �ىل دول��ة رئي�س  من رئي�س 
. وبينما مل يت�شح ما  �ل��وزر�ء لزيارة تركيا 
�ذ� كان �ملالكي قرر تلبية �لدعوة، نقل �لبيان 
�مل�شوؤول �لرتكي قوله �ن وزير خارجية  عن 
بالده �حمد د�ود �وغلو �شيزور بغد�د يف وقت 
ل��زي��ارة  ب��ه��دف �لتح�شر  ي��ح��دده وذل���ك  مل 
�ملالكي �ىل �نقرة. وت�شهد �لعالقات �لعر�قية 
�الزم��ة  خلفية  على  وف��ت��ور�  ت��وت��ر�  �لرتكية 
�ملقاتلني  ت�شليح  بغد�د  ترف�س  �ذ  �ل�شورية، 
�ملعار�شني يف �شوريا، وتدعو �ىل حل �شيا�شي 
للنز�ع �لد�مي فيها. وقد تطرق �ملالكي خالل 

�لتطور�ت  �ىل  �م�س  �لرتكي  �مل�شوؤول  لقائه 
�جلارية يف �ملنطقة �شيما يف �شوريا ، معترب� 
تعد  �لتطور�ت  ه��ذه  �ن  مكتبه  بيان  بح�شب 
تعزيز  و  �لتقارب  �ىل  يدعو  �إ�شافيا  ح��اف��ز� 

�لعالقات �لثنائية وتنميتها .
�ملنطقة  دول  ب��ني  �لتعاون  �ىل  �ملالكي  ودع��ا 
�ل�شعيد  على  �مل�شرتكة  �لتحديات  ملو�جهة 
�المني و�ل�شيا�شي و�القت�شادي ، م�شيفا �ن 
هناك ق�شايا كثرة يف �ملنطقة ميكن �التفاق 
�لبع�س  بع�شنا  يتفهم  �ن  ميكن  كما  حولها 

�الآخر حول ما نختلف عليه .

•• بروك�صيل-يو بي اأي:

دع���ا وزر�ء خ��ارج��ي��ة �الحت����اد �الأوروب������ي، �الإث���ن���ني، كل 
 2 جنيف  م��وؤمت��ر  يف  �مل�شاركة  �إىل  �ل�شورية  �الأط����ر�ف 
على  �ملعار�س  �ل�شوري  �الئ��ت��الف  وح��ّث��و�  ف��ّع��ال،  ب�شكل 
�ل����وزر�ء يف بيان  �مل��ف��او���ش��ات وق���ال  لعب دور ري���ادي يف 
�شدر عنهم يف لوك�شمبورغ، �إن �الحتاد �الأوروبي يرّحب 
�أم��ني ع��ام �الأمم �ملتحدة ب��ان ك��ي م��ون، ملوؤمتر  ب��دع��وة 
نوفمرب،  �ل��ث��اين  ت�شرين  نهاية  قبل  جنيف  يف  ���ش��الم 
�إيجابي  ب�شكل  لال�شتجابة  �ل��ن��ز�ع  �أط���ر�ف  ك��ل  وي��دع��و 
موثوق  �شيا�شي  بانتقال  علناً  و�لتم�ّشك  �لدعوة  لهذه 

يعتمد على تطبيق كامل الإعالن جنيف .
�لتاأكيد  ي��ج��دد  �أن �الحت���اد �الأوروب�����ي  �ل��ب��ي��ان  و�أ���ش��اف 
�أن  يجب  �شوريا  ح��ول   2 موؤمتر جنيف  ه��دف  �أن  على 
�نتقالية  حلكومة  عليه  و�ملتفق  �ل�شريع  �لبناء  يكون 
تتمتع بكامل �ل�شلطة �لتنفيذية وتدير كافة �ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية و�الأمنية. و�أ�شار �ىل �أن �الحتاد �الأوروبي يرى 
�شرورة �أن يتفق �الأطر�ف يف موؤمتر جنيف �جلديد على 
خطو�ت و��شحة ال ميكن �لرت�جع عنها، و�إط��ار زمني 
�مل�شاركون  يتم�ّشك  و�أن  �شيا�شية،  �نتقال  ق�شر لعملية 
�إع��الن  �ملتفق عليها يف  ب��امل��ب��ادئ  �مل��وؤمت��ر  �ل��دول��ي��ون يف 
جنيف. وقال �لبيان �إن �الحتاد �الأوروبي يدعو �ملعار�شة 
�ل�شورية �إىل �لوحدة و�مل�شاركة �لفّعالة يف �ملوؤمتر ويحث 
�ل�شورية  و�ملعار�شة  �ل��ث��ورة  لقوى  �لوطني  �الئ��ت��الف 
ع��ل��ى ل��ع��ب دور ري����ادي يف �مل��ف��او���ش��ات و�أب�����دى �الحت���اد 
يف  �ملعار�س  �ل�شوري  �الئ��ت��الف  دع��م  ملو��شلة  ��شتعد�د 
ب�شكل  �ل��دويل  �ملجتمع  مع  عالقاته  ويف  �مل�شاعي  ه��ذه 
�أو�شع و�أعرب �ملجتمعون عن �لقلق �لعميق من �مل�شاركة 
غر  �الأجنبية  �لفاعلة  و�جلهات  للمتطرفني  �لنامية 
�حلكومية يف �لقتال �حلا�شل يف �شوريا، ما يزيد �لنز�ع 
��شتعااًل وي�شكل تهديد�ً لال�شتقر�ر �الإقليمي ، د�عني كل 

�الأطر�ف �ملعنية �إىل وقف دعم هذه �ملجموعات.

متمردون �أكر�د يهددون مبعاودة �لقتال يف تركيا
•• جبال قنديل-رويرتز:

�ن  �جلبلي  خمباأه  من  �لكرد�شتاين  �لعمال  ح��زب  يف  �شيا�شي  جناح  زعيم  ق��ال 
�ملتمردين �الكر�د م�شتعدون لدخول تركيا من جديد من �شمال �لعر�ق مهدد� 
و�تهم جميل  �ل�شالم قريبا.  �أنقرة عملية  �لقتال جم��دد� ما مل حتي  بتاأجيج 
بايك �لع�شو �ملوؤ�ش�س بحزب �لعمال �لكرد�شتاين تركيا ب�شن حرب بالوكالة على 
�الكر�د يف �شوريا بدعمها للمقاتلني �لذين يحاربونهم يف �ل�شمال وقال لرويرتز 
�ن حزب �لعمال �لكرد�شتاين من حقه �لرد. وعقد �ل�شر�ع �ل�شوري جهود تركيا 
�أي  �أنقرة تنفي ب�شدة م�شاندتها  �أن  �ملتمردين �الك��ر�د �ال  الحالل �ل�شالم مع 
ف�شيل ملقاتلي �ملعار�شة �شد �الكر�د يف �شوريا و�أجرت حمادثات ب�شكل منتظم 

مع زعيم جماعة كردية �شورية قريبة من حزب �لعمال �لكرد�شتاين.

�الحتاد �الأوروبي يدعو �الأطر�ف �ل�شورية جلنيف 2

جرحى ليبيون يقتحمون مقر �لربملان بطر�بل�ص 

�نت�شار �الأ�شلحة �لنارية يقلق �أوروبا 

�شحيفة: موؤمتر �شوريا فر�شة حقيقية للتقدم 

•• عوا�صم-وكاالت:

م�شتودع  ق���وي يف  �ن��ف��ج��ار  ي����دوي 
�ق��رت�ب �شتة خرب�ء  ل��دى  معزول 
م�����ن م���ن���ظ���م���ة ح���ظ���ر �ال����ش���ل���ح���ة 
�لكيميائية، فينبطحان �ر�شا فور�، 
م�شرجون  رج���ال  بعدها  ليخرج 
ب��دم��ائ��ه��م م��ن �مل��ب��ن��ى �ل����ذي تلفه 

�شحب �لدخان.
فاإنه  و�قعيا،  ب��د�  و�إن  �مل�شهد  ه��ذ� 
�ع��ده  لتدريب  �شيناريو  م��ن  ج��زء 
�جلي�س �الملاين وي�شتمر ��شبوعا يف 
منطقة نائية من مقاطعة بافاريا 
�ال�شلحة  ح��ظ��ر  منظمة  ملفت�شي 
�لكيميائية �حلائزة موؤخر� جائزة 

نوبل لل�شالم لعام 2013.
ومن �شاأن هذ� �لتدريب �ن يح�شر 
من  �ملتحدرين  �ل�24  �مل�شاركني 
ففي  ل��ال���ش��و�أ  خمتلفا  ب��ل��د�   17
يف  �ل�شغرة  �لبلدة  فيلدفليكن، 
ب���اف���اري���ا �ل���غ���ارق���ة يف ذل����ك �ل��ي��وم 
يف ���ش��ب��اب ك��ث��ي��ف، ي��ت��ع��ل��م ه����وؤالء 
�ل��ت�����ش��ل��ح  يف  �الخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ون 
و�مل�����رتج�����م�����ون �مل�����ر�ف�����ق�����ون ل��ه��م 
كيفية �د�رة �الو�شاع �خلطرة من 
�النفجار�ت �ىل تبادل �طالق �لنار 

مرور� بعمليات �حتجاز �لرهائن.
ويتم توزيع �مل�شاركني يف �لتدريب 
�ملزودين بقبعات و�شرت�ت ع�شكرية 
عدة  جم��م��وع��ات  �شمن  للتمويه، 
�ل���ت���دري���ب���ات  ي�������ش���ارك���ون يف  ك���م���ا 
ب����ج����دي����ة ك�����ب�����رة. ف���ب���ع���د ف����رتة 
�الك��رب  �لق�شم  �شينطلق  وج��ي��زة، 
خطرة  مهمة  يف  للم�شاركة  منهم 
�ال�شلحة  تر�شانة  بتفكيك  تتمثل 

�لكيميائية �ل�شورية.
�مل�����ش��وؤول  �ون��ت��ال  فر�نت�س  وي��ذك��ر 
لهذه  �خل�شوع  ب��ان  �لتدريب  عن 
�ل������دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�ج�����ب على 
خ����رب�ء م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر �ال���ش��ل��ح��ة 

�لكيميائية. ويوؤكد �ن هذه �ملنظمة 
1997 يف  �ل��ع��ام  �ن�شئت يف  �ل��ت��ي 
اله����اي، وم���ع �ن��ه��ا ال ت��ق��وم ب��اوىل 
مهامها، لكن �لفرق يف حالة �شوريا 
�ننا �شنعمل يف ظل نز�ع . وبالتايل 
لي�شت  �لكيميائية  �ال�شلحة  ف���اإن 
�لوحيد �لذي يتعر�س له  �خلطر 
يتعني  �الوىل  ف��ل��ل��م��رة  �خل�����رب�ء: 
بلد  يف  �شالمتهم  ت��اأم��ني  عليهم 
ي��ع��ي�����س ح���رب���ا. م���ن ج��ه��ت��ه ي��ق��ول 
�ل��ك��ول��ون��ي��ل ري��ن��ه��ارد ب����ارز م��دي��ر 
�مل���ت���ح���دة  �المم  ت����دري����ب  م����رك����ز 
�المل���اين  �خل��ا���ش��ع الد�رة �جل��ي�����س 
مناطق  �ىل  يتوجهون  �ل��ذي��ن  �ن 
�شاهدوه  م��ا  ن�شيان  عليهم  �مل���ز�ع 
يف هوليوود ، م�شدد� على �شرورة 
وعي حقيقة �خلطر �لذي يو�جهه 
�ملفت�شون يف مهمتهم وهذ� �حلذر 

ل���الزدي���اد وي��و���ش��ح �ل��ع�����ش��ك��ري �ن 
�ىل  هناك  �شي�شطرون  �ملفت�شني 
جم��م��وع��ات  حتتلها  �ر������س  ع��ب��ور 
م���ت���ح���ارب���ة خم��ت��ل��ف��ة ع��ل��ي��ه��م �ن 
�ن����ه����م ق��د  ي�������ش���ع���و� يف ذه����ن����ه����م 
مثل  عد�ئية  لتد�بر  يتعر�شون 
�ل��وق��وع  �و  ن��ار  الط���الق  �لتعر�س 
يف  حت�شل  ق��د  ت��ف��ج��ر�ت  �شحية 
طريقهم. عليهم �ن يعو� �نهم قد 

يتعر�شون ال�شابات .
ويبدو �ن �لتدريب لهذ� �ليوم كان 
�ملدربني.  جانب  من  ر�شا  مو�شع 
يف ه����ذ� �الط������ار ي�����ش��ر ف��ر�ن��ت�����س 
�ونتال من منظمة حظر �ال�شلحة 
�مل��ف��ت�����ش��ني  �ن  �ىل  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ق��ام��و� خ��الل ه��ذ� �ل��ي��وم با�شعاف 
ما  �ن  �شريعا  �درك����و�  و  �جل��رح��ى 
ي��ح�����ش��ل ل��ي�����س ح���ادث���ا يف خم��زن 

هي  �لتي  �شوريا  يف  �ك��ر  مطلوب 
ب��ال �شك �ح��د �خ��ط��ر �الم��اك��ن يف 

�لعامل حاليا بح�شب �لكولونيل.
و�شدر �لقر�ر بايكال مهمة �تالف 
�لرت�شانة �لكيميائية �ل�شورية �ىل 
�ال�شلحة  ح��ظ��ر  منظمة  مفت�شي 
�ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة مب�����وج�����ب �ت����ف����اق 
�م���رك���ي-رو����ش���ي���ا ب��ع��دم��ا ه���ددت 
�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة ن��ظ��ام دم�����ش��ق 
ب����غ����ار�ت ع��ق��اب��ي��ة �ث����ر ����ش��ت��خ��د�م 
����ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف �ل��ه��ج��وم 
�ل����د�م����ي �مل��ن�����ش��وب ل���ق���و�ت ب�����ش��ار 

�ال�شد يف 21 �ب-�غ�شط�س.
وت�شم فرق منظمة حظر �ال�شلحة 
�مل���ت���ح���دة  و�المم  �ل���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة 
�حلا�شرة يف �ملكان منذ �الول من 
 60 ت�شرين �الول-�كتوبر حو�ىل 
مر�شح  �ل��ع��دد  ه��ذ�  �ن  �ال  �شخ�شا 

ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال ه��ج��وم��ا  ����ش��ل��ح��ة 
معاديا بل حادث منزيل. وي�شيف 
لقد ت�شرفو� متاما كما كان يجب 
ه��ذ�  �شين�شم  �ال����ش���ب���وع،  وه����ذ�   .
�شوريا  زم��الئ��ه يف  �الم��رك��ي �ىل 
للقيام ب�شباق مع �لزمن. فبح�شب 
�ل���ذي �عقب  �مل��ت��ح��دة  ق���ر�ر �المم 
فاإن  �المركي-�لرو�شي،  �التفاق 
�ل�����ش��وري��ة  �لكيميائية  �ل��رت���ش��ان��ة 
يجب �تالفها بالكامل بحلول 30 
ذلك،  غ�شون  يف  حزير�ن-يونيو. 
�لربيطاين،  �خلارجية  وزي��ر  �أمل��ح 
م�شاركة  �إمكانية  �إىل  هيغ،  وليام 
�إير�ن يف موؤمتر جنيف 2 لل�شالم 
قبل  �مل��ق��ب��ل،  �ل�شهر  ���ش��وري��ا  ح���ول 
�شاعات من �نطالق �أعمال �جتماع 

جمموعة )�أ�شدقاء �شوريا( .
وق�����ال ه��ي��غ ل��ل��م��ح��ط��ة �الإذ�ع����ي����ة 
�لر�بعة بهيئة �الإذ�عة �لربيطانية 
)بي بي �شي(، �إن من �ملهم �أن تلعب 
ونحن  �إيجابية،  �أك��ر  دور�ً  �إي��ر�ن 
�لدبلوما�شية  �ل��ق��ن��و�ت  ن�شتخدم 
�ملتاحة حالياً فيما يتعلق بقدرتها 
وناق�س  �شوريا،  على  �لتاأثر  على 
خارجيتها  وزي��ر  مع  فيها  �لو�شع 

�جلديد حممد جو�د ظريف .
و�أ����������ش���������اف وزي�����������ر �خل�����ارج�����ي�����ة 
�ل����ربي����ط����اين �أن�������ه �أب����ل����غ ن��ظ��ره 
�أن تبد�أ  �أن ب��الده ميكن  �الي��ر�ين 
�ل��دول  لبقية  م�شابه  م��وق��ف  م��ن 
�الأخ����رى ب�����ش��اأن ت��ف��اه��م جنيف يف 
�قامة  �شرورة  حول  �ملا�شي  �لعام 
ح��ك��وم��ة �ن��ت��ق��ال��ي��ة ب��ال��رت����ش��ي يف 
�شوريا ت�شم �أع�شاء من �حلكومة 
و�ملعار�شة، الأن ذلك ميثل �لطريق 
�ل�شيا�شي  �حل���و�ر  نحو  �أم���ام  �إىل 
و�النتخابات �حلرة يف �شوريا ور�أى 
�أن �إمكانية م�شاركة �إير�ن من هذ� 
�مل����وق����ع، ���ش��ي�����ش��ّه��ل �ن��خ��ر�ط��ه��ا يف 

�لنقا�شات �لدولية حول �شوريا .

