
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �سيا�سية - م�ستقلة 32 صفحة- الثمن درهمان

�ص 03 

�ص 11

�ص 19

)القفاي 4( حلمدان بــن حممد 
بطل �سباق )اإك�سبـو 2020(

عربي ودويل

الدوريات اجلوية ت�سبط 100 خمالفة 
لقانون ال�سري واملرور باأبوظبي

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

جبهة االإنقاذ تدعو اإىل ت�سكيل 
اأكرب حتالف يف انتخابات م�رص 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه 
ما  بتخ�شي�س  �هلل-  حفظه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
مل�شاريع   2014 �الحتادية  �حلكومة  ميز�نية  من  �ملائة  يف   51 ن�شبته 
�لتنمية �الجتماعية و�ملنافع �الجتماعية وبتكلفة تقديرية بلغت 23.5 

مليار درهم.
كما و�فق �شموه على خطة �لدورة �لزمنية �جلديدة مليز�نية �حلكومة 
 140 بلغت  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة   2016-2014 ل����أع���و�م  �الحت���ادي���ة 
مليار� وبزيادة قدرها 15 يف �ملائة عن �شابقتها. و�أكد �شموه �أن �لتعليم 
�حلكومية  و�مليز�نيات  �ال�شرت�تيجيات  كافة  يف  وطنية  �أول��وي��ة  يحتل 
فيه  م�شاومة  �لذي ال  �لوطن  �أبناء  �الأمثل يف م�شتقبل  �ال�شتثمار  فهو 
�إليه يف  تركن  �ل��ذي  �ل�شلب  و�أ�شا�شها  �الإم���ار�ت  دول��ة  رفعة  �شبيل  وهو 
�ملالية  و�مل��و�رد  �لعام  �مل��ال  �أن  على  �شموه  �ملعرفة..م�شدد�  �قت�شاد  بناء 
�لوطن وموؤ�ش�شاته  ��شتغ�لها يف خدمة  ينبغي ح�شن  �أمانة  �حلكومية 
�شموه جلل�شة  تروؤ�س  ذلك خ�ل  �الأر���س. جاء  �الإن�شان وعمر�ن  وبناء 
بح�شور  وذل��ك  �لرئا�شة  بق�شر  �م�س  عقدت  و�لتي  �ل����وزر�ء..  جمل�س 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.

   

ع�شرات القتلى يف 
تفجريات متزامنة يف بغداد 

•• بغداد-ا.ف.ب:

قتل 52 �شخ�شا و��شيب �لع�شر�ت بجروح يف �شل�شلة هجمات يف �نحاء 
يف  مفخخة  �شيار�ت  ت�شع  �نفجار  بينها  �الح��د،  �ل��ع��ر�ق  من  متفرقة 
ت�شرين  بد�ية  منذ  �لعنف  قتلى  عدد   650 نحو  �ىل  لريتفع  بغد�د، 
���ش��ي��ار�ت  ب���اوق���ات م��ت��ز�م��ن��ة ت�شع  �ك��ت��وب��ر. و�ن��ف��ج��رت ���ش��ب��اح��ا  �الول 
و�ل�شعب  )���ش��رق(  �لبلديات  يف  ��شو�قا  م�شتهدفة  ب��غ��د�د  يف  مفخخة 
)�شرق( و�مل�شتل )�شرق( و�حلرية )�شمال( و�شبع �لبور )�شمال( و�بو 
و�ك��دت  �شرق(.  )جنوب  و�لنهرو�ن  )جنوب(  و�لبياع  )جنوب(  ت�شري 
90 بجروح يف  33 �شخ�شا و��شابة نحو  م�شادر �منية وطبية مقتل 
هذه �لهجمات، �لتي وقع �كربها يف �ل�شعب و�بو ت�شري و�لبياع حيث 
قتل خم�شة ��شخا�س على �القل يف كل من �لهجمات �لث�ث يف هذه 

�ملناطق. 
من جانبها، �علنت وز�رة �لد�خلية يف بيان ر�شمي مقتل �شتة ��شخا�س 

فقط و��شابة �كرث من خم�شني بجروح جر�ء هجمات يف بغد�د.
وغطت �شحب من �لدخان �ال�شود �شماء بع�س �ملناطق يف بغد�د عقب 
موجة �لتفجري�ت �لتي وقعت يف �شاعة �لذروة �ل�شباحية يف �ول �يام 
�شيار�ت  كانت  فيما  بر�س،  فر�ن�س  مر��شل  �ف��اد  ما  بح�شب  �ال�شبوع، 

�ال�شعاف جتوب �شو�رع �لعا�شمة.
ويف وقت الحق، قتل ث�ثة ��شخا�س على �القل بينهم �مر�أة و��شيب 
منطقة  يف  �شوق  عند  نا�شفة  عبوة  بانفجار  ن�شاء  ث���ث  بينهم  �شبعة 

�لطارمية �ىل �ل�شمال من بغد�د، وفقا مل�شادر �منية وطبية.
وبعد �شاعات قليلة من هجمات بغد�د �شباحا، قتل 14 �شخ�شا بينهم 
ث���ث��ة ج��ن��ود و����ش��ي��ب �ك���رث م��ن ث���ث��ني �آخ��ري��ن ب��ج��روح يف هجوم 
�نتحاري ب�شيارة مفخخة ��شتهدف جتمعا لع�شكريني قرب م�شرف يف 

�ملو�شل �شمال �لعر�ق، بح�شب ما �فادت م�شادر ع�شكرية وطبية.
و�و�شحت �مل�شادر لفر�ن�س بر�س �ن �النتحاري فجر �ل�شيارة �لتي كان 
ع�شكريني  م�شتهدفا  �ملو�شل  �شرق  يف  �لفي�شلية  منطقة  يف  يقودها 

حممد بن ز�يد خ�ل ح�شوره جمل�س عز�ء �ملرحوم ر��شد بن علي �ل�شام�شي  )و�م(

�شوريون يتعر�شون لر�شا�س قنا�شة �لنظام يف حلب  )رويرتز(

حممد بن ر��شد خ�ل تروؤ�شه �جتماع جمل�س �لوزر�ء  )و�م(

جمل�س الوزراء يوافق على م�شروع خطة امليزانية االحتادية للفرتة 2014-2016 باإجمايل اعتمادات 140 مليار درهم

حممد بن را�شد: التعليم يحتل اأولوية وطنية يف كافة اال�شرتاتيجيات وامليزانيات احلكومية

ان�شحاب 80 ع�شوا
 من جل�شة للربملان الليبي 

•• طرابل�س-يو بي اأي:

�ن�شحب 80 برملانيا ليبيا من جل�شة �لربملان �الأحد �إحتجاجا على عدم 
للدولة  �ل�شيا�شي  و�لعمل  �لربملان  بت�شحيح م�شار عمل  �إدر�ج مطالبهم 
�نرتنا�شونال  بر�س  ليونايتد  �ملن�شحبني  �الأع�شاء  �أح��د  وق��ال   . �لليبية 
و�لعمل  �لربملان  عمل  م�شار  ت�شحيح  �شرورة  على  ترتكز  مطالبهم  �أن 

�ل�شيا�شي للدولة �لليبية.
�إن من بني مطالب  ��شمه  �لك�شف عن  �لع�شو �لذي ف�شل عدم  و�أ�شاف 
رئي�س  تخلي  ���ش��رورة  طر�بل�س  يف  عقدت  �لتي  �جلل�شة  من  �ملن�شحبني 
�لربملان نوري �أبو �شهمني عن من�شب �لقائد �الأعلى للجي�س باإعتبار �أن 

هذه �ل�شفة تخ�س كافة �لنو�ب جمتمعني ولي�س لرئي�شه فقط.
قبل  من  �ل�شادر  �لتكليف  ب�شحب  كذلك  �ملن�شحبون  �الأع�شاء  ويطالب 
العتبار  طر�بل�س  �لعا�شمة  بحماية  ليبيا  ث��و�ر  لغرفة  �مل��وؤمت��ر  رئي�س 
مرحلة  وتعرقل  �لوطني  ل�أمن  �مل�شوهة  �الأمنية  �الأج�شام  من  �لغرفة 
�لتحول �لدميقر�طي بالب�د. وكان �لناطق �لر�شمي با�شم �لربملان عمر 
�إدر�ج مطالب هوؤالء  حميد�ن قال �إن جميع �لكتل بالربملان �تفقت على 
�الأع�شاء باإلغاء بع�س �ل�ش�حيات �ملمنوحة لرئي�س �لربملان و�لتحقيق يف 
حادثة �ختطاف رئي�س �حلكومة، وقر�ر تكليف غرفة ثو�ر ليبيا و�شرف 

مبلغ ت�شعمائة مليون دينار للدروع يف جدول �أعمال جل�شة �م�س.

•• دبي-وام:

د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�آل  �مل�شافرين يف مطار  �م�س..مبنى  �هلل �شباح  رعاه 

مكتوم �لدويل يف منطقة جبل علي.
وقد �أز�ح �شموه بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
ب��ن ر����ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي..�ل�����ش��ت��ار عن 
�ملغادرين  �شالة  مدخل  يف  �ملثبتة  �لتذكارية  �للوحة 
و�لتي توؤرخ منا�شبة �لتد�شني كمرحلة �أوىل من مبنى 
مطار �آل مكتوم �لدويل �لو�عد �لذي يتو�شط مدينة 

حممد بن زايد يح�شر جمل�س دبي �لعاملية للطري�ن دبي ورلد �شنرت�ل.
عزاء را�شد علي ال�شام�شي بالعني

•• العني-وام:

�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت  �آل نهيان ويل عهد  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  ح�شر �لفريق 
�مل�شلحة م�شاء �م�س جمل�س عز�ء �ملرحوم ر��شد بن علي �ل�شام�شي مبنطقة ز�خر يف مدينة �لعني. وكان يف 

��شتقبال �شموه لدى زيارته منزل �لعائلة �أبناء �ملرحوم .. �شلطان �ل�شام�شي و�إخو�نه.
)�لتفا�شيل �س3(

من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل يف ����ش��رت�ح��ة �شموه يف 
منطقة �ملرموم بدبي �م�س �ل�شيناتور ديفيد جون�شنت 
وزير �لدفاع �ال�شرت�يل و�لوفد �ملر�فق له. وقد تبادل 
�لع�قات  �ال���ش��رت�يل �حلديث ح��ول  و�ل��وزي��ر  �شموه 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن و���ش��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا مب��ا يخدم 
تطرق  كما  �ل�شديقني  لل�شعبني  �مل�شرتكة  �مل�شالح 
�حلديث �إىل مو�شوع �لتعاون �لع�شكري و�لتقني بني 
بتبادل  يت�شل  م��ا  خا�شة  و��شرت�ليا  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�لقو�ت  �مل�شرتكة بني  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  �خل��رب�ت 

�مل�شلحة يف ك� �لبلدين.            )�لتفا�شيل �س2(

ا�شتقبل وزير الدفاع اال�شرتايل

حممد بن را�شد يد�شن مبنى 
امل�شافرين يف مطار اآل مكتوم الدويل

•• عوا�صم-وكاالت:

م�شلحني  مقتل  نا�شطون  �أع��ل��ن 
م���ن ح����زب �هلل �ل��ل��ب��ن��اين ول����و�ء 
�ل��ع��ب��ا���س بتفجري  �ل��ف�����ش��ل  �أب����ي 
مبنى كانو� يتح�شنون به يف حي 
حني  يف  بدم�شق،  زي��ن��ب  �ل�شيدة 
�شنت ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام ع���دة غ���ار�ت 
على درعا �لبلد بعد �إحكام �لثو�ر 
�شيطرتهم على �أجز�ء كبرية من 
�ملنطقة. وبريف حم�س قتل مائة 
عن�شر من قو�ت �لنظام وع�شر�ت 
من مقاتلي �ملعار�شة يف �شتة �أيام 
�لنا�شطون  �مل���ع���ارك..و�أف���اد  م��ن 
ت�����ش��ل��ل��و�  �مل���ع���ار����ش���ة  م��ق��ات��ل��ي  �أن 
قنابل  ف��ي��ه  وو���ش��ع��و�  �مل��ب��ن��ى  �إىل 

ومتفجر�ت حملية �ل�شنع.
��شتباكات  �ملنطقة  ه��ذه  وت�شهد 
من  �ملعار�شة  مقاتلي  بني  د�ئمة 
�لف�شل  �أب��ي  ل��و�ء  ومقاتلي  جهة 
�لعبا�س وحزب �هلل وقو�ت �لنظام 

من جهة �أخرى.
و�أظهرت �شور ن�شرت على مو�قع 
مقاتلني  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
م��ع��ار���ش��ني ي��ط��ل��ق��ون �ل��ر���ش��ا���س 
وقذ�ئف �آر بي جي باجتاه مو�قع 
لقو�ت �لنظام يف �شو�حي دم�شق 

�لتي تتو��شل فيها �ال�شتباكات.
ويف ريف دم�شق، قالت �شبكة �شام 
�الإخ���ب���اري���ة �إن ع����دد� م���ن ج��ن��ود 

املنظمات  تالحق  ا�شرائيل 
امل���داف���ع���ة ع���ن االأ����ش���رى 

•• القد�س املحتلة-ا.ف.ب:

دع����ت م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن ر�ي��ت�����س 
�ال�شر�ئيلي  �جلي�س  �م�س  ووت�س 
م�����ش��اي��ق��ة  ع�����ن  �ل����ت����وق����ف  �ىل 
�ع���������ش����اء م���وؤ����ش�������ش���ة �ل�����ش��م��ري 
�الن�شان  وحقوق  �ال�شري  لرعاية 
و�ل�شجناء  �ال�شرى  عن  �ملد�فعة 

�لفل�شطينيني.
وق���ال���ت �مل��ن��ظ��م��ة يف ب��ي��ان ف��ر���س 
قيود�  �ال�شر�ئيليون  �لع�شكريون 
ق��ا���ش��ي��ة وغ���ر�م���ات ع��ل��ى �ع�����ش��اء 
حتى  �لتاكد  دون  �ل�شمري  فريق 
�ن��خ��ر�ط��ه��م يف �دن���ى ن�شاط  م��ن 

عنيف ودون حماكمة.
وت������ق������دم م����وؤ�����ش���������ش����ة �ل�������ش���م���ري 
خ���دم���ات ق��ان��ون��ي��ة وت����د�ف����ع عن 
�ملعتقلني  �لفل�شطينيني  ح��ق��وق 
ويف  �ال�شر�ئيلية  �ل�شلطات  م��ن 

�ل�شجون �لفل�شطينية.
ووت�����س  ر�ي��ت�����س  ه��ي��وم��ن  و�وردت 
�ل�����ع�����دي�����د م�������ن �الم�����ث�����ل�����ة ع���ن 
مت  �ملا�شي  فاال�شبوع  �مل�شايقات. 
و����ش���ع حم��ا���ش��ب ي��ع��م��ل حل�����ش��اب 
�الد�ري  �العتقال  قيد  �ل�شمري 

الربعة ��شهر.
�وق������ف  ����ش���ب���ت���م���رب  �ي������ل������ول  ويف 
�جل��ي�����س �ال����ش���ر�ئ���ي���ل���ي حم��ام��ي��ا 
ع�شو  بانه  �تهم  للموؤ�ش�شة  تابعا 
يف �جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر 
يف  دوره  ب�شبب  ��شا�شا  فل�شطني 
تنظيم تظاهر�ت غري عنيفة قبل 

عام.

�شوريا زودت منظمة احلظر بخطة لتدمري اأ�شلحتها الكيمياوية

مقتل عنا�شر حلزب اهلل بتفجري.. وق�شف على دم�شق ودرعا

�لنظام �شقطو� بني قتيل وجريح 
�أ���ش��ف��رت ع��ن �شيطرة  يف م��ع��ارك 
مبنى   20 ع��ل��ى  �حل����ر  �جل��ي�����س 

جنوب مدينة د�ريا.
و�أف��������اد ن���ا����ش���ط���ون ب������اأن م��ق��ات��ل��ي 
على  هجوما  �شّنو�  �حلر  �جلي�س 
جت��م��ع��ات ل��ق��و�ت �ل��ن��ظ��ام جنوب 
�شرق مدينة د�ري��ا بهدف �لتقدم 
ن���ح���و ط���ري���ق دم�������ش���ق درع��������ا، يف 
حماولة لك�شر �حل�شار �ملفرو�س 
على د�ريا. و�أ�شاف �لنا�شطون �أن 
�جل��ي�����س �حل���ر مت��ك��ن م��ن �إح���ر�ز 
ت��ق��دم يف حم��ي��ط ج��ام��ع فاطمة 

جنوب �ملدينة.
يف غ�شون ذلك، �رتفعت ح�شيلة 

���ش��ح��اي��ا ت��ف��ج��ريي ����ش���وق ب���ردى 
يف ري���ف دم�����ش��ق �ل����ذي وق���ع ي��وم 
قتلى   210 �إىل  �ملا�شي  �جلمعة 
�الأط��ف��ال.  م��ن  ع��دد كبري  بينهم 
�شيارتني  ع��ن  �لتفجري�ن  وجن��م 
مفخختني قرب م�شجد يف �لبلدة 

�أثناء �أد�ء �ش�ة �جلمعة.
دم�شق  يف  عدة  مناطق  وتعر�شت 
وريفها للق�شف من قو�ت �لنظام، 
حيث تعر�شت �أحياء برزة و�لقدم 
باملدفعية  لق�شف عنيف  و�مليد�ن 

�لثقيلة.
م��ن��ظ��م��ة حظر  ق���ال���ت  ذل����ك  �ىل 
�الأ���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة �ل��ت��اب��ع��ة 
�أر�شلت  �شوريا  �إن  �ملتحدة  ل���أمم 

�ل�شامة  غ��از�ت��ه��ا  تفا�شيل  �إليها 
وغ����������از�ت �الأع���������ش����اب و�خل���ط���ة 
�مل����و�����ش����وع����ة ل����ت����دم����ري ج��م��ي��ع 
برت�شانتها  �مل��رت��ب��ط��ة  من�شاآتها 

�لقاتلة.
���ش��وري��ا  �أن  �مل��ن��ظ��م��ة  و�أ�����ش����اف����ت 
�أكملت �خلمي�س �أجز�ء �لت�شريح 
�الأ�شلحة  م��ن  تر�شانتها  بجميع 
�ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة ك��ج��زء م���ن ج���دول 
زم��ن��ي ���ش��ارم يتعني �الل��ت��ز�م به 
م����ن �أج������ل �ل��ت��خ��ل�����س م����ن ه���ذه 
عام  منتت�شف  بحلول  �الأ�شلحة 

.2014
وت��اب��ع��ت �مل��ن��ظ��م��ة �ل��دول��ي��ة �لتي 
ت��ت��خ��ذ م��ن م��دي��ن��ة اله����اي مقر� 
�لتي  �لت�شريحات  �إن  قائلة  لها 
ت����زوده����ا ب��ه��ا �ل������دول �الأع�������ش���اء 
تقدم �الأ�شا�س �لذي يتعني و�شع 
�خل��ط��ط وف��ق��ه م��ن �أج���ل تدمري 
ومن�شاآت  ب��ه��ا  �مل�����ش��رح  �الأ���ش��ل��ح��ة 
و�شامل  منهجي  ب�شكل  �الإن���ت���اج 

وميكن �لتاأكد منه.
���ش��ي��ا���ش��ي��ا �ع����ت����ربت جم��م��وع��ات 
�شورية مقاتلة بارزة �ن �مل�شاركة يف 
موؤمتر جنيف 2 حلل �لنز�ع هي 
خيانة وذلك ع�شية و�شول �ملوفد 
�لدويل �الخ�شر �البر�هيمي �ىل 
حدة  ت�شاعدت  وق��ت  ويف  دم�شق 
�لعر�قية  �حل���دود  ق��رب  �مل��ع��ارك 

ويف حم�س و�شط �شوريا.
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �اللكرتوين�لربيد �اللكرتوين

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

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

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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الببالوي : اأمن وا�شتقرار دول اخلليج 
من اأمن وا�شتقرار م�شر القومي 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �لدكتور حازم �لبب�وي رئي�س �لوزر�ء �مل�شري �أن �أمن و��شتقر�ر دول �خلليج �لعربي من �أمن و��شتقر�ر 
م�شر �لقومي. جاء ذلك خ�ل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقده رئ�س �لوزر�ء �مل�شري م�شاء �م�س بفندق بفندق 

�شانت ريجن�شي �أبوظبي.                         )�لتفا�شيل �س7(
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حممد بن را�شد ي�شتقبل وزير الدفاع اال�شرتايل
و�ل��دور�ت  �خل��رب�ت  بتبادل  يت�شل  ما  خا�شة  و��شرت�ليا  �الإم���ار�ت 
ح�شر  �لبلدين.  ك�  يف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  بني  �مل�شرتكة  �لتدريبية 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء 
للطري�ن �لرئي�س �الأعلى ملجموعة طري�ن �الإمار�ت و معايل حممد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و �شعادة �لفريق 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن 
مطر  خمي�س  �للو�ء  و�شعادة  �لقمزي  �أحمد  حممد  �للو�ء  و�شعادة 
�ملزينة نائب �لقائد �لعام ل�شرطة دبي و�شعادة بابلو ت�شهيهو كاجن 

�ل�شفري �ال�شرت�يل لدى �لدولة وعدد من �لع�شكريني.

•• دبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ��شرت�حة �شموه 
يف منطقة �ملرموم بدبي ظهر �م�س �ل�شيناتور ديفيد جون�شنت وزير 
�ل��دف��اع �ال���ش��رت�يل و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه. وق��د تبادل �شموه و�لوزير 
و�شبل  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لع�قات  ح��ول  �حلديث  �ال���ش��رت�يل 
كما  �ل�شديقني  لل�شعبني  �مل�شرتكة  �مل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  تعزيزها 
دولة  بني  و�لتقني  �لع�شكري  �لتعاون  �إىل مو�شوع  تطرق �حلديث 

جمل�س الوزراء يوافق على م�شروع خطة امليزانية االحتادية للفرتة 2014-2016 باإجمايل اعتمادات 140 مليار درهم

حممد بن را�شد: التعليم يحتل اأولوية وطنية يف كافة اال�شرتاتيجيات وامليزانيات احلكومية 
�شموه يوجه بتخ�شي�س اأكرث من ن�شف امليزانية احلكومية لربامج ومبادرات قطاع التنمية واملنافع االجتماعية 

تقدمي اإجازة راأ�س ال�شنة الهجرية اإىل يوم االأحد 3 نوفمرب القادم
•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
بتخ�شي�س  �هلل-  حفظه  دب��ي  حاكم 
51 يف �ملائة من ميز�نية  ما ن�شبته 
�حلكومة �الحتادية 2014 مل�شاريع 
�ل���ت���ن���م���ي���ة �الج���ت���م���اع���ي���ة و�مل���ن���اف���ع 
�الجتماعية وبتكلفة تقديرية بلغت 

23.5 مليار درهم.
�ل��دورة  على خطة  �شموه  و�ف��ق  كما 
�حلكومة  مليز�نية  �لزمنية �جلديدة 
-2014 ل��������أع�������و�م  �الحت�������ادي�������ة 

ب��ل��غ��ت  �إج���م���ال���ي���ة  ب��ق��ي��م��ة   2016
140 م��ل��ي��ار� وب���زي���ادة ق��دره��ا 15 
�شموه  و�أك���د  �شابقتها.  ع��ن  �مل��ائ��ة  يف 
�أول��وي��ة وطنية يف  يحتل  �لتعليم  �أن 
ك��اف��ة �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�مل��ي��ز�ن��ي��ات 
�الأم��ث��ل  �ال�شتثمار  فهو  �حلكومية 
يف م�����ش��ت��ق��ب��ل �أب����ن����اء �ل���وط���ن �ل���ذي 
رفعة  �شبيل  وه���و  ف��ي��ه  م�����ش��اوم��ة  ال 
�ل�شلب  و�أ���ش��ا���ش��ه��ا  �الإم������ار�ت  دول����ة 
�قت�شاد  ب��ن��اء  �إل��ي��ه يف  ت��رك��ن  �ل����ذي 
�مل���ع���رف���ة..م�������ش���دد� ���ش��م��وه ع��ل��ى �أن 
�ملالية �حلكومية  �لعام و�مل��و�رد  �ملال 
يف  ��شتغ�لها  ح�شن  ينبغي  �أم��ان��ة 
خ��دم��ة �ل���وط���ن وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه وب��ن��اء 
�الإن�شان وعمر�ن �الأر���س. جاء ذلك 
خ�ل تروؤ�س �شموه جلل�شة جمل�س 
�ل��وزر�ء.. و�لتي عقدت �م�س بق�شر 
�ل��رئ��ا���ش��ة وذل����ك ب��ح�����ش��ور �ل��ف��ري��ق 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
وو�فق �ملجل�س يف بد�ية �جلل�شة على 
�لهجرية  �ل�شنة  ر�أ���س  �إج��ازة  تقدمي 

مليار درهم بن�شبة 51 يف �ملائة من 
�لتنمية  مل�شاريع  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  �إج��م��ايل 
و  �الجتماعية  و�ملنافع  �الجتماعية 
يف   40 ن�شبته  م��ا  �أي  مليار   18.5
باالإ�شافة  �حلكومية  لل�شوؤون  �ملائة 
دره��م  م��ل��ي��ار   1.6 تخ�شي�س  �إىل 
�لبنية  لقطاع  �ملائة  يف   3.5 بن�شبة 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة و�الق���ت�������ش���ادي���ة و�أخ������ري� 
�مليز�نية  �إجمايل  من  �ملائة  يف   3.4
2.1 يف  و  ل��ل��م�����ش��اري��ف �الحت���ادي���ة 

