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�صيف بن زايد: بالدنا حري�صة على مكانة 
احلا�رض حر�صها على ريادة امل�صتقبل

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

اإقاالت تثري غ�صب 
االأمنيني يف تون�ص 

   

االآالف يتظاهرون مطالبني برحيل احلكومة
مقتل و�إ�صابة 18 جنديا 

تون�صيا يف مو�جهات مع �إرهابيني 
•• تون�س-الفجر:

ح�صيلة  �إن  �لتون�صية  ب��وزي��د  �صيدي  حمافظة  م��ن  �أم��ن��ي  �صابط  ق��ال 
من  وجمموعة  �لتون�صي)�لدرك(  �حلر�س  من  وح��د�ت  بني  �ملو�جهات 

�لإرهابيني �رتفعت �إىل 8 قتلى و�أكرث من 10 جرحى.
�إن  �أن��رن��ا���ص��ون��ال  ب��ر���س  يونايتد  م��ع  هاتفي  �ت�����ص��ال  يف  �ل�صابط  وق���ال 
�ملحيطة  �جلبلية  �ملناطق  �أم�����س،يف  ظهر  بعد  �إن��دل��ع��ت  �ل��ت��ي  �مل��و�ج��ه��ات 
ببلدة �صيدي علي بن عون من حمافظة �صيدي بوزيد )360 كيلومر� 
جنوب تون�س �لعا�صمة(،ماز�لت متو��صلة لغاية �لن. و�أو�صح �أن ثمانية 
م��ن �أف����ر�د �حل���ر����س)�ل���درك( ق��ت��ل��و� خ���ال �مل��و�ج��ه��ات،ك��م��ا �أ���ص��ي��ب 10 
 12 بنحو  ُيقدر عددهم  �لذين  �لإرهابيني  �إثنان من  ُقتل  �أخرون،بينما 

ُم�صلحا.
ُي�صار �إىل �أن هذه �ملو�جهات �مل�صلحة ُتعترب �لثانية من نوعها �لتي ت�صهدها 
تون�س يف غ�صون �أ�صبوع، حيث جرت مو�جهات مماثلة يف بلدة قباط من 

حمافظة باجة)100 كيلومر غرب تون�س �لعا�صمة(.
و�أ�صفرت تلك �ملو�جهات عن مقتل �صابط �أمن برتبة مازم �ول،و�صابط 
�ل�صلطات  دف��ع  ث��ال��ث،م��ا  ج��رح  �إىل  �ول،ب��الإ���ص��اف��ة  ع��ري��ف  برتبة  �صف 

�لتون�صية �إىل �إر�صال تعزيز�ت �منية وع�صكرية كبرية �إىل �ملنطقة.
�إ�صتخدمت  و��صعة  ع�صكرية  عملية  و�لع�صكرية  �لأمنية  �لقو�ت  و�صنت 
�ملدفعية  جانب  5،و�ملروحيات،�إىل  �أف  نوع  من  �حلربية  �لطائر�ت  فيها 

�لثقيلة،لُتعلن وز�رة �لد�خلية �لتون�صية بعدها عن مقتل 9 �إرهابيني.
جاء هذ� يف �لوقت �لذي تظاهر فيه �لف �لتون�صيني يف �لعا�صمة �م�س 
حزب  ب��ني  حم��ادث��ات  ب��دء  م��ن  �صاعات  قبل  �حلكومة  بتنحي  مطالبني 
�لنه�صة �ل�صامي �حلاكم وزعماء من �ملعار�صة لنهاء �لزمة �ل�صيا�صية 
��صتقالة �حلكومة  و�ف��ق على  �لنه�صة  وك��ان حزب  �صهور.  �مل�صتمرة منذ 
غري  كفاء�ت  حلكومة  �ملجال  و�ف�صاح  �أ�صابيع  ثاثة  خال  يقودها  �لتي 

�آلف �ل�صوريني يفرون عرب �حلدود �ىل �صمال �لعر�ق هربا من جر�ئم �لنظام  )رويرز(

االبراهيمي يوؤكد �سبه اإجماع دويل با�ستبعاد اخليار الع�سكري!

ق�صف و��صتباكات بدم�صق وريفها و�ملعار�صة ترف�ض م�صاركة �إير�ن بجنيف 2
•• عوا�صم-وكاالت:

ق�صف  �لنظام  جي�س  �إن  �ل�صوري  �لإعامي  �ملركز  قال 
دم�صق،  ري��ف  يف  �ل�صام  مع�صمية  �ل�صو�ريخ  بر�جمات 
ت��دور  و�لنظامي  �حل��ر  �جلي�صني  ب��ني  ��صتباكات  و�صط 
على �جلبهة �لغربية للمدينة ذ�تها، بينما جتدد �لق�صف 
على �أحياء يف دم�صق، و�أعلنت قو�ت �ملعار�صة ��صتهد�ف 

عدد من �لنقاط و�أ�صر �لع�صر�ت من جنود �لأ�صد.
ي��اأت��ي ذل���ك فيما �أف����اد �مل��رك��ز �لإع���ام���ي �ل�����ص��وري ب��اأن 
�ل�����ص��ل��ط��ات �ل�����ص��وري��ة �أف��رج��ت ع��ن �ل��دف��ع��ة �لأوىل من 
�ملعتقات �ل�صوريات �صمن �صفقة �لإفر�ج عن �للبنانيني 
�لت�صعة �لذين كانو� حمتجزين يف �صوريا مقابل �لإفر�ج 
ع��ن ط��ي��اَرْي��ن ت��رك��ي��ني وم��ع��ت��ق��ات ���ص��وري��ات يف �صجون 

�لنظام �حلاكم يف دم�صق.
مدينة  ف���اإن  دم�صق  يف  �ل��ث��ورة  ق��ي��ادة  جمل�س  وبح�صب 
باحلملة  و�صفه  مل��ا  ����ص��ت��م��ر�ر�  ت�صهد  �ل�����ص��ام  مع�صمية 

�ل��ع�����ص��ك��ري��ة �ل�����ص��ر���ص��ة ع��ل��ى �مل��دي��ن��ة ل��ل��ي��وم �ل���ر�ب���ع على 
�لبلدة من  �لنظام �قتحام  ق��و�ت  �ل��ت��و�يل، حيث حت��اول 
�جلهتني �ل�صمالية و�لغربية )�ملعامل( مدعومة بعنا�صر 
من �حلر�س �جلمهوري و�للجان �ل�صعبية )جي�س �لدفاع 

�لوطني(.
�ل��ط��ري�ن �حل��رب��ي �صن غارتني  ب��اأن  نا�صطون  �أف���اد  كما 
على �ملنطقة �ملحيطة مبجمع تاميكو يف بلدة �ملليحة يف 
غوطة دم�صق �ل�صرقية، وق�صف �أحياء �لغوطة �ل�صرقية 

وبلدة كفر بطنا.
م���ن ج��ان��ب��ه �ك���د �مل���وف���د �لمم����ي �ىل ���ص��وري��ا �لخ�����ص��ر 
�لبر�هيمي �لربعاء يف عمان �ن هناك �صبه �جماع دويل 

باأنه لي�س هناك حل ع�صكري لازمة �ل�صورية.
�ىل ذل����ك ط���ال���ب �لئ����ت����اف �ل���وط���ن���ي ل���ق���وى �ل���ث���ورة 
للم�صاركة  منا�صبة  ظ��روف  توفري  �ل�صورية  و�ملعار�صة 
يف موؤمتر جنيف 2 بينها �صمان عدم م�صاركة �لأ�صد يف 
�ملرحلة �لنتقالية، كما رف�س م�صاركة �إير�ن يف �ملوؤمتر.

�إحباط هروب 300 �صجني من �لقاعدة يف �صنعاء
 •• �صنعاء-ا.ف.ب:

ه��روب  وحم��اول��ة  مت���رد�  �صنعاء  يف  �ليمنية  للمخابر�ت  �صجن  ح��ر����س  �ح��ب��ط 
�فاد م�صدر �مني �لربعاء  �لقاعدة بح�صبما  300 عن�صر من  جماعية حلو�ىل 
لوكالة فر�ن�س بر�س. وذكر �مل�صدر �ن �كرث من 300 �صجني من عنا�صر �لقاعدة 
�مل��خ��اب��ر�ت يف ح��ي ح��دة يف �صنعاء مت���ردو� بعد ظهر  �ل�صيا�صي  يف �صجن �لم��ن 
بال�صكاكني  �ملبا�صرة  �لمنية  �حلر��صة  على  بالعتد�ء  �ل�صجناء  وق��ام  �لثاثاء. 
ب��ج��روح بينهم  ����ص��اب��ة ع��دد م��ن �حل��ر����س  و�لق�صبان �حل��دي��دي��ة م��ا ��صفر ع��ن 

م�صوؤول �لتحقيقات يف جهاز �ملخابر�ت بح�صب �مل�صدر.

ع�صر�ت �ملتطرفني �ليهود يقتحمون �لأق�صى 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�قتحم ع�صر�ت �ملتطرفني �ليهود باحات �مل�صجد �لأق�صى �لأربعاء من جهة باب �ملغاربة 
و�صط حر��صة م�صددة من �ل�صرطة �لإ�صر�ئيلية .

معززين  �خلم�صني  ف��اق  �ملتطرفني  م��ن  �ملقتحمني  ع��دد  �أن  مقد�صي  م�صدر  وق���ال 
بحاخامات من �ليهود وقامو� بالتجول يف باحات �مل�صجد و�أقامو� �صلو�ت ،و��صتفزو� 

طاب �لعلم من �لفل�صطينيني يف �مل�صجد.
وقد �صددت �ل�صرطة �لإ�صر�ئيلية �إجر�ء�تها �لأمنية ، و�صرعت يف �لتدقيق يف بطاقات 

�لد�خلني �إىل �مل�صجد و�خلارجني منه وتفتي�س �حلقائب �خلا�صة بامل�صلني.

يومني  خالل  قتيال   48
بالعر�ق بينهم 27 �صرطيا

•• بغداد-ا.ف.ب:

و�لرب��ع��اء  �لثاثاء  يومي  و�نتحاريون  م�صلحون  �صن 
تفتي�س  ن��ق��اط  خ�صو�صا  ��صتهدفت  هجمات  �صل�صلة 
لل�صرطة يف حمافظتي �لنبار ونينوى يف �لعر�ق، قتل 
48 �صخ�صا و��صيب �لع�صر�ت بجروح. ومن بني  فيها 

لقتلى 27 �صرطيا بال�صافة �ىل ع�صر�ت �مل�صابني.

مواقــيت ال�سالة
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�ملوقع �للكروين�لربيد �للكروين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ص�صت  عريقة  �صركة 
�لنفط و�ل��غ��از.  �لعاملية يف جم��ال  �ل�����ص��رك��ات  �أ���ص��ه��ر  م��ع��د�ت وخ��دم��ات 
وخ�صو�صا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�صخات، �ىل تركيب و�صيانة �لبنية �لتحتية لل�صبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لا�صتف�صار �لت�صالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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نتقدم
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل معايل

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

مبنا�سبة
تعيني معاليه نائبا لرئي�س ال�سرطة واالأمن العام  بدبي

والذي يعد منوذجا للوالء واالنتماء 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 االأمنية املتكاملة والفعالة 

التي �ساهمت يف حتقيق اأعلى معدالت االأمن واال�ستقرار املجتمعي ، ومكنت من توفري املناخ االآمن وامل�ستقر 
 والذي يعترب من اأهم مقومات النه�سة ال�ساملة يف الدولة 

والله ويل التوفيق

و�صفي �أديب عطايا
وجميع امل�سوؤولني واملوظفني يف �سركة ال�سم�س للهند�سة واملقاوالت
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وافق على اإن�ساء جائزة ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي لل�سياحة العربية 2014 

حاكم ر�أ�ض �خليمة ي�صتقبل قافلة �ملركز �لعربي لالإعالم �ل�صياحي
•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ����ص��ت��ق��ب��ل 
ع�صو  �لقا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
يف ق�����ص��ر ���ص��م��وه �م���������س.. ق��اف��ل��ة 
�ل�صياحي  لاإعام  �لعربي  �ملركز 
�لتي تزور �لإمارة بدعوة من هيئة 
�ل�صياحية.. ر�أ�س �خليمة للتنمية 
و�صحفيا  �إعاميا   25 مب�صاركة 
ح�صر  عربية.  دول��ة   17 ميثلون 
�ل���ل���ق���اء..����ص���ع���ادة جم�����دي ���ص��ل��ي��م 
وكيل وز�رة �ل�صياحة يف جمهورية 
ح�صني  و�لإعامي  �لعربية  م�صر 
�لعربي  �ملركز  رئي�س  �ملناعي  علي 
مركز  رئي�س  �ل�صياحي  ل��اإع��ام 
�لإم����������ار�ت ل����اإع����ام �ل�����ص��ي��اح��ي 
ر�أ���س  هيئة  م��دي��ر  موتيق  وخ��ال��د 
�خليمة للتنمية �ل�صياحية. ورحب 
�صاحب �ل�صمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
خ����ال �ل��ل��ق��اء ب���� ق��اف��ل��ة �لإع����ام 
دول��ة  �ل��ث��اين  بلدهم  يف  �ل�صياحي 
�لإم��ار�ت..وح��ث��ه��م على �لإط���اع 
�لتي  �ل�صياحة  مقومات  �أه��م  على 
مت��ت��ل��ك��ه��ا �ل����دول����ة ع���ام���ة ور�أ�������س 
�خليمة خا�صة. وناق�س �صموه مع 
�أهمية  و�ل�صحفيني  �لإعاميني 

�ل�����ص��ي��اح��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��دور  تن�صيطها..موؤكد�  و�آل��ي��ات 
�لذي ي�صطلع به �لإعام �ل�صياحي 
للدولة  و�إي��ج��اب��ي  رئي�س  ك�صريك 
م���ن خ����ال ب���ر�جم���ه �ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ق��در�ت 
�لتي تتمتع  �ل�صياحية  و�لإمكانات 
بها �لدولة من بنية حتتية وتز�يد 
بناء �لفنادق و�ملنتجعات ل�صتيعاب 

���ص��م��وه ع��ل��ى ف��ك��رة �إن�����ص��اء ج��ائ��زة 
جائزة  عليها  �أط��ل��ق  �صموه  با�صم 
�لقا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  �ل�صيخ 
 2014 عام  يف  �لعربية  لل�صياحة 
. م���ن ج��ان��ب��ه ق����دم ح�����ص��ني علي 
�ملناعي �ل�صكر و �لتقدير �إىل مقام 
بن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
��صت�صافة  ع��ل��ى  �ل��ق��ا���ص��م��ي  �صقر 
يف  �مل�صاركني  لاإعاميني  �صموه 

د�خليا  لها  و�ل��روي��ج  �ل��دول��ة  يف 
ملف  دع��م  ر�أ�صها  وعلى  وخارجيا 
�لإم��������ار�ت مم��ث��ل��ة يف �إم������ارة دب��ي 
�إك�صبو  لإ�صت�صافة �ملعر�س �لعاملي 
جل�صة  ت��خ�����ص��ي�����س  ع���رب   2020
�لإع��ام��ي��ة  �ل��ق��اف��ل��ة  جل�صات  م��ن 
ل��ل��دع��اي��ة مل��ل��ف �ل����دول����ة و�إظ���ه���ار 
لإحت�صان  وج��ه��وده��ا  ل��ه��ا  �ل��دع��م 
ه���ذ� �حل����دث �ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �أر����س 

�ل���وف���ود �ل�����ص��ي��اح��ي��ة م���ن خمتلف 
�أن����ح����اء �ل����ع����امل . وث���م���ن ���ص��م��وه 
�إ���ص��ه��ام �مل���رك���ز �ل��ع��رب��ى ل��اإع��ام 
�ل�����ص��ي��اح��ي ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��رك��ز 
..يف  �ل�صياحي  لاإعام  �لإم���ار�ت 
يف  �ل�صياحية  �ملقومات  �أه��م  �إب���ر�ز 
دول���ة �لإم�����ار�ت و�ل��روي��ج لها يف 
كافة عرب  �لعربي  �ل��وط��ن  �أق��ط��ار 
خمتلف و���ص��ائ��ل �لإع����ام. وو�ف��ق 

لع���ب���ني �أ���ص��ا���ص��ي��ني يف �ل���روي���ج 
ل��ل��م��ع��امل �ل�����ص��ي��اح��ي��ة �ل��ت��ى تزخر 
بها �إم��ارة ر�أ���س �خليمة. وق��ال �إن 
�ل�صياحي  لاإعام  �لعربي  �ملركز 
ي��ك��ون  �أن  ن�������ص���اأت���ه  م���ن���ذ  ح���ر����س 
و���ص��اع��د� من  وت�����ص��ي��ي��د  ب��ن��اء  �أد�ة 
����ص���و�ع���د ه����ذ� �ل���وط���ن �مل���ع���ط���اء..
�أنه �صيبذل ق�صارى جهده  موؤكد� 
�لوطنية  �لأن�����ص��ط��ة  جميع  ل��دع��م 

�ل�صيافة  �صور  �أجمل  يف  �لقافلة 
تر�صخت  �ل��ت��ي  �لأ���ص��ي��ل��ة  �لعربية 
على �أيدى �ملغفور له �ل�صيخ �صقر 
�صموه  و�صار  �لقا�صمي  حممد  بن 
ع��ل��ى ن��ه��ج��ه م���ع���رب� ع���ن �أ���ص��ال��ة 
عموما  وعطائها  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
خ�صو�صا.. �خليمة  ر�أ����س  و�إم���ارة 
ف�صا عن تقدير �صموه لاإعام 
�ل�صياحي و�لعاملني فيه بو�صفهم 

�ملناعي  وثمن  �لطيبة.  �لإم����ار�ت 
ر�أ�س  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  جهود 
�خل��ي��م��ة و�مل�����ص��وؤول��ني يف �لإم����ارة 
�ل����ت����ي ع�������ززت ن���ه�������ص���ة ���ص��ي��اح��ي��ة 
م��ت��م��ي��زة ت��ك�����ص��ف ع��ن��ه��ا �مل��ن�����ص��اآت 
خال  �لنور  ر�أت  �لتي  �ل�صياحية 
ف�صا  �ملا�صية  �لقليلة  �ل�صنو�ت 
يق�صدون  �لذين  �ل�صياح  عدد  عن 

�لإمارت كل عام. 

مليون درهم م�صاعد�ت خريية من موؤ�ص�صة دبي �لإ�صالمي �لإن�صانية �إطفاء حريق وهمي مبجمع �لروي�ض �ل�صكني4.8 
•• دبي-وام:

قدمت موؤ�ص�صة دبي �لإ�صامي �لإن�صانية م�صاعد�ت �إن�صانية وخريية 
مببلغ جتاوز 4.8 مليون درهم خال �لأ�صهر �لت�صعة �ملا�صية وذلك 
يف �إطار �مل�صوؤولية �ملجتمعية و�ملبادر�ت �لريادية �خلريية �لتي يقوم 
بها بنك دبي �ل�صامي. وقال عبد�لرز�ق �لعبد�هلل �لرئي�س �لتنفيذي 
للموؤ�ص�صة �ن معظم هذه �مل�صاعد�ت �لإن�صانية و�ملجتمعية تركزت يف 
�صد�د  يف  وفقرية  حمتاجة  ��صرة   231 م�صاعدة  على  �لأول  �ملقام 
�ملدر��س  وعدد من  �لدر��صية  �ملر�حل  �لدر��صية يف خمتلف  �لر�صوم 
د�خل �لدولة باإجمايل مبلغ مليون و681 �ألف درهم ..منوها باأن 

�ملوؤ�ص�صة تويل �أهمية ق�صوى للتعليم لأنه من �لركائز �ل�صا�صية يف 
�أ�صرة   71 �ملوؤ�ص�صة قامت �ي�صا مب�صاعدة  بناء �ملجتمع. و��صاف �ن 
فقرية وحمتاجة ب�صد�د جزء من �يجار�ت �ل�صكن �خلا�صة بها وذلك 
باإجمايل مبلغ 817 �ألف درهم �إ�صافة �ىل م�صاعد�ت �صد�د جزء من 
مببلغ  �ملحتاجني  للمر�صى  �لكلى  وغ�صيل  و�لعمليات  �لعاج  ر�صوم 

348 �ألف درهم لعدد 16 حالة مر�صية يف م�صت�صفيات �لدولة.
�ملر�كز  لبع�س  طبية  باأجهزة  �أي�صا  تربعت  �ملوؤ�ص�صة  �أن  �إىل  و�أ�صار 
ل��ع��دد م��ن مر�كز  ب��ا���ص��ات  ���ص��ر�ء  ب��الإ���ص��اف��ة �ىل  ب��ال��دول��ة  �ل�صحية 
�ملعاقني وذوي �لحتياجات �خلا�صة ومر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 

د�خل �لدول .

 •• الفجر - املنطقة الغربية :

جتربة  )�أدن��وك(  �ل�صكني  �لروي�س  ملجمع  و�خلدمات  �ل�صكان  �إد�رة  نفذت 
وهمية لإطفاء حريق ن�صب يف بيت �ل�صيافة �ملاأهول بالنزلء حيث متكنت 
يتجاوز  مل  قيا�صي  زم��ن  يف  �حل��ري��ق  على  �ل�صيطرة  م��ن  �مل�صاركة  �ل��ف��رق 
للتدخل  �لفني  �لإن��ق��اذ  �صيار�ت  �ل��ف��ور  على  �نتقلت  حيث  دق��ائ��ق  �لع�صرة 
�ل�صريع و�ملرور و�ل�صرطة �إىل موقع �حلادث، ومت �إخاء �ملكان من �لنزلء 

وجتمعهم يف نقاط خم�ص�صة خارج �ملبنى.
�إد�رة  باأن  �ل�صكني  �ل�صيافة باملجمع  �مل�صرف على بيوت  وذكر معني �صعب 
�ملجمع �صتقوم بثاث جتارب وهمية جلميع بيوت �ل�صيافة يف �ملجمع وهي 
�لعمال  �صكن  �ىل  ،بالإ�صافة  �لقادمة  �لفرة  خ��ال   3 و�ليا�س   2 �ليا�س 

�إد�رة جممع  �لتجارب تقام حتت رعاية  ب��اأن هذه  ، كما نوه   ) �لكرفانات   (
�لروي�س �ل�صكني )�أدن��وك (، تقام ب�صكل دوري بالتعاون مع �أجهزة �لإنقاذ 

�لفني للتدخل �ل�صريع و�ملرور و�ل�صرطة بالروي�س.
و بد�أت �خلطة بباغ تلقته غرف �لعمليات باإد�رة �لروي�س للتدخل �ل�صريع 
�ل�صيافة  ببيت  حريق  ب��وج��ود  ب��اغ��اً  �لغربية  باملنطقة  �لإن��ق��اذ  و�إ���ص��ع��اف 
�ليا�س 1 وعلى �لفور حتركت قوة �لتدخل �لفني �ل�صريع �ىل مكان �حلدث 
ون��ق��ل حالة  ل�صخ�صني  �إغ��م��اء  ح���الت  و�إ���ص��ع��اف  150 �صخ�س  �إن��ق��اذ  ومت 
�لهدف من  �إن  �ل�صكني. وقال معني �صعب  �لروي�س  �إىل م�صت�صفى  خطرة 
�لتجربة تعزيز �لوعي �لأمني و�ل�صامة لدى �صكان �ملجمع من �ملوظفني 
و�لعمال و�لعاملني يف �لدو�ئر �حلكومية و�ل�صتعد�د و�خذ �حليطة و�حلذر 

و�حلفاظ على �لنظام ف حال حدوث مثل هذه �حلالت �ملفاجئة .

نتقدم
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل معايل

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

مبنا�سبة
تعيني معاليه نائبا لرئي�س ال�سرطة واالأمن العام  يف دبي
والذي يعد منوذجا للوالء واالنتماء 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 االأمنية 

املتكاملة والفعالة  التي �ساهمت يف حتقيق اأعلى معدالت االأمن 
واال�ستقرار املجتمعي ، ومكنت من  توفري املناخ االآمن وامل�ستقر   

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

نتقدم
باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل معايل

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

مبنا�سبة
تعيني معاليه نائبا لرئي�س ال�سرطة واالأمن العام  يف دبي
والذي يعد منوذجا للوالء واالنتماء 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 االأمنية 

املتكاملة والفعالة  التي �ساهمت يف حتقيق اأعلى معدالت االأمن 
واال�ستقرار املجتمعي ، ومكنت من  توفري املناخ االآمن وامل�ستقر   

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

�أحمد عبد�هلل �لعو�صي - حممود عبد�هلل �لعو�صي
  عبد�لرز�ق حممدي

اأبو نادر
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بعثة �حلج �لر�صمية تفتح باب �ملالحظات و�ملقرتحات
بالنجاح  مكللة  �لأح���د  م�صاء  �ل��وط��ن  �أر����س  �إىل  عودتها  بعد 
دول��ة  حجاج  بها  �أ���ص��اد  �لتي  خدماتها  يف  و�لتميز  مهامها  يف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، با�صرت بعثة �حلج �لر�صمية تقييم 
�أد�ئها هذ� �لعام ومتابعة �صوؤون �حلجاج ومقرحاتهم و�آر�ئهم 
� و�صكاو�هم �إن وجدت � �أومل يتمكن �أ�صحابها من �إباغ �لبعثة 
�أد�ئهم منا�صكهم . فقد دعا رئي�س �لبعثة هوؤلء  �أثناء  ب�صاأنها 
�إىل �لإ�صر�ع بتقدمي مالديهم من �صكاوى �أو مقرحات للنظر 

فيها خال �أ�صبوعني قادمني و�عتبار� من �ليوم.
 �ىل ذلك فقد �أثنى �صعادة حممد عبيد �ملزروعي رئي�س بعثة 
�حلج �لر�صمية على رعاية �لقيادة �لر�صيدة حلجاج �لدولة من 

مو�طنني ومقيمني وما قدمه �لفريق �أول �صمو �ل�صيخ حممد 
، نائب �لقائد �لأعلى  �أبو ظبي  �آل نهيان ، ويل عهد  بن ز�يد 
للقو�ت �مل�صلحة ، من دعم مادي ومعنوي قبل بدء مو�صم �حلج 
و�أثناءه وبعده ، مما عك�س روح �لتميز و�لرتياح لدى �جلميع 
�إ���ص��ادة من بعثات �حل��ج ل��دول جمل�س �لتعاون ؛  ،وك��ان حمل 
وفرته  وم��ا  �لر�صيدة  وقيادتها  �ل��دول��ة  جهود  �حلجاج  ف�صكر 
بعثتها �لر�صمية من خدمات و�إجر�ء�ت �صاهمت يف �أد�ء �لنا�س 
حجهم بكل ي�صر ور�حة ور�صى ، وتاأ�صي�صاً على ما مت �إجنازه يف 
�ملو�صم تهيب بعثة �حلج �لر�صمية بكل حاج من حجاج �لدولة 
خال  بذلك  يتقدم  �أن  �ق���ر�ح  �أو  ماحظة  �أو  �صكوى  لديه 

وتر�صي  تر�صيه  �لتي  �حل��ل��ول  ليجد  �ل��ق��ادم��ني  �لأ�صبوعني 
بها  ننعم  �لتي  �لدينية  و�لقيم  �لعد�لة  مظلة  حتت  �ملقاولني 
يف جمتمع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، وذلك �إما ح�صورياً 
�إىل مقر �لهيئة يف �لعا�صمة �أبوظبي ، �أو �إىل �أحد فروعها يف 
�لذكية  �لليكرونية  �لو�صائل  عرب  �أو   ، كافة  �لإم���ار�ت  باقي 
�ملتاحة لدى �لهيئة ، �آملني �أن تبت �للجنة �لعليا للحج يف كل 

ماحظة �أو �صكوى يف �أق�صر وقت لحق . 
ي�صار �إىل �أن �لهيئة �لعامة لل�صوؤون �لإ�صامية و�لأوقاف تعمل 
و�ملعتمرين  �صوؤون �حلجاج  �لعام لرتيب ومتابعة  على مد�ر 

يف �لدولة.

عاما �صجنا لآ�صيوي هتك عر�ض طفلة   15
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أم�س برئا�صة �مل�صت�صار يو�صف رجب وع�صوية  �أد�نت حمكمة �جلنايات بد�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة 
�لقا�صيني حمد عبد �لكرمي وعارف حميد�ن و�فد� من �جلن�صية �ل�صيوية بهتك عر�س طفلة تبلغ 

من �لعمر 5 �صنو�ت وحكمت عليه بال�صجن �مل�صدد ملدة 15 عاما .
كانت �أ�صرة �لطفلة تقدمت بباغ �إيل �لنيابة �أكدت فيه �أنها �أر�صلت �لطفلة �لبالغة من �لعمر 5 �صنو�ت 

�إيل �ملتهم لتحفيظها �لقر�آن �لكرمي لكنه قام بهتك عر�صها بعد �ن�صر�ف �أقر�نها من �لأطفال .
وك�صفت حتقيقات �ل�صرطة �أن �ملتهم �تخذ من م�صكنه مكانا لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي خمالفا بذلك 
�لقانون بعد �أن �أعلن يف �ملنطقة عن ��صتعد�ده لتعليم �لأطفال مقابل �أجر رمزي، ويف ذ�ت مرة قام 

ب�صرف �لأطفال و��صطحاب �ملجني عليها �إيل مكان خارج �مل�صكن وهتك عر�صها .
لعدم  �أنه �صربها  زعم  �لذي  �ملتهم  �إيل  و�لدها  ��صطحبها  تبكي  �أ�صرتها  �إيل  �لطفلة  عادت  وعندما 

�لتز�مها بحفظ �لورد �ليومي لكن �لطفلة كذبت كامه و�أبلغت �لأم بجرميته معها .

قافلة �لعالم �ل�صياحي �لعربي ت�صيد بدعم قيادة �لدولة للقطاع �ل�صياحي وتطرح م�صروع ميثاق �لإعالم �ل�صياحي 
•• راأ�س اخليمة ـ الفجر

�مل��ل��ت��ق��ى  �مل���������ص����ارك����ون يف  �أط�����ل�����ق 
�ختتمت  ،�لذي  �لعربي  �لإعامي 
م�صاء  �خليمة  ر�أ����س  يف  فعالياته 
��صت�صافتها  �ل��ت��ي  �لأول،  �أم�������س 
ه���ي���ئ���ة ر�أ���������س �خل���ي���م���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل�صياحية، بتنظيم مركز �لإمار�ت 
مع  بالتعاون  �ل�صياحي  ل��اإع��ام 
�ل�صياحي  لاإعام  �لعربي  �ملركز 
، مامح �مليثاق �لإعام �ل�صياحي 
�لعربي �لذي يتوقع �أن يبد�أ مركز 
�لإمار�ت لاإعام �ل�صياحي �لعمل 

مبوجبه مطلع عام 2015.
وب��ح�����ص��ب �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �مل��رك��ز 
ي��ه��دف �مل��ل��ت��ق��ى �ل����ذي ع��ق��د ح��ول 
�لإم��������ار�ت وم�����ص��ت��ق��ب��ل �ل�����ص��ي��اح��ة 
قافلة  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن   ، �ل��ع��رب��ي��ة 
�لإع������������ام �ل�������ص���ي���اح���ي �ل���ع���رب���ي 
�ملناعي  ح�صني  �ل��ث��ان��ي��ة،ب��ح�����ص��ور 
رئ��ي�����س �مل���رك���ز �ل��ع��رب��ي ل��اإع��ام 
�ل�����ص��ي��اح��ي وخ��ال��د م��وت��ي��ق مدير 
هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�صياحة 
و25 �صحافيا و�إعاميا من م�صر 
و�ل�����ص��ع��ودي��ة و�مل���غ���رب و�جل���ز�ئ���ر 
وقطر،  و�لكويت  و�لأردن  وتون�س 
دول��ة  يف  �ل�صياحة  مقومات  بحث 
على  �ل�����ص��وء  وت�صليط  �لإم�����ار�ت، 
معاملها �ل�صياحية �لتي ت�صهد منو� 

كبري� خال �ل�صنو�ت �لأخرية.

جهود الدولة :
�ملناعي  ح�صني  ث��م��ن  جهته  وم���ن 
رئ��ي�����س �مل���رك���ز �ل��ع��رب��ي ل��اإع��ام 
�لإم��ار�ت  مركز  رئي�س  �ل�صياحي، 
كلمته  يف   ، �ل�����ص��ي��اح��ي  ل���اإع���ام 
�لفتتاحية لأعمال �مللتقى بجهود 
�ل����دول����ة  �ل���ر����ص���ي���دة يف  �ل����ق����ي����ادة 
دعم  �صبيل  ت��األ جهد� يف  �لتي مل 
�إم��������ار�ت  �ل�������ص���ي���اح���ة يف خم���ت���ل���ف 
�ملحافظة  م��ع   ، �ل��دول��ة  وم��ن��اط��ق 
على موروثها �لر�ثي �لذي يعود 

�إىل �آلف �ل�صنني �ملا�صية.
و�أ�����ص����اد ب��ج��ه��ود ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و 
�لقا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  �ل�صيخ 
ر�أ�س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�صو 
�لقافلة  ��صت�صافة  ع��ل��ى  �خل��ي��م��ة 
يف حمطتها �لثانية بر�أ�س �خليمة 
ع��������اوة ع����ل����ى م����اق����دم����ه ����ص���م���وه 
م���ن ت��ق��دي��ر ل���اإع���ام �ل�����ص��ي��اح��ي 
لعبني  بو�صفهم  فيه  و�لعاملني 
للمعامل  �ل���روي���ج  يف  �أ���ص��ا���ص��ي��ني 
�إم���ارة  بها  ت��زخ��ر  �ل��ت��ي  �ل�صياحية 
ر�أ��������س �خل���ي���م���ة وحت���ك���ى ت��اري��خ��ا 
طويا غنيا ن�صتم منه عبق �ملا�صي 
�صاحب  توجيهات  �لعريق،مقدر� 

ب�صاأن  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�صمو 
مبتحف  �ملحيطة  �لأر����ص��ي  �صر�ء 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة �ل��وط��ن��ي، لإن�����ص��اء 
و�إجناز �صالت ت�صت�صيف �ملتاحف 
و����ص��ف��ا   ، �لإم������ارة  يف  �ل�صخ�صية 
ت�صتحق  �ل���ت���ي  ب���اخل���ط���وة  �إي����اه����ا 
زخ��م��ا  �صت�صيف  ك��ون��ه��ا  �لإ�����ص����ادة 
كبري� مل�صرية �لتنمية �ل�صياحية يف 

ر�أ�س �خليمة.  
و�أك����د �مل��ن��اع��ي �أن ق��اف��ل��ة �لإع���ام 
�ل�����ص��ي��اح��ي �ل��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �مل��رك��ز 
�لعربي لاإعام �ل�صياحي، تهدف 
�ل��ع��رب��ي��ة  �مل���ن���اط���ق  �ك��ت�����ص��اف  �إىل 
�ل��غ��ن��ي��ة ب���امل���ق���وم���ات �ل�����ص��ي��اح��ي��ة، 
منوها باأن حمطة �لقافلة �لأوىل 
�صلطنة  ك��ان��ت يف  �مل��ا���ص��ي  �ل�����ص��ه��ر 
�إم���ارة  �ل��ث��ان��ي��ة  ُع��م��ان، وحمطتها 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، و���ص��ت��زور �ل��ك��وي��ت 
و�ل�����ص��ع��ودي��ة وق���ط���ر و�ل��ب��ح��ري��ن 
خ����ال �لأ����ص���ه���ر �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة 
، لف��ت��ا �أن���ه ي�����ص��ارك يف �ل��ق��اف��ل��ة ، 
ميثلون  و�إع��ام��ي��ون  �صحافيون 
ك�����ربي�����ات �ل�������ص���ح���ف و�ل����ق����ن����و�ت 
�ل���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة و�لإذ�ع�������ي�������ة م��ن 
 ، �لعربية  �ملنطقة  �أن��ح��اء  خمتلف 
بحثو� يف �مللتقى �صبل دعم �حلركة 
�ل�����ص��ي��اح��ي��ة ب��ني �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة، 
�ل�صياحة �خلليجية  وكيفية جذب 
�لنا�صئة  �لعربية  للمدن  و�لعربية 

يف �ملجال �ل�صياحي.
�مللتقى  فعاليات  �إن   : قائا  وتابع 
ودور�ت  ور��������س  ع���ق���د  ت�����ص��م��ن��ت 
تخ�ص�صية، ��صتهدفت �ل�صحفيني 
و�لإع��ام��ي��ني يف جم���ال �لإع���ام 
�ل�����ص��ي��اح��ي ب���ه���دف �ل��ت��ع��ري��ف به 
�أدو�ت���ه  ��صتخد�م  ف��و�ئ��د  وتعظيم 
من �أجل مو��صلة م�صرية �لنهو�س 
بالقطاع �ل�صياحي �لعربي ليو�كب 

غريه من �لقطاعات �ملختلفة.

�لإعامية  �لقافلة  �أن  �إىل  م�صري� 
���ص��ت��ع��زز ه���ذ� �لإق����ب����ال.. وذك����ر �أن 
�لتنمية  يف  طفرة  �صجلت  �لإم���ارة 
�ل�����ص��ي��اح��ي��ة، و���ص��ت�����ص��اه��م �ل��ق��اف��ل��ة 
�لتطور  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  ت�صليط  يف 
�خليمة،  ب��ر�أ���س  �لكبري  �ل�صياحي 
كا�صفا �أن ��صت�صافة �لهيئة للقافلة 
ياأتي بالتز�من مع �لرتفاع �لكبري 
يف �حلركة �ل�صياحية �لذي �صجلته 
�لإم������ارة خ���ال �ل��ع��ام��ني �مل��ا���ص��ي 
و�جلاري، منذ �إن�صاء هيئة �لتنمية 
�ل�صياحية بالإمارة، منوها �أن �إمارة 
ر�أ�س �خليمة ��صتقبلت خال �لعام 
خ��ال  ز�ئ�����ر  860�ألف  �جل�����اري 
هيئة  قامت  �جل���اري، حيث  �ل��ع��ام 
�ل�صياحة  لتنمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
 ،2011 ت��اأ���ص�����ص��ت يف م��اي��و  �ل��ت��ي 
ك���ه���ي���ئ���ة ت���اب���ع���ة حل���ك���وم���ة ر�أ�������س 
وترويج  تطوير  بغر�س  �خليمة، 
�ملرتقبة  �لتحتية  �ل�صياحية  �لبُنى 
�ملحلي  �ل�صعيدين  على  ل��اإم��ارة، 
وم��ر�ٍم  �أه��د�ف  بو�صع  و�خلارجي، 

�لعربي  �ملركز  �أن  �ملناعي  و�أ�صاف 
نف�صه  على  �آل  �ل�صياحي  لاإعام 
ب��ن��اء  �أد�ة  ي��ك��ون  �أن  ن�����ص��اأت��ه  م��ن��ذ 
هذ�  �صو�عد  من  و�صاعد�  وت�صييد 
�أج��ل ذلك  �ل��وط��ن �ملعطاء ، وم��ن 
���ص��ي��ب��ذل �مل���رك���ز ق�������ص���ارى ج��ه��ده 
�لوطنية  �لأن�����ص��ط��ة  جميع  ل��دع��م 
ب���ال���دول���ة و�ل����روي����ج ل��ه��ا د�خ��ل��ي��ا 
ملف  دع��م  ر�أ�صها  وعلى  وخارجيا 
�لإم��������ار�ت مم��ث��ل��ة يف �إم������ارة دب��ي 
�إك�صبو  ل�صت�صافة �ملعر�س �لعاملي 
جل�صة  ت��خ�����ص��ي�����س  ع���رب   2020
�لإع��ام��ي��ة  �ل��ق��اف��ل��ة  جل�صات  م��ن 
للدعاية للدولة و�إظهار �لدعم لها 
�حلدث  ه��ذ�  لحت�صان  وجهودها 

�لعاملي على �أر�س �لإمار�ت.

منو �سياحة راأ�س اخليمة :
م��وت��ي��ق  خ����ال����د  �أك��������د  ذل������ك  �إىل 
لتنمية  �خليمة  ر�أ���س  هيئة  مدير 
منو�  ت�صهد  �لإم����ارة  �أن  �ل�صياحة 
غري م�صبوق فى �ل�صياحة �لعربية، 

�إ�صر�تيجية و��صحة، مبا يف ذلك، 
زي��ادة معدل ع��دد �ل��زو�ر �ل�صنوي 
 1.2 لإمارة ر�أ�س �خليمة لي�صبح 
 2013 ع��ام  بحلول  ز�ئ��ر  مليون 
ز�ئ��ر   600.000 م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
ع��دد  وزي�������ادة   ،2010 �ل���ع���ام  يف 
�ل���غ���رف يف �ل���ف���ن���ادق و�مل��ن��ت��ج��ع��ات 
باملقارنة  م��ف��ت��اح   10.000 �إىل 
  2012 ع��ام  مفتاح    3000 م��ع 
ت�صهد  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  �أن  م�����ص��ري� 
ح��ال��ي��ا ت�����ص��ي��ي��د ع����دد م���ن �مل��ر�ف��ق 
�لفندقية و�ل�صياحية ت�صل �إىل 8 

مليارت دولر �أمريكي.
يت�صمن  م��وت��ي��ق  خ��ال��د  و�أ����ص���اف 
ب����رن����ام����ج �ل���ق���اف���ل���ة حم���ا����ص���ر�ت 
للخبري �ل�صياحي �مل�صري جمدي 
���ص��ل��ي��م ح����ول �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ص��ي��اح��ة 
و�لإع��ام، وت�صارك �لدكتورة ملياء 
حممود رئي�س �صبكة �صوت �لعرب 
ل��و���ص��ع م��ام��ح مليثاق  �لإذ�ع����ي����ة، 
�إىل  بالإ�صافة  �ل�صياحي  �لإع���ام 
�أكادمييني متخ�ص�صني يف �لإعام 

و�لإم��ار�ت  �جلز�ئر  من  �ل�صياحي 
و�ل�صعودية.

اأهمية امليثاق :
مدير  �لبا�صل  د.���ص��ري��ف  وحت���دث 
�أث��ن��اء وج��وده على  �لفجر  حترير 
على  �مل��ت��ح��دث��ني  �خل����رب�ء  من�صة 
�إثر�ء  �ل�صحافة �خلليجية يف  دور 
�ل�صياحة كر�فد مهم يف دفع عجلة 
�لقت�صاد �لوطني موؤكد� يف �لوقت 
نف�صه �أهمية وجود ميثاق لاعام 
�ل�����ص��ي��اح��ي ي��ج�����ص��د �ل��ط��م��وح��ات 
�لعربية  �لهمم  وي�صحذ  �لعربية 
م�����ص��ري� �ىل دور  �ل��ت��ط��وي��ر  ن��ح��و 
�لوعي  ن�صر  يف  �ل�صياحي  �لإع��ام 
وتوعية  �لبينية  �ل�صياحة  باأهمية 
�ل��ع��رب��ي��ة  �مل����و�ط����ن����ني يف �ل��������دول 
�أن  و����ص���رورة  �ل�����ص��ي��اح��ة  ب�صناعة 
ي��ك��ون��و� ج���زء�ً م��ن ه��ذه �ل�صناعة 
�ل��ت��ي حت��ت��ل م��ك��ان��ا م��ت��ق��دم��ا بني 
�ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����ص��ادي��ة ك��اإح��دى 

�أهم دعائم �لقت�صاد �لقومي.
و�أط��ل��ق��ت �ل��دك��ت��ورة مل��ي��اء حممود 
رئ����ي���������س ����ص���ب���ك���ة ������ص�����وت �ل����ع����رب 
�لإذ�عية، فى �مللتقى مامح مليثاق 
ت�صمن  �ل���ذى  �ل�صياحي  �لإع���ام 
على  ت��وزع��ت  �لتى  �لعامة  �مل��ب��ادئ 
10 عنا�صر �أكدت يف جمملها على 
�أ�صا�صا  ت��ع��د  �ل��ت��ى  ح��ري��ة �لإع����ام 
و�لإب���د�ع  و�لتعبري  �ل���ر�أي  حلرية 
،وه��ى �أح��د �أه��م �حل��ري��ات �لعامة 
لذلك  مو�طن  لكل  حق  هى  �لتى 
ي��ج��ب ح��م��اي��ت��ه��ا ب��ك��ل �ل�����ص��م��ان��ات 
�ل���د����ص���ت���وري���ة و�ل���ت�������ص���ري���ع���ة، ك��م��ا 

ت�صمن �حلقوق و�لو�جبات. 
ومت�������ح�������ورت ج����ل���������ص����ات �مل���ل���ت���ق���ى 
ب��ع��ق��د ور���ص��ت��ي ع��م��ل ���ص��ارك فيها 
�أكادمييون متخ�ص�صون يف �لإعام 
و�لإم��ار�ت  �جلز�ئر  من  �ل�صياحي 

�لإع���ام  �إع���د�د  ح��ول  و�ل�صعودية 
م�صتقبل  ت�صكيل  و�أ�ص�س  �ل�صياحي 
و�صع  وكيفية  �ل�صياحي  �لإع���ام 
�أ���ص�����س �ل��ن�����ص��ر و�ل��ب��ث ، و�ل��ور���ص��ة 
�ل�صياحية  �ل�صحافة  �لثانية حول 
،و�أك��دت على  �لو�قع و�ملاأمول  بني 
�إم��ارة  �هتمام  باأ�صاليب  �لتعريف 
�ل�صياحي  ب��الإع��ام  �خليمة  ر�أ���س 
و�رت���ب���اط���ه ب��ال��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
مع   ، مبا�صر  وغ��ري  مبا�صر  ب�صكل 
����ص��ت��ع��ر����س خ��ط��ة لإع�����ام ر�أ�����س 
�ل�صياحي  �لع���ام  �خليمة،ويعد 
تعريفا وحتديد� لدوره يف �لرويج 
�ل�صياحي و�ظهار �ل�صورة �ملنا�صبة 

للدولة �مل�صتهدفة .
�ل�صياحي عامة،  �لإع��ام  ومفهوم 
ب���اأن���ه م��ف��ه��وم م��ب��ن��ي ع��ل��ى �أ���ص�����س 
فكرية، وممار�صات مهنية،و�أ�صارت 
�ل�صياحي يعد �ملحرك  �لإعام  �أن 
�لأ�صا�صي للتنمية �ل�صياحة   حيث 
�أكرب  ث��اين  �ل�صياحة  �صناعة  تعد 
ع��ل��ى م�صتوى  دول���ة   38 دخ���ل يف 
يف  �لأول  �ل���دخ���ل  وت���ع���د  �ل���ع���امل 
�أك��رث م��ن ١٥ دول��ة ويعد �لإع��ام 
�ل�������ص���ي���اح���ي �مل����ح����رك �ل����ص���ا����ص���ى 
�لأوىل  �مل��ر�ت��ب  �إىل  �ل���دول  لقطر 
�ل��ت��ط��ور  م�����ص��اي��رة  �أو  �أوت���اخ���ره���ا 
�خلطة  �أن  ،وو���ص��ف��ت  �ل��ع��ك�����س  �و 
�لإ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة �لإع��ام��ي��ة �لتي 
و���ص��ع��ت��ه��ا �إم��������ارة ر�أ��������س �خل��ي��م��ة 
و�ل��ت�����ص��وي��ق ع��ن نف�صها  ل��ل��روي��ج 
على �مل�صتوى �لعاملي �صهدت خال 
عام  م��ن  �ملمتدة  �لثاثة  �لأع����و�م 
٢٠١٠وعام ٢٠١١ وعام ٢٠١٢وحتى 
ن��وع��ي��ة من  ن��ق��ات  ���ص��ه��دت  �لآن، 
خ���ال ت��ق��دم �ل��ع��رو���س ل��اإع��ام 
و�أي�صا  و�ملرئي  و�مل�صموع  �ملطبوع 
ج��ان��ب  �إىل  �لل����ي����ك����روين،ه����ذ� 

�لتطوير �لعقاري و�ل�صتثماري.

العربي لالعالم ال�سياحي يدعم دبي يف اك�سبو2020 
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•• �صليمان املاحي-راأ�س اخليمة 

ر�أ���س �خليمة منذ مطلع  ��صتقبلت 
�لعام �جلاري وحتى نهاية �صبتمرب 
�أل�����ف ز�ئ�����ر ج������اءو� مب��ع��دل   860
ز�ئ��ر  100�ألف  �ىل  �أل���ف   90 م��ن 
من  �صياحية  وف���ود  �صمن  �صهريا 
خم���ت���ل���ف �ل���������دول . وق�������ال خ���ال���د 

�أول جزيرة من  تعد  �لتي  �مل��رج��ان 
بتكلفة  �لم����ارة  يف  �لن�����ص��ان  �صنع 
 1.8 م��ن  �أك���رث  �ىل  و�صلت  تنفيذ 
مليار دولر �أمريكي وحتاكي خم�س 

جزر �صبيهة بال�صعب �ملرجانية .
 وت���اب���ع م��وت��ي��ك خ����ال ل���ق���اء مع 
وف���د م��ن �مل��رك��ز �ل��ع��رب��ي ل��اع��ام 
م�����ص��روع  �ل��ع��م��ل يف  �ن  �ل�����ص��ي��اح��ي 

�م�����ارة  يف  �ل�������ص���ي���اح���ة  �ن  م���وت���ي���ك 
�صياحيا  من��و�  ت�صهد  �خليمة  ر�أ����س 
�لعديد  توفر  من  يتاأتى  مت�صارعا 
من �ملقومات �ل�صاحية �جلاذبة مثل 
�لكنوز �لر�ثية و�ملناظر �لطبيعية 
�لم��ارة  بها  تتمتع  �لتي  �ل�صاحرة 
عاوة على �لقاعدة �ل�صلبة للعديد 
جزيرة  مثل  �جل��اذب��ة  �مل�صاريع  من 

�جل���زي���رة ي��ج��ري ع��ل��ى ق���دم و���ص��اق 
فندق  �أول  �فتتاح  �مل��ق��رر  م��ن  حيث 
ب���د�ي���ة ع��ام  315 غ��رف��ة يف  ���ص��ع��ة 
2014 بال�صافة �ىل فنادق �أخرى 
 ) غرفة   265  ( تورينا  �صان  مثل 
 484 د�ب��ل تري هيلتون )  وفندق 
غ���رف���ة ( مم���ا ي��ق��ف��ز ب���ال���غ���رف �ىل 
5121 غرفة خال �لثاثة �أ�صهر 

�أك��د ح�صني  وم��ن جانبه   . �لقادمة 
بن علي �ملناعي رئي�س �ملركز �لعربي 
�ملركز  �أن  على  �ل�صياحي  ل��اع��ام 
لاأن�صطة  للرويج  جهوده  �صمن 
وخارجيا  د�خليا  بالدولة  �لوطنية 
�صيدعم بقوة ملف �لمار�ت ممثلة 
�لعاملي  �ملعر�س  ل�صت�صافة  دبي  يف 

. �ك�صبو 2020 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :١699١٢         بتاريخ :٢٠١٢/٠٢/٢7       
با�ص������م:  جيليماك�س �نرنا�صيونال- م م ح 

وعنو�نه : �س.ب: 4١١99 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

و�لب�صتنة  �لزر�عة  �لفوتوغر�يف وكذلك يف  و�لت�صوير  �لعلمي  �ل�صناعة و�لبحث  �مل�صتخدمة يف  �لكيماويات 
وزر�عة �لغابات، ر�تنجات ��صطناعية غري معاجلة ، با�صتيك غري معالج ، �أ�صمدة ، مركبات �إخماد �لنري�ن 
�لل�صق  م��و�د   ، دب��اغ��ة  م��و�د   ، �لغذ�ئية  �مل���و�د  كيميائية حلفظ  م��و�د   ، �مل��ع��ادن  �صقي وحل��ام  ، م�صتح�صر�ت 

�مل�صتخدمة يف �ل�صناعة.
�لو�قعة بالفئة: ١

�لعبارة �لاتينية Gelimax مكتوب �حرفها بطريقة مميزة ويلت�صق �حلرفان �لولن Ge مع بع�صهما 
�جلهة  �ىل  بتقوي�صة  ممتد�   x �لخ��ري  �لي�صر من �حل��رف  �لطرف  بع�صهما ويظهر  ma مع  و�حلرفان 

�ل�صفلى من حرف a وجيع كلمة �لعامة باللون �لحمر وبطريقة فنية مميزة.
�ل�ص��ر�طات : دون �صرط ،

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :١699١3        بتاريخ :٢٠١٢/٠٢/٢7       
با�ص������م:  جيليماك�س �نرنا�صيونال- م م ح 

وعنو�نه : �س.ب: 4١١99 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

�لقهوة و�ل�صاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�صطناعية ؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�صاغو؛ �لدقيق و�مل�صتح�صر�ت �مل�صنوعة 
�خلمرية  د؛  �لأ���ص��و  و�لع�صل  �لنحل  ع�صل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  ب؛�خل��ب��ز  �حلبو  من 

وم�صحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛�خلل و�ل�صل�صات )�لتو�بل( ؛ �لبهار�ت؛ �لثلج.
�لو�قعة بالفئة: 3٠ 

�لعبارة �لاتينية Gelimax مكتوب �حرفها بطريقة مميزة ويلت�صق �حلرفان �لولن Ge مع بع�صهما 
�جلهة  �ىل  بتقوي�صة  ممتد�   x �لخ��ري  �حل��رف  من  �لي�صر  �لطرف  ويظهر  بع�صهما  مع   ma و�حل��رف��ان 

�ل�صفلى من حرف a وجيع كلمة �لعامة باللون �لحمر وبطريقة فنية مميزة.
�ل�ص��ر�طات : دون �صرط ،

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :١7٠7٢4         بتاريخ :١9/٢٠١٢/٠3       
با�ص������م:  هايب-�آي بي ليمتد

وعنو�نه : �صويت ٥، 39 ، �لبلدة �لآيرلندية – جبل طارق
�ملنتجات/�خلدمات :

م�صتح�صر�ت تبيي�س �لأقم�صة ومو�د �أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملاب�س ، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل 
لل�صعر، منظفات  ، م�صتح�صر�ت جتميل، غ�صول )لو�صن(  وزي��وت عطرية  ، عطور  ، �صابون  وجلي وك�صط، 

�أ�صنان.
�لو�قعة بالفئة: 3 

مميزة. وبطريقة  �لعري�س  باخلط  مكتوبة   HYPE لكلمة�
�ل�ص��ر�طات : دون �صرط .

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ لز�رو������س 
�ل�������ي�������ون�������ان    - دي�������������������س 
�صفره   -ج�����و�ز  �جل��ن�����ص��ي��ة 
    )941716( رق�����������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/4538527
فقدان جواز �سفرت

�مل���دع���وة/ باهيما  ف��ق��دت  
جون د�ند�جنان    - �لفلبني 
�صفرها   -ج���و�ز  �جلن�صية 
    )4229263( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/6427294
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�لنـعـيـمـي يـمـنـح �ل�صـفيـر �لـقطـري و�صـام عــجمــان

�إد�رة �لإح�صاء و�لبحوث بتنفيذي عجمان تنظم ور�صة عمل 
بعنو�ن توحيد �لت�صنيفات و�مل�صطلحات و�لأدلة �لإح�صائية 

جامعة عجمان تفتتح معر�صا لطالبات �لإعالم

مكايف تنظم ور�صتي عمل يف جيتك�ض حول تطور �لهجمات �لإلكرتونيةد�ر�لرب تنظم دورة علمية يف �أ�صول �لفقه يف دبي

•• عجمان-وام:

منح �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حميد بن ر��صد �لنعيمي 
ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان..معايل عبد�هلل 
�لدولة  ل��دى  قطر  دول��ة  �صفري  �لعثمان  حممد  ب��ن 
تقدير�  عجمان  و�صام  �لدبلوما�صي..  �ل�صلك  عميد 
�لدولة  لدى  بذلها خال فرة عمله  �لتي  للجهود 
�لبلدين  بني  �لأخ��وي��ة  �لعاقات  وتعزيز  تطوير  يف 
�ل�����ص��ق��ي��ق��ني يف خم��ت��ل��ف �مل����ج����الت. و���ص��ل��م ���ص��اح��ب 
�ل��ق��ط��ري  �ل��و���ص��ام لل�صفري  �ل�����ص��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان 
ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�صيخ  �صمو  بح�صور 
ل��ه يف مكتبه  ��صتقباله  خ��ال  ع��ج��م��ان..وذل��ك  عهد 
يف  �لتوفيق  له  �م�س..متمنيا  �لأم���ريي  �ل��دي��و�ن  يف 
�أعرب معايل عبد�هلل  �مل�صتقبلية. من جانبه  مهامه 
بن حممد �لعثمان عن بالغ تقديره و �صكره ل�صاحب 

م�صيد�  �ل��و���ص��ام  منحه  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �ل�صمو 
ب��دور �صموه وتقدميه كل �لدعم خ��ال ف��رة عمله 
�إىل جميع �جلهات  بال�صكر  �لدولة..كما توجه  لدى 
�حلكومية يف �لدولة على ما حظي به من تعاون كان 
له �لأثر �لكبري يف جناح مهمته يف تعزيز �لعاقات 
بني �لبلدين �ل�صقيقني. ح�صر �للقاء..�ل�صيخ �أحمد 
ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و ح��اك��م 
بن  ر��صد  و�ل�صيخ  و�لإد�ري��ة  �ملالية  لل�صوؤون  عجمان 
�لتخطيط  و  �لبلدية  د�ئ���رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
�لنعيمي  �صعيد  بن  ماجد  �لدكتور  �ل�صيخ  معايل  و 
رئي�س دي��و�ن �صاحب �ل�صمو حاكم عجمان و �صعادة 
عبد�هلل �أمني �ل�صرفا م�صت�صار �صاحب �ل�صمو حاكم 
عجمان و �صعادة �صامل �صيف �ملطرو�صي نائب مدير 
�لت�صريفات  �لنعيمي مدير  �صعادة يو�صف  و  �لديو�ن 

و�ل�صيافة. 

•• عجمان ـ الفجر 

و�لبحوث  �لإح�����ص��اء  �إد�رة  نظمت 
ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل���ع���ام���ة  يف �لأم������ان������ة 
�لتنفيذي يف عجمان، �أم�س، ور�صة 
�لت�صنيفات  توحيد  بعنو�ن  عمل 
�لإح�صائية  و�لأدل��ة  و�مل�صطلحات 
�لأر����ص��ي  ب��د�ئ��رة  م�صفوت  بقاعة 
و�لأم��������اك مب��ن��ط��ق��ة �جل�����رف يف 
ع��ج��م��ان، و�ل��ت��ي ت��اأت��ي ت��ز�م��ن��اً مع 
لاإح�صاء  �لعاملي  �ليوم  �حتفالت 

يف 22 �كتوبر 2013.
و��������ص�������ارك ب����ال����ور�����ص����ة ع�������دد م��ن 
�خل������رب�ء و�مل��خ��ت�����ص��ني ب��ال��ب��ح��وث 
ممثلي  �إىل  بالإ�صافة  �لإح�صائية 
د�خل  �ملختلفة  �حلكومية  �لدو�ئر 
�لإمارة، و�لذين ناق�صو� بناء نظام 
ومتكامل  ودق��ي��ق  �صامل  �إح�صائي 
�لتنموية  �مل�صرية  دع��م  على  يعمل 
و�صع  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ع��ج��م��ان،  يف 

�خلطط و�لرب�مج �لازمة لتلبية 
خلدمة  �لإح�صائية  �لإح��ت��ي��اج��ات 
و�لإجتماعية  �لإقت�صادية  �لتنمية 

وجمالت �لبحث �لعلمي.
ع���ر����س  �ل������ور�������ص������ة  خ��������ال  ومت 
ل��ث��اث��ة م��ن �خل���رب�ء  �أور�ق ع��م��ل 
�لإح�صائي،  �لبحث  و�ملخت�صني يف 
حيث عر�س كل من �ل�صيد ماأمون 
�لأ���ص��ال��ي��ب  �إد�رة  م���دي���ر  ك�������ص���اب، 
�لإح�������ص���ائ���ي���ة يف �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي 
و�ل���������ص����ي����د ج��م��ع��ة   ، ل����اإح���������ص����اء 
�حلو�صني، مدير �إد�رة �لإح�صاء�ت 
مركز  يف  و�لإجتماعية  �ل�صكانية 
دب���ي ل��اإح�����ص��اء، و�لأ����ص���ت���اذة �صما 
�ل���رم���ي���ث���ي يف م����رك����ز �لإح���������ص����اء 
قامت  �لتي  م�صاركاتهم  �أبوظبي، 
ب��ت�����ص��ل��ي��ط �ل�������ص���وء ع���ل���ى �أه��م��ي��ة 
ت��وح��ي��د �مل��ف��اه��ي��م و�مل�����ص��ط��ل��ح��ات 
�لإح�صائية  و�لأدل���ة  و�لت�صنيفات 
�حلكومية  �ل���دو�ئ���ر  خمتلف  ب��ني 

يف �إمارة عجمان لت�صاعد يف �إجر�ء 
�مل���ق���ارن���ات �ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة، 
و�أي�����ص��ا م�����ص��اع��دت��ه��ا ج��م��ي��ع ف��ئ��ات 
و�ملعلومات  �لبيانات  م�صتخدمي 
�لإح�صائية  �مل��ف��رد�ت  معنى  لفهم 
مب�����ص��ت��وى و�ح����د و ع��ل��ى �أ���ص��ا���ص��ه��ا 
ت���ك���ون ن���ت���ائ���ج حت��ل��ي��ل �مل��ع��ل��وم��ات 
و�����ص���ح���ة ودق����ي����ق����ة، ك���م���ا ن��وق�����س 
�مل��ف��رد�ت  ت�صنيف  �ل��ور���ص��ة  خ��ال 
و�لت�صانيف  �لأدل��ة  يف  �لإح�صائية 
ر�صد  عملية  يجعل  مم��ا  �ملطبقة 
�لتغيري�ت و�مل�صتجد�ت �لتي تطر�أ 
�صهلة  عمليه  �لظو�هر  بع�س  على 
و�إب��ر�زه��ا يف حني  ر�صدها  وميكن 
�ملقارنة للفر�ت �لزمنية �ملختلفة، 
ومت خ���ال �ل��ور���ص��ة �ي�����ص��اً عر�س 
و�لتجارب  �بوظبي  �إم���ارة  جت��رب��ة 

�لدولية �لأخرى يف هذ� �ملجال.
يا�صمني ج��ودي  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
حظيت  و�ل��ت�����ص��ان��ي��ف  �لأدل�������ة  �أن 

ب��اإه��ت��م��ام و�����ص���ع م���ن ق��ب��ل �لأمم 
�ملتحدة ووكالتها �ملتخ�ص�صة ومن 
ت�صعى  �ل��ت��ي  �ل���ع���امل  دول  م��ع��ظ��م 
وف��ق  �لإح�����ص��ائ��ي��ة  بياناتها  لن�صر 
�ملقارنة  عملية  ي�صهل  دويل  ن�صق 
م���ع �ل������دول �لأخ�������رى . ك��م��ا �أن��ه��ا 
�لإم��ار�ت  مكانة  تعزيز  على  تعمل 
يتعلق  فيما  �ل��دويل  �مل�صتوى  على 
�لنظم  ت��ط��وي��ر  و  �ل��ب��ي��ان��ات  بن�صر 
�لإح�صائية بها، و ذلك عن طريق 
ت��وح��ي��د �مل��ف��اه��ي��م و�ل���ت���ع���اري���ف و 
�مل�صطلحات �لإح�صائية �مل�صتخدمة 
يف �لدولة كما �أن جميع �ملفرد�ت يف 
�أن  �إىل  حت��ت��اج  �لإح�����ص��ائ��ي  �لعمل 
وو����ص��ح  دق��ي��ق  ب�صكل  و�صفها  يتم 
من خال و�صع �لتعريف �ملنا�صب 
�لو��صح حتى ي�صهل على  و�ملفهوم 
وم�صتخدمي  جامعي  من  �جلميع 
وحم��ل��ل��ي �ل��ب��ي��ان��ات �إع���ت���م���اد فهم 
يوؤدي  �لإختاف  لأن  نظر�ً  موحد 

ت�����ص��ع��ب م����ن ع��م��ل��ي��ه  ن���ت���ائ���ج  �ىل 
و  �لوطنية  �مل�صتويات  �ملقارنة على 
ق��ال �صعادة  �ل��دول��ي��ة. وم��ن جانبه 
�ملطرو�صي  �صيف  �صعيد  �ملهند�س 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني 
يف عجمان، �أن �لور�صة تاأتي �صمن 
باملعرفة  ل��اإرت��ق��اء  �لأم��ان��ة  �صعي 
و�ل����ق����در�ت �لإح�����ص��ائ��ي��ة، م��وؤك��د� 
�ملنهجيات  ب��و�ب��ة  دور  �أهمية  على 
�لإح�����ص��ائ��ي��ة يف حتقيق  و�جل�����ودة 
�ل��ه��دف �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي ل���اإم���ارة، 
و�مل��ت��ع��ل��ق ب��ب��ن��اء ق���و�ع���د �ل��ب��ي��ان��ات 
�لإح���������ص����ائ����ي����ة وف�����ق�����اً ل��ل��م��ع��اي��ري 
�ل���دول���ي���ة، ك��م��ا ت�����ص��اه��م �أي�������ص���اً يف 
�لعمل  يف  �ل�صفافية  م��ب��د�أ  تعزيز 

�لإح�صائي �لر�صمي.
�ملبادرة  ه��ذه  �أن  �إىل  �صعادته  ون��وه 
���ص��ت�����ص��اع��د ك����اف����ة �لإح�������ص���ائ���ي���ني 
و�مل��خ��ت�����ص��ني يف ع��ج��م��ان، وم��ر�ك��ز 
�لإح�صاء �ملحلية �لخرى و�جلهات 

ت��ط��ب��ي��ق معايري  �حل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى 
وم��ن��ه��ج��ي��ات �إح�����ص��ائ��ي��ة م��وح��دة 
ينعك�س  �لدولة، مما  على م�صتوى 
يف  �جل���ودة  م�صتوى  على  �إي��ج��اب��ي��اً 
�لإح�صائية  و�خل��دم��ات  �ملنتجات 

�لتي تقدمها هذه �جلهات.
ويف نهاية �لور�صة قدمت �لدكتورة 
ت��ذك��اري��ة  دروع  ج�����ودي  ي��ا���ص��م��ني 
ل���ت���ك���رمي �مل���ت���ح���دث���ني �مل�����ص��ارك��ني 

�ل����ور�����ص����ة، م��ث��م��ن��ة ج���ه���وده���م  يف 
يف �لإرت����ق����اء مب�����ص��ت��وى �ل��ب��ح��وث 
�لإح�����ص��ائ��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى دول���ة 
�لإم���ار�ت. وم��ن جانب �آخ��ر تطلق 
مبجل�س  و�لبحوث  �لإح�صاء  �إد�رة 
�خلمي�س،  �ل��ي��وم  عجمان  تنفيذي 
�لر�بع  �لإح�صائي  �مللتقى  فعاليات 
�ل���ذي ي��ت��ز�م��ن م��ع ي���وم �لإح�����ص��اء 
ن��دوة  ع��ق��د  �صيتم  ، ح��ي��ث  �ل��ع��امل��ي 

�لإجن���از�ت  على  �إح�صائية  �أ���ص��و�ء 
�ل��وط��ن��ي��ة ب��ح�����ص��ور �ل���ع���دي���د من 
�ل�����ص��خ�����ص��ي��ات �ل����ب����ارزة و�خل�����رب�ء 
�لإح�صائي،  �لبحث  يف  �ملخت�صني 
�أب�����رز  م��ن��اق�����ص��ة  �إىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
�لإد�رة  حققتها  �ل��ت��ي  �لإجن�����از�ت 
على م�صتوى �لإمارة وذلك بفندق 
ك��م��ب��ن�����ص��ك��ي يف ع���ج���م���ان �ل�����ص��اع��ة 

�لتا�صعة �صباحاً.