هيغ يلّمح اإىل اإمكانية م�ساركة اإيران يف جنيف 2 

خرب�ء �الأ�شلحة �لكيماوية يتح�شرون لالأ�شو�أ يف �شوريا

روبوتينا ممر�ص �آيل يو�جه قنا�شة �شوريا 
•• لندن-وكاالت:

م�شهد يتكرر يوميا يف �أنحاء �شوريا حيث �أ�شبح قنا�شة �لنظام �أ�شد ق�شوة لدرجة �أنهم ير�هنون فيما بينهم على 
ي�شاعد  �أن  ياأمل  حيدر  �أحمد  لكن  �حلو�مل  و�لن�شاء  �ملعدة  مثل  �جل�شم  من  معينة  �أج��ز�ء  ال�شتهد�ف  �ل�شجائر 
�أن حيدر وهو  �إندبندنت  ن�شرت �شحيفة  �لهجمات.  فقد  �مل�شابني يف مثل هذه  �إىل  �لو�شول  تاأمني  �خرت�عه يف 
مهند�س �إلكرتونيات كان قد تعر�س ملوقف ماأ�شاوي مات فيه �أحد �ملقربني له بر�شا�س �أحد �لقنا�شة وظلت �جلثة 
فرتة طويلة يف مرمى �لقنا�س قبل �نت�شالها حيث مل يجروؤ �أحد على ذلك خمافة �أن يكون �ل�شحية �لتالية بعد 
هذه �للحظات �لتي مل تفارق ذ�كرته قرر ��شتغالل معرفته بتكنولوجيا ت�شميم �لروبوتات لبناء روبوت ميكنه �أن 
ي�شل �إىل �ل�شحية ب�شرعة. ومب�شاعدة �شديق طفولته مهند�س �مليكانيكا بالل قرر� عمل �شيء مل�شاعدة �الآخرين 
حتى ال يو�جه غرهم �مل�شر نف�شه. وكانت �لنتيجة روبوتينا ، وهي ممر�شة �آلية تقدر على نقل �جلثث بعيد� عن 
لوقاية  �لروبوت �شخما  �شيكون هذ�  �لتي تطور يف �خلارج  �لنماذج  باجتاه م�شت�شفى ميد�ين. وبخالف  �لقنا�س 

�ل�شحية من �ملزيد من �لر�شا�س بج�شمه �ملعدين.

•• طرابل�س-يو بي اأي:

�قتحم عدد من جرحى �حلرب �لليبية �لثالثاء مبني 
يف  �لتاأخر  على  �إحتجاجا  طر�بل�س  يف  ب��الده��م  ب��رمل��ان 
�إيفادهم للعالج يف �خلارج وقالت م�شادر مطلعة د�خل 
مقر �لربملان ليونايتد بر�س �نرتنا�شونال �إن �ملحتجني 
�ل���ربمل���ان و���ش��رع��و� يف تك�شر  �إىل م��ب��ن��ى  دخ��ل��و� ع��ن��وة 
فنية  ���ش��وت وجت��ه��ي��ز�ت  �أج��ه��زة  م��ن  وتخريب معد�ته 
��شطرو�  �لربملان  �أع�شاء  �أن  �مل�شادر  و�أ�شافت  وتقنية 

�إىل رفع جل�شتهم و�إخالء �ملبنى .

•• بروك�صل-وكاالت:

دف����ع ت���ز�ي���د �ل��ه��ج��م��ات �مل�����ش��ل��ح��ة �ل���ت���ي ���ش��ه��ده��ا ع��دد 
م��ن �مل���دن �الأوروب���ي���ة يف �ل�����ش��ن��و�ت �الأخ����رة �ملفو�شية 
هذه  م��ن  للحد  ت�شريعات  ع��ن  �لبحث  �إىل  �الأوروب���ي���ة 
�لهجمات، خ�شو�شا و�أن عدد �شحايا �لقتل باالأ�شلحة 
دول  يف  ع��ام  كل  �شخ�س  �أل��ف  من  باأكر  يقدر  �لنارية 
�الحتاد �الأوروب��ي، كما مت �الإع��الن عن فقد�ن و�شرقة 
�أكر من ن�شف مليون قطعة �شالح هناك. فقد �شهدت 
كل من �لرنويج وبلجيكا وفنلند� وفرن�شا و�إيطاليا على 
�شبيل �ملثال ال �حل�شر عدد� من �لهجمات �مل�شلحة، يف 
�أماكن عمومية ود�خل موؤ�ش�شات، ر�ح �شحيتها �لعديد 
من �ملو�طنني وتظهر نتائج در��شة ��شتق�شائية �أن �شتة 
م�شتوى  �رت��ف��اع  يتوقعون  �أوروب��ي��ني  ع�شرة  �أ���ش��ل  م��ن 
على  �ل��ن��اري��ة  �الأ�شلحة  فيها  ت�شتعمل  �ل��ت��ي  �جل��رمي��ة 

مدى �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة. 

•• لندن-وكاالت:

�ل�����ش��اأن  يف  �فتتاحيتها  �إن��دب��ن��دن��ت  �شحيفة  ����ش��ت��ه��ل��ت 
بلندن فر�شة الإحر�ز  �الأول  �أم�س  باأن �جتماع  �ل�شوري 
�مل���اأزق �لع�شكري هناك ال  �أن��ه م��ع  �أخ���ر، م��وؤك��دة  تقدم 
يوجد بديل عن �ل�شعي حلل �شيا�شي.  وقالت �ل�شحيفة 
�ملوؤمتر  ب�شاأن  �الأ�شبوع  �ملختلطة يف مطلع  �لر�شائل  �إن 
�لدويل �لذي تاأخر كثر� بالكاد تب�شر باخلر. فبمجرد 
 2 �أن موؤمتر جنيف  �أو�شح رئي�س �جلامعة �لعربية  �أن 
نفى  �ل��ق��ادم،  �ل��ث��اين  نوفمرب-ت�شرين   23 ي��وم  �شيبد�أ 
مبعوث �الأمم �ملتحدة �أن يكون قد جرى حتديد موعد، 
وق���ال �إن �مل��ح��ادث��ات م��ع قطر وت��رك��ي��ا، وب��ع��د ذل��ك مع 
و�أ�شارت  �أوال.  تتم  �أن  يجب  ورو�شيا،  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
�ل�شحيفة �إىل �أن �جتماع لندن بني جمموعات �ملعار�شة 
�ل�شورية و11 ممن و�أ�شدقاء �شوريا، ومنهم �لواليات 

و�ق���ت���ح���ام م��ق��ر �ل���ربمل���ان �ل��ل��ي��ب��ي ل��ي�����س ج����دي����د�،�ذ مت 
�قتحامه �أكر من مرة ،ما ت�شبب يف تاأخر �إجناز �لعديد 
من �الإ�شتحقاقات �ل�شيا�شية للبالد ،كما جرت حماولة 

�عتد�ء على رئي�س �لربملان �ل�شابق حممد �ملقريف .
جملة  جل�شته  يف  �مل��وؤمت��ر  يناق�س  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
�خ��ت��ط��اف  بينها عملية  م��ن  �حل�����ش��ا���ش��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن 
�لتي  �ل��ر���ش��وة  ،وحم��اول��ة  زي���د�ن  على  �حلكومة  رئي�س 
�لذين  للم�شلحني  خمتار  ناجي  �مل��وؤمت��ر  ع�شو  قدمها 
ي�����ش��ي��ط��رون ع��ل��ى ع���دد م��ن �مل���و�ن���ئ و�مل���و�ق���ع �لنفطية 

باملنطقة �ل�شرقية للبالد .

وم��ن ب��ني �الق��رت�ح��ات و�الإج�����ر�ء�ت �مل��ط��روح��ة للحد 
ت�شريعات بحثتها  �لظاهرة على م�شتوى �الحت��اد،  من 
�ملفو�شية �الأوروبية �أم�س للتعامل مع �لتهديد�ت �لتي 
�لنارية،  لالأ�شلحة  �مل�شروع  غ��ر  �ال�شتخد�م  ي�شكلها 
تت�شمن م�شار�ت �لعمل يف كل مرحلة من مر�حل دورة 
و�لبيع و�حل��ي��ازة  �الإن��ت��اج  ذل��ك  �الأ�شلحة مب��ا يف  ح��ي��اة 
و�لتجارة و�لتخزين مع �حلفاظ على �لتقاليد �ملتعلقة 
�لرماية  ريا�شة  يف  لالأ�شلحة  �لقانوين  باال�شتخد�م 
و�ل�شيد على �شبيل �ملثال. وت�شعى �ملفو�شية �الأوروبية 
�إىل ن��ه��ج م�����ش��رتك الأ���ش��ال��ي��ب و���ْش��م �الأ���ش��ل��ح��ة �ل��ن��اري��ة 
حتديد  يف  للم�شاعدة  �لت�شنيع  �أث��ن��اء  ت�شل�شلي  برقم 
�أي�شا  �ملجرمني كما تطالب  �مل�شتخدمة من قبل  تلك 
ب�����ش��رورة �لنظر يف ت��وف��ر �حل��د �الأدن���ى م��ن �الأح��ك��ام 
�مل�����ش��رتك��ة ب�����ش��اأن �ل��ع��ق��وب��ات �جل��ن��ائ��ي��ة ل�شمان �ل���ردع 
ف��ر�غ  �أي  و��شتبعاد  �الأع�����ش��اء  �ل���دول  جميع  يف  �لفعال 

قانوين قد ي�شتفيد منه مهربو �الأ�شلحة.

�ملتحدة وفرن�شا و�ل�شعودية، ال يقل �أهمية عن كل ذلك 
�ل�شعوبات  من  جمموعة  هناك  �أن  �ل�شحيفة  وتعتقد 
تقف �أمام �إقناع �ملعار�شة �ل�شورية باجللو�س �إىل طاولة 
�أي  يف  �أو  �ل��ث��اين  نوفمرب-ت�شرين   23 ي��وم  �لتفاو�س 
يتم موؤمتر  �أن  دون��ه��ا ال ميكن  م��ن  �آخ���ر. ولكن  موعد 
جنيف 2 . و�أردفت �أنه يجب على �ملعار�شة �ملعتدلة �أن 
مقدما  تدفع  باأن  �ملخاطرة  �أو  �ملحادثات  فر�شة  تغتنم 
�مل��روع هو  عنفه  ب��اأن  �الأ�شد  لب�شار  �لباطل  �لزعم  ثمن 
لكن  �ملتنامي.  �ل�شيا�شي  لالإ�شالم  �شرورية  ��شتجابة 
كامل �مل�شوؤولية، كما تقول �ل�شحيفة، ال تقع على عاتق 
�ملعار�شة، وقبل كل �شيء يجب على �ملجتمع �لدويل �أن 
هجمات  �أع��ق��اب  ففي  م�شتحيال.  لي�س  وه��ذ�  معا  يقف 
�لغاز على �لغوطة يف �أغ�شط�س-�آب �ملا�شي كان �ل�شغط 
هو  جوية  ب�شربات  �الأم��رك��ي  �لتهديد  بقدر  �لرو�شي 

�لذي غل يدي �الأ�شد.
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العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 689/ 2013 مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليه /1-  نوربرت  در ريولينج جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6554.27 درهم( و�لر�شوم و �مل�شاريف و�تعاب 
متام  وحتى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3  �ل�شاعة 8.30 �س 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك   ch1.A.1 بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل.  
ق�سم الق�سايا املدنية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 625/ 2013 مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليه /1-  ه�شام �بر�هيم �حمد �بر�هيم جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة    قد  حجاج عزب 
و  و�لر�شوم  دره��م(   3864.16( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �ملتنازع �شده 
�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
وحتى متام �ل�شد�د.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3  �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 661/ 2013 مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليه /1-  فرقان �حمد �شيخ   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة 
�المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  �مل�شاريف  و  و�لر�شوم  )3.574.89دره����م(  وق��دره 
ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع 
�ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2013/11/3  �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد  �تعاب 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1.A.1 بالقاعة
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 601/ 2013 مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليه /1-  �شتيو�رت فر�ن�شي�س يارنيت جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   3527.18( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي 
�ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/10/27  �ل�شاعة 8.30 �س 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك   ch1.A.1 بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 673/ 2013 مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليه /1-  ر�وبر�تاب �شي�شادري جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )21479.49 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 653/ 2013 مدين جزئي                                 
�القامة  حمل  جمهول  تيكيل  ��شماعيل  تيكيل  رم�شاد    -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
وميثله:   ) ع  م  ���س   ( �ملتكاملة  لالت�شاالت  �الم����ار�ت  �شركة   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )5754.57 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�شاعة 8.30 �س  �مل��و�ف��ق 2013/11/3   ي��وم �الح��د  �ل��ت��ام. وح��ددت لها جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك   ch1.A.1 بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 681/ 2013 مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليه /1-  مالكوم �دريان فرجو�شون جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )9851.50 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام. وحددت لها  �ل�شد�د  �ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 685/ 2013 مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليه /1-  �شجاد حيدر غالم حيدر   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع ( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )5285.24 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام. وحددت لها  �ل�شد�د  �ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 516/ 2013 مدين جزئي                                 
�ل�شرق �الو�شط  جمهول حمل  �ت��ون �شرفي�س  �شركة  �ملدعي عليه /1-   �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع ( وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   14785.63( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/10/27  �ل�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/83 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
خليفة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ح�شن عبد�هلل �شعيد �لغفلي  - �قام �ملدعي/�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة 
�ل بي بي �شي- ت :  �ملقابل ملحطة  �ملبنى  �شيتي-  �مليديا  دب��ي-  م ع عنو�نه:  �س 
ومو�شوعها   - عجمان    جزئي-  م��دين   2013/83 برقم  �لدعوى   043212555
�مام حمكمة عجمان  باحل�شور  مكلف  فانت  درهم   11.171.64 �ملطالبة مببلغ 
�ل�شاعة 8.30  �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف  �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
�ملو�فق يوم 30 من �شهر �كتوبر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/9/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/317 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �شلطان 
حممد �شامل علي �لدهماين - �قام �ملدعي/�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة 
�س م ع عنو�نه: دبي- �مليديا �شيتي- �ملبنى �ملقابل ملحطة �لبي بي �شي �لدعوى 
برقم 2013/317جتاري جزئي- عجمان   - ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 8738.68 
درهم فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
ي���وم 30 م��ن �شهر  �مل��و�ف��ق  �ل�����ش��اع��ة 8.30  ب��و����ش��ط��ة وك��ي��ل معتمد وذل���ك يف  �و 
�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف  �كتوبر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

2013/9/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/89 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر

علي  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل  �البتد�ئية  �الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�س  �ملتكاملة  ل��الت�����ش��االت  �الم����ار�ت  �مل��دع��ي/���ش��رك��ة  �ق���ام   - عبيد  �شعيد  عبيد 
���ش��ي- ت :  ب��ي  ب��ي  �مل��ق��اب��ل ملحطة �ل  �مل��ي��دي��ا �شيتي- �ملبنى  م ع ع��ن��و�ن��ه: دب���ي- 
043212555 �لدعوى 2013/89 جتاري جزئي- عجمان   - ومو�شوعها �ملطالبة 
مببلغ 32844.57  درهم فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية 
�البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 
30 من �شهر �كتوبر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2013/9/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/321 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان �الحت���اي���ة �الب��ت��د�ئ��ي��ة �ىل �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه/ 
�مل��دع��ي/���ش��رك��ة �الم����ار�ت  �ق���ام  ر�غ�����و�ن-  ب��ر�م��ب��ي��ل  ه���و�ن  �ي���ز�  �ونيكري�شنان 
�ملقابل ملحطة  �مليديا �شيتي- �ملبنى  �ملتكاملة �س م ع عنو�نه: دبي-  لالت�شاالت 
�ل��ب��ي ب��ي ���ش��ي- �ل��دع��وى 2013/321 جت���اري ج��زئ��ي- ع��ج��م��ان   - ومو�شوعها 
عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   44382.93 مببلغ  �ملطالبة 
�ل�شاعة 8.30  �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف  �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
�ملو�فق يوم 30 من �شهر �كتوبر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/9/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
   اعالن بالن�سر

اعالن للح�سور امام حمكمة را�ض اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2013/287 مدين جزئي

بناء على طلب �ملدعى/�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة )�س م ع( �ىل �ملدعى 
كورني�س   - ر�����س �خليمة  �م���ارة  �ل��ع��ن��و�ن:  �لزعبي  خ��ال��د  �ل��دي��ن  ب��ره��ان  عليه: 
�لقو��شم- خلف �شاله  �لكورني�س- هاتف متحرك: 0505511113    �نت مكلف 
وكيل  بو��شطة  �ب��و  �شخ�شيا  �البتد�ئية  �خلمية  ر����س  حمكمة  �م��ام  باحل�شور 
معتمد يف متام �ل�شاعة  8.30 يوم : �الربعاء- 2013/11/06 وعليك �نه يف حال 
تخلفك عن �حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحددين فانه �شيف�شل يف �لدعوى يف 

غيابك. �لد�ئرة �جلزئية �لثانية حرر بتاريخ : 2013/10/21
 امني ال�سر/خالد عبداهلل  اآل علي

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
   اعالن بالن�سر

اعالن للح�سور امام حمكمة را�ض اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2013/327 مدين جزئي

بناء على طلب �ملدعى/�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة )�س م ع( �ىل �ملدعى 
ر����س �خليمة -  �م��ارة  �لعنو�ن:  �ل��زع��اب��ي     عليه: �شلطان حممد عبيد حممد 
�لطابق   -101 �شقة  �ل�شيار�ت-  مغ�شلة  �ل�شمك-بجو�ر  �شوق  مقابل  �ملعمورة- 
�الول- هاتف متحرك: 0506477557    �نت مكلف باحل�شور �مام حمكمة ر��س 
�ل�شاعةى  8.30  بو��شطة وكيل معتمد يف متام  �بو  �البتد�ئية �شخ�شيا  �خلمية 
يوم : �الربعاء- 2013/11/06 وعليك �نه يف حال تخلفك عن �حل�شور يف �مليعاد 
و�لتاريخ �ملحددين فانه �شيف�شل يف �لدعوى يف غيابك. �لد�ئرة �جلزئية �لثانية 

حرر بتاريخ : 2013/10/21
 امني ال�سر/خالد عبداهلل  اآل علي

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
   اعالن بالن�سر

اعالن للح�سور امام حمكمة را�ض اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2013/269 مدين جزئي

ع( �ىل  م  )���س  �ملتكاملة  ل��الت�����ش��االت  �الم����ار�ت  �مل��دع��ى/���ش��رك��ة  ب��ن��اء على طلب 
حمى  �شامر  قانونا:  ميثلها  ذ.م.م  ���س  و�لتعمر  لالن�شاء  الينز  عليه:  �مل��دع��ى 
�لدين حممد �لعنو�ن: ر��س �خليمة- منطقة �جلوي�س- �ل�شارع �لعام-  - هاتف 
ر��س  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  �ن��ت   072271222/0554253250 متحرك: 
�ل�شاعةى  8.30  بو��شطة وكيل معتمد يف متام  �بو  �البتد�ئية �شخ�شيا  �خلمية 
يوم : �الربعاء- 2013/11/06 وعليك �نه يف حال تخلفك عن �حل�شور يف �مليعاد 
و�لتاريخ �ملحددين فانه �شيف�شل يف �لدعوى يف غيابك. �لد�ئرة �جلزئية �لثانية 