�ملائة ل�أ�شول �ملالية.
وت���������ش����در ق����ط����اع �ل���ت���ع���ل���ي���م ق��ائ��م��ة 
حيث  �الجتماعية  �لتنمية  م�شاريع 
بلغت �العتماد�ت �ملخ�ش�شة لرب�مج 
و�جل��ام��ع��ي  و�ل��ع��ايل  �ل��ع��ام  �لتعليم 
 21 بن�شبة  دره��م  مليار   9.8 مبلغ 
�مليز�نية ومت  �ج��م��ايل  م��ن  �مل��ائ��ة  يف 
مليار�ت   6 ب  �ل��ع��ام  �لتعليم  تعيني 
جلها  ي�����ش��رف  �أن  ع��ل��ى  منها  دره���م 
على برنامج حت�شني م�شتويات تعلم 
�لتعليم �جلامعي فقد  �أما  �لطلبة.. 
خ�ش�س له 3.8 مليار درهم توزعت 
على �جلامعات �لوطنية وعلى بر�مج 
�لتميز و�لتفوق �الأكادميي و�لبحثي 
لتاأهيل  ب��ر�م��ج  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��ه��ا 
تخ�ش�شاتهم  يف  قياديني  خريجني 
وم���وؤه���ل���ني ل��ت��ل��ب��ي��ة ح����اج����ات ���ش��وق 

�لعمل.
خ�ش�س  فقد  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  �أم���ا 
 8 3.7 مليار درهم بن�شبة  له مبلغ 
�أرقى  لتقدمي  �مليز�نية  من  �ملائة  يف 
�خل����دم����ات �ل�����ش��ح��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
و�ملقيمني ورفع تناف�شية هذ� �لقطاع 

على م�شتوى �لعامل.
�لقطاع  ل��ه��ذ�  �ملخ�ش�شات  وت�شمل 
�ل�شحية  �خلدمات  تطوير  �حليوي 
�ل�شحي  �ل��ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  وب���ر�م���ج 
لوقاية دولة �الإمار�ت من �الأمر��س 
ب���ر�م���ج  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  �ل�������ش���اري���ة 

ر�شد3.3  مت  ف��ق��د  و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
يف   3.5 ن�شبته  م��ا  �أي  دره���م  مليار 

�ملائة من �إجمايل �مليز�نية.
وتتوزع �لتكلفة �لكلية بني م�شروعات 
 984 بقيمة  �الحت���ادي���ة  �ل������وز�ر�ت 
م��ل��ي��ون دره�����م وك��ل��ف��ة م�����ش��روع��ات 
�لكهرباء  حمطات  وحتديث  تطوير 
�لهيئة  تنفذها  و�لتي  بالدولة  و�ملاء 
باإجمايل  و�مل��اء  للكهرباء  �الحت��ادي��ة 
دره���م  م��ل��ي��ون   930 خم�����ش�����ش��ات 
 4.1 م��ب��ل��غ  تخ�شي�س  ع���ن  ف�����ش��� 
مليار درهم ملنح برنامج �ل�شيخ ز�يد 
�ل�شكن  ب��ت��وف��ري  �ملتعلقة  ل���إ���ش��ك��ان 

�مل�ئم للعو�ئل �الإمار�تية.
جمل�س  و�ف�����ق  �ل�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
م�شروع  على  �ل��وزر�ء خ�ل جل�شته 
�ل�������دورة �ل��ث��ان��ي��ة خل��ط��ة �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
�الحتادية ل�أعو�م 2016-2014 
140 مليار  بلغ  �عتماد�ت  باإجمايل 
�مل���ائ���ة عن  15 يف  وب����زي����ادة  دره�����م 

�لدورة �الأوىل.
ين�شجم  ب�شكل  �خل��ط��ة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
و�العتماد�ت  و�ملبادر�ت  �مل�شاريع  مع 
�حلكومة  ��شرت�تيجية  يف  �ملر�شودة 
�الحت�����ادي�����ة ���ش��م��ن ن��ف�����س �ل���ف���رتة 
�مليز�نية  م��ب��ادئ  م��ع  ين�شجم  ومب���ا 

�ل�شفرية. 
كما �عتمد �ملجل�س تقرير �إح�شاء�ت 
م���ال���ي���ة �حل���ك���وم���ة �مل����وح����د ل���دول���ة 
لل�شنة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت 
دي�����ش��م��رب   31 يف  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  �مل���ال���ي���ة 

.2012
وياأتى هذ� �لتقرير يف �شياق تن�شيق 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �مل��ال��ي��ة ب���ني �حل��ك��وم��ة 
�ملحلية مبا  �الحت��ادي��ة و�حل��ك��وم��ات 
و��شتخد�م  �مل��ايل  �الن�شباط  يحقق 
ل��ل��ت��و�زن  كو�شيلة  �مل��ال��ي��ة  �ل�شيا�شة 
�الق����ت���������ش����ادي وذل�������ك حت����ت م��ظ��ل��ة 
�مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  تن�شيق  جم��ل�����س 

�إىل ي���وم �الأح����د 3 ن��وف��م��رب �ل��ق��ادم 
يف  �لر�شمي  �لعمل  ي�شتاأنف  �أن  على 
جميع �جلهات �حلكومية �الحتادية 
�ليوم  يف  �خلا�س  و�لقطاع  و�ملحلية 
�لتايل �أي �عتبار� من �ليوم �الأثنني 

�ملو�فق 4 نوفمرب 2013.
كما �أكد جمل�س �ل��وزر�ء �أهمية دعم 
�لوطني  �مل��ل��ف   2020 �إك�شبو  دب��ي 
�ل���ه���ام �ل����ذي ي��ح��ظ��ى ب��ال��ت��اأي��ي��د من 
قيادة و�شعب دولة �الإم��ار�ت وجميع 
�جل�����ه�����ات �حل���ك���وم���ي���ة �الحت�����ادي�����ة 
و�ملحلية ف�ش� عن �لقطاع �خلا�س 

يف �لدولة.
و�أع��������رب جم��ل�����س �ل���������وزر�ء يف ه���ذ� 
�ل�����ش��ي��اق ع���ن ف��خ��ر دول����ة �الإم�����ار�ت 
ب��ج��م��ي��ع �أول����ئ����ك �ل���ذي���ن ت�����ش��اف��رت 
�ل��دوؤوب  �لعمل  جهودهم من خ�ل 
خ���ل �لعامني �الأخ��ريي��ن من عمر 
هذه �مل�شرية �لوطنية.. معلنا بذلك 
����ش��ت��ع��د�د دول�����ة �الإم��������ار�ت �ل��ك��ام��ل 
مع  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  ال�شت�شافة 
�ل�شقيقة  �ل��دول  لكافة  �المتنان  كل 
و�ل�����ش��رك��اء يف خمتلف  و�ل�����ش��دي��ق��ة 
�ل��ذي��ن يثقون بقدرة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
هذ�  ��شت�شافة  على  �الإم����ار�ت  دول��ة 

�حلدث �ل�شخم. 
وت��ف�����ش��ي��� و�ف������ق �مل��ج��ل�����س ب���د�ي���ة 
�لعامة  �مل��و�زن��ة  قانون  م�شروع  على 
�ملالية  لل�شنة  �الحت��ادي��ة  للحكومة 
�لقادمة 2014 باإجمايل �عتماد�ت 

بلغ 46.2 مليار درهم.
على  ج��ل��ي  ب�شكل  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ورك����زت 
توظيف �ملو�رد �ملالية ب�شكل م�شتد�م 
�أف�شل  �مل��و�ط��ن��ني وت��وف��ري  خل��دم��ة 
�خل����دم����ات و�ل����رع����اي����ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للمو�طنني  و�الجتماعية  و�ل�شحية 

و�ملقيمني.
و�أظ����ه����رت �أرق�������ام ت���وزي���ع �ل��ن��ف��ق��ات 
 23.5 مبلغ  تخ�شي�س  �حلكومية 

ت��ط��وي��ر �ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
�ل�����ش��ح��ي��ة. و�ن���ط����ق���ا م���ن �ه��ت��م��ام 
بر�مج �شمان  �لدولة بدعم  حكومة 
�حلقوق �الجتماعية وتفعيل �لدمج 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ�����ش��و���ش��ا  �ملجتمعي 
ب����اخل����دم����ات و�الإع�������ان�������ات �مل���ق���دم���ة 
فقد مت  و�مل�شتحقة  �خلا�شة  للفئات 
دره��م  م��ل��ي��ار�ت   3 مبلغ  تخ�شي�س 
ب��ه��ذ� �ل�����ش��اأن.. ب��االإ���ش��اف��ة �إىل مبلغ 
ل�����ش��ن��دوق  دره�������م  م�����ي����ني   408
و�ل�شبان  �ل�����ش��اب��ات  مل�شاعدة  �ل����زو�ج 
�أب��ن��اء �ل��وط��ن على ب��دء �حلياة  م��ن 

�لزوجية وتكوين �الأ�شر.
وبلغت �عتماد�ت �ملعا�شات مبلغ 4.3 
ترجمة حلر�س  وذل��ك  دره��م  مليار 
�لقيادة �لر�شيدة على توفري �حلياة 
�ل���ك���رمي���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني و�مل��ت��ق��اع��دي��ن 
م���ن �مل���دن���ي���ني و�ل��ع�����ش��ك��ري��ني. ومت 
من  �مل��ائ��ة  يف   40 ن�شبة  تخ�شي�س 
قيمته  بلغت  ما  �أو  �مليز�نية  �إجمايل 
�ل�شئون  الإد�رة  دره��م  مليار   18.5
�خلدمات  �أرق��ى  وتقدمي  �حلكومية 
قن�شلية  خدمات  لتقدمي  باالإ�شافة 
مم��ي��زة و�إظ����ه����ار �ل��ت��م��ث��ي��ل �مل�����ش��رف 

للدولة باخلارج.
وي�����ش��م��ل ه���ذ� �ل��ق��ط��اع �ل��ع��دي��د من 
�أد�ء  ت���ط���وي���ر  م��ن��ه��ا  �مل��خ�����ش�����ش��ات 
�لق�شائي  �جل��ه��از  وب��ر�م��ج  �ل�شلطة 
يف  و�لنيابات  �ملحاكم  يف  و�خل��دم��ات 
�لدولة.. باالإ�شافة �إىل بر�مج تعزيز 
ث��ق��ة �جل��م��ه��ور يف ك��ف��اءة �خل��دم��ات 
لها  خ�ش�س  و�لتي  وغريها  �ملقدمة 
وكذلك تخ�ش�س  دره��م  مليار   2.8
لربنامج  دره��م  مليون   681 مبلغ 
���ش��م��ان �ال���ش��ت��ع��د�د و�جل���اه���زي���ة يف 
ك��م��ا خ�ش�س  و�ل����ك����و�رث  �الأزم�������ات 
م�شتويات  �أع��ل��ى  حت��ق��ي��ق  ل��ربن��ام��ج 

�ل�ش�مة مبلغ 540 مليون درهم.
�ل���ت���ح���ت���ي���ة  �ل����ب����ن����ي����ة  ق������ط������اع  ويف 

�حلكومية .
ب��ن��اء  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ه����ذ�  ي���ه���دف  و 
ق�����اع�����دة ب����ي����ان����ات م���ال���ي���ة م���وح���دة 
31 جهة �حتادية م�شتقلة  تت�شمن 
و7 دو�ئ�����ر م��ال��ي��ة حم��ل��ي��ة وب�����ش��ك��ل 
�ملالية  �ملعلومات  �لتكامل يف  ي�شمن 
لقطاعاتها �ملختلفة ومتكني �لدولة 
من �حل�شول على ت�شنيف �ئتماين 

عايل �مل�شتوى يليق مبكانتها.
�آخ���ر و�ف���ق �ملجل�س على  م��ن ج��ان��ب 
ط��ل��ب �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
ب�������ش���اأن م��ن��اق�����ش��ة م���و����ش���وع ���ش��ي��ا���ش��ة 
�شاأن  يف  �الجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة 

�جلمعيات �لتعاونية .
وت��ت��ن��اول �مل��ن��اق�����ش��ة دور �ل������وز�رة يف 
�ل���رق���اب���ة و�ل��ت��ف��ت��ي�����س ع��ل��ى ن�����ش��اط 
�جل��م��ع��ي��ات �ل��ت��ع��اون��ي��ة ودوره�������ا يف 
ن�����ش��ر �ل���وع���ي �ل��ت��ع��اوين و�ل��ن��ه��و���س 
باحلركة �لتعاونية ف�ش� عن �ملز�يا 
للجمعيات  �مل��ق��دم��ة  و�ل��ت�����ش��ه��ي���ت 
�ل��ت��ع��اون��ي��ة. ك��م��ا و�ف����ق �مل��ج��ل�����س يف 
على  �ل��ي��وم  �شباح  �ملنعقدة  جل�شته 

تو�شيات  �شمن  وردت  تو�شية   13
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي ب�����ش��اأن 
�شاأن  يف  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  �شيا�شة 

حماية �لرتبة و�لغطاء �لنباتي .
وع����ل����ى �ل�������ش���ع���ي���د �خل�����ارج�����ي ف��ق��د 
�تفاقية  على  �ل���وزر�ء  جمل�س  و�ف��ق 
�ل��ت��ع��اون �الق��ت�����ش��ادي ب���ني �ل��دول��ة 
هذه  وتغطي  �لربتغال.  وجمهورية 
�الت��ف��اق��ي��ة �مل��ه��م��ة جم����االت ع��دي��دة 
وتطوير  �ل�شد�قة  رو�ب��ط  تعزيز  يف 
�ل���ت���ع���اون �الق���ت�������ش���ادي و�ل���ت���ج���اري 
الإن�شاء  �التفاقية  وتهدف  و�لتقني. 
ممثلني  م��ن  تتكون  م�شرتكة  جلنة 
�لع�قات  ل��ت��ويل  �لبلدين  ك���  م��ن 
�القت�شادية �لثنائية ومتابعة تنفيذ 
جم�����ت �ل���ت���ع���اون �مل�����ش��رتك خ���ل 
مدى  على  �ملمتدة  �التفاقية  ف��رتة 
�التفاقية  تاأتي هذه  كما  �شنو�ت.   5
لت�شجيع  �إط����ار ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة  يف 
��شتثمارية  ك��وج��ه��ة  �ل��دول��ة  م��ك��ان��ة 
وتنمية  �لعاملي  �ل�شعيد  على  جاذبة 
�ل�شادر�ت �لوطنية لتحقيق �قت�شاد 

�ملجل�س  و�شادق  عالية.  تناف�شية  ذو 
ع��ل��ى �ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ج��ارة �حل����رة بني 
�أع�شاء جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربية ودول ر�بطة �لتجارة �حلرة 
�إفتا و�لتي ت�شم �شوي�شر�  �الأوروبية 

و�لرنويج ولي�شتن�شتاين و�ي�شلند�.
و����ش���ت���ع���م���ل �الت����ف����اق����ي����ة ع���ل���ى ف��ت��ح 
�أمام �شادر�ت �لدولة ودول  �الأ�شو�ق 
�إىل  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  م��ن  �ملجل�س 
دول ر�ب��ط��ة �الإف��ت��ا وت��ع��زي��ز رو�ب���ط 
�القت�شادية  و�ل��ع���ق��ات  �ل�����ش��د�ق��ة 
ب����ني �جل���ان���ب���ني وحت�������ش���ني ظ����روف 
وف���ر����س �ال����ش���ت���ث���م���ار�ت �مل��ت��ب��ادل��ة. 
جمموعة  على  �ملجل�س  ���ش��ادق  كما 
�ت��ف��اق��ي��ات يف جم���ال �ل��ن��ق��ل �جل��وي 
م����ع ك����ل م����ن ج���م���ه���وري���ة ج��ي��ب��وت��ي 
وج��م��ه��وري��ة �ل�����ش��ل��ف��ادور وح��ك��وم��ة 
ب���رب���ادو����س وج��م��ه��وري��ة ب���ورون���دي. 
وت����اأت����ي ه����ذه �الت���ف���اق���ي���ات يف �إط����ار 
ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون �ل�����دويل �مل�����ش��رتك 
ومبا  �ل���دويل  �مل�شتوى  على  للدولة 

يخدم م�شالح �لدولة. 

اعتربه ج�شرا للتوا�شل االإن�شاين وال�شياحي والثقايف يربط دولتنا و�شعبنا بدول و�شعوب العامل 

حممد بن را�شد يد�شن مبنى امل�شافرين يف مطار اآل مكتوم الدويل
ه����ذ� �ل�������ش���رح �حل�������ش���اري �مل��ت��م��ي��ز 
مقومات  �أح��د  �شموه  �عتربه  �ل��ذي 
�لتي  بلدنا  يف  �ل�شياحية  �ل�شناعة 
كونها  وتنويعها  لتطويرها  ن�شعى 
تعد �أحد م�شادر �القت�شاد �لوطني 
�شعوب  منها  ت��ط��ل  �ل��ت��ي  و�ل��ن��اف��ذة 
�إىل  تتعرف  كي  دولتنا  على  �لعامل 
وثقافته  �ل��ع��ري��ق��ة  �شعبنا  ح�����ش��ارة 

�الن�شانية �لر��شخة.
ج�شور  م��ن  ج�شر�  �شموه  و�ع��ت��ربه 
�ل��ت��و����ش��ل �الن�������ش���اين و�ل�����ش��ي��اح��ي 
و�ل���ث���ق���ايف ي���رب���ط دول���ت���ن���ا و���ش��ع��ب��ن��ا 
يعك�س  وه��ذ�  �لعامل  و�شعوب  ب��دول 
بتطوير  و�ه��ت��م��ام��ه  ���ش��م��وه  روؤي�����ة 
�لعائلية  خ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ي��اح��ة  ق��ط��اع 
�أك��رب ع��دد ممكن من  منها وج��ذب 
و�الأج��ان��ب  �ل��ع��رب  و�ل����زو�ر  �ل�شياح 
و�إىل  �مل��ط��ار  ي�شهم  كما  بلدنا.  �إىل 
ج��ان��ب��ه م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي يف تعزيز 
ال�شت�شافة  �للوج�شتية  دبي  قدر�ت 
معر�س �ك�شبو 2020 يف حال فوز 
�ل��دويل  بالت�شويت  �الإم���ار�ت  دول��ة 
هذ�  م�شيفة  دب��ي  تكون  ب��اأن  �ملقبل 
ويذكر  �حل��ا���ش��د.  �ل���دويل  �لتجمع 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  د�شن �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
�م�س.. �شباح  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 

مبنى �مل�شافرين يف مطار �آل مكتوم 
�لدويل يف منطقة جبل علي.

وقد �أز�ح �شموه بح�شور �شمو �ل�شيخ 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي..�ل�شتار عن 
�ملثبتة يف مدخل  �لتذكارية  �للوحة 
�شالة �ملغادرين و�لتي توؤرخ منا�شبة 
مبنى  من  �أوىل  كمرحلة  �لتد�شني 
م��ط��ار �آل م��ك��ت��وم �ل����دويل �ل��و�ع��د 
�لعاملية  دب��ي  مدينة  يتو�شط  �ل��ذي 

للطري�ن دبي ورلد �شنرت�ل .
وجت������ول ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
�آل م���ك���ت���وم يف  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�مل��ب��ن��ى �جل���دي���د م�����ش��ت��ه��� ج��ول��ت��ه 
يف ���ش��ال��ة �مل���غ���ادري���ن وت���وق���ف عند 
�ل��رك��اب  �إج�����ر�ء�ت �شفر  ك���اون���رت�ت 
و��شتمع �شموه �إىل �شرح قدمه �شمو 
مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ 

رئي�س  ل��ل��ط��ري�ن  دب��ي  هيئة  رئي�س 
م��وؤ���ش�����ش��ة م���ط���ار�ت دب����ي �ل��رئ��ي�����س 
�الأع��ل��ى ملجموعة ط��ري�ن �الإم���ار�ت 
�لتجهيز�ت  ك��اف��ة  �أن  �أو���ش��ح  �ل���ذي 
و�ال������ش�����ت�����ع�����د�د�ت �ل������زم�����ة مت��ت 
و�جل���ودة  �مل�شتوى  عالية  مبعايري 
ل��ت��اأم��ني ر�ح���ة �مل�����ش��اف��ري��ن وت��وف��ري 
ك����اف����ة �خل�����دم�����ات و�ل���ت�������ش���ه���ي����ت 
�للوج�شتية لهم و�إجناز معام�تهم 
بزمن قيا�شي دون �أية معوقات. ثم 
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
ج��و�ز�ت  مر�قبة  �شالة  دب��ي  حاكم 
�ل�����ش��ف��ر �خل���ا����ش���ة ب��خ��ت��م ج�����و�ز�ت 
�لعامة  �الإد�رة  وف��رت  �إذ  �مل�شافرين 
ل���إق��ام��ة و���ش��وؤون �الأج��ان��ب ع�شرة 
ع�شر  و�شتة  للمغادرين  ك��اون��رت�ت 
ك��اون��رت� ل��ل��ق��ادم��ني ق��اب��ل��ة ل��ل��زي��ادة 
ح�شب �ل��ل��و�ء حم��م��د �أح��م��د �مل��ري 
مدير �الإد�رة. و�شملت جولة �شموه 
�لتي وفرت  �ملطار  �ل�شوق �حلرة يف 
كافة �ل�شلع من �ألب�شة و�إلكرتونيات 
وم��ن��ت��ج��ات وط��ن��ي��ة وع��ط��ور وم���و�د 
تناف�شية  باأ�شعار  وغ��ريه��ا  غذ�ئية 

�الأر���س  �أن��ه مت توفري م�شاحة م��ن 
يف منطقة جبل علي الإقامة من�شاآت 
من  باأكرث  تقدر  ومر�فقه  �ملعر�س 

ع�شرين هكتار�.
�لبالغة  �ملبنى  تد�شني  حفل  ح�شر 
�مل��ل��ي��اري دره��م �شمو  ق��ر�ب��ة  تكلفته 
�ل�������ش���ي���خ م���ن�������ش���ور ب����ن حم���م���د ب��ن 
م��ع��ايل حممد  و  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
�شوؤون  وزي��ر  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن 
جم��ل�����س �ل��������وزر�ء وم���ع���ايل حممد 
�إبر�هيم �ل�شيباين مدير عام ديو�ن 
ومعايل  دب��ي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
نائب  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق 
رئ���ي�������س �ل�������ش���رط���ة و�الأم��������ن �ل���ع���ام 
�ل��ف��ري��ق م�شبح بن  ب��دب��ي وم��ع��ايل 
�شاحب  مكتب  مدير  �لفتان  ر��شد 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
و�شعادة  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
ع��ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة 
�إىل جانب عدد من كبار �مل�شوؤولني 
وروؤ�������ش������اء �ل�����دو�ئ�����ر و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�حل����ك����وم����ي����ة وم������دي������ري ����ش���رك���ات 

�لطري�ن �لعاملة يف �لدولة. 

�ل��ر�غ��ب��ني  �مل�����ش��اف��ري��ن  تلبي ح��اج��ة 
�شاحب  و�شاهد  �ملريح.  �لت�شوق  يف 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر����ش��د 
�ملبنى  خ���ارج  وم��ر�ف��ق��وه  مكتوم  �آل 
ركاب  �أول طائرة  بهبوط  �الحتفال 
ب�شركة  خ��ا���ش��ة  �مل��ط��ار  �إىل  ق��ادم��ة 
�لتي  �إي���ر  وي��ز  �لهنغارية  �ل��ط��ري�ن 
منخف�شة  مبا�شرة  رح�ت  �شت�شري 
�لتكاليف للربط بني دبي من خ�ل 

حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ك��ان 
�شعيد� باإجناز هذ� �مل�شروع �حليوي 
�لذي ي�شكل قاعدة �أ�شا�شية لتطوير 
منطقة جبل علي كمنطقة �شناعية 
يف  رئي�شي  ب�شكل  ت�شهم  ولوج�شتية 
خمتلف  على  وتقدمها  دب��ي  نه�شة 
م�شادر  تنويع  م��ن  وت��ع��زز  �ل�شعد 
لدولتنا  �ل��وط��ن��ي  �الق��ت�����ش��اد  دع���م 
ع��م��وم��ا. وخ�����ل جت���اذب���ه �أط����ر�ف 

ومطار�ت  �ل��دويل  مكتوم  �آل  مطار 
و�شط و�شرق �أوروبا.