•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت جل��ن��ة �لأن�����ص��ط��ة ب��ك��ل��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات 
�لإن�����ص��ان��ي��ة يف جامعة  و�ل��ع��ل��وم  و�لإع������ام 
عجمان للعلوم و�لتكنولوجيا معر�صا ي�صم 
80 ت�����ص��م��ي��م��ا ل��ث��اث��ني ط��ال��ب��ة ق��دم��وه��ا 
ك���م�������ص���اري���ع ت���خ���رج م����ن ق�����ص��م �ل��ت�����ص��م��ي��م 
�جل���ر�ف���ي���ك���ي، و�ل���ت���ي ن���ف���ذت خ����ال �ل��ع��ام 
�لدر��صي 2012-2013 باإ�صر�ف �لدكتور 

طارق ��صماعيل و�لدكتور خالد م�صطفى.
وق����د �أك�����د �ل���دك���ت���ور خ���ال���د �خل���اج���ة عميد 

�لكلية على حر�س �لكلية �ملنبثق عن عناية 
�جلامعة باكت�صاف مو�هب �لطلبة يف خمتلف 
�ل��ت��خ�����ص�����ص��ات و�ل��ت��ع��ب��ري ع��ن��ه��ا م���ن خ��ال 
�ملعار�س،  �لإب��د�ع��ي��ة يف مثل ه��ذه  �لأع��م��ال 
على  حتر�س  �جلامعة  �إد�رة  �أن  �إىل  م�صري� 
ت��وف��ري بيئة �ب��د�ع��ي��ة حم��ف��زة وت��وف��ر كافة 
�لتعليمية  �لعملية  تي�صر  �لتي  �لمكانيات 
لطلبتها يف  �لأك���ادمي���ي���ة  �ل��ك��ف��اء�ت  وت��وف��ر 
كافة �لكليات. وقال �لدكتور طارق ��صماعيل 
من  �لهدف  �إن  �جلر�فيكي  �لت�صميم  �أ�صتاذ 
م�صروع �لتخرج هو �أن ي�صمم �لطالب حملة 

�أو  عامة  معينة  هيئة  �أو  جهة  عن  �إعانية 
خ��ا���ص��ة، وم���ن ث���م ي��ق��وم �ل��ط��ال��ب بتقدمي 
ثاثة مقرحات خمتلفة يتم مناق�صتها مع 
عملية  وت��ب��د�أ  �ح��د�ه��ا  �ختيار  ويتم  �مل�صرف 
جل��دول  وف��ق��ا  منهجية  بطريقة  �لت�صميم 
بت�صميم  فيها  �لطالب  يقوم  حم��دد  زمني 

جمموعة متنوعة من �ملطبوعات �ملختلفة.
و�أو�صح �لدكتور خالد م�صطفى �أن م�صروع 
�لطالب  لتهيئة  مرحلة  �أه���م  يعد  �لتخرج 
بت�صميم  �لطالب  يقوم  �لعمل، حيث  ل�صوق 
ت�صاميم  و�ب��ت��ك��ار  لتطوير  �ع��ان��ي��ة  حملة 

جديدة للموؤ�ص�صات و�ل�صركات ت�صمل ت�صميم 
�صعار  ت�صميم  منها  �أ���ص��ا���ص��ي��ة  مل�صقات   6
و�أغلفة خماطبات وبطاقات تعريف و�أغلفة 
�صي دي ومطبوعات خمتلفة تعرب عن ن�صاط 
تهيئة  يعترب  م��ا  وه��و  �ل�صركة،  �أو  �ملوؤ�ص�صة 
�لذ�تية.  ل�صريته  ي�صاف  للطالب  منا�صبة 
�أب����رز �لأع��م��ال  �أن م��ن  جت���در �لإ����ص���ارة �إىل 
�ل���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا �ل��ط��ال��ب��ات ت�����ص��م��ي��م ���ص��ع��ار 
ومتحف  عجمان  �صباب  مل��رك��ز  ومطبوعات 
عجمان وموؤ�ص�صة د�ر �خلليج بالإ�صافة �إىل 

جمموعة �أخرى من �ملوؤ�ص�صات.

•• دبي-وام:

و�لفعاليات  �لأن�صطة  �إد�رة  تنظم 
يف ق��ط��اع �ل��ب��ح��وث و�ل��در����ص��ات يف 
يف  علمية  دورة  �ل���رب  د�ر  جمعية 
�أ�����ص����ول �ل��ف��ق��ه ي����وم 31 �أك��ت��وب��ر 
�جل�����اري وت�����ص��ت��م��ر ث��اث��ة �أي�����ام يف 
بن  مكتوم  بن  ر��صد  �ل�صيخ  جامع 
تنظم  دب����ي.  يف  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��������دورة ع���م���ا ب��ق��ول��ه 
�آم���ن���و�  ت���ع���اىل ي���رف���ع �هلل �ل���ذي���ن 
درج��ات  �لعلم  �أوت��و�  و�لذين  منكم 
من  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  وق��ول��ه 
���ص��ل��ك ط��ري��ق��ا ي��ل��ت��م�����س ف��ي��ه علما 
 . �جل��ن��ة  �إىل  طريقا  ل��ه  �هلل  �صهل 
ف�صيلة  �ل����دورة  حم��ا���ص��ر�ت  يلقي 
بن  عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ 
�مل�����ص��ت�����ص��ار يف وز�رة  �ل��ع�����ص��ك��ر  ع��ل��ي 
�ل�������ص���وؤون �لإ���ص��ام��ي��ة و�لأوق������اف 
و�ل�����دع�����وة و�لإر�������ص������اد يف �مل��م��ل��ك��ة 
يو�صف  وق��ال  �ل�صعودية.  �لعربية 
�لأن�����ص��ط��ة  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ي��ت��ي��م 
و�لفعاليات يف جمعية د�ر �لرب..�إن 
�لدورة تت�صمن �صرح ر�صالة لطيفة 
ج��ام��ع��ة يف �أ����ص���ول �ل��ف��ق��ه �مل��ه��م��ة 

بن  عبد�لرحمن  �ل�صيخ  للعامة 
نا�صر �ل�صعدي رحمه �هلل. و�أو�صح 
�لعلمية  �مل��ت��ون  �أع���دت  �ل��رب  د�ر  �أن 
ولو�زم متابعة �ملحا�صر�ت للطاب 
و�صيخ�ص�س  �حل�صور  و�لطالبات 
مكان لل�صيد�ت �مل�صاركات يف �لدورة 
�لطاب  �أ�صئلة  على  �ل���رد  و�صيتم 
وف����ت����ح �مل���ن���اق�������ص���ات �ل����ت����ي ت���رثي 
�لقيمة.  ب��امل��ع��ل��وم��ات  �مل��ح��ا���ص��ر�ت 

وقال �إنه �صيتم خال �لدورة توزيع 
ج���و�ئ���ز ق��ي��م��ة و����ص���ه���اد�ت ت��ق��دي��ر 
�ل��ف��اخ��رة  �ل����رب  د�ر  وم���ط���ب���وع���ات 
للر�صائل �لعلمية �جلامعية حلملة 
�لدكتور�ه و�ملاج�صتري وعددها 12 
جملد� للطاب �ملتميزين. و�أ�صاف 
�أنه �صيتم نقل �ملحا�صر�ت مبا�صرة 
بالبث �ملرئي و�لفيديو على موقع 
درو�س �لإمار�ت وميكن متابعتها.. 

تلقى  �ل�����دور�ت  ه���ذه  �أن  م��و���ص��ح��ا 
قبول م��ن ط��اب وط��ال��ب��ات �لعلم 
و�حل���ري�������ص���ني ع��ل��ى ت��ل��ق��ي �ل��ع��ل��م 
�لنافع. و�أكد �ليتيم حر�س جمعية 
وتنظيم  �لعلم  ن�صر  على  �ل��رب  د�ر 
و�إع����د�د  �لعلمية  �مل��ت��ون  يف  دور�ت 
�لدعاة بالتن�صيق مع د�ئرة �ل�صوؤون 
�لإ���ص��ام��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل����ريي يف 

دبي. 

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت م���ك���ايف �ل�����ص��رك��ة �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملتخ�ص�صة يف تقنيات حماية و�أمن 
�ملعلومات على هام�س م�صاركتها يف 
 2013 جيتك�س  معر�س  فعاليات 
ور����ص���ت���ي ع��م��ل ح����ول و�ق�����ع ت��ط��ور 
�ملنطقة  يف  �لإلكرونية  �لهجمات 
�صخ�صيات  بح�صور  وذل��ك  و�لعامل 
�أم��ن  ب�����ص��وؤون  ق��ي��ادي��ة م��ن �ملعنيني 
�لقطاعيني  من  �ملعلومات  وحماية 

�لعام و�خلا�س.
ت���ط���ور  دورة  �ل����ور�����ص����ة  ت����ن����اول����ت 
و�لو�صائل  �لإلكرونية  �لهجمات 
�لإن��رن��ت  مهاجمو  ي�صتغلها  �لتي 
لخر�ق قو�عد معلومات و�صبكات 
�جل�����ه�����ات �مل�������ص���ت���ه���دف���ة و�أف�������ص���ل 
�لجر�ء�ت �لوقائية �ملمكن �إتباعها 
و�حل���ل���ول �ل��ت��ي حت��ب��ط م��ث��ل تلك 
يف  و�مل��دم��رة  �لتخريبية  �لهجمات 

كثري �لأحيان.
�لإقليمي  �ملدير  ذي��اب  وق��ال حامد 
�ل�صرق  منطقة  يف  م��ك��ايف  ل�صركة 
�أن  �أف����ري����ق����ي����ا  �ل����و�����ص����ط و�����ص����م����ال 
�ل��ه��ج��م��ات �لإل���ك���رون���ي���ة �مل��خ��رب��ة 

يف  وم�صتمر�  ك��ب��ري�  ت��ط��ور�  ت�صهد 
�لأ�صاليب �ملتبعة لتحقيق �لأهد�ف 
�ملدمرة للجهات و�لأفر�د �مل�صدرين 
لتلك �لهجمات منوها �إىل �أن �أكرث 
�لإم��ار�ت  �آلف كمبيوتر يف   3 من 
م��ع��ر���س ل��ل��ه��ج��م��ات �لإل��ك��رون��ي��ة 

��صبوعيا.
ي��ج��ب على  �أن����ه  �إىل  و�أ����ص���ار ذي����اب 
�ل����دول����ة  �ل����ق����ط����اع����ات يف  ج���م���ي���ع 
و�مل��ن��ط��ق��ة �ل���ص��ت��ث��م��ار �ل���ف���ع���ال يف 
حلماية  متكاملة  حلول  ��صتخد�م 
وت������اأم������ني �ل�������ص���ب���ك���ات �ل���د�خ���ل���ي���ة 

وقو�عد �ملعلومات من �لخر�قات 
�لإلكرونية.

وقال �إن �ل�صركة �أطلقت موؤخر� �أول 
للت�صدي  �لعامل  يف  متكامل  مركز 
ل��ل��ه��ج��م��ات �لإل���ك���رون���ي���ة يف دب��ي 
�ل�صارة  �لربجميات  تطور  ملر�قبة 

•• عجمان-وام:

��صتقبل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حميد بن ر��صد �لنعيمي ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
عجمان يف مكتبه يف �لديو�ن �لأمريي �صباح �م�س..�أخاه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حمد 
بن حممد �ل�صرقي ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية..بح�صور �صمو �ل�صيخ عمار 
بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان. ح�صر �للقاء..�ل�صيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي 
ممثل �صاحب �ل�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون �ملالية و�لإد�رية و�ل�صيخ ر��صد بن حميد 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و �لتخطيط ومعايل �ل�صيخ �لدكتور ماجد بن �صعيد 
�لنعيمي رئي�س ديو�ن �صاحب �ل�صمو حاكم عجمان و �ل�صيخ مكتوم بن حمد �ل�صرقي 
و �صعادة عبد�هلل �أمني �ل�صرفا م�صت�صار �صاحب �ل�صمو حاكم عجمان و �صعادة �صامل 
�لت�صريفات  مدير  �لنعيمي  يو�صف  �صعادة  و  �ل��دي��و�ن  مدير  نائب  �ملطرو�صي  �صيف 

و�ل�صيافة. 

حاكم عجمان ي�صتقبل حمد �ل�صرقي



05

اأخبـار الإمـارات
اخلميس  -   24  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10928
Thursday   24    October   2013  -  Issue No   10928

�صيف بن ز�يد يت�صلم خم�ض جو�ئز ح�صلت عليها �إد�رة �لتعليم يف �صرطة �أبوظبي

�صيف بن ز�يد مبعر�ض جيتك�ض: بالدنا حري�صة على مكانة �حلا�صر حر�صها على ريادة �مل�صتقبل

بينها 2.245 كيلوجرام من مادة الكري�ستال املخدر 

جمارك مطار �أبوظبي حتبط حماولتي تهريب مو�د خمدرة �إىل �لدولة 

�ألف ر�أ�ض ما�صية مت جتهيزها يف م�صالخ بلدية مدينة �بوظبي خالل عيد �لأ�صحى  23

•• اأبوظبي-وام:

ز�ي��د  ب��ن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  �ل��ف��ري��ق  ت�صلم 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل 
ح�صلت  ج��و�ئ��ز  مكتبه..خم�س  يف  �لد�خلية 
�لب�صرية  �مل��و�رد  �إد�رة  �لتعليم يف  �إد�رة  عليها 
يف �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة �أب��وظ��ب��ي وه��ي 
�لتعليم  جمال  يف  �لربوية  خليفة  جو�ئز.. 
ل��اأد�ء  ر��صد  بن  �ملجتمع..وحمد�ن  وخدمة 
�لد�عمة  �ملوؤ�ص�صات  فئة  �ملتميز-  �لتعليمي 
للتدريب  �لأم��ريك��ي��ة  و�جلمعية   - للتعليم 

و�لتطوير- فئة �لإ�صر�ف على �ملبتعثني خارج 
�لدولية -  �صتيفي  �لدولة - بجانب جائزتي 
�أف�صل قيادة تنفيذية يف �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية 
�لفئة �لذهبية - وتقنية �ملعلومات و�لت�صال 
على م�صتوى �ل�صرق �لأو�صط فئة �لتطبيقات 
�جلو�ئز..�لفريق  ت�صليم  ح�صر  �لتعليمية. 
�صيف عبد�هلل �ل�صعفار وكيل وز�رة �لد�خلية 
و �للو�ء نا�صر خلريباين �لنعيمي �أمني عام 
مكتب �صمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ملنهايل  �لعو�صي  حممد  و�ل��ل��و�ء  �لد�خلية 
م��دي��ر ع���ام �مل�����و�رد �ل��ب�����ص��ري��ة و�ل��ع��م��ي��د علي 

�لقيادة  ���ص��وؤون  ع��ام  مدير  �لظاهري  خلفان 
�مل��رزوق��ي  جا�صم  و�لعميد  �أب��وظ��ب��ي  ل�صرطة 
�صرطة  يف  �لب�صرية  �مل���و�رد  ع��ام  مدير  نائب 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ق��ي��د ���ص��ع��ود �ل�����ص��اع��دي مدير 
�صكرتارية مكتب �صمو �لوزير. و��صتمع �صموه 
ل�صرح من �ملقدم خالد عبد�هلل خوري مدير 
و�أه��د�ف��ه��ا  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه  ع��ن  �لتعليم  �إد�رة 
و�أه��م��ي��ت��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة �حل�����ص��ول ع��ل��ي��ه��ا..وه��ن��اأ 
�صموه �إد�رة �لتعليم على هذ� �لإجناز موؤكد� 
تقدمي  يف  و�لعطاء  �جلهد  م�صاعفة  �أهمية 
�أف�����ص��ل �خل���دم���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة من 

منت�صبي �ل�صرطة يف موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل 
يف �لإمار�ت وخارجها. من جانبه قال �ملقدم 
خالد خوري �إن دعم �لقيادة �لعليا وتوجيهات 
���ص��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء وزي���ر 
�ل���دور �لأب����رز يف �لتقدم  �ل��د�خ��ل��ي��ة ك��ان لها 
�صرطة  يف  �لتعليم  �إد�رة  �إل��ي��ه  و�صلت  �ل���ذي 
�خلم�س.  �جل��و�ئ��ز  على  وح�صولها  �أبوظبي 
و�أك����د ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل �ل��ك��و�در 
�لتخ�ص�صات  مبختلف  �ل�صرطة  يف  �لب�صرية 
وفق  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �أرق���ى  يف  �لعلمية 

�لحتياجات �ملطلوبة. 

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �صيف  �ل�صيخ  �صمو  �لفريق  �أك��د 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية حر�س 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ر�أ�صها  وعلى  �ل��ب��اد  ق��ي��ادة 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�صعود  يف  لتبقى  ب��الإم��ار�ت  قدما  �مل�صي  على  �هلل 
م�صتمر ن��ح��و �ل��ع��امل��ي��ة ومب���ا ي��ع��زز م��ك��ان��ة �ل��وط��ن 
�مل�صتقبل  ري���ادة  على  �ل��ق��درة  ل��ه  وي�صمن  حا�صر� 

�لعقول  ت��و����ص��ل   2020 �ك�صبو  ل�صعار  جت�صيد� 
يبذلها  �ل��ت��ي  �مل�صنية  و�جل��ه��ود  �مل�صتقبل  و�صنع 
مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 

دبي رعاه �هلل يف هذ� �لإطار.
ج���اء ذل���ك خ���ال ت��ف��ق��ده �م�����س م��ع��ر���س جيتك�س 
مب��رك��ز  و�ل���ث���اث���ني  �ل��ث��ال��ث��ة  دورت������ه  يف   2013
دب���ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي .. وج���ال ���ص��م��وه يف ق��اع��ات 
ورده����ات �مل��ع��ر���س و�ط��ل��ع على �أح���دث م��ا تعر�صه 

�جلهات �مل�صاركة يف قطاع �لتكنولوجيا و�خلدمات 
�لإلكرونية �ملنتجة على م�صتوى �لعامل.

و�أبدى �صموه �عجابه مب�صتوى �حلد�ثة و�لتنظيم 
وفر�دتها  �لإم���ار�ت  ق��درة  عك�صت  �لتي  و�جلهوزية 
ومهار�ت �بنائها يف جمال �صناعة �ملعار�س وبكافة 
منها  يجعل  ومبا  و�لدولية  �لقليمية  م�صتوياتها 
�ك�صبو  ج��د�رة ل�صت�صافة معر�س  �لك��رث  �لأر���س 
بلغ  مهما  �لعاملية  �ملنا�صط  م��ن  وغ��ريه��ا   2020
موجز  ل�صرح  �صموه  و��صتمع  �هميتها..  و  حجمها 

من �لعار�صني عن �حدث �لرب�مج و�خلدمات �لتي 
يتم عر�صها.

وتبادل �صموه �لأحاديث مع �لعار�صني وتعرف على 
�إث��ب��ات  �ل���ذي جن��ح يف  �مل��ع��ر���س  �نطباعاتهم ح��ول 
مكانته على خريطة �ملعار�س �لعاملية وحقق �صمعة 
و�أ�صبح  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  طيبة 
بالدولة  �حلكومية  �جل��ه��ات  ل��دى  ف�صلى  من�صة 
حد  على  �ملعر�س  يف  �مل�صاركة  �لعاملية  و�ل�صركات 
�إن دول��ة �لم��ار�ت تعمل ب�صكل  �صو�ء. وق��ال �صموه 

حثيث وم��ت�����ص��ارع لأن ت��ك��ون م��ن �و�ئ����ل �ل����دول يف 
�لعامل يف جمال ��صتخد�م �لتقنيات �لذكية وتقدمي 
و�ن هناك جهود�  �خلدمات من خالها للجمهور 
ك��ب��رية ي��ت��م ب��ذل��ه��ا يف ك��اف��ة �ل�������وز�ر�ت �لحت���ادي���ة 
�رت��اآه��ا  �ل��ت��ي  �ل���روؤي���ة  لتحقيق  �ملحلية  و�ل���دو�ئ���ر 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�صمو  �صاحب 
للخدمات  �ل�صامل  �لتحول  يف  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 
نا�صر  �ل��ل��و�ء  �صموه خ��ال جولته  ر�ف���ق  �ل��ذك��ي��ة. 
�لعام ملكتب �صمو نائب  �لنعيمي �لمني  خلريباين 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�للو�ء خليل 
و�للو�ء  �ملالية و�خل��دم��ات  ع��ام  ب��در�ن مدير  د�وود 
�حمد نا�صر �لري�صي مدير عام �لعمليات �ملركزية 
�لنقل  �د�رة  مدير  �لقبي�صي  هامل  جمعة  و�لعميد 
�آل  طحنون  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  و�لعقيد  و�مل�صاغل 
ب�صرطة  �خلارجية  �ملناطق  مديرية  مدير  نهيان 
�ب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ق��ي��د ���ص��ع��ود �ل�����ص��اع��دي م��دي��ر �إد�رة 
�صباط  م��ن  وع��دد  �ل��وزي��ر  �صمو  مكتب  �صكرتارية 

�ل�صرطة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م��ف��ت�����ص��و  مت���ك���ن 
جمرك  مركز  يف  �أبوظبي  جلمارك 
م���ط���ار �أب���وظ���ب���ي �ل������دويل م���وؤخ���ر�ً 
م��ن �إح��ب��اط حم��اول��ت��ي تهيب م��و�د 
�ل��دول��ة، بينها حماولة  خم��درة �ىل 
من  كيلوجر�م   2 من  �ك��رث  تهريب 
مادة �لكري�صتال �ملخدرة �لتي عرثو� 
قادم  �آ�صيوي  م�صافر  بحقيبة  عليها 
من �إحدى �لدول �لأ�صيوية. وجاءت 
هذه �ل�صبطية عقب �حباط مفت�صي 
�أب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
ملحاولة �أخرى قام بها م�صافر عربي 
�جلن�صية لإدخال مو�د خمدرة عرب 

مطار �أبوظبي �لدويل. 
وت����اأت����ي ه����ذه �ل�����ص��ب��ط��ي��ة يف �إط����ار 
جل��م��ارك  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م�����ص��اع��ي 
و�لق�صاء  �لأم����ن  لتعزيز  �أب��وظ��ب��ي 
�ن  ميكن  �لتي  �ملخاطر  جميع  على 
تاأتي عرب �ملنافذ �جلمركية للدولة. 

ويف �ل��ت��ف��ا���ص��ي��ل، ف��ق��د لح���ظ �أح���د 
�أحد  على  �رتباكاً  �جلمارك  مفت�صي 
�مل�����ص��اف��ري��ن �ل��ق��ادم��ني م���ن �إح���دى 
�أثار �ل�صبهات  �لدول �لآ�صيوية، مما 
و�خ�صاعه  ����ص��ت��دع��ائ��ه  ف��ت��م  ح��ول��ه، 
�ل��ع��ث��ور على  ل��ل��ت��ف��ت��ي�����س، ح��ي��ث مت 
م����ادة ب��ي�����ص��اء �ل���ل���ون ك��ان��ت خم��ب��اأة 
حقيبة  �أط����ر�ف  يف  ���ص��ري��ة  بطريقة 
مادة  �أنها  بعد  فيما  �ت�صح  �مل�صافر، 
وت��زن  )�ل�صبو(  �مل��خ��در  �لكري�صتال 

2.245 كيلوجر�م. 
مطار  ج��م��رك  مفت�صو  �أح��ب��ط  ك��م��ا 
�أب���وظ���ب���ي �ل������دويل �ي�����ص��ا حم��اول��ة 
�أخ��������رى ق������ام ب���ه���ا م�������ص���اف���ر ع��رب��ي 
�جلن�صية لإدخال مو�د خمدرة عرب 
مطار �أبوظبي �لدويل، حيث ��صتبه 
م��ف��ت�����س �جل���م���ارك ب��امل�����ص��اف��ر �ل���ذي 
�ل��ت��و�ر و�لقلق،  ب��دت عليه ع��ام��ات 
ف��ت��م �����ص���ت���دع���اوؤه وت��ف��ت��ي�����ص��ه ذ�ت���ي���اً 
م��ادة  م��ن  كمية  ع��ن  �لبحث  ليثمر 
�حل�صي�س تزن 13.78 جر�م و45 

حبة تزن 25.14 جر�م من حبوب 
�ل����ر�م����ادول �مل��م��ن��وع ت���د�ول���ه���ا �إل 

بو�صفة طبية و�ملخباأة د�خل جتويف 
حذ�ء �ملهرب بطريقة �حر�فية. 

ومت حتويل �مل�صافرين و�مل�صبوطات 
ل�صتكمال  �مل��خ��ت�����ص��ة  �جل���ه���ات  �إىل 

�لإجر�ء�ت �لازمة.
�صعيد  �صعادة  ��صاد  �لإط��ار،  ويف هذ� 
�أح��م��د �مل��ه��ريي، م��دي��ر ع��ام �لإد�رة 
بخرب�ت  �أب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  �لعامة 
وق�����در�ت رج����ال ج���م���ارك �أب��وظ��ب��ي، 
�ل��ت��ي تبذلها  و�ث���ن���ى ع��ل��ى �جل���ه���ود 
�لعامة  �لإد�رة  ومر�كز  �إد�رة  جميع 
جل�����م�����ارك �أب����وظ����ب����ي وع������رب ك���اف���ة 
م��ن��اف��ذه��ا �حل���دودي���ة ل��وق��ف جميع 
حم�������اولت �ل���ت���ه���ري���ب، م����ن خ���ال 
��صتخد�مها ملختلف و�صائل �لتفتي�س 

و�لك�صف �حلديثة و�ملتطورة. 
�أن جناح رجال �جلمارك  و�أ�صار �ىل 
يف �لقيام باملهام و�لو�جبات �ملنوطة 
�ل��ذي  �لكبري  �ل��دع��م  ه��و ثمرة  بهم 
مالية  ل��د�ئ��رة  �لعليا  �لإد�رة  توليه 
يف  �لعاملني  ك��ف��اءة  لرفع  �أب��وظ��ب��ي، 
�ملو�طنة  �ل��ك��و�در  وتاأهيل  �جلمارك 
وف������ق �أح���������دث �مل����ع����اي����ري �ل��ع��ل��م��ي��ة 

و�لعاملية.
وم�����ن ج���ان���ب���ه، �أ�����ص����اد ���ص��ع��ي��د ���ص��ع��د 

�ل��ق��ح��ط��اين، م��دي��ر ج��م��رك م��ط��ار 
مفت�صي  ب�����ص��ع��ي  �ل�����دويل  �أب���وظ���ب���ي 
�جلمارك �حلثيث ملنع تهريب جميع 
�ملمنوعات و�حلفاظ على �أمن �لبلد، 

موؤكد�ً على جهوزية رجال �جلمارك 
وردع  �مل��ح��اولت  تلك  جميع  ل��وق��ف 
ك��ل م��ن ت�����ص��ول ل��ه نف�صه �لإ����ص���ر�ر 

مبكت�صبات �لباد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

مت���ك���ن���ت م�������ص���ال���خ ب���ل���دي���ة م��دي��ن��ة 
�ملتز�يد  �لطلب  تلبية  من  �أبوظبي 
عيد  خ��ال  �لذبائح  على  للجمهور 
�لأ�صحى بتكثيف ��صتعد�د�تها ورفع 
م�صتوى  �أعلى  �إىل  �مل�صالخ  جاهزية 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد �مل���و�����ص���ي �ل���ت���ي مت 
من  ر�أ���ص��ا  و197  �ل��ف   23 ذبحها 
�مل��ا���ص��ي��ة يف م�����ص��ال��خ �ل��ب��ل��دي��ة د�خ��ل 
�ملدينة و�ملناطق �خلارجية فيما مت 
ل�صتقبال  �ليل  �مل�صلخ  تخ�صي�س 
بهيئة  �خل��ا���ص��ة  �لأ����ص���اح���ي  وذب�����ح 
هذ�  ح��ددت  و�لتي  �لأحمر،  �لهال 
�لعام ب 5208 ذبيحة فيما �عد�م 
تاأكيد  بعد  �ل��ذب��ائ��ح  م��ن  ر����ص��ا   75
�صاحيتها  عدم  �لبيطري  �لك�صف 

لا�صتهاك �لدمي .
للجمهور  �ب��وظ��ب��ي  م�صلخ  وت�����ص��در 
�ل��ق��ائ��م��ة م���ن ح��ي��ث ع����دد �ل��ذب��ائ��ح 
�ل���ت���ي مت جت��ه��ي��زه��ا خ����ال �ل��ع��ي��د 
ت��اه  ر�أ�����ص����ا   8118 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
م�صلخ بني يا�س �لذي جهز 6406 
2452 ر�أ�صا يف م�صلخ  ر�أ�صا مقابل 
�مل�صلخ  يف  ر�أ�صا   5715 و  �ل�صهامة 
�لآيل و505 ر��صا يف م�صلخ �لوثبة 
�لتي  �ل�صتعد�د�ت  جناح  يوؤكد  ما   ،
�أع��ل��ن��ت��ه��ا �ل��ب��ل��دي��ة م��ن��ذ وق���ت مبكر 
ح��ي��ث رف��ع��ت �جل��اه��زي��ة و�ع��ت��م��دت 
و�أج���رت  �ل�صحية،  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ص��ل 
ت��ع��دي��ات ع��ل��ى م��و�ع��ي��د �ل��ع��م��ل يف 
�مل�����ص��ال��خ خ���ال �أي�����ام �ل��ع��ي��د وذل���ك 
لتخفيف �لأع��ب��اء وت��ايف �لزدح��ام 
وت��ق��ل��ي��ل ف���رة �لن��ت��ظ��ار �ىل �أدن���ى 

�ل�صحة  �د�رة  وطبقت  ممكن.  ح��د 
للت�صهيل  ج���دي���د�  ن��ظ��ام��ا  �ل��ع��ام��ة 
ع��ل��ى �جل��م��ه��ور م���ن خ���ال ترقيم 
�أب���وظ���ب���ي  �ل����ذب����ائ����ح يف م�����ص��ل��خ��ي 
مل�صق  ب��و���ص��ع  و�ل��وث��ب��ة  للجمهور 
للم�صحي  ي�����ص��ل��م  �لأ���ص��ح��ي��ة  ع��ل��ى 
�جلزء �لآخر منه مو�صحاً فيه رقم 
�لأ���ص��ح��ي��ة و�ل��ق�����ص��اب �مل�����ص��وؤول عن 
للحيلولة  وذل��ك  �لأ�صحية  ��صتام 
�ل��ق�����ص��اب��ني  ب����ني  �لح���ت���ك���اك  دون 
�لبع�س  ل��ط��ل��ب  و�جل��م��ه��ور وم��ن��ع��ا 
�أج����ور�ً �أع��ل��ى م��ن �ل��ر���ص��وم �مل��ح��ددة 
جتهيز  مت  كما   . �لزحام  ولتخفيف 
منطقة م�صلخ �جلمهور يف �بوظبي 
ح��و�يل  ت�صتوعب  �صيار�ت  مب��و�ق��ف 
1000 �صيارة من �صيار�ت �مل�صحني 
ر�صوم  لدفع  جديدة  نافذة  وكذلك 

و�أجهزة  مر�قبة  كامري�ت  و  �لذبح 
ند�ء ل�صبط عملية ��صتام وت�صليم 
تخفيف  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة  �لأ���ص��اح��ي 
�ل���ع���ن���اء ع���ل���ى �مل�����ص��ح��ني و���ص��م��ان 
ول�صمان   . �أ�صاحيهم  ف��ق��د�ن  ع��دم 
ق�صم  علق  متميزة  خ��دم��ات  تقدمي 
�مل�����ص��ال��خ �إج�������از�ت ك���اف���ة �ل��ع��ام��ل��ني 
وخ�����ص��و���ص��اً �لأط����ب����اء �ل��ب��ي��ط��ري��ني 
و�ملر�قبني وذلك خال فرة �لعيد 
يف  �حل��ي��ة  �حل��ي��و�ن��ات  على  للك�صف 
�صامة  من  و�لتاأكد  �ملو��صي  �صوق 
�إ�صافة  �حلية  �لأ���ص��اح��ي  ح��ي��و�ن��ات 
�لك�صف  عمليات  يف  �ل�صتمر�ر  �إىل 
�لبيطري على حلوم �لأ�صاحي بعد 
ذبحها ل�صمان تقدمي حلوم �صحية 

خالية من م�صببات �لأمر��س.
كما مت �لتن�صيق مع كافة �ل�صركات 

مبا  للم�صالخ  و�مل�صغلة  �مل�صتثمرة 
خدمات  تقدم  �لتي  �ل�صركات  فيها 
ل��زي��ادة  و�ل�صيانة  �لنظافة  �أع��م��ال 
�أعد�د �لعاملني و�لتاأكد من جاهزية 
مر�فق  وكافة  و�لتجهيز�ت  �ملعد�ت 
�مل�����ص��ال��خ جت��ن��ب��اً حل�����ص��ول �لأع��ط��ال 
خال فرة �لعيد مع �لتاأكيد على 
د�ئم  ب�صكل  �لفنية  كو�درهم  تو�جد 

يف �مل�صالخ خال �لعيد.
و�أك�������دت �ل��ب��ل��دي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة على 
مر�فقها  ب��ك��اف��ة  �مل�����ص��ال��خ  ج��اه��زي��ة 
لتكون على �أعلى �ملقايي�س �ل�صحية 
ع����دد من  �أي  و�ل��ف��ن��ي��ة ل���ص��ت��ق��ب��ال 
�لذبائح ويف كافة �لوقات و�ملنا�صبات 
وتطوير  فح�س  ع��ل��ى  تعمل  ك��م��ا   ،
جت��ه��ي��ز�ت وم��ع��د�ت �مل�����ص��ال��خ ب�صكل 
�لتكييف  �أج��ه��زة  و�صيانة  م�صتمر 

دوريا  �ل�صحي  و�ل�صرف  و�لتهوية 
�لعمل،  يف  و�إرب����اك  خلل  �أي  لتايف 
كما تقوم �مل�صالخ يوميا وعلى مد�ر 

�صاملة  نظافة  �أعمال  باإجر�ء  �لعام 
وت��ع��ق��ي��م ل��ل��م�����ص��ال��خ وخ���ا����ص���ة بعد 
�لن��ت��ه��اء م��ن �أع��م��ال �ل��ذب��ح لتكون 

�لذبائح  ل�صتقبال  ج��اه��زة  �مل�صالخ 
للمعايري  ووف��ق��ا  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  يف 

�ل�صحية �لعاملية.

•• الدوحة-وام:

قطر  دول��ة  ل��دى  �لدولة  �صفري  �لظاهري  �صيف  ر��صد  جمعة  �صعادة  بحث 
ومعايل �ل�صيخ عبد�هلل بن نا�صر بن خليفة �آل ثاين رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وقطر  �لإم���ار�ت  دولتي  بني  �لثنائية  �لقطري..�لعاقات  �لد�خلية  وزي��ر 
و�إمكانات تعزيزها. كما بحث �جلانبان خال �للقاء..عدد� من �ملو�صوعات 

ذ�ت �لهتمام �ملتبادل. 

�صفري�لدولة ورئي�ض �لوزر�ء �لقطري 
•• اأبوظبي-وام:يبحثان عالقات �لتعاون بني �لبلدين

�أبوظبي لل�صقور ليكون من بني �ملر�صحني لنيل  مت �ختيار م�صت�صفى 
�صمن   2013 للعام  �لعاملي  �مل�صتوى  على  �مل�صوؤولة  �ل�صياحة  جائزة 
بجائزة  ف��وزه  بعد  وذل��ك  �لع�صرين  دورت��ه��ا  يف  �لعاملية  �ل�صفر  ج��و�ئ��ز 

�ل�صياحة �مل�صوؤولة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط.
للفوز  �ملر�صحني  من  غريه  مع  لل�صقور  �أبوظبي  م�صت�صفى  ويتناف�س 
يف  �ل�صياحة  هيئة  ت�صم  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل  يف  �مل�صوؤولة  �ل�صياحة  بجائزة 

نيوزيلند� وهيئة �ل�صياحة يف �أ�صر�ليا �لغربية.
�أبوظبي لل�صقور قد منح يف �صهر مايو �ملا�صي جائزة  وكان م�صت�صفى 

�ل�صياحة �مل�صوؤولة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط تقدير� للتز�مه بحماية 
�لبيئة و�لر�ث �لطبيعي يف دولة �لإمار�ت وم�صاهمته يف �ملحافظة على 
�لتنوع �لبيولوجي وقد �صاهم �جلمهور ودعم �ملجتمع �ملحلي من خال 
ت�صويتهم يف فوز �مل�صت�صفى بهذه �جلائزة ومرة �أخرى يحتاج �مل�صت�صفى 
لهذ� �لدعم للفوز باجلائزة على �مل�صتوى �لعاملي و�لتي �صيتم �لعان 
عنها يف �حلفل �خلتامي �لذي �صيقام يف وقت لحق من �لعام �حلايل 

يف �لدوحة بقطر.
يف  �أبوظبي   � �لبيئة  هيئة  �أن�صاأته  �أن  منذ  ��صتقبل  �مل�صت�صقى  �أن  يذكر 
�أن��ح��اء منطقة  �أل��ف �صقر م��ن خمتلف   60 �أك��رث م��ن   .. 1999 ع��ام 
عام  ك��ل  يف  �صقر  �آلف   8 ح���و�يل  وفح�س  معاجلة  مت  حيث  �خلليج 

�لآلف  لع�صر�ت  �أبو�به  �مل�صت�صفى  �ملا�صية فتح  �ل�صت  �ل�صنو�ت  وخال 
من �ل�صياح و�لزو�ر �لذين قدمو� من خمتلف �أنحاء �لعامل مما جعله 

�إحدى �ملعامل �ل�صياحية �لبارزة يف �إمارة �أبوظبي.
�ملامح  �أح��د  ل��اط��اع على  ف��ري��دة  ل���زو�ره فر�صة  �مل�صت�صفى  وي��ق��دم 
�لأ�صا�صية لر�ث وتاريخ دولة �لإم��ار�ت وهو ريا�صة �ل�صيد بال�صقور 
وذلك من خال برناجمه �ل�صياحي �لذي �نطلق يف عام 2007 ومنذ 
ذلك �حلني �صهد م�صت�صفى �أبوظبي لل�صقور زيادة �صنوية يف عدد �لزو�ر 
يف  �لرئي�صية  �ل�صياحية  �لوجهات  �أح��د  ليكون  باملائة   20 �إىل  و�صلت 
�لإمارة وخال �لزيارة تتح �لفر�صة لل�صو�ح ل�صتك�صاف عامل �ل�صقور 

و�خلدمات �لتي يقدمها �مل�صت�صفى . 

م�صت�صفى �أبوظبي لل�صقور يرت�صح عامليا جلائزة �ل�صياحة �مل�صوؤولة 
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ختـــام موؤمتـــــر �بوظبـــــي �لـــدولــي للثـــال�صيـــميـــــا
•• ابوظبي- فوؤاد علي

للثا�صيميا  �ل��دول��ي��ة  �ل��ر�ب��ط��ة  م��وؤمت��ر  �خ��ت��ت��م��ت 
بالتعاون  �أي���ام  ث��اث��ة  م��دة  ��صتمر  و  �أم�����س  �أع��م��ال��ه 
و�لإن�صانية  �لعلمية  بن خليفة  �صلطان  مع موؤ�ص�صة 

مبركز �بوظبي للمعار�س يف �أبوظبي .
وت���رك���زت ن��ق��ا���ص��ات ح���ول ه�����ص��ا���ص��ة �ل��ع��ظ��ام ملر�صى 
و�ل��ت��ح��دي��ات  ل��ه  �ل��ع��اج  ت��و�ف��ر  و���ص��ب��ل  �لثا�صيميا 
م���و�ج���ه���ة ع�����اج م���ر����س �ل�������ص���ك���ري ل�����دى م��ر���ص��ى 
�لثا�صيميا كما تطرق �ملوؤمتر �إىل مر�س فقر �لدم 
�حلد  ح��ول  دول  ع��دة  جت���ارب  و��صتعر��س  �ملنجلي 
�صبل  �مل��وؤمت��ر  تناول  وكذلك  �ملنجلي  �ل��دم  فقر  من 
حول  �لنامية  �ل��دول  يف  �ملبكر  للت�صخي�س  �لكفيلة 
من  �لإ�صتفادة  كيفية  و  يوريا  �لهيدروك�س  ����ص��ر�ر 

زر�عة �خلايا �جلذعية .
�لر�بطة  رئي�س  �أجنليو�ص�س  ب��ان��و���س  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
�لإبد�عية  �عتماد فكرة  �أنه مت  للثا�صيميا  �لدولية 
�لقرية  معر�س  باإقامة  �ملوؤمتر  يف  طرحها  مت  �لتي 
بجهود  م�����ص��ي��د�ً  و  �لثا�صيميا  جل��م��ع��ي��ات  �ل��ع��امل��ي��ة 
مر�س  مو�جهة  جم��ال  يف  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 

�لثا�صيميا على �مل�صتوى �ملحلي و �لدويل .
و ����ص��اف �أن �مل��وؤمت��ر �صاهم يف ت��ب��ادل �خل���رب�ت بني 
�لأطباء �مل�صاركني و �ملر�صى و �جلمعيات حيث يقدر 
م�صتوى  على  جمعية   16 ب��ح��و�يل  �مل�صاركات  ع��دد 
�لعامل و لأول مرة يجتمع مثل هذ� �لعدد مبوؤمتر 
طويلة  �صنني  منا  �أخ���ذت  ق��د  و  �لثا�صيميا  يخ�س 
مر�صى  برعاية  �ملعنية  �جلمعيات  �إىل  ن�صل  حتى 
�لثا�صيميا . و �أفاد بانو�س �أجنليو�ص�س �أن �لر�بطة 
�لدولية للثا�صيميا ت�صعى مع موؤ�ص�صة �صلطان بن 

خليفة �لعلمية و �لإن�صانية للتعاون و تبادل �خلرب�ت 
على  �لثا�صيميا  مر�س  �نت�صار  من  �حلد  �جل  من 
م�صتوى �ل�صرق �لأو�صط و �لعامل لأننا �إذ� و�صلنا �إىل 

حاملي �جلني ن�صتطيع �أن نتحكم باملر�س .
�يجاد  للثا�صيميا يف  �لدولية  �لر�بطة  دور  و حول 
�ل��ق��ادرة  �ل��غ��ري  للفئات  ت��وف��ريه  و  �لعاجي  �ل��دع��م 
كانت  �لر�بطة  �أن  �أجنليو�ص�س  بانو�س  ق��ال   . مادياً 
م�صاهمة بفعالية يف ت�صنيع دو�ء �لد�صفر�ر و هو �أول 
�خر�ع دو�ئي ملر�س �لثا�صيميا بالتعاون مع �صركة 
�لز�ئد يف  للعمل على �حلد من �حلديد  �صوي�صرية 
) تيف(  للثا�صيميا  �لدولية  �لر�بطة  و كانت  �لدم 
�أي�����ص��اً لإخ����ر�ع دو�ء �حل��ق��ن حت��ت �جللد  �ل��د�ع��م 
لنن�صى  و  م�صيفاً  �جل�صم  خ���ارج  �حل��دي��د  لإخ����ر�ج 
�لدور �لكبري يف خلق �لرب�مج �لإجتماعية من �جل 
دمج �ملر�صى يف �ملجتمع و �إعطاءهم فر�صة للحياة . 
و قال �لدكتور ع�صام ظهري مدير �ملكتب �لإقليمي 
�ملوؤمتر  �أن  باأبوظبي  �لدولية  �لثا�صيميا  لر�بطة 
�ل��ث��ا���ص��ي��م��ي��ا �ل��دول��ي��ة يف �ب��وظ��ب��ي �رت���ب���ط ب���اإب���ر�ز 
جناحات �لعاج �جليني و هو �أحدث عاج لأمر��س 
�ل�صرطانية  و  �لور�ثية  �لدم  �أمر��س  و  �لثا�صيميا 
 100% زر�ع���ة خايا جذعية مطابق  خ��ال  م��ن 
�أم��ا   30% ت��ت��ج��اوز  ل  ون�صبتهم  �أخ����ت  �و  �أخ  م��ن 
�لعاج  لذلك  �لفر�صة  ه��ذه  لديهم  فلي�س   70%
�جل��ي��ن��ي ي��ت��ع��ام��ل م��ع خ��اي��ا �جل�����ص��م و ي��ت��م زرع��ه��ا 
م��ن خ��ال ط��رق فنية و زي��ادت��ه��ا جينياً م��ن خال 
�لهند�صة �لور�ثية و ت�صبح �خلايا �ملعدلة كثرية و 
قد ��صت�صاف �ملوؤمتر �أكرب نخبة من �لعلماء �لذين 
�كت�صفو� �لعاج �جليني من خال ربط هذ� �لتطور 
�ل��ع��ل��م��ي يف �ب��وظ��ب��ي �ل����ذي ق��دم��ت �ل��دع��م �ل��ك��ام��ل 

ملر�صى �لثا�صيميا و رد �جلميل للدولة �لتي تبنت 
�لعاج للمو�طنني و �ملقيمني على �أر�صها .

اجلمعية العمانية الأمرا�س الدم
ك�صف �لدكتور �صام بن �صامل �لكندي �أ�صتاذ م�صارك 
��صت�صاري �أمر��س �لدم و رئي�س ق�صم �أمر��س �لدم 
ع�صو  و  ق��اب��و���س  �ل�����ص��ل��ط��ان  بجامعة  �ل��ط��ب  بكلية 
جمعية �لعمانية لأمر��س �لدم �لور�ثية عن �عد�د 
ملركز وطني لزر�عة �لنخاع و �مر��س �لدم يحتوى 
على 172 �صرير تابع للم�صت�صفى �جلامعي بجامعة 
. �ل�صلطان قابو�س و�صيكون �لإفتتاح يف عام 2015 
�لتي  �لقليلة  �ل��دول  �صلطنة عمان من  �أن  �أ�صاف  و 
مت  حيث  �لثا�صيميا  ملر�صى  �لنخاع  ب��زر�ع��ة  تقوم 
�جر�ء 50 عملية لهم و يقوم �ملركز باإعد�د �لبحوث 
عام  �لنخاع يف  زر�ع���ة  ب��د�أن��ا يف  و  �ل��دول��ي��ة  �لعلمية 
1995 و كانت �لثا�صيميا �أول �أمر��س �لتي بد�أنا 
بها و كان جناح �لعمليات تفوق %90 و هى �أح�صن 
�لنجاحات على م�صتوى �لعامل و قمنا بزر�عة لبع�س 
�ملر�صى من �لإمار�ت و و�صيكون هناك موؤمتر�ً دولياً 

حول زر�عة �لنخاح يف و�صط نوفمرب .
يحمل  حيث  منت�صر  �لثا�صيميا  �أل��ف��ا  �أن  �أو���ص��ح  و 
�ملجتمع  توؤثر على  و ل  �ل�صكان  %48 من  �جل��ني 
بينما بيتا �لثا�صيميا تقدر �لذين يحملون �جلني 

بنحو %2.6 و يح�صلون على �لعاج .
ع�صو  �لزدجايل  عبد�لعزيز  بنت  �أمينة  �أو�صحت  و 
�لوفد �جلمعية �لعمانية باملوؤمتر �أن �جلمعية تعترب 
�ل��رب�م��ج  و  �خل��دم��ات  بتقدمي  ت��ق��وم  �أهلية  جمعية 
و�لنف�صي  �ل�صحي  �مل�صتوى  على  �مل�صاندة  �لتوعوية 
�ل�صلطنة  حمافظات  جميع  لتخدم  �لإج��ت��م��اع��ي  و 

من  �نطاقاً  �لعاقة  ذ�ت  �ملوؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق 
عام  يف  ��صهارها  مت  و  �لإجتماعية  �ل�صر�كة  م��ب��د�أ 
فقر  باأمر��س  تهتم  �جلمعية  �أ�صافت  و   .  2009
�صكان  ب��ني   6% مب��ع��دل  منت�صر  و  ملنجلي   � �ل���دم 
نق�س  م��ر���س  و  �لثا�صيميا  �أم���ر�����س  و  �ل�صلطنة 
من   25% مبعدل  �لإ�صابة  ن�صبة  ي�صل  �خلمرية 
�لذكور و %10 من �لإناث م�صاب و تعترب حمافظة 
تاأثر�ً مبر�س  �ملناطق  �أك��رث  و م�صقط هما  �لباطنة 
�ل�صرقية  و  �لد�خلية  حمافظة  بينما  �لثا�صيميا 

هما �أكرث �ملناطق تاأثر�ً بفقر �لدم �ملنجلي .
ع��دد  لت�صجيل  ت�صعى  �جل��م��ع��ي��ة  �أن  �إىل  �أ����ص���ارت  و 
�لإ�صابات بهذه �لأمر��س لتوحيد عاجهم بالكامل 
حيث قامت �جلمعية بتد�صني �لربتوكول �لعاجي 
�ل��دم  �أم��ر����س  خ��دم��ات  لتطوير  �ل���دم  فقر  ملر�صى 
�لور�ثية و �ل�صجل �لوطني لأمر��س �لدم كالأنيميا 

�ملنجلية و �لثا�صيميا . 

اجلمعية اليمنية ملر�سى الثال�سيميا
و ق����ال �ل���دك���ت���ور �أح���م���د ���ص��م�����ص��ان �مل��ق��رم��ي رئ��ي�����س 
�جلمعية �ليمنية ملر�صى �لثا�صيميا و �لدم �لور�ثي 
�أولياء  بف�صل   2000 عام  يف  تاأ�ص�صت  �جلمعية  �أن 
�لإ  بالثا�صيميا  �ملهتمني  �لأط��ب��اء  و  �ملر�صى  �أم��ور 
حو�يل  �صجلت  و   2005 بعام  �نطلقت  فعلياً  �أنها 
مر�صى  ع���دد  ر���ص��م��ي��اً  �ملثبتة  و  مر�صية  ح��ال��ة   53
�لثا�صيميا يف عموم �ليمن 3000 حالة و مت ن�صر 
�لوعي و�صط �ملجتمع بخ�صو�س مر�س �لثا�صيميا 

من خال �ملحا�صر�ت و �لإعام .
و �أ�صاف ينق�صنا �لدعم �ملادي بحيث يتم دعم عاج 
غري  �لثا�صيميا  مل��ر���ص��ى  �مل��م��ي��ز  ف��ال��ع��اج  �مل��ر���ص��ى 

بكميات  �لأق��ر����س  ب��ال��ذ�ت  �ليمن  يف  لدينا  متوفر 
كافية لتخفيف �حلديد �لز�ئد يف �لدم و�صعر �لعلبة 
يوم   28 مل��دة  م�صاب  لطفل  تكفي  حبة   28 بها  و 
�جلرعة  تت�صاعف  و  كيلو   10 وزن��ه  يكون  �ن  على 
بت�صاعف �لوزن تقدر بحو�يل 2700 ريال �صعودي 
ما يعادل 180 �ألف ريال ميني و نعتمد على �لعاج 
لغاء  نتيجة  �لأ�صا�صية  بالدرجة  و  حالياً  �لقدمي 
�حلقن  ن�صتخدم  و  �لأق��ر����س  مثل  �لأدوي����ة  �صنف 
�لدي�صفر�ر و حتقن عرب م�صخة حتت �جللد يومياً 
�أ�صفه  عن  و معرباً  يومياً  �صاعة   12 �إىل   8 ما بني 
لعدم توفر �مل�صخات حلقن هذ� �لعقار و طفل ميلك 

هذ� �جلهاز من كل 10 �أطفال .
جمعية �لثا�صيميا يف نينوى- �لعر�ق

و �أفاد ثائر �إبر�هيم �لطائي رئي�س جمعية �لثا�صيميا 
�أن عدد حالت مر�صى �لثا�صيميا لدينا  يف نينوى 
�لعر�ق  بعموم  �أم��ا  1200 حالة  ب�  تقدر  نينوى  يف 
�لثا�صيميا  مبر�س  م�صابة  حالة  �أل��ف   17 فتقدر 
وفقاً لإح�صائية وز�رة �ل�صحة �لعر�قية و �أما م�صاألة 
�ل��دم فهي جمانية و متوفرة جلميع  �لعاج و نقل 

مر�صى �لثا�صيميا يف �لعر�ق .
�أب��ان �ن �جلمعية ت�صعى للبحث عن فر�س و زرع  و 
�لأمل للمر�صى لزر�عة نخاع �لعظم لبع�س �ملر�صى 
2012 يف  م��ن  ب���د�أ  وتنفيذ  ب��ن��اء  م�����ص��روع  لدينا  و 
حمافظة �ملو�صل لعاج �أمر��س �لدم و رز�عة نخاع 
�إيطالية مع وجود �تفاقية �صاهمت  �لعظم بتقنيات 
و  �لإي��ط��ال��ي��ة  �صردينيا  م��ن  ك��ل  ب��ني  �جلمعية  فيها 
�لعلمية  �خلدمات  بتوفري  ت�صاهم  مبوجبه  نينوى 
�لأج��ه��زة  على  يحتوى  و  �مل��رك��ز  لت�صغيل  �ل��ازم��ة 
�ل�صرورية للمركز و قمنا باإر�صال 38 حالة لزر�عة 

�أ�صاف �صعت �جلمعية  �إيطاليا . و  �إىل  نخاع �لعظم 
و�صط  �مل��ر���س  م��ن  �لوقاية  ن�صر مفهوم  خ��ال  م��ن 
�ملجتمع باحل�صول على ت�صريع يتم مبوجبه فر�س 
�لفح�س �لإل��ز�م��ي قبل �ل���زو�ج م��ن �أج���ل �ي��ق��اف و 
من  و  �لثا�صيميا  مر�س  على  �ل�صيطرة  حم��اول��ة 
نتائج  على  حت�صل  ل  �لوقائي  �لربنامج  �أن  �ملعلوم 

قوية قبل مرور 10 �صنو�ت .

جمعية فل�سطني للثال�سيميا
و ق���ال���ت ج���ه���اد �أب������و غ���و����س �أم������ني ����ص���ر �جل��م��ع��ي��ة 
هذ�  يف  ن�صجل  مل  �لثا�صيميا  ملر�صى  �لفل�صطينية 
�ل��ع��ام 2013 �أي ح��ال��ة م��ن ح���الت �ل���ولدة ملر�س 
�لتي  �لتوعية  و  �لوقاية  برنامج  ب�صبب  �لثا�صيميا 
يف  �جلمعية  تاأ�صي�س  بد�ية  من  �جلميعة  بها  قامت 
�أن  �لقادمة  �ل�صنة  �لإع��ان يف  و�صيتم   1996 ع��ام 
للمو�ليد  �لثا�صيميا  مر�س  من  خالية  فل�صطني 
�جل���دد و ع���دد �لإ���ص��اب��ات ت��ق��در ب��ح��و�يل 867 يف 

�ل�صفة و قطاع غزة .
و �أ���ص��اف��ت جنحنا يف �حل�����ص��ول ع��ل��ى ح��ق �ل��ت��اأم��ني 
�ل�صحي ملر�صى �لثا�صيميا جماين يف عام 1997 
�لثا�صيميا  باإدخال مفهوم  و �صمن �جناز�تنا قمنا 
�لتعليمية خا�صة يف  �ملناهج  �لوقاية منه يف  �صبل  و 
على  �ملقبلة  �لفئة  ه��ى  و  و�ل��ع��ا���ص��ر  �لتا�صع  �ل�صف 
�أقمنا �صر�كة مع �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية و مع  �لزو�ج و 
�لغوث  �ل�صحي مثل وكالة  �لتثقيف  �لتعزيز  دو�ئ��ر 
�أل��ي��ة  ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى  �ل��رب��ي��ة و  �ل��دول��ي��ة و وز�رة 
�ملر�س  طبيعة  و  �لثا�صيميا  مر�صى  م��ع  �لتعامل 
�لأدوي���ة  نق�س  م��ن  نعاين  م�صيفة  �لوقاية  �صبل  و 
�لهرمون  لعاج  كامل  نق�س  و  �لدي�صفر�ر  خا�صة 

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان وزير  �أ�صدر معايل �ل�صيخ حمد�ن بن مبارك 
لئحة  ب�صاأن  �ل��ع��ل��م��ي..ق��ر�ر�  و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
ت�صري هذه  �أن  على  ين�س  �لإل��ك��روين  �لعايل  �لتعليم 
موؤ�ص�صات  عن  �ل�صادرة  �لدرجات  جميع  على  �لائحة 
كاأ�صا�س  �لإل��ك��روين  �لتعليم  �أ���ص��ل��وب  تعتمد  تعليمية 
�إلكروين  تعليم  بر�مج  تطرح  و�لتي  بر�جمها  جلميع 
ب���ال���ت���و�زي م���ع ب���ر�م���ج �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وي��رك��ز 
تفاعلية  ب�صورة  �لتعليمية  �لعملية  �إد�رة  �لقر�رعلى 

يف  �حلديثة  �لتقنيات  مبختلف  �ل�صتعانة  خ��ال  م��ن 
مع  وتفاعله  �ملتعلم  م�صاركة  خالها  �لتعليم..ويتم 
�مل��ع��ل��م وحم��ت��وى �مل�����ص��اق �ل��در����ص��ي وذل���ك م��و�ك��ب��ة من 
�لعايل وخ�صو�صا  �لتعليم  �ل��وز�رة للتطور�ت يف جمال 
�نت�صار �لتعليم �لإلكروين على نطاق و��صع. و�صت�صدر 
�ل��ق��ر�ر.. مبوجب  �ل����وز�رة  يف  �ل�صهاد�ت  معادلة  جلنة 

لئحة تنفيذية د�خلية لتفيذه وفق معايري حمددة على 
بنظام  تتم  �لتي  �لدر��صة  على  �لائحة  هذه  تطبق  �أن 
�أن  �لائحة  وت�صرط  �لتفاعلي.  �لإل��ك��روين  �لتعليم 
تكون �ملوؤ�ص�صة �لتعليمية �ملانحة لل�صهادة معرفا بها من 

قبل وز�رة �لتعليم �لعايل ومن قبل �جلهات �حلكومية 
�ملخت�صة يف بلد �لدر��صة و�لتي ت�صرف على نظم �لتعليم 
�أن يكون �لربنامج �لدر��صي  �لإلكروين. كما ت�صرط 
�ل���در�����ص���ة ح��ي��ث��م��ا ينطبق  ب��ل��د  م���ع���ادل يف  �أو  م��ع��ت��م��د� 
حتتاج  �ل��ت��ي  �لعلمية  �لتخ�ص�صات  يف  ي��ك��ون  و�أل  ذل��ك 
�آخ��رى  جتهيز�ت  �أو  علمية  وتطبيقات  خم��ت��رب�ت  �إىل 
وحد�تها  �أو  �مل��وؤه��ات  على  �حل�صول  ف��ر�ت  تقل  و�أل 
�لدر��صية عن �حلد �لأدنى �ملطلوب يف �لدرجة �ملناظرة 
�لطالب  ح�صول  ���ص��رورة  مع  �لتقليدي  �لنظام  يف  لها 
بالدر��صة  �لتحاقه  قبل  �مل�صبقة  �ل���وز�رة  مو�فقة  على 

لاعر�ف بهذه �ملوؤهات. و�أكدت وز�رة �لتعليم �لعايل 
للموؤهات  �لائحة  هذه  �صمول  عدم  �لعلمي  و�لبحث 
�لوثائق و�ل�صجات  �أو  �لتدريبية  �ل��دور�ت  �أو  �حلرفية 
على  للح�صول  �لدر��صة  من  ج��زء�  كانت  �إذ�  �لدر��صية 
�لأك��ادمي��ي��ة  للنظم  �ملخالفة  �حل���الت  �أو  علمية  درج��ة 
�ملتعارف عليها دوليا �أو �لرب�مج �ملقت�صرة على �صريحة 
ح��الت  �أي���ة  �أو  �لأج���ان���ب  كالطلبة  �لطلبة  م��ن  معينة 
�أخرى ل تنطبق عليها �ملعايري و�ل�صروط �ملنظمة لعمل 
ب��ال��وز�رة  �ل�����ص��ه��اد�ت  م��ع��ادل��ة  جلنة  و�صت�صدر  �للجنة. 
تعمل  �لتي  �ملعتمدة  �لعايل  �لتعليم  مبوؤ�ص�صات  قائمة 

�ملوؤ�ص�صات  ه��ذه  و�صع  در��صة  بعد  وذل��ك  �لأ�صلوب  بهذ� 
�صيتم و�صعها من قبل  �لتي  للمعايري  ومدى تطبيقها 
�لإلكروين  �ملوقع  على  �لقائمة  هذه  و�صتدرج  �للجنة 
للوز�رة. �إىل ذلك �أكدت �لوز�رة �أنه �صيتم �تخاذ �لقر�ر 
لديها  مقدمة  �صهاد�ت  معادلة  طلبات  ب�صاأن  �ملنا�صب 
�لطلبات  �أن عدد هذه  در��صتها..م�صرية �ىل  وذلك بعد 
م���ن غري   173 و  م��و�ط��ن��ا   19 م���ن  192 ط��ل��ب��ا  ه���و 
دول  يف  تعليمية  موؤ�ص�صات  عن  ���ص��ادرة  وه��ي  �ملو�طنني 
متت  خمتلفة  علمية  وجم����الت  تخ�ص�صات  ويف  ع���دة 

در��صتها باأ�صاليب �لتعليم غري �لتقليدية. 

حمـــد�ن بــــن مبــــارك ي�صــــــدر قر�ر� ب�صــــاأن لئحـــــة �لتعليـــــم �لعالـــــــي

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :١77٢3١      بتاريخ : ٢9/٢٠١٢/٠7   
با�ص������م:  ديفيتيك �ندروتر �صريفي�صز 

وعنو�نه : �س.ب: ٥7١٢ ، دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات/�خلدمات :

�ن�صاء �ملباين و�ل�صاح وخدمات �لركيب �أو �لتجميع.  
�لو�قعة بالفئة: 37 

 DIVETECH �لكلمة  �لعلوي  فيه بجزئه  د�ئريتني مكتوب  د�ئ��ري عري�س مكون من حلقتني  �ط��ار 
ور�صم يف حميطه �لد�ئري �صكل خطوط مر��صة �فقيا بد�خلها ر�صم �صكل �صخ�س جمهز مباب�س �لغو�س 
��صفله  وم��ن  �لبحر  ق��اع  قابعة يف  �صفينة  �صكل  نحو  �ي��اه  ت�صوير كبري موجها  �صكل جهاز  يديه  ويحمل يف 
كتيت �لعبارة ديفيتك �صمن �صكل ��صطو�ين مر�صوم �فقيا و�جلميع باللو�ن �ل�صود و�ل�صفر و�لزرق و�لكل 

بطريقة مميزة.
�ل�ص��ر�طات : دون �صرط ،

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :١773٥6       بتاريخ : ٢٠١٢/٠7/3١    
با�ص������م:  م�صنع ماي للعطور 

وعنو�نه : �س.ب:٢٥984 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات/�خلدمات :

�أخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي �ملاب�س، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل  �لأقم�صة ومو�د  م�صتح�صر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

�أ�صنان.
�لو�قعة بالفئة: 3  

�لكلمات BaugSons مكتوبة بخط مميز ومن ��صفلها �لكلمة creation وكتبت بخط مميز وبحجم 
كبري ومتتد �صرطة �حلرف t �ىل جهة �ليمني كخط �فقي با�صفل نقطة حرف  i من نف�س �لكلمة وميتد 

�خلط حتى بد�ية �حلرف �لخري من �لعامة n و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ص��ر�طات : دون �صرط ،

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :١77٢٢8       بتاريخ :٢9/٢٠١٢/٠7       
با�ص������م:  هايتك و�ل�س �آند وندو كوفرينج�س �س.ذ.م.م

وعنو�نه : �س.ب: ١١٢٠47 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات/�خلدمات :

�لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�صور، �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخر ى( �مل�صنوعة من �خل�صب �أو �لفلني �أو 
�لق�صب �أو �خليزر�ن �أو �ل�صف�صاف �و �ل�صند�ن �أو �لعظام �أو �لعاج �أو عظم فك �حلوت �أو �ل�صدف �أو �لكهرمان 

�أو �ملحار �أو �ملر�صوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �ملو�د �لبا�صتيكية.
�لو�قعة بالفئة: ٢٠ 

���ص��ك��ل مم��ي��ز ي��ت��ك��ون م���ن ث���اث م�����ص��ت��ط��ي��ات ع��ري�����ص��ة د�ك���ن���ة م��ر����ص��ل��ة ع��م��ودي��ا ع��ل��ى ���ص��ك��ل ث��اث��ة ُك��ت��ل 
ميينها  علي  وك��ت��ب  �لعلوية  �لد�خلية  �جلانبية  �ط��ر�ف��ه��ا  م��ن  ق�صري  عري�س  بخط  بع�صها  م��ع  مقرونة 
 INNOVATIVE WINDOW �ل��ع��ب��ارة  ك��ت��ب��ت  ����ص��ف��ل��ه��ا  وم���ن   McSHADE �ل��ع��ب��ارة 

. مميزة  بطريقة  و�جلميع   COVERINGS
�ل�ص��ر�طات : دون �صرط ،

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :١77٢٢9        بتاريخ :٢9/٢٠١٢/٠7       
با�ص������م:  هايتك و�ل�س �آند وندو كوفرينج�س �س.ذ.م.م

وعنو�نه : �س.ب: ١١٢٠47 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات/�خلدمات :

�ملن�صوجات ومنتجات �لن�صيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد. 
�لو�قعة بالفئة: ٢4 

���ص��ك��ل مم��ي��ز ي��ت��ك��ون م���ن ث���اث م�����ص��ت��ط��ي��ات ع��ري�����ص��ة د�ك���ن���ة م��ر����ص��ل��ة ع��م��ودي��ا ع��ل��ى ���ص��ك��ل ث��اث��ة ُك��ت��ل 
ميينها  علي  وك��ت��ب  �لعلوية  �لد�خلية  �جلانبية  �ط��ر�ف��ه��ا  م��ن  ق�صري  عري�س  بخط  بع�صها  م��ع  مقرونة 
 INNOVATIVE WINDOW �ل��ع��ب��ارة  ك��ت��ب��ت  ����ص��ف��ل��ه��ا  وم���ن   McSHADE �ل��ع��ب��ارة 

. مميزة  بطريقة  و�جلميع   COVERINGS
�ل�ص��ر�طات : دون �صرط ،

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / هوروث ماك لعمال �ل�صت�صار�ت
بطلب لت�صجيل �لعامة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :١76934         بتاريخ :٢٢/٢٠١٢/٠7         
با�ص������م:  �ل�صيد/ �بر�هيم علي حممد �صلمى

وعنو�نه : �س ب:١٠٥9 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملنتجات/�خلدمات :

�ملحا�صبة، �لد�رة )�لتجارية –  ( لإ�صد�ر �لر�خي�س لل�صلع و�خلدمات لاآخرين، �لدعاية و�لعان، وكالت �لدعاية و�لعان، حتليل ��صعار �لتكلفة ،تدقيق 
�حل�صابات ، تق�صي �لتحقيقات يف �لعمال، �مل�صاعدة يف �د�رة �لعمال، ��صت�صار�ت �د�رة �لعمال، وكالت �ملعلومات �لتجارية ،�ملعلومات �لتجارية، تقدمي �مل�صورة 
��صت�صار�ت �لعمال �ملهنية،  �و �ل�صناعية، خدمات مقارنة )�ل�صعار -(،  �د�رة �لعمال �لتجارية  �مل�صاعدة يف  �مل�صتهلكني(،  للم�صتهلكني )مكتب ن�صح و�ر�صاد 
�لت�صويق، تاجري �لآلت و�ملعد�ت �ملكتبية، �لدعاية و�لعان �خلارجي، �عد�د ك�صوف �لرو�تب،  �لتنبوؤ�ت �لقت�صادية، وكالت �ل�صتري�د و�لت�صدير، �بحاث 
�لبيع  �لعامة، خدمات �غر��س  �لعاقات  �خ��رى(،  �و تامني لاآخرين )�صر�ء �صلع وخدمات لعمال  �ل�صور، خدمات توفري  �لف��ر�د، خدمات ن�صخ  توظيف 
بالتجزئة )عر�س �ملنتجات بو��صطة و�صائط �لت�صال �ملختلفة(، ترويج �ملبيعات )لاآخرين(، خدمات �ل�صكرتارية، �لبحث عن �لكفيل، تنظيم �ملعلومات يف 
�لزبائن من معاينتها  �لغري، وذلك لتمكني عامة  �لب�صائع ل�صالح  �لتلفزيون، خدمات جتميع ت�صكيلة من  �لدعاية و�لع��ان عرب  بيانات حا�صوب،  قو�عد 
و�صر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(؛ وذلك من خال متاجر �لبيع بالتجزئة، �أ�صو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد 
�ملبا�صر �أو بو��صطة �لأو�صاط �لإلكرونية، مثل �ملو�قع �لإلكرونية �أو بر�مج �لت�صوق �لتلفزيونية؛ وحتديد�؛ منتجات �لدهانات و�لورني�س وطاء�ت �للك، 
مو�د �لوقاية من �ل�صد�أ ومو�د حفظ �خل�صب من �لتلف، مو�د �لتلوين، مو�د تثبيت �لألو�ن، ر�تنج طبيعي خام، معادن يف �صكل رقائق �أوم�صحوق لإ�صتخد�م 
و�ل�صينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�صاحية  و�ملاحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة  و�لفنانني؛  �لطباعة  وعمال  �لديكور  وفنيي  �لدهانني 
�أو  �أو تكثيف  �أو حتويل  �أو فتح  �لوزن و�لقيا�س و�لإ�صارة و�ملر�قبة )�لإ�صر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�صل  و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�صرية و�أدو�ت 
تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�صجيل �أو �إر�صال �أو ن�صخ �ل�صوت �أو �ل�صور، حامات بيانات مغناطي�صية، �أقر��س ت�صجيل، �أقر��س مدجمة، 
�أقر��س فيديوية رقمية وغريها من و�صائط �لت�صجيل �لرقمية؛ �آليات لاأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آلت ت�صجيل �لنقد، �آلت حا�صبة، معد�ت معاجلة 
�لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق، �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخر ى؛ 
؛ فر��صي  �لفنانني  �أو لغايات منزلية؛ ومو�د  �لقرطا�صية  �مل�صتعملة يف  �لل�صق  �لقرطا�صية؛ مو�د  �لفوتوغر�فية؛  �ل�صور  �لكتب؛  ؛ مو�د جتليد  �ملطبوعا ت 
�لدهان �أو �لتلوين؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثا ث(؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة(، مو�د�لتغليف �لبا�صتيكية )غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى(؛ حروف �لطباعة؛ �لكلي�صيهات )�لر��صمات(، �لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�صور، �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( �مل�صنوعة من �خل�صب �أو �لفلني 
�أو �لق�صب �أو�خليزر�ن �أو �ل�صف�صاف �و �ل�صند�ن �أو �لعظام �أو �لعاج �أوعظم فك �حلوت �أو �ل�صدف �أو �لكهرمان �أو �ملحار �أو�ملر�صوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه 

�ملو�د �أو من �ملو�د �لبا�صتيكية.- �لو�قعة بالفئة: 3٥  
�ليمني  ناحية  وبجانبها  �لزرق  باللون  كبري  بحجم  THEمنها  كلمة  كتبت  حيث  مميزة  بطريقة  مكتوبة   THE OFFICE GROUP �لعبارة 
�لي�صرى حقيبة  طاقية ويحمل يف  �ليمنى  بيده  ر�فعا  مي�صي  �صخ�س  ر�صمة  �صكل  على  منها   I �ل�  OFFICE باللون �ل�صفر ور�صم حرف  كتبت كلمة 
 Business Support Experts �لعبارة  �ل�صفل  من  ويليها  �لزرق  باللون   GROUP �لثالثة  �لعامة  كلمة  مبا�صرة  با�صفلها  وكتب  �صغرية 

باللون �ل�صود و�لكل بطريقة مميزة.
�ل�ص��ر�طات : دون �صرط ،

، وذلك خال )3٠(  يوماً  �مل�صجل  بالربيد  �إر�صاله  �أو  �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد   �لعامات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  فعلى من لديه �عر��س على ذلك 
من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/�ملالك:موؤ�ص�صة كنج بريي فروزن يوقرت
  Kingberry Frozen Yogurt:طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:١8639١       بتاريخ:٢٠١3/٢/6 م
با�ص��م:موؤ�ص�صة كنج بريي فروزن يوقرت

وعنو�نه:دبي ، �س.ب: 4٥٠٠87 ، هاتف: ٠4/39٢97٢9 ، فاك�س: ٠4/39٢97٥7
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3٠ جميع �نو�ع ومبختلف �لنكهات للزبادي �ملثلج و�لي�س 

كرمي �مل�صنوع من �لزبادي .
و�صف �لعامة:Kingberry Frozen Yogurt بالاتينية مع كوب لاي�س كرمي باللو�ن .  