حرر بتاريخ : 2013/10/21
 امني ال�سر/خالد عبداهلل  اآل علي

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
 مذكرة اعالن بالن�سر بورود التقرير

    رقم الدعوى  2012/33-كلي
�ىل �ملدعي عليه: جافيد �ختار عبد�للطيف  - حيث �ن �ملدعي: �شركة �شتاليون 
لوبريكانت�س �س م ح  قد �قام عليك �لدعوى �حلقوقية رقم 2012/33 مدين كلي 
للمطالبة بف�شخ �لعقد وقد قررت �ملحكمة �حالة �لدعوى �ىل خبر ح�شابي وقد 
�ودع تقريره  بالدعوى وعليه يقت�شى ح�شورك �ىل �ملحكمة �ملدنية  )�لد�ئرة 
�لكلية( يف �لقاعة رقم 2 بر�أ�س �خليمة �شباح يوم �الثنني �ملو�فق 2013/11/4م 
بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة 
ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر �لدعوى غيابيا بحقك.
 امانة �سر الدائرة الكلية          

      حمكمة  را�ض اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/133  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة م�شينزي تريدينج ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �نطوين تهيبا فين�شي موري�س قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/9/22 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت 
�ملحكمة وقبل �لف�شل يف مو�شوع �لدعوى �لرقيمة 2012/133 جتاري كلي بندب 
لتنفيذ  وذل��ك  باجلدول  �ل��دور  �شاحب  �ل�شركات-  يف  متخ�ش�س  ح�شابي  خبر 
�ملاأمورية وقدرت �مانة موؤقتا قدرها 10.000 درهم �لزمت �ملدعية �يد�عها خزينة 
�ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/17 �ل�شاعة 9.30 

 ch1.C.15 شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/340  جتاري جزئي

�ملدعي  �ن  �ل�شيقة  جمهول حمل �القامة مبا  �ملدعى عليه/1- زيد �شاهر  �ىل 
ب��ان �ملحكمة  �مل��ذك��ورة �ع��اله وعليه نعلنكم  �ق��ام �لدعوى  / م�شطفى عياد   قد 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/10/6 بتاريخ  حكمت 
�شاحب  �ملخت�س  �حل�شابي  �خلبر  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري: 
�لدور باجلدول. وتكون مهمته �الطالع على ملف �لدعوى و�مل�شتند�ت �ملقدمة 
فيها وما ع�شى عن يقدمه �خل�شوم من ��شول للم�شتند�ت وذلك لتنفيذ �ملامورية 
قدرت �مانة قدرها 4000 درهم �لزمت �ملدعيه �يد�عها خزينة �ملحكمة . وحددت 
لها �ملحكمة جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/10/27 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف �لقاعة 

 ch2.D.19
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 524/ 2013 جتاري كلي                               
مبا  �القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م   �القم�شة  لتجارة  �شبحان  �شركة    -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�قام  �لقا�شم  قد  �حمد حممد  �بر�هيم حممد  �ي��ر�ن وميثله:  بنك �شادر�ت   / �ملدعي  �ن 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره 
)17.004.846.09 درهم( وبالت�شامن و�لتكافل مع �ملدعى عليهما �لثالث و�لر�بع يف حدود 
من   %14 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   دره��م(   360.000( وق��دره  مبلغ 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/11/11  
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا   ch2.E.21 ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة�
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/483   مدين كلي                      
نعلنكم  �الق��ام��ة   حمل  جمهول  �لتامني  لو�شطاء  �شان  �شركة   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2012/9/30 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح/ �شركة �لفجرة �لوطنية للتاأمني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)447.148.26 درهم( �ربعمائة و�شبعة و�ربعون �لفا ومائة وثمامنائة و�ربعون درهما 
وت�شة وع�شرون فل�شا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �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  10927 بتاريخ 2013/10/23    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/394 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/حممد 
�شعيد عي�شى علي �ل�شحي �جلن�شية: �الم��ار�ت    وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن 
د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة   ) البال�ستيك  لتجهيز  )ال�ساهني  �لتجاري  �ال�شم  يف  :ت��ن��ازل 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )46034( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة 
دروي�س  �جلن�شية:قمرب  �مل��دح��اين  خلفان  حممد  �ل�شيد:خلفان  بعجمان  و�ل�شناعة 
حممد �لبلو�شي �جلن�شية: �المار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
��شبوعني من تاريخ  �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء  �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10927 بتاريخ 2013/10/23     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/909  جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - ينج يل   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /جينجيز 
عليك  �ق��ام  ق��د  �ل�شويدي  �شاملني  ب��ن  حممد  علي  حمد   : وميثله  ليو  ه��وجن 
عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  بندب خبر متخ�ش�س مع  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
�ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�   ch1C.15 ب��ال��ق��اع��ة  ����س    9:30 �ل�����ش��اع��ة   2013/11/10
�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 �القل.ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
لإعالناتكم 

يرجى الت�سال على 
هاتف:024488300
فاك�ض :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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برعاية حمدان بن حممد 

فــريـــق �شكـــاي د�يـــف دبــي للر�ليـــات ي�شعـــد للمــرتبــة �لر�بعـــة لرتتــيب �لفـــرق
جنم الفريق را�سد الكتبي يناف�ض يف رايل اإ�سبانيا

برعاية حمدان بن حممد

جممع عقار�ت جمري� للجولف ي�شتعد ال�شتقبال جنوم �ل�شباق �إىل دبي يف بطولة مو�نئ دبي �لعاملية للجولف

�إ�شبانيا  �إىل  �لكتبي  ر����ش��د  ل��ل��ر�ل��ي��ات  دب��ي  د�ي���ف  �شكاي  ف��ري��ق  ت��وج��ه جن��م 
للم�شاركة خالل عطلة نهاية �الأ�شبوع �جلاري يف ر�يل �إ�شبانيا �جلولة 12 
من بطولة �لعامل للر�ليات )فيا( لهذ� �ملو�شم. و�شيقود ر��شد مع مالحته 
�الأملانية كارينا هيربيل �شيارة فورد في�شتا �آر 5. وكان ر��شد �لكتبي قد حقق 

موؤخر�ً ن�شر�ً حا�شماً يف ر�يل حملي �أملاين قبل �نتقاله �إىل �إ�شبانيا.
�أكتوبر   27 �الأح��د  وينتهي  �أكتوبر   24 �خلمي�س  �إ�شبانيا  ر�يل  و�شينطلق 
�شيدتها  �لتي   )5 �آر  في�شتا  )ف��ورد  �جلديدة  �شيارته  ��شتالم  ومنذ  �جل��اري 
و��شحاً  تقدماً  �لكتبي  �أظ��ه��ر  �ل�شيف،  ف�شل  �أو�خ���ر  يف  �شبورت  �أم  �شركة 
بال�شرعة و�الأد�ء وتاألق وحقق فوزه �الأول بلقب ر�يل منذ �نت�شاره يف ر�يل 

�الردن مع مالحه خالد �لكندي عام 2011.
ي��ر�م حالياُ  م��ا  �شيء على  ك��ل  يبدو  �لكتبي:  ر����ش��د  �الإم��ار�ت��ي  وق��ال بطلنا 
وي�شرين �أن �أرد �جلميل لفريق �شكاي د�يف دبي وكل من قدم �لرعاية يل. لقد 
�شاركت موؤخر�ً بر�يل �أملاين حملي و�عتربت �خلطوة كاختبار يل ول�شيارتي 

�أول مرة  �أ�شبانيا مبا�شرة، وكانت  قبل ر�يل 
�آر على دروب  �أقود فيها �شيارة فورد في�شتا 
ح�شوية وعرة يف �أملانيا، و�أنا م�شتعد لر�يل 
�لعرو�س  �أف�شل  لتقدمي  و�أتطلع  �إ�شبانيا 

خالل مر�حل �لر�يل . 
�الأخ���ر حل  فرن�شا  ر�يل  وب��ع��د جن��اح��ه يف 
�لكتبي يف �ملركز �لثامن يف بطولة �ل�شائقني 
يف �لفئة �لثانية من بطولة �لعامل للر�ليات 
بفريق  �شعد  بينما  جولة،   11 بعد  )فيا( 
���ش��ك��اي د�ي����ف دب����ي ل��ل��ر�ل��ي��ات �إىل �مل��رت��ب��ة 

�لر�بعة لرتتيب �لفرق.
و�أ�شاف �لكتبي: �شاأبذل ما بو�شعي الإنهاء �ملو�شم و�ل�شعود مبرتبة �لفريق 

�إىل �ملر�كز �لثالثة �الأوىل يف بطولة �لفرق . 

يف  للر�ليات  دبي  د�ي��ف  �شكاي  فريق  وي�شارك 
بطولة �لعامل للر�ليات 2013 برعاية �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لريا�شي.  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل 
ويحمل �لفريق خالل م�شاركته �لعاملية �شعار 
�ل��ع��رب��ي��ة  2020 دب����ي- �الإم�������ار�ت  )�ك�����ش��ب��و 
�مل��ت��ح��دة( يف م���ب���ادرة وط��ن��ي��ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
�لرتويج مللف لوؤلوؤة �خلليج �لتي تناف�س عدد� 
�حل��دث  ��شت�شافة  ب�����ش��رف  ل��ل��ف��وز  �مل���دن  م��ن 

�لعاملي �لكبر. 
�ملت�شابق  ل��ل��ر�ل��ي��ات  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  �لثانية  �لفئة  بطولة  يف  وي�����ش��ارك 
�لبولندي روبرت كوبيكا �لذي يعد �ملر�شح �الأبرز للفوز باللقب هذ� �ملو�شم، 
�أي�شاً  ويعتزم  �آخ��ر  ر�أي  له  �لكو�ري  �لعزيز  عبد  �لقطري  �ملت�شابق  �أن  رغم 

بني  عارمة  مناف�شة  �إ�شبانيا  ر�يل  مر�حل  و�شت�شهد  �لبطولة.  بلقب  �لفوز 
�لكو�ري وكوبيكا على �للقب.

من جهة �أخرى، وبعد فوز �لفرن�شي �شيبا�شتيان �أوجيه بلقب بطولة �لعامل 
م�شبقاً، فان �ل�شر�ع �شي�شتمر بال هود�دة للفوز باملركز �لثاين بني �ملت�شابق 
�لبلجيكي تري نوفيل و�لفنلندي ياري ماتي التفاال، ورمبا يفجر �ملت�شابق 
�الإ�شباين د�ين �شوردو مفاجاأة من �لعيار �لثقيل يف ر�يل بالده يف كاتالونيا. 
ويتخد �لر�يل من منتجع �شالو على �شاطئ كو�شتا دو�ر� �الإ�شباين مقر�ً له، 
وي�شم �لر�يل يومني من �ملر�حل �الأ�شفلتية �ل�شريعة يليها �لق�شم �الأخر 

من �لدروب �حل�شوية و�لرت�بية.
ثم  �شالو �شباح �خلمي�س ومن  بجو�ر  د�ون  �شيك  �ل��ر�يل مبرحلة  وي�شتهل 
بد�ية �حتفالية يف بر�شلونة الحقاً نف�س �ليوم، ليم�شي �ل�شائقون الجتياز 
يف  �لتوقف  ��شرت�حة  دون  من  �لظالم  جنح  حتت  �أ�شفلتية  مر�حل  ثالثة 

مركز �ل�شيانة. قبل ��شتئناف �ملناف�شة �شباح �ليوم �لتايل.

بد�أت �ال�شتعد�د�ت على قدم و�شاق يف جممع 
ع���ق���ار�ت ج��م��ر� ل��ل��ج��ول��ف ال���ش��ت��ق��ب��ال 60 
قائمة  على  �جلولف  العبي  �أب��رز  من  العباً 
�ل�����ش��ب��اق �إىل دب���ي يف ب��ط��ول��ة م���و�ن���ىء دب��ي 
�شمو  ب��رع��اي��ة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  للجولف  �لعاملية 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
وذل��ك خالل  �لريا�شي،  دبي  رئي�س جمل�س 
على  �ملقبل  نوفمرب   17  �  14 م��ن  �ل��ف��رتة 
�أر�س ملعب �إيرث يف جممع عقار�ت جمر� 
ماليني   8 جو�ئزها  قيمة  وتبلغ  للجولف، 

دوالر �أمريكي.
و���ش��ت��ق��ام �جل�����والت �الأخ������رة م���ن �ل�����دوري 
�الأوروب��������ي يف �ل�����ش��ني وت��رك��ي��ا يف غ�����ش��ون 
�الأ�شابيع �لثالثة �ملقبلة قبل �نتقال �ل�شباق 
�لعاملية  دب���ي  م��و�ن��ى  ب��ط��ول��ة  �إىل  دب���ي  �إىل 
للجولف يف جممع عقار�ت جمر� للجولف. 
وقد �أ�شدل �ل�شتار موؤخر�ً على بطولة هاند� 
�أ�شرت�ليا و�لتي فاز  برث �نرتنا�شيونال يف 
�لعمر  م��ن  �لبالغ  �ل��ك��وري  �ل��الع��ب  بلقبها 
23 عاماً ِجن جيونغ، �لذي �حتفل بتحقيق 
ون���ال  �الأوروب��������ي  �ل������دوري  ل���ه يف  ف����وز  �أول 
نتيجة لذلك بطاقة تاأهل للمناف�شة عامني 

متتاليني يف �لدوري �الأوروبي. 
�لالعبني  �أمل��ع  بع�س  يبذل  �لوقت،  ذ�ت  ويف 
يف ذيل قائمة �ل�شباق �إىل دبي جهود�ً كبرة 
لنيل بطاقات �لتاأهل للعب يف جوالت �لدوري 
�لنخبة من  2014، ومنهم  ع��ام  �الأوروب���ي 
�ل��الع��ب��ني �ل��ف��ائ��زي��ن ب���ال���دوري �الأوروب������ي 
�شابقاً مثل �أوليفر في�شر وجيم�س كينغ�شتون 
وريت�شارد فين�س وفريدريك �أندر�شون. وقد 
�أ���ش��ع��ف �حل����ظ �ل���الع���ب �الإي���رل���ن���دي بيرت 
بعد  �أخ����ر�ً  �ل�����ش��ع��د�ء  تنف�س  �ل���ذي  الوري 
دوري  يف  للمناف�شة  �ل��ت��اأه��ل  بطاقة  ن��ال  �أن 
�ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل. و�أع����رب الوري ع��ن �رت��ي��اح��ه 
ي�شبق يل  ق��ائ��اًل: مل  �ل��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة  بنيل 
�أن ت��ع��ر���ش��ت مل��ث��ل ه����ذه �ل�����ش��غ��وط ك��م��ا يف 
�أ�شتطع  ومل  �الأخ����رة.  �لثمانية  �الأ���ش��اب��ي��ع 
�لكفاية  ف��ي��ه  �ل��ط��ع��ام مب��ا  ت��ن��اول  �أو  �ل��ن��وم 
و�أ�شاف �لالعب �لفائز بلقب بطولة �إ�شبانيا 

للجولف �شابقاً. ال �أمتنى الأي العب �آخر �أن 
يعاين كما عانيت قبل ح�شويل على بطاقة 
في�شر  رو���س  �لالعب  ��شتطاع  كما   . �لتاأهل 
�ل��ت��اأه��ل ل��الن�����ش��م��ام �إىل ق��ائ��م��ة �ل��الع��ب��ني 
�ل�شتني �الأو�ئل على قائمة �ل�شباق �إىل دبي 
مو�نىء  بطولة  يف  �ملقبل  �ل�شهر  للمناف�شة 
دبي �لعاملية � خامتة جوالت �ل�شباق �إىل دبي 
و�ل��دوري �الأوروب��ي هذ� �ملو�شم. حيث �شعد 
وقال  �لقائمة.  على   43 �ملرتبة  �إىل  في�شر 
في�شر: كنت �شاأ�شعر بال�شعادة لو فزت بلقب 
��شتطعت  لكنني  �ملو�شم،  و�حدة هذ�  بطولة 
لالن�شمام  �أهلتني  متقدمة  م��ر�ك��ز  �إح���ر�ز 

للمناف�شة �ملرتقبة يف دبي .
�أح��رز و�شافة بطولة هاند�  وكان في�شر قد 
�أ���ش��رت�ل��ي��ا خلف  ب���رث �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال يف 
�ل���الع���ب �ل���ك���وري ِج����ن ج��ي��ون��غ. م���ا يعني 
�أن���ه ���ش��ي��ب��د�أ �ل��ل��ع��ب يف ب��ط��ول��ة ب��ي �م دبليو 
م��ادي  �أر����س ملعب  ت��ق��ام على  �ل��ت��ي  ما�شرت 
ل��ي��ك م����االري����ن ل��ل��ج��ول��ف يف ���ش��ن��غ��ه��اي يف 
�ل�شني خالل �لفرتة بني 24 � 27 �أكتوبر 
7 ماليني  وت��ب��ل��غ قيمة ج��و�ئ��زه��ا  �جل����اري 
�أمريكي. وتعترب و�ح��دة من جولتني  دوالر 
�ل�شينية  �حل��ا���ش��رة  يف  ت��ق��ام��ا  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني 
�جلولف  الع��ب��ي  �أع��ظ��م  مب�شاركة  �شنغهاي 
ل�شد  ��شتعد�د�ً  ب�شحذ هممهم  �لذي �شرعو� 

رحالهم �إىل دبي �لعاملية للجولف.
وب���ان���ت���ظ���ار �ن����ط����الق ب���ط���ول���ة م����و�ن����ئ دب���ي 
�جلولف  العبو  يخو�س  للجولف،  �لعاملية 
�ل�����ش��ني وت��رك��ي��ا �شيكون  ث���الث ج����والت يف 
�ل�شتني  �لالعبني  حتديد  يف  مهم  دور  لها 
�لذين  دبي  �إىل  �ل�شباق  قائمة  �الأو�ئ��ل على 
�شيتاأهلون للمناف�شة يف جولة دبي �ملرموقة، 