ث��م غ���ادر ���ش��م��وه �مل��ب��ن��ى ع��رب �شالة 
�ل��ق��ادم��ني و�إط���ل���ع ع��ل��ى ك��اون��رت�ت 
م����ر�ق����ب����ة �جل�������������و�ز�ت وم���ن�������ش���ات 
�مل��و�ن��ئ  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �جل��م��ارك 
و�لتي وفرت نحو  بدبي  و�جلمارك 
مائة موظف للقيام مبهمة �لتفتي�س 
على �الأمتعة. �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

�حلديث مع مر�فقيه �أكد �شموه �أن 
فكرة �إن�شاء هذ� �ملطار �لعاملي �لذي 
�لعامل بعد  �أك��رب مطار يف  �شي�شبح 
�ملغفور  ر�ودت  ط��امل��ا  �لتمام  بلوغه 
ب��ن �شعيد  ر����ش��د  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  ل��ه 
م�شيفا  ث���ر�ه  �هلل  طيب  مكتوم  �آل 
�شموه وها هي �لفكرة باتت حقيقة 
ت��رج��م��ن��اه��ا ع��ل��ى �أر�������س �ل����و�ق����ع . 
ن�����ش��ع��د جب�  �أن  ���ش��م��وه م���ا  وق����ال 
من  ج��دي��د  ج��ب��ل  �إىل  ننتقل  ح��ت��ى 
�الإجناز�ت �لتي نتطلع �إىل حتقيقها 
كل يوم من �أجل رفعة وطننا �لعزيز 
و�إ�����ش����ع����اد ���ش��ع��ب��ن��ا �ل�������ويف م�����ش��ي��ف��ا 
ننتقل   .. �حل��ي��اة  �شنة  �إن��ه��ا  ���ش��م��وه 
�إىل  قمة  م��ن  و�إ���ش��ر�رن��ا  بعزميتنا 
ومثاال  ر�ئ��دة  دولتنا  تظل  كي  قمة 
ل��ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�شتى  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة ويف  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
�شموه  . ووج��ه  و�حل��م��دهلل  �مليادين 
روؤ�شاء ومديري �جلهات �حلكومية 
�مل���ط���ار  و�إد�رة  ب��ت�����ش��غ��ي��ل  �مل��ع��ن��ي��ة 
تطوير  مو��شلة  ب�شرورة  �جلديد 
�ل������ذ�ت وت���وف���ري �أع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات 
مل�شتخدمي  و�لت�شهي�ت  �خل��دم��ة 
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الدوريات اجلوية ت�شبط 100 خمالفة لقانون ال�شري واملرور باأبوظبي
و�لدوريات  �ملرور  �لطرق �خلارجية يف مديرية  �إد�رة مرور 
من  �لتجاوز  �شملت  �جلوية  �ملخالفات  �أن  �أبوظبي  ب�شرطة 
كتف �لطريق وعدم ترك م�شافة كافية وعدم �اللتز�م بخط 
�أن �لدوريات �جلوية مت جتهيزها لر�شد  بال�شري الفتا �إىل 
�الزدح��ام  �أماكن  وحتديد  وخمالفتهم  �ملخالفني  وت�شوير 
�شرعة  �مل��روري��ة على  �ل��دوري��ات  ي�شاعد  �مل��روري��ة على نحو 
وقال  �ن�شيابية �حلركة.  �الأماكن و�شمان  �إىل هذه  �لتوجه 
�أرقاما  حتمل  ال  �لتي  �ملركبات  تتابع  �جلوية  �ل��دوري��ات  �إن 
�ل��دوري��ات  �أرق��ام��ا م��روري��ة م��زورة و�لتو��شل مع  �أو حتمل 
بطلعات  قيامها  �إىل  �إ�شافة  �ملركبات  تلك  ل�شبط  �ملرورية 
�ملتهورين  �ل�شباب  جتمعات  �أم��اك��ن  ملر�قبة  وليلية  نهارية 

•• اأبوظبي-وام:

�شبطت �لدوريات �جلوية �ملرورية �لتي مت ت�شغيلها ملر�قبة 
حركة �ل�شري و�ملرور بالتعاون مع �إد�رة جناح �جلو ب�شرطة 
�أبوظبي 100 خمالفة مرورية لقانون �ل�شري و�ملرور على 
�لطرق �لد�خلية و�خلارجية باإمارة �أبوظبي يف �لفرتة من 
�ل��دوري��ات �جلوية  وق��ام��ت  �مل��ا���ش��ي.  �شبتمرب   31 �إىل   12
�مل���روري���ة مب��ه��ام��ه��ا يف �إط�����ار �جل���ه���ود �مل��ب��ذول��ة ل��ل��ح��د من 
�إىل وق��وع �حل��و�دث �ملرورية وما  ت��وؤدي  �الأ�شباب كافة �لتي 
ينتح عنها من وفيات و�إ�شابات بليغة. وذكر �لر�ئد حم�شن 
ب��خ��ي��ت �مل��ن��ه��ايل رئ��ي�����س ق�����ش��م م����رور �ل��ط��رق �خل��ارج��ي��ة يف 

�إط��ار �حلر�س على  وت�شويرهم مبا ميكن من �شبطهم يف 
�ش�متهم وللحد من �ملخاطر �لتي تنجم عن �ال�شتعر��شات 
قد  مرورية  ح��و�دث  عنها من  ينتج  وما  باملركبات  �خلطرة 
توؤدي �إىل �إ�شابات �أو وفيات بينهم �أو يت�شرر منها م�شتخدمو 
يقومون  �لذين  �ل�شباب  �ملنهايل  وح��ذر  �الآخ���رون.  �لطريق 
با�شتعر��شات خطرة باملركبات و�لدر�جات �لنارية و تفحيط 
�ل�شبابية منوها مبر�قبتهم  �لتجمعات  �لوي�ت من خ�ل 
من خ�ل �لدوريات �جلوية ودوريات مباحث �ملرور �ملدنية 
�لقانونية  و�للو�ئح  �لقو�نني  وتطبيق  �لطرق  على خمتلف 
ع��ل��ي��ه��م ب��ت��وق��ي��ف��ه��م وح��ج��ز �مل��رك��ب��ات و�ل����در�ج����ات �ل��ن��اري��ة 

وحتويلهم �إىل �جلهات �مل�شوؤولة التخاذ �ل�زم ب�شاأنهم.

من�شور بن زايد يلتقي رئي�س الوزراء امل�شري

رئي�س الوزراء امل�شري يزور �شندوق النقد العربي

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة مبقر 
ق�شر �لرئا�شة �م�س �لدكتور حازم 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��ب��ب���وي 
للب�د  بزيارة  يقوم  �لذي  �مل�شري 

حاليا.
�للقاء بحث خمتلف  ج��رى خ���ل 
�أوج��ه �لتعاون بني دول��ة �الإم��ار�ت 
�ملتحدة وجمهورية م�شر  �لعربية 
�لعربية و�شبل دعمها وتعزيزها يف 
جميع �ملجاالت مبا يخدم م�شالح 
�ل���ب���ل���دي���ن وت���ط���ل���ع���ات �ل�����ش��ع��ب��ني 

قيادة دولة �الإمار�ت بالوقوف �إىل 
�ل�شعب �مل�شري ودعمه مبا  جانب 
و�أع���رب   .. �ال���ش��ت��ق��ر�ر  ل��ه  ي�شمن 
ع����ن ����ش���ك���ره ل������إم�����ار�ت ل��دع��م��ه��ا 
�ل��ك��ب��ري ل���ق��ت�����ش��اد �مل�����ش��ري من 
خ�ل مبادر�ت وم�شاهمات عديدة 
�ملتميزة  �الأخ��وي��ة  �لع�قة  تعك�س 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  �ل��ت��ي 
معايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر  �ل�شقيقني. 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
�ل��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر �الأ���ش��غ��ال �ل��ع��ام��ة 
�لطاير  حميد  ب��ن  عبيد  وم��ع��ايل 
وزي������ر �ل����دول����ة ل���ل�������ش���وؤون �مل��ال��ي��ة 
ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
رئي�س  دول��ة  وزي��ر  �جلابر  �شلطان 

ت���ب���ادل  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني 
وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر ح�����ول ع�����دد م��ن 

�لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
و�أ����ش���اد ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
�لع�قات  مبتانة  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�الإم��ار�ت  بني  �لتاريخية  �لثنائية 
وم�����ش��ر ..م����وؤك����د� ���ش��م��وه ح��ر���س 
�لقيادة �لر�شيدة يف دولة �الإمار�ت 
ع��ل��ى ����ش��ت��ق��ر�ر م�����ش��ر و����ش��ت��ت��ب��اب 
�الأمن فيها وعلى تعزيز �لع�قات 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
ل���ت���ح���ق���ي���ق م���������ش����ال����ح �ل���ب���ل���دي���ن 

و�ل�شعبني يف كافة �جلو�نب.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
�مل�����ش��ري �ل������دور �ل�����ذي ق���ام���ت به 

لل�شيف  �مل��ر�ف��ق��ة  �ل�����ش��رف  ب��ع��ث��ة 
وم���ع���ايل �أح���م���د ج��م��ع��ه �ل��زع��اب��ي 
نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل 
�أح���م���د حم��م��د �حل���م���ريي �الأم���ني 
�ل���ع���ام ل�������وز�رة �����ش����وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة 
وم���ع���ايل ع��ل��ي ب���ن ����ش���امل �ل��ك��ع��ب��ي 
�لرئا�شة  مدير مكتب وزير �شوؤون 
�ملدفع  عبد�لرحمن  حمد  ومعايل 
�الأم������ني �ل���ع���ام ل�������ش���وؤون �مل��ج��ل�����س 
���ش��وؤون  ل���حت��اد يف وز�رة  �الأع��ل��ى 
عبد�هلل  حممد  و���ش��ع��ادة  �لرئا�شة 
����ش���وؤون  وز�رة  وك���ي���ل  �ل���رم���ي���ث���ي 
�ل��رئ��ا���ش��ة ل��ق��ط��اع ����ش���وؤون �مل��ال��ي��ة 
و�مل�شرتيات و�شعادة �شعيد �ملقبايل 
وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع 

•• اأبوظبي-وام:

�لبب�وي  �لدكتور ح��ازم  دول��ة  ز�ر 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء �مل�����ش��ري 
�مل����ر�ف����ق �م�������س .. م��ق��ر  و�ل����وف����د 
����ش���ن���دوق �ل���ن���ق���د �ل���ع���رب���ي وذل����ك 
يف �إط�����ار ب��ح��ث �إم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��ع��اون 
ب���ني ج��م��ه��وري��ة م�شر  �مل�������ش���رتك 
�لعربي.  �لنقد  و�شندوق  �لعربية 
�ل��دك��ت��ور جا�شم  ���ش��ع��ادة  و�ج��ت��م��ع 
�ملناعي �ملدير �لعام ورئي�س جمل�س 
�ل�شندوق مع وفد �حلكومة  �إد�رة 
�مل�������ش���ري���ة..�ل���ذي ي�����ش��م ك���� من 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور زي���اد �أح��م��د بهاء 
�ل��وزر�ء ووزير  �لدين نائب رئي�س 
�ملهند�س  ومعايل  �ل��دويل  �لتعاون 
�ل��ب��رتول  وزي���ر  �إ�شماعيل  �شريف 
و�لرثوة �ملعدنية ومعايل �ملهند�س 
�إب��ر�ه��ي��م حم��ل��ب وزي���ر �الإ���ش��ك��ان. 
و�أع�����رب رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �مل�����ش��ري 
�لذي يزور �لدولة حاليا يف بد�يتة 
�للقاء عن �شعادته بزيارة �شندوق 
�ل��ن��ق��د �ل��ع��رب��ي م��ع��رب��ا ع��ن �شكره 
و ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود و�مل�����ش��اه��م��ات 
دعم  يف  �ل�شندوق  بها  يقوم  �لتي 
���ش��ي��ا���ش��ات �الإ����ش����ح �الق��ت�����ش��ادي 
و�مل����ايل �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �حلكومة 
�مل�����ش��ري��ة..م��ت��ط��ل��ع��ا ل��ل��م��زي��د من 
ي�شهم  مبا  �ل�شندوق  مع  �لتعاون 
يف م�����ش��اع��دة �الق��ت�����ش��اد �مل�����ش��ري 
قدم  كما  �لهامة.  �ملرحلة  ه��ذه  يف 
�ل���وف���د �ل���ز�ئ���ر ���ش��رح��ا ل���أو���ش��اع 

�أمريكي  من ث�ثة مليار�ت دوالر 
كما   . ومت���وي����ت  ق��رو���س  ب�شكل 
�ل���ت���ع���اون  ت��ق��ت�����ش��ر ع�����ق����ات  مل 
ب�����ني م�������ش���ر و������ش�����ن�����دوق �ل���ن���ق���د 
�لتمويلي  �جل���ان���ب  ع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي 
ب���ل ���ش��اه��م �ل�������ش���ن���دوق يف ت��وف��ري 
�لفنية  ل��ل��ك��و�در  �ل��ت��دري��ب  ف��ر���س 
�مل�شرية �لعاملة يف �الأجهزة �ملالية 
و�ل��ن��ق��دي��ة و�الإح�������ش���ائ���ي���ة و�ل��ت��ي 
 470 ن���ح���و  �إىل  ع����دده����ا  و����ش���ل 
متدربا من خ�ل ح�شور �لدور�ت 
ن��ظ��م��ه��ا معهد  �ل���ت���ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��اب��ع 
ل��ل�����ش��ن��دوق. ك��م��ا ك��ث��ف �ل�����ش��ن��دوق 
�لفنية  �مل��ع��ون��ة  ج��ه��وده يف جم���ال 
�مل��ق��دم��ة يف �ل�����ش��ن��و�ت �الأخ�����رية..

�ملناعي يف هذ�  �لدكتور  �أك��د  حيث 
�ل�شدد �أن �ل�شندوق ب�شدد تقدمي 

�الأخ��رية  �القت�شادية  و�ل��ت��ط��ور�ت 
�شعادة  �أك��د  جانبه  م��ن   . م�شر  يف 
�ل�شندوق  حر�س  �ملناعي  �لدكتور 
يف  �ملمكنة  �ل�شبل  ك��ل  توفري  على 
لتوفري  �مل��ت��اح��ة  �ل�شيا�شات  �إط����ار 
�مل�شرية  �حلكومة  جلهود  �ل��دع��م 
�القت�شادي  �ال�شتقر�ر  تر�شيخ  يف 
باإمكانيات  و�ملايل معربا عن ثقته 
�ملناعي  �مل�����ش��ري..ك��م��ا  �الق��ت�����ش��اد 
ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ات �مل���ت���خ���ذة �ل���ت���ي من 
�الأكرث  �لنمو  فر�س  تعزيز  �شاأنها 
����ش���م���وال و�ل����ق����اب����ل ل��������ش���ت���م���ر�ر 
ب��ني �حلكومة  �ل��ق��ائ��م  وب��ال��ت��ع��اون 
�لنقد  �شندوق  م��ن  وك��ل  �مل�شرية 
�لتجارة  متويل  وبرنامج  �لعربي 
�لنقد  �أن �شندوق  . يذكر  �لعربية 
�لتجارة  متويل  وبرنامج  �لعربي 
�أك��رث  جمموعه  م��ا  قدما  �لعربية 

بالتعاون  �لفني  �لدعم  من  مزيد 
مع �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لدولية �شو�ء 
على �شعيد تطوير �أ�شو�ق �لتمويل 
�أو على �شعيد دعم فر�س  �ملحلية 
و������ش�����ول �ل���������ش����رك����ات �مل��ت��و���ش��ط��ة 
يتعلق  فيما  �أو  للتمويل  و�ل�شغري 
�لعقاري  �لتمويل  قطاع  بتطوير 
وحت�����دي�����د� �ل���ت���م���وي���ل �الإ����ش���ك���اين 
ل��ل��ف��ئ��ات حم����دودة �ل��دخ��ل . و�أك���د 
�أع�شاء �لوفد �مل�شري على �الأهمية 
�ل��ك��ب��رية ل��ه��ذه �مل��و���ش��وع��ات . كما 
تطرق �لنقا�س يف هذ� �الإط��ار �إىل 
�ل�شندوق ال�شتثمار�ته  �شبل زيادة 
يف �ل�شند�ت �مل�شرية و�شبل تقدمي 
�مل�شاعدة يف �إطار �أن�شطة ومبادر�ت 
�مل��ايل  �ل�شمول  لتعزيز  �ل�شندوق 
للتمويل  �لو�شول  تو�شيع  وجهود 

و�خلدمات �ملالية يف م�شر .

����ش���وؤون �مل��ج��ت��م��ع و����ش���ع���ادة حممد 
�شيف �ل�شويدي مدير عام �شندوق 
مبارك  و�شعادة  للتنمية  �أبوظبي 
ر��شد �ملن�شوري �لرئي�س �لتنفيذي 

جلهاز �الإمار�ت ل�إ�شتثمار و�شعادة 
حممد حاجي �خل��وري مدير عام 
�آل نهيان  ز�يد  موؤ�ش�شة خليفة بن 
ل�أعمال �الإن�شانية و�شعادة خليفة 

�مل��ن��ت��دب ملجل�س  �ل��ع�����ش��و  �ل��ك��ن��دي 
�ب���وظ���ب���ي ل��������ش���ت���ث���م���ار وم���ع���ايل 
حممد بن نخرية �لظاهري �شفري 

�لدولة لدى م�شر.

جمموعة دبي للعقارات تنظم بنجاح معر�س اأنر عيدك الفني للمواهب املحلية
•• دبي-وام:

نظمت جمموعة دبي للعقار�ت فعالية �أنر عيدك للمو�هب �ملحلية موؤخر� بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة و�لفنون 
وكلفت 16 فنانا من مو�طني وقاطني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لت�شميم وعر�س �أعمال فنية م�شنوعة من 
�الأ�شو�ء خ�شي�شا ل�حتفال بعيد �الأ�شحى �ملبارك. و�أطلقت دبي للعقار�ت .. جمموعة من �ل�شور �ملذهلة الأعمال 
فنية �أنارت وجهتني من وجهاتها �لر�ئدة وهما باي �أفينيو �لذي يقع يف قلب �خلليج �لتجاري و �ملم�شى يف جمري� 
بيت�س ريزيدن�س . وحظي �لزو�ر و�ملقيمون �بتد�ء من 15 �أكتوبر �جلاري بفر�شة �ال�شتمتاع بهذه �الأعمال �لفنية 
�لتي �أنارت باي �أفينيو و �ملم�شى يف جمري� بيت�س ريزيدن�س وحولتهما �إىل وجهتني �حتفاليتني حيويتني ملدة �أربعة 
تعليقها مبحاذ�ة  فو�ني�س مت  وت�شميم  �لفني  �لعر�س  للم�شاركة يف  �الأطفال  دع��وة  �لعيد..ومت  ط��و�ل عطلة  �أي��ام 
�الأعمال �لفنية للفنانني. وقالت �شحر �الأن�شاري مديرة �إد�رة �لعقار�ت يف جمموعة دبي للعقار�ت �إن �لفعالية القت 
ترحيبا كبري� يف كلتا �لوجهتني وعر�شت بع�شا من �ملو�هب �ملحلية �لر�ئعة .. معربة عن �شعادتها الأن دبي للعقارت 

��شتطاعت دعم �ملو�هب �ملوجودة يف �لدولة من خ�ل ��شت�شافة هذه �لفعالية يف وجهاتنا �لر�ئدة.

حممد بن زايد يح�شر جمل�س عزاء را�شد علي ال�شام�شي بالعني
•• العني-وام:

بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ح�شر 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
جمل�س  �م�س  م�شاء  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى 
عز�ء �ملرحوم ر��شد بن علي �ل�شام�شي مبنطقة 
ز�خر يف مدينة �لعني. وكان يف ��شتقبال �شموه 
 .. �مل��رح��وم  �أب��ن��اء  �لعائلة  ل��دى زي��ارت��ه منزل 
�أبناء  تقبل  كما  و�إخ��و�ن��ه.  �ل�شام�شي  �شلطان 
�لفقيد �لعز�ء بح�شور �شمو ويل عهد �بوظبي 
من عدد من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني وجموع 
تعازيهم  ع��ربو� عن خال�س  �لذين  �ملو�طنني 
�شائلني  �لفقيد  الأ���ش��رة  م��و����ش��ات��ه��م  و���ش��ادق 
و�ل�شلو�ن  �ل�شرب  يلهمهم  �أن  �ملوىل عز وجل 

و�أن ي�شكن �لفقيد ف�شيح جناته.

رئي�س الوزراء امل�شري ي�شتقبل حامد بن زايد 
•• اأبوظبي-وام:

�مل�����ش��ري ظهر  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��ب��ب���وي  ح���ازم  �ل��دك��ت��ور  ��شتقبل 
�م�س مبقر �إقامته يف �أبوظبي �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�القت�شادية  �لع�قات  �للقاء بحث  . ومت خ�ل  �أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد 

و�ال�شتثمارية بني �لبلدين و�لدعم �الإمار�تي مل�شر يف هذ� �ملجال .
و��شتعر�س �جلانبان �شبل دعم �ال�شتثمار�ت �الإمار�تية يف م�شر �لتي متثل 
�أهم �ملقا�شد �ال�شتثمارية �الإمار�تية و�أكرب �شوق ��شته�كي باملنطقة .. كما 
تتو�فر بها قاعدة �شناعية و زر�عية وخمزون من �ملو�رد �لب�شرية �ملوؤهلة 

الإد�رة �ال�شتثمار�ت يف كافة �لقطاعات.

وتطرق �للقاء �إىل بحث �شبل زيادة �ال�شتثمار�ت �الإمار�تية مب�شر و�حلو�فز 
�لتي تقدمها جلذب �ال�شتثمار�ت �ملختلفة �ذ حتتل �الإمار�ت �ملرتبة �لثالثة 
�لثانية  و�ملرتبة  �لعامل  م�شتوى  على  �مل�شتثمرة يف م�شر  �ل��دول  قائمة  يف 
عربيا بقيمة 4 مليار�ت و 600 مليون دوالر مبا ميثل 23 يف �ملائة من 

�ال�شتثمار�ت �لعربية مب�شر.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان خ�ل �للقاء �لتعاون يف جمال 
و�ع��دة لتجارة  �شوقا  �لتخزينية بني �جلانبني مبا يجعل م�شر  �ل�شو�مع 
�لطرق  خا�شة  �لنقل  جم��ال  يف  �ل��ت��ع��اون  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أف��ري��ق��ي��ا  يف  �لقمح 
جماالت  يف  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  و�مل�شاركة  �حلديدية  و�ل�شكك 

�ل�شرف �ل�شحي.

الببالوي يلتقي وفدا 
من رجال االأعمال بالدولة

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ت��ق��ى �ل��دك��ت��ور ح����ازم �ل��ب��ب���وي 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء �مل�����ش��ري 
�م���������س يف م���ق���ر �إق����ام����ت����ه ب��ف��ن��دق 
���ش��ان��ت ري��ج��ن�����ش��ي �أب��وظ��ب��ي رج���ال 
�الإمار�تيني  و�مل�شتثمرين  �الأعمال 

�الأمنية  �الأو����ش���اع  على  وط��م��اأن��ه��م 
يف ب���ده و�ل��ت��ي �أك��د �أن��ه��ا ال تعوق 

�ال�شتثمار�ت.
و�ط��ل��ع �ل��ب��ب���وي رج���ال �الأع��م��ال 
و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �الإم���ار�ت���ي���ني على 
�حل�����و�ف�����ز �ل����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا م�����ش��ر 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن مب����ا ي���دف���ع �مل��ل��ف 
�الق��ت�����ش��ادي وي���وف���ر ف��ر���س عمل 
ويدعم �لع�قات �لثنائية بني م�شر 
و�أ���ش��ق��ائ��ه��ا �ل��ع��رب ..د�ع���ي���ا �إي��اه��م 
م�شروعات  يف  ��شتثمار�تهم  لزيادة 
على  بالنفع  ت��ع��ود  مب�شر  تنموية 

كل من م�شر و�الإمار�ت ..
�ل�شعوبات  ك��ل  بتذليل  ووع��ده��م 
و�مل�����������ش�����اك�����ل �ل�����ت�����ي ق������د ت����و�ج����ه 
�ال�شتثمار يف ب�ده خا�شة �أن دولة 
يف  �لثانية  �ملرتبة  حتتل  �الإم����ار�ت 

�ال�شتثمار�ت �لعربية مب�شر.
م���ن ج��ان��ب��ه��م �أع�����رب �مل�����ش��ت��ث��م��رون 

ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��م ب��ال��ت��ع��اون �مل�����ش��ري 
�الإم������ار�ت������ي خ���ا����ش���ة يف جم����االت 
�الت�����ش��االت و�ل��ك��ه��رب��اء و�ل��ب��رتول 
و�ل����ن����ق����ل و�أب������������دو� �����ش���ت���ع���د�ده���م 
م�����������ش�����روع�����ات  يف  ل����ل����م���������ش����ارك����ة 
�مل�شري  �جلانبني  تفيد  م�شرتكة 
و�الإمار�تي. و��شتمع رئي�س �لوزر�ء 
�مل�شتثمرين  م�شاكل  �إىل  �مل�شري 
�لتعدين حيث طالبو�  يف جم��االت 
ب��ت��ع��دي��ل ق���ان���ون �ل�����رثوة �مل��ع��دن��ي��ة 
بالفعل  مت  �أن����ه  �ل���ب���ب����وى  و�أك�����د 
ت���ع���دي���ل���ه و�إق������������ر�ره م����ن جم��ل�����س 
�ل�����وزر�ء. ومت خ����ل �ل��ل��ق��اء دع��وة 
رجال �الأعمال للدخول فى جمال 
�لبرتول  و�لبحث عن  �ال�شتك�شاف 
رغبتهم  ع��ل��ى  ب��ن��اء  مب�شر  و�ل��غ��از 
تكرير  معامل  �إن�شاء  يف  و�مل�شاهمة 
ل��ل��ب��رتول مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

�لبلدين �ل�شقيقني.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/حم��م��د �ن���ور 
ب�����ن م�����ول�����وى ن������ور حم��م��د 
�جل��ن�����ش��ي��ة  �ف���ع���ان�������ش���ت���ان   -
-ج����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره  رق������م   
)1942824(    من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/7518448

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د  �مل���دع���و/وف���اء ���ش��ع��ي��د �ح��م��د �ل��ع��ر�ي�����ش��ى 
رق���م    ����ش���ف���ره   -ج��������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة  �الردن   -
)717244( من يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم 050/1308229   

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل��دع��و/���ش��ي��د ���ش��اه 
الك�����و������ش�����اه- ب���اك�������ش���ت���اين 
�جلن�شية -جو�ز �شفره  رقم   
)658552(    �شادر من 
عليه  يجده  من  باك�شتان 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/8301708
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حاكم عجمان ي�شتقبل وفدا برملانيا من قرغيز�شتان

را�شد النعيمي يوؤكد دعم بلدية عجمان مللف ا�شت�شافة االإمارات ملعر�س اأك�شبوا 2020 يف دبي

% را�شون عن االأداء   94.76

حماكم راأ�س اخليمة تنجز امل�شتهدفات اال�شرتاتيجية يف ن�شف العام االأول وتنجز 35359 خدمة ق�شائية وتوثيقية وجمتمعية

•• عجمان-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
�مل��ج��ل�����س �الأع����ل����ى ح���اك���م ع��ج��م��ان 
�ل�����دي�����و�ن �الأم������ريي  مب��ك��ت��ب��ه يف 
�م���������س- ب���ح�������ش���ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
ع���م���ار ب����ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
من  برملانيا  وف��د�   - عجمان  عهد 
ج���م���ه���وري���ة ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان �ل����ذي 
�شعادة  برئا�شة  �لدولة حاليا  يزور 
بكوفا  �شلطان  يفتا  على  ت�شلبون 

نائبة رئي�س �لربملان.
و�ط����ل����ع ����ش���اح���ب �ل�������ش���م���و ح��اك��م 
عجمان خ�ل �للقاء على �جلهود 
�ل����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا ه���ي���ئ���ة �الع����م����ال 
جمهورية  يف  �الم��ار�ت��ي��ة  �خلريية 
ق���رغ���ي���ز����ش���ت���ان يف جم�����ال �ل��ع��م��ل 
�خل���ريي و�الإن�����ش��اين وم���ا تقدمه 
من م�شاريع لتنمية وتاأهيل �الأ�شر 
�مل��ن��ت��ج��ة وذل���ك م��ن خ����ل �لقيام 
معاناة  من  �لتخفيف  يف  بو�جبها 
�ل���ف���ق���ر�ء و�مل��ح��ت��اج��ني يف �مل��ج��ال 
�خل���دم���ي و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي و�ل�����ش��ح��ي 
ورع���اي���ة �الأي����ت����ام وك��ف��ال��ة �الأ����ش���ر 

�لفقرية.
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
ب��ج��ه��ود ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  و�أخيه  �هلل  �لدولة حفظه 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع��اه 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�خ��و�ن��ه��م��ا  �هلل 
�ل�شيوخ حكام �المار�ت يف �مل�شاعي 
�خل��رية و�ل���دور �الإن�����ش��اين �لكبري 
�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  به  تقوم  �لذي 
ب���ال���دول���ة ب�����ش��ك��ل ع����ام يف ت��ق��دمي 
�ل��ع��م��ل �خل����ريي ورع���اي���ة �الأي���ت���ام 
خمتلف  يف  و�ملحتاجني  و�الأر�م����ل 
ب���ق���اع �ل���ع���امل ودوره������ا �ل���ر�ئ���د يف 

يف �الإم���������ار�ت غ��ر���ش��ه �مل���غ���ف���ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�أب��ن��اء  ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه يف ن��ف��و���س 
دول��ة �الإم����ار�ت وت��رك لنا ر�شيد� 
و�ف���ر� م��ن م��ع��اين �ل��وف��اء و�ل���والء 
�الإن�شانية  بامل�شوؤولية  و�الل���ت���ز�م 
جت���اه �مل�����ش��ت�����ش��ع��ف��ني و�مل��ح��ت��اج��ني 
ويجب �أن نتعلم منها ونعلمها من 
بعدنا ونو��شل �ل�شري بخطى ثابتة 
على نهجه يف ظل �لقيادة �لر�شيدة 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مقدما 
للوفد �لوعد باال�شتمر�ر على هذ� 
�لنهج د�ئما و�أبد� باإذن �هلل تعاىل.