�ل�ص��ر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �ف�صل 
ب��اك�����ص��ت��ان  ن������و�ب دي�����ن - 
�جل��ن�����ص��ي��ة -ج�����و�ز ���ص��ف��ره  
    )1512291( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/6148531

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ل��ي��ان��ف��و 
�ي���ن    -�ل�صني �جلن�صية 
-ج�������������و�ز ������ص�����ف�����ره  رق�����م   
    )2 4 8 6 7 5 6 6 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/7136988

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �مر�ن حممود 
عبدول حى   - بنغادي�س 
�جل��ن�����ص��ي��ة -ج�����و�ز ���ص��ف��ره  
    )0383450( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/8199053

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل������دع������و/ زم������ري� 
�وزبك�صتان   - بولتاييفا    
�جل��ن�����ص��ي��ة -ج�����و�ز ���ص��ف��ره 
    )0271040( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/7422323
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�ملجل�ض �لوطني لالإعالم ينظم مبادرة حارب د�ء �ل�صكري 
•• دبي -وام:

�ل�صيخ  �صمو  ومكتب  لل�صحة  دبي  هيئة  مع  بالتعاون  لاإعام  �لوطني  باملجل�س  �حلكومي  �لت�صال  �إد�رة  نظمت 
ماجد بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة و�لفنون مبادرة حارب د�ء �ل�صكري يف مكتب �ملجل�س 

مبطار دبي.
�صارك يف �ملبادرة جميع �جلهات و�لإد�ر�ت �ملتو�جدة يف مبنى قرية �ل�صحن مبطار دبي و��صتقطبت عدد� كبري� من 
�ملتعاملني حيث قام �لأطباء و�ملتخ�ص�صون بن�صر ثقافة حماربة د�ء �ل�صكري و�صرورة ممار�صة �لتمارين �لريا�صية 

ل�صمان �ل�صامة و�ل�صحة وللحد من ن�صبة �ل�صكري يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لكتيبات  بتوزيع  قامت  كما  �ل�صكري  �لتخ�ص�صية حول مر�س  و�ل�صت�صار�ت  �لطبية  �لفحو�صات  �ملبادرة  وقدمت 
و�صكر  و�لإعامي.  �لتنظيمي  لاإعام  �لوطني  �ملجل�س  بدور  �لتعريفية  و�لكتيبات  باحلملة  �خلا�صة  �لتعريفية 
�ملجل�س �لوطني لاإعام �ل�صيد عبد�هلل بن خديه رئي�س �إد�رة خدمات �ل�صحن و�خلدمات �للوج�صتية على دعمه 

و�هتمامه �مللحوظ باملبادر�ت �ملجتمعية و�لأن�صطة �لتي ينظمها �ملجل�س .

مياه وكهرباء �أبوظبي ت�صيد مب�صروع جممع حممد بن ر��صد �آل مكتوم للطاقة �ل�صم�صية
•• اأبوظبي-وام:

مياه  هيئة  مديرعام  �لنعيمي  �صيف  عبد�هلل  �صعادة  رف��ع 
وكهرباء �أبوظبي �أ�صدق �آيات �لتهاين �إىل �صاحب �ل�صمو 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي مبنا�صبة تد�صني م�صروع 

جممع حممد بن ر��صد �آل مكتوم للطاقة �ل�صم�صية .
م��ن هيئة  �مل�صتوى  رفيع  وف��د  م�صاركة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�أبوظبي يف حفل �لفتتاح يتقدمهم �صعادة  مياه وكهرباء 
فار�س  و�صعادة  �لهيئة  عام  مدير  �لنعيمي  �صيف  عبد�هلل 

و�صعادة  �مل�صاندة  �لأع��م��ال  د�ئ���رة  مدير  �لظاهري  عبيد 
حممد �صامل �لظاهري مدير د�ئرة �لتخطيط و�لتطوير 

ور��صد �ل�صام�صي �مل�صت�صار �لقانوين للهيئة.
يوؤكد  �لجن���از  ه��ذ�  �أن  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  �صعادة  و�أو���ص��ح 
�صيا�صة �لدولة ومكانتها �ملتميزة باعتبارها مزود� رئي�صيا 
�لطاقة  ق��ط��اع  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل���دول  م��ن  ولكونها  للطاقة 
�ملتجددة .. م�صري� �إىل �أن �فتتاح جممع �ل�صيخ حممد بن 
ر��صد للطاقة �ل�صم�صية ميثل خطوة مهمة يف �صعي دولة 
�لمار�ت لبناء �قت�صاد متنوع و�صمان حتقيق �أمن �لطاقة 
�أن دولة �لمار�ت  �لنعيمي �ىل  �لبعيد. ولفت  على �ملدى 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بقيادة 
لارتقاء  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
بدورها كمركز عاملي للبحث و�لتطوير يف جمال �لطاقة 

و�لطاقة �ملتجددة لتنفيذ م�صاريع �لتنمية �لطموحة.
ونوه �إىل �أن �فتتاح جممع �ل�صيخ حممد بن ر��صد للطاقة 
بناءة  �لم��ار�ت  دولة  تر�صيخ مكانة  �صي�صهم يف  �ل�صم�صية 
بجهود  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف  ..م�����ص��ي��د�  و�لتنمية  لا�صتقر�ر 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  و�لد�ئمة  �حلكيمة  �لقيادة 
�لقت�صادي  للنمو  ودعما  �ملو�طنني  لتطلعات  ��صتجابة 

و�لجتماعي.

حمد�ن بن حممد يرت�أ�ض �لجتماع �لأول للجنة �لعليا مل�صروع حتويل دبي ملدينة ذكية

حتت رعاية نهيان بن مبارك  

موؤمتر علمي عن �ل�صالمة يف ممار�صة �ل�صيدلة غد� يف �بوظبي 
•• ابوظبي-الفجر:

حت���ت رع���اي���ة �ل�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �ل  م��ب��ارك 
�ملجتمع تنطلق  و�ل�صباب وتنمية 
�بوظبي  ف��ن��دق  غ���د� �جل��م��ع��ه يف 
بارك روتانا موؤمتر �لنور �لدوىل 
�ل�صيدلة و�لذي يعقد  �لثاين يف 
ه����ذ� �ل���ع���ام حت���ت ���ص��ع��ار �جل����ودة 
ممار�صة  يف  و�ل�����ص��ام��ة  و�لتميز 
�كرث  بح�صور  ذل��ك  و  �ل�صيدلة 
وخم��ت�����س  ����ص���ي���ديل   200 م����ن 
�ل�صحية يف  �ملن�صات  من خمتلف 

�لدولة. 
وي�����ص��ت��م��ل ب��رن��ام��ج �مل���وؤمت���ر على 
حيث  علمية  جل�صات  �رب���ع  عقد 
ي�������ص���ارك خ�����رب�ء وخم��ت�����ص��ني يف 
�ل��ع��ل��وم �ل�����ص��ي��دل��ي��ة م���ن ���ص��رك��ة 
�ب���وظ���ب���ي ل���ل���خ���دم���ات �ل�����ص��ح��ي��ة 

ومناق�صة  ����ص��ت��ع��ر����س  يف  تتمثل 
عمليات �د�رة �لدو�ء و تقييم �ثر 
تكنولوجيا �ملعلومات عن �صامة 
�لب�صرية  �لعو�مل  ودور  �ملري�س 

يف �ل�صتخد�م �لمن للدو�ء. 
و�و����ص���ح���ت �ن ج��ل�����ص��ات �مل��وؤمت��ر 
����ص���رك���ز ع���ل���ى حت�������ص���ني رع���اي���ة 
�مل��ر���ص��ى و ج��ودت��ه��ا و �له��ت��م��ام 
��صتخد�م  يف  �لب�صرية  بالعو�مل 
حت�صني  و  �منا  �ك��رث  تكنولوجيا 
حت�����ص��ري �لدوي�������ة يف �ل��رك��ي��ب 
�لر�صيد  و�ل���ص��ت��خ��د�م  و�لتعبئة 

للم�صاد�ت �حليوية . 

�خل�����دم�����ات  ����ص���ح���ة مم���ث���ل���ة يف 
�ل��ع��اج��ي��ة �خل���ارج���ي���ة و ع��ي��ادة 
�لتقنية  وكلية  كلينك  كليفاند 
�ل��ع��ل��ي��ا يف دب���ي و ج��ام��ع��ة �ل��ع��ني 
وم�صت�صفى  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
يف  و�ل�����ولدة  للن�صاء  �ل��ك��ورن��ي�����س 
مل�صت�صفيات  ب��ال���ص��اف��ة  �ب��وظ��ب��ي 

•• دبي-وام:

�أكد �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد 
دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��صد  بن 
م�صروع حتويل  على  �لعام  �مل�صرف 
دبي ملدينة ذكية �أن �مل�صروع �صي�صري 
ب�صكل  رئ��ي�����ص��ي��ة  م�����ص��ار�ت   3 وف���ق 
م��ت��ز�م��ن. وق����ال ���ص��م��وه �إن �مل�����ص��ار 
�لأول يتعلق باحلياة �لذكية ويعنى 
و�لتعليمية  �ل�صحية  ب��اخل��دم��ات 
وخ�����دم�����ات �ل���ن���ق���ل و�لت���������ص����الت 
�لطاقة  وخدمات  �لعامة  و�مل��ر�ف��ق 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات ب��ك��اف��ة �أن���و�ع���ه���ا مما 
ي�������ص���ن���ع ن���وع���ي���ة ج�����دي�����دة حل���ي���اة 
�ل�����ص��ك��ان يف دب����ي.. و�مل�����ص��ار �ل��ث��اين 
ويعنى  �ل��ذك��ي  ب��الق��ت�����ص��اد  يتعلق 
بتطوير �ل�صركات �لذكية وخدمات 
�مل����و�ن����ئ و�مل�����ط�����ار�ت و�ل���ب���ور����ص���ات 
�لذكية و�لوظائف �لذكية وغريها 
�مل�������ص���روع �جل��دي��د  مم���ا ي��ع��زز دور 
يف دع��م �لق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��ي وخلق 
�أك���رب..  ب�صكل  ل��ن��م��وه  ف��ع��ال��ة  بيئة 
�أما �مل�صار �لثالث فيتعلق بال�صياحة 

�ل���دول���ة  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  �آل م��ك��ت��وم 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ل ي��ح��ب �لن��ت��ظ��ار ف���ر�ت طويلة 
�أفكار�  لريى �لإجن��از لأن يف ذهنه 
ج����دي����دة وم����ر�ح����ل �أخ�������رى ي��ري��د 
�ل��و���ص��ول �إل��ي��ه��ا و�مل�����ص��روع �حل��ايل 
يف  حم��ط��ات  �صتتبعها  حم��ط��ة  ه��و 
عامليا.  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  ن��ح��و  رح��ل��ة 
�أك���د ���ص��م��وه لأع�����ص��اء �للجنة  ك��م��ا 
ملدينة  دب��ي  حت��وي��ل  مل�صروع  �لعليا 
ذكية �أن جميع �لدو�ئر و�ملوؤ�ص�صات 
دبي  حلكومة  �لتابعة  و�ل�����ص��رك��ات 
�صتدعم �للجنة يف عملها على هذ� 
�مل�����ص��روع �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي و���ص��اأت��اأك��د 
�صموه  مو�صحا  بنف�صي..  ذلك  من 
منوذجا  �صيخلق  �مل�����ص��روع  ه��ذ�  �أن 
�صنع  ويف  �مل���دن  تنمية  يف  ج��دي��د� 
حياة نوعية لل�صكان يكون ممار�صة 
�صتكون  وقلوبنا   .. ج��دي��دة  عاملية 
د�ئما مفتوحة للتعاون مع �جلميع 
ومبا يخدم �لإن�صان �أينما كان. من 
ناحية �أخرى �أو�صح معايل حممد 
ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي رئ��ي�����س �ملكتب 

مكتوم �مل�صرف �لعام على �مل�صروع. 
كما �أو�صح معايل حممد �لقرق��اوي 
�أن �مل�صروع �جلديد �صيخلق فر�صا 
�ق���ت�������ص���ادي���ة و���ص��ت��ظ��ه��ر ق��ط��اع��ات 
باحلياة  تعنى  ج��دي��دة  �قت�صادية 
�لذكية يف �ملنازل و�ملكاتب و�لفنادق 
و�مل����ن���������ص����اآت �حل���ك���وم���ي���ة وغ���ريه���ا 
هذه  دع��م  على  �حلكومة  و�صتعمل 
�صر�كات  وبناء  �جلديدة  �ل�صركات 
�حلالية  �ل��ق��ط��اع��ات  �أن  كما  معها 
خ���ا����ص���ة يف جم������الت �لت�������ص���الت 
و�ل�����ص��ي��اح��ة و�ل���ط���ري�ن و�ل��ت�����ص��وق 
�صتكون �مل�صتفيد �لأكرب من م�صروع 
ح�صب  ذك��ي��ة  مدينة  نحو  �ل��ت��ح��ول 
�لدر��صات �لأولية للم�صروع. وقال 
معايل حممد �لقرقاوي �إن �للجنة 
ت�صم كفاء�ت كبرية من �لقطاعني 
�للجنة  و�صتعمل  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام 
ع��ل��ى ���ص��م ك���ف���اء�ت �أخ�����رى ك��ث��رية 
عرب فرق �لعمل �لتي �صتعمل على 
و�لتي  للم�صروع  �ملتنوعة  �مل�صار�ت 
لت�صريع  م���ت���و�زي  ب�صكل  ���ص��ت��ك��ون 
�مل�صروع  �أه���د�ف  وحتقيق  �لإجن���از 

ذكية  بيئة  بتوفري  ويعنى  �لذكية 
وم���ري���ح���ة ل��������زو�ر �لإم�����������ارة م��ث��ل 
خ���دم���ات �ل���ت���اأ����ص���ري�ت و�ل���ط���ري�ن 
و�لبو�بات �لذكية و�لفنادق �لذكية 
وخ����دم����ات �مل���ط���اع���م و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�صمعة  �صينعك�س على  وغريها مما 
�لإم���������ارة وق���درت���ه���ا ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 
�أهد�فها يف �لقطاع �ل�صياحي ويعزز 
لأك��رث من  رئي�صي  موقعها كمعرب 
50 مليون م�صافر و�أكرث من 10 
مايني �صائح �صنويا. و�أ�صار �صموه 
�صتنقل  �ل��ث��اث��ة  �مل�����ص��ار�ت  �أن  �إىل 
�لتطور..  من  جديدة  ملرحلة  دب��ي 
م���وؤك���د� ���ص��م��وه لأع�������ص���اء �ل��ل��ج��ن��ة 
�لعليا �أن تاريخا جديد� لدبي حتت 
�لتنفيذ بتوقيع حممد بن ر��صد �آل 

مكتوم .
و�صدد �صموه خال �لجتماع �لأول 
للجنة �لعليا على �صرورة �لنتهاء 
م���ن ك���اف���ة �ل����در������ص����ات و�خل��ط��ط 
من  و�ح���د  �صهر  خ��ال  �لتنفيذية 
�ليوم م�صري� �صموه �إىل �أن �صاحب 
�ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ر����ص��د 

�ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �لتنفيذي 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
�أن طبيعة  للم�صروع  �لعليا  �للجنة 
�مل�صروع �لذي و�صعه �أمامنا �صاحب 
�آل  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو 
مكتوم يحمل �لكثري من �لتحديات 
كونه يتعلق بحياة �لإن�صان �ليومية 
من جميع جو�نبها ولي�س فقط من 
ناحية تطوير �خلدمات �حلكومية 
وبالتايل يحتاج �مل�صروع للكثري من 
و�مليد�نية  �لتف�صيلية  �ل��در����ص��ات 
وت���ك���وي���ن �ل���ع���دي���د م���ن �ل�����ص��رك��ات 
وت���وج���ي���ه �ل���ك���ث���ري م����ن �مل�������ص���اري���ع 
نحو  �مل�صتقبلية  �أو  حاليا  �مل��وج��ود 
حتقيق هدف و�ح��د هو خلق حياة 
مريحة لل�صكان يف دبي من جميع 
�لوطني  �لقت�صاد  ودع��م  جو�نبها 
و�ل���ت���ح���دي  �ل������وق������ت..  ن���ف�������س  يف 
هو  حاليا  �للجنة  �أم���ام  �لرئي�صي 
�لن���ت���ه���اء م���ن ج��م��ي��ع �ل���در�����ص���ات 
�صهر  خ��ال  �لتنفيذية  و�خل��ط��ط 
و�ح�����د ك��م��ا ح���دده���ا ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل 

�لقاء  يف  للموؤمتر  �ملنظمة  �لنور 
�لدر��صات و�لبحاث �لعلمية . 

وق�������ال �ل����دك����ت����ور ق���ا����ص���م �ل���ع���وم 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة 
�ملوؤمتر  رئي�س  �لنور  م�صت�صفيات 
�ن �خلدمات �ل�صيدلنية عن�صر 
ت����ق����دمي �خل����دم����ات  رئ���ي�������ص���ي يف 
ت��ط��ور  �ىل  م�������ص���ري�  �ل�������ص���ح���ي���ة 
�ل�صيدلنية  �خل��دم��ات  م�صتوى 
يف  �ل�صحية  �مل��ن�����ص��ات  غالبية  يف 

�بوظبي. 
م����وؤمت����ر  جن��������اح  �ن  و���������ص�������اف 
�ل�صيدلة �لعام �ملا�صي �صجع على 
�ل�صتمر�ر يف عقد �ملوؤمتر �صنويا 
حيث مل�صنا مدى حر�س �لعاملني 
�ل�����ص��ي��دل��ة ع��ل��ى متابة  ق��ط��اع  يف 
�لعلوم  �مل�صتجد�ت يف جمال  �خر 
�ن جمموعة  �ل�صيدلنية موؤكد� 
م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات �ل�����ن�����ور ح��ر���ص��ت 

نظم  تطبيق  ع��ل��ى  ���ص��ن��و�ت  م��ن��ذ 
�ل��ك��رون��ي��ة م��ت��ط��ورة يف جم��ال 
�ل�����ص��ي��دل��ة م��ا رف���ع م��ن م�صتوى 
�خل����دم����ات �مل���ق���دم���ة ل��ل��م��ر���ص��ى 
�إد�رة  �ن  �ىل  م�صري�  و�ملر�جعني 
�مل���ن���اف���ع �ل�����ص��ي��دلن��ي��ة م���ن �ه��م 
�ل�صركة  �طلقتها  �لتي  �ل��رب�م��ج 
�ل���وط���ن���ي���ة ل���ل�������ص���م���ان �ل�����ص��ح��ي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة  ���ص��م��ان 
��صر�ف  حت��ت  �ل��ن��ور  م�صت�صفيات 
هيئة �ل�صحة يف �بوظبي ، وت�صكل 
�ملبادرة طرفاً ثالثاً لإد�رة برنامج 
�لإلكرونية  �لطبية  �لو�صفات 
�ملطالبات  ودف���ع  �إجن���از  ومتابعة 

�ملالية .
�لربع�صي  ملياء  �لدكتورة  وقالت 
م����دي����رة ����ص���ي���دل���ي���ات جم��م��وع��ة 
م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات �ل����ن����ور وم����دي����رة 
�مل����وؤمت����ر  �ه���������د�ف  �ن  �مل������وؤمت������ر 

خال �لفر�ت �لقريبة �لقادمة.
�صمو  ح�صره  �ل��ذي  �لجتماع  �صم 
�ل�������ص���ي���خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب��ن 
ملعايل  بالإ�صافة  مكتوم  �آل  ر����ص��د 
�ل��ق��رق��اوي ك��ا م��ن ���ص��ع��ادة �صامي 
ظاعن �لقمزي �ملدير �لعام لد�ئرة 
و�صعادة  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية 
نائب  �ملزينة  مطر  خمي�س  �ل��ل��و�ء 
و�صعادة  دبي  ل�صرطة  �لعام  �لقائد 

�أح����م����د ب����ن ح���م���ي���د�ن م���دي���ر ع���ام 
و�صعادة  �لذكية  دبي  د�ئ��رة حكومة 
مطر �لطاير رئي�س جمل�س �لإد�رة 
�ل��ط��رق  لهيئة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر 
نا�صر  ح�صني  و�صعادة  و�ملو��صات 
لوتاه مدير عام بلدية دبي و�صعادة 
ه���ال �مل���ري �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��د�ئ��رة 
�ل�����ص��ي��اح��ة و�ل��ت�����ص��وي��ق �ل��ت��ج��اري 
بدبي و�صعادة عبد�هلل عبد�لرحمن 

�ل�������ص���ي���ب���اين �أم�������ني ع������ام �مل��ج��ل�����س 
بن  �أحمد  و�صعادة  بدبي  �لتنفيذي 
بيات رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة دو 
�ملهريي  حا�صر  بن  عو�س  و�صعادة 
و����ص���ع���ادة �أح���م���د ج��ل��ف��ار �ل��رئ��ي�����س 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ج��م��وع��ة �ت�������ص���الت 
و�ل����دك����ت����ورة �أم���ي���ن���ة �ل��ر���ص��ت��م��اين 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����� ت��ي��ك��وم 

لا�صتثمار�ت.

�صحيفة �لحتاد تعقد منتد�ها �ل�صنوي حول 
م�صتقبل �لدولة �لوطنية يومي 27 و28 �أكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

�لثامن يومي  �ل�صنوي  تعقد �صحيفة �لحتاد منتد�ها 
عنو�ن  حت��ت  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�صمة  يف  �أك��ت��وب��ر  و28   27
يف  وذل��ك  �لعربي  �لعامل  يف  �لوطنية  �ل��دول��ة  م�صتقبل 
�إطار �حتفالتها بالذكرى �لر�بعة و�لأربعني ل�صدورها 
ت�صلط فيه �ل�صوء على مفهوم �لدولة �لوطنية ودلئل 
�لدولة  تكامل  ت�صمن  �لتي  و�لعو�مل  للوطن  �لنتماء 
�لنعر�ت  ج���ر�ء  تو�جهها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ه��دي��د�ت  �لوطنية 
وقال حممد �حلمادي  و�ملذهبية و�جلهوية.  �لطائفية 
رئي�س حترير �صحيفة �لحتاد �إن مو�صوع �ملنتدى هذ� 
متا�صك  م�صاألة  ي�صع  كونه  بالغة  �أهمية  يكت�صي  �لعام 
�لدولة يف �ل�صياق �لعربي حتت جمهر �لتحليل ل�صيما 
�ل�صنو�ت  خ���ال  تعر�صت  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  بع�س  و�أن 
�لأخرية لتوتر�ت تزعزع ��صتقر�رها وت�صتهدف متا�صك 

جمتمعاتها ووحدة تر�بها �لوطني.
�لر�صالة  �إط��ار  ياأتي يف  �ملنتدى  �أن  �إىل  و�أ�صار �حلمادي 
�لإعامية �لتي تبنتها �صحيفة �لحتاد يف 20 �أكتوبر 
لتب�صري  لن��ط��اق��ه��ا-  �لأول  �ل��ي��وم  م��ن��ذ  �أي   1969

�لر�أي �لعام بق�صايا �ل�صاعة ومدى تاأثريها على عاملنا 
�لعربي.

وي�����ص��ارك يف �مل��ن��ت��دى م��ع��ايل حممد �أح��م��د �مل��ر رئي�س 
�ملجل�س �لوطني �لحت��ادي ومعايل حممد �أوج��ار وزير 
�آغا  نع�صان  ريا�س  ود.  �لأ�صبق  �ملغربي  �لإن�صان  حقوق 
�لنعيمي  ر��صد  ود. علي  �لأ�صبق  �ل�صوري  �لثقافة  وزير 
مدير جامعة �لإمار�ت و�لأكادميي �للبناين د. ر�صو�ن 
�مل�صري  �ل�صيا�صي  �لباحث  ود. عمار علي ح�صن  �ل�صيد 
�لأن�صاري  عبد�حلميد  �لدكتور  �لقطري  و�لأك��ادمي��ي 
وجم��م��وع��ة م���ن �مل��ف��ك��ري��ن و�ل��ب��اح��ث��ني و�ل�����ص��ح��ف��ي��ني 
�لعرب. وتتطرق فعاليات �لن�صخة �لثامنة من منتدى 
�لتكامل  �أثر �لتدخات �خلارجية يف هدم  �إىل  �لحت��اد 
�ل��وط��ن��ي وخ���ط���ر �ل��ط��ائ��ف��ي��ة ع��ل��ى مت��ا���ص��ك �لأوط�����ان 
فيها  تعر�صت  �إىل من��اذج عربية  �لعمل  �أور�ق  وتتطرق 
دور  �ملنتدى  ويناق�س  خطرية  لت�صدعات  �لدولة  بنية 
�لتن�صئة �ل�صيا�صية و�لبعد �لثقايف و�لتنمية �ل�صاملة يف 
14 ورقة  �صيانة �لتكامل �لوطني . ويت�صمن �ملنتدى 
عمل وجمموعة من �لتعقيبات عليها مع توفري م�صاحة 

زمنية للمد�خات و�مل�صاركات من �حل�صور. 

وفد بحريني يطلع على جتربة �أبوظبي يف �لتدقيق �لد�خلي 
•• اأبوظبي-وام:

�أب��وظ��ب��ي  ��صتقبل م��ع��ايل ري��ا���س ع��ب��د�ل��رح��م��ن �مل���ب���ارك رئ��ي�����س ج��ه��از 
ي��زور  �ل��ذي  �ل�صقيقة  �لبحرين  مبملكة  �ملالية  وز�رة  وف��د  للمحا�صبة 
�لتدقيق  ومنظومة  �جل��ه��از  مم��ار���ص��ات  على  ل��اط��اع  حاليا  �أب��وظ��ب��ي 

�لد�خلي يف حكومة �أبوظبي و�أف�صل �ملمار�صات �ملطبقة يف هذ� �ملجال.
وقدم �جلهاز نبذة عامة عن ��صر�تيجيته ونطاق عمله و�خت�صا�صاته 
و�خلدمات و�لنو�جت �لتي يقدمها لارتقاء مببادئ �ل�صفافية و�ملحا�صبة 
�ملعايري  ووف��ق  �لعاملية  �ملمار�صات  �أف�صل  على  بناء  تطويرها  مت  و�لتي 
�ل��دول��ي��ة �ل�����ص��ادرة م��ن ك���ربى �مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ع��امل��ي��ة ك���الحت���اد �ل���دويل 
�يه  �ي  �ي  �لد�خليني  �ملدققني  وجمعية  �صي  �ي��ه  �إف  �ي  للمحا�صبني 

وجمل�س معايري �ملحا�صبة �لدولية يف �لقطاع �لعام �ي بي ��س �يه ��س .
وهي  �لثاثة  باأنو�عه  �لتدقيق  �أط��ر حوكمة  �لزيارة عر�س  ومت خال 
�لتدقيق �حلكومي و�لتدقيق �خلارجي و�لتدقيق �لد�خلي حيث طورت 
يختلف  �ملحا�صبة  من��وذج  �حلكومي  للتدقيق  ت�صغيليا  منوذجا  �أبوظبي 
ن�صبيا عن مناذج �لتدقيق �حلكومي �لأخرى وذلك من خال �ل�صتفادة 
تو�جههم  كانت  �لتي  �لتحديات  وتفادي  للدول  �لناجحة  �لتجارب  من 
�لتي  و�ل��زي��ار�ت  �لعاملية  �ملحا�صبة  �جهزة  مع  �ملقارنة  در��صة  خال  من 
�آن��ذ�ك . كما مت عر�س دور هذ� �لنموذج  قام بها �جلهاز لهذه �لأجهزة 
عن  �حلكومي  �ملدقق  ��صتقالية  وتعزيز  �ملحا�صبة  تعزيز  يف  �لت�صغيلي 
عند  �أف�صل  ��صتقالية  منحهم  مما  و�لد�خليني  �خلارجيني  �ملدققني 
�ل��ن��م��وذج يف متكني  ه��ذ�  �ل��ذي لعبه  و�ل���دور  �لتدقيق  ب��اأع��م��ال  قيامهم 
ح�صل  �ل��ذي  �لعامل  يف  �لوحيد  �حلكومي  �ملدقق  يكون  �أن  من  �جلهاز 
على ع�صوية �ملنتدى �لدويل ملنظمي �لتدقيق �مل�صتقلني �ي �ف �ي �يه 
�ر . و�طلع �لوفد خال �لزيارة على مر�حل تطور �لتدقيق �لد�خلي يف 
�أبوظبي حيث مت �ن�صاء جلان تدقيق ووح��د�ت تدقيق د�خلي يف جميع 
تعمل  و�ل��ت��ي  �أبوظبي  حلكومة  �لتابعة  �لرئي�صية  و�ل�صركات  �جل��ه��ات 
�لد�خلي  �لتدقيق  ودل��ي��ل  �لتدقيق  للجان  �لر���ص��ادي  �لدليل  �ط��ار  يف 

�ل�صادرين عن �جلهاز.
كما �طلع �لوفد على �لتقنيات �ملطبقة يف �لتدقيق �لد�خلي و�لتي من 
�أهمها نظام �حلوكمة �للكروين و بو�بة �ملعرفة �للكرونية حيث �إن 
حكومة �أبوظبي هي �أول حكومة تطبق هذ� �لنوع من �لنظام �للكروين 
مما �صاهم يف دعم �أعمال �لتدقيق �لد�خلي ورفع كفاءتها كما مكن من 
و�ل�صركات  �جلهات  يف  �لد�خلي  �لتدقيق  وح��د�ت  بني  �ملعرفة  م�صاركة 
�لتدقيق  تقييم  منهجية  على  �لوفد  �طلع  �ل�صدد  هذ�  ويف  �حلكومية. 
وح��د�ت  �أع��م��ال  وتقييم  مر�جعة  عند  �جل��ه��از  يطبقها  �ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي 
�لتدقيق �لد�خلي يف �جلهات و�ل�صركات �حلكومية حيث ي�صدر �جلهاز 

�لتدقيق  �أعمال  �صنويا بهدف حت�صني ج��ودة  50 تقرير�  يزيد على  ما 
�لد�خلي.

�لد�خلي  �لتدقيق  بحوكمة  �ملتعلقة  �مل�صتقبلية  �خلطط  عر�س  مت  كما 
و�لتي تهدف �إىل تطوير �ملبادئ و�ل�صو�بط �لعامة و�لأ�ص�س و�لإجر�ء�ت 
�لد�خلي. وقدم �جلهاز  �لتدقيق  �صاأنها تعزيز حوكمة  �ملثلى و�لتي من 
�جتماع  ��صت�صافة  �آخ��ره��ا  وك��ان  �أطلقها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  لبع�س  �صرحا 
 2013 مار�س  يف  �لعام  �لقطاع  يف  �لدولية  �ملحا�صبة  معايري  جمل�س 
هذ�  ت�صت�صيف  عربية  دول��ة  �أول  �لإم���ار�ت  دول��ة  جعل  مما  �أبوظبي  يف 
�لجتماع �لذي �صارك فيه نحو 170 جهة وخبري� من نحو 17 دولة من 
�صمنهم �أع�صاء جمل�س معايري �ملحا�صبة �لدولية يف �لقطاع �لعام �إ�صافة 
�إىل ممثلني ومر�قبني من موؤ�ص�صات عاملية مثل �صندوق �لنقد �لدويل 
ومنظمة �لتعاون �لقت�صادي و�لتنمية و�ملنظمة �لدولية لاأجهزة �لعليا 
�لدويل للمحا�صبني و�لبنك  �لعامة و�ملحا�صبة و�لحتاد  �ملالية  للرقابة 

�لدويل وغريها.
كان �جلهاز قد �صعى �إىل ��صت�صافة هذ� �ملجل�س تعزيز� للجهود �ملبذولة 
�إم���ارة  �مل��ال��ي��ة على م�صتوى  �ل��ب��ي��ان��ات  �إع����د�د  و�أ���ص�����س  يف حت�صني ج���ودة 
�إىل �لدور �لرئي�صي �لذي قامت به د�ئرة �ملالية  �أبوظبي. ومت �لتطرق 
لإمارة �أبوظبي يف تطوير وتغيري �أ�ص�س �إعد�د �لبيانات �ملالية مما جعل 
حكومة �أبوظبي �أول حكومة يف �ل�صرق �لأو�صط تطبق معايري �ملحا�صبة 
�لدولية يف �لقطاع �لعام �ي بي ��س �يه ��س و�لتي مت �عتمادها كاأ�صا�س 

لإعد�د بياناتها �ملالية منذ عام 2008.
�للقاء  خ��ال  عليها  �ل�صوء  ت�صليط  مت  �ل��ت��ي  �لأخ���رى  �مل��ب��ادر�ت  وم��ن 
�جل��دد  للخريجني  يقدم  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ملدققني  تطوير  برنامج 
�لفر�صة للتطور �ملهني و�لنتقال من من�صب م�صاعد مدقق �إىل من�صب 
37 من مو�طني �لدولة  7 �صنو�ت حيث �لتحق  مدير مدققني خال 
يف هذ� �لربنامج �لذي يوفر دور�ت تدريبية عملية و�إعار�ت �إىل مكاتب 
�لتدقيق �لعاملية �لأربع �لكربى بالإ�صافة �إىل برنامج �لدور�ت �لتدريبية 
�لازمة للح�صول على �ل�صهاد�ت �ملهنية �ملتخ�ص�صة يف جمايل �ملحا�صبة 
و�صهادة  �ي��ه  بي  �صي  �ملعتمد  �لقانوين  �ملحا�صب  �صهادة  مثل  و�لتدقيق 

�ملدقق �لد�خلي �ملعتمد �صي �ي �يه .
�لد�خليني يف  �مل��دق��ق��ني  رئي�س جمعية  �ل��زي��ارة  م��ن  ج��ان��ب  و���ص��ارك يف 
�لدولة عبد�لقادر عبيد علي و�ع�صاء جمل�س �إد�رة �جلمعية حيث ت�صلم 
�لد�خليني  �ملدققني  جمعية  يف  د�ئ��م��ة  ع�صوية  �جل��ه��از  رئي�س  م��ع��ايل 

تقدير� مل�صاهمته يف تطوير مهنة �لتدقيق �لد�خلي.
�أن جمعية �ملدققني �لد�خليني هي جمعية مهنية دولية  جدير بالذكر 
ينت�صب لها �أكرث من 180 �لف ع�صو منذ تاأ�صي�صها يف عام 1941 يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

وكيل وز�رة �خلارجية وم�صوؤول �صلوفاكي يبحثان عالقات �لتعاون بني �لبلدين
•• اأبوظبي-وام:

�صعادة عبد�هلل بن حممد  ��صتقبل 
وز�رة  وك��ي��ل  ح��ام��د  �آل  ب��ط��ي  ب���ن 
دي��و�ن عام  �خلارجية يف مكتبه يف 
دو���ص��ان  �خل��ارج��ي��ة..���ص��ع��ادة  وز�رة 
هورنياك م�صت�صار وز�رة �خلارجية 
يف ج��م��ه��وري��ة ���ص��ل��وف��اك��ي��ا. ج��رى 
�لق�صايا  �أه��م  �للقاء..بحث  خال 
ذ�ت �لإهتمام �مل�صرك بجانب �صبل 
�لعاقات  وتطوير  �لتعاون  تعزيز 
ي�����ص��ه��م يف حتقيق  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة مب���ا 

�مل�صالح �مل�صركة للبلدين.

�أجهزة خدمة ذ�تية متطورة ملر�جعي جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية
•• اأبوظبي -وام:

�صم جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية جمموعة متنوعة من �خلدمات �ملوجهة 
للم�صتهلكني و�ملتعاملني يف �إمارة �أبوظبي �إىل �أجهزة �خلدمة �لذ�تية �لآلية 
�إلكرونيا  �خل��دم��ات  جميع  �مل�صتخدم  خالها  م��ن  ي�صتعر�س  ل��ه  �لتابعة 
وينجزها يف دقائق معدودة دون �أي تاأخري. وت�صمل �خلدمات �ملقدمة للجمهور 
بع�س �خلدمات �لزر�عية مثل �ل�صتعام عن حالة بطاقة �خلدمة �لزر�عية 
و�لعزب و�ل�صتحقاق �ل�صهري و�لر�صيد �ملتبقي �إ�صافة �إىل بيان حركات �صر�ء 
�لأعاف وتفا�صيل �لدعم �ملايل وحالة �ملزرعة. وتقدم �أجهزة �خلدمة �لذ�تية 
�أي�صا خدمات بيطرية مثل حجز موعد مع �لطبيب �لبيطري ومعرفة نتائج 
�لتحاليل �ملخربية دون �لرجوع �إىل مقر �جلهاز �إ�صافة �إىل تقدمي معلومات 
متنوعة حول �ملن�صاآت �لغذ�ئية. وو�صع جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية موؤخر� 
د�ئرة �نت�صار �أجهزة �خلدمة �لذ�تية �لآلية لت�صل �إىل 5 �أجهزة توزعت على 
�ملقر �لرئي�صي مبدينة حممد بن ز�يد و فرع �جلهاز يف مدينة �لعني و فرع 
�جلهاز يف �ملنطقة �لغربية و م�صت�صفى �لوثبة �لبيطري وم�صت�صفى �لقطارة 
�لبيطري. وذكر حممد جال �لري�صي مدير �إد�رة �لت�صال وخدمة �ملجتمع 
�لأرب��ع  م��د�ر  على  �ملعامات  �إجن��از  و�صرعة  ب�صهولة  تتميز  �لأجهزة  تلك  �أن 
�صمان  م��ع  �لهوية  بطاقة  م��ع  �خل��دم��ة  رب��ط  على  ع��اوة  �صاعة  و�لع�صرين 
توفري �أق�صى درجات �ل�صرية بالغلق �لذ�تي �لذي يتم خال دقيقة يف حال 
�لذ�تية كذلك  �أجهزة �خلدمة  �مل�صتخدم �خل��روج من �خلدمة. وتقدم  ن�صي 
�لر�تب  �صهادة  �إ�صد�ر  للموظفني مثل  �لإد�ري��ة  باقة متنوعة من �خلدمات 

و�صهادة ملن يهمه �لأمر وغريها باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لمار�ت �لدولية لل�صحن �جلوي

رخ�صة رقم:CN 1519110 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �لوثبة لنتاج �حليو�ين

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حممد ر��صد مبارك �صامل �لكتبي من مالك �ىل �صريك
تعديل ن�صب �ل�صركاء/ حممد ر��صد مبارك �صامل �لكتبي من ١٠٠% �ىل ١%

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل ١٥٠٠٠٠
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�صاحة ١*١  �ىل ٠.٢٠*٠.٥٠

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/�لمار�ت �لدولية لل�صحن �جلوي

   EMIRATES INTERNATIONAL AIR CARGO
�ىل/�لمار�ت �لدولية لل�صحن �جلوي ذ.م.م 

EMIRATES INTERNATIONAL AIR CARGO LLC
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جليدرول لتجارة 

CN 1179697:لبو�ب  رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة علي �صيف نا�صر �صعيد �ملعمري )١٠٠%(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد عبيد عبد�هلل �صاهني �ملرر

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/ردي كار لت�صليح 

CN 1175980:ل�صيار�ت  رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �صعيد عبيد �صعيد �خلمريي �لزعابي )١٠٠%(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف يو�صف حممد �بر�هيم فار�س �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/عرب �صايرب للتكنولوجيا  

رخ�صة رقم:CN 1033185 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

�صعيد خليفة عبيد �صعيد �ملحريبي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب �ل�صركاء

�صعيد خليفة عبيد �صعيد �ملحريبي من ١٠٠% �ىل ٠%
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �يد�با كاث عبد�لرحمن ��صرف)١٠٠%(
تعديل لوحة �عان/�جمايل من م�صاحة ١*١ �ىل ١*١

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جايلورد 

للخياطة ذ.م.م - فرع �بوظبي
رخ�صة رقم:CN 1018837 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خال  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
للرجمة  �خلليج  �ل�ص�����ادة/عرب  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لطباعة رخ�صة رقم:CN 1268643   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�صاحة 6.٥٠*١.٢٢ �ىل 3.7٠*١

تعديل ��صم جتاري:من/عرب �خلليج للرجمة و�لطباعة
TRANS GULF TRANSLATION & TYPING 

�ىل/عرب �خلليج للرجمة �لقانونية و�لطباعة  
TRANS GULF LEGAL TRANSLATION & TYPING

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

الغاء اعالن �سابق
مغربية  خميم  �ل�صادة/فاطمة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�مار�ت  �صامل  حممد  مبارك  �صلطانه  �خلدمات  ووكيلة  �جلن�صية 
�جلن�صية قد �بديا رغبتهما يف �لغاء �لعان �ل�صابق �ل�صادر يف جريدة 
�لرخ�صة  بتاريخ:٢٠١3/9/٢3بخ�صو�س   ١٢434 رقم  �لعدد  �لوحدة 

رقم:CN 1200078 بال�صم �لتجاري:مركز �صيباب للتجميل 
ثم تقدمو� بطلب �جر�ء �لتعديات �لتالية:

حذف/فاطمة خميم - مغربية �جلن�صية
��صافة/زينايد� كاندياريو دومو - فلبينية �جلن�صية

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اعـــــــالن
بهذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية - قطاع �ل�صوؤون �لتجارية بان 
�لرخ�صة �لتجارية رقم: CN 1215643 بال�صم �لتجاري:ذ� 
خلريباين  �صيف  �صامل  �ل�صيد/نا�صر  وميلكها   - للديكور  بارك 

�لنعيمي - �مار�ت �جلن�صية
حيث �بدى �ملذكور �عاه رغبته يف �جر�ء �لتعديات �لتالية:

تعديل �ل�صم �لتجاري �ىل/ذ� بارك للمقاولت و�لديكور 
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة 

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

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ل�صركة 
�جلديدة لادو�ت �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م-فرع3  
رخ�صة رقم:CN 1021976-3 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خال  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بخ�صو�س �لرخ�صة 
�صهيل  مغ�صلة  �لتجاري  بال�صم   CN رقم:1125023 
�لرخ�صة  �لغاء  طلب  بالغاء  �ل�صيار�ت  لغ�صيل  مفتاح 

و�عادة �لو�صع كما كان عليه �صابقا
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خال  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �صرحان قائد لعمال �لباط 

و�لبا�صر  رخ�صة رقم:CN 1135456   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�صاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��صم جتاري:من/موؤ�ص�صة �صرحان قائد لعمال �لباط و�لبا�صر 
�ىل/موؤ�ص�صة �ملهر ملو�د �لبناء  

AL MOHR BUILDING MATERIALS

تعديل ن�صاط/��صافة بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة )47٥٢٠34(
تعديل ن�صاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبا�صر( )433٠٠٠9(

�و  �لرخام  �و  �لباركيه  �و  بالباط  �لر�صيات و�جلدر�ن  تغطية  ن�صاط/حذف  تعديل 
�ل�صري�ميك �و �ملوز�ييك )433٠٠١9(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
لل�صيلة  �ل�ص�����ادة/لرو�صي  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1136187:و�لعباية ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �لهام حممد �بر�هيم �صعيد �حلو�صني )٥١%(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �حمد حممد ح�صن عبد�هلل �ل علي

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
�لحمر  �ل�ص�����ادة/�ل�صوء  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1260233:لالكرونيات  رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة خليفة مبارك مغري �خليلي )١٠٠%(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف �حمد حممد �صامل حممد �لعي�صري �حلارثي

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
�لقوع  �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1153880:خل�صر�ء لعمال �لنظافة  رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �صيف نا�صر �صيف حمري �ل�صام�صي )١٠٠%(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف �صليم �ل�صغري نا�صر �لدرعي

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �ل�ص�����ادة/قلعة حم�س  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�صة رقم:CN 1691640   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/ �جمايل من م�صاحة ٠.4٠*٠.6٠ �ىل 4٠.٠*6٠.٠

تعديل ��صم جتاري:من/قلعة حم�س للمقاولت �لعامة
SILVER PRINCE COMPANY LLC 

�ىل/قلعة حم�س للمقاولت �لعامة  
HOMS CASTLE GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�صاط/��صافة �ل�صيانة �لعامة للمباين)43٢99٠١(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/و�حة بدع ز�يد للنقليات 

�لعامة رخ�صة رقم:CN 1506203   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/ �جمايل من م�صاحة 6٠*4٠ �ىل 6٠*4٠

تعديل ��صم جتاري:من/و�حة بدع ز�يد للنقليات �لعامة
BADA ZAYED OASIS GENERAL TRANSPORTING 

�ىل/جوهرة حب�صان لنقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة  
JOUHARA HABSHAN PASSENGER TRANSPORT BY BUS

تعديل ن�صاط/��صافة نقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة)49٢٢٠٠6(
تعديل ن�صاط/حذف نقليات عامة)49٢3٠١١(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/�ملالك:عبد�هلل حممد حممود جعفر �لزرعوين
طلب لت�صجيل بيانات �لعامة �لتجارية:TANQIA تنقية  

�ملودعة بالرقم:١94٥٢٥       بتاريخ:٢٠١3/7/4 م
با�ص��م:عبد�هلل حممد حممود جعفر �لزرعوين

وعنو�نه:�ل�صارقة - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3٥ خدمات جتميع ت�صكيلة من �ل�صلع ل�صالح �لغري وذلك 
لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�صر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وميكن �ن 
، �ملعاجلة  ، �لدعاية و�لع��ان  توفر مثل هذه �خلدمات من خال حمات جتزئة ومنافذ �لبيع باجلملة 

�لد�رية لطلبات �ل�صر�ء ، ترويج �ملبيعات لاخرين
و�صف �لعامة:�لكلمة "تنقية" باللغة �لعربية و��صفلها �لكلمة " TANQIA " باحرف �لاتينية و�لكل 

باللون �ل�صود على خلفية بي�صاء.  
�ل�ص��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خال )3٠( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   اخلمي�س  24  اأكتوبر 2013 العدد 10928

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لب�صاط 

�لخ�صر للخدمات �لزر�عية ذ.م.م - فرع ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1248111 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خال  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�صاد باأن �ل�صادة/�صركة جيت جورميت ميدل 
�يه  )�جلن�صية - هولند�( قد تقدمت  �ي�صت كوبر�تيف يو 
و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�صركة  فرع  قيد  �صطب  بطلب 
بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�صركات  �صجل  يف   )٢8١6( رقم  حتت 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )8( ل�صنة ١984م يف 
رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  �لتجارية وتعدياتة  �ل�صركات  �صاأن 
)377( ل�صنة ٢٠١٠م يف �صاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرخي�س 
�حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ص�صة  �ملن�صاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من �ل�صادة ��صحاب �حلق يف �لعر��س �ن 
يتقدمو� باعر��صهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر 
من تاريخ �لن�صر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�صاد �إد�رة 

�لت�صجيل �لتجاري �س.ب:)9٠١( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/حمل فر�صت مون لت�صليح �للكرونيات 

رخ�صة رقم:CN 1168294   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/ �جمايل من م�صاحة ١*١ �ىل 6٠*4٠

تعديل ��صم جتاري:من/حمل فر�صت مون لت�صليح �للكرونيات
FIRST MOON ELECTRONICS REPAIRUNG SHOP 

�ىل/فر�صت مون ل�صيانة �لتكييف �ملركزي  
FIRST MOON CENTRAL A-C MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� �جلبانة ق 94/93 م 18 �ىل �ملنطقة �لغربية 
 B - 10 ليو� جفن �ر�س رقم 33 مكتب رقم

تعديل ن�صاط/��صافة �صيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )43٢99٠٢(
تعديل ن�صاط/حذف ��صاح �لجهزة �للكرونية �ملنزلية)9٥٢١٠٠١(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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بيئة �ل�صارقة تلقي �لقب�ض على مت�صللني مبحمية �أ�صجار �لقرم مبدينة كلباء
•• ال�صارقة -وام:

متكن جو�لة �إد�رة �ملحميات �لطبيعية �لتابعة لهيئة �لبيئة و�ملحميات 
�إلقاء  �ل�صو�حل من  �إد�رة حر�س  بالتعاون مع  �ل�صارقة  �لطبيعية يف 
�لقب�س على �صخ�صني من جن�صية �آ�صيوية بعد جناحهما يف �لت�صلل 
�ل�صيد  �لقرم مبدينة كلباء بهدف ممار�صة  �أ�صجار  ودخ��ول حممية 
�جلائر لأنو�ع من �صرطانات �لبحر و�لق�صريات و�أنو�ع خمتلفة من 

�ل�صد�ف �لبحرية.
وت��رج��ع تفا�صيل �حل��ادث��ة �ىل ر���ص��د ح��ر���س �ل�����ص��و�ح��ل م��ن خ��ال 
كلباء  ميناء  كا�صر  يجتاز  مطاطي  ق��ارب  وج��ود  ب��ال��ر�د�ر  مر�قبتهم 

�لقارب  �دو�ت ومعد�ت �صيد كاملة يف  �ل�صويدي عن وجود  وك�صفت 
�ملطاطي بحوزة �ملت�صللني مت م�صادرتها وتغرمي كل مت�صلل ما قيمته 
�ملجل�س  ق��ر�ر  عليها  ن�س  �لتي  �لعقوبات  بح�صب  دره��م  �آلف  ع�صرة 
�لتنفيذي رقم 9 ل�صنة 2012 ب�صاأن منع �لتدهور �لبيئي يف �ملناطق 

�لربية يف �مارة �ل�صارقة.
و�أ�صارت رئي�صة هيئة �لبيئة �ىل منظومة من �لن�صطة غري �لر�صيدة 
�لتي يحظر على �ل�صخا�س �لطبيعيني ممار�صتها و�لتي من �صاأنها 
و�إتاف  �لربة  جتريف  ومنها  �لطبيعي  ونظامها  بالبيئة  �ل�صر�ر 
�لغطاء �لنباتي وقطع �لأ�صجار �ملعمرة وغري �ملعمرة و�لتخل�س من 
�لتخل�س  و  �لربية  �ملناطق  و�لإنتاجية يف  �لفنية  �لعمليات  خملفات 

عن طريق �لبحر باجتاه �ملحمية وبعد تاأكدهم من دخول �ملت�صللني 
�ملحمية �صري� على �لقد�م متكنو� من �لقب�س عليهم من خال عمل 

كمني بالتعاون مع �صرطة �ل�صارقة وجو�لة �ملحمية.
وقالت هنا �صيف �ل�صويدي رئي�س هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية 
يف �ل�صارقة �ن حماية �لبيئة و�جب وطني و�ن�صاين نابع من مبادىء 
�لن�صان وقناعاته باأهمية �صون �ملو�رد �لطبيعية ل�صمان حق �لجيال 

�لقادمة فيها.
و�أ�صافت �إننا يف هيئة �لبيئة نعمل من �أجل بناء ثقافة جمتمعية وما 
�ل��رثو�ت  على  �حلفاظ  مفهوم  لتعزيز  �إل  و�لعقوبات  �لقو�نني  �صن 

�لطبيعية و��صتمر�رية وجودها ولي�س بغر�س �لعقاب �و �ملحا�صبة .

�ملياه  من  و�لتخل�س  �لربية  �ملناطق  يف  و�لهدم  �لبناء  خملفات  من 
و�لرعي  �ل�صحي  �ل�صرف  �صبكات  يف  �مل�صتعملة  و�ل��زي��وت  �ل��ع��ادم��ة 
�جلائر  �ل�صيد  و�أي�صا  ر�ع  دون  �ل�صائبة  �حل��ي��و�ن��ات  وت��رك  �جل��ائ��ر 
وقتل و�إيذ�ء �لكائنات �لربية وتدمري �لتكوينات �جليولوجية ومرور 
ذ�ت  �ملو�قع  ويف  �لأع�صاب  منو  مو�قع  يف  ع�صو�ئيا  باأنو�عها  �ملركبات 

�لهمية �لبيئية
و�لف�صات  �لأط��ع��م��ة  بقايا  ت��رك  �أو  خملفات  رم��ي  �ىل  بالإ�صافة   
�و  �و تركها  �ملخلفات  �ل��ربي��ة ورم���ي  �مل��ن��اط��ق  �ل�����ص��و�ء يف  وخم��ل��ف��ات 
قبل  من  �لربية  �ملناطق  يف  �ل�صكال  من  �صكل  ب��اأي  منها  �لتخل�س 

مرتاديها .

اأ�سادت مبا حفل به املركز من تقنيات وتطبيقات ذكية

من�صة �لوطني للوثائق و�لبحوث يف جيتك�ض2013 ت�صتقبل وفدً� م�صريًا رفيع �مل�صتوى

موقع �لهوية �لإلكرتوين يحقق ن�صبة 99.41 باملائة يف �للتز�م باملعايري �لعاملية

�قت�صادية �بوظبي تعر�ض حزمة من �ملبادر�ت 
�للكرتونية خالل جيتك�ض 2013

•• ابوظبي-الفجر:

�لوطني  �مل��رك��ز  من�صة  ��صتقبلت 
ل���ل���وث���ائ���ق و�ل����ب����ح����وث مب��ع��ر���س 
 2013 للتقنية  جيتك�س  �أ���ص��ب��وع 
�ملقام حالياً يف دبي- وفد�ً م�صرياً 
تقنياً برئا�صة �لدكتورة نهلة عديل 
نائب وزير �لت�صالت وتكنولوجيا 
�مل���ع���ل���وم���ات يف ج���م���ه���وري���ة م�����ص��ر 
�لعربية، حيث �طلعت ومر�فقوها 
�إط�������ار  �مل�����رك�����ز يف  ع����ل����ى جت����رب����ة 
و�لإ���ص��اف��ات  �ل��ذك��ي��ة،  �لتطبيقات 
�لتي متت عليها جم�صدة بالتحّول 
�لإلكروين و�لتقني على جملد�ت 
على  وتعرفو�  �ل�صيوخ(،  )يوميات 

على  �إلكرونياً  �ل�صيوخ(  )يوميات 
ه��و�ت��ف �آي���ف���ون �ل��ذك��ي��ة، و�أج��ه��زة 
�لآي�����ب�����اد �ل���ل���وح���ي���ة، و�لإم���ك���ان���ي���ة 
�لتفاعلية �ملطبقة على ما تت�صمنه 
�إذ ميكن �لو�صول  هذه �ليوميات؛ 
ح�صب  فيها  �ملطلوبة  �ملعلومة  �إىل 
�مل�صدر  �أو  �ل��ت��اري��خ،  �أو  �مل��و���ص��وع، 
ب��دق��ة و���ص��رع��ة وي�����ص��ر، و�إم��ك��ان��ي��ة 
�لط��������اع ع���ل���ى �لأح����������د�ث �ل��ت��ي 
�ليوم  �أو  �ليوم،  تاريخ  مع  تتز�من 
عالية  بدقة  �لباحث  �لذي يحدده 
�صعادة  و��صتعر�س  قيا�صي.  وزم��ن 
�ملدير �لتنفيذي يف �ملركز �لوطني 
�لدكتورة  �أم��ام  و�لبحوث  للوثائق 
معلومات  ومر�فقيها  ع��ديل  نهلة 

ذ�ك�����رة �ل���وط���ن وح��ف��ظ��ه��ا، وذل���ك 
�لأر���ص��ي��ف��ات  تنظيم  ي�صتدعي  م��ا 
�حلكومية بدولة �لإمار�ت �لعربية 
قيام  على  ���ص��اه��د�ً  لتكون  �مل��ت��ح��دة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
وت����ط����وره����ا و�زده�������اره�������ا يف ظ��ل 
كل  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �حلكيمة  قيادتها 
�لدعم للمركز وهو يوؤدي ر�صالته، 
ل��دول��ة  وط���ن���ي  ك���اأر����ص���ي���ف  ودوره 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
�أ����ص���ادت رئي�صة  �ل���زي���ارة  ويف خ��ت��ام 
�لوفد �لز�ئر �لدكتورة نهلة عديل 
نائب وزير �لت�صالت وتكنولوجيا 
�مل���ع���ل���وم���ات يف ج���م���ه���وري���ة م�����ص��ر 
�لوطني  �مل��رك��ز  بلغه  مب��ا  �لعربية 

�أح������دث �ل����رب�م����ج �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ت��ي 
ت��خ�����ّس �مل����رك����ز. ����ص��ت��ق��ب��ل ���ص��ع��ادة 
ماجد �ملهريي �ملدير �لتنفيذي يف 
�ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث، 
لهم  وقدم  �لتقني،  �مل�صري  �لوفد 
�مل��رك��ز وروؤي���ة  ن��ب��ذة مقت�صبة ع��ن 
ور����ص���ال���ت���ه، و�أه������د�ف������ه، وم��ه��ام��ه 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  وط��ن��ي  كاأر�صيف 
��صطحبهم  ث��م  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
يف ج���ول���ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ���ص��م��ل��ت �أب����رز 
�لتي  و�ل��ذك��ي��ة  �لتقنية  �مل�صاركات 
ح��ف��ل��ت ب��ه��ا م��ن�����ص��ة �مل����رك����ز، وق��د 
ت���وق���ف �أع�������ص���اء �ل���وف���د �ل�����ص��ي��ف 
للمركز،  �لذكية  �لتطبيقات  �أم��ام 
و�ملتمثل يف �إمكانية ت�صفح جملد�ت 

دقيقة عن �أبرز �ملحا�صر�ت، وور�س 
�ل��ت��ي تقدمها  و�ل���رب�م���ج  �ل��ع��م��ل، 
جيتك�س  ل�����ص��ي��وف  �مل��رك��ز  من�صة 
يف  و�أ���ص��ه��ب  �مل���رك���ز،  من�صة  وزو�ر 
���ص��رح �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��ق��ن��ي �خل��ا���س 
لاأر�صيفات،  �ملثالية  باملو��صفات 
�لعمل  ب�صري  �خل��ا���س  و�ل��ربن��ام��ج 
يف �مل�����رك�����ز، وب����رن����ام����ج �لأر����ص���ف���ة 
�لإل����ك����رون����ي����ة وجت�����رب�����ة �مل���رك���ز 

�لناجحة وريادته يف هذ� �ملجال.
�ملهريي للوفد  �صعادة ماجد  و�أك��د 
�ل�����ص��ي��ف �ه��ت��م��ام �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي 
ل����ل����وث����ائ����ق و�ل�����ب�����ح�����وث ب����اأح����دث 
�لتقنيات، وتطويرها لتخدم مهمة 
بتوثيق  �ملتمثلة  �لأ�صا�صية  �مل��رك��ز 

•• اأبوظبي-وام:

ح���ق���ق �مل����وق����ع �لإل�����ك�����روين ل��ه��ي��ئ��ة 
 99.41 ن�����ص��ب��ة  ل��ل��ه��وي��ة  �لإم�������ار�ت 
�لدليل  مبعايري  �لل��ت��ز�م  يف  باملائة 
�لإر�����ص����ادي ل��ل��م��و�ق��ع �لإل��ك��رون��ي��ة 
على  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  للجهات 
م�����ص��ت��وى �ل���دول���ة �ل��ت��ي ت��ت��و�ف��ق مع 
تقرير  وف��ق  �لعاملية  �ملعايري  �أف�صل 
ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ق��ي��ي��م �ل�����ص��ن��وي ل��ل��م��و�ق��ع 
تنظيم  �ل�صادر عن هيئة  �حلكومية 
�لت�����ص��الت م��ر���ص��خ��ا ب��ذل��ك متيزه 
ك��اأح��د �أف�����ص��ل �مل��و�ق��ع �لإل��ك��رون��ي��ة 

�لر�صمية يف �لدولة.
و�أكد تقرير هيئة تنظيم �لت�صالت 
�لإل����ك����روين لهيئة  �مل���وق���ع  �ل���ت���ز�م 
�لدليل  مبعايري  للهوية  �لإم�����ار�ت 
�لإر�صادي و�لتي يتوجب على �جلهات 
�لحت���ادي���ة يف �ل��دول��ة �ت��ب��اع��ه��ا عند 
ت�صميم و�إد�رة مو�قعها �لإلكرونية 
ل��ن��اح��ي��ة ج������ودة �مل���ح���ت���وى وك���ف���اءة 
وقابلية  �مل��وق��ع  وهيكلية  �لت�صميم 
�ل���و����ص���ول و�ل����ص���ت���خ���د�م وف��اع��ل��ي��ة 
�لإع��������ام �لج���ت���م���اع���ي و�مل�������ص���ارك���ة 

�لتميز  �رتقاء قمة  �إىل  �صعيها  �إط��ار 
يف تقدمي �خلدمات �حلكومية على 
و���ص��ول  و�مل��ن��ط��ق��ة  �ل��دول��ة  م�صتوى 
�إىل �لعاملية وحر�صها على �لتطوير 
عملها  ج��و�ن��ب  خمتلف  يف  �مل�صتمر 
توجيهات  مع  ين�صجم  مبا  �ملوؤ�ص�صي 
�صمو �ل�صيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
م�����ص��ت�����ص��ار �لأم������ن �ل���وط���ن���ي رئ��ي�����س 
جمل�س �إد�رة هيئة �لإم��ار�ت للهوية 
و�لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
جمل�س  رئي�س  نائب  �لد�خلية  وزير 
�إد�رة هيئة �لإمار�ت للهوية. و�أ�صاف 
ع��م��ل��ي��ات  م����ن  �ل����ه����دف  �إن  خ������وري 
للهيئة  �لإل���ك���روين  �مل��وق��ع  تطوير 
�ملتعاملني  يرتكز على حمور خدمة 
�أب���رز حم���اور �خلطة  �أح���د  باعتباره 
-2010 ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة  وخ��ط��ت��ه��ا   2013
ومب��ا   2016-2014 �جل����دي����دة 
ي��ن�����ص��ج��م م����ع ت���وج���ي���ه���ات �ل���ق���ي���ادة 
و���ص��ول  بت�صهيل  ل��ل��دول��ة  �حل��ك��ي��م��ة 
�ملتعاملني  �إىل  �حلكومية  �خلدمات 
وت���وج���ه���ات �حل��ك��وم��ة �ل��ر���ص��ي��دة يف 

�حت��اد  معايري  ذل��ك  يف  مب��ا  �لعاملية 
�صبكات �لإنرنت �لعاملية.

وت�����ع�����د ع���م���ل���ي���ة ت���ق���ي���ي���م �مل�����و�ق�����ع 
�لإل��ك��رون��ي��ة �أح���د �مل��وؤ���ص��ر�ت �لتي 
ي���ت���م ق��ي��ا���ص��ه��ا حل�������ص���اب �جل���اه���زي���ة 
�لإل���ك���رون���ي���ة وم���وؤ����ص���ر �جل��اه��زي��ة 
�ملعلومات  تقنية  تقرير  يف  �ل�صبكية 
�ل����ع����امل����ي �ل�������ص���ن���وي �ل�������ذي ي�����ص��در 
ع���ن �مل���ن���ت���دى �لق���ت�������ص���ادي �ل��ع��امل��ي 
وك��ل��ي��ة �ن�����ص��ي��اد ل���اأع���م���ال وك��ذل��ك 
للحكومات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ت��ق��ري��ر 
�لإلكرونية. وكانت �لهيئة قد فازت 
ب��ج��ائ��زت��ي �أف�����ص��ل م��وق��ع �إل��ك��روين 
�لدول  م�صتوى  على  عربي  حكومي 
�ل��ع��رب��ي��ة م���ن ب���ني �أك�����رث م���ن نحو 
بهذه  للفوز  تناف�صت  م��وق��ع   700
�جل���ائ���زة �ل���ت���ي مت��ن��ح��ه��ا �أك��ادمي��ي��ة 
�ملنطقة  �ل��ت��م��ي��ز يف  ت��ت��وي��ج جل��و�ئ��ز 
�لإلكروين  �ملوقع  فاز  كما  �لعربية 
باجلائزة   2011 �ل��ع��ام  يف  للهيئة 
مل�صابقة  �ل�صابعة  �ل���دورة  يف  �لأوىل 
�ل��ت��ي  �لإل����ك����رون����ي����ة  �مل�����و�ق�����ع  درع 
�لعربية جلو�ئز  �لأكادميية  تنظمها 

�لإنرنت. 

�لت�صويق  ج��ان��ب  �إىل  �لإل��ك��رون��ي��ة 
و�صهولة �لنطاق و�ل�صت�صافة.