خامتة جوالت �ملو�شم.
و�شيبد�أ �لالعب �ل�شويدي هرنيك �شتين�شون 
م��ت�����ش��در ق��ائ��م��ة �ل�����ش��ب��اق �إىل دب���ي �ط���الق 
�شنغهاي.  يف  �جل��ول��ف  ل��ك��رة  ت�����ش��دي��دة  �أول 
دبي  �إىل  �ل�شباق  قائمة  �شتين�شون  ويت�شدر 
�أقرب  على  ي��ورو   425.573 بفارق  حالياً 
مناف�س وهو العب �إيرلند� �ل�شمالية جرمي 

ماكدويل.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �أبوظبي 
للفئة  �أبوظبي  فريق  م�شاركة  �أن  �لبحرية  للريا�شات  �لدويل 
�أجل  من  ياتي  �الأوىل  �لفئة  ل��زو�رق  �لعامل  بطولة  �الأوىل يف 
�لبطوالت  يف  �ملتو��شل  و�حل�شور  �الإم��ار�ت��ي  �لتمثيل  تعزيز 
يف  ح�شور  �الإم���ار�ت  لريا�شة  يكون  ولكي  �ل�شخمة  �لبحرية 
�أهم ما ينظمه �الحتاد �لدويل للريا�شات �لبحرية من �أن�شطة 
مت�شابقون  �شمو:لدينا  .وق��ال  �لعامل  م�شتوى  على  وبطوالت 
�ملناف�شة وحظوظهم قوية يف حتقيق  �أق��وي��اء يف ه��ذه  و�أب��ط��ال 
�ملر�كز �الأوىل وي�شنعون �لتفوق يف هذه �لبطولة. وكان زورق 

�أبوظبي 5 بقيادة ر��شد �لطاير وفالح �ملن�شوري قد �شارك يف 
�جلولة �لثالثة من بطولة �لعامل لزو�رق �لفئة �الأوىل و�لتي 
�أقيمت يف مدينة تر��شينا �الإيطالية وخرج من �ل�شباق بعد �أن 
�مل�شاركة  �أنها  ويذكر   . �ملناف�شة  عن  �أبعده  فني  لعطل  تعر�س 
�لر�شمية �لثانية للمت�شابقني معا حيث �ن�شم فالح هذ� �ملو�شم 
ف��ق��ط م��ع ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي وق���دم م�شتوى ك��ب��ر� يف �جل���والت 
�ملا�شية و�لتي ظهر من خاللها يف هذه �لبطولة. وعلى �شعيد 
مت�شل �شهدت جولة تر��شينا �جتماعا ما بني فريق �أبوظبي 
للفئة �الأوىل وبني �الأمريكي ر�ندي �شيزم مدير م�شنع �إم تي 
�ل��زورق �جلديد للفريق و�لذي �شي�شارك  �آي و�ملكلف بت�شنيع 
من خالله يف �ملو�شم �ملقبل يف بطولة �لعامل للفئة �الأوىل وقد 
حر�س ر�ندي على �أن يعطي للمت�شابقني فر�شة طرح �آر�ئهم 

من  �ملطلوبة  و�لتجهيز�ت  �جلديد  �ل��زورق  حول  وت�شور�تهم 
�ملو�شم  يف  �لبطولة  لقب  على  و�جل���ادة  �لقوية  �ملناف�شة  �أج��ل 
�لقادم. من ناحيته �أكد �شامل �لرميثي رئي�س بعثة �لفريق �أن 
�أن يكون  �أجل  �ملت�شابقني مع ر�ن��دي كان �شروريا من  �جتماع 
�ل���زورق و�إع����د�ده يف  ل��دى �مل�شنع روؤي���ة و��شحة ع��ن حت�شر 
مر�حله �الأخرة وما هي �لقيا�شات �ملنا�شبة للمت�شابقني موؤكد� 
لتحقيق  �ل�شعي  �شل�شلة  يف  �الأه���م  �حللقة  ه��م  �ملت�شابقني  �إن 
للم�شنع  بالن�شبة  ر�أيهم مهما جد�  كان  وقد  و�لتفوق  �لنجاح 
�لذي يقوم بتجهيز �لزورق حيث �أن �لطاير لديه خربة كبرة 
�ل��زورق �جلديد  و�شيتم جتهيز  �ل�شباقات  �مل�شاركة يف هذه  يف 
من  �لقادمة  �لن�شخة  يف  للم�شاركة  �ل��ق��ادم  �ملو�شم  ب��د�ي��ة  م��ع 

�لبطولة.

�شلطان بن خليفة يوؤكد �أن م�شاركة �بوظبي يف بطولة �لعامل للزو�رق تعزيز لريا�شة �الإمار�ت

البولندي روبرت كوبيكا 
ي�سعى للفوز بلقب بطولة 
العامل الفئة الثانية يف 

كو�ستا دوارا

•• ابوظبي- الفجر

بد�أ متطوعو برنامج "تكاتف" للتطوع �الجتماعي �لتابع 
حلبة  يف  ت��دري��ب��ات��ه��م  �ل�����ش��ب��اب  لتنمية  �الإم�����ار�ت  ملوؤ�ش�شة 
ج��ائ��زة  ���ش��ب��اق  تنظيم  يف  م�شاركتهم  �شمن  ي��ا���س  م��ر���ش��ى 
 2013 �أبوظبي  للفورموال1  �لكربى  للطر�ن  �الحت��اد 
�أكتوبر  و�لتي تنطلق فعالياتها يف �حلادي و�لثالثني من 

وحتى �لثالث من نوفمرب 2013.  
مر�شى  حلبة  يف  �لتدريبات  خ��الل  �ملتطوعون  تعرف  وق��د 
�ملهام  على  �ل��ك��ربى  �جل��ائ��زة  �شباق  ت�شت�شيف  �لتي  يا�س 
للعام �خلام�س على  �إليهم خالل م�شاركتهم  �شتوكل  �لتي 
مئات  ب��ت��وف��ر  "تكاتف"  ب��رن��ام��ج  �شيقوم  ح��ي��ث  �ل��ت��و�يل 
�لريا�شية  �لفعالية  ه��ذه  �إد�رة  يف  للم�شاعدة  �ملتطوعني 
�ل��دول��ي��ة و ق��د ق��ام��ت جم��م��وع��ة م��ن ق��ي��اد�ت �ملجموعات 
ذ�ت �خلربة بتدريب �ملتطوعني على �لتعامل مع عدد من 
مو�قعهم  على  كذلك  تعرفو�  و  �ملحتملة  �ل�شيناريوهات 

�ملختلفة يف حلبة �ل�شباق.   
وع��ل��ى غ���ر�ر �الأع�����و�م �ل�����ش��اب��ق��ة ���ش��ي��ق��وم م��ت��ط��وع��و تكاتف 
ب��ل��ع��ب دور ه����ام ب��ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ط ت��ن��ظ��ي��م �أح������د�ث ���ش��ب��اق 
�أبوظبي  للفورموال1  �ل��ك��ربى  للطر�ن  �الحت���اد  ج��ائ��زة 
و�شمان  بامل�شجعني  و�لرتحيب  �ال�شتقبال  ذلك  ويت�شمن 
�خل��ربة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�شباق  خ��الل  �جل��م��ه��ور  �شالمة 
�لتي �شيكت�شبها �ملتطوعني من خالل تفاعلهم مع  حدث 
و  �الإم����ار�ت  �أر����س  ي��ق��ام على  ع��امل��ي  ريا�شي على م�شتوى 
ومهار�تهم  �هتماماتهم  تنمية  على  �شي�شاعدهم  م��ا  ه��و 
�لفعاليات  �إد�رة  و  �ل�����ش��ي��ار�ت  ري��ا���ش��ة  �أح����د�ث  تنظيم  يف 

�جلماهرية �لكربى. 
 كما يقوم متطوعو �لربنامج �لوطني �لتطوعي لال�شتجابة 

ب��دور مهم خالل فعاليات هذه  �شاند  �لطو�رئ  يف ح��االت 
�ل�شنة حيث يتوىل متطوعو �شاند مهمة ��شتقبال وتنظيم 
�شر  من  �لتاأكد  و  �ل�شهامة  منطقة  يف  �ملتطوعني  و�إد�رة 

�لعمليات هناك ب�شال�شة وي�شر.   
يف  ل��ل��رب�م��ج  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �حلب�شي  م��ي��ث��اء  وق��ال��ت 
موؤ�ش�شة �الإمار�ت لتنمية �ل�شباب �إن تدريب �ملتطوعني هنا 
يتكون  �حل��دث حيث  تر�شيخ جن��اح  �مل�شاهمة يف  �شاأنه  من 
م��ن خمتلف مناطق  �أع��م��ار خمتلفة ج���اءو�  م��ن  �ل��ف��ري��ق 
�لدولة للقيام بدورهم و قد �شهدت بنف�شي حما�شهم �لذي 
و�مل�شاركني  للجمهور  ��شتقبالهم  ح��ف��اوة  على  �شينعك�س 

�لذين �شيتو�فدون على �الإمار�ت من كافة �أرجاء �لعامل.
يعترب  �لكربى  �لعاملية  �الأح���د�ث  يف  �لتطوع  �إن  و�أ�شافت 
�الأخ��رى، وطريقة  �لثقافات  فر�شة للتعرف على خمتلف 
ر�ئعة الكت�شاب �خلرب�ت �لتي ي�شعى لها �ل�شباب �الإمار�تي 
�إح����دى �مل��ت��ط��وع��ات يف  ك��ل ع���ام. وق��ال��ت ع��ل��ي��اء �ل�شام�شي 
تكاتف �إن �لتطوع يعترب فر�شة للقيام بو�جبنا �الجتماعي 
تكاتف  ينظمها  �لتي  �لتدريبات  من  كثر�ً  ��شتفدنا  قد  و 
�لتي  ملهامنا  ��شتيعابنا  ل�شمان  و��شح  بجهد  قامو�  فقد 

�شنتوالها خالل حدث كبر مثل �شباق �لفورموال1. 
با�شتقبال  تكاتف  متطوعو  �شيقوم  �أي�شاً  مهامهم  و�شمن 
�شيوف �الإمار�ت �لقادمني مل�شاهدة �شباق �جلائزة �لكربى 
و  �ل���زو�ر  كبار  مر�فقة  و  �مل�شجعني  نقل  عملية  تنظيم  و 
�إىل  تقدمي �لدعم ل�شيوف حلبة مر�شى يا�س وتوجيههم 
ملمثلي  �مل�����ش��اع��دة  ت��ق��دمي  ك��ذل��ك  و  �ملن�شات  يف  مقاعدهم 
منطقة  يف  �لنقل  م��رك��ز  يف  و��شتقبالهم  �الإع���الم  و�شائل 
با�شتخد�م  �مل�شجعني  �نتقال  �شهولة  �شمان  و  �ل�شهامة 
�شيار�ت �ل�شيافة �ملخ�ش�شة من تكاتف د�خل حلبة مر�شى 

يا�س و عامل فر�ري �أبوظبي. 

متطوعو تكاتف يتعرفون على مهامهم ومو�قعهم يف �شباق 
جائزة �الحتاد للطري�ن �لكربى للفورموال 1 - 2013

تخو�س �ليابان مبار�تني وديتني يف كرة �لقدم �ل�شهر �ملقبل يف جولة �وروبية بعد �شهر من خ�شارتها 
�مام �شربيا ورو�شيا �لبي�شاء وديا.

على  �خلام�شة  للمرة  �ملونديال  �ىل  تاأهلت  �لتي  �ليابان  م��درب  ز�ك��روين  �لربتو  �اليطايل  وق��ال 
مكانتنا  تقييم  ميكننا  �مل�شتوى.  عالية  منتخبات  مو�جهة  هو  �خلارجية  جولتنا  ه��دف  �ل��ت��و�يل: 
بعد ثالثة  بروك�شل  �لثاين نوفمرب يف  ت�شرين   19 بلجيكا يف  �ليابان مع  وتلعب  ب�شرعة.  �لعاملية 
و�نرت ويوفنتو�س  �لذي درب ميالن والت�شيو  ز�ك��روين  وتابع  �يام من مو�جهة هولند� يف غنك. 
بلجيكا هي  �ن  �عتقد   :2010 �لعامل  كاأ�س  بعد  �الزرق  �ل�شامور�ي  �ال�شر�ف على  �اليطالية قبل 

�لفريق �ال�شرع منو� يف �وروبا.

�ليابـــان تو�جـــــه هولنــــد� 
وبلجيكـــــا وديــــا 
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•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

يف �إطار �هتمامات �للجنة �الأوملبية �لبحرينية باإعد�د 
�ل���ك���و�در �الإد�ري�������ة و�ل��ف��ن��ي��ة يف �مل���ج���االت �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
لق�شم  �ل�شنوية  �خل��ط��ة  ل��رب�م��ج  وت��ن��ف��ي��ذ�ً  �ملختلفة، 
2013، ينظم  �ل��ري��ا���ش��ي ل��ع��ام  �ل��ت��دري��ب و�ل��ت��ط��وي��ر 
�حلركي  �لتحليل  برنامج  يف  متخ�ش�شة  دورة  �لق�شم 
من  �لفرتة  خ��الل  في�س(  )�ل���د�رت  �لفردية  لالألعاب 
17 ل��غ��اي��ة 21 ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل ب��ق��اع��ة �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
�ملنامة  بنادي  �لكائن  و�لتطوير  �لتدريب  ق�شم  مبقر 

باجلفر.
و�شتكون �لدورة خمتلفة من حيث �مل�شمون عن بقية 
كيفية  �مل�شاركني  تعليم  �شيتم  حيث  �ملا�شية،  �ل��دور�ت 
لعبة،  ك��ل  ح�شب  �حل��رك��ي  �لتحليل  ب��رن��ام��ج  ت�شميم 
و�شيحا�شر يف �لدورة خبر )�لد�رت في�س( و�ملحا�شر 
�ملعتمد من قبل �ل�شركة �ل�شوي�شرية �مل�شنعة للربنامج 
كافة  و�لتطوير  �لتدريب  ق�شم  ويدعو  فخرو  حممود 
�لتو��شل  �لوطنيني  �ملدربني  من  بامل�شاركة  �لر�غبني 
�أن ميتلك �مل�شارك  مع ق�شم �لتدريب و�لتطوير، على 

ويندوز7  بنظامي  �الآيل  �حل��ا���ش��ب  ����ش��ت��خ��د�م  م��ه��ارة 
 24 بتاريخ  للت�شجيل  موعد  �آخ��ر  وح��دد  وويندوز8، 

�أكتوبر �جلاري.

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

ت�����ش��ارك �ل��ل��ج��ن��ة �الأومل���ب���ي���ة �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة يف �ج��ت��م��اع 
�جلمعية �لعمومية �خلام�س ع�شر الحتاد �لعاب غرب 
دولة  يف  �خلمي�س  غد  ي��وم  م�شاء  �شيعد  و�ل��ذي  ��شيا 
�لكويت برئا�شة �ل�شيخ طالل �لفهد �الأحمد �ل�شباح 
�ملو��شيع  من  �لعديد  ملناق�شة  وذل��ك  �الحت��اد  رئي�س 

�ملطروحة على جدول �عمال �الجتماع .
باأعمال  �لقائم  �الإجتماع  يف  �الأوملبية  �للجنة  وميثل 
�الم����ني �ل��ع��ام �ل�����ش��ي��د ع��ب��د �ل��رح��م��ن ���ش��ادق ع�شكر 
�ل�شيد  �لدولية  للعالقات  �لتنفيذي  �ملن�شق  ير�فقه 
�لكويت  دول��ة  �ىل  �شيتوجهان  �للذين  �لز�يد  حممد 

م�شاء �ليوم.
�لعمومية  �جلمعية  �إج��ت��م��اع  �إع��م��ال  ج���دول  وي�شمل 
الإحت����اد �أل���ع���اب غ���رب �آ���ش��ي��ا �ل��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى حم�شر 
،و�عتماد  ��شيا  غرب  �لعاب  الحت��اد  �ل�شابق  �الجتماع 
�ل�شابقة  للفرتة  �ملالية  و�لبيانات  �الد�ري���ة  �لتقارير 
ل����الحت����اد، ك���م���ا ���ش��ت��ن��ظ��ر �جل��م��ع��ي��ة �ل���ع���م���وم���ي���ة يف 
�لعاب  �حت��اد  �د�رة  جمل�س  من  �ملقدمة  �الق��رت�ح��ات 
�الع�شاء  �لوطنية  �الوملبية  �للجان  ومن  ��شيا  غرب 

يف �الحتاد ،كما �شيتم مناق�شة موعد عقد �قامة دورة 
�لعاب غرب ��شيا �ملقبلة. 

••را�س اخليمة-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
بق�شر  �م�س  �خليمة  ر�أ���س  �الأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�شو 
�شموه �ل�شيخ �شلمان بن �إبر�هيم �آل خليفة رئي�س �الحتاد 
�الآ�شيوي لكرة �لقدم �لذي يزو �لبالد مبنا�شبة ��شت�شافة 
�الم����ار�ت  للنا�شئني  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �ل���دول���ة 
�ملو��شيع  ����ش��ت��ع��ر����س  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى   .2013
�ملتعلقة بال�شاأن �لريا�شي على م�شتوى �لقارة �الآ�شيوية 
و�أهم �لرب�مج و�خلطط �ال�شرت�تيجية �لتي من �شاأنها 
تطوير �لكرة �الآ�شيوية و�لنهو�س بها �إىل م�شاف �لكرة 

�لدولة  ��شتعد�د�ت  �إىل  �للقاء  �لتطرق  �لعاملية. كما مت 
ال���ش��ت�����ش��اف��ة �حل����دث �ل��ع��امل��ي �مل��ت��م��ث��ل يف ك��اأ���س �ل��ع��امل 
للنا�شئني �المار�ت 2013 حتت 17 �شنة �ملقامة حاليا 
من 17 �أكتوبر حتى 8 نوفمرب �ملقبل و�لتي ت�شت�شيف 
�مارة ر��س �خليمة �حدى جمموعاتها �ل�شت. من جانبه 
�أ�شاد �ل�شيخ �شلمان بن �إبر�هيم �آل خليفة باال�شت�شافة 
ما  بف�شل  �لنا�شئني  ملونديال  �الم���ار�ت  لدولة  �ملميزة 
باأف�شل  جم��ه��زة  ريا�شية  من�شاآت  م��ن  �ل��دول��ة  متتلكه 
ب��ال��ك��و�در  و�مل��دع��وم��ة  �حل��دي��ث��ة  �لريا�شية  �لتجهيز�ت 
وطنية �ملوؤهلة و�لقادرة على تنظيم خمتلف �لفعاليات 
و�لبطوالت �لعاملية ما يعك�س �شورة م�شرفة عن تطور 

ثمن  كما  و�الأ���ش��ي��وي��ة.  و�ل��ع��رب��ي��ة  �خلليجية  �ل��ري��ا���ش��ة 
ر��س  �م��ارة  �لقدم جهود  لكرة  �الآ�شيوي  رئي�س �الحت��اد 
�لعامل  لكاأ�س  �لثانية  �ملجموعة  ��شت�شافة  يف  �خليمة 
للنا�شئني و�لتي ت�شم �يطاليا ونيوزيلند� و�الوروجو�ي 
�مكانيات  �ملحلية من  �للجنة  وكوت ديفو�ر وما تقدمه 
�لعاملية  �لتظاهرة  الإجن��اح  وت�شهيالت  ومعنوية  مادية 
 . للبطولة  �مل�شت�شيفة  �ل��دول��ة  �إم�����ار�ت  ب��ب��اق��ي  �أ���ش��وة 
ح�شر �للقاء �شعادة �شامل �ل�شرهان م�شت�شار حاكم ر�أ�س 
�خليمة و�شعادة حممد �حمد �لكيت �مل�شت�شار بالديو�ن 
�المري وحمد �ل�شام�شي مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 

و�ل�شيافة وعدد من �مل�شوؤولني .. 