ويف ن��ه��اي��ة �ل���ل���ق���اء ق����دم ���ش��اح��ب 
�ل�������ش���م���و ح����اك����م ع���ج���م���ان ه���دي���ة 
تذكارية �إىل �شلطان بكوفا و�لوفد 
�ل��زي��ارة  لهذه  تقدير�  لها  �مل��ر�ف��ق 
�ل��ك��رمي��ة ك��م��ا ق���دم �ل��وف��د �ل��ز�ئ��ر 
هدية تذكارية �ىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمى ثم 
باأخذ �ل�شور �لتذكارية  قام �شموه 

مع �ل�شيوف.
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل ���ش��اح��ب 
�ل�����ش��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��وؤون 
�مل�����ال�����ي�����ة و�الإد�ري������������������ة و�ل�������ش���ي���خ 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
�لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س 
�شعيد  بن  ماجد  �لدكتور  و�ل�شيخ 
�ل��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س دي�������و�ن ح��اك��م 
�حمد  ب��ن  �شامل  �شعادة  و  عجمان 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  �لنعيمى 
�خل��ريي��ة  لل�شئون  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 

وعدد من كبار �مل�شوؤولني. 

�الن�شانية  و�مل�����ش��اع��د�ت  �خل��ريي��ة 
�ل����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ه���ي���ئ���ة �الع����م����ال 
.. م�شرية �ىل  �خلريية يف ب�دها 
�لدور �لذي �أولته �لهيئة يف مد يد 
�إن�شانية  �لعون وتقدمي م�شاعد�ت 

�إىل �ل�شعب �لقرغيزي.
ب���ده��ا قيادة  ع��ن تقدير  وع���ربت 
�لكبري  و�متنانها  و�شعبا  وحكومة 
لدولة �المار�ت وقيادتها �لر�شيدة 
�الإن�شانية  مو�قفها  �ىل  ..م�شرية 
ما  تعك�س  �لتي  و�لنبيلة  �لكرمية 
ي���رب���ط �ل��ب��ل��دي��ن و�ل�����ش��ع��ب��ني من 
ع���ق��ات �أخ��وي��ة ووق��وف��ه��ا �ل��د�ئ��م 
يف  �لقرغيزي  �ل�شعب  ج��ان��ب  �إىل 

�أحلك �لظروف.
�لد�عمة  �مل��و�ق��ف  ه��ذه  �ن  وق��ال��ت 
و�مل�������ش���ان���دة ل��ل�����ش��ع��ب �ل��ق��رغ��ي��زي 
على  ج���دي���دة  �أو  غ��ري��ب��ة  ل��ي�����ش��ت 
�لقيادة �الإمار�تية بل هي ��شتمر�ر 
�ل�شيخ  �لعطاء للمغفور له  مل�شرية 
�ل��ذي  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
ك���ان رح��م��ه �هلل �ل�����ش��ب��اق و�مل���ب���ادر 

د�ئما يف م�شاعدة �ملحتاج.
وق���دم���ت �ل�����ش��ك��ر ل��ه��ي��ئ��ة �الع��م��ال 
�خل���ريي���ة ع��ل��ى ج��ه��وده��ا �ل��ك��ب��رية 
يف م�����ش��اع��دة �ل�����ش��ع��ب �ل��ق��رغ��ي��زي 

وخ��ارج  د�خ���ل  �الإن�شانية  �الأع��م��ال 
�لدولة.

و�أثنى �شموه على �جلهود �ملبذولة 
�الع��م��ال  هيئة  �إد�رة  جمل�س  م��ن 
�ل��ف��ئ��ات  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �خل���ريي���ة 
و�الأ����ش���ر �مل��ح��ت��اج��ة ف��ى ك��اف��ة بقاع 
�ل���ع���امل ..م���رح���ب���ا ب���زي���ارة �ل��وف��د 
له  متمنيا  �لدولة  �ىل  �لقرغيزي 

طيب �القامة.
على  ت�شلبون  �أ���ش��ادت  جانبها  م��ن 
رئي�س  نائبة  بكوفا  �شلطان  يفتا 
بجهود  ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان  �ل���ربمل���ان يف 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل���ريي���ة �الم���ار�ت���ي���ة 
وهيئة �العمال �خلريية يف مد يد 
�لعون وتقدمي �مل�شاعد�ت �الإغاثية 
و�الن�����ش��ان��ي��ة ل��دع��م ب���ده��ا لرفع 
�مل���ع���ان���اة و�ل��ت��خ��ف��ي��ف م��ن��ه��ا ودع���م 
�لتي  �ملتميزة  �لتنموية  �مل�����ش��اري��ع 
قرغيز�شتان  جمهورية  بها  ت��ق��وم 
�أع���م���ال �خل����ري و�ل���رب  �إىل ج��ان��ب 
و�الإح�شان �لتي تقوم بها �ملوؤ�ش�شات 
�خلريية �المار�تية يف كافة �أنحاء 

�لعامل.
يف  �ل��ربمل��ان  رئي�س  نائبة  وق��دم��ت 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  قرغيز�شتان 
�مل�شاريع  ع��ن  ن��ب��ذة  عجمان  ح��اك��م 

..م�����ش��رية �ىل �ن���ه ت��ق��دي��ر� ل���دور 
�المار�ت �الن�شاين فى ب�دها فقد 
قرر برملان مدينة نارين �ن�شاء حي 
ج��دي��د يف �مل��دي��ن��ة حت��ت ����ش��م حي 
�ل�����ش��د�ق��ة ب��ني �شعبي �الم����ار�ت و 
ت�شمية  �ىل  ����ش��اف��ة  قرغيز�شتان 
�أرب����ع����ة �����ش����و�رع يف �مل���دي���ن���ة ب��ا���ش��م 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل و���ش��اح��ب 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�ل�����ش��ارق��ة و�شاحب  �الأع��ل��ى ح��اك��م 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر����ش��د 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �الأع��ل��ى 
�ل��دع��وة  ح��اك��م عجمان ..م��وج��ه��ة 
عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �ىل 
حل�����ش��ور �ف��ت��ت��اح �حل���ي و�ل�����ش��و�رع 

�الأربعة يف �شهر نوفمرب �لقادم.
وقال �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
نائبة  ح��دي��ث  ع��ل��ى  ل��ه  تعقيب  يف 
رئ��ي�����س �ل����ربمل����ان �ل���ق���رغ���ي���زى �إن 
ح��ب �ل��ع��م��ل �خل����ريي و�الإن�����ش��اين 

•• عجمان ـ الفجر

و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئرة  �أكدت 
ب��ع��ج��م��ان دع���م���ه���ا �مل���ط���ل���ق مل��ل��ف 
����ش��ت�����ش��اف��ة �الإم����������ار�ت مل��ع��ر���س 
 ، دب��ي  يف   2020 �لعاملي  �إك�شبو 
�إمكانياتها  كافة  ت�شخري  معلنة 
�شمو  م��ن  بتوجيه  ذل��ك  لتحقيق 
�لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ 

رئي�س �لد�ئرة.
و�أ�شاد �شمو رئي�س �لد�ئرة يف بيان 
�شحفي �شادر عن �لد�ئرة ب�شعي 
�ل��ق��ي��ادة يف �الإم������ار�ت وج��ه��وده��ا 
�الإم������ار�ت  �إىل  �ل���ع���امل  ج����ذب  يف 
وج���ع���ل���ه���ا م�����ن �أو�ئ������������ل �ل�������دول 
�مل���ت���ق���دم���ة ح�������ش���اري���ا وح��ر���ش��ه��ا 
ع��ل��ى ج���ذب �ل��ع��امل �إل��ي��ه��ا ب�شتى 
�ل��و���ش��ائ��ل �ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة �ل��ر�ق��ي��ة 

�ل���ع���ه���د  ويل  و�����ش����م����و  ع����ج����م����ان 
�لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ 
باإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
ع���ج���م���ان و���ش��ع��ي��ه��م��ا �مل��ت��و����ش��ل 
عجمان  �إم����ارة  ب�شمات  لتثبيت 
ودورها �لوطني يف كافة �ملنجز�ت 
تتحقق  �لتي  �الإمار�تية  �لوطنية 

�إب����ر�ه����ي����م �أح����م����د �مل����دي����ر �ل���ع���ام 
ل�����ل�����د�ئ�����رة ب���������اأن ه��������ذ� �حل������دث 
�الإم���ار�ت  �شتحظى  �ل��ذي  �لعاملي 
�إن   2020 ع����ام  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه 
�جلهود  تكاتف  يتطلب  �هلل  �شاء 
�ل���وط���ن���ي���ة ك����اف����ة ل���دع���م���ه ب��ك��ل 
توفري  خ���ل  م��ن  �لكلمة  معنى 
�الإم����ك����ان����ات �ل��ب�����ش��ري��ة و�مل���ادي���ة 
وت�������ش���خ���ريه���ا خل���دم���ت���ه م��ن��وه��ا 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  ب���اأن 
ب���ع���ج���م���ان ج�����زء ال ي���ت���ج���ز�أ م��ن 
و�شتعمل  �لوطني  �لعمل  م�شرية 
ع���ل���ى دع�����م �حل�������دث وت�����ش��وي��ق��ه 
لديها  �مل��ت��وف��رة  �إمكانياتها  وف��ق 
�الت�����ش��ال وقنو�تها  و���ش��ائ��ل  ع��رب 
ب���اإذن  ذل���ك  لتحقيق  �الإع���م��ي��ة 
�هلل مب��ا ي��خ��دم �الإم�����ار�ت وي��ع��زز 

مكانتها �لعاملية.

تتميز  �الأ�شو�ء على ما  وت�شليط 
به من �إمكانيات ومر�فق توؤهلها 
حر�س  �إىل  �شموه  ولفت  لذلك. 
دعم  على  قاطبة  عجمان  �إم����ارة 
ج���ه���ود �إم�������ارة دب����ي وت��وج��ه��ات��ه��ا 
�الأه��م  �حل��دث  با�شت�شافة  للفوز 
كافة  ب��ه  تقوم  مب��ا  م�شيد�  عامليا 
�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف �إم�������ارة دب��ي 
لتعزيز  عامة  و�الإم����ار�ت  خا�شة 
ذل���ك ومت��ك��ني م��ن �ل��ف��وز بذلك 

وفق تطلعاتها �لعاملية �لد�ئمة.
و�أكد �شمو �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س �ل����د�ئ����رة، على 
�أه��م��ي��ة ت��رج��م��ة روؤى �ل��ق��ي��ادة يف 
بتوجيه  ذل���ك  �ل��غ��ايل يف  وط��ن��ن��ا 
م�����ن ����ش���اح���ب �ل�������ش���م���و �ل�����ش��ي��خ 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
،حاكم  ل���إحت��اد  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 

  . �ملنا�شبات  بكافة  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
بكافة  عجمان  حكومة  ب��اأن  الفتا 
دو�ئ������ره������ا �حل���ك���وم���ي���ة ���ش��خ��رت 
و�إمكانياتها لذلك وهي  طاقاتها 
ت��ق��ود ب��ح�����ش��د �جل���ه���ود م���ن قبل 
�جلميع فيها لتعزيز ذلك حمليا 
و�إقليميا ودوليا ،الفتا �إىل �أن هذ� 
�الإجناز �لوطني يف حال حتقيقه 
�الإم���ار�ت عامة  �شوف يجعل من 
و�إم������������ارة دب������ي خ���ا����ش���ة ع����م���ة 
�ل��دول  بني  فارقة  عاملية  جتارية 
وفق  عالية  بتناف�شية  �ل��ع��امل  يف 
وبجودة  �لعاملية  �ملقايي�س  �أع��ل��ى 
عالية ترجمة للتطلعات �لقيادية 
يف �لو�شول �إىل �أعلى قمة �لهرم 
ب���ني �ل�����دول �مل��ت��ن��اف�����ش��ة ع��امل��ي��ا يف 

كافة �ملجاالت.
���ش��ع��ادة يحيى  �أع��ت��رب  م��ن جهته 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

جت���������اوزت د�ئ���������رة حم����اك����م ر�أ�������س 
من  �الول  �لن�شف  خ���ل  �خليمة 
�مل�شتهدفات  ج��م��ي��ع   2013 ع���ام 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل����ح����ددة ل��ه��ا يف 
للعام �حلايل  �ملوؤ�ش�شي  �الأد�ء  عقد 
�خليمة  ر�أ����س  حكومة  وب��ني  بينها 
�ل�����ش��ي��خ �شقر  ب��رن��ام��ج  مم��ث��ل��ة يف 
بلغت  ، ح��ي��ث  ل��ل��ت��م��ي��ز �حل��ك��وم��ي 
ن�شبة �لدعاوى �لق�شائية �مل�شجلة 
�إلكرتونيا عن بعد من �إجمايل عدد 
�لدعاوى �لق�شائية �مل�شجلة ن�شبة 
�لن�شف  %47.2 وذلك يف نهاية 
لها  ك��ان خمططا  ، يف ح��ني  �الأول 
�أن ت�شل �إىل %35 فقط يف نهاية 
بلغت  ف��ق��د  ك��ذل��ك   ،  2013 ع���ام 
و  )�التفاق  �لودية  �لت�شوية  ن�شبة 
�ل�شلح ( يف �ملنازعات �الأ�شرية �إىل 
�الإحاالت كق�شايا �أحو�ل �شخ�شية 
%113.8 وذلك يف نهاية �لن�شف 
�الول ، يف حني كان م�شتهدفا لها 
ت�شل  �أن  �ملوؤ�ش�شي  �الد�ء  عقد  يف 

�الإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ذك��ي��ة ، و�ن�����ش��اء 
جلنة �ملقرتحات ، وجلنة �لتطوير 

و�لتح�شني �مل�شتمر.
هذ�  �أن  �خلاطري  �مل�شت�شار  و�أك��د   
�الجن�������از م����ا ك�����ان ل��ي��ت��ح��ق��ق ل���وال 
م��ت��اب��ع��ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو  ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ل����حت���اد ح��اك��م 
ر�أ��������س �خل���ي���م���ة ، وم���ت���اب���ع���ة ���ش��م��و 
�لقا�شمي  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ 
ورئي�س جمل�س  �الإم���ارة  عهد  ويل 
�لق�شاء ورئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�ل��ع��م��ل  ت��ف��ا���ش��ي��ل  الأدق  ل�����إم����ارة 
على  وحر�شهما   ، �ملحاكم  ب��د�ئ��رة 
ت��ع��زي��ز ����ش��ت��ق���ل �ل��ق�����ش��اء ، من 
ت�شريعية  بنية  توفري  جعل  خ�ل 
وم���ن���ظ���وم���ة ق�������ش���ائ���ي���ة و�أن���ظ���م���ة 
حوكمة ع�شرية على ر�أ�س �أولويات 
روؤية حكومة ر�أ�س �خليمة ، وو�شع 
�لقانونية  �حلماية  حتقيق  عملية 
فئات  ملختلف  �ل��ن��اج��زة  و�ل��ع��د�ل��ة 
م�شتثمرين  م��ن  �الإم����ارة  جمتمع 
وع���م���ال و�أف�������ر�د ���ش��م��ن �أول���وي���ات 

ن�شبة  �إىل   2013 ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
%84 فقط .

ثقة املتعاملني يف الق�شاء :
وق������ال �مل�����ش��ت�����ش��ار �أح����م����د حم��م��د 
�خل���اط���ري رئ��ي�����س د�ئ�����رة �مل��ح��اك��م 
�ل��ن��ج��اح  �أن ه����ذ�  ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة 
�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي �ل������ذي �أح����رزت����ه 
�الول  �ل��ن�����ش��ف  خ������ل  �ل�����د�ئ�����رة 
�أي  �إىل  يعك�س   2013 ع���ام  م��ن 
م���دى ح��ر���ش��ت �ل���د�ئ���رة ع��ل��ى رف��ع 
�ملقدمة  خدماتها  ج���ودة  م�شتوى 
للمتعاملني ، حيث بلغت درجة ر�شا 
وحتى   2013 خ����ل  �ملتعاملني 
 94.76% نهاية �أغ�شط�س ن�شبة 
حتقيقه  �مل�شتهدف  ك��ان  ح��ني  يف   ،
لعقد  وف���ق���ا   2013 ع����ام  خ�����ل 
ف��ق��ط   85% �مل���وؤ����ش�������ش���ي  �الد�ء 
، ومي���ك���ن ت��ف�����ش��ري ه�����ذه �ل��ن�����ش��ب��ة 
من  �ملتعاملني  ر�شا  م��ن  �ملرتفعة 
خ����ل م���ا ق��ام��ت ب���ه �ل���د�ئ���رة من 
وتب�شيط  �لهند�شة  �إع���ادة  عمليات 
�الجر�ء�ت و�لتحول �إىل �خلدمات 

�لتوجهات �ال�شرت�تيجية حلكومة 
وثيقة  �أول  �إط���ار  يف  �خليمة  ر�أ����س 
��شرت�تيجية �أطلقتها حكومة ر�أ�س 
، ف�ش�   2014-2012 �خليمة 
عن قيام �لد�ئرة بتطوير عملياتها 
على هذ� �لنحو ؛ �الأمر �لذي �أدى 
�ل����د�ئ����رة م���ن م��ق��اب��ل��ة  �إىل مت��ك��ن 
�لنمو �لكبري �لذي حدث يف �لطلب 
على خدماتها خ�ل �لن�شف �الول 
2013 و�ل��ذي بلغ ن�شبة  من عام 
من  �لفرتة  بنف�س  مقارنة   49%
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ، م��ع �الح��ت��ف��اظ يف 

�الإم���ارة ،ومي��ك��ن �ل��ق��ول ب��اأن زي��ادة 
ع����دد �ل��ق�����ش��اي��ا �مل��دن��ي��ة وق�����ش��اي��ا 
�الح���������و�ل �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل����ت����ي مت 
�الب��ت��د�ئ��ي��ة  �ملحكمة  يف  ت�شجيلها 
وزي����������ادة   ،  54.2% ب���ن�������ش���ب���ة 
�خل��دم��ات �مل��ط��ل��وب��ة و�مل��ن��ج��زة من 
ق�شم �ال�شهاد�ت و�لتوثيقات بن�شبة 
�الول  �ل��ن�����ش��ف  خ����ل   72.3%
بنف�س  م��ق��ارن��ة   2013 ع���ام  م��ن 
�إمن��ا هي  �لفرتة يف �لعام �ملا�شي ؛ 
ت��رج��م��ة و����ش��ح��ة وم��ب��ا���ش��رة لهذه 
�أن  �إىل ذل���ك  ، وي�����ش��اف  �الأ���ش��ب��اب 
قد  ب��ر�أ���س �خليمة  �حل��رة  �ملنطقة 
ع��دد كبري من  ت�شجيل  جنحت يف 
م��و�ط��ن��ني  مل�شتثمرين  �ل�����ش��رك��ات 
و�أجانب ، وهو ما ترتب عليه زيادة 
تاأ�شي�س  عدد خدمات توثيق عقود 
�إد�رة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل�������ش���رك���ات 
فقد  ع��ام  وب�شكل   ، �ل��ع��دل  �لكاتب 
�جنزتها  �لتي  �خل��دم��ات  ع��دد  بلغ 
�إد�رة �لكاتب �لعدل خ�ل �لن�شف 
 12513 �لعام �حلايل  �الأول من 
خ����دم����ة ب���ن�������ش���ب���ة زي����������ادة ق����دره����ا 

ر�شا مرتفعة  بدرجة  �لوقت  نف�س 
و�الحتفاظ  �ملتعاملني  جانب  من 
بنف�س حجم �ملو�رد �لب�شرية وعدم 
جت���اوز ب��ن��ود �مل�����ش��روف��ات �جل��اري��ة 
�ملخ�ش�شة  �لر�أ�شمالية  و�لنفقات 
�ل��د�ئ��رة للن�شف �الأول  يف م��و�زن��ة 

من عام 2013.

: اخلدمات  % زيادة   49
وق���د ب��ل��غ ع���دد �خل��دم��ات �ل��ت��ي مت 
�لن�شف  خ����ل  و�جن���ازه���ا  طلبها 
ن��ح��و   2013 ع�������ام  م�����ن  �الول 
بن�شبة  وذل�����ك  خ���دم���ة   35359
مت  مب�����ا  م����ق����ارن����ة   49% زي���������ادة 
من  �ل��ف��رتة  نف�س  خ���ل  حتقيقه 
�إىل  ذل���ك  ي��رج��ع  و   ،  2012 ع���ام 
�ل��ع��دي��د م��ن �الأ���ش��ب��اب م��ن �أهمها 
ق�شاء  يف  �ملوثوقية  درج���ة  �رت��ف��اع 
 ، ر�أ���س �خليمة من جانب �ملجتمع 
وزي���ادة ع��دد �شكان �الإم���ارة و�ل��ذي 
ب��ل��غ وف���ق���ا الآخ�����ر �ح�������ش���اء ر���ش��م��ي 
نحو 480 �ألف ن�شمة ، ف�ش� عن 
�لن�شاط �القت�شادي يف  �لتو�شع يف 

�ع�����ادة ه��ن��د���ش��ة ت��وث��ي��ق ���ش��ه��اد�ت 
م�شتحقي �مل�شاعد�ت :

�إن�������ش���ان���ي���ة وح�����ش��اف��ة  ل��ف��ت��ة  ويف 
، وج���ه �شاحب  م��ع��ه��ودة  �إد�ري������ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن �شقر 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ل������حت�����اد ح����اك����م �إم����������ارة ر�أ�������س 
هند�شة  �إع���ادة  ب�����ش��رورة  �خليمة 
ع���م���ل���ي���ة ت����وث����ي����ق �الإ�������ش������ه������اد�ت 
�الجتماعية  �مل�شاعد�ت  مل�شتحقي 
مو�طنا   5700 عددهم  و�لبالغ 
بر�أ�س �خليمة من خ�ل تطبيق 
ف��ك��رة �مل��ن��ف��ذ �ل���و�ح���د ، وب��ح��ي��ث 
د�ئ��رة  ب��ني  ل��ل��رتدد  ال ي�شطرون 
�ل�شوؤون  وز�رة  ومكاتب  �ملحاكم 
�الج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى 
خ��دم��ة ت��وث��ي��ق �الإ����ش���ه���اد�ت ، مبا 
�حل�شول  عملية  عليهم  ي�شهل 
على �مل�شاعدة �ملقررة من �لوز�رة 
�أ�شرع وقت وباأقل جهد ممكن  يف 
، وعلى مرحلة و�حدة ، ومن مقر 
�ل�شوؤون  وز�رة  مكتبي  ه��و  و�ح��د 

�الجتماعية بر�أ�س �خليمة.

�الأول  بالن�شف  مقارنة   17.9%
من �لعام �ملا�شي . 