هيئة  ع��ن  �ل�����ص��ادر  للتقرير  ووف��ق��ا 
ن�صبة  بلغت  فقد  �لت�صالت  تنظيم 
�جل��اه��زي��ة �لإل���ك���رون���ي���ة خل��دم��ات 
�ملوجة �لثانية دبليو 2 ملوقع �لهوية 
96 باملائة يف حني بلغت هذه �لن�صبة 
 73 خلدمات �ملوجة �لأوىل دبليو 1 
�جلاهزية  ن�صبة  بلغت  فيما  باملائة 
ت�صنيف  يف  �ل��ك��ل��ي��ة  �لإل���ك���رون���ي���ة 
خدماتي ح�صب �لتقييم �لذ�تي 92 
�لت�صالت  تنظيم  ون��وه��ت  ب��امل��ائ��ة. 
على  ود�أب��ه��ا  �مل�صتمر  �لهيئة  بتعاون 
وفقا  �لإل���ك���روين  موقعها  تطوير 
لأحدث �لت�صاميم و�ملو��صفات �لتي 
�لثورة  �إليه  تو�صلت  �آخ��ر ما  حتاكي 
�لرقمية يف جمال برجمة وت�صميم 
على  �لإل���ك���رون���ي���ة  �مل���و�ق���ع  و�إد�رة 

م�صتوى �لعامل.
علي  �ملهند�س  �لدكتور  �صعادة  و�أك��د 
حم��م��د �خل������وري م���دي���ر ع����ام هيئة 
�لإم������ار�ت ل��ل��ه��وي��ة �أن ه���ذ� �لإجن���از 
�صل�صلة  �إىل  ن��وع��ي��ة  �إ���ص��اف��ة  ي�صكل 
يف  �لهيئة  حتققها  �لتي  �لإجن����از�ت 

�إجناز �لتحول نحو �حلكومة �لذكية 
و�أن �لهيئة �صتو��صل �صعيها لتطوير 
متعامليها  م���ع  �ل��ت��و����ص��ل  ق���ن���و�ت 
ب���ح���ي���ث ت�����و�ك�����ب �ل���ع�������ص���ر وت���ف���وق 
ت��وق��ع��ات��ه��م وم���ن ب��ني ذل���ك حتديث 
م��وق��ع��ه��ا �لإل����ك����روين ب�����ص��ك��ل د�ئ���م 
ل��ي��وف��ر خ���دم���ات وم��ع��ل��وم��ات و�ف��ي��ة 

ومفيدة جلميع �ملتعاملني معها.
وحتر�س �لهيئة على تطوير موقعها 
�لإل�������ك�������روين �ل�������ذي ����ص���ج���ل ن��ح��و 
8.4 م��ل��ي��ون زي����ارة خ���ال �لأ���ص��ه��ر 
 2013 �ل��ع��ام  م��ن  �ملا�صية  �لت�صعة 
ب�����ص��ك��ل م��ت��و����ص��ل ب��ن��اء ع��ل��ى حتليل 
ودر��صة ميول زو�ره من خال �إبر�ز 
حتظى  �لتي  و�خل��دم��ات  �ل�صفحات 
�لت�صفح  ح��رك��ات  م��ن  ن�صبة  ب��اأع��ل��ى 
��صتجابتها  ج��ان��ب  �إىل  و�له��ت��م��ام 
عرب  تتلقاها  �لتي  �ملتعاملني  لآر�ء 

قنو�ت �لتو��صل �لتي تتيحها لهم.
�لإم���ار�ت  حكومة  �أن  بالذكر  جدير 
�مل��و�ق��ع  بتقييم  ت��ق��وم  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�لإل���ك���رون���ي���ة �ل��ر���ص��م��ي��ة ل��ل��ج��ه��ات 
�حل��ك��وم��ي��ة �لحت����ادي����ة يف �ل���دول���ة 
للمعايري  م��ط��اب��ق��ت��ه��ا  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 

•• اأبوظبي-وام:

عر�صت �قت�صادية �بوظبي حزمة 
خال  �للكرونية  �ملبادر�ت  من 
جيتك�س  م��ع��ر���س  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
فعالياته  تختتم  �ل���ذي   2013
غ��د� وذل���ك �صمن ج��ن��اح حكومة 
�أبوظبي �للكرونية �لذي ي�صرف 
لاأنظمة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  عليه 

�للكرونية و�ملعلومات.
وقال �صعادة حممد عمر عبد �هلل 
وكيل �لد�ئرة �إن معر�س جيتك�س 
ي���ع���د م��ن�����ص��ة ه���ام���ة يف �ل���دول���ة 
و�مل���ن���ط���ق���ة وب������ات حم����ط �ن���ظ���ار 
�لعديد من دول �لعامل ملا يقدمه 
وتكنولوجية  تقنية  ح��ل��ول  م��ن 
عملية  يف  ت�صاهم  �أن  �صاأنها  م��ن 
ت�صعى  و�لتي  �مل�صتد�مة  �لتنمية 
�لد�ئرة �ىل حتقيقها على �مل�صاق 

�لقت�صادي. 
و�أ�صاف �إن �لد�ئرة تعد جزء� من 
�لتي  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  منظومة 
للحكومة  �لتحول  على  حتر�س 
�لل��ك��رون��ي��ة �ل��ذك��ي��ة م��ن خال 
�ل�����ص����ت����ف����ادة م�����ن �لب�����ت�����ك�����ار�ت 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة و�دخ��ال��ه��ا 
���ص��م��ن �ج���ر�ء�ت���ه���ا وم��ب��ادر�ت��ه��ا 
باجلمهور  منها  �ملرتبطة  خا�صة 
�ل���د�ئ���رة  �أن  وذك�����ر   . و�ل���ع���م���اء 
ق���دم���ت خ����ال �مل���ع���ر����س ل���ل���زو�ر 
حزمة من �خلدمات �للكرونية 
و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات �ل���ت���ق���ن���ي���ة �ل���ت���ي 
ل��اأع��م��ال  �أب��وظ��ب��ي  يعمل م��رك��ز 

�����ص���ت���خ���د�م���ه���ا. و�أف��������اد ���ص��ع��ادت��ه 
ب�����اأن �ل����د�ئ����رة ق���ام���ت ب��ال��روي��ج 
�أم���ا يف  �لل��ك��رون��ي��ة  للخدمات 
�صانحة  فر�صة  جيتك�س  يكون  �أن 
مبا  و�لعماء  �جلمهور  لتعريف 
لاأعمال  �أبوظبي  مركز  يقدمه 
عليهم  ت�صهل  تقنية  ح��ل��ول  م��ن 
�جن�����از م��ع��ام��ات��ه��م وت��رب��ط��ه��م 

بالد�ئرة �لكرونيا.
�أه��م  �أح���د  ب��ات  �أن جيتك�س  و�أك���د 
�آخر  تقدم  �لتي  �لعاملية  �ملحطات 
ما تو�صلت �ليه �ل�صركات �لعاملية 
م����ن �ب����ت����ك����ار�ت وح����ل����ول ت��ق��ن��ي��ة 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ة م��ت��ن��وع��ة �لم����ر 
بقوة  نف�صه  يفر�س  جعله  �ل��ذي 
و�لفعاليات  �لقطاعات  كافة  على 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة 
ينبغي  ملحة  ك�����ص��رورة  وخا�صة 
و�لط��اع على ما  فيها  �لتو�جد 
م��ع��رو���ص��ات ونتائج  ت��ق��دم��ه م��ن 
كافة �جلهات  و�ن  حديثة خا�صة 
�حل��ك��وم��ي��ة ب��ات��ت ت��ت�����ص��اب��ق نحو 
�ملتعلقة باحللول �لتقنية  �ملعرفة 
�هد�فها  لتحقيق  و�لتكنولوجية 

�ل�صر�تيجية . 
�لتنمية  د�ئ��رة  �صعادة وكيل  وقال 
�لق��ت�����ص��ادي��ة �إن���ن���ا �ل���ي���وم ن��رك��ز 
ج����ه����ودن����ا ع���ل���ى ت���ط���وي���ر م��رك��ز 
�ب���وظ���ب���ي ل���اأع���م���ال وه�����و �ح���د 
�ه�����م �مل�����ب�����ادر�ت �ل���ت���ي �ط��ل��ق��ت��ه��ا 
بتطوير  و�ملعنية  موؤخر�  �لد�ئرة 
ب��الإم��ارة  �لع��م��ال  قطاع  وتنمية 
�لم������ر �ل������ذي ي��ت��ط��ل��ب م��و�ك��ب��ة 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ���ص��م��ن �ج�����ر�ء�ت 
ومعامات �لر�خي�س �لتجارية 
�للكروين  �ملفت�س  �أبرزها  ومن 
و�ل��رب��ط م��ع �جل��ه��ات �حلكومية 
�ىل جانب �جن��از كافة معامات 
�لكرونيا  �لتجارية  �لر�خي�س 
ودف���ع �ل��ر���ص��وم و�ل���ص��ت��ع��ام عن 
�لتجاري  و�لن�صاط  �لر�خي�س 
�ل���ك���رون���ي���ا وغ����ريه����ا �ل���ت���ي م��ن 
نقلة  �إح���د�ث  يف  ت�صهم  �أن  �صاأنها 
ب��ي��ئ��ة �لع����م����ال على  ن��وع��ي��ة يف 
م�������ص���ت���وى �لم���������ارة مب����ا ي��ح��ق��ق 
وي���ن�������ص���ج���م م�����ع �����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
ح��ك��وم��ة �ب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��ح��ول نحو 
�حل���ك���وم���ة �لل���ك���رون���ي���ة. و�أك����د 
�صعادته حر�س �لد�ئرة من خال 
 2013 جيتك�س  يف  م�صاركتها 
�صيقدمه  مم���ا  �ل����ص���ت���ف���ادة  ع��ل��ى 
ه��ذ� �ل��ع��ام م��ن ح��ل��ول و�ب��ت��ك��ار�ت 
ت�صخريها  مي��ك��ن  ح��دي��ث��ة  تقنية 
�ل���د�ئ���رة من  ت��ق��دم��ه  م��ا  ل�صالح 
خ����دم����ات وم����ه����ام �لأم��������ر �ل����ذي 
ثورة  با�صتمر�ر  تو�كب  �صيجعلها 

�لتكنولوجيا وتقنية �ملعلومات .
جيتك�س  من�صة  �أن  �إىل  م�صري�   .
ب���ات���ت ت���وف���ر ه�����ذ� �ل����ه����دف ل��ك��ل 
م���ن ي�������ص���ارك ف��ي��ه ن���ظ���ر� حلجم 
وم�����ص��ت��وى م�����ص��ارك��ة �ل�����ص��رك��ات 
�ل���ع���امل���ي���ة �مل���رم���وق���ة و�مل���ع���روف���ة 
يف ه������ذ� �مل�����ج�����ال و�ل�����ت�����ي ب���ات���ت 
��صر�تيجيا  ���ص��ري��ك��ا  منتجاتها 
�لتنمية  عملية  هاما يف  وعن�صر� 
ب���دون  ت�صتمر  �ن  ي�����ص��ع��ب  �ل��ت��ي 

�ح�������دث �لب�����ت�����ك�����ار�ت و�حل����ل����ول 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ت��ي 
�ملركز  وتنفيذ  ت�صهيل  يف  ت�صاعد 
�هد�فه �ل�صر�تيجية مبا ميكن 
تناف�صيتها  ت��ع��زي��ز  م��ن  �ب��وظ��ب��ي 
ذ�ته يف تقدمي  �لوقت  وي�صهم يف 
خ��دم��ات وف���ق �ف�����ص��ل �مل��م��ار���ص��ات 

�لدولية.
يقت�صر  ل  �مل���ج���ال  �إن  و�أ�����ص����اف 
يف ه������ذ� �ل�������ص���ي���اق ع���ل���ى م���رك���ز 
�إجمال  ت�صعى  فالد�ئرة  �لعمال 
معاماتها  ك��اف��ة  ت��ك��ون  �ن  �ىل 
م�صتفيدة  �لكرونية  و�جر�ء�تها 
من �لرب�مج �لتقنية �لتي ت�صهل 
م���ن �لج��������ر�ء�ت وت��خ��ل��ق ح��ل��ول 
�ل���وق���ت  ت����وف����ر  �أن  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن 
و�جل��ه��د وجت��ع��ل �ل���د�ئ���رة �صمن 
�حلكومية  �ل  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  د�ئ����رة 
�لتكنولوجيا  ت�صخر  �لتي  �لذكية 
ل���ت���ح���ق���ي���ق �ه�����د�ف�����ه�����ا وخ���ا����ص���ة 
�ملرتبطة ب�صر�ئح �لعماء ورجال 
و�جلمهور  و�مل�صتثمرين  �لعمال 
من  �ل�صر�تيجيني  و�ل�����ص��رك��اء 
حكومية  و�صبه  حكومية  ج��ه��ات 

وقطاع خا�س.
وت���ق���دم م��ن�����ص��ة د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لقت�صادية �أبوظبي �صمن جناح 
ح��ك��وم��ة �أب���وظ���ب���ي �لل��ك��رون��ي��ة 
�لعديد من �ملبادر�ت �للكرونية 
�ل����ت����ي ت���خ���ت�������س مب����ه����ام م���رك���ز 
�أب��وظ��ب��ي ل��اأع��م��ال وم��ن �أب��رزه��ا 
�ل��رب��ط �لل��ك��روين م��ع �جلهات 
�حل����ك����وم����ي����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق ن���ظ���ام 

�لنافذة �لو�حدة لكافة معامات 
�لر�خي�س �لتجارية. 

كما قدمت �لد�ئرة عر�صا م�صور� 
ع����ن خ���دم���ة �����ص���ت���ع���ام �جل���ه���ات 
�لرخ�س  ب��ي��ان��ات  ع��ن  �حلكومية 
�لتجارية جي 2جي �لذي ي�صعى 
م�����ن خ���ال���ه���ا م����رك����ز �لع����م����ال 
من  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  تلبية  �ىل 
�ل���ت���ح���ول �ىل �حل��ك��وم��ة  خ�����ال 

�للكرونية 
 2 “جي  �ل�  حيث تهدف خدمات 
جي” �ىل ت�صهيل �لتبادل �ملنظم 
ل��ل��ب��ي��ان��ات ب���ني �مل���رك���ز و�جل��ه��ات 
�يجابا  ينعك�س  مما  �لعاقة  ذ�ت 
ت��ط��وي��ر �خل��دم��ات �ملقدمة  ع��ل��ى 
ل��ل��م��و�ط��ن��ني و�ل���ع���م���اء ورج����ال 
�لأع����م����ال وم����ن ه����ذه �خل���دم���ات 
�ل�صتعام عن �لرخ�س �لتجارية 
و�مل��ع��ن��ي��ة ب��ت��وف��ري ك���اف���ة ب��ي��ان��ات 
بالرخ�س  �خل��ا���ص��ة  و�مل��ع��ل��وم��ات 
ج��ن��اح  زو�ر  و�ط���ل���ع  �ل���ت���ج���اري���ة. 
�أب���وظ���ب���ي خ����ال �مل���ع���ر����س على 
خ����دم����ة �مل���ف���ت�������س �لل�����ك�����روين 
للد�ئرة  �ملتميزة  �مل���ب���ادر�ت  �أح���د 
و�ل��ت��ي ت��ه��دف �ىل ���ص��رع��ة �إجن���از 
�لتجاري  �لن�صاط  على  �لتفتي�س 
�ر�صال  عرب  �لتفتي�س  موقع  من 
تقارير �لكرونية لكافة �لبيانات 
و�مل������و�ف������ق������ات و�ل�������ص������ر�ط������ات 
�مل��ط��ل��وب��ة و�مل��ط��اب��ق��ة ل��ل��ق��و�ن��ني 
و�ل����ل����و�ئ����ح �خل���ا����ص���ة مب��م��ار���ص��ة 
م�صتوى  على  �لتجاري  �لن�صاط 

�إمارة �أبوظبي. 

ل��ل��وث��ائ��ق و�ل���ب���ح���وث م���ن ت��ط��ور، 
م���ب���دي���ة �إع���ج���اب���ه���ا ب���ق���درت���ه ع��ل��ى 
و�أكرثها  �لتقنيات  �أح��دث  ت�صخري 
ت���ط���ور�ً ل��ت�����ص��ه��ي��ل �إجن�����از م��ه��ام��ه، 

وخدماته �لتي يقدمها وهو يوثق 
�مل��ا���ص��ي وي����دّون �حل��ا���ص��ر، ويعمل 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م �أر���ص��ي��ف��ات �ل���دول���ة، 
�لدكتورة نهلة عديل عن  و�أعربت 

�أملها بتبادل �خلرب�ت عرب تعزيز 
�ل���ت���ع���اون، وم���زي���د م���ن �ل��ع��اق��ات 
�مل��ث��م��رة م���ع �مل���ر�ك���ز و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 

و�لأر�صيفات �مل�صرية. 

�صرطة �ل�صارقة تبد�أ غد� توقيع خمالفة �لوقوف 
�خلاطئ وعرقلة حركة �ل�صري �أمام �مل�صاجد 

مركز �لفجرية لالإح�صاء ينظم ملتقى قو�عد �لبيانات و�لربط �لإلكرتوين 

•• ال�صارقة-وام:

ك�صفت �إد�رة �ملرور و�لدوريات بالقيادة �لعامة ل�صرطة 
�إع��ت��ب��ار� م��ن ي��وم غ��د �جلمعة  �أن��ه��ا �صتبد�أ  �ل�����ص��ارق��ة 
بتوقيع �ملخالفات �ملرورية �ملتعلقة بالوقوف �لع�صو�ئي 
خا�صة  و�لطرقات  �ل�صو�رع  يف  �ل�صري  حركة  وعرقلة 
41 م��ن �لائحة  �مل����ادة  �مل�����ص��اج��د وف���ق  �إىل  �مل���وؤدي���ة 

�لتنفيذية لقانون �ل�صري و�ملرور.
وق���ال �مل��ق��دم �أح��م��د ب��ن دروي�����س م��دي��ر �إد�رة �مل���رور 
و�لدوريات بالإنابة �إن �لتعليمات قد �صدرت للدوريات 
�ملرورية ورقباء �ل�صري بالبدء بتوقيع �ملخالفات على 
�ل�صائقني و�أ�صحاب �ملركبات �ملت�صببني بعرقلة حركة 
�ل�صري و�لوقوف �لع�صو�ئي يف خمتلف �ملو�قع خا�صة 

�أمام �صاحات �مل�صاجد �أثناء �صاة �جلمعة.
ودع����ا �ب���ن دروي�������س �ل�����ص��ائ��ق��ني و�أ����ص���ح���اب �مل��رك��ب��ات 
�إىل ���ص��رورة �لل��ت��ز�م ب��ق��و�ن��ني �مل���رور و�ت��ب��اع �لنظم 
�ل�صحيحة يف �إيقاف �ملركبات ب�صورة نظامية حتافظ 

حركة  وتي�صري  �ل��ط��ري��ق  م�صتخدمي  ���ص��ام��ة  ع��ل��ى 
�ملرور يف كافة �ل�صو�رع و�مليادين و�ل�صاحات ملا لذلك 
من �أهمية يف �ملحافظة على �لنظام و�لقانون و�حر�م 

حقوق �لآخرين على �لطريق.
لقانون  �لتنفيذية  �ل��ائ��ح��ة  م��ن   41 �مل���ادة  وتن�س 
�لطريق  و�صط  �لوقوف  و�مل��رور على خمالفة  �ل�صري 
دون مربر وتوقيع مبوجبها غر�مة تبلغ 500 درهم 
�أك��رث  ن��ق��اط م��روري��ة وذل���ك بعد م���رور   4 وت�صجيل 
وو�صائل  �ل�صحف  �لتوعية عرب  �صهر على حملة  من 
�ملختلفة ومن خال منابر خطباء �جلمعة  �لإع��ام 
بال�صافة �إىل توزيع �ملطبوعات �لتوعوية �لتي تدعو 
�أ���ص��ح��اب �مل��رك��ب��ات �إىل جت��ن��ب �ل���وق���وف �ل��ع�����ص��و�ئ��ي 
وعرقلة حركة �ل�صري على �ل�صو�رع خا�صة �ملوؤدية �إىل 
�ملرور  �إعاقة حركة  �مل�صاجد ملا يرتب على ذلك من 
وعرقلة و�صول �صيار�ت �لطو�رئ و�لإ�صعاف و�لإطفاء 
خا�صة  �ملختلفة  �حل���و�دث  وق��وع  �أث��ن��اء  وجهاتها  �إىل 

�لتي تتطلب �لتدخل �ل�صريع ملعاجلتها 

•• الفجرية-وام:

حت��ت رع��اي��ة وح�����ص��ور ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن حمد 
مركز  نظم   .. �لفجرية  عهد  ويل  �ل�صرقي  حممد  بن 
�ل��ف��ج��رية ل��اإح�����ص��اء �م�����س م��ل��ت��ق��ى ق���و�ع���د �ل��ب��ي��ان��ات 
و�لربط �لإلكروين وذلك يف مقر ثانوية �لتكنولوجيا 
�لتطبيقية بالفجرية وذلك تز�منا مع �حتفالت �لعامل 
باليوم �لعاملي لاإح�صاء و�لذي ي�صادف 20 �أكتوبر من 

كل عام.
ح�صر �مللتقى .. �ل�صيخ ر��صد بن حمد بن حممد �ل�صرقي 
رئي�س هيئة �لفجرية للثقافة و�لإعام و�ملهند�س �ل�صيخ 
�ل�����ص��رق��ي م��دي��ر �حلكومة  حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن �صيف 
مدير  �صعد  �إبر�هيم  و�لدكتور  بالفجرية  �للكرونية 
م��رك��ز �ل��ف��ج��رية ل��اإح�����ص��اء وع����دد ك��ب��ري م���ن ممثلي 
�جلهات �لر�صمية �ملختلفة وكبار �مل�صوؤولني يف �لدو�ئر 

�ملحلية و�لحتادية بالإمارة.
�مللتقى  �ألقاها خال  له  كلمة  �صعد يف  �لدكتور  ورح��ب 
دع��م  ���ص��م��وه يف  دور  وث��م��ن  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  ب�صمو ويل 

�لأن�صطة و�مل�صاريع �لإح�صائية بالإمارة.
كما رحب ب�صيوف �مللتقى من �مل�صاركني و�لرعاة وقال 
�لعاملي  �ملركز باليوم  �لتي يحتفل بها  �لثانية  �ملرة  �إنها 
لاإح�صاء .. م�صري� �إىل �أن �ملركز �صاهم منذ �إن�صائه يف 
توفري �لكثري من �ملعلومات و�لبيانات ملختلف �جلهات 
و�مل�صوح  �لإع�����د�د�ت  جمع  خ��ال  م��ن  و�ملعنية  �ملحلية 

و�لبيانات.
و�أو�صح �أن �مللتقى �صيتطرق �إىل �إثنني من �ملحاور �لتي 
تو�صح �أهمية دور مر�كز �لإح�صاء يف خدمة �ملوؤ�ص�صات 
�مل��ح��ل��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع ب��ه��دف ت��ط��وي��ر �مل��ج��ت��م��ع وت��زوي��ده 
بالثقافة �لإح�صائية وهما.. حمور �إد�رة قو�عد �لبيانات 
و�ملعلومات ويقدمه عبد�لرحمن عبد�هلل بحلوق مدير 
قو�عد �لبيانات بالإنابة يف ق�صم قو�عد �لبيانات مبركز 
لإم���ارة  �ملكانية  �لبيانات  وحم���ور  باأبوظبي  �لإح�����ص��اء 
�لرئي�صي  عبد�لرحيم  عبد�لكرمي  ويقدمه  �أب��وظ��ب��ي 
مدير �إد�رة �ل�صر�تيجية و�لتخطيط يف مركز �أبوظبي 

لاأنظمة �للكرونية و�ملعلومات.
وتخلل �مللتقى عر�س فيلم تعريفي عن مركز �لفجرية 

لاإح�صاء.
من جانبه �أكد بحلوق �أن معظم �ملوؤ�ص�صات تعتمد على 
قو�عد �ملعلومات ب�صكل كبري و�إن جل عملها يعتمد على 
�لق�صم  �لبيانات  ق��و�ع��د  ق�صم  ويعد  �ملتوفرة  �لبيانات 
�ل��ب��ي��ان��ات  ب��ق��و�ع��د  �ملت�صلة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  بتنظيم  �مل��ع��ن��ي 
و�لبيانات �لو�صفية �صمن �ل�صيا�صات و�لجر�ء�ت �ملتفق 

عليها باملركز.
على  يعتمد  �ل��ب��ي��ان��ات  ق��و�ع��د  ق�صم  �إن جن��اح  و�أ���ص��اف 
�حلكومة من خال �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �لتي حتكم 
من  �ملوثوقية  على  يعتمد  كما  �لبيانات  ق��و�ع��د  ق�صم 
وكيفية  �لبيانات  على  �مل�صتخدمني  �صاحيات  خ��ال 
قو�عد  ت�صمل  و�ل��ت��ي  �ل���ص��ت��م��ر�ري��ة  و�أخ���ري�  مر�قبتها 
ب��ي��ان��ات ب��ن��ظ��م ع��امل��ي��ة ح��دي��ث��ة ت�����ص��م��ن �ل���ص��ت��م��ر�ري��ة 

و�لإنتاجية للم�صتخدم.
و����ص���رح ب��ح��ل��وق ب��ع�����س م���ه���ام ق�����ص��م ق���و�ع���د �ل��ب��ي��ان��ات 
و�ختتم  �ملعلومات  وتدفق  و�إد�رة  �لق�صم  عمل  وطريقة 
�إد�رة  يف  �أبوظبي  �إح�صاء  مركز  جتربة  بعر�س  حديثه 
�لأط��ر  حتديث  حيث  م��ن  و�ملعلومات  �لبيانات  ق��و�ع��د 
�ل�صتثمار  وم�صح  �لبيئية  و�مل�صوح  �لقت�صادية  و�مل�صوح 
�خل��ارج��ي وم�����ص��ح دخ���ل و�إن���ف���اق �لأ���ص��ر وم�����ص��ح �ل��ق��وى 
�لعاملة وغريها. بدوره حتدث عبد�لكرمي عبد�لرحيم 
يف  و�لتخطيط  �ل�صر�تيجية  �إد�رة  م��دي��ر  �لرئي�صي 
عن  و�ملعلومات  �للكرونية  لاأنظمة  �أبوظبي  مركز 
روؤية و��صر�تيجية �أبوظبي �لإلكرونية و�لتي تتمحور 
خدمات  ت��ق��دمي  م��ن  �حلكومية  �جل��ه��ات  متكني  ح��ول 
 .. م��ع��ه��ا  �ل��ع��م��اء  ت��ف��اع��ل  زي����ادة  �إىل  ت��ه��دف  متكاملة 
م�صري� �إىل �أن مركز �أبوظبي يتوىل �أربعة �أدو�ر رئي�صية 
لتنفيذ برنامج حكومة �أبوظبي �لإلكرونية من خال 
تطوير ومتابعة تنفيذ �خلطط �ل�صر�تيجية لربنامج 
حكومة �أبوظبي �لإلكرونية وتطوير وحوكمة �صيا�صات 
وم��ع��اي��ري ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات و�لت�������ص���الت ورف���ع 
وتوفري  وتطوير  للعماء  �لإلكروين  �لوعي  م�صتوى 
�مل�����ص��رك��ة لتمكني  �لأن���ظ���م���ة و�خل����دم����ات �حل��ك��وم��ي��ة 

�جلهات من تقدمي �خلدمات �حلكومية.
من  �صل�صلة  بتنفيذ  ق��ام  �مل��رك��ز  �إن  �لرئي�صي  و�أ���ص��اف 
�ملبادر�ت �لرئي�صية �صمن نطاق برنامج حكومة �أبوظبي 
�لإلكرونية وقد �صاهمت هذه �ملبادر�ت يف توفري بنية 
حت��ت��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة م�����ص��رك��ة مم���ا ي��ع��زز دور �حل��ك��وم��ة 

�لإلكرونية نحو حتقيق �أهد�ف �حلكومة �ملتكاملة.
و�صرح �لرئي�صي عدد� من �لنقاط �لتي تو�صح �ل�صيا�صة 
تطوير  بهدف  لاإح�صاء  �أبوظبي  مركز  يتبعها  �لتي 
يف  �ملكانية  �لبيانات  تطور  مثل  �لإلكرونية  �حلكومة 
�لرئي�صية  و�مل�صار�ت   2008 �لعام  منذ  �أبوظبي  �إم��ارة 

للربنامج و�أهم �لجناز�ت و�لأهد�ف �مل�صتقبلية.
ويف خ��ت��ام �مل��ل��ت��ق��ى ك���رم �صمو �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن حمد 
فيما  للملتقى  �لر�عية  و�ل�صركات  �مل�صاركني  �ل�صرقي 
ق���دم م��رك��ز �ل��ف��ج��رية ل��اإح�����ص��اء ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة �إىل 

�صموه. 
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طالبتان �إمار�تيتان مبتعثتان ت�صتكمالن برناجما تدريبيا يف منظمة �صرين ب�صوي�صر�
•• اأبوظبي-وام:

����ص��ت��ك��م��ل��ت ط��ال��ب��ت��ان م��ل��ت��ح��ق��ت��ان 
ب��ربن��ام��ج �مل��ن��ح �ل��در����ص��ي��ة �ل���ذي 
للطاقة  �لإم��ار�ت  موؤ�ص�صة  تقدمه 
�لنووية .. برناجما تدريبيا بنجاح 
لاأبحاث  �لأوروبية  �ملنظمة  لدى 
�ل���ن���ووي���ة ����ص���رين �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
�لأبحاث �لنووية و�لتي تتخذ من 

جنيف �ل�صوي�صرية مقر� لها.
�ملهريي  �لطالبتان مرية  و�صاركت 
وكلثم طحنون يف برنامج �لتدريب 
�ل�صيف  يف  ل�صهرين  �إم��ت��د  �ل���ذي 
�لأ�صخا�س  م��ن  نخبة  م��ع  �ملا�صي 
منظمة  يف  ل��ل��در����ص��ة  �مل��خ��ت��اري��ن 
�أه���م مر�كز  ���ص��رين �ل��ت��ي تعد م��ن 

�لأبحاث �لعلمية يف �لعامل.
وت����در�����س �ل���ط���ال���ب���ت���ان �ل��ه��ن��د���ص��ة 
�مليكانيكية يف جامعة خليفة للعلوم 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل���ب���ح���وث وه��م��ا 
�لطاقة  رو�د  بربنامج  ملتحقتان 
وه����و ب���رن���ام���ج ل��ل��م��ن��ح �ل��در����ص��ي��ة 
تطرحه موؤ�ص�صة �لإمار�ت للطاقة 
�لنووية .. وقد �ختريت �لطالبتان 
�صبعة  بني  من  �صرين  يف  للدر��صة 
ط���ل���ب���ة م���ت���ف���وق���ني م�����ن ب���رن���ام���ج 
�أد�ئ��ه��م��ا  ب��ن��اء ع��ل��ى  �ل��ط��اق��ة  رو�د 
وكاهما  و�إجناز�تهما  �لأك��ادمي��ي 
عن  يزيد  تر�كمي  معدل  لديهما 

.3.9
وي������ق������دم �ل�����ربن�����ام�����ج �ل���ط���اب���ي 
�ل�����ص��ي��ف��ي يف ���ص��رين ل��ل��ط��ل��ب��ة من 
خم���ت���ل���ف �مل������ج������الت �ل����در������ص����ي����ة 
و�ل��ت��خ�����ص�����ص��ات م���ث���ل �ل��ف��ي��زي��اء 
فر�صة   .. و�لهند�صة  و�حل��ا���ص��وب 
مم��ي��زة للعمل م��ع ف���رق �لأب��ح��اث 
�ل���ر�ئ���دة و�مل�����ص��ارك��ة يف �ل��ت��ج��ارب 

و�لختبار�ت �ليومية.

�لدويل ويبلغ عدد �لدول �لأع�صاء 
فيها 20 ع�صو� .. وحاليا ي�صتفيد 
�أل��ف��ا م��ن �لعلماء من   11 ح��و�يل 
�لبنيات  ����ص��ت��خ��د�م  م��ن  دول���ة   68

�لأ�صا�صية �ل�صخمة لدى �صرين .
للطاقة  �لإم�������ار�ت  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أم����ا 
�ل��ن��ووي��ة ف��ت��ق��دم �مل��ن��ح �ل��در����ص��ي��ة 
مبختلف �لدرجات �لأكادميية وهي 
�ل��دب��ل��وم �ل��ع��ايل و�ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
�جلامعات  �أف�����ص��ل  يف  و�ملاج�صتري 
و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 
�أي�صا  �ملوؤ�ص�صة  وتوفر   .. و�لدولية 
ف���ر����س ع��م��ل ����ص���و�ء ل��ل��خ��ري��ج��ني 
�ل���ذي���ن  �مل��خ��ت�����ص��ني  �خل�������رب�ء  �أو 
���ص��ي�����ص��اع��دون يف ت��ق��د �ل��ربن��ام��ج 

�لنووي �ل�صلمي يف �لدولة.
�أرب��ع  �إن�صاء  على  �ملوؤ�ص�صة  وتعمل 
منطقة  يف  �صلمية  نووية  حمطات 
ت�صغيل  يبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن  بر�كة 
 2017 يف  منها  �لأوىل  �مل��ح��ط��ة 

�إ�صتناد� �إىل �ملو�فقات �لرقابية.
ت�صغيل  2020 ومع  وبحلول عام 
�لطاقة  �صت�صاعد  �لأرب��ع  �ملحطات 
�لطاقة  م�صادر  تنويع  يف  �لنووية 
�لدولة  �صتجنب  �أن��ه��ا  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
من  طنا   12 �إىل  ي�صل  م��ا  �إن��ت��اج 
�إن��ب��ع��اث��ات ث���اين �أك�����ص��ي��د �ل��ك��رب��ون 

�لتي ت�صر �لبيئة .

�ن �ل��ع��م��ل م���ع �ل��ع��ل��م��اء �ل��ن��اب��غ��ني 
و�ل��ط��ل��ب��ة �مل��ت��ف��وق��ني م��ن خمتلف 
�ل���ع���امل و�ل��ت��ع��ام��ل معهم  �أن���ح���اء 
جت�����رب�����ة ق����ي����م����ة وم�����ف�����ي�����دة مم��ا 
تبد�أ  ح��ني  م�صتقبا  �صي�صاعدها 
�لعمل يف موؤ�ص�صة �لإمار�ت للطاقة 

�لنووية.
�ملهند�س حممد  �صعادة  �أكد  بدوره 
�ب�����ر�ه�����ي�����م �حل������م������ادي �ل���رئ���ي�������س 
�لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �لإمار�ت للطاقة 
�لرب�مج  �أهمية مثل هذه  �لنووية 
�ل���ت���دري���ب���ي���ة يف ت���ط���وي���ر خ����رب�ت 
�ل��ط��اب ف��ه��ي ت��ق��دم ل��ه��م فر�صة 
متعددة  بيئة  يف  مهار�تهم  لتعزيز 
�ملهار�ت ومتعددة �لثقافات وتلتزم 
�لرب�مج  �أف�صل  بتوفري  �ملوؤ�ص�صة 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة يف �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة 
ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا ل�����ص��م��ان م�����ص��اه��م��ات��ه��م 
�لفعالة يف �إجناح �لربنامج �لنووي 

�ل�صلمي �لإمار�تي.
خمترب  �أن  �إىل  �لإ������ص�����ارة  جت����در 
�مل���ن���ظ���م���ة �لأوروب������ي������ة ل���اأب���ح���اث 
�ل����ن����ووي����ة �����ص����رين ك����ر�����س ل��ع��م��ل 
يف  ت�صهم  �لتي  �لأ�صا�صية  �لبحوث 
تو�صيع �آفاق �ملعرفة �لإن�صانية فقد 

وم����ن ج��ان��ب��ه��ا �ع���ت���ربت �ل��ط��ال��ب��ة 
�لعمل  جت��رب��ة  �أن  �مل��ه��ريي  م���رية 
عظيمة  ك���ان���ت  �مل��ن��ظ��م��ة  ه����ذه  يف 
بالن�صبة لها م�صرية �إىل �أن �لعمل 
م�صوقا  ك��ان  �لنابغني  �لعلماء  مع 

وخمتلفا عما �عتادت عليه.
ق�صم  يف  �لطالبتني  كلتا  وع��م��ل��ت 
ف��ي��زي��اء �جل�����ص��ي��م��ات وه����و جم��ال 
مو�دهما  يف  بعد  �إليه  تتطرقا  مل 

�جلامعية.
و�أك�����دت م���رية يف ه���ذ� �ل�����ص��دد �أن 
بالن�صبة  قيما  ك��ان  تعلمته  م��ا  ك��ل 
من  للعديد  �لتطرق  مت  فقد  لها 
مما  و�مل�صوقة  �جل��دي��دة  �ملو��صيع 
�صاعدها على فهم بع�س �ملو��صيع 
�مل���و�د  يف  م�صبقا  تعلمها  مت  �ل��ت��ي 

�لدر��صية يف �جلامعة.
وق���د ���ص��اه��م �ل��ربن��ام��ج يف �إط���اع 
م�صاريع  م��ن  �مل��زي��د  ع��ل��ى  �لطلبة 
كما  �لعامل  ح��ول  �لنووية  �لطاقة 
�أعطاهم فر�صة �لعمل مع �لعلماء 
يف �مل��ن��ظ��م��ة وم����ع ط��ل��ب��ة �آخ���ري���ن 
م���ت���ف���وق���ني م����ن خم���ت���ل���ف �أن����ح����اء 

�لعامل.
طحنون  كلثم  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 

كانت �لعلوم �لأ�صا�صية هي �لد�فع 
�ل��رئ��ي�����ص��ي ل��اإب��ت��ك��ار و�لإب������د�ع يف 

تاريخ �ملنظمة.
�أ�صا�صية  �أه��د�ف  �أربعة  وللمنظمة 
�أ�صا�صيات  �لأب��ح��اث يف  �إج���ر�ء  ه��ي 
�ل��ف��ي��زي��اء و�ل���ت���دري���ب و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 

�ملتقدمة و�لتعاون �لدويل.
وي���ع���د ب���رن���ام���ج ����ص���رين �ل��ط��اب��ي 
�ملخ�ص�صة  �لرب�مج  �أح��د  �ل�صيفي 

لطلبة �لفيزياء و�لهند�صة.
�لأوروب������ي������ة  �مل���ن���ظ���م���ة  �أن  ي����ذك����ر 
ل��اأب��ح��اث �ل��ن��ووي��ة ت��اأ���ص�����ص��ت ع��ام 
1954 وكان عدد �لدول �لأع�صاء 
�أ�صبحت  و�لآن  �آن��ذ�ك  ع�صو�   12
�ملنظمة ي�صرب بها �ملثل يف �لتعاون 

�لد�خلية حتث على حماية �لأطفال خالل ت�صفح �لإنرتنت
وركزت  �لطفل  حلماية  �لد�خلية  وز�رة  مبركز  ميد�ين  م�صت�صار  د�وود 
حول �أبرز �مل�صاكل و�ملخاطر �لتي و�جهت �لأطفال على �صبكة �لإنرنت 
هناك  �أن  �إىل  و�أ���ص��ارت  �لجتماعي.  �لتو��صل  و�صائل  خال  من  خا�صة 
و�أن��ا���ص��ا  مل��م��ار���ص��ات خاطئة  ت��دع��و  م��و�ق��ع ع��دي��دة على �صبكة �لإن��رن��ت 
يدخلون ملو�قع �لتو��صل �لجتماعي بهدف ممار�صة �صلوكيات جمرمة 
قانونا ويكون �صحاياهم �لطفال . وقالت �إن �لأطفال خال �إبحارهم يف 
�صبكة �لإنرنت قد يدخلون م�صادفة �إىل هذه �ملو�قع �أو نتيجة �لإهمال 
�أي  �أو  �لأ�صخا�س  �أو  �لأم��اك��ن  �أو  �لتعليمي  �ملحتوى  ع��ن  �لبحث  عند 
مو�صوع �آخر لذلك يجب �أن يكونو� على در�ية باآليات �لبحث و�لت�صفح 
�لآمن وعلى �لآباء معرفة ما يجب عمله عند �كت�صاف ما هو �صار �أوغري 
قانوين. وبينت �أن بع�س �لأطفال قد يلتقون �أ�صخا�صا مبو�قع �لتو��صل 
�لت�صال  وي��ب��د�أ  �صخ�صياتهم  غ��ري  �صخ�صيات  وينتحلون  �لجتماعي 
�أوغريها  �لإلكروين  �لربيد  �أو  �ملحادثة  بينهم عن طريق غرف  فيما 
�لطفل  موؤكدة �صرورة حتذير  بهم  �ملبا�صر  �للقاء  ترتيب  يتم  ثم  ومن 
من �أن يزود �أي �صخ�س يت�صل به باأية معلومة خا�صة �أو�صرية �أو �صور 
�أحد  بتزويد  ق��ام  لو  �لطفل  لأن  ليعرفهم  �أ�صخا�س  مع  لعائلته  �أو  له 
موقع  مثل  خا�صة  معلومات  ب��اأي  �ملعروفني  غري  �لأ�صخا�س  �أو  �ملو�قع 
�ملنزل �أوبريده �لإلكروين �أوقام بو�صع بع�س �ل�صور �خلا�صة فاإن ذلك 
�لمور  �أولياء  يقوم  ب��اأن  ورقتها  خال  وطالبت  كبري�.  خطر�  �صي�صكل 
عناوين  ب��اأي  �لإن��رن��ت  �صخ�س عرب  �أي  تزويد  بعدم  �أولده���م  بتوجيه 
�ت�صال �أومعلومات خا�صة و�أن ل ير�صلو� �صورهم ول معلومات �لبطاقة 
�ملحادثة  و�أن يركو� غرف  �لبنكية لأي �صخ�س  �أو�ملعلومات  �لئتمانية 
فور� حني ي�صمعون كاما غري مريح �أو مربكا من بع�س �لأ�صخا�س و�أن 
�إل  �أي �صخ�س مت �لتعرف عليه عرب �لإنرنت  ل يقومو� باأي لقاء مع 

بعد �إخبار �لو�لدين.
جدير بالذكر �أن هذه �لور�صة تاأتي �صمن برنامج �لندو�ت و�ملحا�صر�ت 
�لتي ينظمها جناح �ل��وز�رة خال معر�س جيتك�س ويتم �لإع��ان عنها 

يوميا. 

•• اأبوظبي-وام:

�صبكة  ت�صفحهم  خ���ال  �لأط���ف���ال  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ح��ث��ت 
�مل�صارك مبعر�س جيتك�س  �لإنرنت �صمن ور�صة عمل نظمها جناحها 
وتناولت  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري  دب��ي  مب��رك��ز  �صعيد  �ل�صيخ  بقاعة   2013
�لعاملية  �ملعلوماتية  �ل�صبكة  على  �لأط��ف��ال  لها  يتعر�س  �لتي  �جل��ر�ئ��م 
�ل�صيد  عبد�لعليم  قدمها  �لأوىل  عمل  ورق��ت��ي  �لور�صة  و��صتعر�صت   .
��صت�صاري �أمن �ملعلومات بوز�رة �لد�خلية حول �أبرز �مل�صاكل و�لتحديات 
�لتي تو�جه �لأطفال خال ��صتخد�مهم ل�صبكة �لإنرنت موؤكد� �صرورة 
لأبنائه  لاإنرنت  �لآم��ن  �ل�صتخد�م  �أهمية  بتو�صيح  �لأم��ر  ويل  قيام 
بطرق  ��صتخد�مها  لكيفية  وير�صدهم  �لآم��ن  للت�صفح  خطة  ي�صع  و�أن 
�لازمة  و�لأم���ان  �حلماية  بر�مج  بركيب  يقوم  و�أن  و�آم��ن��ة  �صحيحة 
�أغلبها م��وج��ود على  م��ت��ع��ددة  ب��ر�م��ج  على ج��ه��از �حل��ا���ص��ب �لآيل وه��ي 
�لولوج  �لأطفال  باإمكان  �أن��ه  و�أو�صح  جمانا.  تنزيلها  وميكن  �لإنرنت 
�أم  �لبيت  �صو�ء  كثرية  �أماكن  من  �ملو�قع  وت�صفح  �لإن��رن��ت  �صبكة  �إىل 
�أو حتى  �ملدر�صة و�أماكن �لتجمعات �لعامة �لتي توفر خدمة �لإنرنت 
�ملتو�فقة مع هذه �خلدمة وهو ما  �ملحمولة  �لهاتف  �أجهزة  عن طريق 
يجعل ويل �لأمر �أكرث حر�صا على تثقيف �أولده و�أن يقدم لهم �لطرق 
�لآمنة ل�صتخد�م �لإنرنت حتى يتم تخفي�س درجة �خلطورة �لتي قد 
تو�جههم عند ��صتخد�مه. وقدم للح�صور طرقا وو�صائل متعددة ت�صهم 
يف حماية �لأطفال من خماطر �لإنرنت خ�صو�صا يف و�صائل �لتو��صل 
�لكثري  �إىل وجود  و�ملجموعات م�صري�  �لدرد�صة  �لجتماعي مثل غرف 
 . �صيئة  ب�صورة  �لأط��ف��ال  ��صتغال  خالها  م��ن  يتم  �ل��ت��ي  �مل��و�ق��ع  م��ن 
وذكر �أن من �لإجر�ء�ت �لتي يف�صل �تباعها مر�قبة �لأطفال عن قرب 
ومتابعة �ملو�قع �لتي يزورونها وح�صر �لر��صل عرب �لربيد �لإلكروين 
من  معروفني  �أن��ا���س  على  �لجتماعية  و�مل��ج��م��وع��ات  �ل��درد���ص��ة  وغ���رف 
�لذ�تية لديه باحلو�ر  �ملر�قبة  يتم تفعيل  و�أن  و�أقاربه  �لطفل  �أ�صدقاء 
و�حلديث معه حول �ملو�قع �لتي يدخلها. وقدمت �لورقة �لثانية �صندي 

ماجد بن حممد يزور معر�ض جيتك�ض للتقنية 

�أحمد بن �صعيد يلتقي عدد� من وفود �لدول �مل�صاركة يف ندوة �إك�صبو دبي �لدويل 2020

•• دبي-وام:

حممد  بن  ماجد  �ل�صيخ  �صمو  ز�ر 
هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن 
�ل��دورة   .. بدبي  و�لفنون  �لثقافة 
�أ�صبوع  ملعر�س  و�لثاثني  �لثالثة 
�ل����ذي ينظمه  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ج��ي��ت��ك�����س 
م����رك����ز دب������ي �ل����ت����ج����اري �ل���ع���امل���ي 
ويختتم �ليوم. وقام �صموه بجولة 
�إط��ل��ع خالها  �مل��ع��ر���س  �أرج����اء  يف 
و�خل��دم��ات  �ملنتجات  �أح���دث  على 
�لعار�صة  �ل�صركات  تقدمها  �لتي 
وت��ف��ق��د �أج��ن��ح��ة ع��ر���س �ل��ه��ي��ئ��ات 
و�لحتادية  �حلكومية  و�ملوؤ�ص�صات 
�صركات  من  بع�س  ممثلي  و�إلتقى 
ت��ق��ن��ي��ة �مل���ع���ل���وم���ات و�لت�������ص���الت 
و�إ�صتمع  وع��امل��ي��ا.  حمليا  �ل��ر�ئ��دة 
���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ م���اج���د ب���ن حممد 

•• دبي-وام:

عقد �صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة �لطري�ن �ملدين يف 
دبي �لرئي�س �لأعلى لطري�ن �لإم��ار�ت و�ملجموعة رئي�س �للجنة �لوطنية 
�لعليا ل�صت�صافة �إك�صبو دبي �لدويل 2020 عدد� من �للقاء�ت �م�س مع 
�ل��دويل مطلع  دبي  �إك�صبو  �صعار  مناق�صة  ن��دوة  �مل�صاركة يف  �لوفود  روؤ�صاء 

�لعقد �لقادم تو��صل �لعقول.. و�صنع �مل�صتقبل.
�صاحب  مكتب  مدير  �ل�صيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  معايل  �ل��ل��ق��اء�ت  ح�صر 
�ل�صمو حاكم دبي نائب رئي�س �للجنة �لوطنية �لعليا ل�صت�صافة �إك�صبو دبي 

�لدويل ومعايل رمي �لها�صمي وزيرة دولة و�لع�صو �ملنتدب للجنة �لوطنية 
�لعليا.

يذكر �أن وفود �لدول �ل� 167 �لأع�صاء يف �ملكتب �لدويل للمعار�س- �جلهة 
�مل�صوؤولة عن تنظيم معار�س �إك�صبو و�ختيار �لدول �مل�صيفة له قد ��صتهلو� 
�ملقرح  �ل�صعار  ملناق�صة  �ملخ�ص�صة  �لندوة  �جتماعات  �لثاثاء  �لأول  �أم�س 
�صمن ملف �ل�صت�صافة �لذي تقدمت به دولة �لإمار�ت للمكتب وما يندرج 
�لق�صايا  م��ن  متنوعة  جمموعة  تت�صمن  فرعية  م��و���ص��وع��ات  م��ن  حتته 
غد  ل�صمان  �غتنامها  ميكن  �لتي  و�لفر�س  �لإن�صان  مب�صتقبل  �ملرتبطة 

�أف�صل للب�صرية.

ع��م��ا تقدمه  ���ص��رح  �إىل  ر����ص��د  ب��ن 
�ل�����ص��رك��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات م���ن �أح���دث 

�خل���دم���ات و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ذك��ي��ة 
�ل��ت��ي مت �إط��اق��ه��ا خ���ال �حل��دث 

�ل����ذي ي�����ص��ت��ق��ط��ب �أك����رث م���ن �أل���ف 
و500 �صركة من حول �لعامل.

موؤمتر �لبلديات وتخطيط �ملدن 2020 بدول 
�لتعاون يو��صل �أعماله بدبي

•• دبي-وام:

و��صل موؤمتر �لبلديات وتخطيط �ملدن 2020 يف دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي فعالياته لليوم �لثاين بفندق 
دو�صت ثاين بدبي �لذي تنظمه د�تاماتك�س لا�صت�صار�ت 

بح�صور عدد من �ملتحدثني �لقليميني و�لعامليني.
ل�صعادة  بكلمة  للموؤمتر  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  جل�صات  وب���د�أت 
�خليمة  ر�أ����س  بلدية  ع��ام  م��دي��ر  �لأ���ص��م  �صقر  حممد 
ن��اق�����س خ��ال��ه��ا م���دى ����ص��ت��ع��د�د ب��ل��دي��ات دول جمل�س 
و�ل��ك��و�رث  �ل���زلزل  �إد�رة  �ل��ت��ع��اون �خلليجي يف جم��ال 
و�لكو�رث  �ملخاطر  مو�جهة  و��صر�تيجيات  �لطبيعية 
�لبنية  ��صتعد�د  وم��دى  �ل���زلزل  وم��و�ج��ه��ة  �لطبيعية 
�لتحتية ملو�جهتها �إىل جانب حتديات �حلو�دث �لنووية 
وفق  �لعقارية  و�مل�صاريع  �لإن�صاء�ت  و�إد�رة  و�ل�صناعية 

�أعلى �ملعايري �لتكنولوجية �حلديثة �لعاملية.
�لبناء  مل��و�د  �لعالية  و�جل��ودة  �لكفاءة  �جلل�صة  وناق�صت 
 .. �لطبيعية  و�ل���ك���و�رث  �مل��خ��اط��ر  مل��و�ج��ه��ة  و�لت�صييد 
��صر�تيجيات  تطبيق  يف  �لبلديات  دور  و��صتعر�صت 
�ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط  ت��ط��وي��ر  �جل����ودة يف  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
وتطرقت  �ملنطقة.  ت�صهده  �ل��ذي  �لعقاري  و�لتطوير 

�جلل�صة �لثانية �إىل ورقة عمل مقدمة من ن�صال عبد 
�لرحمن من �صركة جدة للتنمية و�لتخطيط �لعمر�ين 
�لعناية  يف  و�لتميز  �لإلكرونية  �لبلديات  عمل  ح��ول 
ب��خ��دم��ة �ل��ع��م��اء و�خل���دم���ات �لإل��ك��رون��ي��ة وت��ط��وي��ر 
�حلديثة  �ملعايري  على  �ملبنية  �لإل��ك��رون��ي��ة  �خل��دم��ات 
�ملعلومات  وتقنيات  �لإلكرونية  �مل��دن  نحو  و�لتحول 
�جلغر�فية و�لأقمار �ل�صناعية وثقافة تبادل �ملعلومات 
تقييم  و�إع���ادة  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لأر���ص��ف��ة  �أنظمة  وتطوير 
�لعناية  يف  �لتميز  ومتطلبات  ��صر�تيجيات  و�صياغة 
عن  ف�صا  �لإل��ك��رون��ي��ة  و�خل��دم��ات  �لعماء  بخدمة 
�ملتعاملني  و�ح��ت��ي��اج��ات  متطلبات  م��ع  �لتعامل  �آل��ي��ات 
�حل��رج��ة و�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى �مل���و�ط���ن ل��ت��ق��دمي �خل��دم��ات 
�إىل جانب تطوير وتثقيف  كهدف ��صر�تيجي للنجاح 
�لإلكروين.  �لتحول  و�مل�صاهمة يف  �ملجتمع ل�صتخد�م 
مفتوحة  مبناق�صة  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  و�أخ��ت��ت��م��ت 
من  تنفيذها  و�آل��ي��ة  �مل��وؤمت��ر  تو�صيات  ع��ر���س  �أعقبها 
�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة و���ص��ط م�����ص��ارك��ة ف��ع��ال��ة م���ن �لإع����ام 
من  ولفيف  �ملختلفة  �لخ��ب��اري��ة  و�مل��و�ق��ع  و�ل�صحافة 
�لقياد�ت �لتنفيذية و�خلرب�ء و�ملتخ�ص�صني وعدد كبري 

من �حل�صور من قياد�ت �ملجتمع و�ملوؤ�ص�صات.

�ملوؤمتر �لعربي �خلام�ض للور�ثة �لب�صرية يناق�ض �لتقنيات �مل�صتقبلية لتحديد ت�صل�صل �ملادة �لور�ثية
�خلام�س  �لعربي  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�صاركني  �ملحا�صرين  ر�أ����س  على  وي��اأت��ي 
للور�ثة �لب�صرية .. �لدكتور جون و�نغ مدير مركز بي جي �آي �ل�صيني 

�أحد �أكرب �ملر�كز �جلينومية يف �لعامل.
وتت�صمن فعاليات �ملوؤمتر حما�صرتني �إحد�هما يلقيها �لدكتور ر�دوي 
�ل�صريرية  �لتطبيقات  حول  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  من  درماناك 
�ملحتملة للتقنيات �مل�صتقبلية لتحديد ت�صل�صل �ملادة �لور�ثية و�لأخرى 
ما بني  �لعاقة  �لكويت حول  دول��ة  �ملا من  فهد  �لربوفي�صور  يلقيها 

هذه �لتقنية وبني �لطب �جلينومي .
كما ي�صارك معهد ماك�س بانك �لأملاين يف �ملوؤمتر من خال حما�صرة 
للدكتور هيلجر روبرز عن ��صتخد�م هذه �لتقنيات يف در��صة وت�صخي�س 

�ل�صطر�بات �لور�ثية �لتي توؤدي لاإعاقة �لعقلية .

�لعلمي �لأول باملركز وع�صو �للجنة.
وقال �لدكتور حممود طالب �آل علي �إن �لتقنيات �مل�صتقبلية �مل�صتخدمة 
للموؤمتر  �لرئي�صية  �ملحاور  �أح��د  �لور�ثية هي  �مل��ادة  ت�صل�صل  يف حتديد 
م�صري� �إىل �لطفرة �لعلمية �لهائلة �لتي �صهدها �لعامل يف هذ� �ملجال 
و�لتي تتيح معرفة �لت�صل�صل �لور�ثي لأعد�د كبرية جد� من قطع �ل� دي 
�إيه يف �لوقت ذ�ته وعلى �لتو�زي من خال ��صتخد�م �أجهزة فائقة  �إن 
تفاعل  ت�صتخدم لإج��ر�ء  �ل�صغر  بال� مفاعات متناهية  ت�صمى  �لتطور 
�لت�صل�صل ميكن  �لتقليدية لتحديد  �لت�صل�صل وبخاف �لطرق  حتديد 
متناهية  �ملفاعات  ج��د� من  ع��دد� كبري�  ت��وؤوي  �أن  �حلديثة  لاأجهزة 

�ل�صغر مما ي�صرع هذه �لعملية ب�صكل غري م�صبوق.
و�أو�صح �أن هذه �لتقنية �حلديثة توفر �لكثري من �ملال و�لوقت و�جلهد 

��صتخد�مها  باإمكانية  منوها   .. �لور�ثية  �ملادة  ت�صل�صل  تفا�صيل  ملعرفة 
يف عدد من �لتطبيقات �لطبية و�لعلمية فائقة �لأهمية مثل ت�صخي�س 
�لأمر��س قبل �نغر��س �لبوي�صة يف �لرحم و�إعطاء �إنذ�ر مبكر باإمكانية 
�لإ�صابة بالأمر��س قبل حدوثها و�لت�صخي�س �ملبكر لها وحتديد �لعاج 
در����ص��ة  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ر���س  ت��ط��ور  مب��ر�ح��ل  و�لتنبوؤ  للمري�س  �ملنا�صب 

�لأ�صول �لعرقية للمجموعات �لب�صرية يف �لدولة �لو�حدة.
يف  �إ�صهامه  و�إمكانية  �ملو�صوع  ه��ذ�  �أهمية  على  علي  �آل  �لدكتور  و�أك��د 
�لوطن  دول  م�صتوى  على  �ملقدمة  �ل�صحية  �لرعاية  ب�صبل  �لرت��ق��اء 
�لعربي .. م�صري� �إىل �أن �ملوؤمتر �لعربي �خلام�س لعلوم �لور�ثة �لب�صرية 
�ملهتمني بهذ�  �لعلماء و�لأطباء  قد خ�ص�س له ع�صر حما�صر�ت لكبار 

�ملو�صوع على م�صتوى �لعامل.

•• دبي-وام:

�ل�صيخ  ج��ائ��زة  م��ر�ك��ز  �أح��د   � �جلينية  للدر��صات  �لعربي  �مل��رك��ز  ينظم 
�خلام�س  �لعربي  �ملوؤمتر   � �لطبية  للعلوم  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حمد�ن 
19 نوفمرب بدبي  �إىل   17 �لفرة من  �لب�صرية خال  �لور�ثة  لعلوم 

حتت عنو�ن تطبيقات علوم �لور�ثة يف �لرعاية �ل�صحية .
�لأم��ني  �خلاجة  جنيب  �لدكتور  عقد   .. للموؤمتر  �لتح�صري  �إط��ار  ويف 
�لطبية رئي�س  للعلوم  �آل مكتوم  ر��صد  �ل�صيخ حمد�ن بن  �لعام جلائزة 
فيه كل من  �صارك  �ملوؤمتر  �مل�صتجد�ت يف  �آخ��ر  ملتابعة  �إجتماعا  �ملوؤمتر 
�لدكتور حممود طالب �آل علي مدير �ملركز �لعربي للدر��صات �جلينية 
�ملن�صق  حمزة  عبد�لرز�ق  و�لدكتور  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  ورئي�س 

العدد 10928 بتاريخ 2013/10/24   

اإعــــــــــالن
 - �لتجارية  و�ملزروعي  �لبحري  �ل�ص�����ادة/�صركة  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فرع �بوظبي ١ رخ�صة رقم:CN 1420092 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة ر��صد حميد علي �ملزروعي)٥٠%(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة مرمي �صامل حميد علي �ل�صويدي)%3.97(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �مينة �صامل حميد �ل�صويدي)%3.97(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة عبد�هلل �صامل حميد �ل�صويدي)%7.9٥(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة يون�س �صامل حميد �ل�صويدي)%7.9٥(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة يو�صف �صامل حميد علي �ل�صويدي)%7.9٥(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة موزة �صامل حميد علي �ل�صويدي)%3.97(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة جميلة �صامل حميد علي �ل�صويدي)%3.97(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة نوره �صامل حميد علي �ل�صويدي)%3.97(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صيخة علي مفتاح �ل�صام�صي)٢6.%6(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/�صامل حميد �لبحري
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ر��صد حميد علي �ملزروعي

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�صاحة 7٥*4.8٠  �ىل 4.8٠*١
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
خال ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

اإعالن للح�سور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1003 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
837٢ 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ص�صة �لمار�ت لات�صالت - �جلن�صية: �لمار�ت �ملنفذ �صده 
: مبارك حممد مبارك �لدهماين �جلن�صية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه:مبارك 
طالب  �ن  مبا  بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لدهماين  مبارك  حممد 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم 6١3/٢٠١١ 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق ١١/٢6/٢٠١3 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لرئي�صي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�صند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �خلمي�س ٢4 �أكتوبر ٢٠١3 �لعدد  ١٠9٢8     

اإعالن للح�سور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1002 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8376 

�ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�صية:   - لات�صالت  �لمار�ت  موؤ�ص�صة  �لتنفيذ/  طالب 
�صده : مهريه حممد علي �لنعيمي �جلن�صية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه:مهريه 
حممد علي �لنعيمي �جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢٠١١/6٢3 جت جز 
- م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق ٢٠١3/١١/٢6 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لأوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند 

�عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �خلمي�س ٢4 �أكتوبر ٢٠١3 �لعدد  ١٠9٢8     

اإعالن للح�سور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/1000 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
837١ 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ص�صة �لمار�ت لات�صالت - �جلن�صية: �لمار�ت �ملنفذ �صده 
�عانه:�صعيد  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لدرمكي  عبد�هلل  �صلطان  :�صعيد 
�ن طالب  بالن�صر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لدرمكي  �صلطان عبد�هلل 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم 6١6/٢٠١١ 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق ١١/٢6/٢٠١3 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لرئي�صي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�صند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القلم التجاري                              

اإمــــــــارة اأبـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �خلمي�س ٢4 �أكتوبر ٢٠١3 �لعدد  ١٠9٢8     

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ي���ان���غ���وو 
ل�������������وي�������������و      -�ل�����������ص�����ني 
�جل��ن�����ص��ي��ة -ج�����و�ز ���ص��ف��ره  
    )51909299( رق���م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/7136988

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���وة/ نهيده  ف���ق���دت  
�ك��ر بنت ن��ور حم��م��د   - 
ب���ن���غ���ادي�������س �جل��ن�����ص��ي��ة 
-ج����������و�ز �����ص����ف����ره����ا  رق����م   
)630040(    من يجده 
بتليفون  �لت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5403606   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  �مل���دع���وة/ مونيت 
ر�بونز� لومابي   - �لفلبني 
�صفرها   -ج���و�ز  �جلن�صية 
   )3148074( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/5762229
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�إن لديها معلومات حول خمّطط  قالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية 
لختطاف �صحافيني غربيني يف �صوريا وقالت �خلارجية �لأمريكية 
ي�صتهدف  �لختطاف  خمّطط  �أن  �إىل  ت�صري  معلوماتها  �إن  بيان  يف 

�ل�صحافيني �لغربيني يف و�صط وجنوب �صوريا.
كما جّددت حتذير مو�طنيها من �ل�صفر �إىل �صوريا، ودعت �ملوجودين 
فيها �إىل مغادرتها فى �أقرب وقت ممكن، د�عيًة من �صيبقى منهم �إىل 

�لتز�م �أق�صى درجات �حلذر.

�لتقى وزير �خلارجية �لمريكي جون كريي �لربعاء يف روما رئي�س 
�ل�صرق  يف  �لو���ص��اع  معه  ليبحث  ليتا  �نريكو  �ليطالية  �حلكومة 
�لوليات  بها  تقوم  �لتي  �لتج�ص�س  ممار�صات  �ي�صا  ورمب��ا  �لو�صط 
�ملتحدة. و�فادت م�صادر قريبة من �حلكومة �ن �للقاء �لذي ت�صارك 
فيه �ي�صا وزيرة �خلارجية �ميا بونينو �صيتناول �ي�صا ملفات ليبيا 
و�ير�ن و�صوريا و�ل�صرق �لو�صط وقد يبحث �ي�صا بح�صب �ل�صحافة 
ور�صد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  متار�صه  �ل��ذي  �لعاملي  �لتج�ص�س  م�صالة 
حللفائها  �لهاتفية  �ملعطيات  مايني  �لقومي  �لم��ن  وكالة  �جهزة 
علما بانه مل ي�صدر حتى �لن �ي رد فعل عن روما ب�صان هذه �ملز�عم 
�لتي ت�صري �ىل �ن عمليات �لتن�صت �لتي �غ�صبت باري�س ت�صمل �ي�صا 
�يطاليا. ويعتزم كريي �ي�صا لقاء رئي�س �لوزر�ء �ل�صر�ئيلي بنيامني 
نتانياهو ويقوم وزير �خلارجية �لمريكي مهند�س ��صتئناف �حلو�ر 
�وروبا هذ� �ل�صبوع  ��صر�ئيل و�لفل�صطينيني بجولة يف  �ملبا�صر بني 
�صوريا  �لنز�ع يف  ب�صاأن  و�لتباحث  �ل�صام  �ع��ادة �طاق عملية  بغية 
وق���د �ل��ت��ق��ى �لث��ن��ني يف ب��اري�����س ن��ظ��ريه �ل�����ص��ع��ودي ���ص��ع��ود �لفي�صل 
وك��ذل��ك وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ق��ط��ري خ��ال��د ب��ن حممد �لعطية قبل 

�مل�صاركة �لثاثاء يف �جتماع ل ��صدقاء �صوريا عقد يف لندن.

 65 �أق��ال  �جلهاز  �ن  �أفغان�صتان  يف  �ل�صتخبار�ت  جهاز  رئي�س  ق��ال 
عن  �لع��ان  وج��اء  �لهريوين  ملخدر  �دمانهم  تبني  �ن  بعد  �صابطا 
�لتي  �أفغان�صتان  �ن  �ملتحدة  �لمم  حتذير  م��ن  ��صابيع  بعد  �لم��ر 
تنتج 80 باملئة على �لقل من �لفيون يف �لعامل عر�صة لن ت�صبح 
دولة خمدر�ت ب�صبب حتقيقها قفزة يف �نتاج �خل�صخا�س على مدى 
�لعام �ملا�صي وقال رحمة �هلل نبيل �لقائم باعمال رئي�س �د�رة �لمن 
للهريوين  مدمنون  �أنهم  تبني  موظفا   65 �أقلنا  للربملان  �لوطني 
�كت�صف  �ملوظفني  ه���وؤلء  �أم��ر  �ن  نبيل  وق��ال  جهودنا.  و�صتتو��صل 
من  �مل��خ��در�ت  متعاطي  م��ن  �لتخل�س  �ىل  يهدف  م�صروع  �صوء  يف 
ك��اب��ول لكنه  �ل��ربن��ام��ج يف  �ل��وط��ن��ي. وب���د�أ  �د�رة �لم��ن  �لعاملني يف 
�لربعة  �لباد  �قاليم  جميع  يف  �لد�رة  موظفي  �ىل  قريبا  �صيمتد 
�مل��وظ��ف��ني. ومل  ه���وؤلء  �ق��ال��ة  و�ل��ث��اث��ني. ومل يف�صح ع��ن توقيت 
تنجح حماولت �لت�صال به �و متحدثني با�صم �د�رة �لمن �لوطني 

ل�صوؤ�لهم �لتعقيب.

�يلول-�صبتمرب   11 باعتد�ء�ت  �ملتهمني  عن  �ل��دف��اع  هيئة  طالبت 
�ملتحدة  �لمم  �تفاقية  مبوجب  �لع���د�م  عقوبة  بالغاء   2001
لكن  �عتقالهم،  �ثناء  لها  تعر�صو�  جت��اوز�ت  بعد  �لتعذيب  ملناه�صة 
�صل�صلة  م�صتهل  ويف  �حل��ج��ة.  ه���ذه  رف�����ص��ت  �لم��ريك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�لمريكية  غو�نتانامو  قاعدة  يف  �لتمهيدية  �جلل�صات  من  جديدة 
�ل�صلطة  لديكم  �لع�صكري  �لقا�صي  �م��ام  روي��ز  و�ل��ر  �ملحامي  ق��ال 
بالتخلي عن عقوبة �لعد�م �و ��صقاط �لتهم ب�صبب جميع �لعقبات 
بال�صعودي  يتعلق  م��ا  يف  ول��ف��ت   . �لق�صية  ه���ذه  يف  ن��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي 
م�صطفى �حلو�صاوي �ىل �نه مع كل ما تعر�س له من تعذيب فهو 
يتمتع بحقوق مبوجب �تفاقية مناه�صة �لتعذيب . لكنه ��صتطرد �ن 
هذه �حلقوق غري موجودة قطعا �مام هذه �ملحكمة ، م�صري� �ىل �ن 
موكله كان يعي�س يف علبة يف قاعدة غو�نتانامو. و��صتطرد جاي�صون 
ر�يت حمامي خالد �صيخ حممد �لدماغ �ملدبر لاعتد�ء�ت �ن موكله 

�لباك�صتاين خ�صع �ي�صا ل�183 جل�صة �يهام بالغرق  .

عوا�صم

وا�صنطن

كابول

غوانتنامو

روما

�لبيت �لأبي�ض يوؤكد 
��صتقر�ر �لعالقة مع �ل�صعودية 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن بني  ك��ارين  �لأبي�س ج��اي  �لبيت  با�صم  �ملتحدث  �أك��د 
�ن قر�ر قبول  و�ل�صعودية عاقة قوية وم�صتقرة و�صر�كة طويلة، معترب�ً 
�أو رف�صها �أمر يعود للريا�س. و�صئل كارين خال  ع�صوية جمل�س �لأمن 
م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف ع��ن م��وق��ف��ه مم��ا ن��ق��ل ع��ن رئ��ي�����س �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت �لعامة 
�لوليات  مع  �لتعاون  لتقلي�س  يخطط  باأنه  �صلطان  بن  بندر  �ل�صعودية 
يف  �صيا�صتها  على  �حتجاجاً  �ل�صورية  �ملعار�صة  وتدريب  ت�صليح  يف  �ملتحدة 
�ملنطقة، فاأجاب ميكنني �ن �أقول �ن وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي 
وزي��ر �خلارجية  �جتماعات مع  �لأم��ر، وهو يخرج من  حتدث مطوًل عن 
�ل�صعودي وقد �أجريا مناق�صات �صجاعة وبناءة حول هذه �مل�صائل.. . و�أ�صاف 
�ن بني �لوليات �ملتحدة و�ل�صعودية �صر�كة طويلة وتت�صاور�ن ب�صكل وثيق 
ذلك  يف  مبا  و�لأمنية  و�ل�صيا�صية  �لإقليمية  �لق�صايا  من  جمموعة  حول 
ك��ارين يف  وتابع   . �ل�صام وم�صر  وعملية  �لو�صط  و�ل�صرق  و�صوريا  �ي��ر�ن 
ما يتعلق بتعليقات �لأمري بندر، �أحيلكم �إليه ليعطي تف�صري�ً، ولكن يف ما 
و�ل�صعودية  �ملتحدة  �لوليات  بني  فاإن  �لوطنية،  �لأمنية  بالق�صايا  يتعلق 
عاقة قوية جد�ً وم�صتقرة، وبالرغم من �ننا ل نتفق حول كل �مل�صائل.. 
. وكانت �صحيفة وول �صريت  �ننا جنري مناق�صات �صادقة ومنفتحة  �إل 
بندر  �ل�صعودية  �لعامة  �ل�صتخبار�ت  رئي�س  نقلت عن  �لأمريكية  جورنال 
باأنه  �لفائت  �لأ�صبوع  نهاية  �أوروبيني  دبلوما�صيني  �أخ��رب  �أن��ه  �صلطان،  بن 
يخطط لتقلي�س �لتعاون مع �لوليات �ملتحدة يف ت�صليح وتدريب �ملعار�صة 

�ل�صورية �حتجاجاً على �صيا�صتها يف �ملنطقة.