حاكم ر�أ�ص �خليمة ي�شتقبل رئي�ص �الحتاد �الآ�شيوي لكرة �لقدم

ك��ان��ت �جل��م��اه��ر �مل��ح��ل��ي��ة �ل��ت��ي ح�����ش��رت م��ب��ار�ة 
لكاأ�س  �الأوىل  �ملجموعة  يف  و�ل��رب�زي��ل  �الإم����ار�ت 
 FIFA �لعامل حتت 17 �شنة �الإمار�ت 2013 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب حم��م��د ب���ن ز�ي����د ب��ط��ري��ق��ه��ا مل��غ��ادرة 
�مل��ل��ع��ب ق��ب��ل دق��ي��ق��ة و�ح�����دة م���ن ن��ه��اي��ة �ل��ل��ق��اء، 
عندما �أر�شل حممد �لعكربي كرة طويلة و�شلت 
م�شيدة  ك�شر  �ل��ذي  �ل��ع��ام��ري  ز�ي��د  �ملهاجم  �إىل 
ماركو�س  �ل��رب�زي��ل��ي  �حل��ار���س  وتخطى  �لت�شلل 
يحتفل  مل  وبينما  �خل����ايل.  �مل��رم��ى  يف  لي�شجل 
�أن �جلماهر  �إال  �لعامري بالهدف �لذي �شجله، 
�لرغم  على  �ل��ه��دف  ب��ه��ذ�  �شعيدة  ك��ان��ت  �ملحلية 
�أ�شحاب  متنع  ق��د  و�ل��ت��ي  �لقا�شية  �لنتيجة  م��ن 
�الأر�س من مو��شلة �مل�شو�ر بالبطولة حيث كانت 
�خل�شارة هي �لثانية له على �لتو�يل بعد �ل�شقوط 
�أمام هندور��س. ولكن هذ�  �الإفتتاحية  �ملبار�ة  يف 
�لهدف �لذي �شجله �لعامري حمل �أهمية كبرة 
�أول العب  �إث��ره  �أ�شبح على  لالعب �لو�عد حيث 
�إم��ار�ت��ي ينجح بت�شجيل ه��دف �أم��ام �ل��رب�زي��ل يف 
�لبلدين  بني  �لعمرية  �لفئات  مو�جهات  خمتلف 
حيث مل ي�شبق الأي العب �إمار�تي �أن ز�ر �ل�شباك 
FIFA. مبو�جهة �لرب�زيل. وعندما �شاأل موقع
�لعامري عن �أهمية هذ� �لهدف بالن�شبة   com
�أمر  �إن��ه  يقول  �أن  قبل  باالإجابة  م���رتدد�ً  ك��ان  له 
و�أن  �ل��رب�زي��ل��ي  �ملنتخب  مبرمى  �أ�شجل  �أن  ر�ئ��ع 

�الأم��ر ولكن  �إمار�تي يقوم بهذ�  �أول العب  �أك��ون 
ب�شبب  �شعيد�ً  ول�شت  ع��ادي  �شعور  �لوقت  بنف�س 

�خل�شارة �لقا�شية �لتي تلقيناها. 
خجل وتوا�سع

بالن�شبة  �أي�شاً  �ملتناق�شة  �مل�شاعر  �شبب  يكون  قد 
�أنه مل ي�شارك  16 هو  لالعب �لذي يحمل رقم 
يف �مل���ب���ار�ة ك��اأ���ش��ا���ش��ي ح��ي��ث دخ���ل ك��ب��دي��ل ب��د�ي��ة 
�إال  فر�شة  على  بينما مل يح�شل  �لثاين  �ل�شوط 
وبالتايل  ه��ن��دور����س  �أم���ام  فقط  دقيقتني  للعب 
رمب���ا ك���ان مي��ن��ي �ل��ن��ف�����س ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى وق��ت 
�ل��ذي  �ل��ع��ام��ري،  �أن  �إال  �مللعب  �أر����س  على  �أك���ر 
�الإمار�تي،  �ملنتخب  ب�شفوف  العب  �أ�شغر  يعترب 
��شتطرد قائاًل هذ� �لقر�ر يعود بالدرجة �الأوىل 
�أع��ط��اين ثقة  �ل���ذي  �لفني  �مل���درب و�جل��ه��از  �إىل 
�لثقة  وه��ذه  �ملنتخب  �شفوف  �إىل  ب�شمي  كبرة 
كانت د�فعاً كبر�ً بالن�شبة يل لتقدمي �أد�ء جيد.  
18 ه��دف��اً خالل  و�أ���ش��اف �ل��الع��ب �ل���ذي �شجل 
22 م���ب���ار�ة خ��ا���ش��ه��ا �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي م��ع فريق 
يهم  ال  يل  بالن�شبة  �لنا�شئني  ومنتخب  �جلزيرة 
�أدخل  عندما  �حتياطياً  �أم  �أ�شا�شياً  �شاركت  ما  �إذ� 
يف �ل�شوط �لثاين، �أحاول ��شتغالل �لفر�س �لتي 
�ملتعبني  على العبي �خل�شم  و�ل�شغط  ت�شنح يل 

م�شتغاًل �شرعتي ولياقتي �جليدة. 

و�إذ� ما كان �لهدف �شيفتح �لباب �أمامه من �أجل 
�أن  �ل��الع��ب �خل��ج��ول يجب  ق��ال  و�ع���د  م�شتقبل 
�أبذل جهد �أكرب من �أجل �الإرتقاء �أكر مع نادي 
�جل��زي��رة وم��ع �لوقت ف��اإن �الأم���ور �شتكون جيدة 
م�شرتي  ت��ك��ون  الأن  �أط���م���ح  ح��ي��ث  يل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

�لكروية مميزة. 
 التم�سك بالأمل

���ش��ت��ك��ون م���ب���ار�ة �مل��ن��ت��خ��ب �الإم����ار�ت����ي �الأخ�����رة يف 
مبو�جهة   2013 �الإم���ار�ت  من  �الأوىل  �ملجموعة 
�ملنتخب �ل�شلوفاكي �لذي ح�شد نقطة و�حدة فقط 
من مبار�تني وبالتايل �شيكون على كال �ملنتخبني 
�لنتائج �الأخ��رى مل�شلحة  �أن تلعب  �أمل  �لفوز على 
�لفائز يف �للقاء وعلى �لرغم من �شعوبة �ملو�جهة 
�إال �أن �لعامري حتدث بثقة كبرة عن قدرة فريقه 
ع��ل��ى �ل��ف��وز ح��ي��ث ق���ال ل��ق��د ���ش��ب��ق و�أن ف��زن��ا على 
3-1 يف مبار�ة ودية حت�شرية  �شلوفاكيا بنتيجة 
حتقيق  با�شتطاعتنا  ون��ح��ن  للبطولة  ����ش��ت��ع��د�د�ً 
�ل��ف��وز م��ن �أج���ل �إر���ش��اء �جل��م��اه��ر �ل��ت��ي ن��اأم��ل �أن 
ت�شاندنا جمدد�ً.  قد يكون �شبب ثقة �ملهاجم، �لذي 
بالن�شبة  �أعلى  مثاًل  رونالدو  �لرب�زيلي  يتخذ من 
�أنه �شجل هدفني �أمام �ملنتخب �ل�شلوفاكي  له، هو 
يف تلك �ملو�جهة وبالتايل فاإنه �شيطمح لتكر�ر هذ� 
�الأمر جمدد�ً يوم �الأربعاء �ملقبل من �أجل م�شاعدة 

بالبطولة  له  �الأول  �لفوز  لتحقيق  ب��الده  منتخب 
و�إنهاء مرحلة �ملجموعات بانت�شار م�شّرف وتتوفر 
�ل��ت��ذ�ك��ر �مل��ج��ان��ي��ة ب���ن���اًء ع��ل��ى �أول���وي���ة �ل��و����ش��ل��ني 

وحتى نفاذها يف �ملالعب �ل�شتة �مل�شت�شيفة يف �أيام 
�ملباريات و متاجر خمتارة لهوملارك يف جميع �أنحاء 
www. الإم����ار�ت �أو ع��رب �الإن��رتن��ت ع��رب �مل��وق��ع�

منطقة  ويف   fifa.com/u17worldcup
�مل�شجعني �لر�شمية لبطولة كاأ�س �لعامل حتت 17 

�شنة. 

بعد خ�سارة املنتخب القا�سية امام الربازيل

م�شاعر متناق�شة لبديل �الإمـار�ت �لناجح

•• خالد النقبي- راأ�س اخليمة:

للنا�شئني  �لعامل  كاأ�س  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �متدحت 
�المنية  للجنة  �ملتميز  �الد�ء   )2013 )�الم���ار�ت-  �لقدم  لكرة 
�حمدعبد�هلل  �لر�ئد  برئا�شة  للمونديال  �لثانية  �ملجموعة  عن 
جكه يف �شر �ملباريات �لتي تقام يف ��شتاد �المار�ت يف ر�أ�س �خليمة 
�ل�شلة  ذ�ت  �الم��ور  لكل  �ملتميز  بالتنظيم  يتعلق  فيما  خ�شو�شا 

وتوزيه �ملهام �المنية �لتي �شاعدت باالرتقاء باملردود �لفني �لعام 
للتنظيم ومبا يعك�س �ل�شورة �اليجابية �ملثلى ال�شت�شافة �لدولة 
للمونديال جاء ذلك خالل تفقد �لعقيد عو�س �لظاهري رئي�س 
م�شتوى  على  للنا�شئني  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة  �الأمنية  �للجنة 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �مل��ب��اري��ات  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة خ���الل  �ل��دول��ة ملجموعة 
بان  �مللعب  يف  �مل��ت��و�ج��د  �جل��م��ه��ور  ع��رب  كما  �لثانية  �جل��ول��ة  يف 
للمدرجات  �حل�شور  على  �شجعتهم  �ل�شهلة  �الأمنية  �الأج��ر�ء�ت 

بهذ�  �مل�����ش��ارك��ة  �لبعثات  �رت��ي��اح  ع��ن  ف�شال  ب��امل��ب��اري��ات  و�لتمتع 
�حمد  �ل��ر�ئ��د  �المنية  �للجنة  رئي�س  ع��رب  جهته  م��ن  �الجت���اه. 
ع��ب��د�هلل ج��ك��ه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ل����ردود �الف���ع���ال �مل���ذك���ورة وو�شفها 
�ملتميز �لذي تعي�شه دولة �الم��ار�ت �لعربية  بانها تعك�س �لو�قع 
�مل��ت��ح��دة م��ن رخ���اء و�م���ان و�ك���د ب��ان م��امت تقدميه )يعترب من 
�شميم و�جباتنا ( ممتدحا تفهم �جلمهور و�مل�شوؤولني و�ل�شيوف 
بني  �ل�شائد  �الرت��ي��اح  لهاج�س  ق��اد  من  هو  ذل��ك  و�ن  للتعليمات 

�ال�شتقر�ر  �ج���و�ء  ب���ذ�ت  �شينعم  �جل��م��ه��ور  ب��ان  م��وؤك��د�  �جلميع 
و�لر�حة �ملطلوبة ويف كل �ملباريات وكل �ملر�فق �ملرتبطة بتنظيم 

�لبطولة من مر�كز جتارية وطرق وبنى حتتية �خرى .
 غامن : جاهزون لأكرب عدد من اجلمهور 

�حتاد  وع�شو  للبطولة  �لثانية  �ملجموعة  مدير  �ك��د  جهته  من 
�أن جلنته جاهزة  �ل��ق��دم غ��امن �حمد غ��امن ع��ن  �الم���ار�ت لكرة 
�لتي  �ليوم  مبار�ة  ح�شوره  �ملتوقع  �لكبر  �جلمهور  ال�شتقبال 

�شتجمع �لرب�زيل مع �لهندور��س و�ملتوقع لها �ن تكون جماهر 
ممتع  فني  م�شتوى  من  �ل�شامبا  �بناء  به  يتمتع  ملا  ج��د�  غفرة 
وتنظيم  ��شتقبال  �مل�شوؤولني عن  �ملن�شقني  وجهنا   ( وق��ال غامن 
دخول وخروج �جلمهور �ىل �ملدرجات ب�شرورة ت�شهيل و�شولهم 
�ىل �مللعب وب�شرورة توفر �شبل ر�حتهم ب�شكل �كيد( موؤكد� بان 
جلنته جاهزة لكل �لظروف �لتي يفر�شها ح�شور �كرب عدد من 

�جلمهور �ىل �ال�شتاد.

املجموعة ت�ستعد لأكرب ح�سور جماهريي متوقع اليوم ملباراة الربازيل والهندورا�ض

تنظيميـــة �ملونديـــال تعـبـــر عـــن ر�شـــاهـــا لالإجـــر�ء�ت �الأمنيــــة يف ر�أ�ص �خليمــــــة

يقيمها ق�سم التدريب والتطوير باللجنة الأوملبية

تنظيم دورة متخ�ش�شة يف برنامج 
�لتحليل �حلركي لالألعاب �لفردية

�للجنة �الأوملبية ت�شارك يف �جتماع 
عمومية غرب �آ�شيا يف �لكويت

�لهولندي  ع��ني  �ن��ه  �لثالثاء  �م�س  �المل���اين  ن��ورم��ربغ  ن��ادي  �علن 
غرتيان فربيك مدربا جديد� له خلفا مليكايل فيي�شينغر �لذي 
�لهزمية  ب��ع��د  �حل���ايل  �ل�شهر  م��ن  �ل�����ش��اب��ع  يف  من�شبه  م��ن  �ق��ي��ل 
يف  )�شفر-5(  هامبورغ  �م��ام  �ر�شه  على  بها  مني  �لتي  �لقا�شية 

�ملرحلة �لثامنة من �لدوري �ملحلي.
 51( لفربيك  �الوىل  �الغ��رت�ب��ي��ة  �لتجربة  ن��ورم��ربغ  و�شيكون 
عاما( �لذي قاد �لكمار �ملو�شم �ملا�شي للفوز بكاأ�س هولند� قبل �ن 

يقال من من�شبه يف 29 �ل�شهر �ملا�شي.
ووقع فربيك عقد� حتى 2016 و�شيكون �لتحدي �الول له قيادة 
نورمربغ لفوزه �الول يف �لدوري �ملحلي �لذي و�شل �ىل مرحلته 

�لعا�شرة.
يف  ن��ورم��ربغ  مع  من�شبه  ��شتلم  عاما(   40( فيي�شينغر  �ن  يذكر 
24 كانون �الول دي�شمرب 2012 خلفا لديرت هيكينغ �ملنتقل �ىل 

فولف�شبورغ.
�ملو�شم  �لعا�شر  �ملركز  �ىل  نورمربغ  ق��اد  �ل��ذي  فيي�شينغر  و��شبح 
�ملا�شي، ثالث مدرب يقال من من�شبه منذ �نطالق �ملو�شم �حلايل 
من �لدوري �الملاين بعد تور�شنت فينك )هامبورغ( وبرونو الباديا 

)�شتوتغارت(.

�لهولندي فريبيك مدربا 
جديد� لنورمربغ 
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حتت رعاية �للو�ء �ل�شيخ طالب بن �شقر 
�خليمة  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  �لقا�شمي 
�لفردية  �ل��ف��رق  ت�شفيات  �أم�����س  �نطلقت 
م�شتوى  على  �لعامة  و�الإد�ر�ت  للقياد�ت 
�ل����دول����ة �مل�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة �ل�����ش��رط��ة 
2 �لتي ينظمها �حتاد  للتجديف �الأوملبي 
�لقيادة  وت�شت�شيفها  �لريا�شي  �ل�شرطة 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة . ح�شر 
�ن���ط���الق �ل��ت�����ش��ف��ي��ات �ل��ع��م��ي��د ع��ب��د�مل��ل��ك 
�إد�رة  �إحت�����اد  �إد�رة  م��دي��ر  ج���اين  حم��م��د 

�أحمد  غامن  و�لعميد  �لريا�شي  �ل�شرطة 
غامن مدير عام �لعمليات �ملركزية ب�شرطة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �خليمة  ر�أ����س 
نادي �شباط �ل�شرطة وعدد من �مل�شئولني 
عبد�مللك  �لعميد  ق���دم  و   . �جل��م��اه��ر  و 
جاين �شكره للقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س 
�لبطولة  لهذه  ��شت�شافتها  على  �خليمة 
للبطولة  �ملنظمة  للجان  �ل�شكر  قدم  كما 
�ل��ع��ام��ة  و�الإد�ر�ت  �ل����ق����ي����اد�ت  ومل��������در�ء 
للم�شاركة . و�كد �أن �حتاد �ل�شرطة ي�شخر 

�جلانب  تقدم  �شبيل  يف  �الإمكانيات  كافة 
�لد�خلية  وز�رة  منت�شبي  ل��دى  �لريا�شي 
على  �ملحافظة  يف  �أهمية  من  للريا�شة  ملا 
�ملوظف �شحيا وبدنيا مما يوؤثر باالإيجاب 
على م�شتوى �أد�ئه �لوظيفي . ومن جانبه 
قال �لعميد غامن �أحمد غامن �أن �لبطولة 
و�الإد�ر�ت  �ل��ق��ي��اد�ت  خمتلف  ب��ني  جمعت 
�ل���ع���ام���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة الإب�����ر�ز 
ومنحهم  وتنميتها  �ملجال  بهذ�  هو�يتهم 

�لفر�شة الإثبات قدر�تهم. 