جتاوز املوؤ�شرات املالية :
وقد حققت �ملوؤ�شر�ت �ملالية لد�ئرة 
�ملحاكم �أي�شا خ�ل �لن�شف �الول 
�مل�����ش��ت��وي��ات  �أغ���ل���ب   2013 ل���ع���ام 
�الأد�ء  لعقد  وف��ق��ا  لها  �مل�شتهدفة 
�ملوؤ�ش�شي بني حكومة ر�أ�س �خليمة 
و�لد�ئرة ، حيث جتاوزت �الإير�د�ت 
�ملحققة �مل�شتوى �مل�شتهدف بن�شبة 
�لعجز  و�ن��خ��ف�����س   ،  15.99%
�مل������ايل ع����ن �مل�������ش���ت���وى �مل�����ش��ت��ه��دف 
 ،  30.8% ب��ل��غ��ت  ك��ب��رية  بن�شبة 
كذلك �نخف�س ��شته�ك �لكهرباء 
مقارنة   10.51% بن�شبة  و�ملياه 
فقد  كذلك   ، �مل�شتهدف  بامل�شتوى 
ب���امل���و�زن���ة يف ج��ان��ب  مت �الإل����ت����ز�م 
 98.89% ب��ن�����ش��ب��ة  �مل���دف���وع���ات 
�لن�شبة  ع���ن  ج����د�  ط��ف��ي��ف  ب���ف���ارق 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة ، ك��ذل��ك ف��ق��د �ق��رتب 
موؤ�شر تر�شيد �لنفقات ب�شكل كبري 

من �مل�شتوى �مل�شتهدف .

وكيل وزارة اخلارجية 
ي�شتقبل القن�شل النيجري

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة عبد�هلل بن حممد بن بطي �آل حامد وكيل وز�رة 
�ل��وز�رة..و�ل�����ش��ي��د خليفة  دي��و�ن ع��ام  �خلارجية يف مكتبه يف 
�شناد قن�شل عام جمهورية �لنيجر لدى �لدولة �شبل تعزيز 
�لبلدين مبا ي�شهم  �لثنائية بني  �لتعاون وتطوير �لع�قات 
يف حتقيق م�شاحلهما �مل�شرتكة. كما ناق�س �جلانبان خ�ل 

�للقاء..عدد� من �لق�شايا ذ�ت �الإهتمام �مل�شرتك . 

حاكم عجمان ي�شتقبل حاكم راأ�س اخليمة
•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف �لديو�ن 
�الأمريي يف عجمان �شباح �م�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س 
�خليمة .. بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان . ح�شر �للقاء �ل�شيخ �أحمد بن حميد 
�لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون �ملالية و�الإد�رية و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س 
د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و �لتخطيط ومعايل �ل�شيخ �لدكتور 

ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان.
كما ح�شر �للقاء �ل�شيخ عمر بن �شقر �لقا�شمي و �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم 
ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ عمر بن عبد�هلل �لقا�شمي و�ل�شيخ �شلطان بن �شامل �لقا�شمي و�ل�شيخ �أحمد بن �شامل �لقا�شمي 

وعدد من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني.

حاكم عجمان ي�شتقبل �شلطان بن خليفة 

جامعة عجمان تنظم حملة توعية حول �شرطان الثدي

اأ�شحية ا�شتقبلتها مقا�شب بلدية دبي خالل العيد   15.340

•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف �لديو�ن 
�آل  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �الأمريي..�شمو 
�ل��دول��ة..وذل��ك  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 

حميد  ب��ن  �أح��م��د  �للقاء..�ل�شيخ  ح�شر  عجمان.  عهد 
لل�شوؤون  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  �لنعيمي 
�ملالية و�الإد�رية و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي 
رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد 
و�ل�شيخ  و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �لنعيمي 
حاكم  دي��و�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  ماجد  �لدكتور 

عجمان وعدد من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني. 

•• عجمان ـ الفجر 

للعلوم  عجمان  جامعة  يف  �لطلبة  ���ش��وؤون  �إد�رة  نظمت 
�لطبية  �خلليج  جامعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  و�لتكنولوجيا 
�لثدي  �شرطان  مر�س  ح��ول  للطالبات  توعوية  حملة 
وذلك �شمن �لفعاليات �لتي ي�شهدها �لعامل خ�ل �شهر 

�أكتوبر، وهو �ل�شهر �لعاملي للتوعية ب�شرطان �لثدي.
وت�شمنت �حلملة توزيع �لكتيبات و�ملطبوعات �لتثقيفية 
حول �ملر�س، و�لتي توؤكد على �شرورة �لفح�س �لدوري 
و�الأ�شباب  �مل��ر���س،  ع��ن  �ملبكر  للك�شف  للثدي  و�ل��ذ�ت��ي 
�شرطان  م��ن  �ل��وق��اي��ة  وط���رق  ب���ه،  ل���إ���ش��اب��ة  �ملختلفة 

�لثدي. وقد �شهدت �حلملة �إقباال كبري� من �لطالبات 
و�شاركن  �حلملة،  على  �مل�شرفات  مع  تفاعلن  و�ل���ت��ي 
�لتوعية  �إىل  ترمز  �لتي  �ل��وردي��ة  �ل�شر�ئط  ت��وزي��ع  يف 
مبر�س �شرطان �لثدي، كما مت �إجر�ء فح�س لعدد كبري 

من �لطالبات د�خل �حلرم �جلامعي.
رو�شة  �الأ���ش��ت��اذة  �لط�بية  �الأن�شطة  م�شرفة  وق��ال��ت 
�لوعي  ن�شر  ه��و  ه��ذه �حلملة  م��ن  �ل��ه��دف  �إن  �مل��ب��ارك 
بني �لطالبات حول خطورة هذ� �ملر�س و�لوقاية منه، 
وكيفية �لتعرف عليه يف حال متت �الإ�شابة به، ف�ش� 
عن طرق �لتعاي�س مع هذ� �ملر�س، �لذي يت�شبب يف وفاة 

�أكرث من 400 �ألف �شيدة �شنويا على م�شتوى �لعامل.

•• دبي -وام:

��شتقبلت مقا�شب دبي خ�ل �أيام عيد �الأ�شحى �ملبارك 
�أنو�عها وذلك يف مق�شب  �أ�شحية مبختلف   15.340
خدمات  �إد�رة  ب��اإ���ش��ر�ف  حتا  و  �للي�شيلي  و  �لق�شي�س 

�ل�شحة �لعامة ببلدية دبي.
وقال �أحمد ح�شن �ل�شمري رئي�س ق�شم �ملقا�شب باإد�رة 
خدمات �ل�شحة �لعامة ببلدية دبي �أن �لبلدية �تخذت 
ك��ل �الإج�����ر�ء�ت و�ل��ت��د�ب��ري �ل���زم��ة مل��و�ج��ه��ة �ل�شغط 
�لكبري �ملتوقع على �ملقا�شب �لتابعة لها مبنا�شبة عيد 

�الأ�شحى �ملبارك.

�شملت  �الأ���ش��اح��ي  �إح�����ش��ائ��ي��ات  �أن  �ل�����ش��م��ري  و�أو����ش���ح 
�أ�شحية   7127 و  �الأف�����ر�د  ب��ه��ا  ت��ق��دم  �أ���ش��اح   7303
ت��ق��دم��ت ب��ه��ا �جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة ح��ي��ث مت ذب��ح��ه��ا يف 
مق�شب �لق�شي�س و 347 �أ�شحية قام بذبحها مق�شب 
�للي�شيلي باالإ�شافة �إيل 563 �أ�شحية ذبحت يف مق�شب 
حتا. و�أ�شاف �إن �لبلدية قامت بتكثيف حم�ت �لرقابة 
و�لتفتي�س على �شوق �ملو��شي للتاأكد من �ش�مة و�شحة 
�حليو�نات �ملعرو�شة خ�ل فرتة �لعيد �الأ�شحى �ملبارك 
�الإد�رة  و  �لعمل  وز�رة  م��ع  م�شرتكة  ح��م���ت  ونظمت 
ظاهرة  من  للتخل�س  دب��ي  ب�شرطة  للتحريات  �لعامة 

�لق�شابني �ملتجولني.
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�شيف بن زايد يلتقي نائب رئي�س الوزراء ال�شربي
•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية يف مكتبه �م�س �لك�شندر فوت�شيت�س نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لدفاع �ل�شربي ير�فقه وفد رفيع �مل�شتوى. ومت خ�ل �للقاء بحث عدد 
من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك و�شبل تعزيز �لع�قات بني �لبلدين. و�أقام 
جمل�س  رئي�س  لنائب  تكرميا  باأبوظبي  �الحت��اد  �أب���ر�ج  يف  غ��د�ء  م��اأدب��ة  �شموه 

�لوزر�ء وزير �لدفاع �ل�شربي و�لوفد �ملر�فق له.
�لقائد  نائب  �لكتبي  عبيد  �لدكتور  �لركن  �للو�ء  �لغد�ء  وماأدبة  �للقاء  ح�شر 
وز�رة  وك��ي��ل  �خلييلي  ح���ارب  خليفة  �ل��رك��ن  و�ل��ل��و�ء  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام 
�لد�خلية �مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة و�للو�ء خليل د�وود بدر�ن مدير 
�مل��و�رد  �ملالية و�خل��دم��ات و�ل��ل��و�ء حممد بن �لعو�شي �ملنهايل مدير ع��ام  ع��ام 
�شوؤون  ع��ام  مدير  �لظاهري  خلفان  علي  و�لعميد  �أبوظبي  ب�شرطة  �لب�شرية 
�لقيادة ل�شرطة �أبوظبي و�لعقيد �شعود �ل�شاعدي مدير �شكرتارية مكتب �شمو 

�لوزير و�لوفد �ملر�فق لنائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع �ل�شربي. 

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل�����دك�����ت�����ور ����ش���ل���ط���ان ب�����ن حم��م��د 
�الأع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�شمو  �ل�����ش��ارق��ة..ب��ح�����ش��ور  ح��اك��م 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د ب��ن 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم �ل�شارقة ظهر �م�س يف مكتب 
���ش��م��و �حل����اك����م..م����ع����ايل ع���ب���د�هلل 
قطر  دول��ة  �شفري  �لعثمان  حممد 

�شموه مبنا�شبة  ل���ود�ع  ق��دم  �ل��ذي 
�ن��ت��ه��اء ف��رتة عمله ل��دى �ل��دول��ة. 
�ل��ق��ط��ري  لل�شفري  ���ش��م��وه  ومت��ن��ى 
�مل�شتقبلية  م��ه��ام��ه  يف  �ل��ت��وف��ي��ق 
�لع�قات  تعزيز  يف  ب��دوره  م�شيد� 
�لقائمة بني �لبلدين �ل�شقيقتني . 
و�أقام �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
م���اأدب���ة غ����د�ء ع��ل��ى ���ش��رف ���ش��ع��ادة 
�ل��ع��ث��م��ان �شفري  ع���ب���د�هلل حم��م��د 
دول�����ة ق��ط��ر . ح�����ش��ر �ال���ش��ت��ق��ب��ال 
�لقا�شمي  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ 

رئ���ي�������س د�ئ�������رة �مل���ال���ي���ة �مل���رك���زي���ة 
�لقا�شمي  و�ل�شيخ ع�شام بن �شقر 
رئي�س مكتب �شمو �حلاكم و�ل�شيخ 
�لقا�شمي رئي�س  �أحمد  �شلطان بن 
موؤ�ش�شة �ل�شارقة ل�إع�م و�ل�شيخ 
�لقا�شمي  عبد�لرحمن  ب��ن  ���ش��امل 
م���دي���ر ع����ام م��ك��ت��ب ���ش��م��و �حل��اك��م 
و����ش���ع���ادة ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب���ن علي 
�جل������رو�ن �مل�����ش��ت�����ش��ار يف �ل���دي���و�ن 
بن  �أحمد  ر��شد  و�شعادة  �الأم��ريي 

�ل�شيخ رئي�س �لديو�ن �الأمريي. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أكد �شعادة حممد �شقر �الأ�شم مدير عام د�ئرة بلدية ر�أ�س 
�خليمة على �شرورة �مل�شاركة بجو�ئز منظمة �ملدن �لعربية 
هذه  �أن  باعتبار   2013-2015 ع�شرة  �لثانية  ل��ل��دورة 
�الأف���ر�د وينعك�س  ل��دى  �الإبد�عية  �ل��ق��در�ت  ت��ربز  �جلو�ئز 

�إيجابياً على �ملوؤ�ش�شات وعلى حت�شني �الأد�ء فيها .
�لتميمي  جمعة  ر��شد  �شعادته  ��شتقبال  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 
�ملدن  منظمة  جائزة  ممثل  �الإد�ري���ة  �ل�شوؤون  ق�شم  رئي�س 
وجو�ئز  �لبيئة  �شحة  جو�ئز  عن  حت��دث  �ل��ذي   ، �لعربية 

�أق�شام  �إىل ث�ثة  �أن �الأوىل تنق�شم  �ملعلومات حيث  تقنية 
وجائزة  �لبيئية  �ل�ش�مة  وجائزة  �لبيئي  �لوعي  جائزة   :
د�عية �لبيئة �أما جائزة تقنية �ملعلومات فتتفرع �إىل جائزة 
�لتطبيق �ملتكامل وجائزة �أف�شل خدمة �إلكرتونية وجائزة 
مف�شً�  �شرحاً  �لتميمي  ر����ش��د  وق���دم  �ملعلوماتية  خبري 
و�خل��ط��و�ت  للجو�ئز  �لفنية  و�ملو��شفات  �ل�شروط  ح��ول 
�إغ����ق تقدمي  ت��اري��خ  �أن  و�أك���د على  �الإج��ر�ئ��ي��ة للرت�شيح 
و�أن   2013-11-30 ه��و  ب��اجل��و�ئ��ز  �خلا�شة  �لطلبات 
�ح��ت��ف��ال خا�س  ت���وزع �شمن  م��ال��ي��ة  م��ك��اف��اأة  للكل ج��ائ��زة 

باجلو�ئز . 

•• دبي-وام: 

�أع��ل��ن��ت م��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل���ل���م���ر�أة ع���ن �إط������ق �ل��ربن��ام��ج 
�لتدريبي �جلديد مهار�ت �لقيادة من منظور �لفرو�شية 
ملفهوم  ف��ري��د�  نهجا  ي��ق��دم  �ل���ذي  �ملقبل  نوفمرب  خ���ل 
فعالة  منهجية  خ���ل  م��ن  �ل�شخ�شية  �ل��ق��ي��ادة  تطوير 

بالتعامل مع �خليل.
ويهدف �لربنامج �إىل توفري فر�شة طبيعية للتغلب على 
�خلوف وبناء �لثقة بالنف�س ومهار�ت �لقيادة و�شي�شاهم 
يف �كت�شاف �ل�شفات �حلقيقية لقدر�ت قيادة �لفريق من 
�ملعوقات  �الإد�رة و�لتغلب على  �أن�شطة متنوعة يف  خ�ل 
�لذكاء  لنهج  متميزة  معرفة  وحتقيق  عمل  فريق  وبناء 

�لعاطفي يف عملية �لقيادة.
�ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  �إد�رة  م��دي��ر  تهلك  ح�شة  و�أع��رب��ت 
و�لبحوث و�مل�شاريع يف موؤ�ش�شة دبي للمر�أة عن �شعادتها 
يعك�س  و�ل��ذي  نوعه  �لفريد من  �لربنامج  باإط�ق هذ� 
�أه�����د�ف م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��ل��م��ر�أة يف مت��ك��ني �مل�����ر�أة مهنيا 
ومنحها �لفر�شة �لكاملة لتحقيق �إمكانياتها يف �لو�شول 

للمنا�شب �لقيادية �لعليا.
و�أ�شافت تهلك �إن �خليول تعد جزء� كبري� من �الإجناز 
بع�س  �خل��ي��ول  وت��ت��ق��ا���ش��م  �ل�شنني  �آالف  م��ن��ذ  �ل��ب�����ش��ري 
جاء  فقد  تت�شابه  ما  وغالبا  �لب�شر  مع  �لهامة  �ل�شفات 
و�لرتكيز  �خل���رب�ت  لتطوير  �ل��ربن��ام��ج  ل��ه��ذ�  �إخ��ت��ي��ارن��ا 
ب�����ش��ك��ل خ��ا���س ع��ل��ى م���ه���ار�ت حت��ق��ي��ق �ل�����ذ�ت و�مل���ه���ار�ت 

�لقيادية.
ع��ب��ارة ع��ن ور���ش��ة عمل متتد  �أن �لربنامج  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�إذ يعد �لتعلم �ملعزز بالتعامل مع �خليل جماال  ليومني 
نا�شئا يكون فيه �حل�شان مبثابة �شريك حيادي ويعك�س 
م���ا ي��ح��دث �أث���ن���اء ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��دري��ب �ل��ت��ي ي��ع��م��ل عليها 

�مل�شاركات و�حل�شان معا.
�لهم�س  م�شطلح  ي�شتخدم  م��ا  غ��ال��ب��ا  �أن���ه  �إىل  ون��وه��ت 
للح�شان لو�شف هذه �لعملية و�لذي ال يعني �لغمو�س 

بل هو �ت�شال ب�شيط فعال ثابت وو��شح.
جدير بالذكر �أن باب �لت�شجيل �شيفتح يف �لربنامج ل� 45 
م�شاركة يف منا�شب �إد�رية متو�شطة وعليا من �لقطاعني 
�لعام و�خلا�س و�شيعقد على ث�ث دفعات �لدفعة �الأوىل 
 24 يومي  �لثانية  و�لدفعة  نوفمرب   21 و   20 يومي 
و25 نوفمرب و�لدفعة �لثالثة و�الأخرية يومي 26 و27 
�لربيد  �لتو��شل عرب  يرجى  وللت�شجيل  �ملقبل  نوفمرب 
�ملقبل  نوفمرب   10 ت��اري��خ  قبل  للموؤ�ش�شة  �الإل��ك��رتوين 
�شرطان  مر�شى  لدعم  �لربنامج  ه��ذ�  ري��ع  و�شيذهب   .
مبر�س  للتوعية  �أكتوبر  �شهر  حملة  مع  تز�منا  �لثدي 
�شرطان �لثدي. وحتر�س موؤ�ش�شة دبي للمر�أة با�شتمر�ر 
�مل��ر�أة  دور  تعزيز  �شاأنها  �لتي من  �مل��ب��ادر�ت  �إط���ق  على 
�الإمار�تية يف �ملجال �ملهني و�الأعمال وتهدف �إىل تطوير 
�أحد �ملحاور  �الإمار�تية و�لذي يعترب  �لن�شائية  �لقياد�ت 
على  وتركيزها  �ملوؤ�ش�شة  يف  عليها  تعمل  �لتي  �لرئي�شية 

�لتمثيل �لدويل للقياد�ت �لن�شائية يف �خلارج.

•• ال�صارقة-وام:

�لث�ثاء  ي��وم  �الإ�ش�مية  �ل��دول  غالبية  ح��ددت 
غرة  �ملقبل  نوفمرب  �شهر  من  �خلام�س  �مل��و�ف��ق 
يوم  منها  قليل  ع��دد  ح��دد  حم��رم..ب��ي��ن��م��ا  �شهر 
�الإثنني �ملو�فق �لر�بع من نوفمرب غرة حمرم. 
وقال �ملهند�س حممد �شوكت عودة رئي�س �مل�شروع 
�الإ�ش�مي لر�شد �الأهلة يف بيان له..�إن حتديد 
بد�ية �شهر رم�شان و�لعيدين تعتمد على روؤية 
�الإ�ش�مي..فيما  �لعامل  دول  معظم  يف  �له�ل 
تعتمد بد�ية �شهر حمرم - بد�ية �لعام �لهجري 
�الإ�ش�مي  �لعامل  �لكثري من دول  �جلديد - يف 

على ما هو مدون يف تقاوميها دون �لرجوع �إىل 
�أن���ه فيما يتعلق ب��روؤي��ة  روؤي���ة �ل��ه���ل. و�أ���ش��اف 
ه����ل ���ش��ه��ر حم���رم ف����اإن �ق�����رت�ن ���ش��ه��ر حم��رم 
�لثالث من نوفمرب  �الأح��د  يوم  �شيحدث  �ملحاق 
بتوقيت  ظ��ه��ر�  دق��ي��ق��ة   50 و   12 �ل�����ش��اع��ة  يف 
غرينت�س. و�أ�شار �إىل �أنه ي�شاحب ك�شوفا لل�شم�س 
يرى جزئيا من �لوطن �لعربي و�شتغيب �ل�شم�س 
مك�شوفة يف ذلك �ليوم يف �الأجز�ء �ل�شرقية من 
�لعامل �لعربي مبا يف ذلك دول جمل�س �لتعاون 
ل���دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة و�ل���ع���ر�ق وم��ع��ظ��م ب���د 
�ل�شام..وهذ� دليل �شري�ه �لنا�س يوؤكد ��شتحالة 
ي��وم �الأح���د م��ن �ملنطقة �لعربية  �ل��ه���ل  روؤي���ة 

وبالتايل ال ميكن �أن يكون يوم �الإثنني باأي حال 
من �الأحو�ل هو ر�أ�س �ل�شنة �لهجرية يف �ملنطقة 
�لعربية �إذ� كانت روؤية �له�ل �شرطا لبدء �ل�شهر 
�ل�شحيحة  �لبد�ية  �أن  ري��ب  ال  وعليه  �لهجري 
تكون  �أن  يجب  �لعربية  �ملطقة  ل�شهر حم��رم يف 
يوم �لث�ثاء �إذ� ��شرتطنا روؤية �له�ل. و�أ�شاف 
�شيغيب  �ل��ق��م��ر  ف���اإن  �الأح����د  ل��ي��وم  بالن�شبة  �أن���ه 
ق��ب��ل �ل�����ش��م�����س ب��دق��ي��ق��ت��ني يف ك���ل م���ن �أب��وظ��ب��ي 
و�حدة  بدقيقة  �ل�شم�س  قبل  و�شيغيب  وم�شقط 
يف ك��ل م��ن ب��غ��د�د و�ل��ك��وي��ت و�ل���دوح���ة و�مل��ن��ام��ة 
و�لريا�س و�شيغيب مع �ل�شم�س - و�لقمر يغيب 
�أو  �لدقيقة  نف�س  معها يف  غ��اب  �إذ�  �ل�شم�س  مع 

بعدها بدقيقة �أو بدقيقتني - يف كل من �شنعاء 
�ملكرمة  ودم�شق ومكة  و�لقد�س وبريوت  وعمان 
بث�ث  بعدها  و�شيغيب  و�خل��رط��وم  و�ل��ق��اه��رة 
باأربع دقائق  دقائق يف طر�بل�س وتون�س وبعدها 
�لرباط.  يف  دقائق  بخم�س  وبعدها  �جل��ز�ئ��ر  يف 
و�أك��د �مل�شروع �أن روؤي��ة �له�ل يف هذه �لظروف 
با�شتخد�م  �أو  �مل��ج��ردة  بالعني  ���ش��و�ء  م�شتحيلة 
�إىل  و�أ���ش��ار  �مل��ن��اط��ق.  ه��ذه  جميع  يف  �لتل�شكوب 
�الإثنني ممكنة  يوم  �شهر حمرم  روؤي��ة ه�ل  �أن 
�لعر�ق و�شمال ب�د  بالعني �ملجردة ب�شعوبة يف 
�ل�شام وممكنة بالعني �ملجردة ب�شهولة ن�شبيا يف 

جميع �لدول �لعربية �الأخرى. 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  كابيتال  هيلتون جر�ند  بفندق  بد�أت 
�م�������س �أع���م���ال �ل������دورة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �مل���وؤمت���ر 
�ل�����دويل ل��ل��وق��اي��ة م���ن �مل�����ش��ادر �مل�����ش��ع��ة حتت 
عنو�ن �حلفاظ على �لرقابة �لدولية �مل�شتمرة 
على دورة حياة م�شادر �ال�شعاع و�لذي تنظمه 
و�لوكالة  �لنووية  للرقابة  �الحت��ادي��ة  �لهيئة 
�لدولية للطاقة �لذرية وي�شتمر حتى �حلادي 

و�لث�ثني من �ل�شهر �جلاري.
400 خبري  ي��ح�����ش��ر �مل���وؤمت���ر م���ا ي��زي��د ع���ن 
دويل و13 منظمة �قليمية ودولية يف جمال 
100 دول��ة ح��ول �لعامل  �ل��ذري��ة من  �لطاقة 
و���ش��ي��ت��م خ����ل���ه ف��ع��ال��ي��ات��ه م���ر�ج���ع���ة ك��ف��اءة 
ممار�شات �الأمن و�ل�ش�مة �ملتبعة حاليا على 
��شتمر�ر  �شبل  على  و�لتعرف  �مل�شعة  �مل�شادر 
ت��ط��ب��ي��ق �أع���ل���ى درج�����ات �الأم�����ن و�ل�����ش���م��ة يف 
ه����ذ� �مل���ج���ال. و�أل���ق���ى ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ف��ري حمد 
�لوكالة  ل��دى  �لد�ئم  �لدولة  مندوب  �لكعبي 
كلمة  �ملوؤمتر  رئي�س  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
عن  نيابة  فيها  رح��ب  �الفتتاحية  �جلل�شة  يف 
يف  ممثلة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  حكومة 
بامل�شاركني  �لنووية  للرقابة  �لهيئة �الحتادية 