طالبت املجل�س بتحمل م�سوؤولياته حلل الق�سية الفل�سطينية ووقف اآلة القتل يف �سوريا

�ل�صعودية تطالب جمل�ض �لأمن ��صتعادة ثقة �صعوب �لعامل يف موؤ�ص�صات �لعمل �لدويل

العفو تدعو طرابل�س اإىل حل م�سكلة املجتمعات املُهّجرة 

�نعد�م �لأمن يهدد �لنتقال �إىل �لدميقر�طية يف ليبيا 
•• لندن-طرابل�س-وكاالت:

تهدد �لتوتر�ت �ل�صيا�صية و�ختال 
�لم����ن ع��م��ل��ي��ة �ن��ت��ق��ال ل��ي��ب��ي��ا �ىل 
�صنتني  م���رور  بعد  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لقذ�يف  معمر  نظام  �صقوط  على 
�لنتخابية  �لعملية  فتح�صري�ت 
جت�������ري يف ظ��������روف ����ص���ع���ب���ة م��ع 
و�ن��ع��د�م  �لفو�صى  حالة  ��صتمر�ر 
�لم�������ن. و�خ������ر م���ث���ال ع���ل���ى ذل���ك 
�خ��ت��ط��اف رئ��ي�����س �ل������وزر�ء ل��ف��رة 
وج����ي����زة م����ن ق���ب���ل وح������دة ت��اب��ع��ة 
ب�صكل �صبه ر�صمي لوز�رة �لد�خلية 
�مل�صطرة لاعتماد على مثل هذه 
مهني  جي�س  غياب  يف  �مليلي�صيات 
�لعليا  �لوطنية  �ملفو�صية  و�علنت 
بدء  م��وؤخ��ر�  ليبيا  يف  لانتخابات 
�ل��ت��ح�����ص��ري�ت ل��ث��اين �ق�����ر�ع من 
�لد�صتورية  �للجنة  �نتخاب  �ج��ل 
ل��ك��ن م���ن دون حت��دي��د �ي م��وع��د 
ل���ه���ذه �لن���ت���خ���اب���ات وب���ع���د �ك���رث 
م��ن �رب��ع��ني ع��ام��ا م��ن �ل���ص��ت��ب��د�د 
يف ظ�����ل ح���ك���م م���ع���م���ر �ل�����ق�����ذ�يف، 
ح�����رة يف  �ن���ت���خ���اب���ات  �ول  ن��ظ��م��ت 
 2012 متوز-يوليو  من  �ل�صابع 
لخ��ت��ي��ار �مل��ئ��ت��ي ع�����ص��و يف �مل��وؤمت��ر 
�على  يعترب  �ل���ذي  �ل��ع��ام  �لوطني 
و�ملهمة  �لباد  يف  �صيا�صية  �صلطة 
قيادة  هي  �ملوؤمتر  لهذ�  �ل�صا�صية 
�ىل  �صهر�   18 غ�صون  يف  �ل��ب��اد 
�نتخابات عامة بعد �صياغة د�صتور 

يحدد طبيعة �لنظام �ل�صيا�صي.
وبح�صب جدول �لعمال �ملن�صو�س 
عليه يف �عان د�صتوري يعد مبثابة 

�صت�صم ع�صرين ع�صو� عن كل من 
�ملناطق �لثاث: طر�بل�س )غرب( 

وبرقة )�صرق( وفز�ن )جنوب(.
ل���ك���ن �ل��ع��م��ل��ي��ة �لن���ت���خ���اب���ي���ة ق��د 
ت�����ص��ط��دم ب���ال����ص���ط���ر�ب �لم��ن��ي 
بع�س  مب��ط��ال��ب  وك��ذل��ك  �مل�صتمر 
و�لمازيغ  �لتبو  فاقليات  �لقليات 
�صتقاطع  �ن��ه��ا  �ع��ل��ن��ت  و�ل���ط���و�رق 
�نتخابات �للجنة �لتاأ�صي�صية لعدم 
�لتمكن من ت�صمينها خ�صو�صياتها 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة. وق����ال رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�صروي  ن��وري  �لليبيني  �لمازيغ 
ل���وك���ال���ة ف���ر�ن�������س ب���ر����س م����ا زل��ن��ا 
�ملوؤمتر  لدى  مبطالبنا  متم�صكني 
�آليات  �عتماد  بغية  �لعام  �لوطني 
�صوتها  با�صماع  لاقليات  ت�صمح 

د�خل �للجنة �لد�صتورية .
ويف �ملنطقة �ل�صرقية للباد طالب 
�ب-�غ�صط�س  يف  �لفدر�لية  �ن�صار 
�و�صع  ذ�ت���ي  بحكم  �لثالثة  للمرة 
ل��ربق��ة. ك��ذل��ك قبائل ف���ز�ن تعرب 

عن �ملطالب نف�صها.
�لعليا  �مل��ف��و���ص��ي��ة  رئ��ي�����س  و�ع���ل���ن 
�لن���ت���خ���اب���ي���ة ن�������وري �ل����ع����ب����ار �ن 
�حل���ك���وم���ة ���ص��ك��ل��ت جل���ن���ة م��ك��ل��ف��ة 
���ص��م��ان �م���ن �لق�����ر�ع �ىل ذل���ك، 
دع�����ت م��ن��ظ��م��ة �ل���ع���ف���و �ل���دول���ي���ة 
�ل�����ص��ل��ط��ات �ل��ل��ي��ب��ي��ة �لأرب���ع���اء �إىل 
�ي����ج����اد ح����ل����ول م�������ص���ت���د�م���ة ع��ل��ى 
للنزوح  ح��د�ً  ت�صع  �ل�صرعة،  وج��ه 
�لآلف  لع�صر�ت  �مل�صتمر  �لق�صري 
م�����ن �ل�����ت�����اورغ�����اء وغ�����ريه�����م م��ن 
�ملجتمعات �لتي ُهّجرت من ديارها 
�إبان �لنز�ع �مل�صلح يف عام 2011.

ويتبادل   . �لنتقالية  للفرة  حد� 
�لذين  و�ل�صاميون  �لليرب�ليون 
ي�����ص��ك��ل��ون ث����اين ق����وة ���ص��ي��ا���ص��ي��ة يف 
�لتهامات  �لعام،  �لوطني  �ملوؤمتر 
ب��ع��رق��ل��ة �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
باحلكم  �ل�صتئثار  �ىل  وبال�صعي 
و����ص���ت���ك���ون �مل���ف���و����ص���ي���ة �ل��وط��ن��ي��ة 
يفر�س  �لتي  لانتخابات  �لعليا 
�نتخابها موؤلفة من �صتني ع�صو�، 
ع��ل��ى ط�����ر�ز جل��ن��ة �ل�����ص��ت��ني �ل��ت��ي 
�صاغت �ول د�صتور للباد يف �لعام 
�حلقبة  تلك  غر�ر  وعلى   1951

فان  �ل��ث��و�ر،  و�صعه  موقت  د�صتور 
ولي�������ة �مل�����وؤمت�����ر �ل���وط���ن���ي �ل���ع���ام 
���ص��ب��اط- ت��ن��ت��ه��ي يف  �ن  ي��ف��ر���س 
ف����رب�ي����ر �مل���ق���ب���ل. ل���ك���ن �مل��ت��ح��دث 
با�صم �ملوؤمتر �لوطني �لعام �ملح يف 
�لون��ة �لخ��رية �ىل �ن �ملوؤمتر قد 
�ىل  ��صتناد�  و�و���ص��ح  وليته  مي��دد 
مدة  �ن  برملانية  جلنة  ��صتنتاجات 
ولية �ملوؤمتر �لوطني �لعام حتدد 
ت��ب��ع��ا مل��ه��م��ت��ه��ا ول��ي�����ص��ت حم����دودة 
�ل�������ص���دد ق��ال��ت  زم��ن��ي��ا . ويف ه����ذ� 
�حل��ق��وق��ي��ة ع���زة �مل��ق��ه��ور �ن م��دد 

�لعام وليته فانه  �ملوؤمتر �لوطني 
�صرعيته  من  كبري�  ج��زء�  �صيفقد 
و�عتربت �ن مثل هذ� �لتمديد قد 
يدخل �لباد يف نفق مظلم للغاية 
مدعومة  �صيا�صية  ق��وى  �ن  حيث 
م���ن �مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات ق���د ت�����ص��ع��ى �ىل 

�ل�صتياء على �حلكم بالقوة.
وقد رف�س حتالف �لقوى �لوطنية 
�ل�صيا�صي  �ل��ت�����ص��ك��ي��ل  )ل���ي���رب�يل( 
ولية  متديد  �ملوؤمتر  يف  �لرئي�صي 
مطالبا  �ل���ع���ام  �ل��وط��ن��ي  �مل���وؤمت���ر 
باعد�د خارطة طريق و��صحة ت�صع 

�لعمال �لكرد�صتاين يهدد باإعادة مقاتليه �إىل تركيا �لأردن: قر�ر �مل�صروع �لنووي لن يتخذ قبل عامني 
•• بغداد-يو بي اأي:

بوقف  �خلا�صة  �ل�صام  عملية  باإعاقة  �لركية  �حلكومة  �لأرب��ع��اء  �لكرد�صتاين  �لعمال  ح��زب  �تهم 
�لقتال بني �جلانبني وهدد باإعادة قو�ته �ىل تركيا �ذ� ��صتمرت �صيا�صة �نكار  وجود �لأكر�د.

ونقل موقع )�ل�صومرية نيوز( عن م�صوؤول �لعاقات �خلارجية يف �حلزب ديار قام�صلو قوله �ن حزب 
�أوج��ان  �هلل  عبد  �لزعيم  لند�ء  �ل�صتجابة  �ل�صام من خال  عملية  م�صوؤوليته جتاه  نفذ  �لعمال 
بوقف �إطاق �لنار و�إطاق �صر�ح �لأ�صرى و�صحب �مل�صلحني من �لأر��صي �لركية ، حمما �حلكومة 

�لركية �مل�صوؤولية  يف حال و�صول عملية �ل�صام �إىل طريق م�صدود .
و�تهم قام�صلو �حلكومة �لركية ببناء قو�عد ع�صكرية وتعزيز قو�تها يف �ملناطق �لتي �إن�صحب منها 
م�صلحونا ، م�صري� �ىل �ن هذه �حلكومة مل تعلن حلد �لآن وب�صكل ر�صمي وقف �لعمليات �لع�صكرية 
�ن  ، م�صيفا  �ل�صام  �إعاقة عملية  �لركية يف  رغبة �حلكومة  تثبت  �ملو�قف  ه��ذه  �ن  وق��ال   . �صدنا 

�لق�صية �لكردية يف �ل�صرق �لأو�صط و�صلت �إىل مرحلة ل ي�صتطيع �أحد �إنكارها .

75 كلم  فرن�صي و�أن �ملوقع �ملختار قرب ق�صر عمرة يف حمافظة �لزرقاء 
لتنفيذ  �أهليته  م��ن  للتاأكد  دقيقة  ل��در����ص��ات  يخ�صع  ي��ز�ل  ل  عمان  �صرق 
�مل�صروع فيه . و�لعر�صان مقدمان من قبل �أتوم �صروي �ك�صبورت �لرو�صية 
�لردن،  وي�صعى  �ليابانية  وميت�صوبي�صي  �لفرن�صية  �أريفا  �صركتي  و�ئتاف 
�لذي تثري �حتياطاته من �ليور�نيوم �هتمام �لعديد من �لبلد�ن، �ىل �ن�صاء 
�ول مفاعل نووي لاغر��س �ل�صلمية وخ�صو�صا من �جل توليد �لكهرباء 
47 كلم �صمال �صرق عمان يف  �ق��رح موقعا يبعد  �ملياه وك��ان قد  وحتلية 
و�رتفعت  �ملفاعل.  ه��ذ�  لبناء  �ل�صمر�  خربة  م��ن  بالقرب  �مل��ج��دل  منطقة 
��صو�ت تطالب بالتخلي عن �لطاقة �لنووية يف �لردن بعد حادث حمطة 
2011 و�ل��ذي يعترب  �آذ�ر-م��ار���س   11 فوكو�صيما �صمال �صرق �ليابان يف 

�لخطر منذ كارثة ت�صرنوبيل قبل 25 عاما.

•• عمان-ا ف ب:

ك�صف رئي�س �لوزر�ء �لردين عبد �هلل �لن�صور يف ت�صريحات �صحافية ن�صرت 
�لربعاء �ن باده لن تتخذ �أي قر�ر فيما يتعلق بربناجمها �لنووي �ل�صلمي 
ن�صرتها �صحيفة  �لن�صور يف ت�صريحات  وق��ال   . �لآن  قبل نحو عامني من 
�ل�صلمي  �لنووي  �مل�صروع  ح��ول  �صوؤ�ل  على  رد�  �حلكومية  �ليومية  �ل��ر�أي 

�لأردين، �أن �أي قر�ر يف هذ� �ل�صدد لن يتخذ قبل نحو عامني من �لآن .
ب��دول كثرية  �أ�صوة  ل��اأردن  بالن�صبة  ه��ام وحيوي  �مل�صروع  ه��ذ�  �ن  و��صاف 
�ن  ، م�صري� �ىل  �ملنطقة  و�أخ��رى على �لطريق من دول  �لعامل  �صبقتنا يف 
�حلكومة �صتعمل على �صمان �أق�صى درجات �لأمن و�ل�صامة يف تنفيذ هذ� 
�مل�صروع . و�كد �لن�صور �ن �ملفا�صلة تقع بني عر�صني و�حد رو�صي و�لثاين 

ي��ت��خ��ل��ى ع���ن �ل���ر�خ���ي يف �ل��ق��ي��ام 
حلل  و�إيجابية  فعالية  �أكرث  بدور 
�آن  �لفل�صطينية..و�أما  �لق�صية 
�ن  ي��درك  �أن  �مل��وق��ر  �ملجل�س  لهذ� 
����ص��ت��م��ر�ر �لإح���ت���ال �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 
ي�صكل �ليوم كما �صكل عرب �لعقود 
�مل��ا���ص��ي��ة ت��ه��دي��د� خ��ط��ري� ل��اأم��ن 
و�ل�������ص���ل���م �ل����دول����ي����ني.. و�أ�����ص����اف 
�لدبلوما�صي �ل�صعودي..�أن بادي 
�ل��ت��ي ك��ان��ت �ل��ر�ع��ي �لأول مل��ب��ادرة 
�ل�������ص���ام �ل��ع��رب��ي��ة ت��ط��ال��ب��ك��م �أن 
�لتاريخية  مب�صوؤوليتكم  تلتزمو� 
و�لإن�������ص���ان���ي���ة و�لأخ���اق���ي���ة حتى 
�ل�صام  يف  �أم��ل��ه  �ل��ع��امل  يفقد  ل 
وثقته يف موؤ�ص�صات �لعمل �لدويل 
يف  �لو�صع  �إىل  وتطرق  �مل�صرك. 
�صوريا وقال  ماز�ل �لنظام �ل�صوري 
على  �إب���ادة  حملة  �صن  يف  م�صتمر� 
��صتخدم  �ل�صقيق  �ل�صوري  �ل�صعب 
فيها كل �أنو�ع �لأ�صلحة �لتقليدية 
بو��صطتها  وقتل  �لتقليدية  وغري 
�إن�صان  �أل��ف  وع�صرين  مائة  قر�بة 
وه��ج��ر م��ا ي��زي��د ع��ل��ى رب���ع �صكان 
حد  �إىل  �جل���ر�أة  به  وبلغت  �صوريا 
��صتخد�م �لأ�صلحة �لكيميائية �صد 
�ل�صكان �لعزل بينما هو ينام قرير 
�لعني مطمئنا �إىل �أن هذ� �ملجل�س 
�ملوقر لن يتمكن من ردعه و�إيقافه 
عند حده وحماية مو�طنيه �لذين 
تخلى عن م�صئوليته عن حمايتهم 
�ملتكرر  �ل���ص��ت��خ��د�م  ب�صبب  وذل���ك 

حلق �لنق�س. 
و�أ����ص���اف م��ن��دوب �مل��م��ل��ك��ة �ل��د�ئ��م 
عندما  �أن����ه  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل���دى 
حت�����رك �مل���ج���ل�������س ع���ق���ب م��ذب��ح��ة 
�لنظام  فيها  �رتكب  �لتي  �لغوطة 
�ل�����ص��وري ج��رمي��ة ق��ت��ل �أك����رث من 
�ألف �صخ�س بالأ�صلحة �لكيميائية 
�مل��ج��ل�����س �صعيفا  م���ن  �ل�����رد  ج����اء 
ومتاأخر� و�ن�صرفت �أنظار �ملجل�س 
وكيفية  �لكيميائية  �لأ�صلحة  نحو 
ق�صية  و�خ��ت��زل��ت  منها  �لتخل�س 
���ص��ع��ب ي��ن��ا���ص��ل م���ن �أج����ل ح��ري��ت��ه 
�لكيميائية.  �لأ�صلحة  جزئية  يف 
و�أو�����ص����ح �أن����ه ح��ت��ى ع��ن��دم��ا بحث 
�مل�صاعد�ت  �إي�صال  م�صاألة  �ملجل�س 
فاإنه  م�صتحقيها  �إىل  �لإن�����ص��ان��ي��ة 
�كتفى باإ�صد�ر بيان رئا�صي دون �أن 
يقول �ملجل�س كلمته يف قر�ر ملزم 

•• نيويورك-وام:

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  طالبت 
جم��ل�����س �لأم������ن �ل������دويل �ل��ت��اب��ع 
�لل���ت���ز�م  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مل��ن��ظ��م��ة 
مب�صوؤولياته �لتاريخية و�لإن�صانية 
�لعامل  يفقد  ل  حتى  و�لأخاقية 
�لعمل  موؤ�ص�صات  يف  وثقته  �أم��ل��ه 
�ل����دويل �مل�����ص��رك. ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
�أنباء �ل�صعودية  و����س  عن معايل 
�ل�صفري عبد �هلل بن يحي �ملعلمي 
مندوب �ململكة �لد�ئم لدى �لأمم 
�لليلة  �ل�صعودية  كلمة  يف  �ملتحدة 
جمل�س  جل�صة  �أم���ام  �ملا�صية  قبل 
دوري���ا  �ملخ�ص�صة  �ل����دويل  �لأم����ن 
مل��ن��اق�����ص��ة ب��ن��د �حل���ال���ة يف �ل�����ص��رق 
�لأو����������ص���������ط..�أن جم���ل�������س �لأم������ن 
وم��ن��ذ �أك���رث م��ن �صتني ع��ام��ا وهو 
�ل�صعب  م��اأ���ص��اة  يف  �لنظر  يو��صل 
�لفل�صطيني يف �لوقت �لذي لز�لت 
فيه �إ�صر�ئيل م�صتمرة يف �نتهاكها 
�إن��ك��اره��ا  ل��ل��ق��و�ن��ني �ل��دول��ي��ة ويف 
ويف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حل��ق��وق 
معاناة  فيه  ت�صتمر  �ل���ذي  �ل��وق��ت 
غياب  �لفل�صطيني يف ظل  �ل�صعب 
�ل�����ص��ر�ع وعجز  حتقيق ح��ل ل��ه��ذ� 
عن ترجمة قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة 
�ملوؤكدة حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني 
فعلي  و�ق�����ع  �إىل  دول���ت���ه  و�إق����ام����ة 
�صلبا  ينعك�س  �لأر����س..مم���ا  ع��ل��ى 
�لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  كل  على 
�ل��ع��امل.  و�لأم����ن يف  �ل�صلم  وع��ل��ى 
و�أ���ص��اف..�أن ذلك �صمح لإ�صر�ئيل 
����ص���ي���ا����ص���ات���ه���ا  يف  ب����ال�����ص����ت����م����ر�ر 
�ل���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة و�ل����ص���ت���م���ر�ر يف 
�حتجاز �آلف �لأ�صرى و�ل�صتمر�ر 
يف �نتهاك حرمة �لأماكن �ملقد�صة 
�ملو�طنني  تهجري  يف  و�ل�صتمر�ر 
�لقد�س  يف  خا�صة  �لفل�صطينيني 
�صيا�صة  يف  و�ل���ص��ت��م��ر�ر  �ل�صريف 
�ل��ف�����ص��ل �ل��ع��ن�����ص��ري��ة و�ل��ت��ط��ه��ري 
تتم  �لن��ت��ه��اك��ات  تلك  �أن  �ل��ع��رق��ي 
�أن��ظ��ار جمل�س �لأم���ن ودون  حت��ت 
ل��ي��ت��ح��م��ل  �مل���ج���ل�������س  ي���ت���ح���رك  �أن 
م�صوؤولياته وي�صع حد� لاحتال 
�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي �ل��وح��ي��د �ل��ق��ائ��م يف 
�لعامل بعد �إنتهاء عهود �ل�صتعمار 
و�ن����ح���������ص����ار ����ص���ي���ا����ص���ة �ل���ت���ف���رق���ة 
�لحتال  �أن  و�أو�صح  �لعن�صرية. 

�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي م�����از�ل م�����ص��ت��م��ر� يف 
�لتي  �ليومية  ممار�صة �لنتهاكات 
�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صد  يرتكبها 
و�ل��ط��رد  �ل��ت��ه��ج��ري  ت�صمل  و�ل��ت��ي 
و�لعتقال �لتع�صفي و�إ�صاءة معاملة 
�آلة  ��صتمر�ر  �إىل  �إ�صافة  �ل�صجناء 
�ل�صتيطان �لإ�صر�ئيلية يف �ل�صعي 
نحو تغيري �لو�صع على �لأر�س مبا 
وتدمري  م�صادرة  عمليات  ي�صمل 
وتو�صيع  �لفل�صطينية  ل��ل��م��ن��ازل 
وب��الإ���ص��اف��ة  �ل�صتيطانية  ل��ل��ب��وؤر 
�لإ�صر�ئيلية  �ل�صلطات  جل��وء  �إىل 
و�����ص���ت���خ���د�م  �لإع�����ت�����ق�����الت  �إىل 
�ملتظاهرين  ���ص��د  �مل��ف��رط  �ل��ع��ن��ف 
�حل�صار  و��صتمر�ر  �لفل�صطينيني 
���ص��د ق��ط��اع غ����زة. و�أف�����اد �ل�صفري 
�ملعلمي �أن �لأمم �ملتحدة و�ملجتمع 
عدة  منا�صبات  يف  ع���ربو�  �ل���دويل 
�ملمار�صات  لتلك  ��صتنكارهم  ع��ن 
�لتع�صفية وكان من ذلك تعبريهم 
�ل�صهر  �ل�صديد  �ل�صتهجان  ع��ن 
�مل��ا���ص��ي ع���رب �لإح����اط����ة �مل��ق��دم��ة 
ملجل�س �لأم��ن من �ملن�صق �خلا�س 
لعملية �ل�صام يف �ل�صرق �لأو�صط 
روب�����رت ����ص���ري �ل���ت���ي ك�����ص��ف فيها 
�لأر�����ص���ي  يف  فل�صطينيني  مقتل 
�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة �أح��ده��م��ا 
م��وظ��ف ت��اب��ع ل���وك���ال���ة  �لأون������رو�  
ب�����ص��ب��ب �ل���ع���م���ل���ي���ات �ل���ت���ي ق��ام��ت 
ب��ه��ا �إ����ص���ر�ئ���ي���ل م����وؤخ����ر� وع���دده���ا 
�لأر��صي  يف  توغل  عملية   282
�لفل�صطينية �ملحتلة ح�صب �صهادة 
�إ�صر�ئيل  �إن  وق��ال  �ملتحدة.  �لأمم 
وب�������ص���ه���ادة �لأمم  �أي�������ص���ا  ه���ج���رت 
منهم  فل�صطينيا   176 �مل��ت��ح��دة 
و����ص��ح��ة  �إد�ن�����ة  دون  ط��ف��ا   78
و����ص���ري���ح���ة م����ن جم��ل�����س �لأم�����ن 
�لأمر �لذي دعا �إ�صر�ئيل �ىل زيادة 
وت����رية ع���دو�ن���ه���ا ع��ل��ى �مل��ق��د���ص��ات 
ع���رب �ن��ت��ه��اك��ات ���ص��ب��ه ي��وم��ي��ة من 
�مل�صتوطنني �لإ�ص�ر�ئيلي�ني وك�ذل�ك 
عرب �لق�ر�ر �خلطري للقائد �لعام 
ل��ل�����ص��ل��ط��ة �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �ل�����ص��ه��ر 
بالدخول  لليهود  لل�صماح  �ملا�صي 
وحم���اولت  �لأق�����ص��ى  �مل�صجد  �إىل 
�مل��رو�ين  �مل�صجد  �أم��ام  كني�س  بناء 
من  و�لنيل  �ملدينة  تهويد  بهدف 
مقد�صاتها �لإ�صامية و�مل�صيحية..

وت�صاءل..�أما �آن ملجل�صكم �ملوقر �أن 

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ج��ع��ل م��ن��ط��ق��ة �ل�����ص��رق 
�لأو�������ص������ط م��ن��ط��ق��ة خ���ال���ي���ة م��ن 
�لدمار  و�أ�صلحة  �لنووية  �لأ�صلحة 
تر�خى  �أن��ه  �إىل  �ل�صامل..م�صري� 
بعقد  �ل����دويل  �لل���ت���ز�م  تنفيذ  يف 
قبل  �لغر�س  لهذ�  خا�س  موؤمتر 
�ق��ر�ب  رغ��م   2012 ع��ام  نهاية 
نهاية عام 2013 و دون �أن تلوح 
�أم��ل بعقد �ملوؤمتر  يف �لأف��ق بارقة 
..�لأمر �لذي يثري يف �أذهان �صعوب 
�لت�صاوؤل  لل�صام  �ملحبة  منطقتنا 
عن �جلدوى من �لقر�ر�ت �لدولية 
�ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  ي��ت��م��ك��ن  مل  �إذ� 
مم��ث��ا يف م��وؤ���ص�����ص��ات��ه م��ن تنفيذ 
�أب�صط تلك �لقر�ر�ت وهو �لدعوة 
�جلميع  �إت���ف���ق  م���وؤمت���ر  ع��ق��د  �إىل 
على �نعقاده ب�صبب �عر��س دولة 
�إ�صر�ئيل.  وه��ي  ذل��ك  و�ح���دة على 
تبادرو�  �أن  ننا�صدكم  �إننا  وق���ال.. 
�إىل ��صتعادة ثقة �صعوب �لعامل يف 
�مل�صرك  �لدويل  �لعمل  موؤ�ص�صات 
ر�أ���ص��ه��ا جمل�س �لأم���ن و�أن  وع��ل��ى 
عن  �ملجل�س  مب�صوؤولية  تلتزمو� 
�لأمن و�ل�صلم �لدوليني وذلك عن 
طريق �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�صبة يف 
�لوقت �ملنا�صب وبالفعالية �ملنا�صبة 
يتخذه  م��ا  تنفيذ  ع��ن ط��ري��ق  ث��م 
�أو  �إبطاء  �ملجل�س من قر�ر�ت دون 

ت�صويف . 

حت��ت ط��ائ��ل��ة �ل��ع��ق��وب��ات �ل��ر�دع��ة 
ع���ل���ى ك����ل م����ن مي����ار�����س �إب�����ت�����ز�ز� 
يف  يتمثل  م�صبوق  غ��ري  �أخ��اق��ي��ا 
عن  �لإن�صانية  �مل�����ص��اع��د�ت  حجب 
م��ن��اط��ق وم�����دن وق�����رى ب��اأ���ص��ره��ا 
�إ�صافة  �لتجويع  �صاح  و��صتخد�م 
�لتي  �لفتاكة  �لأ�صلحة  بقية  �إىل 
ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا �ل��ن��ظ��ام �ل�������ص���وري..
�آن �لأو�ن كي ي�صع  �أنه  و�أ�صار �إىل 
�مل��ج��ل�����س ح�����د� ف���ا����ص���ا و���ص��ري��ع��ا 
ملعاناة �ل�صعب �ل�صوري و�أل ي�صمح 
للنظام �ل�صوري �أن ي�صتغل قر�ر�ت 
�مل��وؤمت��ر�ت  بعقد  �ملتعلقة  �ملجل�س 
و�صيلة  �لكيميائية  �لأ�صلحة  ونزع 
و�لت�صويف.. و�لتاأجيل  للمماطلة 
هذه  يف  �ملجل�س  ت��اأخ��ر  �أن  م��وؤك��د� 
�مل��ع��اجل��ة �حل��ا���ص��م��ة ���ص��ي��وؤدي �إىل 
�إىل ملف  �صوريا  حت��ول �حلالة يف 
�صهر  بعد  �صهر�  �ملجل�س  يناق�صه 
�ل��ذي  �ل��وق��ت  �أو عاما بعد ع��ام يف 
�ل�صوريني  �أج�����ص��اد  ف��ي��ه  تت�صاقط 
قتا �أو جتويعا �أو تهجري�. وطالب 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  با�صم 
�ملوقف  معاجلة  ب�صرورة  جم��دد� 
يف �صوريا ب�صكل كامل وفوري دون 
ق�صر �لنظر على تد�عيات جرمية 
�لغوطة ونزع �لأ�صلحة �لكيميائية 
�ل�����ص��وري��ة �لم���ر �ل���ذي �أك���د عليه 
�لج��ت��م��اع  و����ص��ح و���ص��ري��ح  ب�صكل 

�ل��دول  �لأخ���ري جلامعة  �ل����وز�ري 
�لعربية �ملنعقد يف �صبتمرب �ملا�صي 
د�عيا �ىل �تخاذ �لتد�بري �لازمة 
ل���ف���ر����س وق�����ف ����ص���ام���ل لإط�����اق 
�ل�صورية  �لأر��صي  جميع  يف  �لنار 
وحظر �إ�صتخد�م �لطري�ن �حلربي 
و�ل�صو�ريخ و�لأ�صلحة �لثقيلة مع 
�آل��ي��ة مل��ر�ق��ب��ة وق���ف �إط���اق  تبني 
�إ�صر�ف �لأمم �ملتحدة.  �لنار حتت 
ول  �ل�������ص���وري  �ل�����ص��ع��ب  �إن  وق�����ال 
�ملجتمع  جتاهل  ين�صى  لن  �لعامل 
�ل������دويل حل���ل �لأزم�������ة �ل�����ص��وري��ة 
ح���ا ج���ذري���ا ف���اع���ا..م���وؤك���د� �أن 
�ل��ن��ظ��ام �ل�������ص���وري و�ل���ق���وى �ل��ت��ي 
ت����اآم����رت م��ع��ه ع��ل��ى ق��ت��ل �ل�����ص��ع��ب 
�ل�������ص���وري وت�����ص��م��ي��م��ه ب���ال���غ���از�ت 
لهم  يكون  �أل  ينبغي  �لكيميائية 
م����ك����ان يف حت����دي����د م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه..
�أن ي��و���ص��ع��و�  �أن����ه ي��ج��ب  م�����ص��ي��ف��ا 
م��و���ص��ع �مل��ح��ا���ص��ب��ة و�مل�����ص��اءل��ة عن 
�جل���ر�ئ���م �ل��ت��ي �رت��ك��ب��وه��ا �صمن 
نطاق �لعد�لة �لدولية ومن خال 
حمكمة يقدم �إليها كل من تلوثت 
�أيديهم ب��دم��اء �لأب��ري��اء وك��ل من 
�أيا  �لإن�صانية  �صد  جر�ئم  �رتكبو� 
�ل�صفري  وذك��ر  �نتماء�تهم.  كانت 
يف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه جم��ل�����س �لأم����ن 
�صرورة  عن  مب�صوؤولياته  �ل��دويل 
�مل��ت��ح��دة  �لأمم  ق��������ر�ر�ت  ت��ن��ف��ي��ذ 

�لببالوي يتعهد بالقب�ض 
على مرتكبي حادث �لكني�صة

•• القاهرة-يو بي اأي:

ح��ازم  �مل�����ص��ري  �ل����وزر�ء  رئي�س  د  تعهَّ
على  بالقب�س  �لأرب���ع���اء،  �ل��ب��ب��اوي، 
م��رت��ك��ب��ي ح����ادث �ل�������وّر�ق �ل����ذي ر�ح 
���ص��ح��ي��ت��ه ق��ت��ل��ى وج����رح����ى �أق����ب����اط، 
وق����ال  �ل����ع����د�ل����ة.  �إىل  وت���ق���دمي���ه���م 
�ل����ب����ب����اوي، خ�����ال زي�������ارة مل�����ص��اب��ي 
ي��خ�����ص��ع��ون للعاج  �ل���ذي���ن  �حل�����ادث 
�ليوم،  �لع�صكري  �ملعادي  مب�صت�صفى 
�إن �حلادث �لإجر�مي بالور�ق قد �أثار 
ح��ال��ة م��ن �ل�صخط ل��دى ك��اف��ة �أب��ن��اء 
�لوطن م�صلميه وم�صيحييه ، موؤكد�ً 
تقوم  �لأمنية  و�جلهات  �حلكومة  �أن 
�لقب�س  ل�����ص��رع��ة  م��ت��و����ص��ل��ة  ب��ج��ه��ود 
على مرتكبي هذ� �حلادث، وتقدميهم 
�لعادل  �جل���ز�ء  لينالو�  �ل��ع��د�ل��ة  �إىل 
�إز�ء م��ا �ق��رف��ت��ه �أي��ادي��ه��م �لآث��م��ة . 
�أط��ل��ق��و�  جم��ه��ول��ون  م�صلحون  وك���ان 
زفاف  حفل  خ��ال  �أقباط  على  �لنار 
�ل���ور�ق يف  �ل��ع��ذر�ء مبنطقة  بكني�صة 
�جليزة م�صاء �لأحد �لفائت، ما �أ�صفر 

عن مقتل 4 و�إ�صابة 17 �آخرين.
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العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1096 جت جز- م ر- ب-ع ن

خليفة  حميد  حممد  �صعيد  عنه  وكيا  �خليلي  خليفة  حميد  حممد  مدعي/ 
�لهند    �جلن�صية:  كوتي  مويدين  با�صيات  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�صية: 
مو�صوع �لدعوى: ف�صخ عقد وكيل خدمات  �ملطلوب �عانه/ با�صيات مويدين 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �لهند عنو�نه:  كوتي �جلن�صية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١3/١٠/3٠ موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.3٠ �صباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  ١٠/٢3/٢٠١3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/403 جت كل- م ر- ب-ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �بوظبي �لوطني �جلن�صية: �لمار�ت  مدعي عليه: جابر �صعد علي 
�صعد �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: مطالبة مالية  7٢٥3٥٥.44 درهم 
بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�صية:  �صعد  علي  �صعد  جابر  �عانه/  �ملطلوب 
�لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 
�ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  8.3٠ �صباحاً 
�لد�ري �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �صدر بتاريخ  ١٠/٢١/٢٠١3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/159 جت كل- م ر- ب-ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �صالح عبد�لهادي فرحان �لحبابي وكيا عنه/ عبد�لهادي �صالح عبد�لهادي 
و�ملطابخ  كو�ليتي  لابو�ب  �يليت  عليه:  �لمار�ت مدعي  �جلن�صية:  �لحبابي  فرحان 
�جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: مطالبة مالية 48٥٠٠ درهم- تعوي�س �ملطلوب 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�صية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  ما�صر  ��صتون  �صركة  �عانه/ 
بالن�صر)بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   ٢٠١3/١٠/٢8 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�صاعة 8.3٠ �صباحاً 
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لد�ري 
�لقل.  �يام على  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�صدر بتاريخ  ١٠/٢١/٢٠١3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/159 جت كل- م ر- ب-ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �صالح عبد�لهادي فرحان �لحبابي وكيا عنه/ عبد�لهادي �صالح عبد�لهادي 
و�ملطابخ  كو�ليتي  لابو�ب  �يليت  عليه:  �لمار�ت مدعي  �جلن�صية:  �لحبابي  فرحان 
تعوي�س  درهم-   48٥٠٠ مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت   �جلن�صية: 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�صية:  �لهند�صية  لا�صت�صار�ت  نيك�صت  �صركة  �عانه/  �ملطلوب 
بالن�صر)بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   ٢٠١3/١٠/٢8 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�صاعة 8.3٠ �صباحاً 
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لد�ري 
�لقل.  �يام على  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�صدر بتاريخ  ١٠/٢١/٢٠١3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2019 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�صهات  ماك  �ل�صيد/  ميثلها  �ل�صري�ميك  و�عمال  �ل�صحية  لاعمال  �ملز�حم  مدعي/ 
�ل�صيد  ميثلها  �لوىل  �ملتقدمة  �صركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�صية:  ماك  حنني 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت    �جلن�صية:  �ل�صباغ  �بر�هيم  جمعه  خالد 
خالد  �ل�صيد  ميثلها  �لوىل  �ملتقدمة  �صركة  �عانه/   �ملطلوب  درهم   ٢١٥٠٠٠ مببلغ  
جمعه �بر�هيم �ل�صباغ �جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر)جتديد من �ل�صطب( حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى ة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١3/١١/٢4 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.3٠ �صباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�صة 
وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لتجارية   �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة 
�جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  ١٠/٢٢/٢٠١3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1327 جت كل- م ت-ب- اأظ

حممد  �صلطان  عليه:  مدعي  م�صر   �جلن�صية:  �صليمان  حممود  �حمد  مدعي/ 
 3.67٢.٢79 �جمايل  تعوي�س  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت   �جلن�صية:  �ملا  ح�صني 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�صية:  �ملا  ح�صني  حممد  �صلطان  �عانه/   �ملطلوب  درهم  
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  
�ملو�فق ٢٠١3/١١/٢٠ موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.3٠ 
�صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
�يد�ع مذكرة بدفاعك  بو��صطة وكيل معتمد وعليك  �و  �آل نهيان  �صخ�صيا  مبع�صكر 
و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �صدر بتاريخ  ١٠/٢3/٢٠١3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2385 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي  �لمار�ت   �جلن�صية:  �لزعابي  بوعتابة  حممد  �بر�هيم   علي  جا�صم  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�صوع  �جلن�صية:باك�صتان  و�خرون  حممود  �صياء  عثمان  حممد  عليه: 
�خر�ج �ملدعي من رخ�صة جتارية �ملطلوب �عانهما/١-حممد عثمان �صياء حممود 
بالن�صر   عنو�نه:  باك�صتان  �جلن�صية:  �هلل  رحمه  حممود  ٢-زيا  باك�صتان  �جلن�صية: 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
٢٠١3/١١/١٢ موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.3٠ �صباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�صكر 
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  نهيان   �آل 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. 

�صدر بتاريخ  ١٠/٢٢/٢٠١3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/358 عم جز- م ع-ب- اأظ

�بوظبي �ل�صامي �جلن�صية: �لمار�ت مدعي عليه: ح�صن  مدعي/ م�صرف 
م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع  �ل�صود�ن  �جلن�صية:  بابكر  حممد  عبد�ملجيد 
عمالية  �ملطلوب �عانه/ ح�صن عبد�ملجيد حممد بابكر �جلن�صية: �ل�صود�ن   
عنو�نه: بالن�صر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   ٢٠١3/١٠/٢9 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.3٠ �ل�صاعة  باحل�صور 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا  مول   مزيد   - ز�يد  بن  حممد  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�مل�صتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

٢٠١3/9/٢٢
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/995 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/ عائ�صة عي�صى علي �لزعابي �جلن�صية: �لمار�ت   مدعي عليه: حممد 
طاق  �لدعوى:  مو�صوع  �ل�صعودية  �جلن�صية:  �لرخيمي  �بر�هيم  �صالح 
�صالح  حممد  �عانه/  �ملطلوب  �ل�صد�ق  موؤخر  �لبناء+  روؤية  نفقة+  لل�صرر+ 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �ل�صعودية  عنو�نه:  �لرخيمي �جلن�صية:  �بر�هيم 
 ٢٠١3/١١/٠4 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �صباحاً   8.3٠ �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�صاء �صخ�صيا �و 
بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  

٢٠١3/١٠/٠7
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/476 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �صعادة/ �صقر �صيف �ملحريبي �جلن�صية: �لمار�ت  �ملنفذ �صده 
�عانه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صناعية  للم�صاريع  �ناناكون�صلت   :
�ن  بالن�صر مبا  �لمار�ت عنو�نه:  �ل�صناعية �جلن�صية:  للم�صاريع  �ناناكون�صلت 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم   وحدد 
لنظره جل�صة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١3/١١/١7 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
باملقر  �لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�صور  مكلف 
�لرئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاه، تفاديا لتخاذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1503 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
 : �صده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�صية:  �لعقارية  �م  بي  �م  �صركة  �لتنفيذ/  طالب 
�عانه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  �للكروميكانيكية  للمقاولت  حتويل 
حتويل للمقاولت �للكروميكانيكية �جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر مبا 
رقم    �لدعوى  يف  �ل�صادر  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن 
وحدد لنظره جل�صة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١3/١١/٠3 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
�لكائنة  �بوظبي  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�صور  مكلف  فانت 
باملقر �لر ئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاه، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم اليجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/635 ت  عام- م ر-ت- ع ن(
�ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صيار�ت  لتاجري  غنتوت  موؤ�ص�صة  �لتنفيذ/  طالب 
�ن�س موفق  �عانه:   �ملطلوب  فل�صطني    �ن�س موفق خليل �جلن�صية:   : �صده 
خليل �جلن�صية: فل�صطني  عنو�نه: بالن�صر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢٠١3/3١6 مد جز- م ر-ب-ع ن  
وحدد لنظره جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١١/١8 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
فانت مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر 
�لرئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ل�صد�د مبلغ  6٠٠ درهم + م�صاريف 
�لدعوى ١٠٠ درهم + ٢٠٠ درهم ر�صوم �لتنفيذ +6٠٠ درهم ر�صوم �عانات بالن�صر    

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/752 ت عام- م ر-ت- ع ن(
�ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صيار�ت  لتاجري  غنتوت  موؤ�ص�صة  �لتنفيذ/  طالب 
�صده : و�صيم زهري كتابه �جلن�صية: �صوريا  �ملطلوب �عانه: و�صيم زهري كتابه 
تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�صر  عنو�نه:  �صوريا   �جلن�صية: 
�ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢٠١3/383 مد جز- م ر-ب-ع ن  وحدد 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   ٢٠١3/١١/١9 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�صة  لنظره 
فانت مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر 
�ل�صد�د مبلغ  �ل�صند �عاه  لتنفيذ  بو��صطة وكيل معتمد  �و  �لرئي�صي �صخ�صيا 
 ٢٠٠  + بالن�صر  �عانات  درهم   6٠٠ �لدعوى  درهم م�صاريف   ١٠٠+ درهم   ١٠٠٠

درهم ر�صوم �لتنفيذ. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/760 ت عام- م ر-ت- ع ن(
�ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صيار�ت  لتاجري  غنتوت  موؤ�ص�صة  �لتنفيذ/  طالب 
�صده : �صياء نظر خان زربه خان �جلن�صية: �فغان�صتان   �ملطلوب �عانه:  �صياء 
نظر خان زربه خان �جلن�صية: �فغان�صتان عنو�نه: بالن�صر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢٠١3/39١ مد جز- م 
ر-ب-ع ن  وحدد لنظره جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق ٢٠١3/١١/١9 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاه 
�عانات  درهم   6٠٠ �لدعوى  م�صاريف  درهم   ١٠٠+ درهم   7٠٠ مبلغ  �ل�صد�د 

بالن�صر + ٢٠٠ درهم ر�صوم �لتنفيذ. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/539 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ �صامل �صيف ر��صد �صيف �ل�صام�صي �جلن�صية: �لمار�ت   �ملنفذ 
�عانه:   جمال  �ملطلوب  بنغادي�س   �صودري �جلن�صية:  �لدين  : جمال  �صده 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�صر  عنو�نه:  بنغادي�س  �جلن�صية:  �صودري  �لدين 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢٠١٢/٥١7 جت كل- م 
ر-ب ع ن  وحدد لنظره جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق ٢٠١3/١١/٢6 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�صور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�صي �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاه   

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/674 بالن�سر

موؤ�ص�صة  �عانه:  �ملطلوب  �ر�صد عبد�لر�صيد   �ملدعى : حممد 
حممد  �هلل  عبيد  وميثلها  �ل�صباغ  لعمال  �حلديث  �لتوفيق 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملدعي رفع  �ن  بالن�صر مبا  �لعنو�ن:  �عظم   
�عاه وحدد يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١١/١١ موعد� لنظرها 
�م��ام جلنة ف�س  ١٢ ظهر�  �ل�صاعة  باحل�صور  فانت مكلف  ل��ذ� 
�ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 

معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/243  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهم/١- �صركة بايكنج تكنولوجيز �س م ح ٢- �صركة �صيماكو 
ميدل �ي�صت �س م ح 3- �نطونيو�س جو�صفو�س �رنولدو�س  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / كافترييا لذيذ- وميثلها �صاحبها/ �حفاد �حمد 
حممد عي �لفو�ل وميثله: ر��صد �حمد ر��صد بن �صبيب  نعلنكم بان �ملحكمة 
قررت بجل�صتها �ملنعقدة  بتاريخ ٢٠١3/١٠/١٠ يف �لدعوى �ملذكورة �عاه. 
حتددت  وقد  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �خلبري  �ل�صيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم 
بالقاعة  �صباحا   9.3٠ �ل�صاعة   ٢٠١3/١١/١9 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�صة 

ch2E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة: الك�سوف لت�سميم وانتاج االعالنات )�س. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 9٠6 ملك بابك ح�صني �ميتي وباتريكا مارباين- تيكوم  �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رق��م    ٥١٠484 �لرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: ١٠6٥٥8٥ مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�صركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ ٢٠١3/9/3٠ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   ٢٠١3/9/3٠
 3٠4 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:  احل�سابات   وتدقيق  لال�ست�سارات  و�سركاه  ي�سري 
�مل�صتند�ت  كافة  معه  �ملرقبات م�صطحباً  دي��رة-  بورحيمه  �حمد حممد  ورثة  ملك 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )4٥( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��صم �مل�صفي/ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات 
 ٠4 �ملرقبات  دي��رة-  بورحيمه  حممد  �حمد  ورث��ة  ملك   3٠4 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:   
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي 
)�س.ذ.م.م(  االعالنات  وانتاج  لت�سميم  الك�سوف  لت�صفية  �أعاه  �ملذكور 
كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ ٢٠١3/9/3٠  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى    ٢٠١3/9/3٠ بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاه، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )4٥( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1280  جتاري كلي          
�ن  �ير ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعى عليه/ ١ - �صركة ماك  �ىل 
�ملدعي /�صركة زهرة لنظم �حلماية و�لجهزة �لكهربائية ذ.م.م وميثله: يو�صف 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �ق��ام  قد  �لبحر     حممد ح�صن حممد 
بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )١٢6.7١4 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د 
�لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 9:3٠ �س  
بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/442  مدين جزئي            
�مل��ن��ان �ل�صريف   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ى عليه/ ١ - عطا  �ىل 
حممود  وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لات�صالت  �لم���ار�ت  /�صركة  �مل��دع��ي 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   6379.36( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى 
متام  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %١٢ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/511  مدين جزئي            
�مل��ع��اوي   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا  ب��ن ب�صري  �مل��دع��ى عليه/ ١ -ب�صري  �ىل 
�ن �ملدعي /�صركة �لم��ار�ت لات�صالت �ملتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   ١447٥.١٥( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعى 
متام  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %١٢ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/487  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ ١ -�صركة �ر�ية �ت�س ماجنمينت - م ح- ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
حممود  وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لات�صالت  �لم����ار�ت  /�صركة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
عليه مببلغ وقدره )١38١١.87 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم 
�لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
�صيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2010/651   جتاري كلي                  

بن عبد�ل�صام /ب�صفته �صاحب  ٢- عبد�لوهاب  )ذ.م.م(  للديكور  د�ز  تر�نز  �صركة  �ملحكوم عيهما/١-  �ىل 
بان  نعلنكم  �لقامة  و�ملوؤ�ص�صات )موؤ�ص�صة فردية(   جمهويل حمل  �ل�صركات  د����س  لد�رة  تر�نز  جمموعة 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/3/8 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/ موؤ�ص�صة حممدعمر 
بن حيدر للهند�صة و�ملقاولت- �ول: �لز�م �ملدعى عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 8٢6.38١.١٠ 
درهم ثمامنائة و�صتةوع�صرون �لف وثاثمائة وو�حد وثمانون درهم وع�صرة فلو�س مع �لفائدة �لقانونية 
ت��وؤدي مبلغ  بان  �لوىل  �ملدعى عليها  �ل��ز�م  ثانيا:    . �ل�صد�د  تاريخ ٢٠١٠/4/٢٠ وحتى متام  بو�قع 9% من 
٢٠٠.٠٠٠ درهم مائتي �لف درهم كتعوي�س جابر عن �لربح �لفائت مع �لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �صريورة 
�حلكم �لنهائي وحتى متام �ل�صد�د. ثالثا: ب�صحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم ٢٠١٠/١٢3 حجز حتفظي 
يف حدود �ملبلغ �ملق�صي به وقدره ١.٠٢6.38١.١٠ درهم مليون و�صتةوع�صرون �لف وثاثمائة وو�حد وثمانون 
�تعاب  مقابل  دره��م   ٥٠٠ ومبلغ  و�مل�صروفات  �لر�صوم  �لوىل  عليها  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  فلو�س،  وع�صرة  دره��م 
�ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�لناتو ورو�صيا يف�صالن يف حل خالفات �لدفاع �ل�صاروخي�لرئي�ض �لأذربيجاين ي�صتبدل وزير �لدفاع 
•• بروك�صل-ا ف ب:

ف�صلت دول �حللف �لطل�صي ورو�صيا يف حل خافاتها �لعميقة حول ملف �لدفاع �ل�صاروخي �حل�صا�س 
يف �جتماعها �لربعاء يف مقر �حللف �لطل�صي و�صرح وزير �لدفاع �لرو�صي �صريغي �صويغو يف �عقاب 
�نعقاد �ول جمل�س للحلف �لطل�صي ورو�صيا على �مل�صتوى �لوز�ري منذ 2011 ف�صلنا يف �لتو�صل معا 

�ىل حل لهذ� �مللف و�ملخاوف �لرو�صية ما ز�لت قائمة لكننا نو��صل �لنقا�س .
و�صرح �مني عام �لمم �ملتحدة �ندر�س فوغ ر��صمو�صن �ن على �لطرفني مو��صلة �لنقا�س ب�صر�حة 
ومبا�صرة لتجاوز �خلافات . و��صاف �مام �ل�صحافيني لي�س �صر� �ننا مل نتو�صل حتى �لن �ىل كيفية 

�لتعاون يف ملف �لدفاع �ل�صاروخي .
وهذ� �لربنامج �لذي ي�صتند �ىل تكنولوجيا �مريكية مو�صع خاف ��صا�صي منذ �صنو�ت بني �حللف 
�لطل�صي ورو�صيا ويطرح �حللف �لربنامج على �نه يهدف �ىل حماية �لدول �لوروبية �لع�صاء من 

�حتمال تهديد بال�صتي �ير�ين لكن رو�صيا تعتربه خطر� على �منها.

•• باكو-ا ف ب:

على  علييف  �لهام  �لذربيجاين  �لرئي�س  �ق��دم 
�لدفاع  وزير  با�صتبد�ل  متثلت  مفاجئة  خطوة 
منذ  �ملن�صب  ه��ذ�  ي�صغل  �ل��ذي  �لنفوذ  �لو��صع 
�صنو�ت، مب�صوؤول كبري من �جلي�س، يف �حلكومة 
�جلديدة �لتي �علنت ت�صكيلتها م�صاء �لثاثاء.

فقد ��صتبدل �صفر �بييف �لذي كان يتوىل وز�رة 
�لدفاع يف هذه �جلمهورية �ل�صوفياتية �ل�صابقة 
ق��و�ت  بقائد   ،1996 منذ  �ل��ق��وق��از  ج��ن��وب  يف 
مر�صوم  يف  ج��اء  كما  غ�صانوف،  ذ�ك��ر  �لد�خلية 

�ل�صو�ت، وهو فوز  %85 من  بح�صوله على 
�صابته م�صاكل كبرية ، كما ذكرت منظمة �لمن 
و�لتعاون يف �وروبا. وتتنازع �ذربيجان و�رمينيا 
�ملجاورة منطقة ناغورين كر�باخ �ملجاورة �لتي 
د�ئما ما حت�صل ب�صببها ��صتباكات م�صلحة بني 

�لقو�ت �لرمنية و�لذربيجانية.
�لك��رثي��ة  ذ�ت  �ل�صغرية  �ملنطقة  ه��ذه  وك��ان��ت 
�لرم��ن��ي��ة �ل��ت��ي �حل��ق��ت ب��اأذرب��ي��ج��ان يف �حلقبة 
30 �لف  �ل�صوفياتية، �صببا حلرب ��صفرت عن 
 1988 ب���ني  �ل��اج��ئ��ني  �لف  وم���ئ���ات  ق��ت��ي��ل 

و1994.

ف��وز� �صاحقا يف �لنتخابات  �ل��ذي حقق  علييف 
�لرئا�صية يف �لتا�صع من ت�صرين �لول-�كتوبر، 
لي�صغل هذ� �ملن�صب للمرة �لثالثة على �لتو�يل. 
وياأتي هذ� �لعان فيما نظمت تظاهر�ت كثرية 
�ذرب��ي��ج��ان،  يف  �ل�صنة  ه���ذه  �ل�صلطات  قمعتها 
�ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى �رت���ف���اع ن�صبة �ل��وف��ي��ات خ��ارج 
�ملعارك يف �جلي�س �لذربيجاين و��صتبدل �ي�صا 
ف�صيحة  يف  �ملتورطان  و�لعمل  �ل��زر�ع��ة  وزي��ر� 
�ل�صبت  �ليمني  علييف  �لهام  �ق�صم  وقد  ف�صاد. 
لولية ثالثة بعد فوزه يف �لنتخابات �لرئا�صية 
�ل��ذي تكرث م��و�رد �لنفط و�لغاز  �لبلد  يف ه��ذ� 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ي�صتقبل �لرئي�س �لمريكي بار�ك 
�لباك�صتاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  �وباما 
وقت  يف  و��صنطن  يف  �صريف  ن��و�ز 
ي����ح����ت����دم �جل��������دل ح�������ول غ�������ار�ت 
طيار  ب��دون  �لمريكية  �لطائر�ت 
�لتي تندد بها ��صام �باد ومنظمات 

�لدفاع عن حقوق �لن�صان.
�ل���ل���ق���اء  �مل������ق������رر يف ه�������ذ�  وم�������ن 
منذ  و���ص��ري��ف  �وب���ام���ا  ب���ني  �لول 
ع����ودة �لخ����ريى �ىل �ل�����ص��ل��ط��ة يف 
باك�صتان، عقد �جتماع ثنائي تليه 
عقد  ب���دون  �صحافية  ت�صريحات 

موؤمتر �صحايف ر�صمي.
وت��ع��ت��زم �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي 
�علنت عن �صرف م�صاعدة بقيمة 
ل��ب��اك�����ص��ت��ان،  دولر  م��ل��ي��ار   1،6
�غ����ت����ن����ام ه������ذه �ل������زي������ارة ل��ب��ح��ث 
و�لطاقة  بالتجارة  تتعلق  م�صائل 
وكذلك مكافحة �لتطرف �لعنيف 
تطلقه  �ل�����ذي  �ل��ت��ع��ب��ري  ب��ح�����ص��ب 
و��صنطن على حربها �صد �لقاعدة 

وحلفائها.
لفغان�صتان  �مل���ج���اورة  وب��اك�����ص��ت��ان 

�تفاق �صيني هندي خلف�ض �لتوتر �حلدودي 
•• بكني-ا ف ب:

�برمت �ل�صني و�لهند �لربعاء يف بكني �تفاق تعاون ع�صكري يفر�س �ن 
يخف�س خماطر تفاقم مفاجئ للنز�ع �حلدودي بينهما ومل ترد تفا�صيل 
كثرية حول هذ� �لتفاق �لذي مت توقيعه بح�صور رئي�س �ل��وزر�ء �لهندي 
بعد  �ليه  �لتو�صل  مت  لكن  كيكيانغ  يل  �ل�صيني  ونظريه  �صينغ  مامنوهان 
يتنازع  �لهمايا  يف  منطقة  يف  �لتوتر  ح��دة  يف  مفاجئ  ت�صاعد  من  ��صهر 

�لعماقان �ل�صيويان �ل�صيادة فيها.
وقال يل كيكيانغ �ن هذ� �لتفاق �صي�صاعد يف �حلفاظ على �ل�صام و�لهدوء 
�لت��ف��اق  يت�صمن  �ن  �ملفر�س  وم��ن  �حل��دودي��ة  مناطقنا  يف  و�ل���ص��ت��ق��ر�ر 

ب�صورة خا�صة تد�بري لتح�صني �لتو��صل بني �جلي�صني.

مقتل 37 مت�صددً� يف هجمات بنيجرييا 
•• مايدوجوري-رويرتز:

يف  ح��ر�م  بوكو  جماعة  م��ن  مت�صدد�   37 مقتل  �لنيجريي  �جلي�س  �أع��ل��ن 
هجمات جوية وبرية م�صركة على قو�عد للجماعة يف �صمال �صرق نيجرييا 
وذكر �جلي�س يف بيان �أن �لهجمات �لتي نفذت �لثنني ��صتهدفت مع�صكر� 
يف منطقة �لجارنو �لنائية. وت�صعد �لقو�ت �لنيجرية من عملياتها �صد 
ج��ودلك جوناثان  نيجرييا  رئي�س  �أعلن  �أي��ار حني  مايو  ح��ر�م منذ  بوكو 
�ل��ب��اد. ومل تنجح قو�ت  حالة �ل��ط��و�رئ يف ث��اث ولي��ات يف �صمال �صرق 
للباد  �أمني  �أك��رب تهديد  م��از�ل يعترب  �لن يف قمع مت��رد  نيجرييا حتى 
وقال �بر�هيم د�جنا �ملتحدث با�صم �لقو�ت �لنيجريية يف �صمال �صرق �لباد 

ت�صمنت �لعملية هجوما بريا وجويا متز�منا نفذته �لقو�ت.

ه��ي ح��ل��ي��ف ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة يف 
����ص���ر�ع���ه���ا م����ع �مل���ت���ط���رف���ني م��ن��ذ 
�ي��ل��ول-���ص��ب��ت��م��رب   11 �ع����ت����د�ء�ت 
ول���و �ن��ه��ا ت��ب��دي �ح��ي��ان��ا حتفظات 
و��صنطن  ب��ني  �لعاقات  و�صهدت 
و�����ص���ام �ب����اد �زم����ة خ��ط��رية بعد 
ت�����ص��ف��ي��ة زع���ي���م �ل���ق���اع���دة ����ص��ام��ة 
وح��دة  نفذتها  عملية  يف  لدن  ب��ن 
ك����وم����ن����دو�����س �م����ريك����ي����ة د�خ������ل 
كان  حيث  �لباك�صتانية  �لر����ص��ي 
يعي�س خمتبئا غري �ن �وباما �صعى 
يف 2012 لعقد لقاء على �نفر�د 
�ل�صابق  �لباك�صتاين  �لرئي�س  م��ع 
�آ�صف علي زرد�ري ورئي�س �لوزر�ء 
�ل�������ص���اب���ق ي���و����ص���ف ر����ص���ا ج��ي��اين 
وحتتج  دول��ي��ة.  قمم  هام�س  على 
باك�صتان بانتظام على �لغار�ت �لتي 
ت�صنها �لطائر�ت �لمريكية بدون 
�صمال  �لقبلية  �ملناطق  على  طيار 
�ل��ب��اد، وج���دد �صريف هذه  غ��رب 
�لحتجاجات �لثاثاء يف و��صنطن 
بانها عقبة كربى  �لغار�ت  و��صفا 

يف �لعاقات بني �لبلدين.
�ل��ق��اه��ا يف  وق���ال ���ص��ري��ف يف كلمة 
يف  �ود  لل�صام  �لم��ريك��ي  �مل��ع��ه��د 

على  �ل��ت�����ص��دي��د  �لوىل  �ل���درج���ة 
�لطائر�ت  هجمات  وق��ف  ���ص��رورة 
من دون طيار . وذكر بان موؤمتر� 
خل�س  باك�صتان  يف  �لح����ز�ب  ب��ني 
�ل��ط��ائ��ر�ت من  ����ص��ت��خ��د�م  �ن  �ىل 
دون طيار ل ي�صكل �نتهاكا ل�صيادة 
�ي�صا  يتم  لكنه  )�لباد( فح�صب، 
�لباك�صتانية  �جلهود  ح�صاب  على 

يف مكافحة �لرهاب.
رئي�صا  �نتخب  �ل��ذي  �صريف  لكن 
ل���ل���وزر�ء م��ط��ل��ع ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و 
�ث����ر ف����وز ح���زب���ه يف �لن��ت��خ��اب��ات 
14 ع��ام��ا على  ب��ع��د  �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
�نقاب ع�صكري، لفت  �طاحته يف 
�ىل ح��ر���ص��ه ع��ل��ى �ق��ام��ة ع��اق��ات 

ودية مع و��صنطن.
ور�ه��������ن ����ص���ري���ف خ�����ال ح��م��ل��ت��ه 
�ل��ع��د�ء  م�صاعر  ع��ل��ى  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
يف  �ملنت�صرة  لامريكيني  �ل�صديد 
�لوحيدة  �لنووية  �لقوة  باك�صتان، 
�ل����ع����امل �ل�����ص����ام����ي وج�����اءت  يف 
ن�����ص��ر منظمة  ب��ع��ي��د  ت�����ص��ري��ح��ات��ه 
ت��ق��ري��ر� ت�صمن  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��ف��و 
�نتقاد�ت �صديدة لغار�ت �لطائر�ت 

بدون طيار.

�أوباما يلتقي �صريف و�صط جدل حول �لغار�ت 

�أخبار�ل�صاعة : ��صتقر�ر �ملنطقة هدف �إمار�تي 
•• اأبوظبي-وام:

�أك����دت ن�����ص��رة  �أخ��ب��ار �ل�����ص��اع��ة  �أن دول���ة �لإم����ار�ت 
وم�صاور�تها  حتركاتها  يف  تنطلق  �ملتحدة  �لعربية 
�إ�صاعة  �لعربية و�لدولية من حر�س حقيقي على 
�أج����و�ء �لأم���ن و�ل���ص��ت��ق��ر�ر يف �ملنطقة مب��ا يخدم 
�أه������د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل��ت��ق��دم يف دول���ه���ا وي�����ص��ب يف 
وحتت  وم�صتقبلها  حا�صرها  يف  �صعوبها  م�صلحة 
�أ�صا�صي   �إم��ار�ت��ي  ه��دف  �ملنطقة  ��صتقر�ر  ع��ن��و�ن  

قالت :
�إن���ه يف ه��ذ� �ل�صياق ج���اءت �ل��زي��ارة �ل��ت��ي ق��ام بها 
�لفريق �أول �صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لأع��ل��ى للقو�ت  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
�مل�صلحة للمملكة �لعربية �ل�صعودية �أول من �أم�س 
�ل�صعودي  �لعاهل  م��ع  خالها  �صموه  ومباحثات 
و�لعاهل  �صعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �مللك 
ب��ن �حل�صني حول  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  �لأردين 
�ل��دول��ي��ة.  �ل�����ص��اح��ة  �ملنطقة وم��ت��غ��ري�ت  ت��ط��ور�ت 
وق��ال��ت �ل��ن�����ص��رة �ل��ت��ي ي�����ص��دره��ا م��رك��ز �لإم�����ار�ت 

للدر��صات و�لبحوث �لإ�صر�تيجية .. 
�أن  �أولها  �أك��رث من معنى  �أك��دت  �ملباحثات  �إن هذه 
�أ�صا�صي  �مل��ت��ح��دة ط���رف  دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
ك��ل حت��رك ع��رب��ي للتعامل م��ع ملفات  وف��اع��ل يف 
عام  ب�صكل  وم�صكاتها  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة 
و�مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى وج���ه �خل�����ص��و���س ول��ه��ا 
�لثاقبة  وروؤ�ه����ا  �ل�����ص��اأن  ه��ذ�  يف  �مل��وؤث��ر  ح�صورها 
�لتي يحر�س �جلميع د�خل �ملنطقة وخارجها على 

�ل�صتماع �إليها و�لتعرف �إليها .
 و�أ���ص��اف��ت �أن ث��اين �مل��ع��اين ه��و �أن دول��ة �لإم���ار�ت 
�لعربية �ملتحدة حري�صة على �لنفتاح على جميع 
�إميانها  منطلق  من  �لعربي  �صياقها  يف  �لأط���ر�ف 
ب��اأه��م��ي��ة ب��ن��اء م��وق��ف ع��رب��ي م��ت�����ص��ق يف م��و�ج��ه��ة 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �مل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى �أك���رث من 
�أج��ل  �أك���رث م��ن م�صدر وذل���ك م��ن  م�صتوى وم��ن 

�ملكت�صبات  و�صيانة  �لعليا  �لعربية  �مل�صالح  حماية 
�لتنموية ل�صعوب �لعامل �لعربي. 

و�أ�صارت �إىل �أن ثالث هذه �ملعاين �أن دولة �لإمار�ت 
ورق��م  �إقليمي  ����ص��ت��ق��ر�ر  عن�صر  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�أ���ص��ا���ص��ي يف م��ع��ادل��ة �لأم����ن و�ل�����ص��ام يف �ملنطقة 
�صاحب  ق��ي��ادة  حت��ت  �حل��ك��ي��م��ة  �صيا�صتها  بف�صل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 

�لدولة  حفظه �هلل . 
و�أك�����دت �أن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ص��ي��دة يف دول���ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة تدرك ما تو�جهه �ملنطقة �لعربية 
�ملف�صلية  �ملرحلة  هذه  خال  خطرة  حتديات  من 
م��ن ت��اري��خ��ه��ا و�أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل معها م��ن خ��ال 
�مل���ب���ادرة ول��ي�����س رد �ل��ف��ع��ل وب��ن��اء ���ص��ي��ا���ص��ات وروؤى 
حيث  لها  و�لت�صدي  مو�جهتها  يف  فاعلة  عربية 
يعد �لبعد �لعربي بعد� �أ�صا�صيا وحموريا من �أبعاد 
�ل�صيا�صة �خلارجية �لإمار�تية منذ عهد �ملغفور له 
�آل نهيان   ب��اإذن �هلل تعاىل �ل�صيخ ز�ي��د بن �صلطان 

رحمه �هلل . 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �إن مو�قف دولة  وقالت 
�ل��ت��ي ع��ربت عنها ب��ال��ق��ول و�ل��ف��ع��ل خ��ال �لفرة 
�ملا�صية توؤكد �أن ��صتقر�ر �لدول �لعربية وتنميتها 
وت��ع��زي��ز �ل���ت���و�ف���ق و�ل��ت��ع��اي�����س ب���ني ���ص��ع��وب��ه��ا هي 
�لأهد�ف �لرئي�صية لها وهذ� ما يك�صف عنه بو�صوح 
موقفها جتاه �ليمن وم�صر و�ص�وريا وليبيا وتون�س 

وغريها. 
و�أكدت  �أخبار �ل�صاعة  يف ختام مقالها �لفتتاحي 
�لدعم  تقدمي  باأهمية  توؤمن  �لر�صيدة  قيادتنا  �أن 
�أو�صاعا  تعي�س  �لتي  �لعربية  �لدول  �إىل  و�مل�صاندة 
�لأو���ص��اع  ه��ذه  ت��ت��ج��اوز  حتى  وم�صاعدتها  �صعبة 
تعمل  ل  وح��ت��ى  �مل�صتقبل  �إىل  ب�صعوبها  وتنطلق 
�مل�صطربة  �لأو���ص��اع  ��صتغال  على  �لقوى  بع�س 
�ل��ت��ي ت��ع��ان��ي��ه��ا ب��ع�����س �مل��ن��اط��ق يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي 
للتدخل وتنفيذ �أجند�تها �لتي تهدد �أمن �ملنطقة 

ول تتو�فق مع �مل�صالح �لعربية �لعليا. 

م�صر توؤكد �للتز�م بخارطة �لطريق وعودة �لأمن وتنفي مز�عم �لنق�صام �ملجتمعي
•• اأبوظبي-وام:

�ملجتمعي  �لن��ق�����ص��ام  م��ن  ب��وج��ود ح��ال��ة  �مل��ز�ع��م  نفت م�صر 
�لطريق  تنفيذ خطو�ت خارطة  �ل�صري قدما نحو  ..موؤكدة 
وق���رب �لن��ت��ه��اء م��ن ك��ت��اب��ة �ل��د���ص��ت��ور و����ص��ت��ف��ت��اء �مل��و�ط��ن��ني 
�ح��ر�م  على  و�لتاأكيد  عليه  و�خل���ارج  �ل��د�خ��ل  �مل�صريني يف 
وعمل  و�لتعبري  �ل���ر�أي  حلرية  ودعمها  �مل�صرية  �حلكومة 
�ل�صحافة و�لإعام وو�صف �ل�صفري �أجمد عبد�لغفار رئي�س 
مع  هاتفي  لقاء  يف  �مل�صرية  لا�صتعامات  �لعامة  �لهيئة 
زعزعة  حم��اولت  �لربيطانية  �صي  بي  بي  تليفزيون  �صبكة 
�أكتوبر  بن�صر  �لحتفالت  و�كبت  �لتي  و�ل�صتقر�ر  �لأم��ن 
على  خارجة  جماعات  من  يائ�صة  ع�صو�ئية  حم��اولت  باأنها 
�مل�صلحة  �ل��ق��و�ت  م��ن  ناجحة  عمليات  حتقيق  بعد  �لقانون 
وخا�صة  م�صر  يف  �لأمنية  �لأو���ص��اع  ��صتعادة  يف  و�ل�صرطة 
و�ل�صرطة  �جلي�س  ق��و�ت  ق��درة  ع��دم  مز�عم  نافيا  �صيناء  يف 
�لعملية �لأمنية قائمة  �أن  و�أكد  �لأمني  �ملوقف  �إحتو�ء  على 

�خلارجني  على  �لقب�صة  �إحكام  حتى  تنتهي  ولن  وم�صتمرة 
على �لقانون وحتقيق �أمن �لوطن و�ملو�طنني �مل�صريني.