�نطالق بطولة �ل�شرطة للتجديف �الأوملبي 2 بر�أ�ص �خليمة
بر�شلونة  ن���ادي  ب����اإد�رة  م�����ش��وؤول  �أع��ل��ن م�شدر 
�أن العب �لو�شط �لدويل  لكرة �لقدم �لثالثاء 
�لنادي  م��ع  تعاقده  �شيمدد  �إنيي�شتا  �أن��دري�����س 

�لكتالوين ملدة خم�شة مو��شم.
و��شتبعد نائب رئي�س �لنادي لل�شئون �لريا�شية 
لقناة  ت�شريحات  يف  بارتوميو  ماريا  جو�شيب 
خالل  العبني  مع  �لتعاقد  يف(  تي  )بر�شلونة 
ر�أ�س  �شم  �أو  �ملقبلة  �ل�شتوية  �النتقاالت  فرتة 
جتديد  �إىل  �أي�شا  تطرق  فيما  �شريح،  حربة 
ت��ع��اق��د �مل��دي��ر �ل��ري��ا���ش��ي �أن����دوين زوب��ي��ز�ري��ت��ا 

و�لتعاقد مع حار�س مرمى للمو�شم �جلديد.
تاأكيد.  بكل  �شيجدد  �إنيي�شتا  بارتوميو  و�أك���د 
رغبة  لديهما  و�ل��ط��رف��ان  ج��اري��ة  �مل��ف��او���ش��ات 
�شيكون  �جلديد  �لتعاقد  الت��ف��اق.  �لتو�شل  يف 

الأق�شى مدة ي�شمح بها �لقانون: 
خم�شة �أعو�م.

 ولن يكون جتديده �الأخر مع بر�شلونة.
ك���م���ا ك�����ش��ف ن���ائ���ب رئ���ي�������س �ل����ن����ادي ل��ل�����ش��ئ��ون 

�لريا�شية �إىل �أنه على عك�س ما يقال، 
���ش��ي��ت��ع��اق��د ب��ر���ش��ل��ون��ة يف �مل��و���ش��م �جل���دي���د مع 

حار�س و�حد خلالفة فيكتور فالدي�س �لر�حل 
�لتقارير  بعد  �ثنني  مع  ولي�س  �ملو�شم،  بنهاية 
بيبي  �لتفاو�س ل�شم كل من  �إىل  �أ�شارت  �لتي 
�أندريه  وم��ارك  �الإي��ط��ايل  نابويل  حار�س  رينا 
مون�شنجالدباخ  برو�شيا  ح��ار���س  �شتيجن  ت��ر 

�الأملاين.
�عترب  ل��زوب��ي��ز�ري��ت��ا،  بالتجديد  يتعلق  وفيما 
�لقر�ر�ت  �أف�شل  �أن��ه كان و�ح��د� من  بارتوميو 
�أن  �إىل  م�����ش��ر�  �الإد�رة،  ه���ذه  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي 

�ملفاو�شات معه ت�شر ب�شكل �أكر من جيد.

بر�شلونة يف طريقه لتجديد عقد �إنيي�شتا 

�ب���دى �ل�����ش��ائ��ق��ان �الإم���ار�ت���ي���ان �ل�����ش��اب��ان حممد 
خلو�س  ��شتعد�دهما  �ملطوع  وحممد  �ل�شهالوي 
يف  لل�شباقات  �أبوظبي  فريق  مع  �ملقبل  �لتحدي 
للر�ليات  �ل��ع��امل  بطولة  �شمن  �إ�شبانيا  ج��ول��ة 
فعالياتها  تنطلق  و�لتي  �إ�شبانيا،  جولة  وتعترب 
يوم �جلمعة، �أول م�شاركة لل�شائق �ل�شاب حممد 
حني  يف  للر�ليات،  �لعامل  بطولة  يف  �ل�شهالوي 
�لثانية بالن�شبة ملحمد �ملطوع يف  �مل�شاركة  ت�شكل 
�لبطولة �لعاملية، و�لتي ي�شاركان فيها ب�شيارتني 
ثنائية  ���ش��رتوي��ن  �أب��وظ��ب��ي  ن���وع  م��ن  متماثلتني 

�لدفع.
�الأخ��رة  قبل  �جلولة  يف  مل�شاركتهما  و��شتعد�د� 
مل��و���ش��م 2013 م��ن ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل��ل��ر�ل��ي��ات، 
بغية  �لبع�س  بع�شهما  مب�شاعدة  �ل�شائقان  ق��ام 
حت�����ش��ني وت��ط��وي��ر �أد�ئ��ه��م��ا وت��ق��دمي �أف�����ش��ل ما 
لديهما يف �ل�شباق �ل�شعب و�ملثر، و�لذي يجمع 

م�شاره بني �أر�شيات �إ�شفلتية وح�شوية. 
�الأد�ء  بعد  �ل��ك��ب��رة  بنف�شه  ثقته  م��ن  وب��ال��رغ��م 
�ملا�شي،  �أغ�شط�س  يف  �أمل��ان��ي��ا  ر�يل  يف  ل��ه  �جل��ي��د 
�أملانيا  يف  م�شاركتي  خ��الل  ق��ائ��ال:  �مل��ط��وع  �شرح 
�رتكبت �أخطاء ج�شيمة عند �ثنني من �ملنعطفات 
�ملنا�شب،  بال�شكل  لهما  �لتح�شر  ل��ع��دم  وذل���ك 

وهذ� علمني باأن �أكون دقيقا يف مالحظاتي .

�أعمل جاهد� مع  و�أ�شاف: منذ ذلك �حلني و�أن��ا 
لتح�شني  �أول��ي��ه،  م��اك  �شتيفان  �مل�شاعد،  �شائقي 
هذ� �جلزء يف قيادتي. �أم�شيت �لكثر من �لوقت 
حت�شني  يف  �لبع�س  بع�شنا  لن�شاعد  حممد  م��ع 
طريقة تدويننا للمالحظات، وهذ� بالطبع يعني 
تو��شال �أف�شل يف �ل�شيارة وتابع: من �ل�شروري 

�تقان هذه �لنقطة، الأنك بحاجة الأن تكون قادر� 
ك��ام��ل حتى  ب�شكل  �ل���وث���وق مب��الح��ظ��ات��ك  ع��ل��ى 

تتمتع بالثقة �لكاملة لالنطالق ب�شرعة .
وت�شكل �جل��ول��ة �الإ���ش��ب��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل 
ذلك  �ل�شابني  لل�شائقني  �ختبار� �شعبا  للر�ليات 
�أنها تخلط بني �الأر�شيات �الإ�شفلتية و�الأر�شيات 

نوعه  م��ن  �ختبار  �أول  بالتايل  وه��ي  �حل�شوية، 
لل�شائقني على كال �الأر�شيتني. 

للغاية ولن  �الأم��ر �شعبا  �شيكون  �ملطوع:  و�شرح 
يكون �لتاأقلم بالقيادة على �الأ�شطح �ملختلفة �أمر� 
�شهال، لكن ذلك جزء من تدريباتنا وجتهيز�تنا 
م�شتعد�ن  ونحن  لل�شباقات،  �أبوظبي  فريق  مع 

لهذ� �الختبار .
�لطرق  على  بالقيادة  كثر�  ��شتمتعت  و�أ���ش��اف: 
�ملعبدة يف �أملانيا، و�لدر�س �الأ�شا�شي �لذي تعلمته 
ه��ن��اك ه��و �أن جت��ه��ي��ز�ت ���ش��ي��ارة �ل����ر�يل تختلف 
متاما عن جتهيز�ت �شيار�ت �ل�شباق يف �حللبات، 

وهذ� �أمر علي �لتاأقلم عليه و�تقانه .
هذ� وت�شاهم خربة �ل�شيخ خالد �لقا�شمي، و�لذي 
جانب  �إىل  �إ�شبانيا  يف  �الإم��ار�ت��ي  �لتحدي  يقود 
�شرتوين  �أبوظبي  ب�شيارة  مارتن  �شكوت  مالحه 
�لعاملية للر�ليات، يف تعزيز �أد�ء �ل�شائقني �ل�شابني 

وتوجيههما وتقدمي �لن�شائح لهما.
�ل�شيخ خالد عن تقدمي  ينفك  �ملطوع: ال  وق��ال 
�مل�����ش��اع��دة ل��ن��ا م��ن��ذ �ل��ل��ح��ظ��ة �ل��ت��ي دخ��ل��ن��ا فيها 
وكيفية  �لقيادة  ناحية  من  فقط  لي�س  للفريق، 
مع  �لتعامل  وكيفية  ب��ل  �ل�����ش��ي��ارة،  م��ع  �لتعامل 
�الأ���ش��خ��ا���س وحت�����ش��ر �أن��ف�����ش��ن��ا ذه��ن��ي��ا وب��دن��ي��ا 

لل�شباقات .

يل  مفيدة  كانت  وتوجيهاته  ن�شائحه  و�أ���ش��اف: 
�شخ�شيا ب�شكل كبر، و�أن��ا ممنت له كثر�. �الآن 
�كت�شاب  هو  ه��ديف  �إ�شبانيا.  جلولة  قدما  �أتطلع 
�أكرب قدر ممكن من �خلربة و�ال�شتفادة من كل 

�شيء تعلمته يف �أملانيا لتح�شني مهار�تي . 
والأول مرة �أي�شا يف تاريخهما �لقيادي، �شي�شارك 

و�لتي  ليلية  �ل�شابان يف ثالث مر�حل  �ل�شائقان 
�جلمعة،  ي��وم  �ال�شتعر��شية  �جل��ول��ة  بعد  ت��ق��ام 
بر�شلونة.  كاتيدر�ئية  م��ن  بالقرب  تقام  و�ل��ت��ي 
مر�حل  �شتة  �نعقاد  �ل�شبت  ي��وم  ي�شهد  ح��ني  يف 
�أخرى تقام �شباح يوم �الأحد قبل  خا�شة، و�شتة 

�ختتام �لر�يل فرتة �لظهرة. 

���ش��ت��ح��رم ق��رع��ة �مل��ل��ح��ق �ل��ف��ا���ش��ل ب��ال��ت�����ش��ف��ي��ات �الأوروب���ي���ة 
ع�شاق  ب��ال��رب�زي��ل   2014 �ل��ع��امل  ك��اأ���س  لنهائيات  �مل��وؤه��ل��ة 

�أب��رز جنوم كرة  �لكرة من م�شاهدة و�حد من �ثنني من 
زالت��ان  �أو  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �لعامل:  يف  �لقدم 

�إبر�هيموفيت�س، وذلك بعدما �أوقعت �لربتغال 
و�ل�شويد وجها لوجه.

عن  �لعمالقني  �أح���د  غ��ي��اب  يقينا  و�أ���ش��ب��ح 
�ن��ق��اذه��م��ا  ي�شتطيع  �أح����د  ف��ال  �مل���ون���دي���ال، 
لكن  �لعاملية،  �لبطولة  �شويا  يخو�شا  ك��ي 

�الأول  �مل����ق����ام  يف  ت���ق���ع  �مل�����ش��ئ��ول��ي��ة 
ع��ل��ي��ه��م��ا، ف��ل��م ت����وؤد �ل�����ش��وي��د �أو 

�ل��ربت��غ��ال و�ج��ب��ات��ه��م��ا يف 
م��رح��ل��ة �مل��ج��م��وع��ات 

ب�����ال�����ت�����������ش�����ف�����ي�����ات 
�الأوروب��������������ي��������������ة 
ك����ل  و�الآن 

�لكرة  م�شجعي 
على  ���ش��ي��ت��ح�����ش��رون 

عن  �إب��ر�  �أو  كري�شتيانو  غياب 
�لرب�زيل.

بطاقة  ح��ج��ز  يف  �ل��ربت��غ��ال  ف�شلت 
�ل����ت����اأه����ل �مل���ب���ا����ش���رة ل��ل��م��ون��دي��ال 
بعدما حلت و�شيفة يف �ملجموعة 

نقطة   21 ب��ر���ش��ي��د  �ل�����ش��اد���ش��ة 
وب����ف����ارق ن��ق��ط��ة وح����ي����دة ع��ن 
رو���ش��ي��ا �ل��ت��ي ي��ق��وده��ا �مل���درب 

�الإيطايل فابيو كابيلو.
ف���ي���م���ا ك���اف���ح���ت �ل�������ش���وي���د يف 

لكنها  �ل��ث��ال��ث��ة  جم��م��وع��ت��ه��ا 
ك�����ان�����ت جت�����اب�����ه �ل����ع����م����الق 

�الأمل�����������اين �ل��������ذي ت�������ش���در 
ثماين  ب��ف��ارق  �ملجموعة 
وهزمها يف  عنها،  نقاط 
ع��ق��ر د�ره����ا يف �جل��ول��ة 

�الأخرة 3-5.
و�������ش������ي������ت������ع������ني ع����ل����ى 

ك������ري�������������ش������ت������ي������ان������و 
و�إبر�هيموفيت�س 
ف��������ر���������ش��������ة خ�������و��������س رمب������ا 

طاقاتهما،  بكامل  ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  يف  للم�شاركة  �أخ���رة 
 28 حاليا  لديه  مدريد  ري��ال  مهاجم  كري�شتيانو  �أن  حيث 

عاما وهو عمر مثايل لتفجر كل طاقاته ومو�هبه.
لكن بحلول مونديال رو�شيا 2018 �شي�شبح عمر �شاروخ 
�المكانيات  بع�س  �شيفتقد  ورمب��ا  عاما   32 م��ادي��ر� 
�لتي ميتلكها يف �لوقت �حلا�شر. �أما �إبر�هيموفيت�س 
م��ه��اج��م ب��اري�����س ���ش��ان ج���رم���ان �ل��ف��رن�����ش��ي �حل���ايل 
بالن�شبة  �أ�شو�أ  فالو�شع  �ل�شابق  وميالن  وبر�شلونة 
تكون  وق��د  عاما   32 �الآن  �أن عمره  ل��ه، حيث 
هذه فر�شته �الأخرة فعليا لتمثيل بالده 

�شيمثل  �ملونديال، لذ� فامللحق  يف 
ليختتم  م����وت،  �أو  ح��ي��اة  ل��ه 

م�����ش��و�ره �ل����دويل على 
�أح�شن حال.

�أن  ورغ���������������������م 
ك��ل��ي��ه��م��ا ح��ق��ق 

�ل���ع���دي���د م��ن 
�ل�����ب�����ط�����والت 
فرقهما  م��ع 

�حل����ال����ي����ة 
�أو �ل�شابقة، 
تتويج  و�أب���رزه���ا 
�إب����ر� ب��ل��ق��ب �ل����دوري 

م����ع ����ش���ت ف�����رق �أوروب�����ي�����ة 
كري�شتيانو  وف���وز  خمتلفة، 

مان�ش�شرت  م��ع  �ل����دوري  بلقب 
ل��دوري  باالإ�شافة  مدريد  وري��ال 

جن��م��ي  �أن  �إال  �أوروب������������ا،  �أب�����ط�����ال 
�أي  �ل���ربت���غ���ال و�ل�����ش��وي��د مل ي��رب��ح��ا 

لقب مع منتخبيهما، وبالتايل فالرغبة يف 
�لتو�جد بالرب�زيل لت�شريفهما تبدو �أمر� 

خا�س  فكري�شتيانو  لكليهما.  ملحا 
يف  �لربتغال  مع  �أوروب���ا  �أمم  بطولة 
و2008  ب��ال��ربت��غ��ال   2004 ن�����ش��خ 
ببولند�  و2012  و���ش��وي�����ش��ر�  بالنم�شا 

و�أوك��ر�ن��ي��ا، وك��ذل��ك م��ون��دي��ايل �أمل��ان��ي��ا 2006 
وجنوب �أفريقيا 2010 ، لكن �أف�شل نتائجه كانت بلوغ 

نهائي يورو2004 ون�شف نهائي مونديال �أملانيا.
نظره  م��ن  �أ�شعف  منتخب  فمعه  �إبر�هيموفيت�س  �أم��ا 

�لربتغايل، مل يذهب طويال يف �لبطوالت �لتي �شارك فيها، 
فقد خا�س مونديال 2002 بكوريا �جلنوبية و�ليابان وخرج 
 ،  2002 ي��ورو  يف  �لنهائي  لربع  وتاأهل  �لنهائي،  ثمن  من 
بينما ودع   ،  2006 �أي�شا من ثمن نهائي مونديال  وخ��رج 
�ملجموعات،  مرحلة  م��ن   2008 ي��ورو 
جنوب  ملونديال  بعدها  يتاأهل  ومل 
�أفريقيا و�ق�شي من ت�شفيات يورو 
2012. لكن يبقى �أن كال �لالعبني 
منتخبي  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ان  ي���ع���ت���رب�ن 
�شجل  فكري�شتيانو  بالدهما، 
�أه��د�ف يف ثماين  �أربعة 
للربتغال  م��ب��اري��ات 
ب����ال����ت���������ش����ف����ي����ات 
�مل���������������وؤه���������������ل���������������ة 
ل�����ل�����م�����ون�����دي�����ال، 
ب���ي���ن���م���ا ���ش��ج��ل 
�إب����������ر� خ��م�����ش��ة 
�أهد�ف يف نف�س 
عدد �ملباريات.