�ملوؤمتر.
�لنووية  للرقابة  �الحت��ادي��ة  �إن�����ش��اء  �ن  وق���ال 
م��ن  ك���ج���زء  ج�����اء   2009 ع�����ام  ب���ال���دول���ة يف 
�أعلى  تطبيق  ب�شمان  �الإم����ار�ت  دول���ة  �ل��ت��ز�م 
معايري �ل�ش�مة و�الأمن يف تطوير برناجمها 
�لنووي وهذ� �اللتز�م ميتد �أي�شا �إىل �لتنظيم 
�مل�����ش��ادر �مل�شعة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  و�الإ�����ش����ر�ف ع��ل��ى 
بها  ك��ل��ف��ت  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ه����ذه  �إن  �ىل  م�����ش��ري� 
�لهيئة مبوجب قانون �لطاقة �لنووية لدولة 
�الإم�������ار�ت. و�أ����ش���اف �ل��ك��ع��ب��ي ل��ق��د ���ش��ه��د ع��ام 
2005 �إنعقاد �آخر موؤمتر دويل ب�شاأن �ش�مة 
ذل���ك يف مدينة  وك���ان  �مل�شعة  �مل�����ش��ادر  و�أم����ن 
هذ�  موؤمترنا  ياأتي  ولذلك  �لفرن�شية  ب��وردو 
يف �لوقت �ملنا�شب حيث �حلاجة �إىل ��شتعر��س 
تنتظرنا  �لتي  �لتحديات  ومناق�شة  �لتطور�ت 
يف هذ� �ملجال .. الفتا �ىل �أن غياب �لتجمعات 
�أن  �أب����د�  يعني  2005 ال  ع���ام  م��ن��ذ  �ل��دول��ي��ة 
مت  قد  �مل�شعة  �مل�شادر  و�ش�مة  �أم��ن  مو�شوع 
�الأثناء فقد ج��اءت موؤمتر�ت  جتاهله يف هذه 
�الأم����ن �ل���ن���ووي �ل��ت��ي ع��ق��دت يف و����ش��ن��ط��ن يف 
لتوؤكد   2012 ع��ام  يف  و�شيوؤول   2010 ع��ام 
�أم��ن و�ش�مة  ب��اإج��ر�ء�ت  �ل��دول  �شرورة قيام 
�ل���وز�ري  �الإع����ن  �مل�شعة.. كما ح��ث  �مل�����ش��ادر 
�الأخ������ري �ل�����ذي مت �ع���ت���م���اده خ�����ل �مل���وؤمت���ر 
�لنووي �لذي عقد يف  �لدويل ل�ش�مة �الأمن 
�شهر يوليو 2013 مبدينة فيينا كافة �لدول 
على �حلفاظ على �أمن و�ش�مة �مل�شادر �مل�شعة 

طو�ل دورة حياتها.
وقال �لكعبي يف موؤمتر فيينا �أ�شفرت �ملناق�شات 
�ال�شتنتاجات  بع�س  عن  �مل�شعة  �مل�شادر  ب�شاأن 
ب�  �ل�شوء  عليها  �شن�شلط  �لتي  و�لتو�شيات 
�أن  �حل���ايل م�شري� �ىل  م��وؤمت��رن��ا  �شك خ���ل 
يف  م�شتمرة  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 

�ش�مة  �إج����ر�ء�ت  ودع��م  تعزيز  نحو  جهودها 
�لتحديث  خ����ل  م��ن  وذل���ك  �مل�شعة  �مل�����ش��ادر 
�مل�شتمر ملعايري �ل�ش�مة و�إ�شد�رها من خ�ل 
قو�عد  يخ�س  وفيما  �لتقني.  �لدعم  �أن�شطة 
�ل�شلوك �ملتعلقة ب�ش�مة و�أمن �مل�شادر �مل�شعة 
و�الر�����ش����اد�ت �مل��رت��ب��ط��ة ب��ع��م��ل��ي��ات �ال���ش��ت��ري�د 
و�لت�شدير و�لتي مت و�شعها منذ عقد م�شى 
خ���ل  �شن�شتمع  �لكعبي  ح��م��د  �ل�شفري  ق���ال 
�ملوؤمتر �إىل بع�س من�شئي تلك �لقو�عد ونبحث 
�شبل تطويرها مبا يتنا�شب مع و�قعنا �حلايل 
�مل�شتقبل و�شن�شتعر�س  و�لتغلب على حتديات 
�لتي  �لدول  لبع�س  �لناجحة  �لتجارب  كذلك 
��شتطاعت تنفيذ قو�عد �الأمن و�ل�ش�مة رغم 
�لتحديات �لكبريه كما �شنتطرق �أي�شا لبع�س 
قو�عد  لتطبيق  �لد�عمة  �الإقليمية  �مل��ب��ادر�ت 

�أمن و�ش�مة �مل�شادر �مل�شعة .
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  �لكعبي  ولفت 
�مل���ت���ح���دة �أع���ل���ن���ت م����وؤخ����ر� ر���ش��م��ي��ا �ل��ت��ز�م��ه��ا 
�ملتعلقة  �ل�����ش��ل��وك  ق���و�ع���د  ب��ات��ب��اع  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
و�الر����ش���اد�ت  �مل�شعة  �مل�����ش��ادر  و�أم����ن  ب�ش�مة 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ع��م��ل��ي��ات �ال����ش���ت���ري�د و�ل��ت�����ش��دي��ر 
�إن��ه ميكن �الط���ع على جتربة دولة  ..وق���ال 
�ل��ق��و�ع��د م��ن خ�ل  �الإم����ار�ت يف تنفيذ تلك 

تقرير �لدولة �لوطني �ملقدم يف �ملوؤمتر.
�ش�مة  م��و���ش��وع  مناق�شة  تتم  ح��ني  و�أ���ش��اف 
فور�  �ل�شطح  على  يربز  �مل�شعة  �مل�شادر  و�أم��ن 
و�شعف  �ل��ط��وي��ل  �مل���دى  ع��ل��ى  �الإد�رة  ق�شية 
م�شادر �لتمويل .. م�شري� �ىل �أن غياب �لطرق 
�ل��و����ش��ح��ة الأم����ن و���ش���م��ة م��ن��اول��ة �مل�����ش��ادر 
�مل�شعة هو �أمر ناجت عن �شعف �لنظام �لدويل 
�لقائم. و�أكد �أن �لعنو�ن �لذي مت �أط�قه على 
�ل��رق��اب��ة �لدولية  �مل��وؤمت��ر �حل��ف��اظ على  ه��ذ� 
�مل�����ش��ت��م��رة ع��ل��ى دورة ح��ي��اة �مل�����ش��ادر ي��ذك��رن��ا 
يت�شمن  و�أن  ب��دورة �حلياة الب��د  �لتحكم  ب��اأن 
دول��ة  يف  نحن  �شعادته  وق���ال  مفيدة.  نهايات 
تقدما ملحوظا  باأننا حققنا  نعتقد  �الإم��ار�ت 
�مل�شتخدمة  �مل�شعة  �مل�����ش��ادر  ت��اأم��ني  جم��ال  يف 
لو�ئح  تعك�شه  ما  وه��ذ�  �ل�شناعات  يف خمتلف 
بخ�شو�س  �لنووية  للرقابة  �الحتادية  �لهيئة 
���ش���م��ة و�أم����ن �مل�����ش��ادر �مل�����ش��ع��ة وخ�����ل ه��ذ� 
�لتي  �لعملية  �لرتتيبات  �شن�شتعر�س  �ملوؤمتر 
�لعمل  جت��اه  �ل�شر�كة  وجهود  بتنفيذها  قمنا 

مع �جلهات �ملرخ�س لها .
للرقابة  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �أن  �لكعبي  و�أك���د 
�لنووية �إنتهت من �إن�شاء �شجل وطني للم�شادر 
م��ت�����ش��ق م���ع �ل��ق��و�ع��د و�الإر������ش�����اد�ت �ل��دول��ي��ة 
وي�شعدنا �أن نتعرف على جتارب �آخرى ناجحة 
على  و��شتخد�مها  وطنية  �شج�ت  �إن�شاء  يف 
نحو فعال وهناك وجهة نظر ترى �أن �لقدر�ت 
فقط  بنيت  ق��د  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شناعية 
يف �الآون����ة �الأخ����رية مم��ا يعني �أن��ن��ا ال ن��و�ج��ه 
حتديات �مل�شادر �لقدمية �لهامة مثل م�شادر 
نبذل  �أن��ن��ا  �الأم���ر  وحقيقة  �لكبرية  �ل��ر�دي��وم 
�ملتعلقة  للتحديات  �لت�شدي  يف  كثري�  جهود� 
�ليتيم  و�مل�شدر  �ملهجور  �مل�شدر  مع  بالتعامل 
�ل��ن��ووي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  �لهيئة �الحت���ادي���ة  وت��ع��م��ل 

�ملو�شوع  لهذ�  ��شرت�تيجية خا�شة  و�شع  على 
�شيت�شمنها  �لتي  �لنقا�شات  تكون  �أن  ون��اأم��ل 
�للم�شات  لو�شع  م�شاعد�  عام�  �ملوؤمتر  ه��ذ� 
�ل�شفري  و�أ�شار  �ال�شرت�تيجية.  لهذه  �الأخ��رية 
حمد �لكعبي يف ختام كلمته �إىل �أن ��شتعر��س 
�شيكون  �ملوؤمتر  �ل�شابقة يف  و�ملبادر�ت  �جلهود 
للم�شتقبل  �جتاهات  يف  �لتفكري  بو�بة  مبثابة 
وحتديات �حلفاظ على �ش�مة و�أمن �مل�شادر 
على �ملدى �لطويل يف كل من �لبلد�ن �ملتقدمة 

و�لنامية على حد �شو�ء.
�ألقى �لدكتور ديني�س فلوري نائب مدير  كما 
قال  كلمة  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
على  �شنو�ت  ع�شر  مب��رور  �ليوم  نحتفل  فيها 
و���ش��ع ق���و�ع���د �الأم�����ن و�ل�����ش���م��ة ل��ل��م�����ش��ادر 
و�إق��ر�ره��ا  �مل��و�ف��ق��ة عليها  و�ل��ت��ي مت��ت  �مل�شعة 
للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملوؤمتر  خ�ل 
�لذرية يف �شبتمرب 2003 و�ليوم و�شل عدد 
هذه  لقيمة  و�ملثمنة  �شيا�شيا  �لد�عمة  �ل��دول 
�أمن و�ش�مة �مل�شادر �مل�شعة  �لقو�عد و�أهمية 
�الإم����ار�ت  دول���ة  م��ن �شمنها  دول���ة   119 �إىل 
�ملوؤمتر  وجهها  �لتي  للدعوة  ��شتجابة  وذل��ك 
�لعام لكافة �لدول لكي تقدم �لدعم �ل�شيا�شي 
ل��ق��و�ع��د �الأم���ن و�ل�����ش���م��ة للم�شادر  �ل����زم 
�مل�شعة وعلى �ل��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه �الجن���از�ت 
نحتاج  �أن��ن��ا  على  �لتاأكيد  يجب  حتققت  �لتي 
�ملزيد من �جلهد لكي يتم تطبيق هذه  لبذل 
�ل��دويل.  �ل�شعيد  على  �أو���ش��ع  ب�شكل  �لقو�عد 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  خ���ل  �شنتعرف  فلوري  و�أ���ش��اف 
ع��ل��ى �ل��ع��و�ئ��ق و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ى ت��و�ج��ه ه��ذ� 
�التفاق  ع��رب  �مل�شتقبل  �إىل  و�لتطلع  �لقطاع 
على �حللول و�الإجر�ء�ت �لتي من �شاأنها تعزيز 
�إن كل  .. موؤكد�  �مل�شعة  �مل�شادر  و�أم��ن  �ش�مة 
و�حد من �مل�شاركني يف �ملوؤمتر لديه م�شوؤولية 
جتاه نف�شه وجتاه بلده وكذلك جتاه �ملجتمع 
�أمنا  �أكرث  �مل�شعة  �لعاملي ل�شمان بقاء �مل�شادر 

و�ش�مة.
وقال �أنا على يقني باأن ما �شي�شهده �ملوؤمتر من 
�ملمار�شات  الأف�شل  وم�شاركة  للمعرفة  تبادل 
�ملبتكرة  ل���ل���روؤى و�حل���ل���ول  �ل��ن��اج��ح��ة وط����رح 
�شيكون له �الأثر �الأكرب يف تعزيز �إجر�ء�ت �أمن 

و�ش�مة �مل�شادر �مل�شعة . 
�الإجن��از�ت  �ل��دويل  �ملوؤمتر  و�شتتناول جل�شات 
تطبيق  م��ن  �مل�شتفادة  و�ل��درو���س  و�لتحديات 
ق���و�ع���د �ل�����ش��ل��وك �ل���دول���ي���ة وك���ذل���ك �الإط�����ار 
و�أم��ن  و�ل��رق��اب��ي الأم���ان  و�ل��ق��ان��وين  �ملوؤ�ش�شي 
مناهج  تطوير  ق�شية  و�ي�شا  �مل�شعة  �مل�شادر 
م�شتد�مة لتعزيز �أمان و�أمن �مل�شادر �مل�شاعي 
�لوطنية و�لثنائية و�ملتعددة �الأطر�ف يف �شوء 
حت�شني  مناق�شة  و�أي�����ش��ا  �لناجحة  �مل���ب���ادر�ت 
�لرقابة على حركة �مل�شادر �مل�شعة حول �لعامل 
وي��ت�����ش��م��ن ذل���ك �ل�����ش��و�ب��ط ع��ل��ى �ال���ش��ت��ري�د 

و�لت�شدير ونقل و�إعادة �مل�شادر �ملهملة.
هذ�  وتوجهات  ممار�شات  �ملوؤمتر  يناق�س  كما 
�لقطاع عامليا فيما يتعلق بت�شميم و��شتخد�م 
�مل�شعة و�لتخل�س منها  �مل�شادر  و�إع��ادة تدوير 
وت��ط��وي��ر تقنيات ج��دي��دة وب��دي��ل��ة وحت��دي��ات 

�الآمنة  و�الإد�رة  بها  �ملرتبطة  و�الأم��ن  �الأم��ان 
و�ملاأمونة على �ملدى �لطويل للم�شادر �مل�شعة 
�لقدمية  �مل�شادر  ذل��ك  مب��ا  ومتويلها  �ملهملة 
وكذلك �إد�رة �لطو�رئ وحو�دث �الأمان و�الأمن 
و�الأمن  �الأمان  �مل�شعة ودمج  بامل�شادر  �ملتعلقة 
�لفاعلتني للم�شادر  �لرقابة و�حلماية  بهدف 
�إىل جانب  و�ل��ن�����ش��اط��ات  �مل���ر�ف���ق  يف خم��ت��ل��ف 
�خل��رب�ت  لتبادل  �لوطنية  �لتقارير  مناق�شة 

حول تطبيق �لقو�عد و�الإر�شاد�ت.
�ل��ذري��ة قد  �ل��دول��ي��ة للطاقة  �ل��وك��ال��ة  ك��ان��ت 
�أعدت �شل�شلة معايري �الأمان و�إر�شاد�ت �الأمن 
و�أم��ن  ب��اأم��ان  �خلا�شة  و�الإر���ش��اد�ت  �ملتطلبات 
�مل�شادر �مل�شعة بهدف م�شاعدة �لدول �الأع�شاء 
من  و�الإر���ش��اد�ت  �ملتطلبات  ه��ذه  تطبيق  على 

خ�ل عدة طرق.
�ملفتوح  �ملقبل  �الجتماع  مبثابة  �ملوؤمتر  ويعد 
للخرب�ء �لفنيني و�لقانونيني لتبادل �ملعلومات 
�أمان  �ل�شلوك يف  �ل��دول لقو�عد  حول تطبيق 
لها  �ملكملة  و�الإر���ش��اد�ت  �مل�شعة  �مل�شادر  و�أم��ن 
وهو  �مل�شعة  �مل�شادر  وت�شدير  ��شتري�د  ح��ول 
ح�شب  �شنو�ت  ث�ث  كل  تنظيمه  يتم  �جتماع 
�الآل����ي����ة �ل��ر���ش��م��ي��ة �ل���ت���ي مت حت���دي���ده���ا ع��ام 
يف  ليعقد  �أ���ش���  ل��ه  �لتخطيط  ومت   2006
�مل�شعة  �مل�شادر  ��شتخد�م  ويتم   .2013 �لعام 
و����ش��ع��ة الأغ��ر����س مفيدة يف خمتلف  ب�����ش��ورة 
�أنحاء �لعامل ورغ��م ذل��ك الت��ز�ل تقع ح��و�دث 
هذ�  وتكمن يف  عو�قب ج�شيمة  عليها  ترتتب 
�جلانب خماوف �أمنية وقد حان �لوقت للنظر 
يف �لو�شع �حلايل وحتديد �شبل �ملحافظة على 
�مل�شعة  �مل�شادر  �أم��ن  �أعلى م�شتوى ممكن من 

طو�ل دورة عمرها ويف كل مكان يف �لعامل.
�لدولة  م��ن��دوب  �لكعبي  حمد  �ل�شفري  وعقد 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لدى  �لد�ئم 
و�ل��دك��ت��ور دي��ن��ي�����س ف��ل��وري ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام 
�ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة �ل���ذري���ة م��وؤمت��ر� 
فيه عن جميع  �الفتتاح حتدثا  �شحفيا عقب 
ج���و�ن���ب �أم����ن و�أم������ان �مل�����ش��ادر �مل�����ش��ع��ة و�أه���م 
حماور �ملوؤمتر. وقال �لكعبي �ن �مل�شادر �مل�شعة 
ت�شتخدم على نطاق و��شع الأغر��س �ملنفعة يف 
�أنحاء �لعامل يف �لطبية و �ل�شناعية و  جميع 
�لرتبوية  �لتطبيقات  و  و�ل��ب��ح��وث  �ل��زر�ع��ي��ة 
�الأمن  م�شالة  ح��ازت  �لنا�س  �ش�مة  ول�شمان 
�لعقد  �لعاملي على مدى  �الهتمام  على حازت 
�ل�شدد  ه��ذ�  ج��ه��ود� كبرية يف  وب��ذل��ت  �ملا�شي 
وم����ع ذل����ك �حل������و�دث ال ت�����ز�ل ت��ق��ع وت�����ش��ب��ب 

خماوف �منية كثرية جر�ءها. 
على  �ملحافظة  �أهمية  فلوري  �أك��د  جانبه  من 
�مل�����ش��ادر �مل�����ش��ع��ة م���ن �����ش���اءة ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا �و 
�لتحكم بها و�شرورة تاأمينها لذ� جاءت �همية 
ونقا�شات  مو��شع  يت�شمنه  وم��ا  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ� 
هامة حول هذ� �ملو�شوع. ووجه فلوري �ل�شكر 
�مل��ت��ح��دة و�لهيئة  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��دول��ة �الم������ار�ت 
��شت�شافة  على  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة  �الحت��ادي��ة 
�ملوؤمتر �لذي يح�شره خرب�ء وحما�شرون يف 
جمال �المن و�ل�ش�مة و�ل�شرطة و�جلمارك 

و�لوز�ر�ت �ملخت�شة . 

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل ال�شفري القطري

بلدية راأ�س اخليمة توؤكد م�شاركتها يف جوائز املدن العربية

دبي للمراأة تطلق الربنامج التدريبي مهارات 
القيادة من منظور الفرو�شية خالل نوفمرب

الثالثاء اخلام�س من نوفمرب راأ�س ال�شنة الهجرية يف معظم الدول االإ�شالمية

اأبوظبي ت�شت�شيف اأعمال موؤمتر اأمن و�شالمة امل�شادر امل�شعة

•• ال�صارقة-وام:

بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  ت�شلمت 
�ألف   100 �الأ�شرة..  ل�شوؤون  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد 
درهم من كليات �لتقنية �لعليا يف �ل�شارقة لدعم حملة �ش�م يا �شغار 
الإغاثة �أطفال فل�شطني .. وذلك عقب ح�شورها حفل �فتتاح فعاليات 
�لتربع  �شيك  و�شلمت  للطفل.  �ل��دويل  �ل�شينمائي  �ل�شارقة  مهرجان 
�ل�شارقة  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات  مديرة  �لها�شمي  حمدثة  �لدكتورة 
�شوؤون  �لزعابي عميد  �لذي �شم طريفة عجيف  �لكلية  وفد  ير�فقها 
�ملوؤ�ش�شي و�لطالبة مهرة �ل�شام�شي رئي�شة جمل�س  �لطلبة و�لتطوير 

على مد�ر  �ل�شارقة نظمت  �لعليا يف  �لتقنية  كليات  وكانت  �لطالبات. 
�خلريية  و�لفعاليات  �الأن�شطة  م��ن  �لعديد  �ملا�شي  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام 
�أطلقتها  �لتي  �شغار  يا  �ش�م  حملة  ل�شالح  �لتربعات  جلمع  �لهادفة 
للتخفيف   2007 عام  خ�ل  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة 
يعي�شو� حياة  �أن  ومل�شاعدتهم على  �لفل�شطينيني  �الأطفال  من معاناة 
�لظروف  رغ��م  �لعامل  �أطفال  من  �أقر�نهم  بقية  مثل  مثلهم  طبيعية 
�إقامة  �خلريية  �لفعاليات  و�شملت   . �ل�شعبة  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
معر�س خريي للكتب �مل�شتعملة نظمته ع�شو�ت نادي ب�شمة �لتطوعي 
ح��ي��ث ق��ام��ت ع�����ش��و�ت �ل��ن��ادي بجمع �ل��ك��ت��ب �ل��ت��ي ت���ربع ب��ه��ا �لطلبة 
و�الأ�شاتذة و�ملوظفون من خمتلف �الأق�شام و�إعادة بيعها مببالغ رمزية 

. كما نظمت جمموعة من طالبات �لربنامج �لتاأ�شي�شي �شوقا خرييا 
و�ملجوهر�ت  و�لزهور  �لكتب  بني  تر�وحت  �لتي  �مل�شتعملة  للمنتجات 
و�الإك�ش�شو�ر�ت ونق�س �حلناء وط�ء �الأظافر �إ�شافة �إىل ركن �لت�شوير 
. ونظم �أع�شاء جمل�س �لقياد�ت �لط�بية بكلية �لط�ب حفل �إفطار 
خ��ريي��ا حت��ت ع��ن��و�ن ط��ب��ق �خل���ري ح��ي��ث ق���ام �أع�����ش��اء �ملجل�س ب��اإع��د�د 
�الإمار�تية  و�مل��اأك��والت  �حللويات  من  مميزة  خريية  �أطباق  وحت�شري 
و�لع�شائر  و�ل��ك��ع��ك  و�ل��ب�����ش��ك��وي��ت  و�مل��ع��ج��ن��ات  و�ل��ف��ط��ائ��ر  �لتقليدية 
�ل��ط��ازج��ة وغ��ريه��ا وق���ام���و� ببيعها ل��زم���ئ��ه��م �ل��ط��ل��ب��ة و�الأ���ش��ات��ذة 
عر�س  تذ�كر  وعائد�ت  ريع  تخ�شي�س  مت  كما   . �لكلية  يف  و�لعاملني 
و�ملعلمات  �لطالبات  من  كبري  جمع  ح�شره  و�ل��ذي  �ل�شنوي  �الأزي���اء 

و�ملوظفات و�لن�شاء �ملهتمات مبجال ت�شاميم �الأزياء .. ل�شالح �حلملة 
و�لطالبات  �لط�ب  و��شتح�شان جميع  تفاعل  �لفعاليات  وقد القت   .
يا  �لكليات حيث تبارى �جلميع يف �لتربع حلملة �ش�م  و�لعاملني يف 
�شغار رغبة منهم يف �مل�شاهمة يف �لتخفيف من معاناة �أطفال فل�شطني 
. من  �لعامل  �أطفال  �أن يحيو� حياة طبيعية كبقية  وم�شاعدتهم على 
جو�هر  �ل�شيخة  بجهود  �لها�شمي  حمدثة  �ل��دك��ت��ورة  �أ���ش��ادت  جهتها 
ومبادر�تها �الإن�شانية �لعديدة حول �لعامل وعلى ر�أ�شها حملة �ش�م يا 
�شغار لدعم �أطفال فل�شطني م�شرية �إىل حر�س كليات �لتقنية �لعليا 
على �مل�شاركة �لفاعلة يف �حلملة منذ �إنط�قها من �أجل �مل�شاهمة يف 

�لتخفيف من معاناة �ل�شعب �لفل�شطيني ودعم �شموده .