وح����ول �ن��ع��ك��ا���ص��ات �ل��و���ص��ع �لأم���ن���ي ع��ل��ى �ل�����ص��ري ق��دم��ا يف 
�لعامة  �لهيئة  رئي�س  ..�أك����د  �ل��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ب��ن��ود  تنفيذ 
�ل�صري  ع��ن  �أح���د�ث  �أي  تثنيها  ل��ن  م�صر  �أن  لا�صتعامات 
بخطى ثابتة نحو �لنتهاء من ��صتحقاقات خارطة �لطريق 
و�للتز�م بجدولها �لزمني ..م�صري� �ىل �ن �لعمل ي�صري على 
و�لآخر  �لأمن  با�صتعادة  يتعلق  �أحدهما  حمورين متو�زيني 
��صتحقاقات  و�نتهاء  �صاملة  م�صاحلة  حتقيق  نحو  بال�صعي 
خارطة �لطريق �لتي بد�أت موؤ�صر�ته بفتح �لقيد للناخبني 
�مل�����ص��ري��ني �مل��ق��ي��م��ني ب���اخل���ارج ب��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات �ل��ن��اخ��ب��ني 

لا�صتفتاء على �لد�صتور.
ويف تعقيبه على مز�عم �لنق�صام �ملجتمعي ومنع �لتظاهر�ت 
�إعان جماعة �لخ��و�ن نو�يا �لتوجه  مبيد�ن �لتحرير بعد 
و�ن  م�صروع  �ل�صلمي  �لتظاهر  �أن  �لغفار  عبد  ..�أك���د  �إل��ي��ه 
توؤكد خروج �جلماعة عن مظاهر  كافة  و�لدلئل  �ملوؤ�صر�ت 

�مل�صلحة  �لعنا�صر  منع  ه��و  �لأم���ن  دور  و�أن  كافة  �ل�صلمية 
�لإره���اب���ي���ة م��ن ت��روي��ع وت��ه��دي��د �أم����ن و���ص��ام��ة �مل��و�ط��ن��ني 
..م�صري� �إىل �أن نية �لتظاهر يف ميد�ن �لتحرير بد�أت منذ 
�لق�صاء على  بهدف  �أك��ت��وب��ر  ن�صر  �ح��ت��ف��الت  ع��ن  �لإع���ان 
بهجة �ل�صعب �مل�صري و�لدولة لن تقف مكتوفة �لأيدي يف 

مو�جهة �لإرهاب.
وحول ق�صية �ملو�طنني �لكنديني �لذين �صبق توقيفهما من 
�لإع��ام  حرية  على  �لت�صييق  وم��ز�ع��م  �مل�صرية  �ل�صلطات 
�أن  �إىل  لا�صتعامات  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �أ�صار  م�صر  يف 
وفقا  حب�صهما  وجتديد  توقيفهما  مت  �لكنديني  �ملو�طنني 
لإج��ر�ء�ت �لقانون �ملدين �مل�صري ولقيا معاملة جيدة ومل 
�نتهاء �لتحقيقات  �ملعاملة وفور  باأية �صكاوى ل�صوء  يتقدما 
�لإف���ر�ج  مت  م�صر  يف  �لكندية  �ل�صفارة  ممثلو  تابعها  �لتي 
ودع��م��ه��ا حلرية  �مل�صرية  �حل��ك��وم��ة  �ح���ر�م  م��وؤك��د�  عنهما 
�لر�أي و�لتعبري و�ل�صحافة و�لإعام يف �إطار دولة تعلو بها 

كلمة �لقانون وحترم بها �أحكام �لق�صاء.

•• الفجر – تون�س - خا�س:
�أعلنت نقابة قو�ت �لأمن يف تون�س 
�أرب��ع��ة  �أوق��ف��ت  �لد�خلية  وز�رة  �أن 
م����ن �أع�������ص���اء �مل���ك���ت���ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�أحالتهم على  �لعمل  للنقابة عن 
�ل��ع�����ص��ي��ان  ب��ت��ه��م��ة  �إد�ري  حت��ق��ي��ق 
وذلك  �لدولة  رموز  و�هانة  �ملدين 
�جلمعة  م�صاركتهم  خلفية  ع��ل��ى 
�ملا�صي يف طرد روؤ�صاء �جلمهورية 
و�حل��ك��وم��ة و�ل��ربمل��ان م��ن مر��صم 
�لدرك  جهاز  من  عن�صرين  تاأبني 
�ل���وط���ن���ي ق��ت��ا �خل��م��ي�����س خ��ال 
�إره��اب��ي��ة  م��و�ج��ه��ات م��ع جمموعة 

�صمال غرب �لباد.
وق��ال��ت �ل��ن��ق��اب��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ق��و�ت 
�صفحتها  ع��ل��ى  �ل���د�خ���ل���ي  �لأم�����ن 
�لر�صمية على في�صبوك �إن �لوز�رة 
�إيقاف عن �لعمل  �أ�صدرت برقيات 
�لعياري  نبيل  �ل��ع��ام  كاتبها  بحق 
وم�������ص���اع���دي���ه ن���ب���ي���ل �ل��ي��ع��ق��وب��ي 
حمادة  و�صكري  �جلا�صي  وخالد 

و�أحالتهم على حتقيق �إد�ري.
لاحتاد  �لر�صمي  �لناطق  و�أو�صح 
�ل���وط���ن���ي ل��ن��ق��اب��ات ق�����و�ت �لأم����ن 
�نه  خليفة  �حل���اج  ع��م��اد  �لتون�صي 
�أ���ص��ب��اب  ي��ع��رف��ون  ل  �لآن  ح��د  �إىل 

�إقالة �لأع�صاء �لأربع. 
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ك��ات��ب ع���ام نقابة 
�إقالته  مّت  �ل���ذي  �ملدنية  �حلماية 
حلمي �لو�صاتي �نه تقرر �لدخول 
�لعوينة  بثكنة  مفتوح  �إ���ص��ر�ب  يف 
�حتجاجا على قر�ر �إقالته م�صيفا 
و  متو��صلة  م��از�ل��ت  �ل��ق��ائ��م��ة  �أّن 
نقابية  وق��ي��اد�ت  �أمنيني  �صت�صمل 

�أخري من �ل�صرطة و�لّدرك .
�حلر�س  موظفي  نقابة  و�ع��ت��ربت 
�ل�����وط�����ن�����ي)�ل�����درك( و�حل���م���اي���ة 
�لكاتب  �إي��ق��اف  بالعوينة  �مل��دن��ي��ة 
ملوظفي  �لأ�صا�صية  للنقابة  �ل��ع��ام 
�لعريف  بالعوينة  �ملدنية  �حلماية 
حلمي �لو�صاتي عن �لعمل �إجر�ء 
�لعمل  �صرب  منه  �لغاية  تع�صفيا 
�لبلبلة يف  و�إدخ��ال  �لنبيل  �لنقابي 
هذ�  يف  خا�صة  �لأم��ن��ي��ني  �صفوف 

�لظرف �حل�صا�س و�لدقيق.
مت  �ل�����ق�����ر�ر  ه������ذ�  �أن  و�أ������ص�����اف�����ت 
دون �ح����ر�م �ل��ر�ت��ي��ب �لإد�ري�����ة 
�مل��ع��م��ول ب��ه��ا ك��خ�����ص��وع ك��ات��ب ع��ام 
�إد�ري  �إىل بحث  �لأ�صا�صية  �لنقابة 
وجم��اب��ه��ت��ه ب��ق��ر�ئ��ن ت��دي��ن��ه وف��ق 
�أو�صحت  جهتها  ومن  �لبيان  ن�س 
ما  �أن  للدرك  �لأ�صا�صية  �لنقابات 
ح���دث خ���ال �مل��وك��ب ك���ان تلقائيا 

ون��ّب��ه��ت �ل��ن��ق��اب��ة م��ن ج��ه��ة �أخ���رى 
��صتهد�ف  �إىل خطورة  �ل�صيا�صيني 
�ملوؤ�ص�صة �لأمنية �صو�ء بال�صحن �أو 
بال�صتفز�ز وما قد ينجر عن ذلك 
من �نق�صامات د�خل �ملوؤ�ص�صة �لتي 
قالت �إنها �نق�صامات ل تخدم غري 
�صالح �لإرهاب و�لإرهابيني ح�صب 

ن�س �لبيان.
ي�صار �إىل �أّن �لناطق �لر�صمي با�صم 
من�صر  عدنان  �لتون�صية  �لرئا�صة 
ك���ان ق���د �ع��ت��رب �أن م���ا ح���دث ي��وم 
�لعوينة  ثكنة  يف  �مل��ا���ص��ي  �جلمعة 
حركة  خ�صائ�س  كل  عليه  تنطبق 
�ل���ت���م���رد و����ص���ي���و�ج���ه ب��الأ���ص��ال��ي��ب 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة وب��ال��ت��ت��ب��ع �ل��ق�����ص��ائ��ي 
�ل��ع�����ص��ك��ري مب���ا ي�����ص��ع ح����د� ل��ه��ذ� 
�ل��ت�����ص��ي��ب وف���ق ت��ع��ب��ريه و�أع���ل���ن يف 
�ل��ق�����ص��اء  �أن  �إع����ام����ي  ت�����ص��ري��ح 
هذه  يف  فعليا  �صينظر  �لع�صكري 
�حلادثة مبقت�صى قانون �ملر�فعات 

و�لعقوبات �لع�صكرية. 
رئ���ي�������س  �أن  م���ن�������ص���ر  و�أو���������ص��������ح 
�جل����م����ه����وري����ة �ل����ق����ائ����د �لأع����ل����ى 
�لق�صاء  يكلف  ل  �مل�صلحة  للقو�ت 
رفع  حادثة  �أن  م�صيفا  �لع�صكري 
���ص��ع��ار  �رح�����ل  يف وج����ه �ل���روؤ����ص���اء 
�لثاثة لي�س �صاأنا د�خليا كما روج 

�ل�صلطة  ن��ظ��ر  ل��ف��ت  �إىل  وي���رم���ي 
�ل�������ص���ي���ا����ص���ي���ة ل����اإ�����ص����ر�ع ب���ت���اأب���ني 

�ل�صهيدين و�إكر�م �مليت ل غري.
�لنقابات كا من  وق��د نبهت ه��ذه 
�لقر�ر  و�أ�صحاب  �لإ�صر�ف  �صلطة 
ه��ذ�  �أن  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  �ل�����ص��اح��ة  يف 
�لتم�صي �لر�مي �إىل �صرب �لهياكل 
يف  ينجح  لن  و�لنقابيني  �لنقابية 
وتوظيفهم  وتركيعهم  تطويعهم 

ح�صب ما ورد يف �لبيان.
موظفي  نقابة  طالبت  جهتها  من 
�لتدخل  ل��وح��د�ت  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
��صتفز�ز  ع��ن  بالتوقف  �حل��ك��وم��ة 
�ل�����ر�أي �ل��ع��ام �لأم���ن���ي و�ل��ك��ف عن 
�لتهديد و�لوعيد على  ت�صريحات 
�لأمنيني �صعار  �ث��ر رف��ع ع��دد من 
�رحل �صد �لروؤ�صاء �لثاثة بثكنة 

�لعوينة.
�جل���ه���ات  �أّن  �ل���ن���ق���اب���ة  و�أّك�����������دت 
�إذ�  �إثبات ما  �لق�صائية قادرة على 
كان حترك �لأع��و�ن عفويا وناجتا 
هو  �أو  بالغنب  و�صعور  �حتقان  عن 

عك�س ذلك.
ب��و���ص��ع��ه  �ل��ق�����ص��اء  �أن  و�أو����ص���ح���ت 
يف ه���ذه �حل���ال���ة ت��ق��دمي م���ا يفيد 
�لعملية  ل��ه��ذه  �مل�صبق  �لتح�صري 
و�صلوع بع�س �ل�صيا�صيني ور�ء ذلك 

حتت طائلة �لعقوبات �لع�صكرية.
وي���ح���ذر م��ر�ق��ب��ون م���ن ت��د�ع��ي��ات 
ه���ذه �حل���ادث���ة وت�����ص��ارب �مل��و�ق��ف 
�ن�صقاق  ي�صاهم يف  قد  وما  ب�صاأنها 
وم��ا  وتفتيتها  �لأم��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
ي��ج��ن��ب �مل��ا���ص��ك��ني ب��احل��ك��م ح��ال��ي��ا 
يف ت��ون�����س �لن���ق���اب ع��ل��ي��ه��م من 
يف  خا�صة  �لأمنية  �ملوؤ�ص�صة  طرف 
ظ��ل �ل���ّت���وّت���ر�ت �ل�����ّص��ي��ا���ص��ّي��ة وع��دم 

�ل�صتقر�ر �لأمني.

ي�صجعون  عندما  باأنهم  يعتقدون 
م��ث��ل ه���ذ� �ل�����ص��ل��وك ه��م ي�����ص��ي��وؤون 
�لإ���ص��اءة  �أن  و�حل��ال  �إىل �حلكومة 
م��وج��ه��ة ل��ك��ي��ان �ل����دول����ة و�أع�����رب 
�لافتات  ب��اأن  �ليقني  ع��ن  من�صر 
�لتي مت رفعها كانت معدة م�صبقا 

ملوعد موكب �لتاأبني.
كما حتدث �لناطق �لر�صمي با�صم 
رئ��ا���ص��ة �جل��م��ه��وري��ة ع��م��ا �أ���ص��م��اه 
من  �لعديد  دخ��ول  ب�صاأن  ت�صاها 

ثكنة  �إىل  تنتمي  ل  �لتي  �لعنا�صر 
�لّدرك بالعوينة و�لتي قال �نه مل 
تكن لها �صفة للدخول �إليها وذلك 
يف �إ�صارة �إىل �ملنتمني �إىل �لنقابات 

�لأمنية.
ودع�������ا م��ن�����ص��ر يف ه������ذ� �ل�����ص��ي��اق 
�مل�صوؤولني �لنقابيني �لأمنيني �إىل 
و�لإج���ر�ء�ت  �لقو�نني  من  �لتثبت 
�تخاذ  �أو  ت�صريح  ب��اأي  �لقيام  قبل 
�أية قر�ر�ت قد تت�صبب يف دخولهم 

�صاأن يرتبط  و�إمن��ا هو  �لبع�س  له 
و�خلارجي  �لد�خلي  �لدولة  باأمن 

على حد قوله.
ولحظ �أن حادثة �لعوينة كان من 
بني  جم���زرة  �إىل  ت���وؤدي  �أن  �ملمكن 
�ملجموعة �ملحتجة و�لأمن �لرئا�صي 
�أه��ل��ي��ة وب��ال��ت��ايل قد  �إىل ح���رب  �أو 
ح�صب  د���ص��ت��وري  ف���ر�غ  يف  تت�صبب 
ت���ق���دي���ره م��ن��ت��ق��د� م����ن و���ص��ف��ه��م 
باملعار�صني �لهو�ة �لذين قال �إنهم 

على خلفّية طرد الروؤ�ساء الثالثة

�إقالت تثري غ�صب �لأمنيني يف تون�ض 

�حتجاجات �عو�ن �لدرك �لتون�صي
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العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1364/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

�مل�صتاأنف : �صعيد علي عبيد �بو �صب�س �ل علي �جلن�صية: �لمار�ت   �مل�صتاأنف 
مو�صوع  �لمار�ت   �جل�صنية:  و�خرون  ذ.م.م  �لعقارية  ر��صيات  �صركة  عليه: 
و�لق�صاء  �لدعوى  برف�س  ق�صي  و�لذي  �مل�صتاأنف  �حلكم  �لغاء   : �ل�صتئناف 
جمدد� بالطلبات �لو�ردة يف �صحيفة. �ملطلوب �عانه/ �صركة �لقدرة �لعقارية 
ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت  �لعنو�ن: بالن�صر مبا �ن �مل�صتاأنف قد ��صتاأنف �حلكم 
لنظره  وحدد  �أظ   ب-  ت-  م  كل-  جت   ٢٠١٢/٢٢33 رقم   �لدعوى  يف  �ل�صادر 
�ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�  �ملو�فق ١٠/٢8/٢٠١3  �لثنني  يوم  جل�صة 
9.3٠ �صباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��صتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�صكر 
�آل نهيان �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/365  مدين جزئي          
�ىل �ملدعى عليه / ١ - روب لل مينهنجار�م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�صركة �لتامني �لعربية �ل�صعودية �ملحدودة )�بوظبي( وميثله: عبد�لرحمن عمر 
عبد�هلل خمري   قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
مببلغ وقدره )١7.378 درهم( و�لر�صوم  و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢9 �ل�صاعة 8.3٠ �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�لق��ل.ويف حالة  �يام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة  مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
       اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1720 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�صية:  عبد�حل�صني  �لر�صيد  هارون  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت  �جلن�صية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لد�لية  ركن 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لد�لية  ركن  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه 
وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.3٠ �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول �صخ�صيا �و بو��صطة 
عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

٢٠١3/١٠/٠7
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/486 مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/ �صلطانة ي�صلم عبود بوكالة �صاح عبد�لعزيز �حمد �صعان �جلن�صية: 
�لمار�ت    �جلن�صية:  عمر  �لعمري  معوي�س  �لعمري  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
�ملطلوب  درهم      348٠٠ بقيمة  �صيارة  بت�صليح  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع 
�عانه/  �لعمري معوي�س �لعمري عمر �جلن�صية: �لمار�ت    عنو�نه: بالن�صر 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 
8.3٠ �صباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة 
�لق�صاء  �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �صدر بتاريخ  ١٠/٢3/٢٠١3
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
       اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/834 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�صية:  حق  �نو�رول  �لدين  ��صر�ف  مدعي/ 
�لنقطة �خل�صر�ء للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: 
�لعامة  للمقاولت  �خل�صر�ء  �لنقطة  �عانه/   �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر)كاخر �جل(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
موعد�   ٢٠١3/١٠/٢9 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.3٠ �صباحاً �مام �لد�ئرة 
�صخ�صيا  �لعمالية-  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثانية 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر 

بتاريخ  ١٠/٢٢/٢٠١3
قلم املحكمة                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1869 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ �صيف �ل�صام من�صري �صيخ �جلن�صية: بنغادي�س �ملنفذ �صده 
: بينتا فور�س للمقاولت �لعامة �س.ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه:  
بالن�صر  �لمار�ت  عنو�نه:  �لعامة �س.ذ.م.م �جلن�صية:  للمقاولت  بينتا فور�س 
�لدعوى  يف  �ل�صادر  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
رقم ٢٠١3/١774 عم جز-م ع- ب-�أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  ٢٠١3/١٠/3٠ موعد� 
وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم العمايل                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �ملو�طن /كلفوت علي م�ساعد عبداهلل املن�سوري /بطلب 
�ىل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئ ق�صم �لتوثيقات بتغيري ��صمه 

من )كلفوت( �ىل ) �سدام(
باملحكمة  �ملذكور  �لق�صم  �ىل  به  يتقدم  �عر��س  لديه  فمن 

خال ١٥ يوما من تاريخ ن�صر �لعان .
امل�ست�سار/ خالد �سعيد الرا�سدي    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت /زينب يو�سف علي احلو�سنى  /  �ىل حمكمة �بوظبي 
)زينب(  من  ��صمها  تغيري  بطلب  �لتوثيقات  ق�صم  �لبتد�ئ 

�ىل) مهره( 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�صم  �ىل  به  يتقدم  �عر��س  لديه  فمن 

خال ١٥ يوما من تاريخ ن�صر �لعان .
 خالد �سعيد الرا�سدي    
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
  اخطار يف الق�سية التنفيذية - رقم 2013/12  تنفيذ عام 

�ىل �ملحكوم عليه /موؤ�ص�صة حول �لعامل لد�رة �لعقار�ت عنو�نه: بالن�صر - قد 
�صدر �صدك �ل�صند �لتنفيذي �ملرفق رقم ٢٠١٢/34٥3 ل�صالح �ملدعي/ �صركة 
روتند� ملقاولت �لعامة ذ.م.م مطالبة مالية ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب 
تنفيذ �حلكم �صالف �لذكر ودفع ر�صوم �ملحدد لذلك، لذ� عليك �لقيام بتنفيذ 
�حلكم خال خم�صة ع�صرة يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.  كما نخطركم 
بانه قد حتديد جل�صة ٢٠١3/١٠/3١ حل�صورك باد�رة �لتنفيذ �ل�صاعة )8.3٠( 
�س ويف حالة تخلفك عن �حل�صور ف�صتتخذ يف حقك �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�صبة . �صدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ ٢٠١3/١٠/٢١ م .
القا�سي/ ه�سام حممد الرتيكي     

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

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
  اعالن احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/231

�لد�ري��ة  و�ل�صت�صار�ت  للتجارة  �لم��ار�ت  فينك�س  /�صركة  عليه  �ملحكوم  �ىل 
ذ.م.م �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�صر - نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق ٢٠١3/١٠/7 قد 
حكمت عليك �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�صالح حممود علي 
بالز�م  �حل�صوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �صوريا  �جلن�صية/  تامر 
�مل�صرف �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 4٠٠٥83 درهم و�لفائدة 
�لتاخريية بو�قع ٥% �صنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د 
�لتام مبا ل يجاوز ��صل �لدين وبامل�صاريف وبرف�س ماعد� ذلك من طلبات.  
حكما قابا لا�صتئناف خال 3٠ يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل  لت�صلمك هذ� 

�مل�صتند. �صدر بتوقيعي وختم �ملحكمة �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢٠م.
قلم دوائر املحكمة العمالية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
   حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/719 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر

و�ئ��ل  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�لعامة  �قام �ملدعي/موؤ�ص�صة عبيد للتجارة  عبد�ل�صتار �صبلي جن�صيته: �صوريا  
 ٢٠١3/7١9 �لدعوى   ٠٥٠646١١49  : ت  �لب�صتان-  عجمان-  عنو�نه:  و�لتوزيع 
مدين جزئي- عجمان   - ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ ١٠.٠٠٠ درهم + �لر�صوم 
�مام  باحل�صور  مكلف  فانت   ٢٠١3/644 رق��م  �لد�ء  �م��ر  ملف  �صم  و�مل�صاريف 
�و بو��صطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �صخ�صيا 
�ملو�فق يوم ١7 من �صهر نوفمرب ل�صنة ٢٠١3 وذلك للنظر يف  �ل�صاعة 8.3٠  يف 

�لق�صية بو�صفك مدعى عليه. حترير� يف ١٠/٠6/٢٠١3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :٢٠١3/387 ك.ع.ح
عجمان:�ل�صيد/ و�لت�صديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   

جون�صون نامبيا توكودى ر�مبايل �جلن�صية: �لهند وطلب �لت�صديق على حمرر يت�صمن 
د�ئرة  من  و�ملرخ�صة  الديزل/ذ.م.م(  لتجارة  )�سليكو  �لتجاري  �ل�صم  يف  :تنازل 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )6433٢( و�مل�صجل لدى غرفة �لتجارة 
و�ل�صناعة بعجمان �ل�صيد:�بوبكر بوتان بيدياكال تت�صالت �جلن�صية: �لهند مبو�فقة: 
�حمد حممد رحمه حممد �ملزروعي �جلن�صية: �لمار�ت حممد �صليم ماد�ي كولمانيل 
�جلن�صية: �لهند حممد م�صطفى م�صطفى �جلن�صية: �لهند  ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء 

��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24   

    زحل لتجارة املخلفات املعدنية/ذ.م.م
 نعلن للجميع بان �ل�صركة �ملذكورة �عاه هي : زحل لتجارة �ملخلفات 
�ملعدنية/ذ.م.م   -�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة    تا�ص�صت يف �مارة عجمان 
مبوجب قانون �ل�صركات �لحتادي  رقم  )8( ل�صنة )١984( وتعدياته 
مرخ�صة يف بلدية عجمان و�صجلته بالبلدية  حتت رقم )٥٠974( وقد 

قرر �ل�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني �ل�صادة.
  موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات     

�لتقدم  �و �عر��س  لل�صركة فعلى كل من له �ي حق   م�صفى  قانوين 
�لقانوين �ملذكورة �عاه خال مدة )4٥( يوما من تاريخ  به للم�صفي 
ن�صر �لعان وعلى �لعنو�ن �لتايل: �مارة عجمان ،  هاتف:747٠98٠  ، 

�س.ب:٥6٢8   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :١988/     
بن  �صلطان حممد  زوج��ة عبد�هلل  �ل�صيدة /فاطمة خليفة  بان  للجميع  ليكن معلوما   
 )%٥١( �لبالغة  ح�صتها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب  �جلن�صية  �مار�تية  �صبت- 
وذلك �ىل �ل�صريك �لثالث/ حممد عبد�هلل جمعه �صعيد �لظاهري - �مار�تي �جلن�صية 
وحيث �ل�صيد- حممد ��صرف �بر�هيم- باك�صتاين �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�صته �لبالغة )49%( �ىل �ل�صيد/ عابد حممود حممد بخ�س- باك�صتاين �جلن�صية  
يف ) �جلمالية لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت ذ.م.م( رخ�صة رقم )١١8٥8١(.  وعما لن�س 
�ملادة )١6( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )٢٢( ل�صنة ١99١م يف �صان �لكاتب �لعدل.  
فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق على �لجر�ء �مل�صار �ليه 
بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك تقدمي طلب 

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

مكتب دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :١98٥/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيدة /�ل�صيده حممود �صمري �بر�هيم ��صماعيل، 
�صالون   ( يف  ح�صتها   كامل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع  يف  ترغب  �جلن�صية  م�صرية 
�صناء  �ل�صيدة/  �ىل  وذلك   )7١8٥69( رقم  رخ�صة  لل�صيد�ت(  �لبي�صاء  �لفر��صة 
3 من  �مل��ادة )١6( فقره  لن�س  تون�صية �جلن�صية.   وعما  �حل��د�د-  بنت كمال 
�لقانون �لحتادي رقم )٢٢( ل�صنة ١99١م يف �صان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�صى 
ن�صر هذ� �لعان للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد 
تقدمي  ذل��ك  �عر��س حيال  �ي  لديه  �لع��ان فمن  ه��ذ�  تاريخ  ��صبوعني من 

طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 
مكتب دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2092 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ بنك �لحتاد �لوطني �جلن�صية: �لمار�ت مدعي عليه: عارف ح�صني 
مالية    مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �جلن�صية  �مار�ت  �ملن�صوري  ح�صن  طالب 
�جلن�صية   �مار�ت  �ملن�صوري  ح�صن  طالب  ح�صني  عارف   : �عانه/   �ملطلوب 
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر   عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق ٢٠١3/١٠/3١ موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.3٠ �صباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�صكر �آل نهيان  �صخ�صيا �و بو��صطة 
�مل�صتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور�  وكيل معتمد وعليك 

قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل.  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/620  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ ١ - �صيهاب �لدين �صاين �لدين قا�صم �ح�صان  جمهول حمل �لقامة 
حممود  وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لات�صالت  �لم����ار�ت  /�صركة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(  وقدره )٢١.4٠46  عليه مببلغ 
�لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم 
�لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
�صيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/483  مدين جزئي            
�لقامة  ك��دف��ور   جمهول حمل  - مانع حممد كدفور عبد�هلل   ١ �ملدعى عليه/  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /�صركة �لمار�ت لات�صالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�لر�صوم و�مل�صاريف  وقدره )١١.٢9٠.٠6 درهم( 
بو�قع ١٢% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة  ���س    8:3٠ �ل�صاعة   ٢٠١3/١٠/٢8 �مل��و�ف��ق 
باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
�صيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

                         �ىل �ملدعي عليه/�بو �خلري ل�صيانة �ملبانى   جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١3/١١/١7 �ل�صاعة 8:3٠  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�صافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثاث  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�صوم و�مل�صاريف و�حلكم م�صمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�صية
36١٥/٢٠١3/١3
36١3/٢٠١3/١3
36١4/٢٠١3/١3

م
١
٢
3

��صم �ملدعي
حممد �صيبون علي �صلطان علي

�صهيد �ل�صام بهادور عامل
�صاند�ن مال كار �رجون مال كار

مبلغ �ملطالبة
٢3697 درهم �صامل تذكرة �لعودة
٢١9١3 درهم �صامل تذكرة �لعودة
٢3697 درهم �صامل تذكرة �لعودة

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
   اعالن عن بيع اموال منقولة وغري منقولة باملزاد العلني

يف الق�سية رقم 2004/318 انابة
ر��س  تعلن حمكمة  �لبتد�ئية،  دب��ي   �لينا من حمكمة  �ل���و�ردة  �لن��اب��ة  على  بناء   
لها  �مل�صاعدة  و�لآلت  برتوي  ك�صارة  بيع  عن  �لتنفيذ-  د�ئ��رة  �لبتد�ئية-  �خليمة 
�لعائدة ملكيتها للمحكوم عليها/ موؤ�ص�صة برتوي للمقاولت �لعامة ل�صاحبها عطا 
�هلل ح�صني برتودي باملز�د �لعلني عن طريق �صركة �لمار�ت للمز�د�ت ل�صالح �ملحكوم 
وثاثمائة  مليونا  ع�صرة  �ربعة  للعقار)  �لتقديرية  و�لقيمة  �لقاهرة،  بنك  لها/ 
وع�صرون �لف درهما لغري( وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١3/١١/6 �ل�صاعة �لثانية 
�و�لط��اع عليه  �و �لعر��س  �مل��ز�د  بال�صر�ك يف  ع�صر ظهر�. فعلى من يرغب 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �ثناء �لدو�م �لر�صمي وحتى جل�صة �ملز�د �ملذكورة.
رئي�س ق�سم التنفيذ
عي�سى كرم االأمريي

حكومة را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     
 اعالن للم�ستاأنف �سده - بالن�سر

 �مل�صتاأنف: �ية �صي �ي �لعقارية 
ا�ستئناف رقم 403 ل�سنة 2012 مدين كلي

�ل�صادر  �ل�صتئنافية-  �لحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  �م��ر(  )حكم  ��صتئناف 
)�ل��ر����ص��د  �ىل  ك��ل��ي  م���دين   ٢٠١٢ ل�صنة   34٠ رق���م  �لق�صية  يف  ب��ت��اري��خ... 
للعقار�ت ملالكها �حمد ر��صد �لكعبي( وعنو�نه: عجمان �صارع �ل�صيخ ز�يد- 
مبنى خا�س مقابل يو�صف موتورز( �علم �ن �ل�صتئناف يف �لدعوى �عاه 
�صتنظره �ملحكمة يف �ل�صاعة 9.3٠ من يوم 4 من �صهر ١١ �صنة ٢٠١3 فان 
�صي�صمع  �ل�صتئناف  �ملعتمد فان  بو��صطة وكيلك  �و  ب�صخ�صك  مل حت�صر 

ويف�صل فيه يف غيبتك. 
  قلم ال�ستئناف     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
انذار عديل  بالن�سر
   رقم 2013/2256   

 �ملنذر/بنك �بوظبي �لتجاري / بوكالة �ملحامي عبد�هلل خمي�س �لناخي
�ملنذر �ليه: �صجاد برويز- بريطاين �جلن�صية ) جمهول حمل �لقامة(

يتوجه �ملنذر للمنذر �ليه بوجوب �صد�د �ملديونية �ملر�صدة بحقه ل�صالح بنك �بوظبي �لتجاري 
ومئتان  �ل��ف  وو�ح��د  و�ربعمائة  مايني  )ت�صعة  دره��م(   9.4٠١.٢9١.4٠( مبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ه 
وو�حد وت�صعون درهما و�ربعون فل�صا( كما يف ٢٠١3/7/١ خال ثاثون يوما ويف حالة تخلكفم 
عن �لدفع �صيلجا �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لازمة ببيع �لعقار وحدة �صكنية- �جلهة 
دبى- �ملنطقة �ملركز �لتجاري �لثانيه- قطعة �لر�س رقم  ٥١ ��صم �ملبني- �ملركز �لتجاري �لعاملي 
رزيدن�س- رقم �ملبنى ١ رقم �لوحدة ١١3- م�صاحة �لوحدة ١96.٠3 مر مربع �لطابق ١- �صند� 
للمادة ٢٥ للقانون رقم ١4 ل�صنة ٢٠٠8 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني يف �مارة دبي مع �لز�مكم بالر�صوم 

و�مل�صروفات يف حالة �نق�صاء �ملدة دون �ل�صد�د.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/157   جتاري جزئي              

�ن  �لقامة مبا  ����س.ذ.م.م   جمهول حمل  ��س.جي.��س  �ملدعى عليه /١-  �ىل 
�ملدعي: �لفار�س لتاجري �ملعد�ت �س .ذ.م.م   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
�ملنعقدة بتاريخ ٢٠١3/8/٢8 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/ �لفار�س لتاجري 
�ملعد�ت �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ وقدره )خم�صة 
وت�صعون �لف وت�صعمائة وو�حد وت�صعون فل�س( و�لفائدة عنه بو�قع 9% �صنويا 
�لف  ومبلغ  بامل�صاريف  و�لزمتها  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   ٢٠١3/3/3 تاريخ  من 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعان �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ   2013/10/24     

اعالن حكم بالن�سر
فى الدعوى رقم 2012/4702 جتاري جزئي  

عليه:  �ملدعي  �صد  ذ.م.م  للتجارة  هد�ية  �صركة  �ملدعي/  من  �ملرفوعة 
 ٢٠١3/7/٢٢ وبتاريخ   �ملحكمة  بان  نعلمك  ذ.م.م  للتجارة  لين  �صتيل 
��صدرت �صدكم �حلكم بالتايل: حكمت �ملحكمة ح�صوريا �عتباريا: بالز�م 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 649٠٠ درهم )�ربعة و�صتني �لف 
�لدعوى  تاريخ رفع  �لقانونية بو�قع 4% من  وت�صعمائة درهم( و�لفائدة 
يف ٢٠١٢/١٢/6 وحتى متام �ل�صد�د ومبا ل يجاوز ��صل �ملبلغ �ملق�صي به 

و�لز�مها بامل�صروفات ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.

قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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مع�صمية �ل�صام.. موت بطيء حتت �حل�صار 
•• دم�صق-وكاالت:

نحن �أمو�ت �صريرياً ول يوجد لدينا 
�أي م��ق��وم��ات ل��ل��ح��ي��اة، وم���ع ذل���ك مل 
�إىل  �صوتنا  �إي�����ص��ال  يف  �لأم����ل  نفقد 
�لعامل . هذه جملة مما قاله �لنا�صط 
�أبو رجب من مع�صمية �ل�صام وتك�صف 
�ل�صوء  بالغة  معاناة  ع��ن  �لتفا�صيل 
هناك، حيث يو�جه ع�صرة �آلف مدين 
�ملوت جوعاً بعدما نفدت منهم �أغلب 
و�صائل �حلياة، فا كهرباء ول وقود، 
�ل��ط��ع��ام �صوى  ومل يبق م��ن خم���زون 
تعي�س  �لعائات  و�أغلب  فقط،   5%
ع��ل��ى وج��ب��ة ط��ع��ام و�ح����دة يف �ل��ن��ه��ار، 
تتاألف من بع�س �لأع�صاب و�لزيتون، 
ورمبا �لتني �أو عر�ني�س �لذرة ملن كان 
و�صائل  �صجت  قد  وكانت  حمظوظاً. 
�ل�صهر  منت�صف  �حلكومية  �لإع���ام 
�حلايل ب�صماح �لنظام لعدد من �أهايل 
ح�صار  بعد  منها  باخلروج  �ملع�صمية 
د�م ق��ر�ب��ة ع�����ص��رة �أ���ص��ه��ر، وب���د� ذل��ك 
�أ���ص��ب��ه مب��ك��رم��ة م��ن ن��ظ��ام مل ي��ت��و�ن 
�أن���و�ع  مبختلف  �مل��ن��ط��ق��ة  ق�صف  ع��ن 
�لأ�صلحة مبا فيها �ل�صاح �لكيميائي.  
ُن��ق��ل �لأه���ايل  وح�صب �إع���ام �ل��ن��ظ��ام 
�لإره��اب��ي��ة  �لع�صابات  م��ن  �مل��ح��ررون 
�إىل عدد من مر�كز �لإيو�ء يف دم�صق 
ت��اأم��ني ك��ل م��ا يلزمهم  وري��ف��ه��ا، ومت 
عن  وبعيد�  ودو�ء  ولبا�س  طعام  م��ن 
ت��ل��ك �ل��دع��اي��ة �ل��ر���ص��م��ي��ة، ي���روي �أب��و 
رجب حقيقة ما حدث قائا �أخرجو� 

�جلز�ئر توقف 
�لتن�صيق �لأمني مع 
ليبيا ملر�قبة �حلدود

•• اجلزائر-اأ ف ب:

�لأربعاء،  جز�ئرية،  �صحف  ذك��رت 
�أوق��ف��ت  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل�صلطات  �أن 
ملر�قبة  ليبيا  مع  �لأمني  �لتن�صيق 
�ألف  �لبالغ طولها حو�يل  �حلدود 
�حلكومة  �صيطرة  لعدم  كيلومر 
�مل��رك��زي��ة يف ط��ر�ب��ل�����س ع��ل��ى ه��ذه 
�خلرب  �صحيفة  و�أك����دت  �حل����دود. 
�أمرت  �أن قيادة �جلي�س �جلز�ئري 
على  �مل��وج��ودة  �مليد�نية  �ل��وح��د�ت 
ط����ول �حل������دود م���ع ل��ي��ب��ي��ا، ب��ع��دم 
�أو  �مل��ع��ل��وم��ات  ت���ب���ادل  �أو  �ل��ت��ع��اون 
�ل��ت��ن�����ص��ي��ق �لأم���ن���ي م���ع ك���ل وح���دة 
م��وج��ودة  ن��ظ��ام��ي��ة  غ��ري  ع�صكرية 
على �حلدود، بعد �صيطرة ف�صائل 
وك���ت���ائ���ب م�����ص��ل��ح��ة، �أغ��ل��ب��ه��ا غري 
ن��ظ��ام��ي ع��ل��ى م��ن��اط��ق و����ص��ع��ة من 
�حلدود �لربية بني �جلز�ئر وليبيا 
�إىل  ��صتناد�  �ل�صحيفة  و�أو�صحت 
كتائب  �أن  جز�ئرية  �أمنية  تقارير 
ت�صيطر  م��ت�����ص��ددة  ���ص��ل��ف��ي��ة  ل��ي��ب��ي��ة 
�لربية بني �جلز�ئر  �حل��دود  على 
�لتقارير،  ه��ذه  وبح�صب   . وليبيا 
ي�صيطر  م�صلحا  ف�صيا   14 ف��اإن 
ع��ل��ى �أج������ز�ء م��ه��م��ة م���ن �حل����دود 
�ل����ربي����ة ب����ني �جل����ز�ئ����ر ول��ي��ب��ي��ا ، 
يخ�صع  ل  �لف�صائل  ه��ذه  و�أغ��ل��ب 

لل�صلطة �ملركزية يف طر�بل�س .

حاولو� �خلروج، مما �أدى �إىل �صقوط 
ع�صر�ت �جلرحى ويعترب �أبو رجب �أن 
قام  فقد  �أر�د،  ما  على  ح�صل  �لنظام 
من  �مل��دن��ي��ني  �إن��ق��اذ  عملية  بت�صوير 
م�صوؤولوه  وز�ر  �مل�صلحة،  �لع�صابات 
مر�كز �لإي��و�ء و�أج��ربو� بع�س �لنا�س 
�نتهت  �لأ�صد، ثم  لب�صار  �لهتاف  على 
�ل�صغط  تخفيف  �إىل  �لهادفة  �للعبة 
�لإع�����ام�����ي �ل���ن���اج���م ع����ن �حل���م���ات 
�صكان  لإن��ق��اذ  �أُط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �لو��صعة 

�ملع�صمية من �جلوع و�حل�صار .

2500 �صخ�س من �لن�صاء و�لأطفال 
�ل���ر�ب���ع���ة ع�����ص��رة من  مم���ن ه���م دون 
�لعمر خال يومني، وعند خروجهم 
�إىل  وو����ص���ول���ه���م  �لأول  �ل����ي����وم  يف 
�لنظام  ق���و�ت  عنا�صر  ب���د�أ  �حل��اج��ز، 
بتوزيع �خلبز عليهم.. كانو� يق�صمون 
ويرمونها  �أج��ز�ء  �أربعة  �إىل  �لرغيف 
ع��ل��ى ق��ارع��ة �ل��ط��ري��ق، وب��ال��ط��ب��ع ر�ح 
�أم��ا   . يلتقطونها  �جل��ي��اع  �لأط���ف���ال 
�ليوم �لثاين فبد� كيوم �حل�صر حيث 
جتمع �لآلف ممن يريدون �خلروج، 

ومل يعد عنا�صر �لنظام قادرين على 
�ل�صيطرة على �لو�صع، حتى �حلافات 
�لتي �أح�صروها مل تكف �جلميع، فتم 
�مل��ت��ج��م��ع��ني ب�صكل  �ن��ت��ق��اء ع����دد م���ن 
ع�����ص��و�ئ��ي وع����اد �ل��ب��ق��ي��ة �أدر�ج����ه����م . 
�عتقل  �لنظام  �أن  رج��ب  �أب��و  وي�صيف 
�ل�صليب  �أن  �إل  �لأط��ف��ال،  م��ن  ع���دد�ً 
�لأحمر و�للجنة �مل�صوؤولة عن عملية 
�لإخ������اء ت��دخ��ل��ت ك���ي ي��ت��م �لإف�����ر�ج 
عنهم. ويف �ليوم �لثالث ق�صفت قو�ت 
�لذين  �ملدنيني  جتمع  مكان  �لنظام 

�صحيفة: �أي خطة �صالم يجب �أن ت�صمل �لأ�صد 
•• لندن-وكاالت:

و�ل�صتعد�د  �ل�صورية  �ل�صام  حم��ادث��ات  مو�صوع  هيمن 
ع��ل��ى م��ق��الت وت��ق��اري��ر �ل�صحف  �ل���ق���ادم  مل��وؤمت��ر جنيف 
�لربيطانية، وذكرت �أنه لن يكون هناك �صام طاملا تدعم 
بال�صرورة  ت�صتلزم  �صام  �أي خطة  و�أن  �لثو�ر،  بريطانيا 
يف  �مل�صاركة  على  �لثو�ر  وحث  �ل�صورية،  �لقيادة  م�صاركة 
هذ� �ملوؤمتر فقد جاء م�صتهل تعليق �صحيفة ديلي تلغر�ف 
للكاتب كون كوغلني �أنه لن يكون هناك �صام يف �صوريا ما 
د�مت بريطانيا تدعم �لثو�ر. وحتدث �لكاتب عن وجود 
تناق�س متاأ�صل يف نهج وزير �خلارجية �لربيطاين وليام 

هيغ لإحياء حمادثات �ل�صام حول �حلرب يف �صوريا.
�لأط���ر�ف  جميع  �أن  على  حري�س  �أن���ه  هيغ  ناحية  فمن 
ينبغي �أن يح�صرو� موؤمتر �ل�صام �ملزمع عقده يف جنيف 
�ل�صهر �لقادم، وهذ� �قر�ح معقول متاما نظر� للحاجة 
�لتي مل تبلغ ه��ذ� �حل��د من  �لدماء  �إر�ق��ة  �مللحة لإنهاء 
قبل. لكن يف نف�س �لوقت �لذي ي�صغط فيه هيغ من �أجل 
بدعم  علنا  بريطانيا  �أل���زم  �ل�صام  حم��ادث��ات  ��صتئناف 

�لثو�ر �لذين يحاولون �لإطاحة بنظام �لأ�صد.
�أن ينجح يف حتقيق  �أن��ه لي�س باإمكان هيغ  وي��رى �لكاتب 
�ل��ن��ظ��ام بح�صور موؤمتر  �إق��ن��اع  �لأم���ري���ن، حم��اول��ة  ك��ا 
�ل�صام من ناحية بينما يجعل من �لو��صح متاما �لنتيجة 

�ملحادثات.  قبل  حتقيقها  بريطانيا  تاأمل  �لتي  �ملف�صلة 
ذريعة جيدة  بالتاأكيد  �لأ�صد  يعطي  �لأم��ر  �إن هذ�  وق��ال 
لي�س  �لغربية  �لقوى  �أن  �أ�صا�س  على  �ملحادثات  ملقاطعة 

لديها نية منحه حماكمة عادلة يف جنيف.
وحلفاوؤه  هيغ  بها  ينوي  �لتي  �لطريقة  �إن  �لكاتب  وق��ال 
حل هذه �ملعادلة �ل�صعبة هي �لتي �صتقرر بالنهاية ما �إذ� 
كانت �ملحادثات ميكن �أن حتقق �أي �صيء. فمن �لو��صح �أن 
�ملعار�صة بحاجة �إىل تطمينات لنف�صها �إذ� ما �أريد �إقناعها 
باحل�صور. ولكن �إذ� قدر للمحادثات �أن تنجح فاإن ع�صابة 
�لأ�صد �صتحتاج �إىل طماأنتهم باأنهم �أي�صا �صيح�صلون على 

حماكمة عادلة.

•• او�صلو-ا ف ب:

���ص��رح وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��روج��ي 
�لربعاء  بر�ندي  بورجيه  �جلديد 
�ن ب����اده ت���در����س ط��ل��ب��ا �م��ريك��ي��ا 
ل���ت���دم���ري ق�������ص���م م�����ن �ل����ص���ل���ح���ة 
�لكيميائية �ل�صورية على �ر��صيها 
�ل�صكندينايف  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  و���ص��ك��ل 

ف���ري���ق خ������رب�ء ل���در�����ص���ة �ل��ط��ل��ب 
�لذي تقدمت به �لوليات �ملتحدة 
يف  ق��ر�ر  تبني  بعد  �ملا�صي  �ل�صهر 
بتفكيك  ي��ق�����ص��ي  �مل��ت��ح��دة  �لمم 
�ل�����ص��وري��ة  �لكيميائية  �ل��ر���ص��ان��ة 

بحلول منت�صف �لعام 2014.
ل�����ق�����اء م��ع  ب�������ر�ن�������دي يف  وق����������ال 
�و�صلو  يف  �لج��ان��ب  �ل�صحافيني 

•• انقرة-ا ف ب:

�ردوغ��ان �لربعاء  �ل��وزر�ء �لركي رجب طيب  برر رئي�س 
�ختيار �صركة �صينية لتجهيز تركيا ب�صو�ريخ بعيدة �ملدى 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ��صتياء  �ث���ار  ق���ر�ر  يف 
و�حل��ل��ف �لط��ل�����ص��ي، م��وؤك��د� يف �لوقت 
نهائي  ق��ر�ر  قريبا عن  �لع��ان  نف�صه 

بهذ� �ل�صدد.
وقال �ردوغان متحدثا �ىل �ل�صحافيني 
يف �ن��ق��رة �ن �ل�����ص��ني ت��ق��دم يف �ل��وق��ت 
�حل��ا���ص��ر �ف�����ص��ل �ل�������ص���روط ، م�����ص��ري� 
بانتاج  تتعهد  �ل�صينية  �ل�صركة  �ن  �ىل 
يف  �لع�صو  �ل��دول��ة  تركيا  م��ع  م�صرك 
�حللف �لطل�صي، وهو �صرط ل بد منه 

بنظر باده.
و�و�صح �ردوغان �ن �ل�صلطات �ل�صينية 
و�ل��رك��ي��ة ت��خ��و���س ح��ال��ي��ا م��ن��اق�����ص��ات 
�صيقر  حمتمل  �ت��ف��اق  لتوقيع  معمقة 

هذ� �مل�صروع �ملقدر بثاثة مليار�ت دولر. 
وحر�س على �لتاكيد على �ن جلنة ي�صارك فيها مع رئي�س 
هيئة �لركان ووزير �لدفاع �صتتخذ قر�ر� نهائيا يف تاريخ 
غري حمدد بعد للبت يف �ي �تفاق وكانت �ل�صلطات �لركية 
ت�صاينا  �صركة  م��ع  مفاو�صات  ب��دء  �ملا�صي  �ل�صهر  �علنت 
ك��ورب��وري�����ص��ن،  �ك�����ص��ب��ورت  �م��ب��ورت  م��ا���ص��ي��ري  بري�صيجن 

�ت�س  �و  هونغكي  لل�صو�ريخ  �مل�صنعة  �لوطنية  �ل�صركة 
كيو9- �صام ، بعدما كانت �نقرة ��صدرت ��صتدر�ج عرو�س 
تركيا  وتعتزم  �صو�ريخ.  بطارية   12 ل�صر�ء   2009 عام 
وتنويع  و�صاروخية  جوية  هجمات  �صد  حمايتها  تعزيز 
م�����ص��ادره��ا ل��ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت و�ل��ب��ح��ث عن 
�صركاء مل�صروع �نتاج م�صرك لا�صلحة 
ثاث  ق��دم��ت  �ل�صينية  �ل�صركة  و�ىل 
�ل�صفقة  لهذه  عرو�صا  �خ��رى  �صركات 
ه���ي ���ص��رك��ة رو�����ص����وب����ورون �ك�����ص��ب��ورت 
من  �ملوؤلف  و�لكون�صور�صيوم  �لرو�صية 
�ل�صركتني �لمريكيتني لوكهيد مارتن 
�لوروب��ي  يورو�صام  وحتالف  ور�يثيون 
عر�صت  �ل�صينية  �ل�صركة  �ن  ويعتقد 

نقا تاما لتقنيتها.
غ���ري �ن �ل�����ص��رك��ة خ��ا���ص��ع��ة ل��ع��ق��وب��ات 
ل��ت�����ص��ل��ي��م��ه��ا ����ص��ل��ح��ة لي������ر�ن و���ص��وري��ا 
منتهكة �حلظر �ملفرو�س على �لبلدين 
�نقرة  خل��ي��ار  قلقه  �لبنتاغون  و�ب���دى 
�ح���ت���م���ال  ������ص����ار �لط���ل�������ص���ي �ىل  ف���ي���م���ا 
�ل�����ص��و�ري��خ م��ع �لن��ظ��م��ة و�ل������ر�د�ر�ت �لتي  ع��دم �ن�صجام 
هذه  نفى  �ردوغ���ان  �ن  غ��ري  �حلليفة.  �ل���دول  ت�صتخدمها 
ز�ل  ما  �لع�صاء  �ل��دول  بع�س  �ن  �ىل  �لن��ت��ق��اد�ت م�صري� 
لديها يف تر�صانتها معد�ت و��صلحة رو�صية و�كد �نه ل يحق 

لحد �لتدخل يف �لقر�ر�ت �مل�صتقلة �لركية.

ب��ع��د �ق���ل م��ن ����ص��ب��وع م��ن ت�صلمه 
�ل��ولي��ات  طلب  �ىل  ننظر  مهامه 
�مل��ت��ح��دة ه���ذ� بكثري م��ن �جل��دي��ة 
ونقلت �صبكة �لتلفزيون �لعامة �ن 
�آر كي عن م�صادر يف �لمم �ملتحدة 
قولها �نه طلب من �لروج �تاف 
من  ط��ن  خم�صمئة  �ىل  ثاثمئة 
50 طنا  وح���ت���ى  �ل�������ص���اري���ن  غ����از 
م��ن غ��از �خل���ردل، �ي نحو ن�صف 
�ل��ر���ص��ان��ة �ل�����ص��وري��ة �مل��ق��درة لكن 
هذه  على  �لتعليق  رف�س  بر�ندي 
�لرقام. وقال �ن على �ملفت�صني �ن 

ينهو� عملهم .
وم�����ن�����ظ�����م�����ة ح�����ظ�����ر �ل�����ص����ل����ح����ة 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �ل���ت���ي م��ن��ح��ت ه���ذه 
�ل�����ص��ن��ة ج���ائ���زة ن��وب��ل ل��ل�����ص��ام يف 
�ل����روج، م��وج��ودة يف ���ص��وري��ا منذ 
م��ط��ل��ع ت�����ص��ري��ن �لول-�ك����ت����وب����ر 
وت��خ��زي��ن  �ن��ت��اج  م��و�ق��ع  لتفتي�س 

�ل�صلحة �لكيميائية.
وق������ال �ل����وزي����ر �ل����روج����ي ل��ي�����س 
ل��دي��ن��ا خ���ربة يف ه���ذ� �مل���ج���ال كما 

لتدمري  �لتجهيز�ت  لدينا  لي�س 
�ن  م��وؤك��د�  �لكيميائية،  �مل��ك��ون��ات 
�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت يفر�س  م��ث��ل ه���ذه 
على  �ملتحدة  �لوليات  تقدمها  �ن 

�صبيل �ملثال.
وب�����ني �ل���������ص����روط �لخ��������رى ق��ب��ل 
�لوزير  �صدد  �يجابا،  �لرد  �حتمال 
عن  �ملنبثقة  �ل��ن��ف��اي��ات  ن��ق��ل  ع��ل��ى 
عملية �لت��اف �ىل بلد �خ��ر لن 
�ل������روج ل مت��ل��ك ب��ح�����ص��ب ق��ول��ه 
م�����ص��ت��ودع��ات ل��ل��ن��ف��اي��ات �ل�����ص��ام��ة 

�لع�صوية.
�صي�صكل  ذل��ك  �ن  �عتقد  ل  وق���ال 
عقبة كبرية فهناك عو�مل �خرى 
ت��ع��ق��د �لم�������ور �ك�����رث م����ن ذل�����ك ، 
يجمد  �ل���ذي  �ل�صقيع  خ�صو�صا 
�ملياه فيما تتطلب عملية  جماري 
�ملياه  م��ن  ك��ب��رية  �لت���اف كميات 
و��صاف �ن �لروج �صتعطي جو�با 
ب��ا���ص��رع وق���ت مم��ك��ن ، ل��ك��ن��ه �صدد 
كل  ع��ل��ى  للح�صول  �حل��اج��ة  ع��ل��ى 

�ملعلومات �ل�صرورية.

تقرر  �لعر�قية  �حلكومة 
�لأردن  مــع  �لــتــفــاو�ــض 
ديونها بــ�ــصــاأن  ومــ�ــصــر 

•• بغداد-وام:

�لليلة  �لعر�قية  �حلكومة  خولت 
قبل �ملا�صية وزير �ملالية وحمافظ 
وت�صوية  للتفاو�س  �ملركزي  �لبنك 
�ل��دي��ون �لأردن���ي���ة و�مل�����ص��ري��ة على 
�ل��ع��ر�ق وف���ق  �ت��ف��اق ن���ادي باري�س 
. وذك���رت وك��ال��ة �لأن��ب��اء �لأردن��ي��ة  
�لعر�قية  �أن �حلكومة  �م�س  ب��ر�  
قررت ت�صوية �لأم��و�ل �لتي قامت 
بها  بالت�صرف  �لأردن��ي��ة  �حلكومة 
حال  عليها  �لت�صوية  تعر�س  و�أن 
�لن��ت��ه��اء م��ن��ه��ا. ي��ذك��ر �أن  ن���ادي 
ب��اري�����س �لق��ت�����ص��ادي ك��ان ق��د قرر 
دي��ون  �صطب   2004 ع���ام  خ���ال 
�ل����ع����ر�ق. و�ل����ن����ادي ه���و جم��م��وع��ة 
غ���ري ر���ص��م��ي��ة م���ن �مل��م��ول��ي��ني من 
�لعامل  بلد�ن  �أغنى  من  دولة   19
�ملالية مثل  ت��ق��دم �خل��دم��ات  �ل��ت��ي 
�ل���دي���ون وتخفيف  �إع�����ادة ج��دول��ة 
�لديون علي  و�إل��غ��اء  �لديون  ع��بء 

�لبلد�ن �ملدينة و�لد�ئنة .

�أردوغان يربر �صر�ء �صو�ريخ من �ل�صني �أو�صلو تدر�ض تدمري جزء من �لكيميائي �ل�صوري

�ملجل�ض �لوطني �لفل�صطيني يدين �لإرهاب �لإ�صر�ئيلي 

لت�صكيل  ف��ر���ص��ة  ي��ك��ون  �ن  ينبغي 
ب�صلطات  تتمتع  �نتقالية  حكومة 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة ك���ام���ل���ة ت�����ص��م��ل �لم����ن 
�ل�صتخبار�تية  و�ل��ب��ن��ى  و�ل���دف���اع 
و��صاف حني يتم تاليف �حلكومة 
�ل�صد وم�صاعديه  فان  �لنتقالية، 
�يديهم  تلطخت  �لذين  �لقريبني 
بالدماء لن ي�صطلعو� باي دور يف 

�صوريا .
��صتمر�ر  �ىل  و����ص��ح��ة  ����ص��ارة  ويف 
�مل��وؤمت��ر  �نعقاد  وج��ه  يف  �لعر�قيل 

�ن ل مانع �صخ�صيا لديه للر�صح 
لانتخابات �لرئا�صية �لعام �ملقبل، 
جمدد� �لقول �ن هذ� �ملو�صوع غري 
م��ط��روح ع��ل��ى �ل��ت��ف��او���س. يف ه��ذ� 
�ل��وق��ت، �ع��ل��ن��ت �لمم �مل��ت��ح��دة �ن 
�ل��دويل �خلا�س �ىل �صوريا  �ملوفد 
�لخ�صر �لبر�هيمي �صيعقد مطلع 
ت�����ص��ري��ن �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل 
�ج��ت��م��اع��ا ج���دي���د� م���ع م�����ص��وؤول��ني 
ملوؤمتر  حت�صري�  ورو���ص��ي  �مريكي 

�ل�صام حول �صوريا.

•• بريوت-دم�صق-ا ف ب:

�فرجت �ل�صلطات �ل�صورية يف وقت 
متاأخر �لليلة قبل �ملا�صية عن 14 
�أمر�ة معتقات يف �صجونها، وردت 
مع  �لتبادل  لئحة  على  ��صماوؤهن 
�لت�صعة  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني  �مل��خ��ط��وف��ني 
�ل��ذي��ن �ط��ل��ق��و� �ل���ص��ب��وع �مل��ا���ص��ي 
بعد 17 �صهر� من �لحتجاز لدى 
�مل�صلحة،  �ملعار�صة  م��ن  جمموعة 
نا�صطة حقوقية  ذكرت  ما  بح�صب 
�صيما  �ل��ن��ا���ص��ط��ة  وق���ال���ت  ���ص��وري��ة 
ملف  كثب  ع��ن  تتابع  �ل��ت��ي  ن�صار 
�مل��ع��ت��ق��ل��ني يف �ل�����ص��ج��ون �ل�����ص��وري��ة 
ل���وك���ال���ة ف���ر�ن�������س ب���ر����س مت م��ن��ذ 
���ص��اع��ات �لإف�����ر�ج ع��ن �رب���ع ع�صرة 
���ص��ي��دة ك��دف��ع��ة م���ن لئ���ح���ة ت�صم 
جزء�  وت�صكل  �م��ر�ة   128 ��صماء 
م����ن ���ص��ف��ق��ة مت �ل���ت���و����ص���ل �ل��ي��ه��ا 
ن��ت��ي��ج��ة م��ف��او���ص��ات ���ص��ارك��ت فيها 

تركيا وقطر ولبنان.
�للو�تي  ب��ني  �ن  ن�صار  و�و���ص��ح��ت 
�فرج عنهن مريفت �حلموي، وهي 
ثالث  وه���ذ�  بال�صرطان،  مري�صة 
�عتقال لها ، م�صرية �ىل �ن زوجها 

قتل يف �ملعارك وبينهن �ي�صا رميا 
برماوي . ومبوجب هذه �ل�صفقة، 
�ف���رج �ل���ص��ب��وع �مل��ا���ص��ي ع��ن ت�صعة 
ل��و�ء  �ح��ت��ج��زه��م  �صيعة  لبنانيني 
ع��ا���ص��ف��ة �ل�������ص���م���ال �ل������ذي ي��ق��ات��ل 
�يار- �لنظام يف �صمال �صوريا منذ 
�للبنانيون  ون��ق��ل   .2012 م��اي��و 
�ل���ع���ودة �ىل  �ىل ����ص��ط��ن��ب��ول ق��ب��ل 
�ف��رج عن  نف�صه،  �لوقت  لبنان. يف 
ط��ي��اري��ن ت��رك��ي��ني ك��ان��ا خ��ط��ف��ا يف 
و�علنت  ب���ريوت.  يف  �آب-�غ�صط�س 
�مل���ج���م���وع���ة �ل���ت���ي خ��ط��ف��ت��ه��م��ا �ن 
�ل��ع��م��ل��ي��ة ت���ه���دف �ىل دف����ع �ن��ق��رة 
�لتي  �ملجموعة  على  �ل�صغط  �ىل 
حت��ت��ج��ز �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني يف م��ن��ط��ق��ة 

حدودية مع تركيا.
و�ك����د �مل��خ��ط��وف��ون �مل����ح����ررون �ن 
�خلاطفني كانو� على عاقة وثيقة 
م���ع �لت�������ر�ك �م����ا �ل�����ص��ق �ل��ث��ال��ث 
تفرج  ب���ان  فق�صى  �ل�����ص��ف��ق��ة،  م��ن 
ع�صر�ت  على  �ل�صورية  �ل�صلطات 
�صجونها.  يف  �ل�صوريات  �ملعتقات 
�للبنانية  �حلكومة  ����ص��ر�ر  ورغ��م 
ع���ل���ى ����ص���ك���ر �ل���رئ���ي�������س �ل�������ص���وري 
عملية  ت�صهيل  ع��ل��ى  �ل���ص��د  ب�����ص��ار 

�ل�����ص��وري. وق����ال رئي�س  �ل��رئ��ي�����س 
�لئتاف �حمد �جلربا يف موؤمتر 
���ص��ح��ايف ع��ق��ده ب��ع��د �لج��ت��م��اع �ذ� 
كانت بع�س �لدول ت�صعر بحر�جة 
�مل���وق���ف �لن�������ص���اين ح��ي��ال جم���ازر 
تغ�صل  �ن  وت��ري��د  وفظائعه  �ل���ص��د 
ي��دي��ه��ا م��ن��ه��ا ع���رب ت��ل��وي��ث �ي��دي��ن��ا 
باتفاق ت�صوية مذل، فانها �صت�صمع 
منها خم�س لء�ت: ل تفاو�س، ل 
���ص��ل��ح، ل �ع�����ر�ف، ل ت���ر�ج���ع، ل 
ل��ع��ج��ز �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل و����ص��اف 
�م���ا �ذ� ك���ان �مل�����ر�د �ي���ج���اد خم��رج 
لرحيل �ملجرم بعد ت�صليم �ل�صلطة 
وحم��اك��م��ة جم���رم���ي �حل�����رب من 
بجنيف2-  ف��اه��ا  �ت����و�،  ج��ه��ة  �ي 
. و�و���ص��ح �ن �لئ��ت��اف غ��ري ق��ادر 
على �لقبول بغري ذلك، لن �صعبنا 
ل���ن ي�����ص��دق��ن��ا ول����ن مي�����ص��ي معنا 
خونة  و�صن�صنف  و�ح����دة،  خ��ط��وة 

للثورة ودماء �لثو�ر .
وج�������دد �جل����رب����ا حت����دي����د ث���و�ب���ت 
�ملعار�صة للتفاو�س، م�صري� �ىل �ن 
مل��وؤمت��ر جنيف م��ن دونها  ل جن��اح 
، وه����ي: �ي���ج���اد مم����ر�ت �ن�����ص��ان��ي��ة 
ل��ل��م��ن��اط��ق �مل���ح���ا����ص���رة و�ط�����اق 

�لفر�ج عن �ملخطوفني �للبنانيني 
�ل�صجينات،  مبو�فقته على �طاق 

فان هذ� �لمر مل يح�صل.
�ل�صكوك  تخيم  �أخ����رى،  جهة  م��ن 
على �مكان �نعقاد موؤمتر جنيف2- 
حول �صوريا بحلول نهاية ت�صرين 
�ل����ث����اين-ن����وف����م����رب، ب���ع���د �ع�����ان 
جم��م��وع��ة ����ص��دق��اء ���ص��وري��ا �ن ل 
�ل�صد  ب�صار  �ل�صوري  للرئي�س  دور 
�ل��ذي  �لم���ر  ���ص��وري��ا،  م�صتقبل  يف 
يرف�س �لنظام جمرد �لبحث فيه، 
ي��وؤدي �ىل  �ملعار�صة بحل  ومت�صك 
�ل�صادر  �لبيان  �ل�صد. وبد�  رحيل 
عن دول جمموعة ��صدقاء �صوريا 
ب���ع���د �ج��ت��م��اع��ه��ا �م�������س يف ل��ن��دن 
�ملعار�صة  لقناع  ��صافية  حماولة 
ب��ح�����ص��ور م����وؤمت����ر ج��ن��ي��ف �ل����ذي 
ي��ف��ر���س �ن ي��ت��م��ث��ل ف��ي��ه �ل��ن��ظ��ام 
يذهبو�  مل  �ل�صدقاء  لكن  �ي�صا، 
�لرئي�س  بتنحي  �ملطالبة  حد  �ىل 
�ل�������ص���وري، ب��ي��ن��م��ا ج���دد �لئ��ت��اف 
و�ملعار�صة  �ل��ث��ورة  لقوى  �لوطني 
مذلة  ت�صوية  �ي  رف�صه  �ل�صورية 
على  �ل  ت��ف��او���س  ل  �ن  وت��اك��ي��ده 
م��رح��ل��ة �ن��ت��ق��ال��ي��ة ت�����ص��م��ن رح��ي��ل 

يف �ملوعد �ملحدد له يف 23 ت�صرين 
�ل����ث����اين-ن����وف����م����رب، ق�����ال �ل���ب���ي���ان 
�خل��ت��ام��ي ب��ان��ه ل ب���د م���ن �ح����ر�ز 
�للتز�م  من  للتمكن  ��صايف  تقدم 

بهذ� �جلدول �لزمني.
وكان �لرئي�س �ل�صوري ب�صار �ل�صد 
وج���ه ب�����دوره ���ص��رب��ة �ىل �مل��وؤمت��ر 
تلفزيونية  مقابلة  يف  ق��ال  عندما 
�ل�صبت �ن �صروط جناح �ملفاو�صات 
غري متو�فرة . وعلى �لنقي�س من 
�ل�صد  �علن  �ل��غ��رب��ي،  �لتوجه  ك��ل 

كافة  و�لط��ف��ال  �ملعتقات  ���ص��ر�ح 
ق���ب���ل ب�����دء �ل���ت���ف���او����س . و�����ص���اف 
ل مي��ك��ن �ن جن��ل�����س ع��ل��ى ط��اول��ة 
ميوت  �مل��ن��اط��ق  وبع�س  �ل��ت��ف��او���س 
ف��ي��ه��ا �لط����ف����ال ج���وع���ا ون�����ص��اوؤن��ا 
�ن  �ك��د  . كما  �ملعتقات  يعذبن يف 
ل تفاو�س من جهتنا �ل من ثابتة 
�ن��ت��ق��ال �ل�����ص��ل��ط��ة ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه��ا 
رحيل  ثم  وموؤ�ص�صاتها  و�جهزتها 
عن  �ل�صادر  �لبيان  وذك��ر  �ل�صفاح 
�ل�صام  ��صدقاء �صوريا �ن موؤمتر 

�سوريا تطلق دفعة من ال�سجينات �سمن �سفقة التبادل

�صكوك حول �نعقاد موؤمتر جنيف2 يف نوفمرب

ليربمان يف�صل يف �ل�صيطرة على حزب �لليكود 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

على  �ل�صيطرة  يف  ليربمان،  �أفيغدور   ، بيتنا  �إ�صر�ئيل  ح��زب  رئي�س  ف�صل 
�إ�صر�ئيل، وخا�صة  �لبلدية يف  �لليكود �حلاكم من خال �لنتخابات  حزب 

يف مدينة �لقد�س، بعد �صدور نتائجها �صباح �لأربعاء.
بركات،  نري  �لبلدية،  رئي�س  ف��وز  على  �لقد�س  يف  �لنتخابات  نتائج  ودّل��ت 
بولية ثانية يف رئا�صة �لبلدية، وتغّلبه على مناف�صه، مو�صيه ليئون، مر�صح 
�صا�س،  ورئي�س حزب  دعمه ليربمان  �لذي  بيتنا  – �إ�صر�ئيل  �لليكود  كتلة 

�أرييه درعي.
وقالت �لإذ�عة �لعامة �لإ�صر�ئيلية �إن خطة ليربمان بال�صيطرة على حزب 
�لليكود من خال �لقاعدة �جلماهريية حلزب �لليكود يف �لقد�س قد ف�صلت، 

خا�صة و�أن رئي�س �حلكومة، بنيامني نتنياهو، �متنع عن دعم ليئون .