ل�����ك�����ن ي���ب���ق���ى 
�ل���ن���ج���م  �أن 
�ل����ربت����غ����ايل 
مي��ل��ك خ��ربة 
�أك����������������������رب يف 
�مل����������الح����������ق، 
ح����ي����ث خ���ا����س 
م��ل��ح��ق��ني وف����از 
و�ع���ت���رب  ك��ل��ي��ه��م��ا.  يف 
�إبر� �أن �لربتغال تبقى �لفريق �الأوفر 
حظا يف �لتاأهل ملونديال �لرب�زيل �لعام 
�مل��ق��ب��ل. وق����ال يف ت�����ش��ري��ح��ات جل��ري��دة 
�الأوف��ر  �ملر�شح  هي  �لربتغال  )ليكيب( 
�شتلعبان  �مللحق  مبار�تي  ولكن  حظا، 

كما لو كانت كل و�حدة مبار�ة نهائي.
ل��ك��ن ت��ب��ق��ى �خل���ط���ورة ع��ل��ى �ل��ربت��غ��ال 
�ل��ذه��اب  م���ب���ار�ة  �شت�شت�شيف  �أن��ه��ا  يف 
�مللحق  �شتختتم  بينما  �أر���ش��ه��ا،  ع��ل��ى 
بني  من  �شيتحدد  وهناك  �ل�شويد،  يف 
هذين �لبطلني �شيغيب عن �ملونديال.

املطوع وال�سهالوي م�ستعدان لالختبار العاملي يف اإ�سبانيا

�ل�شائقان �الإمار�تيان �شاعد� بع�شهما �لبع�ص يف �لتح�شري مل�شاركتهما �ملقبلة مع فريق �أبوظبي لل�شباقات يف بطولة �لعامل للر�ليات

كري�شتيـــــانــــو �أو �إبــــر�هيموفيــــت�ص خـــــارج 
مـــونـــديـــــال �لبــــــر�زيــــــل 

مان�ش�شرت يونايتد يف مهمة �شعبة 
�مام ريال �شو�شيد�د 

مــــدرب ي�شتقيــــــل بعـــــد تعديــــه بلكمـــات علــى م�شجـع 

رمبا يتطلع مان�ش�شرت يونايتد �الجنليزي لالعتماد 
ال�شتغالل  م�شتو�ه  من  ب��دال  جماهره  حما�س  على 
�شو�شيد�د  ريال  �شيفه  �أر�شه يف مو�جهة  على  �للعب 
بدوري  �الأوىل  �ملجموعة  يف  �الربعاء  �ليوم  �ال�شباين 

�بطال �وروبا لكرة �لقدم.
�ل��ره��ب��ة يف نفو�س  ي��ث��ر  ي��ون��اي��ت��د  �ن م��ع��ق��ل  ورغ����م 
�ملناف�شني ال �ن �لفريق حقق �نت�شار� و�حد� يف �أر�شه 

هذ� �ملو�شم بالدوري �الجنليزي �ملمتاز.
�خ��ر �شبع مباريات  �رب��ع م��ر�ت يف  كما خ�شر يونايتد 
على �أر�شه يف �وروبا. وميلك يونايتد �ربع نقاط من 
مبار�تني بالت�شاوي مع �شاختار دونيت�شك �الوكر�ين 
�ن  كما  �ل�شابقتني  مبار�تيه  �شو�شيد�د  خ�شر  بينما 
�لفريق يعاين من بد�ية مهتزة بالدوري �ملحلي حتت 

قيادة مدربه �جلديد ديفيد مويز.
�ن  �أ�شعر  �الن��رتن��ت  على  يونايتد  مل��وق��ع  م��وي��ز  وق���ال 
هذه مبار�ة مهمة بالن�شبة لنا. �ذ� ��شتطعنا �لفوز بها 

�شيمنحنا هذ� موقفا جيد� يف �ملجموعة.
و��شاف يجب علينا �لنزول �ىل �أر�س �مللعب و��شتغالل 
بنتيجة  �خل��روج  وحماولة  ملعبنا  على  �للقاء  �قامة 
�يجابية. و��شتهل يونايتد م�شو�ره يف دوري �البطال 
بالفوز 4-2 على �شيفه باير ليفركوزن �الملاين لكنه 

تعادل 1-1 على ملعب �شاختار.

ليتعادل   89 �ل��دق��ي��ق��ة  ي��ون��اي��ت��د يف  ���ش��ب��اك  و�ه��ت��زت 
1-1 مع �شاوثامبتون يوم �ل�شبت �ملا�شي يف �لدوري 
�الجن��ل��ي��زي ل��ك��ن ���ش��و���ش��ي��د�د ف���از خ����ارج م��ل��ع��ب��ه ه��ذ� 

�ال�شبوع يف �مل�شابقة �ملحلية.
وحقق �شو�شيد�د �نت�شاره �ملحلي �الأول بعد فوزه 1-2 
على م�شيفه بلن�شية يف ��شبانيا كما عانى �لفريق من 
غياب  بعد  �الب��ط��ال  دوري  يف  مل�شو�ره  �شعيفة  ب��د�ي��ة 

ع�شر �شنو�ت عن �لبطولة �لقارية.
قيادة  �وروب��ا حتت  نقطة يف  �ي  �شو�شيد�د  وال ميلك 

مدربه خاجوبا �ر��شاتي قليل �خلربة.
و�أكد �ر��شاتي �نه يتمنى �ن ي�شاهم �نت�شار يوم �ل�شبت 

�ملا�شي يف حتويل م�شار �لفريق.
�ر��شاتي )35 عاما( يف موؤمتر �شحفي �عتقد  وقال 
�ننا فزنا باملبار�ة عن جد�رة وهذ� �شيمنحنا دفعة من 

�لثقة �ليوم �الربعاء.
مان�ش�شرت  يف  جيد�  �د�  ي�شمن  ال  هنا  �لفوز  و��شاف 
هذ� �ال�شبوع لكن من �الأف�شل خو�س �ملبار�ة بعد فوز 

ولي�س هزمية.
ويف �مل����رة �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي ل��ع��ب ف��ي��ه��ا ���ش��و���ش��ي��د�د يف 
�جنلرت� خ�شر �لفريق 6-�شفر �مام ليفربول بالدور 
�لثاين من كاأ�س �الحت���������اد �الوروبي مو�شم 1975-

.1976

�����ش���ت���ق���ال ن��ي��ل�����ش��ون ف��ي��ف��ا���س م����ن ت���دري���ب 
جماهر  �ح��د  على  �الع��ت��د�ء  بعد  كويلم�س 
�لنادي �ملنتمي لدوري �ال�شو�ء �الرجنتيني 
�ملبار�ة  نهاية  �مل��درج��ات. ويف  �لقدم يف  لكرة 
�لتي تعادل فيها كويلم�س 1-1 مع �تليتيكو 
فيفا�س  �جت��ه  �ملا�شي  �جلمعة  ي��وم  رفائيال 
مل�شجع  لكمات  ث��الث  �مل��درج��ات ووج��ه  نحو 

لل�شحفيني  فيفا�س  وق��ال  �ه��ان��ه.  �ن��ه  زع��م 
لي�شت  �نها  �أدرك  لكن  ب�شخ�س عنيف  ل�شت 
م��درب.  �ي  مينحها  �ن  يجب  �لتي  �ل�شورة 
رئ��ي�����س كويلم�س  ف��رن��ان��دي��ز  �ن��ي��ب��ال  و�أك�����د 
فيفا�س مت��ادى  �ن  �الذ�ع��ي��ة  ري��د  ال  ملحطة 
وق��ال فرنانديز ج��اء �ىل مكتبي  �الم���ر.  يف 
وقدم ��شتقالته.  �نه يعلم �ن تورط يف �المر 

للفريق وهو  �لو�شع غر مريح  �ن  وي��درك 
نادم على �فعاله. و��شاف نحاول كبح جماح 
�لعنف يف كرة �لقدم �الرجنتينية بكل �ل�شبل 

وال ميكنه �رتكاب مثل هذ� �خلطاأ.
م�شوؤولية  ت��وىل  ع��ام��ا(   44( فيفا�س  وك��ان 
على  له  �أول مهمة  يف  �ملو�شم  ه��ذ�  كويلم�س 
ر�أ�������س �ح�����دى �الج����ه����زة �ل��ف��ن��ي��ة و���ش��ي��رتك 

�لفريق يف �ملركز 16 بالدوري بر�شيد 14 
نقطة من 12 مبار�ة. وبد�أ فيفا�س م�شو�ره 
يف �ملالعب و�نهاه مع كويلم�س كما لعب مع 
بوكا جونيورز ولوجانو و�ر�شنال �الجنليزي 
و�نرتنا�شيونايل  �ال���ش��ب��اين  فيجو  و�شيلتا 
منتخب  �ىل  ��شافة  بليت  وريفر  �الي��ط��ايل 

�الرجنتني. 



�لقدر�ت �حل�شابية تبد�أ يف �شن �لر�شاعة 
�لر�شاعة،  �شن  منذ  ت��ب��د�أ  �حل�شابية  �ل��ق��درة  �أن  ج��دي��دة  در����ش��ة  وج���دت   
وبالتايل ميكن �لتنبوؤ منذ �ل�شهر �ل�شاد�س من �لعمر مبدى قدرة �لطفل 

على �حل�شاب عند بلوغه �شن �لثالثة.
وذكر موقع اليف �شاين�س �الأمركي �أن باحثني يف جامعة دوك يف كارولينا 
كيفية  �أو  ع،  �لر�شّ �الأطفال  لالأعد�د عند  �لبد�ئي  �لفهم  ر�قبو�  �ل�شمالية 

متييزهم بني جمموعات تتاألف من عدد خمتلف من �الأ�شياء.
وظهر �أن هذه �ملهارة موؤ�شر للتعلم �مل�شتقبلي للح�شاب.

وقالت �لباحثة �مل�شوؤولة عن �لدر��شة �إليز�بيث بر�نون �إنها قد تف�ّشر بع�س 
�الختالفات يف مدى �شهولة تعلم �الأطفال .

ووجد �لعلماء �أنه منذ �ليومني �الأولني من �لوالدة، فاإن �ملو�ليد يتمتعون 
ب� ح�س �الأعد�د تقريباً، �إذ �أنه يف حال عر�س �شبكة تتاألف من 8 نقاط ب�شكل 
متكرر �أمام �ملولود، فاإنه �شينظر �إليها ب�شكل �أطول مما �إن كان قد عر�س 

�أمامه ب�شكل مفاجئ �شبكة تتاألف من 16 نقطة.
و�أخ�شع �لباحثون 48 طفاًل يف �ل�شهر �ل�شاد�س من �لعمر الختبار ح�شابي 

عرب عر�س جمموعتني خمتلفتني من �لنقاط �مل�شّعة على �شا�شتني.
والحظ �لباحثون �ن �الأطفال �لذين يتمتعون باإح�شا�س قوي جتاه �الأعد�د، 

كانو� ينظرون ملدة �أطول �إىل �ل�شا�شة �لتي كان يتغّر عدد �لنقاط فيها.
وبعدها تابع �لعلماء �الأطفال يف �شن 3.5 �أعو�م، حيث �أخ�شعوهم الختبار 

ذكاء عام، و�ختبار ح�شاب.
ع،  باالأعد�د وهم ر�شّ �أقوى  �إح�شا�س  �لذين كان لديهم  �الأطفال  �أن  وتبنّي 

�شّجلو� نتائج �أف�شل يف كافة �الختبار�ت.

�لثوم و�لزبيب مينع �لوالدة �ملبكرة
جانب  �إىل  ب��ك��رة  للثوم  �لن�شاء  ت��ن��اول  �ن  �ىل  ���ش��وي��دون  باحثون  تو�شل 
مدة  ط��ول  يف  وي�شهم  �ملبكرة  �ل���والدة  م��ن  يقلل  �حلمل  ب��د�ي��ة  يف  �لزبيب 
�إليها  �لتي تو�شلو�  �لنتيجة  �لبحث عن ده�شته من  و�أع��رب فريق  �حلمل 
، حيث قال �لربوفي�شور بو ياكوب�شون يف بيان: �إن �أثر �لثوم هو �أمر مثر 
لالهتمام على وجه �خل�شو�س، بيد �أنه من �ل�شابق الأو�نه تغير �لن�شائح 

�لغذ�ئية للن�شاء �حلو�مل، فهناك �حلاجة للمزيد من �البحاث.
مدينة  يف  )�شاجلرين�شكا(  �جل��ام��ع��ي  �مل�شت�شفى  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  و�ك��ت�����ش��ف 
جوتنبرج �ل�شويدية باأن تناول �لطعام �لذي يحتوى على �لثوم يف �ملر�حل 

�ملبكرة من �حلمل يقلل من خماطر �لوالدة �ملبكرة بن�شبة 30 % .
و�إىل جانب �الثر �اليجابي لتناول �لثوم يف �كتمال دورة �حلمل، فاأن تناول 

�لفاكهة �ملجففة مثل �لزبيب ميكن �أن يكون له نف�س �الثر. 
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حمكمة تخف�ص �لنفقة 
�لزوجية على برل�شكوين

بتخفي�س  �إي��ط��ال��ي��ة  حمكمة  ق�شت 
�ل��ن��ف��ق��ة �ل���ت���ي ي���رتت���ب ع��ل��ى رئ��ي�����س 
�ل���وزر�ء �الإي��ط��ايل �الأ���ش��ب��ق، �شيلفيو 
طليقته  �إىل  دف��ع��ه��ا  ب��رل�����ش��ك��وين، 
�إىل  3 ماليني  فرونيكا الري��و، من 
���ش��ه��ري��اً.  ي����ورو  �أل����ف  م��ل��ي��ون و400 
وذكرت �شحيفة كوريري ديال �شر� 
�أن حم��ك��م��ة مب��ق��اط��ع��ة  �الإي���ط���ال���ي���ة 
م����ون����ز� ق�������ررت ت��خ��ف��ي�����س �ل��ن��ف��ق��ة 
�لزوجية �إىل مليون و400 �ألف يورو 
�إدر�ج  �أن���ه مت  �إىل  و�أ����ش���ارت  ���ش��ه��ري��اً. 
�أحد  �أنها  على  �القت�شادية  �الأو�شاع 
�ل��زوج��ي��ة  �لنفقة  تخفي�س  �أ���ش��ب��اب 
�لتي حددتها حمكمة مبيالنو. ومن 
�لتي كانت   ، �أن تطعن الريو  �ملتوقع 
زوجة برل�شكوين ملدة 22 عاماً، بقر�ر 
يف  خ�شر  برل�شكوين  وك��ان  �ملحكمة. 
�شد  معركته  �ملا�شي  �أب��ري��ل  ني�شان 
لالريو،  يدفع  �أن  على  يجربه  حكم 
نفقة بقيمة 3 ماليني يورو �شهرياً، 
وه�����و م����ا ك���ان���ت ق�����ش��ت ب����ه �ل��غ��رف��ة 
يف  ميالنو  مبحكمة  �لتا�شعة  �ملدنية 

كانون �لثاين يناير �ملا�شي.
وق���������ش����ت �مل���ح���ك���م���ة ب����ب����ق����اء م���ن���زل 
�ل����زوج����ي����ة، ف���ي���ال م����اك����اري����و �ل��ت��ي 
ي����ورو،  م��ل��ي��ون  ب�87  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ق��در 
�مل�شا�س  وب��ع��دم  برل�شكوين،  ب��ح��وزة 
زو�ج  باإمرب�طوريته لالأعمال. وكان 
 31 ن��ه��اي��ت��ه يف  �إىل  �ل��ث��ن��ائ��ي و���ش��ل 
2007 حني  ي��ن��اي��ر  �ل���ث���اين  ك���ان���ون 
ر���ش��ال��ة يف �شحيفة  �ل��زوج��ة  ن�����ش��رت 
كامر�أة  كر�متي  عنو�نها  الريبوبليكا 
ت�����ش��ّرف��ات زوج��ه��ا،  ف��ي��ه��ا م��ن  ت�شكو 
2009 تقّدمت بطلب  �أي��ار مايو  ويف 
عالقة  باإقامة  �تهامه  بعد  �لطالق 
مع نوميي ليتي�شيا، �لتي كانت تبلغ 

من �لعمر 18 عاماً حينئٍذ .

يقتل جاره لعدم �شر�ئه 
�شجائر

�مل��وت لرف�شه �شر�ء  �أق��دم رو�شي على �شرب ج��اره حتى 
يبلغ  ثمل،  �شاب  طلب  عندما  وقعت  �حل��ادث��ة  �شجائر.  
من �لعمر 27 عاماً، من جاره، �لبالغ من �لعمر ثالثني 
عاماً، �شر�ء نوع من �ل�شجائر، فرف�س �الأخر وت�شاجر�. 
و�أقدم �ل�شاب على �شرب جاره �إىل �أن فقد وعيه، وو�شعه 
لالأخ�شاب حيث  م�شتودع  �إىل  ونقله  �ل�شيارة  يف �شندوق 
�إلقاء  ق�شى عليه.  وح��اول �لرجل حرق �جلثة، لكن مت 
�لقب�س عليه من قبل �شلطات منطقة كيمروفو.  وقال 
عقلي  ��شطر�ب  من  يعاين  ك��ان  �ل�شحية  �إن  �ملحققون 
�إد�ن��ت��ه،  �ل��ك��ح��ول.  ويف ح��ال  وك��ان م��ن قبل مدمناً على 
 15 �إىل  ت�شل  ق��د  مل���دة  �ل�شجن  ع��ق��وب��ة  �ل��رج��ل  ي��و�ج��ه 

عاماً. 

�أر�دت تعلم �لقيادة 
فقتلت عمها 

قتلت فتاة �شعودية عمها ده�شا �أثناء تدريبه لها على تعلم 
قيادة �ل�شيارة، بح�شب جريدة �لوطن. 

وتويف �لعم على �لفور بعد �أن ده�شته �لفتاة )15 �شنة( يف 
�إحدى قرى منطقة رمي �لتابعة ملركز �حلبيل مبحافظة 
�لفتاة فقدت  �إن  �ل�شعودية.  وقالت �جلريدة  �أمل��ع  رج��ال 
ف�شدمت  ل��ل��ور�ء،  �ل��ع��ودة  �أث��ن��اء  �ل�شيارة  على  �ل�شيطرة 
عمها �لذي كان يقف خلف �ملركبة.  وقد فتحت �جلهات 
�ل�شحية  �لعم  ي�شيع  فيما  �حلادثة  يف  �لتحقيق  �الأمنية 

بعد ت�شلم جثمانه من م�شت�شفى �ملحافظة.