كلي���ات التقني����ة العلي������ا يف ال�ش����ارق����ة تدع�����م حمل�����ة �ش����الم ي����ا �شغ������ار 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل كنعان للخ�شرو�ت و�ملو�د �لغذ�ئية 

رخ�شة رقم:CN 1017678 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الع�ن / �جمايل من م�شاحة 1*1  �ىل 15.25*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل كنعان للخ�شرو�ت و�ملو�د �لغذ�ئية
KANAAN FOODSTUFF & VEGETABLES SHOP

�ىل/بقالة كنعان 
KANAAN BAQALA

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة - بالتجزئة )4721033(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة  - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �لطازجة - باجلملة )4630102(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

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

CN 1144084:لليل للنقليات �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شليمان �شالح ملهي عون �ل�شيعري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد عبد�هلل م�شبح عمر �ل�شام�شي

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

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت �لقوة لتجارة 

CN 1262775:ملعد�ت �لريا�شية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فاطمة �حمد عبد�هلل ج��س )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عبد�هلل �حمد

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شط �لعرب �الزرق 

للعقار�ت رخ�شة رقم:CN 1022596 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل يو�شف جمعه �حلو�شني )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/ عبد�هلل ح�شني �شقر �لعبيديل
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية 
�لتجاري  باال�شم   CN  1200289 رقم  �لتجارية  �لرخ�شة  بان 
ذ.م.م وميلكها  �العمال  �الحتاد ل��شت�شار�ت وخدمات رجال   :
�جلن�شية  �مار�ت  �لزعابي  عبيد  �شرور  عبيد  يو�شف  �ل�شادة/ 

ومريز� جولز�ر �حمد.
حيث �بدى �ملذكور �ع�ه رغبته يف �جر�ء �لتعدي�ت �لتالية:

حذف/ يو�شف عبيد �شرور عبيد �لزعابي �مار�ت �جلن�شية
حذف / مريز� جولز�ر �حمد باك�شتان �جلن�شية

��شافة / يو�شف عبد�لرحيم عبد�هلل �لعلي بن�شبة %51
��شافة / �مربين �حمد زوجة مريز� جولز�ر �حمد بن�شبة %49

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعالن قبل �شدور الرتخي�س
بان  �لتجارية  �ل�شوؤون  قطاع   - �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  بهذ� 
�لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1000787 باال�شم �لتجاري : مدر�شة �لفجر 
�لعبيديل  حممد  عبد�هلل  �حمد  �ل�شادة/  وميلكها  �لدولية  �الجنليزية 

�مار�ت وريد حمد خمي�س �ل�شرياين �لظاهري �مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكورين �ع�ه رغبتهم يف �جر�ء �لتعدي�ت �لتالية:

�حمد  لل�شيد/  �لظاهري  �ل�شرياين  خمي�س  حمد  ريد  �ل�شيدة/  تنازل 
عبد�هلل حممد �لعبيديل �مار�ت �جلن�شية 

تعديل �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
وذلك قبل �شدور �لرتخي�س

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �الع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خ�ل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم باتان�س

 رخ�شة رقم:CN 1147909 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لغني حممد �لبلو�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان �للحيمر حميد �لدرعي
تعديل لوحة �الع�ن / �جمايل من م�شاحة 4.88*1.8 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم باتان�س
PATHANS RESTAURANT

�ىل/مطعم خان بابا  
KHAN BABA RESTAURANT

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شر�ر �لطبيعة للمقاوالت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1185032 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الع�ن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/��شر�ر �لطبيعة للمقاوالت �لعامة
ASRAR AL TABEAH GENERAL CONTRACTING

�ىل/��شر�ر �لطبيعة لل�شيانة �لعامة  
ASRAR AL TABEAH GENERAL MAINTENANCE

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

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لقرنني

 رخ�شة رقم:CN 1023313 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الع�ن / �جمايل من م�شاحة 5*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/بقالة �لقرنني
THE UNICORN GROCERY

�ىل/كافترييا جرين هوت  
GREEN HOT CAFETERIA

تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كابيتا �شيموندز ال�شت�شار�ت 

CN 1174963:لبنية �لتحتية و�لعقارية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الع�ن / �جمايل من م�شاحة 2*42 �ىل 0.20*0.60
تعديل ��شم جتاري:

من/كابيتا �شيموندز ال�شت�شار�ت �لبنية �لتحتية و�لعقارية ذ.م.م
CAPITA SYMONDS PROPERTY & INFRASTERUCTURE CONSULTANTS LLC

�ىل/كابيتا ال�شت�شار�ت �لبنية �لتحتية و�لعقارية ذ.م.م  
CAPITA PROPERTY & INERASTERUCTURE CONSULTANTS LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �الع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خ�ل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة ميجا �شتار �لتجارية 

ذ.م.م فرع �بوظبي رخ�شة رقم:CN 1022393 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ميمونه ح�شن - دروي�س من 24% �ىل %6
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هدى حممد حبيب )%51(
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ح�شن مياه �شليمان دروي�س من 25% �ىل %43
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�ملجيد حبيب جعفر علي
تعيدل ن�شاط/��شافة جتارة �ملو�د �لكيماوية الغر��س �لبناء - باجلملة )4669223(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �الع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خ�ل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�المار�ت جلوبال 

CN 1399516:خلدمات �لنفط و�لغاز ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بدمانابهان بافيرت�ن ماد�فان بافيرت�ن )%12(

تعديل ن�شب �ل�شركاء
رجنو ر�ج من 24% �ىل %12

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

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

�ند بيليموريا �س ذ م م فرع �بوظبي
رخ�شة رقم:CN 1163899 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�الع�ن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خ�ل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �الع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ال�شت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

تت�س لتجارة �ل�شاعات و�الك�ش�شو�ر�ت
رخ�شة رقم:CN 1188412 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�الع�ن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خ�ل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �الع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ج�شر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملنهل لتجارة �الك�ش�شو�ر�ت - فرع 4
رخ�شة رقم:CN 1188238-4 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�الع�ن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خ�ل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �الع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ج�شر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملنهل لتجارة �الك�ش�شو�ر�ت - فرع 3
رخ�شة رقم:CN 1188238-3 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�الع�ن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خ�ل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �الع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لر�فدين حلفر 

�البار رخ�شة رقم:CN 1119872 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الع�ن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لر�فدين حلفر �البار
AL RAFEDYN WELL DRILLING EST

�ىل/و�حة ليو� للنقليات �لعامة  
LIWA OASIS GENERAL TRANSPORT EST

تعديل ن�شاط/��شافة �شحب ونقل �ل�شيار�ت �لعاطلة ) بدون ��ش�ح( )5221001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت حفر �البار للمياه )4220401(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
للديكور  �لعريق  �ل�ش�����ادة/�لبيت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1245465 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الع�ن / �جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*3.5

تعديل ��شم جتاري:من/�لبيت �لعريق للديكور
AL BAIT AL AREEQ DECOR

�ىل/�شالون فا�شرت للرجال  
FASTER GENTS SALON

تعديل ن�شاط/��شافة ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حل�قة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف ق�س وتف�شيل �ل�شتائر )9524002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ل�شم�س و�لقمر 

CN 1184420:العمال �ال�شباغ و�لب��شرت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الع�ن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �ل�شم�س و�لقمر العمال �ال�شباغ و�لب��شرت

SUN & MOON PAINT & PLASTER WORKS
�ىل/موؤ�ش�شة �ل�شم�س و�لقمر العمال �ال�شباغ  
SUN & MOON PAINTING WORKS

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لب��شرت( )4330009(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �الع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

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

CN 1080064:لقطع غيار �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�الع�ن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خ�ل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �الع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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انط���الق فع��الي���ات موؤمت���ر اأبوظب���ي الطب������ي

الببالوي : اأمن وا�شتقرار دول اخلليج من اأمن وا�شتقرار م�شر القومي

كليفالند كلينيك تقدم خرباتها الطبية العاملية يف موؤمتر ابوظبي الطبي

كليات التقنية العليا تتعاون مع مايكرو�شوفت لتعزيز قوة العمل بتكنولوجيا متنقلة جديدة 

•• ابوظبي- فوؤاد علي

�نطلقت �لدورة �ل�شابعة من معر�س 
وم���وؤمت���ر �أب���وظ���ب���ي �ل��ط��ب��ي و �ل���ذي 
ي�شمل  و  �ك��ت��وب��ر   29 ح��ت��ى  ي�شتمر 
�ملوؤمتر عدة تخ�ش�شات منها موؤمتر 
�لرعاية �ل�شحية و موؤمتر �لطو�رئ 
�لتاأهيل و  �إع��ادة  و  و �ش�مة �ملر�شى 
مركز  يف  �مل��وؤمت��ر  يعقد  و  �لتمري�س 

�أبوظبي للمعار�س باأبوظبي.
و ب�������د�أت ج��ل�����ش��ات م����وؤمت����ر �ل�����ش��رق 
�لطبيعي  للع�ج  �ل�شاد�س  �الأو���ش��ط 
�لتاأهيل مب�شاركة و��شعة من  و�إع��ادة 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني د�خ����ل �ل���دول���ة و من 

�خلارج .
و قال �لدكتور يو�شف �لنعيمي رئي�س 
ق�����ش��م �ل���ط���ب �ل��ط��ب��ي��ع��ي و�ل��ت��اأه��ي��ل 
من�شق  و  �لع�شكري  ز�ي��د  مب�شت�شفى 
م���وؤمت���ر �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط �ل�����ش��اد���س 
��شتعر�س  �ملوؤمتر  �أن  �لتاأهيل  لطب 

27 ورق�����ة ع��ل��م��ي��ة م���ن خ�����رب�ء من 
يف  ق���دم���ت  و  �ل����ع����امل  دول  خم��ت��ل��ف 
�مل���وؤمت���ر �أب���ح���اث���اً ج���دي���دة يف جم��ال 
طب �لتاأهيل و كذلك يف جمال طب 
تركيب  و  �لريا�شي  �لطب  و  �لعظام 
�الأطر�ف �ل�شناعية و يتطرق �ملوؤمتر 

ت��اأه��ي��ل  �إع������ادة  �إىل  �ل���ث���اين  ي��وم��ه  يف 
م�شابي جلطات �لدماغ .

�إىل تطبيق  �مل��وؤمت��ر  ي�شعى  �أ���ش��اف  و 
م���ف���اه���ي���م ع��ل��م��ي��ة ل���ط���ب �ل���ت���اأه���ي���ل 
�مل��ف��اه��ي��م  ت��ن��ع��ك�����س ه����ذه  �أن  ون����اأم����ل 
ع���ل���ى �مل�������ش���ارك���ني و ت���ط���وي���ر ���ش��ب��ل 

مناق�شة  ك��ذل��ك  و  للمر�شى  �ل��ع���ج 
على  �لطبي  �لتاأهيل  �أخ�شائي  قلة 
�نعكا�شه على دولة  م�شتوى �لعامل و 
�يجاد  و  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت 
�حل���ل���ول ل��ه��ا و م��ع��رب��اً ع���ن �أم���ل���ه يف 
��شتقطابه  و  �لوطني  �لكادر  ت�شجيع 

�آليات  �يجاد  و  و  �لتاأهيل  طب  ملجال 
تطويره يف �ل�شلم �لوظيفي .

مي��ي��ز  م����ا  �أن  �ل���ن���ع���ي���م���ي  �أو������ش�����ح  و 
�مل���وؤمت���ر ه���و م�����ش��ارك��ة ف��ري��ق �لعمل 
�لع�ج  م��ن  يتكون  و  �لتاأهيل  لطب 
�ل���وظ���ي���ف���ي  �ل�����ع������ج  و  �ل���ط���ب���ي���ع���ي 
و  �مل��ح��ادث��ة  �أخ�����ش��ائ��ي  و  و�لتمري�س 
�لنف�س  �أخ�����ش��ائ��ي ع��ل��م  و  �ل��ت��خ��اط��ب 
يف  ي�شارك  و  �الإجتماعي  �أخ�شائي  و 
�أطباء من دول جمل�س  �ملوؤمتر �أي�شاً 
�لتعاون �خلليجي و �الأردن و �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية و كند� و �طباء من 
�الإمار�ت يف جمال طب �الأ�شرة و طب 
�لتخدير و طب �الأع�شاب و �أ�شتاذة و 
�لطبيعي  �لع�ج  ط�ب يف تخ�ش�س 
من جامعة �ل�شارقة و جامعة �خلليج 

�لطبية بعجمان .
بوجٍه  بنا  يتعلق  �ملوؤمتر  �أن  ��شاف  و 
خ��ا���س ن���ظ���ًر� ل���زي���ادة م���ر�ك���ز �إع����ادة 
�ل��ت��اأه��ي��ل �خل��ا���ش��ة و�ل��ع��ام��ة يف دول��ة 

�الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و ك��ان 
�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي قد 
بناء  مناق�شة  تر�شية  موؤخًر�  �عتمد 
مركز �أبوظبي للتاأهيل �لطبي بقيمة 
596 مليون درهم �إمار�تي و من �ملقرر 

�أن ي�شم هذ� �ملركز 149 �شريًر�.

�أنه  �لنعيمي  يو�شف  �لدكتور  �أب��ان  و 
�الإم��ار�ت  دول��ة  للمر�شى يف  �شيحقق 
من  ��شتفادة  �أق�شى  �ملتحدة  �لعربية 
�ل����و�ردة يف ه��ذ� �مللتقى و  �مل��ع��ل��وم��ات 
�ل��ت��ط��ور�ت  ب��اأح��دث  لتمتعهم  ن��ظ��ًر� 
و�لتقنيات يف جمال �لع�ج �لطبيعي 

للمتخ�ش�شني  �لتاأهيل ميكن  و�إعادة 
�إع��ادة  �ل�شحية يف جمال  �لرعاية  يف 
�لتاأهيل ترجمة هذه �ملعرفة �ملتقدمة 
يف ت��زوي��د �ملر�شى يف دول��ة �الإم���ار�ت 
�لعربية �ملتحدة بخطة �لع�ج �الأكرث 

فعالية قدر �الإمكان .

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور حازم �لبب�وي 
�أم���ن  �أن  رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �مل�����ش��ري 
من  �لعربي  �خلليج  دول  و��شتقر�ر 

�أمن و��شتقر�ر م�شر �لقومي.
ج��اء ذل��ك خ���ل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
�لذي عقده رئي�س �ل��وزر�ء �مل�شري 
م�شاء �م�س بفندق )�شانت ريجي�س 

�أبوظبي(.
�مل�شرية  �لع�قات  �إن  وقال معاليه 
�الإمار�تية عميقة وقدمية ووثيقة.. 
�أخ����ذت  �الإم��������ار�ت  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
مبادرة �شجاعة وقوية وو��شحة يف 

دعم م�شر �شيا�شيا و�قت�شاديا.

و�أ�����ش����اف �ل���دك���ت���ور �ل���ب���ب����وي �ن 
جم������االت �ل���ت���ع���اون ب����ني �ل��ب��ل��دي��ن 
�أكرب مما هو موجود حاليا ونتطلع 
جل����ذب �مل���زي���د م���ن �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�الإمار�تية ويف �شتى �ملجاالت ��شافة 
�ىل �لتعاون بني �لقطاع �خلا�س يف 
�لبلدين وزيادة �ال�شتثمار�ت بينهما 
�المار�تية  �الإ�شثمار�ت  متثل  حيث 
ث���اين �أك����رب ����ش��ت��ث��م��ار�ت ع��رب��ي��ة يف 

م�شر.
�الإم������ار�ت  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
�لطاقة  لها خ��ربة كبرية يف جم��ال 
و�لطاقة �ملتجددة وم�شر ي�شرها �ن 
خا�شة  �خل��رب�ت  تلك  من  ت�شتفيد 
يف �ل���ري���ف �مل�����ش��ري �ل�����ذي ي��ح��ت��اج 

�ل��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  �ل��ت��ن��وي��ع يف  �إىل 
و�النارة .. الفتا �إىل �ن �لدعم �لذي 
���ش��ت��ق��دم��ة �الإم���������ار�ت وم����ن خ���ل 
�التفاقية �ملوقعة �ش�شمل دعم قطاع 

�لطاقة.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادر�ت  وب�����ش��اأن 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �الأع��ل��ى 
حاكم �ل�شارقة جتاه �لعلم و�لثقافة 
يف م�����ش��ر ق����ال م��ع��ال��ي��ه: ال حت��ت��اج 
فهو  �شموه  م��ب��ادر�ت  ع��ن  للحديث 
م���ن �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل����ر�ئ����دة �ل��ت��ى 
حتر�س على رعاية �لعلم و�لثقافة 
ك��ث��رية يف �ملحافظة  ����ش��ه��ام��ات  ول��ه 
ع��ل��ى �ل��ك��ل��ي��ات و�مل���ت���اح���ف ودع��م��ه��ا 

وتطويرها يف م�شر .
�إن ما  �ل���ب���ب����وي  �ل���دك���ت���ور  وق�����ال 
ي����ق����دم مل�������ش���ر م�����ن دع������م �من������ا ه��و 
نتيجة تفاهم جماعي من قبل دول 
�خلليج �لعربي ولي�س عم� منفرد� 
�ل��دول غري  ن�شتفيد من  �ن  وناأمل 
و�ل��ت��ط��ور  بالتكنولوجيا  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شياحة و�مل�شاريع  �لفني وت�شجيع 

�مل�شرتكة.
ق��ال: لدينا  �لتظاهر  وح��ول قانون 
على  عر�شت  للقانون  �أوىل  م�شودة 
حلقوق  �مل�����ش��ري  �ل��ق��وم��ي  �ملجل�س 
�الن�شان ومتت مناق�شته يف جمل�س 
ي��ح��ت��اج �ىل  �الم����ر  �ن  �ال  �ل������وزر�ء 
�ملزيد من �ملناق�شات ب�شاأنه.. م�شري� 

�ن  على  عاما  تو�فقا  هناك  �أن  �ىل 
�لتظاهر من �حلقوق �لعامة ولكن 
�م��ا قانون  وف��ق �شو�بط حم���ددة.. 
يتم  مل  م�شروعا  ز�ل  فما  �الره���اب 

مناق�شته �ىل �الآن.
 30 ث���ورة  �أن  �إىل  �ل��ب��ب���وي  ون���وه 
يف  لي�س  ف��ارق��ة  حلظة  كانت  يونيو 
م�شر فقط و�منا يف �ملنطقة وكانت 
جتربة غنية وقا�شية فقد جاء نظام 
و�خ��ت��رب  معينة  �ي��دل��وج��ي��ة  يحمل 
و�أ�شاء  موفقا  يكن  مل  �أن��ه  �ال  فيها 

لنف�شه ولكافة �الطر�ف �الخرى.
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ال����ش���ت���ق���ر�ر  �ن  و�أك�������د 
بتحقيق  يبد�أ  مب�شر  و�القت�شادي 

�الأمن. 

•• ابوظبي- الفجر

متا�شياً مع مبادر�تها �لعاملية لرب�مج 
كليف�ند  ت��و����ش��ل  �لطبي  �لتعليم 
كلينيك ومقرها والية �أوهايو دعمها 
ملوؤمتر �أبوظبي �لطبي و�لذي يعقد 
يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س 
يف �أبوظبي من 27 �إىل 29 �أكتوبر 
�إن���ف���ورم���ا  م����ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م   2013
هذ�  يعد  و  �حليوية  �لعلوم  ملعار�س 
�أبوظبي  يف  �ل��ر�ئ��د  �لطبي  �مل��وؤمت��ر 
�لذي  �خلام�س  �ملوؤمتر  �ل�شنة  لهذه 
ومتنحه  كلينيك  كليف�ند  تدعمه 
مركز�لتعليم  خ���ل  م��ن  �الع��ت��م��اد 

�مل�شتمر �لتابع لها. 
وتركز كليف�ند كلينيك م�شاركتها 
�ل��ط��ب��ي على  �ب���وظ���ب���ي  يف م���وؤمت���ر 
و�لطب  �ل��ط��و�رئ  ط��ب  مو�شوعات 
�ل�����ري�����ا������ش�����ي وج�������ر�ح�������ة �ل����ع����ظ����ام 

و�لروماتيزم و�المر��س �ملعدية من 
خ�ل م�شاركة عدد من �أبرز �الأطباء 
من كليف�ند كلينيك �أوهايو باإلقاء 
�لرعاية  موؤمتر  عدة حما�شر�ت يف 
�ل�����ش��ح��ي��ة �الأول����ي����ة خ�����ل م��وؤمت��ر 
�ل��دك��ت��ور  �ل��ط��ب��ي و منهم  �أب��وظ��ب��ي 
�لرعاية  مدير  ت�شيانفلوكو  �ألفريد 
�الأول������ي������ة و�ل�����ط�����ب �ل����ري����ا�����ش����ي يف 
�لريا�شي  كلينيك  كليف�ند  مركز 
كاردونا  لي�شيت  و�لدكتورة  �ل�شحي 
رئ��ي�����ش��ة ق�����ش��م �الأم�����ر�������س �مل��ع��دي��ة 
ف��ل��وري��د�  يف  كلينيك  ك��ل��ي��ف���ن��د  يف 
و�ل���دك���ت���ور ف���رين���ون ل���ني م���ن ق�شم 
�لطب �لفيزيائي و�لتاأهيل و�لدكتور 
�الأ���ش��ت��اذ  ه�شتي  م��اي��ك��ل  ف��ري��دري��ك 
كليف�ند  بكلية  �ل��ط��ب  يف  �مل�شاعد 
كلينك لرينر للطب يف جامعة كي�س 
وي�شرتن ريزيرف وطبيب �لطو�رئ 

وغريهم من �الأطباء.

�عتماد�ت  كلينيك  كليف�ند  متنح 
موؤمتر  �شمن  �ملختلفة  للموؤمتر�ت 
ث�ثة  ميتد  �ل��ذي  �لطبي  �أبوظبي 
�أي�������ام م���ث���ل م����وؤمت����ر ط����ب �الأ�����ش����رة 
وموؤمتر  و�ملفا�شل  �لعظام  وموؤمتر 
ط���ب �ل����ط����و�رئ وم����وؤمت����ر ���ش���م��ة 
�لفيزيائي  �لطب  وم��وؤمت��ر  �ملر�شى 

و�إعادة �لتاأهيل.
و ق��ال �ل��دك��ت��ور ول��ي��ام ك���اري رئي�س 
للتعليم  كلينيك  كليف�ند  م��رك��ز 
�مل�شتمر: ي�شرنا من خ�ل �حل�شور 
�ل�����ق�����وي ل���ك���ل���ي���ف����ن���د ك��ل��ي��ن��ي��ك يف 
�أب���وظ���ب���ي  �مل��ن��ط��ق��ة وب����االأخ���������س يف 
مو��شلة دعم بر�مج �لتعليم �لطبي 
�ل���رع���اي���ة  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف  �مل�����ش��ت��م��ر 
�ل�شحية و نحن فخورين بدورنا يف 
موؤمتر �أبوظبي �لطبي وهذه �ل�شنة 
�العتماد  فيها  نقدم  �لتي  �خلام�شة 
�لتعليمية يف  �لرب�مج  ون�شرف على 

�لرعاية  ومقدمي  ل�أطباء  �ملوؤمتر 
�لتعليم  م��رك��ز  ي�����ش��ارك  و  �ل�شحية 
�لطبي �مل�شتمر لدينا يف �لعديد من 
ومنح  �الخ��رى  �لتعليمية  �الأن�شطة 
�مل�شتمر،  �لطبي  �لتعليم  �عتماد�ت 
�إىل جانب �عتماد �لهيئات �ل�شحية 
�ملحلية يف �ملنطقة و نقوم بامل�شاركة 
�لتي ت�شم  و�لفعاليات  �الأح��د�ث  يف 
م��و���ش��وع��ات ق��ي��م��ة وح��دي��ث��ة تتعلق 
ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ي تهم 
�أح��دث  ت��وف��ري  ه��و  هدفنا  �ملنطقة. 
�لقائم  �لطبي  و�لتعليم  �مل�شتجد�ت 
ع��ل��ى �الأدل�������ة �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���ت���ي تتيح 
للعاملني يف جمال �لرعاية �ل�شحية 

تقدمي رعاية �أف�شل ملر�شاهم.
و�جلدير ذكره �أن كليف�ند كلينيك 
تعمل ب�شكل وثيق مع �شركة �أبوظبي 
على  �شحة   – �ل�شحية  للخدمات 
�لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  �إد�رة 

يف �أبوظبي منذ عام 2007.
كلينيك  كليف�ند  برنامج  يعترب  و 
قبل  م��ن  معتمد  �مل�شتمر  للتعليم 
�لطبي  للتعليم  �الع��ت��م��اد  جمل�س 
معظم  م�شاركة  ي�شاهم  و  �مل�شتمر 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  يف  �ملتخ�ش�شني 
�الأن�شطة  �لعامل يف  �أنحاء  يف جميع 
�ل���ع���ل���م���ي���ة يف حت��ق��ي��ق  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لتعليم  ب��ه م��ن  �مل��ع��رتف  �مل�����ش��ت��وى 
�ل��ط��ب��ي �مل�����ش��ت��م��ر ل�����ش��ق��ل �خل���رب�ت 
يف  �مل�شتجد�ت  �خ��ر  على  و�الط����ع 
جانب  �ىل  �لطبية  �ل��ف��روع  خمتلف 
ت����ب����ادل �خل��������رب�ت م����ع �ط����ب����اء م��ن 

خمتلف �لعامل.
و�أ�����ش����اف����ت م����اري����ا ه����ان����ت م���دي���رة 
م��رك��ز �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ط��ب��ي �ل����دويل يف 
�أن �ملوؤمتر�ت  �إىل  كليف�ند كلينيك 
ويحر�س  يلتزم  و�لطبية،  �لعلمية 
�الأط����ب����اء و�مل���دي���ري���ن �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

م�شاركة  على  كلينك  كليف�ند  يف 
خ���رب�ت���ه���م �ل�����ر�ئ�����دة يف م��و����ش��ي��ع 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة م���ث���ل جت��رب��ة 
و�ش�مة  و�جل��ودة  و�الد�رة  �ملر�شى 
�إد�رة  و  �مل�شتمر  �لتطوير  و  �ملر�شى 

�ل���ع����م���ة �ل���ت���ج���اري���ة و ت��خ��ف��ي�����س 
�ل��ت��ك��ل��ف��ة وغ����ريه����ا م����ن �مل��و����ش��ي��ع 
�لهامة و قد مت ت�شميم حما�شر�تنا 
لتحفيز �حلو�ر وتبادل �الآر�ء و�إثارة 
�الأ���ش��ئ��ل��ة �الأ���ش��ا���ش��ي��ة و �مل�����ش��اع��دة يف 

نقوم  و  �ل��ق��ر�ر  �شنع  عملية  توجيه 
بتقدمي �حللول و�ملبادئ �لتوجيهية 
�ل��ق��ائ��م��ة على  و�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�لعلمية �حلديثة من خ�ل  �الأدل��ة 

�ملتحدثني �ملرموقني يف �ملوؤمتر�ت.