•• عمان-يو بي اأي:

��صتمر�ر  �لأرب��ع��اء،  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�س  �أد�ن 
�لإرهاب و�لعنف �لإ�صر�ئيلي �ملتو��صل �صد �لفل�صطينني، 
ودعا �ملجتمع �لدويل لتحمل م�صوؤولياته جتاه ما يجري 

يف مدينة �لقد�س.
وقال رئي�س �ملجل�س �صليم �لزعنون يف بيان، �إن ��صتمر�ر 
�لإره������اب و�ل��ع��ن��ف �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي ي���ر�ف���ق م���ع ح��م��ات 
�لت�صعيد و�لتحدي �ل�صيا�صي و�مليد�ين على �لأر�س �لتي 
نتنياهو  بنيامني  �لإ�صر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  ينتهجها 
�صد �ل�صعب �لفل�صطيني وعملية �ل�صام �ملتعرثة �أ�صًا 
�لإ�صتيطان،  مو��صلة  على  حكومته  �إ�صر�ر  خال  من 
�إىل جانب حمات �لقتل و�لإعتقال �ليومي، و�عتد�ء�ت 

�ملنطقة  �لفل�صطينيني جلر  �ملز�رعني  �مل�صتوطنني على 
�لزعنون  ورف�س   . �لإ�صتقر�ر  وع��دم  للفو�صى  باأكملها 
ت�صريحات نتنياهو حول مدينة �لقد�س عا�صمة �لدولة 
مع  فيها،  �ل��و�ق��ع  �لأم��ر  فر�س  و�صيا�صة  �لفل�صطينية، 
لتق�صيم  ج��دي��د  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  خم��ط��ط  تنفيذ  حم��اول��ة 
�مل�صجد �لأق�صى، من خال تقنني �أوقات �ل�صاة لليهود 
�لأ�صبوع، متا�صياً مع �ملخطط  �أيام  ب�صاحاته على مد�ر 
�ل�صتيطاين و�لتهويدي �ل�صامل للحرم �لقد�صي بدعم 

ر�صمي من قبل حكومة �لحتال .
ودعا �لإحتاد�ت �لربملانية و�ملجتمع �لدويل وموؤ�ص�صاته 
ل��ت��ح��ّم��ل م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م جت���اه م���ا ي��ج��ري يف �ل��ق��د���س، 
�ل�صام،  ل��دع��و�ت  �لح��ت��ال  حكومة  رف�س  ومو�جهة 

و�نتهاكاتها لقر�ر�ت �ل�صرعية �لدولية .
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يف  الدعوى رقم  2013/85 عقاري كلي
�ملدعى عليه �لول: عبد�لعزيز ��صحق عبد�لرحمن �ل �ل�صيخ

دبي  حمكمة  قر�ر  على  بناء  هومز  بيلفيو  �صركة  �لثالثة:  عليها  �ملدعى 
�لبتد�ئية بندب �خلبري �ملخت�س �صاحب �لدور من �ملقيدين بجدول �خلرب�ء 
�لطر�ف  من  يرجى  ذلك  وعلى  �خلربة،  لعمال  ندبي  مت  فقد  باملحكمة 
�ل�صاعة   ٢٠١3/١١/3 �ملو�فق  �لحد  يوم  �خلربة  لجتماع  �حل�صور  �ملذكورة 
�لتنمية  د�ئرة   B �ملبنى   -4 رقم  �لجتماعات  غرفة  يف   )3  ( م�صاء�  �لثالثة 
�خلبري   تزويد  �لرجاء  �ل�صاعة.  دو�ر  بجانب  �لعمال-  قرية  �لقت�صادية- 

بجميع �ملذكر�ت و�لدعاوي وبكافة �لور�ق و�مل�صتند�ت �لتي توؤيد �دعائكم .
اخلبري املهند�س/ علي احمد غافان
 فاك�س 2030394-04/ نقال/ 050-6969653

 دعوة لجتماع خربة
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يف  املنازعة رقم 2013/1183 نزاع جتاري
�ملتنازع �صدهما: ١- �ندريا�س ليندميان ٢- فلوريان رو�صن

�ملقامة من : �صركة بروديل �في�صن �س م ح بال�صارة �ىل �لنز�ع �لتجاري �ملذكور �عاه 
�ملحكمة  عد�لة  قبل  من  خبري�  ندبنا  مت  �ن  وحيث  جتاري،  نز�ع   ٢٠١3/١١83 رقم 
�ملحكام  �مام  �خلربة  �عمال  بخ�صو�س   ١99٢ ل�صنة  �لثبات  قانون  باحكام  وعما 
مكتبنا  مبقر  �صيعقد  �لذي  قانونا،  ميثلكم  من  �و  خربة  �جتماع  حل�صور  تدعوكم 
 ١٠.3٠ �ل�صاعة  متام  يف  �لربعاء6/١١/٢٠١3  يوم  وذلك  �دناه،  �ملو�صح  �لعنو�ن  على 
�صباحا ويرجى منكم �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم 
�لجتماع. عنو�ن �ملكتب / دبي - مركز حمرعني مدخل رقم 8 �لطابق �لر�بع، هاتف 

٢٥٢7888-٠4 فاك�س ٢698876-٠4

اخلبري احل�سابي وامل�سريف: حممد �سعيد ال�سريف

 دعوة لجتماع خربة
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  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1052  جتاري كلي          
�ىل �ملدعى عليهم/ ١ - �صلطان ها�صم حممد عبد�لفتاح �حل�صن ٢- �آمنة �صادق حممد 
�صادق  /عا�صف  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  بيغم حاجي حممد  جمهول حمل  علز�ر   -3
حاجي حممد وميثله: �صمرية عبد�هلل علي قرقا�س   قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�حلكم ببطان عقد تا�صي�س �صركة �ليا�صني لتاجري �ل�صيار�ت �ملوؤرخ ٢٠٠8/7/١7 لنعد�م 
�ركانه �ملو�صوعية مع �لق�صاء بحل �ل�صركة وت�صفيتها و�لز�مهم بالر�صوم و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢7 �ل�صاعة 9:3٠ �س 
بالقاعة ch1C.15 �لقا�صي لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�يام على  بثاثة  للمحكمة قبل �جلل�صة  �و م�صتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/186  عقاري كلي
 -٢ ح  م  ���س  ليمتد  �نف�صتمنت  ن��ي��وورل��د  �صركة  عليهما/١-  �مل��دع��ى  �ىل 
�صركة �صيليكت �لعقارية  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ناتاليا 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد  بر�نت�صكلني 
حكمت بتاريخ ٢٠١3/١٠/٢٠ �حلكم �لتمهيدي �لتايل: با�صتجو�ب �ملدعية 
ك�صف  و����ص��ل  �ل��دع��وى  �صند  �لعقد  ����ص��ل  م��ن  خلت  �ل��ت��ي  �لور�ق  ب�صان 
�حل�صاب و��صول ترجمة �مل�صتند�ت �ملقدمة يف �لدعوى و�ملجدود �صورها 
وملا كان ذلك لزما  للف�صل يف �لدعوى.   وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم 
 ch1 A.1 لحد �ملو�فق ٢٠١3/١١/٢4 �ل�صاعة 9.3٠ �صباحا يف �لقاعة�

  ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2009/468  عقاري كلي

جمهول  م   ذ.م.  �لعقارية  للو�صاطة  ر�ي�����س  ه��اري  ع��ل��ي��ه/١-  �مل��دع��ى  �ىل 
كوزي  كانو  �صرييان  بن  �صرييان  توما�س   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  حمل 
توما�س   مبا �ن �ملدعي: توما�س �صرييان بن �صرييان كانو كوزي توما�س 
قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 
ت��دون  فيما  �ملدعية  با�صتجو�ب  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حلكم   ٢٠١3/8/٢9
و�بقت  ذل��ك،  على  �لدليل  بتقدمي  تكليفهما  م��ع  �لق�صاء  ذل��ك  با�صباب 
�لف�صل يف �مل�صروفات. .   وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 

 ch1 A.1 ٢٠١3/١١/4 �ل�صاعة 9.3٠ �صباحا يف �لقاعة
  ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2012/739  جتاري جزئي
�ىل �ملدعى عليه/١- حممد طارق بالو نو�ب دين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �صركة �ميك�س �ل�صرق �لو�صط �س م ب م   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه 
وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ ٢٠١3/9/٢3 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: 
حكمت �ملحكمة قبل �لف�صل يف �لدفع و�ملو�صوع بندب �خلبري �مل�صريف �ملخت�س 
�صاحب �لدور يف �جلدول لتكون مهمته بعد مطالعة �ور�ق �لدعوى وم�صتند�تها 
 ٥.٠٠٠ �مانة قدرها  ق��درت  �ملامورة  لتنفيذ  وذل��ك  يقدم �خل�صوم  �ن  وما ع�صى 
درهم �لزمت �ملدعية �يد�عها يف خزينة �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم 

 ch1 A.1 لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١١/٢٥ �ل�صاعة 8.3٠ �صباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2358 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �صده/١- �ملجموعة �خلا�صة حلر��صة �لبنية  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد ح�صني �صامل عبد�لعزيز   قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )٢١٢77( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�صافة 
�ىل مبلغ ١٢4٥ درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

١٥ يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/190 ا�سكالت عمايل

لوقف  ع��م��ايل  رق�������م١٢34/٢٠١3  �لتنفيذ  يف  ����ص��ك��ال  �لق�صية:  م��و���ص��وع 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية -�ملطلوب �عانه �مل�صت�صكل �صده/١- حممد يحي 
�حمد فو�ز �صب�صبي �لرفاعي  جمهول حمل �لقامة. مو�صوع �لعان: 
نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم �لثنني- �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 
8.3٠ �صباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف �ل�صكال �عاه و�لتي يتوجب 
عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور �صي�صدر قر�ر يف غيابكم 

مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3711  عمايل جزئي            

�ىل �ملدعى عليه/ ١ - �صعيد و�صاهد لاعمال �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /قطب �لدين جاجري�ين �لطاف �حمد جاجري�ين    قد 
وقدرها )73٠4  �ملطالبة مب�صتحقات عمالية  �لدعوى ومو�صوعها  �قام عليك 
درهم( و�لز�مها بقيمة تذكرة �لعودة بالطائرة مببلغ )٢٠٠٠ درهم( و�لز�مها 
لها جل�صة  وح��ددت        .)٢٠١3/١٥3٢١٢( �ل�صكوى  رقم  و�مل�صاريف  بالر�صوم 
يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١3/١١/6 �ل�صاعة 8:3٠ �س مبكتب �لقا�صي  لذ� فانت 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل. 
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2806  عمايل جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ ١ - حور�س ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد عارف ح�صن عبد�حلميد �صرد�ر قد �قام عليك �لدعوى 
وتذكرة  دره���م(   ١9867( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها 
قدوم وعوده مببلغ )4٠٠٠ درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�صمول �حلكم بالنفاذ 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت     .)٢٠١3/١49٢١4( �ل�صكوى  رقم   . باكفالة  �ملعجل 
�لحد �ملو�فق ٢٠١3/١١/١7 �ل�صاعة 8:3٠ �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل. 
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/253  عقاري كلي              
�ىل �خل�صم �ملدخل / ١ - في�صتا للعقار�ت �ملحدودة ذ.م.م    جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حميد �م��ان �ل��ه �صام ز�ده ك��رم��اين      قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بندب خبري مع �لز�م �ملدعى عليه 
�لحد  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�صاريف  بالر�صوم 
فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  9:3٠ �س  �ل�صاعة   ٢٠١3/١١/١7 �ملو�فق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل. 
  رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1023  ا�ستئناف جتاري  
�مل���ايل ل�صركة  �مل��دي��ر  م��ال��ي��ا ب�صفته  -���ص��ام��ي  ���ص��ده / ١  �مل�����ص��ت��اأن��ف  �ىل 
�صيتي لي���ن �ن��رن��ا���ص��ي��ون��ال ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�مل�صتاأنف /ه�صام حممد علي �لقرق ب�صفته �صريك ب�صركة �صيتي لين 
��صتاأنف  قد  �لقرق  علي  حممد  ب��در  وميثله:  ذ.م.م  �س  �نرنا�صيونال 
بتاريخ  كلي  جت��اري   ٢٠٠8/786 رق��م  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
٢٠١3/6/٢4  وحددت لها جل�صه يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٢/9 �ل�صاعة 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه    ch1.A.4 بالقاعة  �صباحا   ١٠.٠٠

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/39  ا�ستئناف تنفيذ عمايل  
�مل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده / ١ -�ن���ا مين�صيك  جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مبا  �ىل 
حممد  وميثله:  ذ.م.م  للمو�صيقي  بروكلن  �ن��غ��ام  /م��رك��ز  �مل�صتاأنف  �ن 
بالدعوى  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ��صتاأنف  ق��د  �مل��رزوق��ي  �صلمان  علي 
لها  وح���ددت    ٢٠١3/6/١6 بتاريخ  عمالية    ����ص��ك��الت   ٢٠١3/١٢8 رق��م 
بالقاعة  �ل�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا  �ملو�فق 4/١١/٢٠١3  �لثنني  يوم  جل�صه 
ch2.D.19  وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/16 تنفيذ   عقاري
�ىل �ملنفذ �صده/١- �صركة �صاليا ذ.م.م     جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
روبني كوير�دو�س فان �صامبيك وميثله: �صيف �صعيد ر��صد �لغبار �ل�صام�صي     نعلنكم 
باحلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢٠١٢/١4 عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ ٢8/6/٢٠١٢ 
باعتباره �صند� تنفيذيا وذلك: ١- �لت�صديق على حكم �ملحكم يف �لدعوى �لتحكيمية 
بتاريخ ٢٠١١/9/9 على �صوء ما ق�صى  �ل��دويل  للتحكيم  دبي  رقم ٢٠١٠/٢6٥ مبركز 
به بالز�مكم ب�صد�د مبلغ وقدره )484١9٥( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ 
�صدور هذ� �حلكم �لنهائي وحلني متام �ل�صد�د وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
فان  �لتفاقية. وعليه  �لغاء   -٢ �لع��ان.  ن�صر هذ�  تاريخ  يوم من  �ملحكمة خال ١٥ 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

خال ١٥ يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة: ال�سفقة لتجارة مواد البناء )�س. ذ.م.م(.
�ل�صكل  نا�صر   عيال  دي���رة-  جمعه  رم�صان  �حمد  ملك   3١٠ رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن: 
بال�صجل  �لقيد  رق��م    6٥43٢٠ �لرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: ١٠7674٢  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�صركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ ٢٠١3/9/١٠ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
٢٠١3/9/١٢ وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني املركز 
الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات �لعنو�ن: مكتب رقم ٢١3 ملك موؤ�ص�صة 
حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صارع �ل�صغرية و�ملتو�صطة - ديرة. هاتف  ٢٥٠١٥٢١-٠4 
فاك�س: ٢٥٠١٥٢٢-٠4  م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال 

)4٥( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��صم �مل�صفي/املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات �لعنو�ن: 
�ل�صغرية  �مل�صارع  لتنمية  ر����ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   ٢١3 رق��م  مكتب 
و�ملتو�صطة - ديرة. هاتف  ٢٥٠١٥٢١-٠4 فاك�س: ٢٥٠١٥٢٢-٠4 مبوجب هذ� 
�ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
وذلك مبوجب  �أعاه لت�صفية ال�سفقة لتجارة مواد البناء )�س ذ.م.م( 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ ٢٠١3/9/١٠ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   ٢٠١3/9/١٢ بتاريخ 
�مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )4٥( وذل��ك خال  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه 

ن�صر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/567  مدين جزئي            
�ملدعي / �ن  �لقامة مبا  �صيم�س جمهول حمل  - ج��ون   ١ �ملدعى عليه/  �ىل 

�صركة �لمار�ت لات�صالت �ملتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
مببلغ وقدره )39٢٠.37 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
وح��ددت  �ل�����ص��د�د.  وحتى مت��ام  �ل�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %١٢ ب��و�ق��ع  �لقانونية 
بالقاعة  ���س    8:3٠ �ل�صاعة   ٢٠١3/١٠/٢8 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة  ما لديك من مذكر�ت 

�لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/463  مدين جزئي            
�لقامة  ذ.م.م جمهول حمل  ح-  م  كون�صلتينج  مايفري  �صركة   -  ١ عليه/  �ملدعى  �ىل 
حممود  وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لات�صالت  �لم����ار�ت  /�صركة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
عليه مببلغ وقدره )٢٢7٥9.87 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم 
�لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
�صيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/571  مدين جزئي            
�ىل �مل��دع��ى عليه/ ١ - جمعة ر���ص��دي حممد ���ص��ع��د   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي /�صركة �لمار�ت لات�صالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
مببلغ  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   ٢١87٢.67( وقدره 
. وح���ددت لها جل�صة يوم  �ل��ت��ام   �ل�����ص��د�د  ت��اري��خ �ل�صتحقاق وح��ت��ى  ب��و�ق��ع ١٢% م��ن 
�لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
�صيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/475  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ ١ - بوينت جر�فيك�س �دفرتي�صنج م ح- ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�صركة �لمار�ت لات�صالت �ملتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم(   ١٥764.34( وقدره 
بو�قع ١٢% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د . وحددت لها جل�صة يوم �لثنني 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة  ���س    8:3٠ �ل�صاعة   ٢٠١3/١٠/٢8 �مل��و�ف��ق 
باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
�صيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/503  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ ١ - �صركة �صوفان �نرنا�صونال �صرفي�صز- �س م ح  جمهول حمل 
وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لات�صالت  �لم���ار�ت  /�صركة  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   8499.87( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د . وحددت لها 
جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  بالقاعة ch2D.17 لذ� 
فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/616  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ ١ - عمرو ح�صني رجب مكاوي   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�صركة �لم��ار�ت لات�صالت �ملتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   37٥9.68( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى 
متام  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %١٢ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/700  مدين جزئي            
�ن  �لق��ام��ة مبا  �صلوى    جمهول حمل  �صامل  ١ - حممد  �ملدعى عليه/  �ىل 
حممود  وميثله:  )�����س.م.ع(  �ملتكاملة  لات�صالت  �لم���ار�ت  /�صركة  �مل��دع��ي 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   3٥٢١.66( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى 
متام  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   %١٢ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  
بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10928 بتاريخ 2013/10/24     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/624  مدين جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ ١ - ب�صار فوزي �صامل دبانبة   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/���ص��رك��ة �لم�����ار�ت ل��ات�����ص��الت �ملتكاملة )������س.م.ع( ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج ع��زب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �صده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره  )4373.8٠درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د. وحددت لها جل�صة يوم 
�لثنني �ملو�فق ٢٠١3/١٠/٢8 �ل�صاعة 8:3٠ �س  بالقاعة ch2D.17 لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
�صيكون  �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �يام على  للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري.
ق�سم الق�سايا املدنية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حمد�ن بن حممد بن ر��صد ي�صتقبل رئي�ض �لحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم

اإبراهيم يراأ�س وفد االإمارات اإىل اجتماعات اأوكالند

)�لريا�صات �لبحرية( ي�صارك يف �لكونغر�ض �لعاملي
حارب: نطلع بدور كبري وموؤثر داخل املنظومة الدولية

����ص��ت��ق��ب��ل ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
�آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئي�س  ب��ن ر����ص��د 
�أب����ر�ج �لإم����ار�ت  جمل�س دب���ي �ل��ري��ا���ص��ي يف 
قبل ظهر �م�س بح�صور �صمو �ل�صيخ مكتوم 
نائب حاكم  �آل مكتوم  ر����ص��د  ب��ن  ب��ن حممد 
�آل  �إبر�هيم  بن  �صلمان  �ل�صيخ  �صعادة   .. دبي 
خليفة رئي�س �لإحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم. 
وج���رى خ���ال �ل��ل��ق��اء ����ص��ت��ع��ر����س ع���دد من 
�لأن�صطة و�لفعاليات �لريا�صية �لتي ينظمها 
م�صتوى  على  �لقدم  لكرة  �لآ�صيوي  �لإحت��اد 
كرة  ب��ط��ولت  جم��ال  يف  خا�صة  �آ���ص��ي��ا  �قليم 
ج�صور  تعزز  �لتي  �لكروية  و�للقاء�ت  �لقدم 
�لتو��صل و�لتعاون بني �صباب �آ�صيا وقياد�تها 

�ل�صيخ  �صمو  هناأ  وق��د  و�أنديتها.  �لريا�صية 
حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم �ل�صيخ 
�صلمان على �نتخابه رئي�صا لاإحتاد �لآ�صيوي 
وخرب�ت  بقدر�ت  �صموه  م�صيد�  �لقدم  لكرة 
عموما  �لريا�صي  �مل��ج��ال  يف  �صلمان  �ل�صيخ 
وموؤكد� دعم جمل�س دبي �لريا�صي و�جلهات 
لتمكينه  �صلمان  لل�صيخ  �ملعنية  �لريا�صية 
�لآ���ص��ي��وي  �ل��ن��ه��و���س مب�صتوى �لإحت����اد  م��ن 
و�ل��و���ص��ول  �مل�صتويات  ك��ل  على  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 
رئي�س  �أع�����رب  ذل���ك  و�إىل  �ل��ع��امل��ي��ة.  �إىل  ب���ه 
�لإحت���اد �لآ���ص��ي��وي لكرة �ل��ق��دم ع��ن تقديره 
ر�أ���ص��ه  وع��ل��ى  �لريا�صي  دب��ي  جل��ه��ود جمل�س 
�آل  �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد  �صمو 

مكتوم يف �صاأن تطوير �لريا�صة �ملحلية وبناء 
هذ�  قيادة  ت�صتطيع  ريا�صية  �صبابية  قياد�ت 
�لقطاع �حليوي ذ�ت �ل�صلة بتطوير مهار�ت 
�ل�����ص��ب��اب �ل��ري��ا���ص��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ب��دن��ي��ة. 
خليفة  �آل  �إبر�هيم  بن  �صلمان  �ل�صيخ  و�أك��د 
توظيف خ��رب�ت��ه وط��اق��ات��ه م��ن �أج��ل خدمة 
�ل��ق��دم �لآ���ص��ي��وي��ة وب��ن��اء ج�صور جديدة  ك��رة 
�لريا�صية  و�لقطاعات  �جلهات  بني  وقوية 
�لآ�صيوية و�صول �إىل حتقيق �أهد�ف �لإحتاد 
يف �ل���ن���ه���و����س مب�����ص��ت��وى �ل����ك����رة و�ل�����ص��ب��اب 
�لعاملية.  �مل�صاف  �إىل  �لريا�صية  و�ل��ق��ي��اد�ت 
كما �أ�صاد بدعم وت�صجيع قيادة دولة �لإمار�ت 
لقطاع �ل�صباب و�لريا�صة �لإمار�تية وتوفري 

�ل���ف���ر����س �ل����ازم����ة ل��ل�����ص��ب��اب ك���ي ي�����ص��ق��ل��و� 
م��و�ه��ب��ه��م وم���ه���ار�ت���ه���م وي������رثو� خ��رب�ت��ه��م 
�مل�صتقبل  قادة  لي�صبحو�  و�ملعرفية  �مليد�نية 
�لريا�صيني خلدمة وطنهم و�أجياله �لو�عدة 
�صمو  �ل��ل��ق��اء  �ل��ري��ا���ص��ي. ح�صر  �ل��ق��ط��اع  يف 
رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  �صعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�����ص��ي��خ 
هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة 
طري�ن �لإمار�ت ومعايل حممد بن عبد�هلل 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ص���وؤون جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
نائب  متيم  خلفان  �صاحي  �لفريق  ومعايل 
رئي�س �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف دبي و�صعادة 
مطر حممد �لطاير نائب رئي�س جمل�س دبي 

�لريا�صي وعدد من �مل�صوؤولني �لريا�صيني.

ي�صارك �حتاد �لإمار�ت للريا�صات �لبحرية يف �لجتماع �لعام 
�أي  يو  �ل�صريعة  للزو�رق  �ل��دويل  و�لثمانني لاحتاد  �ل�صاد�س 
�م و�لذي ت�صت�صيفه �لعا�صمة �لنيوزيلندية �أوكاند مب�صاركة 
�أك����رث م���ن 100 �حت����اد وط��ن��ي وي�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى ي���وم �ل�����ص��اب��ع 

و�لع�صرين من �ل�صهر �جلاري.
وغادر �ىل �لعا�صمة �لنيوزيلندية �وكاند وفد رفيع من �حتاد 
حممد  �إبر�هيم  �حمد  برئا�صة  �لبحرية  للريا�صات  �لإم���ار�ت 
�لدويل  �لفجرية  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �لحتاد  رئي�س  نائب 
بالحتاد  �ل�صريعة  �ل��زو�رق  جلنة  وع�صو  �لبحرية  للريا�صات 
�ملدير  �إىل جانب حممد عبد�هلل ح��ارب  �ل��دويل )�لكومنوف( 
ل��ل��زو�رق  �ل���دويل  �إد�رة �لحت���اد  ل��احت��اد ع�صو جمل�س  �ل��ع��ام 
�ل�صريعة يو �أي �م و�صيد �حمد بن �صالح �لأمني �لعام جلمعية 

�ملحرفني �لدولية للزو�ر �ل�صريعة دبليو بي بي �إيه.
�لإم����ار�ت  �حت���اد  رئي�س  �ل��ف��اح��ي  ح���ارب  �صعيد حممد  وق���ال 
للريا�صات �لبحرية �أن م�صاركة وفد �حتاد �لإمار�ت للريا�صات 
�لبحرية تاأتي يف �إطار �صيا�صة �لحتاد ودعم �لتو�جد يف خمتلف 
�لإحد�ث و�لفعاليات و�لطاع بالدور �لريادي و�لقيادي �لذي 
تلعبه على �ل�صعيد �لدويل يف هذه �لريا�صات و�لتي يعني بها 
�لحتاد �لدويل للزو�رق �ل�صريعة يو �أي �م �جلهة �مل�صرفة على 
�ل�صريعة  �ل��زو�رق  �صباقات  ذلك  �لبطولت مبا يف  �لكثري من 
مبختلف فئاتها �ك�س كات و)�لفئة �لأوىل( وزو�رق �لفورمول 
1 و2 و4 و�لدر�جات �ملائية. وقال �أن �لحتاد �لإمار�تي ميتلك 
�لدويل  �إد�رة �لحت��اد  د�خ��ل جمل�س  �لإد�ري  �ملجال  �صفر�ء يف 
للزو�رق �ل�صريعة يو �أي �م وجلانه �ملختلفة �لأمر �لذي يجعلنا 
نعمل بقوة من �جل تعزيز هذه �ملكانة و�لثقة �لكبرية من قبل 
�لأ�صرة �لدولية و�لتي ت�صع �لإمار�ت يف م�صاف �ملقدمة نظر� 
و�لآخ��ر  �حل��ني  ب��ني  تقام  �لتي  و�مل�صتمرة  �لكبرية  ل��اأح��د�ث 

عر�س  ل�صت�صافة  �بوظبي  �حلبيبة  �لعا�صمة  تتاأهب  حيث 
ختام مناف�صات بطولة �لعامل للزو�رق �ل�صريعة )�لفئة �لأوىل( 
 1 و�جلولة قبل �خلتامية ملناف�صات بطولة �لعامل للفورمول 
فورمول  زو�رق  بطولة  ملناف�صات  و�خلتامية  �لثانية  و�جلولة 
للدر�جات  �لعامل  بطولة  ملناف�صات  �خلتامية  و�جلولة  �لأمم 
�خلتامية من  دبي حدث �جلولة  �إم��ارة  بينما حتت�صن  �ملائية 
�لإم��ارة  يف  وتقام  ك��ات  �ك�س  �ل�صريعة  ل��ل��زو�رق  �لعامل  بطولة 
�لبا�صمة مناف�صات �جلولة �خلتامية من بطولة �لعامل لزو�رق 
و�ع��د� من  ت�صتقبل مهرجانا  بادنا  1 مما يجعل  �لفورمول 
�لإحد�ث و�لفعاليات �لدولية ويجعلها مركز� م�صعا لل�صباقات 

�لبحرية يف �ملنطقة و�ل�صرق �لأو�صط و�لعامل باأثره.

ن��ائ��ب رئي�س �حت��اد  �إب��ر�ه��ي��م حممد  �ح��م��د  ق��ال  وم��ن جانبه 
�لإمار�ت للريا�صات �لبحرية �أن �لجتماع �ل�صاد�س و�لثمانني 
�صي�صهد مناق�صة  �م  �أي  يو  �ل�صريعة  للزو�رق  �ل��دويل  لاحتاد 
�لعديد من �لأمور �لتي تخ�س م�صرية ريا�صة �لزو�رق �ل�صريعة 
من  �أجنز  وما  لتطويرها  �لر�مية  و�جلهود  �أنو�عها  مبختلف 
يف  �ملعاونة  للجان  �صيكون  فيما  �ملا�صي  �ل��ع��ام  ط��و�ل  خ��ط��و�ت 
�لحتاد �لدويل جانبا من �لجتماعات �جلانبية و�لتي تخ�س 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأم����ور م��ث��ل زي����ادة ف��ر���س �لأم����ن و�ل�����ص��ام��ة يف 
�ل�صباقات �لبحرية و��صتقطاب �لرعاة يف �جلو�نب �لت�صويقية 
باملحركات  �أنظمة وحلول خا�صة  بابتكار  تتعلق  �لتي  و�مل�صائل 

�ل�صديقة للبيئة.

�أكد �لدكتور عمر عبد �لعزيز �حلاي �لنائب �لأول لرئي�س �لإحتاد 
�لآ���ص��ي��وي ل��ل��ري��ا���ص��ة �جل��ام��ع��ي��ة �لأم����ني �ل��ع��ام ل��احت��اد �لعربي 
�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�ص�صات  �لريا�صي  و�لحت��اد  �جلامعية  للريا�صة 
�أ�صبحت بف�صل قيادتها �حلكيمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ل��دول��ة..�أن  يف 
ب��ع��د جناحها  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ولت  �ملنظمة  �ل����دول  يف م�����ص��اف 
من  �ل��ع��دي��د  جعل  م��ا  �ل��دول��ي��ة  �لريا�صية  �ل��ب��ط��ولت  تنظيم  يف 
�لدول تطلب منها مو��صلة تنظيم خمتلف �لبطولت �لإقليمية 
و�لعربية و�لدولية.. و�أ�صاف يف ت�صريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت  و�م  
لتن�س  �لثالثة  �لعربية �جلامعية  �لآ�صيوية  �لبطولة  �فتتاح  عقب 
�لطاولة �أم�س �لول يف نادي �صباط �لقو�ت �مل�صلحة يف �أبوظبي..
ملختلف  �ل��ازم��ة  �لتحتية  �لبنى  توفري  ��صتطاعت  �لإم����ار�ت  �أن 
�لبطولت �لريا�صية و�صبقت بذلك �لعديد من �لدول �لأخرى يف 
تهيئة �لأجو�ء �ملنا�صبة لتنظيم هذه �لبطولت باأنو�عها وقال �إن 
مفت�صي �لحتاد �لدويل للريا�صة �جلامعية ز�رو� �لبنى �لريا�صية 
بالتجهيز�ت و�ل�صتعد�دت  �إعجابهم  و�أب��دو�  �لإم��ار�ت  �لتحتية يف 
ريا�صتي  �لعاملية خا�صة  �لريا�صية  �لدولة لاألعاب  �لتي توفرها 

لهاتني  �لإم�����ار�ت  ��صت�صافة  ع��ن  وك�صف  و�ل��رم��اي��ة.  �لفرو�صية 
�لبطولتني خال �لعام �لقادم �نطاقا من �هتمام �مل�صوؤولني يف 
�إىل  �ل�صكر  �لإم��ار�ت��ي يف هذين �ملجالني. ووج��ه  �لدولة بالر�ث 
�لدولة   رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
حفظه �هلل  و�إىل �أخيه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي  رعاه 
�هلل . كما وجه �إىل �لفريق �أول �صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ومعايل  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�صباب وتنمية 
على  �جلامعية..�ل�صكر  للريا�صة  �لعربي  �لحت��اد  رئي�س  �ملجتمع 
دعمهما �لكبري و�مل�صتمر للريا�صة ب�صكل عام و�لريا�صة �جلامعية 
ب�صكل خا�س. و�أكد �حلاي �أن �لبطولة �حلالية تعقد �أ�ول مرة على 
نهيان  �ل�صيخ  �أن معايل  �إىل  .. م�صري�  �لعربي-�لآ�صيوي  �مل�صتوى 
بن مبارك �آل نهيان يقف ور�ء هذه �لفكرة �لتي تهدف �إىل مزيد 
من �لتقارب و�لتعارف بني �لفرق �لريا�صية يف �لدول �لأع�صاء يف 
�لحتاد �لآ�صيوي للريا�صة �جلامعية. ودعا �إىل �لإهتمام بالعمل 

�لريا�صية  �ملنا�صب  على  �ل��ع��رب  �مل�����ص��وؤول��ني  وتناف�س  �لريا�صي 
�صبعة  �أ�صل  من  فقط  �ثنني  عربيني  وجود  �إىل  �لدولية..م�صري� 
للريا�صة �جل��ام��ع��ي��ة. وفيما  �ل���دويل  ه��رم �لحت���اد  �آ���ص��ي��وي��ني يف 
و�صائل  على  �إن��ه  �حل��اي  �لدكتور  �جلمهور..قال  بح�صور  يتعلق 
�لإعام �لتي تغطي �لأحد�ث �لريا�صية ب�صكل جيد زيادة ت�صجيع 
وترغيب �لن�سء ب�صفة خا�صة يف �للعبات �لريا�صية �ملختلفة حتى 
ي�صاهدوها يف �ملاعب و�ل�صالت و�مل�صاركة فيها. من جهته �أ�صاد 
�لآ�صيوي  �لحت��اد  يف  �لتنفيذي  و�ل�صابط  �ملن�صق  خ��وي  �ل�صيني 
للريا�صة �جلامعية بالتجهيز�ت و�ل�صتعد�د�ت للبطولة .. مبديا 
�إعجابه مبدينة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت �ملنفتحة على �لعامل �لتي 
يزورها للمرة �لأوىل ومب�صاركة �أبناء وبنات �لإمار�ت يف �لبطولة 
.. موجها �ل�صكر �إىل  �لحتاد �لريا�صي ملوؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل  
تقوية  �إىل  تهدف  �لبطولة  �أن  و�أو�صح  �لبطولة.  ��صت�صاف  �لذي 
فيها.. �مل�صاركة  �ل��دول  لعبي  بني  و�لتعارف  �ل�صد�قة  عاقات 
موؤكد� �أن �لفريق �ل�صيني قوي و�صيناف�س على �لبطولة باعتباره 

�لبطل �لقومي لباده. 

غادر فريق كرة �لطائرة بنادي �صيد�ت �ل�صارقة �يل مملكة �لبحرين 
لانتظام يف مع�صكر تدريبي من24-28-�أكتوبر2013 �جلاري 
�لعربية  �لأن��دي��ة  دورة  يف  للم�صاركة  ��صتعد�د�ته  �إط���ار  يف  وذل��ك 

�لثانية لل�صيد�ت 2014-2-12 فرب�ير �ملقبل 
و�لهدف من �ملع�صكر �لأ�صتعد�د للدورة �لعربية 2014 ولكت�صاب 

�خلرب�ت و�لتناف�س مع �لفرق �لخرى. 
مي  �لفريق  و�أد�ري��ة  �لنقبي  ع�صكر  ندى  �ل�صتاذه  �لوفد  ير�أ�س 
�ل��ع��ام��ري وم��درب��ة �ل��ف��ري��ق �أ���ص��م��اء �ل��رب��اع��ي و�مل��ع��اجل��ه �خلا�صه 
نا�صر، مرمي ح�صن،  ،منى عبا�س، علياء  بالفرق و12 لعبة هم 
�ل�صام�صي،  ، �صيخه  �أب��ر�ر علي، �صبخه �ملهريي  �لكي�صري،  فاطمة 
هاين عبيد، �ماين عبد�هلل، موزة �حلمادي، نورة عبد�ملجيد ومت 
�لبحريني  �لأحت��اد  قبل  من  و�ملباريات  �لتدريبات  ج��دول  تنظيم 

لكرة �لطائرة بجدول ي�صمل تدريبات �صباحيه ومباريات م�صائية 
مع منتخب �لبحرين �لوطني لل�صيد�ت و�لنا�صئات وبال�صافه �ىل 

مبار�ة مع نادي �ملحرق نا�صئني )ذكور حتت �صن 14�صنه(.
�ل�صارقه  �صيد�ت  نادي  �لطائرة يف  �صياق مت�صل تو�جد�حتاد كرة 
�ل�صارقة  �صيد�ت  نادي  من  لعبات  لأختيار  �لريا�صية  �ل�صالة  يف 
�لثانية  �لبطولة  يف  للم�صاركه  �ل�صباب  ن���ادي   ، �ل��و���ص��ل  ن���ادي   ،
�ل�صقيقه  �ملقررة يف دوله عمان  �لطائرة  �لنا�صئات لكرة  ملنتخبات 

يف نوفمرب �جلاري 2013. 
وذلك بح�صور مدرب �ملنتخب �لأول عطية �ل�صيد وم�صاعد مدرب 
ولقد  �لريا�صية  ل��ف��رق  و�ل��ف��ن��ي  �لأد�ري  و�ل��ط��اق��م  عطيه  ح��ن��ان 
��صادت رئي�س ق�صم �لريا�صة �لتناف�صية د.بيان �ل�صبول باخلطو�ت 
�ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا �حت����اد ك���رة �ل��ط��ائ��رة �لم���ار�ت���ي ب��رف��د �ملنتخب 

�صيد�ت  ن���ادي  م��ن  ب��اع��ب��ات  �ل��ط��ائ��رة  ل��ك��رة  للنا�صئات  �ل��وط��ن��ي 
مب�صتوى  �لرت��ق��اء  نحو  �يجابية  �خلطوة  ه��ذه  وتعترب  �ل�صارقة 
هذه �للعبة ،وثمنت �جلهود �لتي يقوم بها �حتاد كرة �لطائرة يف 
تطوير هذه �للعبة ،وقالت �ن نادي �صيد�ت �ل�صارقة ميلك �لعديد 
من �لنا�صئات يف هذه �للعبة ذو �مل�صتوى �لذي ي�صمح لاعبة بان 
تكون �صمن �صفوف �ملنتخب �لوطني بال�صافة �ىل كونها لعبة 
يف نادي �صيد�ت �ل�صارقة �لذي يويل �هتمام كبري لنه�صة �لريا�صة 
طاقم  لتو�جد  �صرورها  م��دى  عن  ،وع��ربت  �لم��ار�ت��ي��ة  �لن�صائية 
�لحتاد يف �ر�س �لنادي و��صارت �ىل �ن نادي �صيد�ت �ل�صارقة يفتح 
�لنادي وهذ�  �ر���س  �بو�به جلميع �لحت��اد�ت لعقد تدريبات على 
متملة  �ل�صارقة  �صيد�ت  ن��ادي  �ق��ره��ا  تعاونية  خطة  �صمن  ياتي 

باد�رته لزيادة �لتو��صل مع �لحتاد�ت �لريا�صية �ملختلفة .

طائرة �صيد�ت �ل�صارقة تغادر �إىل مع�صكر خارجي يف �لبحرين

مناف�صات   ، ب��ال��ف��ل��ب��ني  ت��اج��اي��ت��اي  م��دي��ن��ة  �ن��ط��ل��ق��ت يف 
بطولة مدن �أ�صيا لل�صطرجن للفرق على كاأ�س دبي �لتي 
�لحتاد  �إ�صر�ف  حتت  للعبة  �لفلبيني  �لحت��اد  ينظمها 
�لأ�صيوي لل�صطرجن مب�صاركة 18 مدينة من 12 دولة 
و�صريانكا  و�صنغافورة  و�لفلبني  وماليزيا  �ل�صني  هي 
وكوريا  و�ل��ع��ر�ق  ب��رون��اي  وو�صلطنة  �ل�صينية  وتايبيه 
و�لكويت و�لإمار�ت �لتي متثلها ثاث مدن هي �أبوظبي 
منهم  87 لعب  �لبطولة  وي�صارك يف  و�ل�صارقة  ودبي 
41 من �حلا�صلني على �ألقاب ويف �إطار حر�س �ل�صيخ 
�صلطان بن خليفة بن �صخبوط �آل نهيان رئي�س �لحتاد 
�للعبة  �لفر�صة حلكام  �إتاحة  لل�صطرجن على  �لأ�صيوي 
و�إظهار  �لتحكيمي  بامل�صتوى  �لرتقاء  يف  �لإم��ار�ت  من 
كفاءتهم �لدولية وقدرتهم على �إد�رة �لبطولت �لقارية 
�لكربى ، فقد مت �إختيار �حلكم �لدويل �لإمار�تي �صعيد 

يو�صف نائبا لرئي�س حكام �لبطولة بينما ير�أ�س �حلكام 
�لحت��اد  رئي�س  نائب  �أب��ون��دو  كا�صتو  �لفلبيني  �ل���دويل 

�لأ�صيوي لل�صطرجن .
فريق  �لر�بعة  �جلولة  ل��ق��اء�ت  عقب  �لبطولة  يت�صدر 
من  ن��ق��اط   8 بر�صيد  ت��اج��اي��ت��اي  �مل�صت�صيفة  �مل��دي��ن��ة 
�إنت�صار�ت بينما يت�صاوى يف �ملركز �لثاين بر�صيد  �أربع 
�إن��ت�����ص��ار�ت ك��ل م��ن مدينة مانيا  6 نقاط م��ن ث��اث 
�لفلبينية ومدينة ووك�صي �ل�صينية ومدينة بغد�د تقام 
�لبطولة كل عامني على كاأ�س دبي ومن �أبرز �لأ�صاتذة 
�لكبار �مل�صاركني يف �لبطولة �ل�صينيان زهو جيان ت�صاو 
وت�صنيف �لدويل 2587 و وي يا 2580 و�لفبينيان 
 ، ب���ارب���وز�  و�أول��ي��ف��ر   2571 ت�صنيف  ب���ار�غ���و�  م����ارك 
�لإمار�تي  �لكبري  �ل��دويل  �لأ�صتاذ  2567ثم  ت�صنيف 

�صامل عبد�لرحمن وت�صنيفه �لدويل 2567.

مب�ساركة 18 مدينة من 12 دولة

�نطالق بطولة �صطرجن مدن �آ�صيا بالفلبني على كاأ�ض دبي

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

�صل�صلة  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة  �لأومل���ب���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب�����د�أت 
ملناق�صة  �لريا�صية  �لحت����اد�ت  م��ع  �جتماعاتها 
لعام  �لتقديرية  و�مليز�نيات  �لتنظيمية  �لهياكل 
لتعزيز  �ل��د�ئ��م  �صعيها  �إط���ار  وذل��ك يف   ،2014

عملية �لتو��صل مع �لحتاد�ت �لوطنية.
مع  �لجتماعات  �لأوملبية  �للجنة  ��صتهلت  حيث 
�ل�صلة  �ليد وك��رة  �لكرة �لطائرة وك��رة  �حت��اد�ت 
�لهياكل  بخ�صو�س  م��رئ��ي��ات��ه��م  ع��ل��ى  و�أط��ل��ع��ت 
�لوظيفية �ملقرحة من قبل �للجنة، وذلك من 
عام  م��ن  �ب��ت��د�ء  تدريجي  ب�صكل  تطبيقها  �أج��ل 

�لجتماع  خ��ال  �لحت����اد�ت  وق��دم��ت   .2014
�لتقديرية  �مليز�نية  ع��ن  �صاما  مرئياً  عر�صاً 
ل���ل���ع���ام �ل������ق������ادم، �أو�����ص����ح����ت خ����ال����ه �مل�������ربر�ت 
و�لأه��د�ف �مل�صتقبلية �لتي بنيت عليها �مليز�نية 
مبختلف �أبو�بها، كما مت �لتعرف على �مل�صاركات 
�خلارجية و�ملع�صكر�ت �لتدريبية �لتي يعتزم كل 
�حتاد خو�صها، و�لأه��د�ف من ور�ء كل م�صاركة 
ومع�صكر. وح�صر �لجتماع كا من �ملدير �لفني 
باللجنة �لأوملبية مادن �لونا�س و�ملن�صق �لتنفيذي 
و�ملن�صق  �لباكر  حمد  �لريا�صية  �ل�صئون  ب���اإد�رة 
�ملناعي،  ه��ود  �لب�صرية  �مل���و�رد  ب���اإد�رة  �لتنفيذي 

و�ملوظف بالإد�رة �لفنية ماأمون �خلطيب.

و�صت�صتكمل �للجنة �لأوملبية �صل�صلة �جتماعاتها 
م��ع بقية �لحت�����اد�ت �ل��ري��ا���ص��ي��ة وف��ق��اً جل��دول 
�صهر  خ��ال  �صتجتمع  حيث  �صلفاً،  معد  زم��ن��ي 
10 �حت��اد�ت ريا�صية وهي  �أكتوبر �جل��اري مع 
-27 �لأح��د  )ي��وم  و�لطاولة  �ل�صباحة  �حت��ادي 

10( ،�حت�����ادي �ل��ب��ول��ي��ن��ج ورف���ع �لأث���ق���ال )ي��وم 
و�لري�صة  �لتن�س  �حت���ادي   ،)10-28 �لث��ن��ني 
�حت���ادي   ،)10-29 �ل��ث��اث��اء  ي���وم   ( �ل��ط��ائ��رة 
للفرو�صية  �مللكي  و�لحت���اد  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات 
 ،)10-30 �لأرب���ع���اء  �ل���ق���درة )ي����وم  و���ص��ب��اق��ات 
)وي��وم  و�ل�����ص��ي��ار�ت  و�ل�صنوكر  �لبليارد  �حت���ادي 

�خلمي�س 10-31(.

ب�  �مل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  ���ص��ه��ر  خ���ال  �صتلتقي  ف��ي��م��ا 
�لتالية، �حت��ادي ريا�صة  �ملو�عيد  11 �حت��اد�ً يف 
�ملعاقني و�لرماية ) يوم �لأحد 3-11(، �حتادي 
)ي��وم  �لبحرية  و�ل��ري��ا���ص��ات  �لذهنية  �لأل��ع��اب 
للجميع  �لريا�صة  �حت���ادي   ،)11-5 �ل��ث��اث��اء 
�حت����ادي   ،)11-6 �لأرب�����ع�����اء  )ي�����وم  و�حل����م����ام 
 ،)11-7 و�مل����ب����ارزة )ي����وم �خل��م��ي�����س  �جل��م��ب��از 
�حت�����ادي �جل���ول���ف و�ل���دف���اع ع���ن �ل��ن��ف�����س )ي���وم 
10-11(، �حتاد �لكريكت )يوم �لإثنني  �لأحد 
�لريا�صية  �ل�����ص��ئ��ون  �إد�رة  و���ص��ت��ق��وم   )11-11
لحقاً باإعد�د جدول �آخر ل�صتكمال �لجتماعات 

مع بقية �لحتاد�ت �لريا�صية.

من خالل �سل�سلة من االجتماعات الدورية

�للجنة �لأوملبية تناق�ض �لهياكل �لوظيفية و�مليز�نيات �لتقديرية مع �لحتاد�ت �لريا�صية

م�صوؤولن يف �لحتاد �لآ�صيوي يوؤكد�ن �أهمية �لبطولة �لآ�صيوية �لعربية �جلامعية لتن�ض �لطاولة

�أعلن نادي مان�ص�صر �صيتي لكرة �لقدم ح�صور مدرب 
جديد معتمد من �لحت��اد �لأوروب��ي لكرة �لقدم يويفا 
�لنادي �لجنليزي لكرة  ليعمل بدو�م كامل يف مدر�صة 
م�صتوى  ورف��ع  تطورها  يف  لي�صاهم  �أبوظبي  يف  �ل��ق��دم 

�لعمل فيها.
وتوفر مدر�صة نادي مان�ص�صر �صيتي لكرة �لقدم درو�صا 
كبري  لعدد  �لقدم  كرة  يف  �حر�فية  ومتارين  تدريبية 
�لنادي  ..و�أك���د  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�صمة  يف  �لاعبني  م��ن 
�لجن��ل��ي��زي �ل��ت��ز�م��ه �ل��ت��ام ب��رف��ع م�صتوى �ل��ت��دري��ب��ات 
وزيادة خرب�ت �لاعبني. و�صين�صم �ملدرب �جلديد �آلن 
�لأ�صبوع  ه��ذ�  �أبوظبي  يف  �مل��درب��ني  فريق  �إىل  ديك�صون 
لي�صل عدد �ملدربني �لعاملني يف مدر�صة كرة �لقدم �إىل 
لكرة  �لأوروب���ي  خم�صة مدربني معتمدين من �لحت��اد 

ميتلكون  مم��ن  �مل��درب��ني  جلميع  و�صبق   . يويفا  �ل��ق��دم 
�صمن  مان�ص�صر  م��دي��ن��ة  يف  ع��م��ل��و�  �أن  ط��وي��ل��ة  خ���ربة 
�لنادي �مل�صارك يف دوري باركليز �لجنليزي �ملمتاز. وقال 
مان�ص�صر  مدر�صة  يف  �ملدربني  مدير  هيويت  �صاميون 
�صيتي لكرة �لقدم .. نقوم بتدريب �ل�صغار هنا يف �أبوظبي 
متاما كما ندرب �لاعبني يف �أكادميية مان�ص�صر حيث 
يتم �لركيز على تطوير كفاء�ت �لاعبني من ناحية 
�إىل  بالإ�صافة  و�لجتماعية  �لبدنية  و�ل��ق��در�ت  �ملهارة 
ومع  و�مل��وؤث��رة  �ملنا�صبة  �ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  على  تدريبهم 
على  ق��ادري��ن  ف�صنكون  �مل�صاركني  �مل��درب��ني  ع��دد  زي���ادة 
توفري �لتدريب �ملنا�صب وفقا للفئات �لعمرية وتقدمي 
�مل��زي��د م��ن �خل����رب�ت يف خمتلف جم���الت �حل��ي��اة من 

خال كرة �لقدم . 

نادي مان�ص�صرت �صيتي يزيد عدد �ملدربني 
مبدر�صته كرة �لقدم يف �أبوظبي
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و�ل�صباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�صيخ  معايل  �أك��د 
�جل��ام��ع��ي��ة..�أه��م��ي��ة  للريا�صة  �ل��ع��رب��ي  �لحت����اد  رئ��ي�����س  �ملجتمع  وتنمية 
�أن  �ل��ب��ط��ولت �ل��ري��ا���ص��ي��ة �جل��ام��ع��ي��ة ب��ني خمتلف �ل��دول..م�����ص��ري� �إىل 
�إع���د�د �لاعبني �لأومل��ب��ي��ني يف �لأل��ع��اب �لفردية  �أ���ص��ا���س  �جل��ام��ع��ات ه��ي 
�لعربية  �لآ�صيوية  �لبطولة  �فتتاح  و�جلماعية. جاء ذلك يف كلمة خال 
�صباط  ن���ادي  يف  �لول  �أم�����س  م�صاء  �ل��ط��اول��ة  لتن�س  �لثالثة  �جلامعية 
�صعيد  �لدكتور  معاليه  ع��ن  نيابة  و�أل��ق��اه��ا  �أبوظبي  يف  �مل�صلحة  �ل��ق��و�ت 
رئي�س  نائب  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  حمد �حل�صاين وكيل 
ملوؤ�ص�صات  �لريا�صي  �لحت��اد  رئي�س  �جلامعية  للريا�صة  �لعربي  �لحت��اد 
�لتعليم �لعايل يف �لدولة . ي�صارك يف �لبطولة �لتي تقام يف دولة �لإمار�ت 

�لإمار�ت  �أيام..طلبة وطالبات من جامعات  �أربعة  للمرة �لأوىل وت�صتمر 
�عتذ�ر عدد من  بعد  ونيبال   و�ليمن  و�لأردن  و�لعر�ق  و�صوريا  و�ل�صني 
�ل����دول �لأخ����رى ل��ظ��روف خ��ا���ص��ة ب��ه��ا. ح�صر ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح..�ل��دك��ت��ور 
عمرعبد �لعزيز �حلاي �لنائب �لأول لرئي�س �لحتاد �لآ�صيوي للريا�صة 
و�لحت��اد  �جلامعية  للريا�صة  �لعربي  لاحتاد  �لعام  �لأم��ني  �جلامعية 
�لريا�صي ملوؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل يف �لدولة. كما ح�صر �لدكتور �صبحي 
�لعربي للريا�صة �جلامعية رئي�س �لحتاد  نائب رئي�س �لحتاد  ح�صانني 
�لعربي للرماية بالقو�س و�ل�صهم �لنائب �لأول لاحتاد �مل�صري للريا�صة 
و�لعربي  �لآ���ص��ي��وي  �لحت��ادي��ن  يف  �مل�صوؤولني  كبار  م��ن  وع��دد  �جلامعية 
بد�أ  �لعايل.  �لتعليم  ملوؤ�ص�صات  �لريا�صي  �لحتاد  ويف  �جلامعية  للريا�صة 

�لبطولة  �صعار  حاملي  ودخ��ول  للدولة  �لوطني  بال�صام  �حلفل  برنامج 
و�لفرق �مل�صاركة و�أد�ء ق�صم �لاعبني و�حلكام و��صتمل على فقر�ت غنائية 
من �ملوروث �ل�صعبي �لإمار�تي قدمتها فرقة دبي للفنون �ل�صعبية. و�أكد 
�لدكتور �صعيد �حل�صاين �أن �لبطولة �حلالية جتمع بني عدد من �لفرق 
�لإم����ار�ت  ولع��ب��ات  لاعبي  ذهبية  فر�صة  ومت��ث��ل  و�لآ���ص��ي��وي��ة  �لعربية 
بالثقافات  و�لتعريف  و�لتعارف  �مل�صاركة  �لفرق  خ��رب�ت  من  لا�صتفادة 
�لآ�صيوي  �لحت��اد  من�صة  حت��ت   تعقد  �لبطولة  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار  �ملختلفة. 
للريا�صة �جلامعية  .. معربا عن �أمله يف �ملناف�صة على �ملركز �لأول رغم 
�حل�صور �ل�صيني �لقوي م�صيفا �أن �ملهم هو �لتجمع و�لتعارف. و�أ�صاف 
�لدولة  ت�صهدها  �لتي  �لريا�صية  �لبطولت  �إىل زخم  تن�صم  �لبطولة  �أن 

  2013 �لإم����ار�ت  17 عاما  للنا�صئني حت��ت  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  مثل  بطولة 
ملا  ن��ظ��ر�  �لعاملية  �ل��ب��ط��ولت  ��صت�صافة  على  �ل��دول��ة  ق���درة  على  م��اي��دل 
متتلكه من بنية حتتية حديثة ت�صتوعب خمتلف �لألعاب �لريا�صية. وقال 
�حلكومة  وتوجيهات  �لأول��وي��ات  من  �أ�صبحت  �لإم���ار�ت  يف  �لريا�صة  �إن 
�لر�صيدة تركز على �لهتمام بالريا�صيني �جلامعيني كونهم نو�ة للفرق 
�لأوملبية �لتي متثل �لدولة يف �خلارج لفتا �إىل �صرورة �لهتمام بالألعاب 
�لفردية. ودعا �لدكتور �حل�صاين موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل وعددها نحو 
70 جامعة وموؤ�ص�صة تعليمية عليا يف �لدولة �إىل �لإن�صمام �إىل �حلر�ك 
�لريا�صي �جلامعي م�صري� �إىل �أن �لأع�صاء �مل�صجلني يف �لحتاد �لريا�صي 

ملوؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل ميثلون ن�صف �لعدد تقريبا. 

نهيان بن مبارك يوؤكد �أهمية �لبطولت �لريا�صية �جلامعية يف �إعد�د �لالعبني �لأوملبيني

بالنادي  ر����ص��د  ب�صتاد  �حلا�صر  �جلماهري  تفاعلت 
�لأه���ل���ي م���ع م���ب���ادرة جم��م��وع��ة دب����ي �ل��ت��ي �أق��ام��ت 
���ص��ح��وب��ات ع��ل��ى ج���و�ئ���ز ق��ي��م��ة ت��ت��ق��دم��ه��ا ق��م�����ص��ان 
�أدي���د�����س م��وق��ع��ة للنجم �ل��ع��امل��ي دي��ي��غ��و م���ار�دون���ا، 
بالإ�صافة �جهزة �لكرونية �صوين حديثة ومتنوعة، 
وذل���ك خ���ال م��ب��اري��ات �مل��ج��م��وع��ة �خل��ام�����ص��ة �لتي 
حتت�صنها دب��ي وج���اءت ه��ذه �مل��ب��ادرة م��ن جمموعة 
دب���ي ب��ه��دف ت�صجيع �جل��م��اه��ري ع��ل��ى �ل��ت��ف��اع��ل مع 
�حلدث، و�إ�صر�كهم يف �أجو�ء حما�صية ما بني �أ�صو�ط 
جتربة  عي�س  على  حتفيزهم  جانب  �إىل  �مل��ب��اري��ات، 
�ملونديال بالتو�جد على �ملدرجات، علما �أن �ملجموعة 

وفرت �لعديد من �ملميزة للجماهري.
وق����ام ع��ل��ي ع��م��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����س �مل��ج��م��وع��ة و�أح��م��د 
�إبر�هيم م�صوؤول �لرويج باملجموعة، بال�صحب على 
�أرقام تذ�كر �جلماهري ما بني �صوطي لقاء �إير�ن مع 
كند�، ويف ختام لقاء �لرجنتني مع �لنم�صا �أول من 

�أم�س �لثاثاء.

وعرب د.خالد �لها�صمي �لذي ح�صر لقاء �لرجنتني 
مع �لنم�صا ب�صتاد ر��صد ليلة �أول من �أم�س �لثاثاء، 
عن تقديره للجهد �لكبري �لذي بذله فريق �لعمل 
�إي��ج��اب��ي على  �أن��ع��ك�����س ب�صكل  مل��ج��م��وع��ة دب���ي �ل���ذي 

نهائيات كاأ�س �لعامل للنا�صئني.
تدخل  �ل��ت��ي  �لأوىل  �للحظة  منذ  �لها�صمي  وق���ال 
و�جلودة  �لنوعية  �لأهلي تاحظ  �لنادي  بو�بة  بها 
�لكربى،  �لأح��د�ث  بتنظيم  بها  تتميز  �لتي  �لعاملية 
ك��م��ا �أن �ل��ن��خ��ب��ة �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة ب��ك��ل �مل���ج���الت �ل��ت��ي 
ي�����ص��م��ه��ا ف���ري���ق �ل��ع��م��ل ���ص��اه��م��ت ب��ت��ن��ف��ي��ذي �مل��ه��ام 
و�ل��و�ج��ب��ات ب�����ص��ورة ت��ائ��م وح��ت��ى �أف�����ص��ل مم��ا كان 
يتطلع �إليه �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم ومن �ملقرر 
�أن تو��صل جمموعة دبي �إقامة �ل�صحوبات على هذه 
ت�صت�صيف  حيث  �لبطولة،  ط��و�ل  �لقيمة  �جل��و�ئ��ز 
�أي�صا �جلولة �لثالثة للدور �لأول يوم غد �جلمعة، 
�إىل جانب ��صت�صافتها مبار�ة بكل من: �لدور �لثاين 

و�لدور ربع �لنهائي و�لدور ن�صف �لنهائي.

توزيع قم�سان موقعة من مارادونا وجوائز اإلكرتونية قيمة

�جلمـــاهيـــر تتفاعــــل مـــع �ملبـــادر�ت �لتـــرويجيـــة ملجموعــــة دبـــــي 

�لن�صائية  للريا�صة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية 
لن�صر  ج��دي��د  كمنهج  بال�صهم  �ل��رم��اي��ة  ت�صتهدف 
�لإمار�تيات  �ملجتمع  �ملهار�ت بني �صيد�ت  ريا�صات 
�أك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك للريا�صة  �أع��ل��ن��ت 
�لن�صائية و مب�صاركة من منتجع �لفر�صان �لدويل 
�ل��ري��ا���ص��ي يف م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي �أق���ي���م ���ص��ب��اح ي��وم 
للرماية  �لأوىل  �لبطولة  قيام  عن  �لأربعاء  �أم�س 
ل��ل�����ص��ي��د�ت وذل����ك حت���ت رع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن �صمو 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك ) �أم �لمار�ت ( رئي�س 
ملوؤ�ص�صة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س  �ل��ع��ام  �لن�صائي  �لحت���اد 
لاأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لأ�صرية  �لتنمية 
و�لطفولة، وذلك يف مبادرة جديد مت و�صع ��ص�صها 
من قبل رئي�س جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة بنت 
بنت  فاطمة  �ل�صيخة   ، �لن�صائية  للريا�صة  مبارك 

�صتة  من  �صل�صة  لت�صمل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع 
 27 �ملو�فق  ف�صول تدريبية �صتقام ما بني �لأحد 
نوفمرب   12 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء  و   2013 �كتوبر 

.2013
ح��ي��ث ���ص��ت��ت��م��ك��ن �مل�������ص���ارك���ات م���ن �حل�����ص��ول على 
�لنهائيات  يف  للمناف�صة  توؤهلهم  خا�صة  تدريبات 
نوفمرب   13 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �صتقام  �لتي  و 
���ص��ت��ك��ون  �ل���ت���ي  و  �ل���رم���اي���ة  ت���دري���ب���ات   ،  2013
مفتوحة للم�صاركة �صركز على �صريحة �ل�صيد�ت 
�لفر�صان  منتجع  يف  �صتقام  �لتي  و  �لإم��ار�ت��ي��ات، 

�لدويل �لريا�صي يف �أبوظبي.
 30 �أف�����ص��ل  ع��ل��ى  �صيح�صلن  �ل��ل��و�ت��ي  �ل�����ص��ي��د�ت 
على  �صيح�صلن   ، �ل��ت��دري��ب��ات  ف�����ص��ول  يف  نتيجة 
فر�صتهن للم�صاركة يف �لنهائيات و �لتي �صتبد�أ يف 

�صتقوم  حيث  ع�صر�ً،  �لن�صف  و  �خلام�صة  �ل�صاعة 
من  بالت�صويب  �لتدريبية  �لف�صول  يف  �مل�صاركات 
�لنهائي  �إىل  و���ص��ول��ه��ن  وع��ن��د  10�متار  م�صافة 
�صيقمن بالت�صويب من م�صافة 12 مر�ً. �صممت 
هذه �ملبادرة لتكون و�صيلة فعالة لتعريف �ل�صيد�ت 
�لإمار�تيات و �لأجيال �ل�صاعدة بريا�صة �لرماية 
بال�صهم على �أمل �أن ي�صتمتعن بهذه �لريا�صة و �أن 
، حيث  �لريا�صية  د�ئما من حياتهن  ت�صبح ج��زء�ً 
�أكادميية  �إد�رة  حمل�س  ع�صو  �لعفيفي  �أمل  ذكرت 
و�لأم��ني  �لن�صائية  للريا�صة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لعام جلائزة خليفة �لربوية نحن نهدف لت�صجيع 
يف  �نخر�طهن  و  �لإم��ار�ت��ي��ات  �ل�صيد�ت  م�صاركة 
�لريا�صة ، و ذلك عرب خلق �لإثارة و�لأجو�ء �ملرحة 
يف �لتدريبات ، و جعل �مل�صاركات يتطلعن و يبذلن 

ق�صارى جهدهن للو�صول للنهائيات .
�ملدير  ن��ائ��ب  �لقبي�صي  ر����ص��د  �أي�����ص��اً  ���ص��رح  كما  و 
هذه  �أن  �لريا�صي  �ل��دويل  �لفر�صان  ملنتجع  �لعام 
�لبطولة �صتكون بد�ية تعاون مثمر بني �أكادميية 
ملنتجع  و  �لن�صائية  للريا�صة  مبارك  بنت  فاطمة 
�ل��ف��ر���ص��ان �ل�����دويل �ل��ري��ا���ص��ي ، و ك��م��ا ع���رب عن 
�ل�صيخة  �صمو  جل��ه��ود  �ل�صكر  و  �لإم��ت��ن��ان  عظيم 
ملا  لولها  و�لتي  �لإم���ار�ت  �أم  مبارك  بنت  فاطمة 
�إىل من�صات  �مل��ر�أة �لإمار�تية من �لإرتقاء  متكنت 
�لتكرمي �لريا�صية �لدولية ، وكما عرب �أي�صاً عن 
�صكره لل�صيخة فاطمة بنت هز�ع �آل نهيان، رئي�صة 
للريا�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  جمل�س 
�لن�صائية، على �هتمامها �لافت و وحر�صها �لبارز 

على متابعة �صريحة �ملر�أة.

�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�صة �لن�صائية تتطلع لبطولة �لرماية بال�صهم

ت��ف��ت��ت��ح ع�����ص��ر �ل���ي���وم مب��ق��ر �حت���اد 
�مل���������ص����ارع����ة و�جل�����������ودو و�ل���ك���ي���ك 
�أبو  يف  �مل�صرف  مبنطقة  بوك�صينغ 
حكام  وت��رف��ي��ع  �صقل  دورة  ظ��ب��ي، 
�لتي  �ملفتوحة  و�مل�صارعة  �جل��ودو 
ب��الحت��اد  �لفنية  �للجنة  تنظمها 
برعاية حممد بن ثعلوب �لدرعي 
ت�صتمر حتى  و�لتي  رئي�س �لحتاد 
ع�صر يوم بعد غد �ل�صبت باإ�صر�ف 
�حلكم �لدويل �لإمار�تي و�ملحا�صر 
و���ص��ام  �لبلو�صي  �صليمان  �أح��م��د 
خ���ط���اط م��ن�����ص��ق �ل������دورة و�حل��ك��م 
�ل���������دويل خ����ال����د �جل���ن���ي���ب���ي ،ك���م���ا 

 ، بوجميد  يا�صر  �لإد�ري  ي�صارك 
�صعبان  للم�صارعة  �لفني  و�مل��دي��ر 
�ل�����ص��ي��د ،و�ل����ت����ي ���ص��ت�����ص��ت��م��ل ع��ل��ى 
�لنظرية  �ملحا�صر�ت  م��ن  �لعديد 
،وم��ا  �مل�صتجد�ت  لآخ���ر  و�لعملية 
ط�����ر�أ م���ن ت��ع��دي��ات ع��ل��ى ق��ان��ون 
�ل���دويل  ق��ب��ل �لحت����اد  �للعبة م��ن 
�مل�صارعة  دورة  ،ب��ج��ان��ب  ل��ل��ج��ودو 
�لتي تقام يوم �ل�صبت فقط يف ختام 
دورة �جل��ودو، حتى يتمكن �حلكام 
�جلن�صني  من  ب��ال��دورة  �مللتحقون 
تطبيق �لقانون �جلديد يف �ملو�صم 

�ملقبل للعبة .

وذك��������ر �حل����ك����م �ل����������دويل �أح����م����د 
�لبلو�صي باأن �لدورة باأنه بناء علي 
�صيكون  �لحت����اد  رئ��ي�����س  تعليمات 
�لت�صجيل بدون مقابل مادي بهدف 
�ل�صتفادة من �لكو�در �جلديدة يف 
يف  ي�صهم  مب��ا  �للعبة  م�صرية  دع��م 
دعم خطط و�إ�صر�تيجية �لحتاد 
خال �ملرحلة �لقادمة و�لتي تهتم 
�ل�صنية  �مل��ر�ح��ل  ومنتخبات  بفرق 
م��ن��ت��خ��ب��ات  ج���ان���ب  �إىل  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
بو�بة  تعد  �لتي  و�ل��رج��ال  �ل�صباب 
�لحت�����اد ل��ل��م�����ص��ارك��ات �خل��ارج��ي��ة 
�����ص���ت���ع���د�د�ً ل���ص��ت�����ص��اف��ة ب��ط��ول��ة 

�جل��ائ��زة �ل��ك��ربى ل��ل��ج��ودو يف �أب��و 
22 �إىل  �ل��ف��رة م��ن  ظبي خ��ال 
28 نوفمرب/ت�صرين �لثاين �لقادم 
مبركز �أبو ظبي �لوطني للمعار�س، 
�لتي  �مل��ا���ص��رز  بطولة  ج��ان��ب  �إىل 
ت��ق��ام �إىل ج��ان��ب ب��ط��ول��ة �جل��ائ��زة 
 500 �لكربى مب�صاركة �أكرث من 
لع�����ب ولع����ب����ة، ،ك����ذل����ك ب��ط��ول��ة 
غ��رب �آ���ص��ي��ا ل��ل��ج��ودو �ل��ت��ي ت��ق��ام يف 
دي�����ص��م��رب �ل���ق���ادم،وب���ط���ول���ة �ل��ي��وم 
�ل��وط��ن��ي ل��ل��ج��ودو مم���ا ي�����ص��ه��م يف 
وت�صنيف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  �صقل 
�مل��م��ي��زي��ن م��ن��ه��م ح�����ص��ب درج����ات 

ترفيعهم ،فيما يتم فح�س �حلكام 
�جل�����دد �حل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ي �حل����ز�م 
�ل��دورة فر�صة  و�صتكون   .. �لأ�صود 
لت�صجيل جميع �حلكام يف �صجات 
�لحتاد ب�صكل ر�صمي وعمل ملفات 
وبطاقات لهم ولن يتم �لتعامل مع 
ك�صوفات  يف  م�صجل  غ��ري  ه��و  م��ن 
�لحت��اد يف �ملو�صم �ملقبل بناء على 
�جلديدة،و�صتكون  �لحت��اد  لئحة 
ف��ر���ص��ة �ل��ت�����ص��ج��ي��ل ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
للجودو  و�ل��رف��ي��ع  �ل�صقل  دورة 
مبقر  للجميع  متاحة  و�مل�صارعة 

�لحتاد قبل بدء �لدورة .