يقتل زوجته حرقًا 
لرثثرتها

لكرة  قتلها،  بغر�س  زوج��ت��ه  يف  �ل��ن��ار  باك�شتاين  ��شعل 
�إىل  نقلها  �أثناء  حياتها  فارقت  حيث  وجد�لها  ثرثرتها 
�مل�شت�شفى تاركة ور�ءها خم�شة �أطفال.  و�أفادت حتقيقات 
�ل�شرطة �ملحلية �ن �لزوج �عرتف بارتكابه لتلك �جلرمية 
�ل�شنيعة فاقد�ً �أع�شابه كردة فعل ال �إر�دية �شدرت منه، 
ب�شبب كرة وتكر�ر �جلدل و�لرثرة �لتي كان يو�جهها 
من قبل زوجته ب�شكل يومي، ح�شب �شحيفة  �لريا�س . 

حيث كانت زوجته تختلق �الأعذ�ر للبدء يف �جلدل ح�شب 
�للذين  �إىل قمة �جل��ن��ون و�الن��ف��ع��ال  �أو�شله  ق��ول��ه، مم��ا 

دفعاه �إىل �أخذ جالون �لبنزين و�رتكاب �جلرمية 
و�أ�شاف حممد حنيف باأنه لي�س نادماً على فعلته، بل �إنه 
يف�شل �ل�شجن على حياته �لزوجية �لتي ق�شاها زوجته، 
فيما قامت �ل�شرطة بت�شجيل ق�شية �لقتل �لعمد �شده 

متهيد�ً الإحالتها �إىل �لق�شاء.

�شالح �شري �شد �الإيدز يف حليب �الأم 
�كت�شف باحثون �أمركيون مركباً يف حليب �الأم يحتمل �أن يكون مبثابة �شالح �شري �شد �إ�شابة �الأطفال باالإيدز.

و�أف��اد موقع )هيلث دي نيوز( �الأمركي �ن باحثني من جامعة ديوك �الأمركية �أج��رو� در��شة ووج��دو� مركباً يف 
حليب �الأم تبني �نه يقتل �لفرو�س �لذي يت�شبب باالإيدز، ما يحول على �الأرجح دون �نتقال هذ� �ملر�س من �الأمهات 

�إىل �أطفالهن.
وقالت �إحدى معد�ت �لدر��شة �لدكتورة �شايل برمار بالرغمم من �ن لدينا �أدوية حماربة للفرو�س وميكنها �أن 
حتول دون �نتقال �الإيدز من �الأم �ىل �لطفل، �إال �ن �حلقيقة هي �ن لي�س كل �حلو�مل يخ�شعن لفح�س �الإيدز، 

% يتناولن دو�ء �لوقاية وخ�شو�شاً يف �لدول �لتي لي�شت لديها مو�رد كثرة . و�أقل من 60 
ولهذ�  �الأطفال،  �إىل  �الأمهات  �ملر�س من  �نتقال  دون  للحوؤول  بديلة  ثمة حاجة ال�شرت�تيجيات  و�أ�شافت برمار 

تعترب هذه �لدر��شة مهمة .
وقال �لباحثون �ن �أحد�ً مل يظن من قبل �ن بروتيناً يف حليب �الأم، �أطلق عليه ��شم تينا�شكني �شي ، لديه قدرة على 
حماربة �جلر�ثيم، ولكنهم تو�شلو� �إىل هذه �خلال�شة بعد در��شة عينات من ن�شاء غر م�شابات باالإيذز ملعرفة �إن 

كان �لربوتني يحارب �الإيدز.
وقال �لدكتور بارتون هاينز من معهد �للقاح �لب�شري يف �جلامعة �ن �كت�شاف تاأثر هذ� �لربوتني �ملوجود يف حليب 
�الأم يف م�شاألة وقف �الإيدز يعطي تف�شر�ً ملاذ� ال ي�شاب �الأطفال �لذين ير�شعون من �أمهاتهم �للو�تي يعانني من 

�الإيدز بوترة �أكرب مما هي �حلال عليه �الآن .
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�أوباما يقطع خطابه وينقذ �مر�أة 
��شطر �لرئي�س �الأمركي بار�ك �أوباما �إىل قطع خطابه لي�شاعد 

�شيدة حامال كانت تقف خلفه كادت تتعر�س لالإغماء. 
تلغر�ف  ديلي  �شحيفة  موقع  بثه  �ل��ذي  �لفيديو،  مقطع  ويظهر 
تو�زنها  على  �حلفاظ  ب�شعوبة  حتاول  وهي  �ل�شيدة  �لربيطانية، 
يتعلق  �ل��ذي  خ��الل خطابه  �نتبه،  �لرئي�س  لكن  و�ق��ف��ة.   و�لبقاء 
بقانون �لرعاية �ل�شحية �ملعروف بقانون �أوباما كر ، �إىل �أن �شيئا 
بجانب  ك��ن  �لن�شاء  بع�س  �أن  ليالحظ  فالتفت  خلفه  يحدث  م��ا 
خطابه  قطع  �أن  �إال  منه،  ك��ان  فما  م�شاعدتها.   يحاولن  �ل�شيدة 
مل�شاعدة �ملر�أة، م�شيفا على �شبيل �ملزح: هذ� ما يحدث عادة حني 

�أتكلم كثر� ، ليتبع �مل�شتمعون كلماته بالت�شفيق. 
�أ�شخا�س �ختارهم �لبيت �الأبي�س ليكونو�  �ملر�أة كانت �شمن عدة 
من  �مل�شتفيدين  من  وهي  كلمته.  �لرئي�س  �إلقاء  �أثناء  حا�شرين 

قانون �أوباما للرعاية �ل�شحية 
الحقا، كتبت �لفتاة كارمن �آلي�شون على ح�شابها بتويرت: �أنا بخر 

�أيها �لعامل. �شعرت فقط بدو�ر، و�شكر� الأوباما الأنه �أدركني . 

هاجم �ل�شرطة.. ببغاء 
مبهاجمة  �تهم  رجاًل  �الأمريكية  كونيتيكيت  يف  �ل�شرطة  �عتقلت 
�شرطة  �أن  ���ش��ي(  ب��ي  )�أن  �شبكة  وذك���رت  ببغاء.  بو��شطة  �شرطي 
�ل�شارع، وح��ني و�شل  �شجار يف  ح��ول  لبالغ  ��شتجابت  ووت��رب��ري 
�لعنا�شر كان �ل�شجار قد �نتهى ووجدو� لوي�س �شانتانا )32 عاماً( 
وهو يفّر منهم ر�ك�شاً عاري �ل�شدر وهو يحمل ببغاء �أبي�س بني 
�أحد  على  �لببغاء  رم��ى  بالتوقف،  �ل�شرطة  طالبته  وح��ني  يديه. 
�لعنا�شر وفّر نحو غابة جماورة، فع�س �لببغاء �ل�شرطي با�شبعه. 
�إح��دى  �قتحم  �ل��ذي  �شانتانا  على  �لقب�س  من  �ل�شرطة  ومتكنت 

�ل�شقق و�ختباأ يف �ملرحا�س.
وي��و�ج��ه �ل��رج��ل ت��ه��م �ل��ق�����ش��وة جت���اه �حل��ي��و�ن��ات و�الع���ت���د�ء على 

�شرطي و�ل�شلوك �ملخّل بالنظام.

فريو�ص يدعم فكرة �أن بد�ية �لب�شر من �أفريقي� 
لفرو�س  �لكاملة  �جلينية  �ل�شفرة  �كت�شاف  �إىل  �لتو�شل  دع��م 
من  خرجو�  �الأو�ئ���ل  �لب�شر  �أن  �الإن�شان،نظرية  ي�شيب  م�شرتك 

�أفريقيا يف �لبد�ية قبل �أن ينت�شرو� يف كافة �أنحاء �الأر�س.
�إن  – مادي�شون  وي�شكون�شون  جامعة  من  �أمركيون  علماء  وقال 
�الكت�شاف يدعم �الفرت��س �ل�شائد باأن �أجد�دنا بد�أو� يف �أفريقيا 
قبل ما بني 150 �إىل 200 �ألف �شنة ثم �نت�شرو� نحو �ل�شرق �إىل 
�آ�شيا و�لغرب نحو �أوروبا. و�أجرى �لباحث كورتي�س بر�ند وزمالوؤه 
�لب�شيط-  �شاللة من فرو�س �حلالأ   31 فيها بني  قارنو�  در��شة 
1، �لذي ي�شبب ع��ادًة تقرحاً يف �لفم، من عينات يف �أمركا  �لنوع 

�ل�شمالية و�أوروبا و�أفريقيا و�آ�شيا.
وقال بر�ند �إن �ل�شالالت �لفرو�شية هي متاماً كما نتوقع ��شتناد�ً 
�إىل ت�شل�شل �جلينوم )�ملجموع �ملورثي( لدى �الإن�شان . و�أ�شار �إىل 
�أن �لفرو�شات من �أفريقيا تتجمع معاً ،و�لفرو�شات من �ل�شرق 
من  و�لفرو�شات  معاً،  تتجمع  و�ل�شني  و�ليابان  وكوريا  �الأق�شى 
�أن �شجرة عائلة �لفرو�س تتطابق مع  �أوروب��ا و�أمركا معاً. وبد� 
يتطابق  وج��دن��اه  ما  بر�ند  و�أ���ش��اف  �لب�شرية.  �لهجرة  حتليالت 
مت��ام��اً م��ع م��ا ق��ال��ه لنا �لباحثون يف علم �الإن�����ش��ان وم��ا ق��ال��ه لنا 
�لعلماء �جلينيون �لذين حللو� �جلينوم �لب�شري حول �ملكان �لذي 

بد�أ منه �لب�شر ثم �نت�شارهم على �الر�س .
جتربة للروبوت )Wabian-2R( يف خمترب تاكاني�سي للعلوم والهند�سة يف جامعة وا�سيدا اليابانية حيث مت تطوير 

الروبوت لي�ستطيع امل�سي مبرونة مثل الب�سر )ا ف ب(

دوغال�ص متفائل 
ب�شاأن زو�جه

بد� �لنجم �الأمركي مايكل دوغال�س 
ب�شاأن  مرتفعة  ومعنوياته  متفائاًل 
كاثرين  بالنجمة  زو�ج���ه  م�شتقبل 
زي��ت��ا ج���ون، ق��ائ��اًل �ن �الأم����ور ر�ئعة 
و ت��ت��ق��دم . و�أف������اد م��وق��ع )ب��ي��ب��ول( 
69 �شنة(  �الأم��رك��ي �ن دوغ��ال���س) 
 13 م��ن��ذ  �مل�شتمر  زو�ج����ه  ع��ن  �شئل 
�شنة بزيتا جونز )44 �شنة(، فاأجاب 
�ن �الأمور ر�ئعة . و�أ�شاف �ن �الأو�شاع 
 . ت��ت��ق��دم وت��ت��خ��ذ منحى ت�����ش��اع��دي��اً 
ي��روج  ك���ان  �إىل �ن دوغ���ال����س  ي�����ش��ار 
لفيلمه �جلديد ال�س فيغا�س ، وكان 
وك��ان��ت تقارير  �ل����زو�ج.  ي�شع خ��امت 
حتدثت عن �ن زو�ج دوغال�س وزيتا 
جونز و�شل �إىل نهايته، فيما ذكرت 
�أخذ وقت  �أخ��رى �نهما قرر�  تقارير 
�إن��ق��اذ  �أم���اًل يف  ع��ن بع�شهما  ب��ع��ي��د�ً 
ي��ذك��ر �ن ج��ون��ز وقفت  ع��الق��ت��ه��م��ا. 
معركته  خ���الل  زوج��ه��ا  ج��ان��ب  �إىل 
 ،2011 بالعام  �حللق  �شرطان  �شد 
�إىل  دخولها  بعد  ه��و  �شاعدها  فيما 
�لعالج  لتلقي  �لتاأهيل  �إع��ادة  مركز 
�لذي  �لقطب  ثنائي  ��شطر�ب  من 

�شخ�شت معاناتها منه.

بيتي و�يت تقلد 
مايلي �شاير�ص 

على �لرغم من جتاوزها �لت�شعني 
م���ن �ل��ع��م��ر، مل ت�����ش��ت��ط��ع �مل��م��ث��ل��ة 
�لتغا�شي  و�ي���ت  بيتي  �الأم��رك��ي��ة 
ع�����ن �ل�����ظ�����اه�����رة �ل����ت����ي ���ش��ك��ل��ت��ه��ا 
فقلدتها  �شاير�س،  مايلي  �لنجمة 
ت��ت��اأرج��ح على  وه���ي  ���ش��اخ��ر  ب�شكل 
وكانت  �شل�شلة.  م��ن  متدلية  ك��رة 
�شاير�س قد جذبت �الأنظار موؤخر�ً 
�مل���ف���اج���ئ يف حفل  ب��ع��د ظ���ه���وره���ا 
توزيع جو�ئز )�أم تي يف( �ملو�شيقية 
ظهرت  ثم   ، مثر  ب�شكل  ورق�شت 
بول(  )ركينغ  �مل�شورة  �أغنيتها  يف 
متدلية.  ك��رة  على  ت��ت��اأرج��ح  وه��ي 
�إع����الن ترويجي  وق��ال��ت و�ي���ت يف 
لقد  �جلديد  �لكوميدي  مل�شل�شلها 
خ���ط���رت يل ب��ع�����س �الف����ك����ار م��ن 
�أحد�ث جديدة يف مو�شيقى �لبوب 
كبر  قطني  باإ�شبع  ظ��ه��رت  ث��ّم   .
�لذي و�شعته مايلي يف حفل  مثل 

)�أم تي يف(.

متكن علماء �أمريكيون وبريطانيون من �إحر�ز تقدم يف 
عالج �ل�شلع، وذلك بعد جناح جتارب معملية ��شتطاعو� 

خاللها �إنبات �شعر جديد من عينات �أن�شجة.
و�أكد �لفريق �لبحثي على �أن �لو�شيلة �لتي ��شتخدموها 
لكن  �ل�شعر.  ف��ق��د�ن  ع��الج  م�شار  حت��وي��ل  على  ق���ادرة 

�أ�شارو� �إىل �حلاجة الإجر�ء �ملزيد من �الأبحاث.
 Proceedings دوري����ة  يف  �ل��در����ش��ة  ن��ت��ائ��ج  ون�����ش��رت 
 .  of the National Academy of Sciences
وتوجد و�شائل لعالج �ل�شلع تت�شمن �أدوية ت�شاعد على 
�ل�شعر  و�أخ��رى تعتمد على زرع  �ل�شعر،  �إبطاء ت�شاقط 
�ل��ر�أ���س لتغطية مناطق  م��ن خ��الل نقله م��ن م��وؤخ��رة 

�ل�شلع.
و���ش��ع��ى �ل��ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث��ي، وه����و م���ن ج��ام��ع��ة دوره����ام 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة و�مل���رك���ز �ل��ط��ب��ي ب��ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا يف 

�لواليات �ملتحدة، �إىل �إنبات �شعر جديد.
لكن عمليات �إنبات �شعر ب�شري تت�شم بال�شعوبة مقارنة 
بالنجاحات �ملحققة يف در��شات �أجريت على �حليو�نات. 
فمع �أخذ �أن�شجة ب�شرية من �خلاليا �لتي ت�شكل قاعدة 
من  ب��دال  جلد  �إىل  �خل��الي��ا  تتحول  �ل�شعر  ب�شيالت 
�إنبات �شعر جديد. عمل فذ بيد �أن فريق �لعلماء تو�شل 
�إىل �أنه من خالل عملية تر�كم �خلاليا معا يف �أج�شام 

ثالثية �الأبعاد �شبه كروية �شيمكنهم منع حتولها �إىل 
جلد.

�أ�شخا�س  �شبعة  م��ن  �أن�شجة  �أخ���ذ  �لعلماء  و����ش��ت��ط��اع 
�ل��ك��روي��ة ثم  �شبه  �الأب��ع��اد  �أج�����ش��ام ثالثية  وزرع��ه��ا يف 

زرعها يف جلد �آدمي قامو� برتقيعه يف ظهور فئر�ن.
يف  جديدة  �شعر  ب�شيالت  ت�شكلت  �أ�شابيع،  �شتة  وبعد 
خم�س من �أ�شل �شبع حاالت وبد�أ منو �شعر�ت جديدة. 
وقال كولني جاهود�، من جامعة دوره��ام، لبي بي �شي 

�إنه من �ملمكن �لو�شول �إىل عالج لل�شلع.
بع�س  ز�ل هناك  ما  لكن  �لعالج،  �قرتبنا من  و�أ�شاف 
هم  �إذ  جتميليا  �ل��ن��ا���س  ي��ري��ده  م��ا  لتلبية  �خل���ط���و�ت 
يبحثون عن �إعادة منو �ل�شعر يف نف�س �شكله وحجمه...
ك��م��ا ك���ان �ل��و���ش��ع م��ن ق��ب��ل. وب��ع�����س ه���ذه ت��ع��د حلوال 
�أنه �شيمكن عالجه  �أعتقد  هند�شية تقريبا. وقال نعم 

)�ل�شلع( يف نهاية �ملطاف. 
و�أ�شاف: من �ل�شعب حتديد �لوقت �لذي �شي�شتغرقه 
ذلك، لكن ما �أحرزناه ينبغي �أن يثر �هتمامنا جمدد�.  
يعتمد  �مل�شتقبل  يف  ع��الج  �أي  و�شين�شوي  جديد  نهج 
ب�شاأن  خم���اوف  على  �ملخترب  يف  من��ت  خ��الي��ا  زرع  على 
تكون  �أن  �حتمالية  �أو  �لعدوى  ب�شبب خطر  �شالمتها، 

هذه �خلاليا غر طبيعية �أو حتى �شرطانية.

علماء يحرزون تقدما يف عالج �ل�شلع 

كيلي كالرك�شون.. متزوجة 
برجل  زو�جها  ،و�أك��دت  �ل�شكوك  لكل  كيلي كالرك�شون، حد�ً  �الأمركية،  �لبوب  و�شعت جنمة 

�الأعمال بر�ندون بالك�شتوك.
زو�جها بكالرك�شون يف مز�رع بالكبري يف  �ملو�قع �الجتماعية  و�أعلنت كالرك�شون عرب 

تين�شي، و��شفة �ملكان باأنه �الأجمل على �الإطالق .
وكتبت �أنا ر�شمياً �الآن �ل�شيدة بالك�شتوك .

ون�شرت كالرك�شون �شورتني من زفافها.
قبل  ب��د�أت  �شنة(  و بالك�شتوك )35  �شنة(  �ن عالقة كالرك�شون )31  �إىل  ي�شار 

�شنتني، وقد خطبا يف كانون �الأول دي�شمرب 2012.