�فتتاح دورة �صقل وترفيع حكام �جلودو و�مل�صارعة �ليوم 

�لعاملية  لل�صل�صلة  �لأوىل  �جل��ول��ة  ق��رع��ة  �أوق���ع���ت 
ل�صباعيات للرجبي لل�صيد�ت �ملنتخب �لنيوزياندي، 
حامل لقب جولة دبي يف مو�جهات نارية قادمة مع 
فرق �لوليات �ملتحدة، �يرلند� وفيجي، على ملعب 
لأق���وى  م�����ص��رح��اً  �صيكون  و�ل����ذي  ب��دب��ي،  �صيفنز  ذ� 
بطولة  تنطلق  عندما  �لدولية  �لرجبي  مناف�صات 
طري�ن �لإم��ار�ت ل�صباعيات دبي للرجبي يف �لفرة 

من 28-30 نوفمرب �ملقبل. 
�ل���ك���ي���وي، ح���ام���ات لقب  �أن م��ه��م��ة لع���ب���ات  غ���ري 
�ل�صل�صلة �لعاملية، وبطات �لعامل موؤخر�ً، لن تكون 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  دب��ي م��ع وج��ود منتخب  �صهلة يف 
�لذي و�صل �إىل ن�صف نهائي كاأ�س �لعامل، وحل ثالثاً 

يف جولة مو�صكو قبل 4 �أ�صهر. 
للم�صاركة  �يرلند�  �صيد�ت  منتخب  ي�صتعد  ب��دوره 
على  ح�صوله  ب��ع��د  �لأوىل،  ل��ل��م��رة  دب���ي  ب��ط��ول��ة  يف 

�ملركز �خلام�س يف مناف�صات �ل�صل�صلة �لعاملية �ملو�صم 
�ملا�صي، وبلوغه ت�صفيات ربع نهائي كاأ�س �لعامل. 

 4 �أ���ص��ل  م��ن  و�ح��د  لل�صيد�ت  فيجي  منتخب  ويعد 
فرق مت توجيه �لدعوة �إليها للم�صاركة يف جولة دبي 
لل�صيد�ت،  �لرجبي  ل�صباعيات  �لعاملية  �ل�صل�صلة  من 
�أن �صهرة  �إل  �لأوىل،  وي�صارك يف بطولة دبي للمرة 
ريا�صة �لرجبي يف فيجي، و�ل�صمعة �لقوية تقليدياً 
منتخب  �صتدفع  �ل�صل�صلة  يف  فيجي  رج��ال  ملنتخب 
ب����ارزة ع��ل��ى ملعب ذ�  ب�����ص��م��ات  ت���رك  �إىل  �ل�����ص��ي��د�ت 
يف  �ل�صيد�ت  رجبي  بطولة  تنطلق  دب��ي.   يف  �صيفنز 
فرن�صا  منتخب  ك��ن��د�  ت��و�ج��ه  ح��ي��ث  ن��وف��م��رب،   28
 ،C ل�صاعة 1 بعد �لظهر يف �أوىل مباريات �ملجموعة�
�ملدعوة  �لفرق  من  و�لرب�زيل  فرن�صا  منتخبا  ويعد 
�ملنتخب  �إىل جانب  و�صيلعبان �صمن هذه �ملجموعة 
�لأ�صر�يل.   وت�صم �ملجموعة B منتخبات �إجنلر�، 

رو�صيا، ��صبانيا و�ملنتخب �لتون�صي �لذي وجهت �إليه 
�لدعوة للم�صاركة يف هذ� �حلدث.

جمل�س  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  لبا�صيت،  برنارد  وقال 
�لرجبي �لعاملي: �صهدت �لنطاقة �لأوىل لل�صل�صلة 
�ملا�صي  �لعام  لل�صيد�ت  �لرجبي  ل�صباعيات  �لعاملية 
جناحاً باهر�ً، وكنا �صعد�ء بالبناء على ذلك �لأ�صا�س 
�لذي  �لرجبي  ل�صباعيات  �لعامل  كاأ�س  عقب  �ملتني 
بطولة  منحت  حيث  �ل�����ص��دي��دة،  مبناف�صاته  �ت�صم 
�ل�����ص��ي��د�ت ه���ذه �ل����دول �خل����ربة �ل��دول��ي��ة �ل��ازم��ة 
�أول  مناف�صات  خل��و���س  مت��ه��ي��د�ً  ب��ر�جم��ه��ا  لإع����د�د 

 . م�صابقة �أوملبية ل�صباعيات �لرجبي يف 2016 
ر�ئد�ً  �أ�صبحت دبي موؤخر�ً مقر�ً  و�أ�صاف لبا�صيت: 
�لعامل  ك��اأ���س  ��صت�صافتها  عقب  �ل�صيد�ت،  لرجبي 
بهذ�  �صعد�ء  ونحن   2009 يف  �لرجبي  ل�صباعيات 
�ملكان �لر�ئع �لذي يتيح لنا فر�صة متابعة نخبة من 

يتناف�صون  وه��م  �لعامل  يف  �لرجبي  ولعبات  لعبي 
جنباً �إىل جنب .  تقام �جلولة �لأوىل من مناف�صات 
على  لل�صيد�ت  �لرجبي  ل�صباعيات  �لعاملية  �ل�صل�صلة 
ملعب طري�ن �لإمار�ت ذ� �صيفنز وعلى مدى يومني، 
�إىل  ذل��ك  بعد  �ملناف�صة  وتنتقل  نوفمرب،  و29   28
�لوليات �ملتحدة )15-16 فرب�ير(، و�إىل �لرب�زيل 
)21-22 فرب�ير(، و�إىل �ل�صني )5-6 �بريل( قبل 

�أن تختتم يف هولند� )16-17 مايو(. 
فرق   8 �ل�صيد�ت  لرجبي  دب��ي  �صباعيات  يف  ت�صارك 
�أ���ص��ا���ص��ي��ة ه���ي: ن��ي��وزي��ان��د�، �أ���ص��ر�ل��ي��ا، �إجن��ل��ر�، 
و�يرلند�،  رو�صيا  ��صبانيا،  كند�،  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 
وتتوزع على 3 جمموعات: A-نيوزياند�، فيجي، 

�يرلند�، �لوليات �ملتحدة.
B-�إجنلر�، رو�صيا، ��صبانيا، تون�س.

C-��صر�ليا، كند�، فرن�صا، �لرب�زيل.

�لقرعة توقع حامل �للقب يف جمموعة نارية يف �صباعيات دبي لرجبي �ل�صيد�ت

منتخبي  �لأرب��ع��اء  �م�س  ظهر  دب��ي  جمموعة  ��صتقبلت 
�لعر�ق ونيجرييا، �للذ�ن حول مقر �إقامتهما من �لعني 
باملجموعة  �لأخ���ري  �للقاء  خلو�س  ��صتعد�د�  دب��ي  �إىل 
�ل�صاد�صة يف نهائيات كاأ�س �لعامل للنا�صئني �لذي �صيقام 

يوم غد �جلمعة على �صتاد ر��صد بالنادي �لأهلي.
�نركونتيننتال  بفندق  �ملنتخبني  ��صتقبال  يف  وك���ان 
من  �صميح  وح�صام  ز�ي��د  �ب��و  ���ص��دو�ن  �صيتي،  في�صتفال 
جلنة خدمات �لفرق وحممد فرج من �للجنة �لأمنية، 
ت�صليم  م��ن  و�لن��ت��ه��اء  خا�صة  �صيافة  جتهيز  مت  حيث 
على  و�ل��ت��اأك��ي��د  قيا�صي،  وق��ت  خ��ال  للبعثتني  �ل��غ��رف 
��صتعد�د جمموعة دبي لتلبية كافة �حتياجات �ملنتخبني 

تتو�جد  حيث  �لنا�صئني،  مبونديال  م�صاركتهما  خال 
�ل�صاعة طول  بالفندق على مد�ر  �لفرق  جلنة خدمات 

�أيام �لبطولة.
كما مت يف �ل�صتقبال تقدمي نبذة عن دبي، و�أبرز �ملعامل 
جمموعة  توفرها  �لتي  �خلدمات  و�صرح  ت�صمها  �لتي 
دبي للفرق �مل�صاركة باحلدث، �إىل جانب تثبيت مو�عيد 
��صتعد�د�  �لأهلي  بالنادي  �صتخو�صها  �لتي  �لتدريبات 

للقاء �ملقبل.
دبي متوجهني  غ��ادر�  و�لنم�صا  �إي��ر�ن  �أن منتخبا  يذكر 
�لأول  ب��ال��دور  �لأخ���رية  مبار�تهما  خل��و���س  �ل��ع��ني  �إىل 

هناك، فيما �صتتو�جه �لرجنتني وكند� بدبي.

جمموعة دبي ت�صتقبل منتخبي �لعر�ق ونيجرييا
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�أبدى �لربتغايل جوزيه مورينيو �ملدير �لفني لفريق ت�صيل�صي �لجنليزي 
�صالكة  م�صيفه  على  3-�صفر  �لكبري  فريقه  لفوز  �رتياحه  �ل��ق��دم  لكرة 
�لأملاين �لثاثاء يف �جلولة �لثالثة من مباريات �ملجموعة �خلام�صة لدور 

�ملجموعات ببطولة دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم.
وحقق �لفريق بذلك �لفوز للمرة �لثانية على �لتو�يل خارج ملعبه بعدما 
�ملا�صية  4-�صفر يف �جلولة  �لروماين  �صتيو� بوخار�صت  فاز على م�صيفه 
بعد  ك��ربي��اءه��م  ����ص��ت��ع��ادو�  فريقه  لع��ب��ي  �أن  �إىل  ت�صيل�صي  م���درب  و�أ���ص��ار 
�خل�صارة �لتي تعر�صو� لها يف ملعبهم 1-2 �أمام بازل �ل�صوي�صري يف �أوىل 

مبارياتهم باملجموعة.
وقال مورينيو عقب �لفوز: �إذ� كنا ظهرنا مب�صتوى �صييء للغاية �أمام بازل، 
كان ينبغي علينا تعوي�س هذه �خل�صارة �ملهينة وهو ما جنحنا يف حتقيقه 
بالفعل . و�أ�صاف لدينا مبار�تان على ملعبنا يف مرحلة �لإياب، لذلك نحن 
ننهي  �أن  و�صنحاول  �لثاين  �ل��دور  �إىل  لنتاأهل  للغاية  �لآن يف موقف جيد 

مبارياتنا باملجموعة ونحن يف �ل�صد�رة. �إنه �نت�صار هام لنا .
و�أعرب �لأ�صباين فرناندو توري�س مهاجم �لفريق عن �صعادته بالفوز �لكبري 
بالإ�صافة �إىل جناحه يف �إحر�ز هدفني من �لأهد�ف �لثاثة مل�صلحة فريقه 
يف �للقاء. و�أكد توري�س �ملناف�صة على قيادة هجوم �لفريق �أمر �صحي للغاية، 
ونحن لدينا ثاثة مهاجمني م�صتو�هم جيد للغاية، ولكن �أمامنا �لعديد 

من �ملباريات، لذلك يريد كل �لاعبني �أن يكونو� جاهزين .
و�أو�صح �لاعب �لأ�صباين لدينا فريق من �لاعبني �ل�صباب، بالإ�صافة �إىل 
�لوقت  �ملزيد من  �إىل  �لفريق  يحتاج  لذلك  ج��دد،  م��درب جديد ولعبني 
�صت  �إىل  �لفوز  بهذ�  ت�صيل�صي  ر�صيد  و�رتفع   . نتح�صن  ولكننا  لا�صتقر�ر 
نقاط يف �صد�رة �ملجموعة، متفوقا بفارق �لأهد�ف عن �صالكة �لذي يحتل 

�ملركز �لثاين بنف�س �لر�صيد.

ينظم نادي �أبوظبي للريا�صات �ل�صر�عية و�ليخوت للعام �لثالث 
على �لتو�يل يوم �جلمعة �ملقبل مناف�صات بطولة كاأ�س �أبوظبي 
لليخوت وت�صهد �لبطولة �لتي ت�صتمر يومني � م�صاركة �صبعة 
�إ�صافة �إىل عدد من ماك  �إم��ار�ت �لدولة  �أندية من خمتلف 
�ليخوت بالدولة ف�صا عن م�صاركة فريق عمان لاإبحار وبلغ 
عدد �ليخوت � �لتي �أكدت م�صاركتها يف �حلدث �لذي تبلغ قيمة 
جو�ئزه 800 �ألف درهم للثاثة �لأو�ئل يف كل فئة من فئات 

�ل�صباق � حتى �لآن 24 قاربا.
�لبطولة  ه��ذه  �مل�صاركة يف  �لأن��دي��ة  �أن من بني  بالذكر  جدير 
للحدث  �ملنظم  و�ليخوت  �ل�صر�عية  للريا�صات  �أبوظبي  نادي 
ون����ادي ق����و�رب ���ص��و�ط��ئ دب���ي ون����ادي �أب��وظ��ب��ي ل��ل�����ص��ر�ع ون���ادي 

�حلمرية وتر�ث �لإمار�ت �إىل جانب فريق عمان لاإبحار.
�أبوظبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي  عتيق  ماجد  و�أع��رب 
مناف�صات  بتجدد  �صعادته  عن  و�ليخوت  �ل�صر�عية  للريا�صات 
كاأ�س �أبوظبي لليخوت يف عامها �لثالث م�صري� �إىل �أن �حلر�س 
على تنظيم �لبطولة يف موعدها جاء بعد �لنجاح �لذي حققته 
�ل�صكر  �مل��ه��ريي  وق���دم  �ل��ب��ط��ول��ة.  م��ن  �ل�صابقتان  �لن�صختان 
�أبوظبي �لريا�صي برئا�صة �صمو �ل�صيخ نهيان بن ز�يد  ملجل�س 
�آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ص�صة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل 
�أبوظبي  جمل�س  رئي�س  و�لإن�صانية  �خلريية  لاأعمال  نهيان 
�لريا�صي موؤكد� �أن �لنجاحات �لتي يحققها �لنادي و�لبطولت 
�لتعاون  تاأ�صي�صه حتققت بف�صل  د�أب على تنظيمها منذ  �لتي 

و�لدعم �لكبري من �ملجل�س �لذي يعد حجر �لز�وية يف �لنه�صة 
�أبوظبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  و�أ�صاد  بالعا�صمة.  �لريا�صية 
�ملجل�س  مع  �لد�ئم  بالتو��صل  و�ليخوت  �ل�صر�عية  للريا�صات 
حممد  مقدمتها  ويف  �لتنفيذية  �إد�رت��ه  من  �لكبري  و�حلر�س 
�ل�صاحة  �حتياجات  تلبية  على  �لعام  �لأم��ني  �ملحمود  �إبر�هيم 
�لريا�صية كافة مبا يحقق �لنه�صة �ملن�صودة وي�صاهم يف تعزيز 
�مل�صرية وتو��صلها و�أ�صار �إىل �لرغبة يف تو�صعة نطاق �مل�صاركة 
�أبطال وفرق  يف �لبطولة خال �لأع��و�م �ملقبلة لت�صع مل�صاركة 
 .. ل��اإب��ح��ار  عمان  فريق  م�صاركة  �ىل  ولفت  �أخ���رى  دول  م��ن 
منوها �إىل �أنه �صتتم �عتبار� من �لعام �ملقبل دعوة فرق عربية 

و�أوروبية للم�صاركة يف �حلدث.

مناف�صات بطولة كاأ�ض �أبوظبي لليخوت تنطلق �جلمعة �ملقبل

يغلق �ليوم باب �لت�صجيل للم�صاركة يف �صباق )�ك�صبو 
2020 دبي( للقو�رب �ل�صر�عية �ملحلية 43 قدما 
ينظمه  و�ل���ذي  دب���ي(  بطولة  م��ن  �لأوىل  )�جل��ول��ة 
�لبحرية يوم بعد غد  �لدويل للريا�صات  نادي دبي 
�لريا�صي  �ملو�صم  �صباقات  روزن��ام��ة  �صمن  �ل�صبت 

�لبحري 2014-2013.
جمل�س  من  كمبادرة  �لكبرية  �حل��دث  �إقامة  وياأتي 
�إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�صات �لبحرية دعما مللف 
��صت�صافة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة للمعر�س 
متو��صعة  وم�صاهمة  دبي(   2020 )�ك�صبو  �لعاملي 
�حللم  هذ�  لتحقيق  �لبحرية  �لريا�صات  �أ�صرة  من 
على  �لوجهات  �أف�صل  بو�صفها  �ملكانة  ه��ذه  لتتبو�أ 

�لإطاق يف �ل�صرق �لأو�صط و�ملنطقة �لعربية.
و�أكملت �للجنة �ملنظمة بنادي دبي كافة �لتح�صري�ت 
بالتن�صيق  �ل�صباق  لنطاقة  �لازمة  و�لتجهيز�ت 
مع �صركاء �لنجاح مع �للجنة �ملنظمة ويف مقدمتهم 
�لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي مبختلف �إد�رتها و�لإد�رة 
�لعامة للدفاع �ملدين وموؤ�ص�صة دبي لاإعام ممثلة 
دبي  وموؤ�ص�صة  �لريا�صية(  )دب��ي  �مل�صاهري  قناة  يف 
�صعار  �ملنظمة  �للجنة  و�عتمدت  �لإ�صعاف  خلدمات 
�لر�صمي  �لعلم  ليكون  دب��ي(   2020 )�ك�صبو  ملف 
يف �ل�صباق و�لذي �صيو�صع بعناية يف كل قارب �أعلى 
�لروي�صي ليكون على مر�ئي �جلميع وكل من يتابع 
�حلدث حيث قامت �للجنة بطباعة �ل�صعار �لر�صمي 
�مل�صاركني  �لنو�خذة  جميع  على  �صتوزع  �إع��ام  على 
و��صرطت  �ملقبل  �ل�صبت  ي��وم  �ل�صباق  بد�ية  قبيل 
�لإخ���ال  وع���دم  �ل�صحيح  مكانه  يف  و�صعه  عليهم 

بذلك من �جل �إي�صال ر�صالة عظيمة �إىل �لعامل ملا 
ميثله هذ� �حلدث من �أهمية كبرية لأهل �لإمار�ت 
�لأج��د�د  وت��ر�ث  باجلذور  �أي�صا  يتم�صكون  و�للذين 
من خال �إحياء �ملا�صي يف �صور �ل�صباقات �لر�ثية 
�لأوىل  وللمرة  �ملنظمة  �للجنة  و�صتقوم  �ل�صر�عية. 
�لتحكمية  �لأم��ور  ل�صبط  مر�قبة  كامري�ت  بو�صع 
�أث���ن���اء �ل�����ص��ب��اق وخ��ا���ص��ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال���ص��ط��ف��اف 
�لبد�ية  خ��ط  ع��و�م��ات  عند  �ل�صحيحة  بالطريقة 
�حلالت  ح�صم  يف  �لتلفزيونية  بال�صور  و�ل�صتعانة 

�للجنة  �لطارئة يف تقليد جديد تهدف من خاله 
وجناحا  �نتظاما  �أك���رث  �لبحرية  �ل�صباقات  جلعل 
و�حلد من �لظو�هر �لتي توؤدي �إىل �لتاأخري �أحيانا.

ودعا علي جمعة بن غليطة �ملدير �لتنفيذي بنادي 
�لنو�خذة  جميع  �لبحرية  للريا�صات  �ل��دويل  دب��ي 
و�لت�صجيل  �لإ���ص��ر�ع  �مل�صاركة  يف  �لر�غبني  و�مل��اك 
و�ل��ذي �صوف ي�صكل تظاهرة  �ل�صباق  �مل�صاركة يف  يف 
ري��ا���ص��ي��ة ك��ب��رية ت��دع��م ه���دف ���ص��ام��ي وج��م��ي��ل هو 
دبي(   2020 )�ك�صبو  ملعر�س  �لإم���ار�ت  ��صت�صافة 

�ليوم  �لت�صجيل �صيكون متاحا منذ �صباح  �أن  مبينا 
وذل���ك مب��ق��ر �ل��ن��ادي م��ن �ل�����ص��اع��ة �ل��ع��ا���ص��رة وحتى 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  جميع  على  ويتعني  م�صاء  �خلام�صة 
�لأور�ق  مع  عنهم  ينوب  من  �أو  �حل�صور  �مل�صاركني 
�لإق��ر�ر  على  و�لتوقيع  �لنوخذة  �خلا�صة  �لثبوتية 
و��صتام كر��صة �ل�صروط �خلا�صة بال�صباق للتعرف 

على �لتعليمات �لكاملة.
وقال بن غليطة �أن �للجنة �ملنظمة لل�صباق �ملرتقب 
�ل�صبت  ي��وم  ظهر  من  ع�صر  �لثانية  �ل�صاعة  ح��ددت 

�إىل  �مل�صاركة  �ل��ق��و�رب  لو�صول  موعد  كاآخر  �ملقبل 
يتم حتديدها  �صوف  و�لتي  �ل�صباق  �نطاقة  نقطة 
ح�صب ظروف وحالة �لبحر و�جتاه �لرياح علما �أن 
و�لن�صف  �ل��و�ح��دة  �ل�صاعة  ح��ددت  �ملنظمة  �للجنة 
�ل�صباق  لبد�ية  موعد�  �ملقبل  �ل�صبت  يوم  ظهر  من 

�لفني  �لفح�س  �إج���ر�ء  �ملنظمة  �للجنة  ق��ررت  كما 
�لأوىل  �لع�صرة  �ملر�كز  على  �حلا�صلة  �لقو�رب  على 
ب��ع��د �ل�����ص��ب��اق م��ب��ا���ص��رة ومب��ق��ر ن����ادي دب���ي �ل���دويل 
�أي�صا  ي�صت�صيف  �صوف  و�ل��ذي  �لبحرية  للريا�صات 

مر��صم تتويج �أبطال �ل�صباق.

اأوىل جوالت القوارب ال�سراعية 43 قدمًا ال�سبت 

�إغالق باب �لت�صجيل ل�صباق )�إك�صبو 2020 دبي( �ليوم
اللجنة املنظمة تعتمد و�سع �سعار احلدث اأعلى )الروي�سي(

وق���ع �مل���د�ف���ع �ل����دويل �ل��ف��رن�����ص��ي �ل�����ص��اب��ق ول��ي��ام 
عام  مل��دة  مبوجبه  �ن�صم  �لرب��ع��اء  عقد�  غ��ال���س 
و�ح���د �ىل ن���ادي ب���ريث �ل����ص���ر�يل ل��ك��رة �ل��ق��دم 
و�صبق لغال�س �لذي د�فع عن �لو�ن �ندية ت�صل�صي 
و�ر����ص���ن���ال وت��وت��ن��ه��ام �لن��ك��ل��ي��زي��ة �ن ت��ل��ق��ى ع��دة 
وكري�صتال  �صيتي  مان�ص�صر  من  �خ��رى  عرو�س 
�لو�صط  �ل�صرق  يف  و�ن��دي��ة  �لنكليزيني  ب��ال���س 
�ختيار بريث خلو�س  ف�صل  �نه  �ن  �ل  و�مريكا، 

جتربة جديدة يف م�صريته بح�صب ر�أيه.
وقال غال�س )36 عاما( يف هذ� �خل�صو�س: لقد 
قررت �رتد�ء قمي�س بريث بكل فخر و�نا م�صتعد 

بفارغ �ل�صرب خلو�س هذ� �لتحدي خال �ملو�صم 
ن��ف��و���س م�صجعي  �ل��ب��ه��ج��ة �ىل  �حل����ايل و�دخ�����ال 
بريث  م��درب  �دو�ردز  �لي�صتري  و�ع��رب   . �لفريق 
عن �صروره للتعاقد مع غال�س وقال: لقد ح�صلنا 
على �ف�صل لعب فهو �صاحب خربة كبرية جر�ء 
خو�صه 84 مبار�ة دولية مع منتخب باده �لذي 
و�صيكون   . �لعاملية  �ملنتخبات  �ع���رق  م��ن  يعترب 
غال�س �ول فرن�صي يلعب يف �لدوري �ل�صر�يل 
حيث يلعب حاليا �لعديد من �لنجوم �لوروبيني 
�ل�صابقني �برزهم �ليطايل �لي�صاندرو دل بيريو 

و�لنكليزي �ميل هي�صكي.

�ملد�فع �لفرن�صي غال�ض ين�صم �إىل بريث 

•• العني- الفجر :

مونديال  يف  �لأول  ف���وزه  �ملك�صيكي  �ملنتخب  حقق 
نيجرييا  من  �لفتتاحية  خ�صارته  بعد   ، �لنا�صئني 
�ملجموعات  مرحلة  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  يف   ،  6-1
باملجموعة �ل�صاد�صة ، بعدما تخطى �لعر�ق بنتيجة 
�لعني  مب��دي��ن��ة  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  ملعب  ع��ل��ى   1-3
�ملك�صيكي  �ملنتخب  �أه����د�ف  و�صجل  �أم�����س  م��ن  �أول 
و�أولي�صي�س  �أملانز�  �أليخاندرو دياز وخو�صيه  كل من 
�لوحيد  �لعر�قي  �ملنتخب  هدف  جاء  بينما  ريفا�س 
�لتقدم  ه��دف  �ملك�صيك  و�ح���رز  ك��رمي  �صريكو  ع��رب 
فر�ن�صي�صكو  بعد كرة عر�صية من   31 �لدقيقة  يف 
دياز  �أليخادرو  تابعها  �ملنطقة  د�خل  �إىل  كالديرون 
�أر���ص��ي��ة ع��ل��ى ميني  ر�أ���ص��ي��ة ق��وي��ة ذه��ب��ت  بت�صديدة 
�لت�صجيل  ليفتتح  حممد  حيدر  �لعر�قي  �حل��ار���س 
دقائق،  باأربع  �لأول  �ل�صوط  نهاية  وقبل  �للقاء.  يف 
رمية  بعد  �لثاين  �لهدف  �ملك�صيكي  �ملنتخب  �أ�صاف 
مت��ا���س م��ن �أوزف���ال���دو رودري��ج��ي��ز �أب��ع��ده��ا �مل��د�ف��ع 
�لعر�قي �أحمد ناظم بر�أ�صه لت�صل �إىلخو�صيه �أملانز� 
�ملتحفز و�لذي تابعها بت�صديدة مبا�صرة من م�صافة 
قريبة لينتهي �ل�صوط �لأول بتقدم �ملك�صيك بنتيجة 
باأد�ء  �لثاين  �ل�صوط  �لعر�قي  �ملنتخب  وبد�   .0-2
�مللعب وح�صل  �ل�صيطرة على و�صط  قوي وجنح يف 
�لدقيقة  يف  �أبرزها  كان  للت�صجيل  فر�س  عدة  على 
60 ب��ع��د رك��ل��ة ح���رة م���ن ب�����ص��ار ر���ص��ن م���ن �جل��ه��ة 
�ليمنى تابعها �ملد�فع مهدي عبد�لزهرة من م�صافة 
قريبة فوق �لعار�صة. �إل �أن �ملنتخب �لعر�قي جنح 
بتقلي�س �لفارق بعد دقيقة و�حدة فقط �إثر جمهود 
فردي مميز من �أحمد ناظم �لذي �نطلق بالكرة من 
و�صط �مللعب و�جت��ه �إىل د�خ��ل منطقة �جل��ز�ء قبل 
�أن ميرر نحو �أجم��د عطو�ن �ل��ذي ح��اول �لت�صديد 
ولكن �لكرة �أبعدت من �لدفاع لت�صل خارج �ملنطقة 
�إىل �صريكو كرمي �لذي �أطلق ت�صديدة قوية من على 
�لقائم  �ملرمى مب�صاعدة من  دخلت  ي��اردة   25 بعد 
�لأي�صر ، قبل �أن يح�صم �ملك�صيك �لنتيجة يف �لدقيقة 
84 بعد كرة عر�صية ت�صل �إىل �إيفان �أوت�صو� د�خل 
�أولي�صي�س ريفا�س �لذي  �أن ميرر نحو  �ملنطقة قبل 
�لعر�قي  �حل��ار���س  ميني  على  قوية  ت�صديدة  �أطلق 
حيدر حممد لينتهي �للقاء بفوز �ملنتخب �ملك�صيكي 

بنتيجة 1-3.

تعادل مثري 
و�صهدت �ملو�جهة �لثانية تعادل مثري� بني منتخبي 
3-3 ، ح��ي��ث �ح���رز  �ل�����ص��وي��د ون��ي��ج��ريي��ا ب��ن��ت��ي��ج��ة 
وم��ريز�  )ه��دف��ان(  بريي�صا  ف��امل��ري  �ل�صويد  �أه���د�ف 
من  كل  نيجرييا  �أه��د�ف  �صجل  بينما  هالفادزيت�س 

�صاك�صي�س �إي�صاك ومو�صى يحيى وتايوو �أوونيي.
وف����اج����اأ �مل��ن��ت��خ��ب �ل�������ص���وي���دي ن���ظ���ريه �ل��ن��ي��ج��ريي 
11 دقيقة فقط  �لتقدم بعد مرور  بت�صجيل هدف 
د�خ��ل  �إىل  عر�صية  ك��رة  بعد  �ل��ل��ق��اء  �ن��ط��اق  على 
من  م�صتفيد�ً  بر�أ�صه  ر�كيب  �إرد�ل  تابعها  �ملنطقة 
�خل���روج �خل��اط��ئ حل��ار���س �مل��رم��ى �لنيجريي ديلي 
�ألمب�صو لت�صل �لكرة �إىل فاملري بريي�صا �لذي تابع 
�لكرة بلم�صة و�حدة من م�صافة قريبة وبعد ثماين 
دق��ائ��ق ف��ق��ط، �أ����ص���اف �مل��ن��ت��خ��ب �ل�����ص��وي��دي �ل��ه��دف 

�أنتون �صاليرو�س  �لثاين بعد هجمة �صريعة قادها 
بر�أ�صه  بريي�صا  تابعها  عر�صية  ك��رة  ير�صل  �أن  قبل 
�ألمب�صو  �لنيجريي  �حلار�س  ي�صار  على  �ملرمى  يف 
�ملبار�ة و�لثاين  �لثاين يف  �ل�صخ�صي  لي�صجل هدفه 
قل�س  �ل��ن��ي��ج��ريي  �ملنتخب  �أن  �إل  ب����اده.  ملنتخب 
22 وب��ط��ري��ق��ة ر�ئ��ع��ة بعدما  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل���ف���ارق يف 
�لأم��ام  �إىل  عالية  ك��رة  �إيهينات�صو  كيليت�صي  �أر���ص��ل 
مبا�صرة  هو�ئية  بت�صديدة  �إي�صاك  �صاك�صي�س  تابعها 
يف �لز�وية �ليمنى �لبعيدة ملرمى �حلار�س �ل�صويدي 
وبعد  ���ص��اك��ن��اً  ي��ح��رك  �ل���ذي مل  م��وه��ل��ني  �صيك�صنت 
ث���اث دق��ائ��ق ع��ل��ى ب��د�ي��ة �ل�����ص��وط �ل���ث���اين، �صجل 
�مل��ن��ت��خ��ب �ل��ن��ي��ج��ريي ه����دف �ل���ت���ع���ادل ع���ن ط��ري��ق 
ت�صديدة قوية من خارج  �أطلق  �ل��ذي  مو�صى يحيى 
�صيك�صنت  �ل�صويدي  �حلار�س  منطقة �جلز�ء حاول 
موهلني �لإم�����ص��اك بها ول��ك��ن �ل��ك��رة م��رت م��ن بني 
قدميه بفعل قوة �لت�صديدة لت�صبح �لنتيجة 2-2. 
�ملبار�ة  يف  تقدمه  ��صتعاد  �ل�صويدي  �ملنتخب  ولكن 
بالدقيقة 65 بعد كرة عر�صية من �لبديل كارلو�س 
�صر�ندبريج تابعها �أنتون �صاليرو�س ب�صدره نحو 
�ألمب�صو  دي��ل��ي  �لنيجريي  �حل��ار���س  ول��ك��ن  �مل��رم��ى 
مريز�  �لآخ��ر  �لبديل  �إىل  و�صلت  �لتي  �لكرة  �أبعد 
�مل��رم��ى �خل��ايل  �ل��ك��رة يف  ت��اب��ع  �ل���ذي  هالفادزيت�س 
ب��ح��ث��اً عن  �لأم����ام  �إىل  �ل��ن��ي��ج��ريي  �ملنتخب  وت��ق��دم 
�لدقيقة  ي�صجل يف  �أن  وك��اد  �لتعادل جم��دد�ً  ه��دف 
�أوون��ي��ي د�خ��ل  ت��اي��وو  �إىل  �ل��ك��رة  72 بعدما و�صلت 
�حلار�س  �أبعدها  قوية  ك��رة  ي�صدد  �أن  قبل  �ملنطقة 
متابعة  من  مرماه  �أنقذ  �ل��ذي  موهلني  �ل�صويدي 
�ملنتخب  �أن  �إل  قليلة.  حلظات  بعد  يحيى  مو�صى 
ه��دف  ت�صجيل  يف  وجن���ح  ي�صت�صلم  مل  �ل��ن��ي��ج��ريي 
�لتعادل بالدقيقة 81 بعد كرة عر�صية من �جلهة 
�ليمنى لعبها كيليت�صي �إيهينات�صو �إىل د�خل �ملنطقة 
�حلار�س  مي��ني  على  بر�أ�صه  �أوون��ي��ي  ت��اي��وو  وتابعها 

�ل�صويدي لينتهي �للقاء بالتعادل بنتيجة 3-3.

 فر�سة ثمينة 
، رولند  �ل�صويدي  �ملنتخب  وب��دوره �عرف مدرب 
لر���ص��ون ب��غ��ي��اب �حل���ظ ع��ن ف��ري��ق��ه �أول م��ن �أم�����س 
كان  �ل��ت��ع��ادل  �إن  وق���ال   ، �لنيجريي  �ملنتخب  �أم���ام 
�مل�صكلة  لكن   ، منا�صبتني  يف  �ف�صليتنا  بعد  حمبطا 
�أننا مل ننجح �حلفاظ على تو�زننا �جليد يف �مليد�ن 
�أن  :�أع��ت��ق��د  و�أك��م��ل   . فقط  نقطة  على  فح�صلنا   ،
�لاعبني كانو� مب�صتوى �لتوقعات �أمام فريق جيد 
يف   ،  1-6 �للقب  حامل  على  عري�صة  نتيجة  حقق 
 ، �ل�صاد�صة  �ملجموعة  مباريات  من  �لأوىل  �جلولة 
قبل  عليها  �لتعويل  ينبغي  �إيجابية  �أ�صياء  وهناك 
ل�صمان   ، �ملك�صيكي  �ملنتخب  م��ع  �لأخ���رية  �جل��ول��ة 
ويحتفظ  �مل�صابقة  م��ن  �ل��ث��اين  �ل���دور  �إىل  �ل��ع��ب��ور 
�مل��ن��ت��خ��ب �ل�����ص��وي��دي ب���اأم���ال �ل��ت��اأه��ل ق��ب��ل �جل��ول��ة 
 ، �أو �لتعادل  ، باأف�صلية �لفوز  �لأخرية مع �ملك�صيك 
لكونه جمع �أربع نقاط من مبار�تني ، بينما يدخل 
�لتعادل  �أو  فقط  �لفوز  بفر�صة  �ملك�صيكي  �ملنتخب 
4 منتخبات يف �ملجموعات  �أف�صل  للمناف�صة �صمن 
بني  ثانية  مو�جهة  ذ�ت��ه��ا  �جل��ول��ة  وت�صهد   . �ل�صت 
�ملناف�صة  �صباق  يف   ، و�لعر�قي  �لنيجريي  �ملنتخبني 
مت�صدرة  نيجرييا  فر�صة  ت��ب��دو  �إذ   ، �ل��ت��اأه��ل  على 

�ل�صويد  ع��ن  �لأه����د�ف  ب��ف��ارق  �ل�صاد�صة  �ملجموعة 
وت�صدر  �ل��ع��ر�ق  ع��ل��ى  للتفوق  ن��ظ��ري��ا  م�صمونة   ،
يف  �صئيلة  �لأخ���ري  فر�صة  ت��ب��دو  بينما   ، �ملجموعة 
�أم���ام منتخب ق��وي ق��دم نف�صه كاأحد  �إن��ت��ز�ع �ل��ف��وز 
من  �حلالية  �لن�صخة  يف  �مل�صاركة  �ملنتخبات  �أب���رز 
�لبطولة ، �إىل جانب �أنه حامل �للقب ثاث مر�ت ، 
حيث يعول �لعر�قيون على �لفوز فقط لاإحتفاظ 
بورقة �أف�صل 4 منتخبات يف �ملجوعات �ل�صت ، و�لتي 
�صت�صمن لهم �لبقاء يف �لبطولة.  و�أكد لر�صون يف 
�لأوىل  �مل�صاركة  �أن  �مل��ب��ار�ة  بعد  �ل�صحايف  �مل��وؤمت��ر 
 ، �لتوقعات  جميع  تخطت   ، �لبطولة  يف  للمنتخب 
�مل�صتوى  �أن نقدم  �لبع�س يف ح�صبانهم  �إذ مل ي�صع 
يف  �أق��وي��اء  ونظهر  �ل�صاد�صة  �ملجموعة  يف  �لأف�صل 
مو�جهة منتخبات قوية ، لدرجة و�صعتنا �لأن �صمن 
�لدور �لأول  �ملر�صحة بقوة لتجاوز  م�صاف �لأندية 
وحجز مقعدنا يف �ملرحلة �ملقبلة . وز�د :�صنبد�أ على 
�لفوز و�صع �لرتيبات �لفنية �ملاأمولة قبل مو�جهة 
بعنا�صر  يحت�صد  �أن���ه  ون��ع��رف   ، �ملك�صيكي  �ملنتخب 
وبد�  نيجرييا  مع  �لأوىل  مبار�ته  وتابعنا   ، جيدة 
�أنه يوؤدي بطريقة جماعية ممتازة . و�ختتم : ثقتي 
�جل��ول��ة  يف  �ملك�صيك  لتخطي  �ل��اع��ب��ني  يف  ك��ب��رية 
طموحتنا  م��ن  يحد  �أن  ميكن  �صيء  ول   ، �لأخ���رية 
�إىل  �أهد�فنا ول ننظر  �أن نعمل على حتقيق  و�ملهم 
�أننا نخطط لأبعد من  ، و�حلقيقة  طبيعة �خل�صم 
جمرد �مل�صاركة يف �لبطولة ، بوجوج عنا�صر ر�ئعة 
كثري�  عليها  ن��ع��ول  �أن  مي��ك��ن  �ملنتخب  ���ص��ف��وف  يف 

لر�صم و�قع جديد للكرة �ل�صويدية . 

الفر�سة االأخرية 
و�ع����رف م���درب �ملنتخب �ل��ن��ي��ج��ريي م��ان��و غ��ارب��ا 
بت�صاوؤل �مل�صتوى �لفني لاعبي فريقه �أمام �ل�صويد 
�أول من �أم�س وقال �إن م�صتوى �لأد�ء كان نحو 60 
 90 �أن �لاعبني كانو� بدرجة  فقط ، يف حني   %
% يف �جلولة �لفتتاحية مع �ملك�صيك ، مو�صحا مل 
نلعب للتعادل ، وكان �لأمل كبري� يف متابعة مرحلة 
�لنتائج �جليدة ، لكن �لأمور مل مت�س على �مل�صتوى 
�مل��رم��ى  �مل��ط��ل��وب ، فمنحنا �خل�����ص��م ف��ر���ص��ة زي����ارة 
�مل�صكلة   : و�أ���ص��اف  �ل�صوطني.  خ��ال  م���ر�ت  ث��اث 
يركو�  ومل  �ملنافذ  جميع  �أغ��ل��ق��و�  �ل�صويديني  �أن 
�إىل  خالها  من  ننفذ  �أن  ميكن  �لتي  �مل�صاحات  لنا 
 ، �لت�صجيل  يف  ع��دة  �صعوبات  فو�جهنا   ، مرماهم 
�لثانية  ر�ئعا يف �حل�صة  لكن ��صر�ر �لاعبني كان 
ج��ي��دة.  نقطة  ع��ل��ى  وح�صلنا  �مل���ب���ار�ة  �إىل  ف��ع��دن��ا   ،
يوم  �لعر�قيني  مع  مهمة  مو�جهة  لدينا   : و�أك��م��ل 
���ص��د�رة  ن�صمن  حتى  �ل��ف��وز  ويهمنا   ، �جلمعة  غ��د 
�خل�صم  و�صع  �إىل  ننظر  ولن   ، �ل�صاد�صة  �ملجموعة 
و�صنحرم  و�لثانية  �لأوىل  بخ�صارتيه يف �جلولتني 

طموحاته حتى نتمكن من �لإجهاز عليه .
فر�صة  ميتلك  �لعر�ق  ب��اإن  يقول  �لو�قع   : و�ختتم 
للبقاء يف �ملناف�صة ، ولذلك �صيحاول �لفوز وح�صد 
�ل��ن��ق��اط �ل��ث��اث ، ول��دي��ن��ا بع�س �ل��اع��ب��ني �لذين 
يف  م�صاركتهم  �إحتمال  و�صرى  لاإ�صابة  تعر�صو� 
�جلولة �لأخرية ، و�مل�صكلة �لثانية بغياب لعبني عن 
�لت�صكيلة �لأ�صا�صية ب�صبب �لإيقاف ، رغم ن�صائحي 

لهم باأن يتوخو� �حلذر يف �مليد�ن . 

يف اجلولة الثانية من مباريات املجموعة ال�ساد�سة مبونديال النا�سئني 

�ملك�صيك ت�صتعيد تو�زنها �أمام �لعر�ق ونيجرييا تنجو من فخ �خل�صارة 

��صتيقظ  ت�صيل�صي  �إىل  �إنتقاله  منذ  �ملعاناة  من  �لكثري  بعد 
��صمه و�صط  ت��وري�����س ليجد  ف��رن��ان��دو  �ل���ص��ب��اين  �مل��ه��اج��م 
عناوين �لنباء ب�صكل خمتلف بعدما �صجل هدفني ليقود 

ناديه �لجنليزي ل�صد�رة �ملجموعة �خلام�صة يف دوري 
�بطال �وروبا لكرة �لقدم.

لكن �لإ�صادة كانت حذرة لن توري�س مل 
�ل�صفقة  �حقية  �ثبات  من  يتمكن 

�ىل  ب��ه��ا  �ن�����ص��م  �ل��ت��ي  �لقيا�صية 
ليفربول  م��ن  ق��ادم��ا  ت�صيل�صي 
ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ون   50 م���ق���اب���ل 
م��ل��ي��ون   75( �����ص���رل���ي���ن���ي 
ث����اث  ن����ح����و  ق����ب����ل  دولر( 

�صنو�ت.
�لبد�ية  منذ  توري�س  و�صارك 

����ص��اب��ت��ه  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
بوخار�صت  يف  �لركبة  �ربطة  يف 

��صابيع وقال بنف�صه  قبل ثاثة 
�صالكه  على  3-�صفر  �ل��ف��وز  بعد 

�لملاين �لثاثاء �نه �صعر بانه متاألق 
للغاية ويف حالة جيدة جد�. 

�لربيطانية  م���ريور  دي��ل��ي  �صحيفة  و�صبهته 
ميل  دي��ل  كتبت  بينما  بالع�صار  لها  ع��ن��و�ن  يف 

ديلي ميل  تقاوم وقالت  �ملهاجم �ل�صباين كان يف حالة ل  �ن 
قدم توري�س عر�صا بارعا يف �لهجوم وقاد �خلط �لمامي. 
مع  ب�صا�صة  وتعاون  بارعة  وحتركاته  جيدة  كانت  مل�صته 

من حوله. 
وكتبت �صحيفة ديل تلجر�ف �ن توري�س بد� مثل �لرجل 
50 مليون جنيه  �بر�موفيت�س مقابل  �ل��ذي �صمه روم��ان 
��صرليني ولي�س �لن�صخة �ل�صاحبة لو�حد من �أكرث مهاجمي 
يف  �ل�صخ�صية  ثاثيته  يكمل  �أن  ت��وري�����س  وك���اد  خ��ط��ورة  �وروب����ا 
ودف��ع  �لعار�صة  ر�أ����س يف  ب�صربة  �ل��ك��رة  ���ص��دد  لكنه  �ل��ث��اين  �ل�����ص��وط 
�ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو بتوري�س �لذي �صارك منذ �لبد�ية 
يف م��ب��ار�ت��ه �مل��ئ��ة م��ع �ل��ف��ري��ق ع��ل��ى ح�����ص��اب �صمويل �ي��ت��وو مهاجم 

�لكامريون.
�ل�صباين  باملهاجم  �لربيطانية  �لع��ام  و�صائل  �إ�صادة  ��صتمر�ر  لكن 
مرهون مبو��صلة �لد�ء �جليد وقالت �صحيفة تاميز �صيحتاج �لمر 

�أكرث من هذ� لتوري�س لتغيري �صمعته �ملقرنة بتبديد �ملال. 
�صيلعب  ت�صيل�صي �صاحب �ملركز �لثاين على �أر�صه مع و

�لقادم  �لحد  يوم  �صيتي  مان�ص�صر 
وكتبت  �لجن��ل��ي��زي  �ل�����دوري  يف 
�صيكون  ت��ل��ج��ر�ف  دي��ل  �صحيفة 
من �ملثري م�صاهدة توري�س وهو 

يحتفظ مبكانه. 

بــــزوغ مفـــــاجــــــئ ل�صـــــم توريــــــــ�ض 

مورينيو : ت�صيل�صي ��صتعاد كربياءه من جديد



 رقم قيا�صي لإبنة �لـ16 

يف �لقفز على �ليدين
تبلغ من  �لأمريكية،  �لثانوية يف ولية جورجيا  �ملرحلة  حققت طالبة يف 
�لعمر 16 �صنة، رقماً قيا�صياً بعدما جنحت يف تنفيذ 44 قفزة متتالية على 

�ليدين.
حّطمت  ك���ارك  ميكايا  �أن  �لتلفزيونية  ب��ي  �إ����س  دبليو  حمطة  وذك���رت 
ب�44 قفزة متتالية على �ليد ما �صمح لها  رقماً قيا�صياً وجنحت يف �لقيام 

بالدخول �إىل مو�صوعة غيني�س لاأرقام �لقيا�صية.
حلمها  ور�ء  وت�صعى  ق��دم،  ك��رة  لفرق  م�صّجعة  هي  ك��ارك  �أن  �إىل  ولفتت 

بحمل رقم قيا�صي منذ بدء مو�صم كرة �لقدم.
ي�صار �إىل �أن كارك ت�صجع �لفرق منذ كانت يف �لر�بعة من �لعمر، وعرّبت 

مدّربتها �أ�صلي كارك عن فخرها �لكبري بها.
�إىل غيني�س يف وقت  �ن�صمامها  �صهادة  �صتت�صّلم  �أن كارك  �ملدّربة  وذك��رت 

لحق من هذ� �لأ�صبوع.
يذكر �أن �لرقم �لقيا�صي �ل�صابق كان 36 قفزة متتالية على �ليدين.

�صائق يقفز يف �لنهر 
ليهرب من فح�ض ثمالة 

حاول �صائق �صيني تفادي حاجز لل�صرطة لفح�س �لثمالة، فما كان منه �إل 
�أن قفز يف نهر جماور.

وذكرت �صحيفة غلوبال تاميز �ل�صينية �أن �لرجل من قو�نغ�صي �لبالغ من 
�لعمر 30 �صنة وعرف با�صم وي توقف عند �حلاجز حيث خ�صع �إىل فح�س 

ثمالة �أظهر �أن ج�صمه يحتوي على كمية كحول �أكرب من �مل�صموح بها.
وحني طلب منه �ل�صرطي �خل�صوع للفح�س من جديد، قفز يف �لنهر على 

�لفور ولكن �ل�صرطيني متكنو� من �نت�صاله.
و �ملفاجئ يف �لأمر هو �أن وي، جنح يف �ختبار �لكحول يف �ملرة �لثانية مبا �أنه 

�بتلع �لكثري من مياه �لنهر. وقد غادر �ملكان مع �إنذ�ر فقط. 
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يخ�صر �لكثري من 
وزنه لي�صارك بفيلم

ك�����ص��ف �مل���م���ث���ل �لأم�����ريك�����ي ج���اك 
نحالته  ور�ء  �ل�����ص��ر  �أن  غ��ي��ل��ن��ه��ال 
�ل��ت��ح�����ص��ري�ت لأد�ء  �مل��ف��اج��ئ��ة ه��و 
ف��ي��ل��م  يف  ج���دي���د  ���ص��ي��ن��م��ائ��ي  دور 

Nightcrawleق .
�أمريكية عن  �إعام  ونقلت و�صائل 
غ��ي��ل��ن��ه��ال 32 ���ص��ن��ة ق���ول���ه، خ��ال 
�إط��ال��ت��ه يف ح��ف��ل ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز 
�أن  �ل�17،  �ل�صينمائية  ه��ول��ي��وود 
�ملر�س،  لي�س  نحالته  ور�ء  �ل�صبب 
و�إمنا �ل�صتعد�د لأد�ء دوره �جلديد 

. Nightcrawler يف فيلم
و�أو�صح �أنه يج�صد يف �لفيلم، �لذي 
ي�صّور حالياً يف لو�س �أجنل�س، دور 
م��ر����ص��ل ���ص��ح��ايف ي��دع��ى ل��و �ل��ذي 

كان ي�صكو من �جلوع.
غ��ي��ل��ن��ه��ال  ن���ح���ال���ة  �أن  �إىل  ي�������ص���ار 
و����ص��ح��ة ج����د�ً، وه���و �أ���ص��ب��ه بهيكل 
�لطريق  على  ي�صري  وه��و  عظمي، 
ماثيو  �ملمثان  �صلكها  �لتي  عينها 
من  ب��اي��ل،  وكري�صتيان  ماكونهي، 

�أجل �أد�ء �أدو�ر لهما.

ت�صرب �بنتها وتتهم 
زوجها!

تفيد �أور�ق هذه �لق�صية �ّن مو�طنا تون�صّيا متزّوجا وله 
مّما  كاملر�هقني،  ويت�صّرف  �ل��ّن��زو�ت  كثري  �ّن��ه  �إّل  �أب��ن��اء 
ت�صّبب يف معاناة زوجته و�لتي فّكرت يف طريقة لانتقام 
منه فما كان منها �إّل �أن �عتدت على �بنتها بالعنف �ل�صديد 
لتتوّجه �إثر ذلك �إىل مركز �لأمن مدعية �أّن و�لدها هو 

�لذي عّنفها هدفها من ذلك �لزّج به يف �ل�ّصجن.
مل ي�صّدق �أعو�ن �لأمن رو�يتها و�صّكو� يف �أقو�لها و�أقو�ل 

لو� يف �لنهاية �إىل �أّن �لزوج بريء. �لطفلة وتو�صّ
وقد �أّكد �لطبيب �ل�صرعي �أّن �لبنت تعّر�صت �إىل خدو�س 
وجروح طفيفة وبذلك �صقطت خطة �لزوجة لانتقام يف 
�ملاء، هذ� وماز�ل �لبحث متو��صا ل�صتجاء �ملزيد من 

�ملعطيات حول هذه �لق�صية �لغريبة.

يقتل �بنته لتو��صلها مع 
خطيبها 

حرقا  عاما   15 �لعمر  م��ن  �لبالغة  �بنته  ميني  �أب  قتل 
لتو��صلها مع خطيبها مما �ثار غ�صبا عارما يف �ليمن. 

وذكرت بع�س �ملو�قع �لخبارية �ملحلية على �لنرنت �ن 
�لب وجد �بنته تتحدث عن طريق �لهاتف مع خطيبها. 
وحتظر �لعاد�ت �لقبلية يف بع�س �أجز�ء �ليمن �لتو��صل 

بني �لرجل و�ملر�أة قبل �لزو�ج. 
من  �لكثري  و�لتقاليد  �لأع����ر�ف  وبع�س  �لفقر  وي��دف��ع 
وه��ي  ع��ام��ا   18 ���ص��ن  دون  بناتهم  ت��زوي��ج  �ىل  �ليمنيني 

ممار�صة �نتقدتها منظمات حقوقية دولية. 

�ل�صرب من 
�لزجاجة ي�صبب 

�لتجاعيد 
�أن  �أم��ر����س �جللد  �أج��ر�ه��ا خمت�صون يف  در����ص��ة  ك�صفت 
�ل��زج��اج��ة م��ب��ا���ص��رة ي�صر باجللد،  �ل�����ص��و�ئ��ل م��ن  ���ص��رب 
ظهور  �إىل  ي���وؤدي  �إذ  �ل�صفاه،  مبنطقة  �ملحيط  �صيما  ل 

�لتجاعيد يف هذه �ملنطقة.
�أ���ص��رف��و� على در����ص��ة تتعلق بهذ� �لأم��ر  وق��د ع��ز� علماء 
�لإن�صان  ميار�صه  �ل���ذي  �ل�صغط  �إىل  �لتجاعيد  ظ��ه��ور 

ب�صفتيه �أثناء تناوله �ملاء �أو �أي نوع �آخر من �ل�صو�ئل.
يف  كذلك  تظهر  �لتجاعيد  �أن  �إىل  �ملخت�صون  ي�صري  كما 

تخطب لزوجها �صرة ر�بعة
طلبت �مر�أة �صعودية يد �إحدى �ملمر�صات كزوجًة ر�بعًة لزوجها �لذي كان ير�فقها و�بنتهما �لطالبة يف �جلامعة. 

رف�س  على  �لعادة  �لزوجة حيث جرت  ت�صرف  وزمياتها  ت�صدق  �ملمر�صة مل  تفاجاأت  �لريا�س  وح�صب �صحيفة 
�لزوجات �لتعدد، لتجيبهن قائلة: لي�س هناك ما يدعو لا�صتغر�ب فلقد خطبت له زوجتيه �لثانية و�لثالثة ول 
يزلن بذمته حاليا ونعي�س معه و�أبناوؤنا، كل زوجة لديها م�صكن خا�س بها، وهلل �حلمد يتميز بالعدل بيننا مما 

�صجعني على �لبحث له بنف�صي عن �لزوجة �لر�بعة. 
بال�صافة �إىل �نه �ملمر�صات ��صتغربو� �ي�صا مو�فقة �بنته على زو�ج و�لدها من ر�بعة، و�لتي قالت لهن: و�لدي معلم 
ومل ن�صعر منه �أي تفريق يف �ملعاملة بيننا نحن �أبنائه بنني وبنات و�لدين �حلنيف حلل له �لتعدد ول نرى يف ذلك 

ما يزعجنا �أو يزعج و�لدتي زوجته �لأوىل. 
بدورها �عتذرت �ملمر�صة بلطف كونها على و�صك �لزو�ج فيما �ن�صرفت �لزوجة وزوجها وهي تعده بالبحث له عن 

�لزوجة �لر�بعة وحتقيق رغبته. 
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تنكر ب�صكل �إناء ليهرب من �ل�صرطة 
�لتي  �ل�صرطة  م��ن  �لخ��ت��ب��اء  �ل�صني  فنية يف  ت��اج��ر حت��ف  ح���اول 
�صكل  على  �لتخفّي  خ��ال  من  �لد�ئنني  من  هروبه  بعد  تاحقه 

�إناء رخامي.
وذكرت �صحيفة غلوبال تاميز �ل�صينية �م�س �لأربعاء �أن �ملحكمة 
يف منطقة نينغبو يف مقاطعة �صيجيانغ وجدت �أن تاجر حتف فنية 
عرف با�صم هو�نغ يف �لعقد �خلام�س من �لعمر �ختفى بعد �صهر 
من تو�صله �إىل �تفاق مع د�ئنيه لتق�صيط ديونه لهم بعد �أن خ�صر 

حو�يل 50 �ألف دولر يف �لبور�صة.
هو�نغ  �أن  �أف��ادت  معلومة  على  �لول  �أم�س  �ل�صرطة  ح�صلت  وقد 
�صبيها  لي�صبح  نف�صه  �ل��رج��ل  طلى  وق��د  م�صتودعه.  يف  م��وج��ود 
�أن  �مل�صتودع، غري  باإناء رخامي و�ختباأ بني �لأغر��س �لأخ��رى يف 
و�فق  وق��د  �صلعته.  على  �ل�صوء  �نعك�س  �أن  بعد  ك�صفته  �ل�صرطة 

�لد�ئنون على متديد فرة رّد �لديون بو�صاطة من �ملحكمة.

ن�صي حجز قاعة زفافه ف�صجن �صنة
لإقامة  �لبلدية  �لقاعة  يحجز  �أن  ليفربول  م��ن  بريطاين  ن�صي 
مر��صم زفافه فحكم عليه بال�صجن ملدة عام بعدما حاول �لت�صر 

على هفوته من خال �إطاق �إنذ�ر بوجود قنبلة.
يتمكن من  م���ك���اردل، مل  ن��ي��ل  �إن،  م���ريور  دي��ل��ي  وق��ال��ت �صحيفة 
�لتحذير  باطاق  وق��ام  وليامز،  �إمي��ي  خطيبته  خ��ذلن  مو�جهة 
�ل��زف��اف  حل��ف��ات  �ملخ�ص�صة  �ل��ق��اع��ة  يف  قنبلة  ب��وج��ود  �ل���ك���اذب 

لتغطية ذلك.
نيل  �أن  �إىل  ��صتمعت  ليفربول  �لتاج مبدينة  �أن حمكمة  و�أ�صافت 
�أحد  و�بلغ  �ملدينة،  �ل�صهرية يف  �صانت جورج  بقاعة  هاتفياّ  �ت�صل 

�ملوظفني باأن قنبلة �صتنفجر فيها يف غ�صون 45 دقيقة.
�إلغاء  �إىل  �أدى  م��ا  �ل��ق��اع��ة،  ب��اإخ��اء  �ل��ف��ور  �ل�صرطة على  وق��ام��ت 
جميع حفات �لزفاف �ملقررة يف ذلك �ليوم، و�لذي �صادف �لر�بع 

و�لع�صرين من �بريل/ني�صان �ملا�صي، و�عتقال نيل لحقاً.
�ملقرر  �ليوم  يكت�صف  مل  باأنه  �لتحقيق  �ثناء  �ل�صرطة  نيل  و�بلغ 
�أنه مل يحجز قاعة  �ل��زو�ج ووجد  ��صتمار�ت  �إل بعد ملء  لزفافه 
�صانت جورج، و�عرف �أمام حمكمة �لتاج مبدينة ليفربول بذنب 

ترويج معلومات كاذبة بطريقة متعمدة.

عناكب �صامة تغلق مدر�صة
�لأرملة  عناكب  ظهور  بعد  �أبو�بها  بريطانيا  يف  مدر�صة  �أغلقت 
�لعناكب  �أ�صد  يعترب  �ل��ذي  للنوع  �أح��دث ظهور  يف  وذل��ك  �لكاذبة 

�صمية يف �لباد. 
�إن  بيان  �ك��ادمي��ي يف  دي��ن  نائب مدير مدر�صة  وق��ال كريج برينز 
�أبو�بها  �صتغلق  دي��ن  �وف  ور���ص��ت  ف  منطقة  يف  �لو�قعة  �ملدر�صة 
�لأرجل  ذ�ت  �ل�صامة  �لعناكب  يكافح �خلرب�ء  �لأربعاء حتى  �ليوم 
�لثمانية.  وي�صبه هذ� �لنوع من �لعناكب عناكب �لأرملة �ل�صود�ء 
�لتي ميكن �أن تت�صبب يف �لوفاة.  وقال متحف �لتاريخ �لطبيعي يف 
بريطانيا �إن عناكب �لأرملة �لكاذبة كانت قد ��صتعمرت �أجز�ء من 
جنوب بريطانيا لأكرث من قرن لكن يعتقد �أنها �نت�صرت يف �أنحاء 
ت�صيب  وق��د  �لأخ���رية.  و�لع�صرين  �خلم�س  �ل�صنو�ت  خ��ال  ع��دة 

لدغة �لأرملة �لكاذبة بالتورم �أو �حلمى. 
ل��دغ لأي �صخ�س يف  �إن���ه مل تقع حتى �لآن ح���و�دث  ب��رين��ز  وق���ال 
�مل��در���ص��ة.  وحت��دث��ت تقارير �إخ��ب��اري��ة ع��دي��دة ع��ن ظهور �لأرم��ل��ة 

�لكاذبة وهجمات لها يف بريطانيا خال �لأ�صابيع �لأخرية. 
املمثلة تايلور �سيلينغ لدى ح�سورها ليلة النجوم ال�سنوية التي تقدمها جمموعة االأزياء الدولية يف �سربيني وول 

�سرتيت مبدينة نيويورك. )ا ف ب(

�إرجاء موعد �إطالق 
فيلم جورج كلوين 

ق����������ّررت ������ص����ت����ودي����وه����ات ����ص���وين 
�لأم��ريك��ي��ة �إرج����اء م��وع��د �إط���اق 
ف����ي����ل����م �ل����ن����ج����م �ل�����ه�����ول�����ي�����وودي 
 The ج���������ورج ك�����ل�����وين �جل������دي������د
Monuments Men �إىل �لربع 

�لأول من �لعام 2014.
�أجنل�س  )ل��و���س  �صحيفة  وذك����رت 
 The در�م��ا  �أن  �لأمريكية  تاميز( 
�ل��ت��ي   Monuments Men
ت��دور �أح��د�ث��ه��ا يف �حل��رب �لعاملية 
كلوين،  بطولة  م��ن  وه��ي  �لثانية 
�لأول/ ك��ان��ون   18 يف  تعر�س  ل��ن 
ُمعلناً،  ك���ان  ك��م��ا   2013 دي�صمرب 
�ل�صنة  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  و�إمن���ا يف 
�ملقبلة. وقال كلوين �إنه و�صريكه يف 
�لإنتاج غر�نت هي�صلوف، طلبا من 
�صوين �إرجاء موعد �إطاق �لفيلم 
وجزء من �ل�صبب هو �حلاجة ملزيد 
من �لوقت بغية �لنتهاء من مئات 

�لتاأثري�ت �لب�صرية.
على  ي��رك��ز  �لفيلم  �أن  �إىل  ي�صار 
و�أ�صحاب  �مل��وؤرخ��ني  من  جمموعة 
كنوز  ��صرجاع  مهمتهم  �ملتاحف 

فنية �أخذها �لنازيون.

لوري تخطط لأكل 
م�صيمتها 

�ل�صابة  �لأمريكية  �ملمثلة  �ن�صمت 
من  كبري  ع��دد  �إىل  لوري  كايلني 
باأكل  �لن�صاء �للو�تي �تخذن قر�ر�ً 

م�صيمتهن بعد �لإجناب.
و�أعلنت لوري عرب موقع )توير( 
ع���ن ع��زم��ه��ا �أك�����ل م�����ص��ي��م��ت��ه��ا بعد 
�ل���ث���اين يف ف�صل  �إجن������اب ط��ف��ل��ه��ا 

�خلريف �ملقبل.
دولر   200 دفعت  �أنها  و�أو�صحت 
�أق��ر����س  �إىل  م�صيمتها  ل��ت��ح��وي��ل 

�صتتناولها بعد �لولدة.
ك��ل  �إن  ب���ال���ق���ول  �لأم�������ر  وب��������ّررت 
�ل��ث��دي��ي��ات يف �مل��م��ل��ك��ة �حل��ي��و�ن��ي��ة 

�أكلت م�صيمتها! .
�صنة(،   21( لوري  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
 Teen Mom 2 يف  ت�صتهر  �لتي 
�أنها �صتنجب طفلها �لثاين  �أعلنت 
يف ت�����ص��ري��ن �ل���ث���اين ن��وف��م��رب، من 

زوجها جايف ماروكني .

•• الفجر - تون�س

�لطعن  �أج��ل  ب�صكوى من  زوج يف عقده �خلام�س  تقدم 
يف �أبّوته لبنه �لبالغ من �لعمر 19عاما بعد �أن �نتابته 
�صكوك حول عدم وجود عاقة بيولوجية بينهما على 
�أحد  مع  عاقة  ربطت  قد  زوجته  �أن  �كت�صافه  خلفية 
�أ�صدقائه ملدة �صنو�ت م�صتغلة عدم تو�جده بتون�س بحكم 
عمله باملهجر. وقد �أفاد �ل�صاكي �أن �صكوكه قد �نطلقت 
ت�صهيل  �أج��ل  دقيقة من  لعملية جر�حية  �ثر خ�صوعه 
باإحدى  عملية �لإجن��اب وقيامه بتحاليل دقيقة وذلك 
�لبلد�ن �لأوروبية جعلت طبيبه �ملبا�صر ي�صتغرب عندما 
�ملعجزة  قبيل  م��ن  ذل��ك  �أن  معترب�  �ب��ن��ا  ل��دي��ه  �أن  علم 
ل�صتحالة �لإجناب يف حالت م�صابهة كحالته.  وملزيد 
�خلا�س  طبيبه  �إليها  تو�صل  �لتي  �لنتائج  يف  �لتثبت 
طبيب  على  ج��دي��د  م��ن  عر�صها  �أخ���رى  بتحاليل  ق��ام 
بالتقارير  نف�صها فتوّجه لزوجته وو�جهها  �آخر وكانت 
�لطبية فارتبكت يف �لبد�ية لكنها �أبدت ��صتغر�با �صديد� 
�إل �أنه �أ�صّر �أن يخ�صع �بنها �إىل �لتحليل �جليني ليقطع 
�ل�صك باليقني فرف�صت ب�صدة معتربة �أّن ما يطلبه فيه 
�بنها �لذي يدر�س يف  تعّد �صارخ على كر�متها وكر�مة 
�لباكالوريا ومن �صاأنه �أن تعيق م�صاره �لدر��صي. و�أ�صاف 

�ل�صاكي �أن من �لأمور �لتي عمقت هو�ج�صه هو �ت�صال 
�صديقه به وقد كان يف حالة نف�صية �صعبة ليطلب منه 
نز�ع  يف  �لدخول  وجتّنب  �ملغلوطة  �أف��ك��اره  عن  �لعدول 
حول �ملو�صوع مدعيا �أّن هناك �إمكانية كبرية �أن تخطئ 
يعود  قد  عليه  �صيقدم  ما  و�أن  �جليني  �لتحليل  نتائج 
بالوبال على ��صتقر�ره �لعائلي و�أن �صديقه بعد �أن علم 
ب�صكل  بتهديده  قام  �لق�صاء  على  �لأم��ر  �صيعر�س  باأنه 
مبا�صر بالعتد�ء عليه بالعنف وبالنيل منه �إن هو جتر�أ 
على رفع �لأمر للق�صاء للطعن يف �أبوته لبنه وبالتايل 
تعري�س زوجته للتتبع من �جل �لزنا و�أنه عندها تاأكد 

�أن زوجته على عاقة ب�صديقه.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ���ص��م �ل�����ص��اك��ي �إىل ع��ري�����ص��ة دع���و�ه 
�لأوىل �صكوى �أخرى يّتهم فيها زوجته و�صديقه بالزنا 
�صهاد�ت  �لتي جمعها من  �لأدل��ة  م�صتعر�صا جملة من 
لبع�س �جلري�ن �لذين كثري� ما �صاهدو� �صديقه يخرج 
تكون  عندما  �لليل  من  متاأخرة  �صاعات  يف  منزله  من 
�أوقاته يف منزل  يق�صي معظم  �بنها  �أن  وحيدة خا�صة 

جده ويركها وحيدة ح�صب ما جاء يف دعو�ه.
وينتظر �ل�صاكي �أن يتم فتح بحث يف �لق�صية حتى ينال 
�صديقه وزوجته عقابهما ويتاأكد له ب�صفة جلية حقيقة 

�صكوكه يف ما يتعلق باأبوته لبنه.

بعد 19 عاما يكت�صف �أّن �بنه لي�ض من �صلبه.. !

نيكي ديلو�ض ت�صبح �أُّمًا 
�أ�صبحت �ملمثلة �لأمريكية نيكي ديلو�س �أُّماً بعدما ُرزقت بطفلها �لأول من زوجها ر�ين غوديل.

من غوديل يف  �أجنبت �صبّياً  �أنها  �لأمريكي  ويكلي(  �إ���س  )يو  ملوقع  ديلو�س  با�صم  �ملتحدث  و�أك��د 
لو�س �أجنل�س.

و�أ�صار �ملتحدث �إىل �أن �لزوجني �أطلقا على مولودهما �لأول ��صم وليام هد�صون .
�لفرح  من  يطري�ن  �جلديد�ن  و�ل��و�ل��د�ن  جّيدة،  ب�صّحة  و�لطفل  �لأم  �أن  على  و�صّدد 

بطفلهما �لأول.
ي�صار �إىل �أن ديلو�س وغوديل متزّوجان منذ �لعام 2009.