•• دبي-وام:

�أقامت كليات �لتقنية �لعليا �شر�كة مهنية مع مايكرو�شوفت ب�شاأن �لتعاون 
�مل�شرتك لتزويد طلبة �لكليات باأحدث �لتقنيات �لتي تعزز عملية �لتعليم 
�لدر��شي  �ملنهاج  يف  �لنقالة  �لتقنيات  دم��ج  يف  �لكليات  وت�شاعد  و�لتعلم 
بفاعلية �أكرب. وجاءت هذه �ل�شر�كة نتيجة للمناق�شات بني �لطرفني على 
2013 يف دبي وتعزيز� ملبادرة �لتعليم  هام�س فعاليات معر�س جيتك�س 
 2013-2012 �لدر��شي  �لعام  خ�ل  بنجاح  �إط�قها  مت  �لتي  �لنقال 
بناء على توجيهات �لقيادة �لر�شيدة بالدولة بتطوير �لر�أ�شمال �لب�شري 
�ملهار�ت  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف  �لعاملة  �ملو�طنة  �لكو�در  و�إك�شاب 

�لتقنية �ملتطورة. وتهدف مبادرة �لتعليم �لنقال يف كليات �لتقنية �لعليا 
ب�شكل رئي�شي �إىل ��شتخد�م �لتقنيات �لنقالة لتو�شيع �آفاق عملية �لتعليم 
و�لتعلم لتتجاوز حدود �لف�شل �لدر��شي و�حلرم �جلامعي وذلك متكينا 
للطلبة للتعلم يف �أي مكان وزمان. ومبوجب هذه �التفاقية و�فقت �شركة 
�لنجاح  لتعزيز  �لعليا  �لتقنية  لكليات  �لدعم  توفري  على  مايكرو�شوفت 
و�لقدر�ت  �الإمكانات  ت�شخري  طريق  عن  �لنقال  �لتعليم  ملبادرة  �مل�شتمر 
للطرفني لغر�س حتويل عملية �لتعليم و�لتعلم يف جمال �لتعليم �لعايل 
و�إحد�ث نقلة نوعية. و�شتعمل �شركة مايكرو�شوفت على دعم �لكليات يف 
�ل�شبع  �لكليات  يف  �لدر��شي  �ملنهاج  يف  �حلديثة  �لتعليمية  �لتقنيات  دمج 
�لتعليمي  �مل�شمون  وتطوير  �ل��دول��ة  مناطق  خمتلف  يف  �ملنت�شرة  ع�شرة 

ب�شورة فاعلة. و�تفق �لطرفان على �لعمل �مل�شرتك على توفري �لتدريب 
الأدو�ت  و�الأفعل  �الأمثل  �ال�شتخد�م  على  �لتدري�س  هيئة  الأع�شاء  �ل���زم 
يف  �ل�شر�كة  ه��ذه  تنجح  �أن  �لطرفان  ويتوقع  �لنقال.  �لتعليم  وتقنيات 
بالدولة  �لتقني  �ل�شوق  �إىل  تابلت   8 ون��دوز  من  �جلديد  �جليل  �إح�شار 
لتعزيز وت�شهيل �لتعلم �لتعاوين و�لتفاعلي وتطوير مبادرة �لتعليم �لنقال 
يف �لكليات وفتح قنو�ت جديدة للح�شول على تطبيقات �لتعليم �لنقال يف 
�الإقليمي ل�شركة  �لعام  �ملدير  �للطيف  �شامر عبد  و�أع��رب  ون��دوز.  متجر 
�الإمار�ت  �لتام ل�شركته لتزويد طلبة  مايكرو�شوفت جلف عن �ال�شتعد�د 
ومايكرو�شوفت  تابلت   8 ون��دوز  مثل  �لتقنيات  باأحدث  �ملتحدة  �لعربية 
كليات  م��ع  وثيقة  ب�����ش��ورة  تعمل  �ل�شركة  �أن  مو�شحا   ..  365 �أوف��ي�����س 

�لتقنية �لعليا لتوفري �لتطبيقات �لتعليمية �لنقالة الأكرب عدد ممكن من 
طلبة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

من جانبه قال �شعادة �لدكتور طيب كمايل مدير كليات �لتقنية �لعليا �إن 
كليات �لتقنية �لعليا تلتزم بتوفري جتربة تعليمية تقنية عاملية �مل�شتوى 
ومو�كبة  �لعمل  ب�شوق  ل�لتحاق  �الأم��ث��ل  �الإع����د�د  الإع��د�ده��م  لطلبتها 

�قت�شاد �ملعرفة �لتناف�شي.
و�أ�شاف �إن هذه �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية مع مايكرو�شوفت �شتتيح للكليات 
�إك�شاب  ي�شمن  مب��ا  �لتعليم  يف  �الإب����د�ع  على  تركيزها  ل��زي��ادة  �لفر�شة 
�لطلبة �شهولة �لتكيف و�لوعي �لعوملي و�ملهار�ت �لتقنية و�لتفكري �لناقد 

للم�شاهمة ب�شورة فاعلة يف م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة بالدولة. 

فعاليات جديدة مبهرجان االإمارات الدويل للنخيل والتمر 2013
•• اأبوظبي-وام:

�����ش���ت���ح���دث���ت �ل���ل���ج���ن���ة �مل��ن��ظ��م��ة 
ملهرجان �الإمار�ت �لدويل للنخيل 
�ل�����ش��اد���ش��ة للعام  ب���دورت���ه  و�ل��ت��م��ر 
2013 - و�لذي يقام حتت رعاية 
كرمية من �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��������وزر�ء وزي�����ر �����ش����وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة 
رئي�س جمل�س �إد�رة جهاز �أبوظبي 
ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة خ����ل �ل��ف��رتة 
�ملقبل  ن��وف��م��رب   26 �ىل   21 م��ن 
مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س 
- عدد� من �لفعاليات �الجتماعية 
و�الأن�����ش��ط��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة 
لها  وخ�ش�شت  �جل��دي��دة  و�لفنية 
مرت   3000 جت������اوزت  م�����ش��اح��ة 

مربع من م�شاحة �ملهرجان.
وت�شهد �لدورة �ملقبلة من �ملهرجان 
- ح�شب �للجنة �ملنظمة - عرو�شا 
على خمتلف  وخ�شومات ح�شرية 
�ل��ت��م��ور �ىل ج��ان��ب �شت  �أ���ش��ن��اف 
ف��ع��ال��ي��ات ج���دي���دة ك��ل��ي��ا ومم��ي��زة 
ت���ت���ن���وع م����ا ب����ني �ل����و�ح����ة �مل��ح��ل��ي��ة 

�شكل  على  �شممت  �لتي  �لثقافية 
خ��ارط��ة دول���ة �الإم�����ار�ت �شتعر�س 
�أن�������و�ع خم��ت��ل��ف��ة م���ن �شجر  ف��ي��ه��ا 
فعالية  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ن��خ��ي��ل 
على  �شت�شيد  �لتي  �لعلمية  �ملتاهة 
�شكل مترة �شيو�شع على جدر�نها 
الإر���ش��اد  تعليمية  ���ش��ور  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�شحيح  �الجت����اه  ع��ن  �ل�����ش��ي��وف 
ل��ل��خ��روج ب���اأك���رب ق����در مم��ك��ن من 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة ع��ن �لتمر 

و�شجرة �لنخيل.
فعالية  �أي�شا  �ملهرجان  ويت�شمن 
خ�لها  و�شيتم  �الختبار�ت  ز�وي��ة 
و����ش���ع ���ش��ا���ش��ة ع���م����ق���ة ت��ع��ر���س 
�ملتعلقة  �الأ���ش��ئ��ل��ة  م���ن  جم��م��وع��ة 
بالتمر ليجيب عنها �لزو�ر �لذين 
���ش��ي��ح�����ش��ل��ون ع��ل��ى ج���و�ئ���ز قيمة 
حائط  فعالية  جانب  �ىل  خ�لها 
�ل����ز�ئ����ر وه����ي ع���ب���ارة ع���ن ل��وح��ان 
ك���ب���ري�ن ت��و���ش��ع ع��ل��ي��ه��م��ا ر���ش��ائ��ل 
�ل�������زو�ر ومت��ن��ح��ه��م ف��ر���ش��ة ت��رك 
ر�شائل ق�شرية مكتوبة بخط �ليد 

لتبقى ع�مة د�ئمة للذكرى.
وقال حممد ج�ل �لري�شي رئي�س 

�نه مت  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة 
�ملتعددة  �ملهرجان  فعاليات  �ختيار 
تنال  ك��ي  فائقة  بعناية  و�مل�����ش��وق��ة 
�ملجتمع و�شممت  فئات  كافة  ر�شا 
ل����ت����ت�����ءم م�����ع ج���م���ي���ع �الأع�����م�����ار 
..م�شري� �ىل �ن �ملهرجان يت�شمن 
متحفا يك�شف حقائق مثرية حول 
ت���اري���خ �ل��ن��خ��ي��ل و�ل���ت���م���ر وت���اري���خ 
و�لطرق  �لزر�عة و�حل�شاد  عملية 
من  �مل�����ش��ت��ق��ات  ل�شناعة  �ملختلفة 
للز�ئر  يتيح  مم��ا  و�لتمر  �لنخيل 
�ملعلومات  م��ن  ق��در  �أك��رب  �كت�شاف 

عن �ل�شجرة �ملباركة وثمارها.
و�أ������ش�����اف ع��م��ل��ن��ا ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
ت��ك��ون  �أن  ع���ل���ى  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل����ه����ات 
و�شاملة  كاملة  �ملهرجان  فعاليات 
ل��ي�����ش��ك��ل �مل���ه���رج���ان حم��ط��ة ه��ام��ة 
وفر�شة مميزة لبناء �ل�شر�كة بني 
�ل��ع��ار���ش��ني و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��دول��ي��ة 
�ل��ت��ج��اري��ة وت��ع��زي��ز �ل��ت��و����ش��ل بني 
�ل�������ش���رك���ات �مل���ح���ل���ي���ة �الم����ارت����ي����ة 

و�لدولية .
�مل�شرح  فعالية  �ملهرجان  ويتخلل 
�لرت�ثي  �ل�شعبي  و�ملطبخ  �لوطني 

لتنظيم  خ�ش�شتا  منطقتان  وهما 
تر�ثية  وفعاليات  متنوعة  ب��ر�م��ج 
وحم��ل��ي��ة م���ع ل��ق��ط��ات ف��ل��ك��ل��وري��ة 
باالإ�شافة  ل�أطفال  وم�شرحيات 
�إىل فقرة عرو�س �الأزياء �ل�شعبية 
�الإم��ارت��ي��ة وع��رو���س �ل��ر���ش��م على 
�ل�����رم�����ال ع���������وة ع���ل���ى ع���رو����س 
�مل�����و�د و�الأ����ش���ك���ال �ل��ت��ي مت �إع����ادة 
��شتخد�مها وتدويرها من �لنخلة 
فخ�ش�شت  �ل�شعبي  �ملطبخ  ..�أم���ا 
�مل��اأك��والت وطهي  فعالياته الإع��د�د 
�ل���ت���م���ور ع���ل���ى ي����د ك���ب���ار �ل��ط��ه��اة 
�مل���ع���روف���ني م����ن خم��ت��ل��ف �أرج������اء 

�لدول �لعربية.
يعقد  �ل��ذي   - �ملهرجان  كما ي�شم 
بالتز�من مع معر�س �شيال �ل�شرق 
�الأو�شط ل�أغذية 2013 بتنظيم 
�لغذ�ئية  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة �أ����ش���دق���اء 
�ل���ن���خ���ل���ة وت���ن���ف���ي���ذ ����ش���رك���ة ���ش��ي��ال 
فعاليات  بع�س   - �الأو�شط  �ل�شرق 
�ل�شنو�ت �ملا�شية �لتي نالت �شعبية 
كبرية �أبرزها منطقة تذوق �لتمور 
ومنطقة ت�شلق �شجر �لنخيل وهي 

�ل��دور�ت  يف  جناحا  �أثبتت  فعالية 
�مل��ا���ش��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة ط��ه��ي �ل��ت��م��ور 
�الط���ف���ال  م��ن��ط��ق��ة  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
�لفوتوغر�فية  �ل�شور  وم�شابقة 
و�خل��ي��م �ل��رت�ث��ي��ة وط��ه��ي �لقهوة 
و�حل�����ل�����وى �الإم�����ارت�����ي�����ة وك���ذل���ك 
�ليدوية و�شتخ�ش�س عدة  �حلرف 
�أي مترة  كمعرفة  لل�شغار  �أن�شطة 
الأي نخلة يف �أ�شرع وقت ممكن كما 
�شتقام لعبة �أحجية عم�قة تخترب 

ذكاء �الأطفال ومتنحهم �ملرح.
رقما  �ملهرجان  ي�شجل  �أن  ويتوقع 
م�شتوى  على  �حل�شور  من  كبري� 
خ�ل  و�ل��زو�ر  �لعار�شة  �ل�شركات 
ه����ذه �ل�������دورة م���ن �مل���ع���ر����س و�أن 
عار�شا   175 �أكرث من  ي�شتقطب 
ي��ن��ت��م��ون مل���ا ي��زي��د ع���ن 15 دول���ة 
ف�ش� عن 25 �ألف ز�ئر يجمعون 
�أهم �ملخت�شني و�خلرب�ء يف جمال 
���ش��ن��اع��ة �ل���ت���م���ور ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 
�مل���ن���ط���ق���ة و�ل������ع������امل ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
و�ل���وق���وف  �ملهرج�����������������������ان  يف 
�لتي  �الإ�شاف�����������ات  �أح����دث  ع��ل��ى 

�شي�شملها. 

•• دبي-وام:

�أغلقت وز�رة �لبيئة و�ملياه ك�شارتني 
ملدة ث�ثة �أ�شهر ومت �إنذ�ر ك�شارتني 
منطقة  يف  �أ�شبوعني  مل��دة  �أخ��ري��ني 
م�����ش��ف��وت ب����اإم����ارة ع��ج��م��ان وذل���ك 

�لليلية  �ل��زي��ار�ت  تقارير  على  بناء 
�ملفاجئة �لتي قام بها خمت�شون من 
و�ملحاجر  �لك�شار�ت  ملو�قع  �ل���وز�رة 
مع  وبالتن�شيق  باملنطقة  �ل��ك��ائ��ن��ة 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط عجمان.

وتبني من خ�ل �لزيار�ت خمالفة 

بع�س �لك�شار�ت الأحكام قر�ر جمل�س 
 2008 ل�����ش��ن��ة   20 رق����م  �ل�������وزر�ء 
يف ����ش���اأن ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل �ل��ك�����ش��ار�ت 
و�لقر�ر  منتجاتها  ونقل  و�ملحاجر 
 2010 110 ل�شنة  �ل���وز�ري رق��م 
يف �شاأن �خلطوط �الإر�شادية �ملنظمة 
و�خل����ا�����ش����ة ب��ت��خ��ط��ي��ط وت�����ش��غ��ي��ل 
يف  �لعاملة  �ملن�شاآت  �أع��م��ال  وتنفيذ 

جمال �لك�شار�ت و�ملقالع.
مت  �للتني  للك�شارتني  ي�شمح  ول��ن 
�إغ����ق���ه���م���ا مب����ع����اودة ع��م��ل��ي��ات��ه��م��ا 
ب��ع��د �ن��ق�����ش��اء ف����رتة �الإغ��������ق �إال 
من  و�لتاأكد  عليهما  �لتفتي�س  بعد 
خ���ل  وم���ن  �أو���ش��اع��ه��م��ا.  ت�شحيح 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ف��ت��ي�����س ل��وح��ظ وج���ود 
جميع  م��ن  كثيفة  غ��ب��ار  �ن��ب��ع��اث��ات 
�أج����ز�ء �ل��ك�����ش��ارت��ني وع���دم �الل��ت��ز�م 
بنظام �ل�شحة و�ل�ش�مة للعاملني 
باملو�قع وعدم توفر �الإنارة �لكافية 
�أو مهند�س  وال يوجد فني خمت�س 
�أثناء �لزيارة �إىل جانب عدم تركيب 
كمية  قيا�س  جهاز  �لك�شارتني  كلتا 
�لغبار بي �م 10 وعدم ر�س �ملناطق 

�لت�شغيلية باملياه.

البيئة واملياه تغلق ك�شارتني ملدة ثالثة اأ�شهر يف م�شفوت
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العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/381  عقاري كلي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد عبد�لرحيم 
�لعطار    جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�شركة �م�ك للتمويل ) �س م ع(   قد 
�لبيع و�ل�شر�ء و�خلا�س بالوحدة  �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد 
�ملدعى  و�ل��ز�م  �ل تي- كي 1-2 بي- 1008( بربج في�شتا ديل الجو  �ل�شكنية رقم ) جي 
عليه مببلغ 637.218 درهم باال�شافة �ىل مبلغ 313.981.58 درهم على �شبيل  �لتعوي�س 
�ملو�فق  ي��وم �الح��د  لها جل�شة  و�مل�شاريف و�الت��ع��اب.    وح��ددت  و�لر�شوم  �ل�شرر،،  عن 
2013/11/10 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بث�ثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/897  عقاري كلي            

�ىل �ملدعى عليه / 1 - �حمد عبد�لرحيم �لعطار مالك موؤ�ش�شة عقار�ت �حمد 
عبد�لرحيم �ل��ع��ط��ار    جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/���ش��رك��ة �م���ك 
بالت�شديق  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  ع(    م  �س   ( للتمويل 
و  �لتحكيمية حتت �الرق��ام )2010/237(  �لدعاوي  �ل�شادر يف  �ملحكم  على حكم 
عليه  �ملدعى  وحتميل  �ل��دويل  للتحكيم  دب��ي  مركز  من  و�ل�شادر   )2010/243(
�لر�شوم و�مل�شاريف وبدل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2013/11/13 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل. 
ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/792  عمايل كلي            
�القامة مبا  نفارو  جمهول حمل  تيمبا  برينت   -  1  / عليه   �ملدعى  �ىل 
�هلل  مال  نا�شر  وميثله:  فردية(  )موؤ�ش�شة  �لربكات-  �ملدعي/نظار�ت  �ن 
�ملطالبة بندب خبري  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  غ��امن  قد  حممد 
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س 
�ملو�فق  �ل�شكوى )2013/149222(.  وح��ددت لها جل�شة يوم �الثنني  رقم 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1.A.2 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2013/11/4
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل. .  
ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/630  عمايل كلي            
�ىل �ملدعى عليه  / 1 - خلفان �ل�شاعر ل��شباغ �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/�فتخار �حمد حممد ن��و�ز   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23200 دره��م( وتذكرة قدوم وع��وده �ىل 
موطنه مببلغ  )4000 درهم( و�لز�م �ملدعى عليها بان تعطي �شهادة خربة طو�ل 
�ملعجل  بالنفاذ  و�مل�شاريف و�شمول �حلكم  بالر�شوم  و�لز�مها  فرتة عمله لديها 
ب�كفالة. رقم �ل�شكوى )2013/148461(. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/11/11 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.   
ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3719  عمايل جزئي            

������س.ذ.م.م  جمهول  �ىل �مل��دع��ى عليه  / 1 - دي��ارن��ا للنقل �ل���ربي �ل��ع��ام 
عليك  �ق��ام  قد  قا�شم  رو�شتم  خ��ان  �ملدعي/حممد  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )53331 درهم( 
�ل�شكوى   رق��م  و�مل�شاريف-  و�لر�شوم  )2000دره���م(  مببلغ  ع��وده  وتذكرة 
 2013/11/17 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/153329(
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.   
ق�سم الق�سايا العمالية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/309  جتاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه  / 1 - �شركة �وي�شرت للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/عائ�شة عبد�ملح�شن �شلمان علي بوحمد وميثله: حممد 
�شيف عبيد علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ببط�ن 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  كلي  جتاري   2009/1324 رقم  بالدعوى  �خل�شومة  �نعقاد 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء �ملو�فق2013/11/19 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.   
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3693  عمايل جزئي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �ن فوغ جين�س بيوتي �شنرت   جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/كابي �شحاده جرب� �ملتو��شي وميثله: حمد�ن عبد�هلل حممد �بر�هيم 
بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �شياح   
توؤدي له مبلغ 78814 درهم. وبالر�شوم و�مل�شاريف. �ل�شكوى رقم 2013/153656(    
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/10/31 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
�لقا�شي   لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3651  عمايل جزئي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �ك�شلن�س جرني�شن ل��شتثمار- �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/مريفيت عبده حممد �حمد بجه قد �قام عليك �لدعوى 
دره��م.   69211 مبلغ  ل��ه  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2013/154179( رقم  �ل�شكوى  و�مل�شاريف.  وبالر�شوم 
فانت  ل��ذ�  �لقا�شي    مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/10/31 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2955  عمايل جزئي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - دى �ت�س �شى �ن للمقاوالت-ذ.م.م    جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/عبد�هلل �حمد عبد�هلل ح�شن وميثله: عبد�هلل ح�شن �حمد طاهر 
له مبلغ  ت��وؤدي  بان  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد 
)14267 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�ل�شكوى رقم )2013/147575(.  وحددت 
 ch1.A.5 لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/3 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
�لقا�شي   لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1006 جتاري كلي              
�لتاجى  علي  با�شم   -2 �اللكهربائية  للوحات  باوركون   -  1 عليهم/  �ملدعى  �ىل 
�ل��ف��اروق��ي 3- �شعد ف��ائ��ق �ل��ط��اه��ر   جم��ه��ويل  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/
�قام  �ملطوع قد  �لكرزون وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد  ف��وؤ�د  با�شل ح��ازم 
�ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
�لث�ثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه 
�ملو�فق 2013/11/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/638 احوال نف�س م�سلمني                

�القامة مبا  1 - منري حاجي يعقوب جمهول  حمل  �ملدعى عليه/  �ىل 
�ن �ملدعي/حياء عقيل حممد عقيل وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد 
�ملطوع   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باثبات تطليق �ملدعي 
وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  للمدعية  عليه 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/11/11 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة  لها 
ch1.C.13 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة 

�يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/596  ا�ستئناف مدين

ب�شركة  �شائق  �ل�شيد-  حممد  حممد  م�شطفى   -1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول   �لثقيلة  بال�شاحنات  �مل��و�د  لنقل  �حمد  عو�س 
ذ.م.م وميثله:  �لثقيلة  بال�شاحنات  �مل��و�د  لنقل  �مل�شتاأنف / عو�س �حمد  �ن 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ل�شيوي  عبد�لد�ئم  جماهد  حمدي 
بتاريخ 2013/6/26  وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2012/1271 مدين جزئي 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/10/31 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شه 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/59   جتاري كلي              

�ىل �ملحكوم عليهما /1- كري�شنا كومار الك�شمي نار�ين 2- ر�متا كري�شنا كومار جمهويل 
يف   2013/6/18 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة   حمل 
�لعقد  بف�شخ  �وال:  ع  م  �س  للتمويل  �م���ك  �شركة  ل�شالح/  �ع���ه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
عبارة  و�شطب  �ملدعية  �ىل  وت�شليمها   )1704( رق��م  �لوحدة  عن  �لطرفني  بني  �مل��ربم 
�اليجارة �ملنتهية بالتملك �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لوحدة من �شج�ت د�ئرة �الر��شي 
و�الم�ك. ثانيا: �لز�م �ملدعى عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )922.117.54 
�مل��ح��ام��اة.    حكما مبثابة  �ل��ف دره��م مقابل �تعاب  دره��م( و�لر�شوم و�مل�شايف ومبلغ 
�حل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�الع�ن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/54 طلب بيع مال مرهون )تنفيذ(
 مو�شوع �لق�شية: طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن �شقة باملز�د �لعلني طبقا 
رقم  �لقانون  و�الم���ك مبوجب  �الر��شي  د�ئ��رة  بها لدى  �ملعمول  ل�جر�ء�ت 
14 �شنة 2008 ب�شان �لرهن �لتاميني يف �مارة دبي   ملطلوب �ع�نه �ملنفذ �شده 
/1- لطف هلل ر�شول �ميدي جمهول حمل �القامة- مو�شوع �الع�ن: نعلنكم 
بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن نوع �لعقار: �شقة �شكنية- 
�ملنطقة: رقة �لبطني- رقم �الر�س- 411- رقم �ملبني : 2- ��شم �ملبنى - �عمار 
تاور 2- رقم �لعقار: 1405 رقم �لطابق : 14 - �مل�شاحة : 316.71 مرت مربع حتت 
يد د�ئرة �الر��شي و�الم�ك وفاء للمبلغ �ملطالب به وذلك مبا جاء فيه ونفاذ 

مفعولة قانونا.   
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/399 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ خرم �شاهز�د حممد يون�س  �جلن�شية: باك�شتان   �ملنفذ �شده : 
حمل �بو حيدر للخر�ط �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �ع�نه: حمل �بو حيدر 
للخر�ط �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3224 عم جز- م ع- ب- �أظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/10 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �ع�ه، تفاديا التخاذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2123 تنفيذ عمايل
ف��رع   جمهول حمل  �ملنفذ ���ش��ده/1- بيت �لبرتجي �لطبية- �س ذ.م.م-  �ىل 
حممد  حمد�ن  وميثله:  �ملو�شوي  ح�شن  علي  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�ملذكورة �ع�ه  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �ل�شام�شي  قد  حمد�ن عبد�هلل 
�و  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )53192(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
  . �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م(   4385( مبلغ  �ىل  باال�شافة  �ملحكمة  خزينة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/287  ا�ستئناف مدين

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1- مونيكا هيلني �ور�شوال ر�يلر2- �شركة مايل 
مر�بط  /ط��ارق  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  لل�شياحة  
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  ع��ب��د�هلل  ع��ب��د�هلل خمي�س  ب��در  وميثله: 
  2013/3/26 بتاريخ  كلي  م��دين   2007/856 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
 10.00 �ل�شاعة   2013/11/17 �ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/513  جتاري جزئي            
�����س.ذ.م.م(  جمهول   ( �لفنية  �ل���و�دي ل�عمال  �ملدعى عليه / 1 - �شركة  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/خريية حممد زوجة ر��شد �شعيد �خلمري وميثله: 
�ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة  �ق��ام عليك  ب��در ع��ب��د�هلل خمي�س ع��ب��د�هلل   ق��د 
بالز�م �ملدعى عليهما مببلغ وقدره )70.000 درهم( و�لر�شم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   
وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/11/6 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بث�ثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1218  جتاري كلي            

حممد  و�ئ���ل   -2 ع���ون��ة  م�شطفى  حم��م��ود  مهند   -  1  / عليهما  �مل��دع��ى  �ىل 
م�شطفى ع�ونه  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/طارق جا�شم عبد�هلل 
�ق���ام عليك  ب��در ع��ب��د�هلل خمي�س ع��ب��د�هلل   ق��د  جا�شم مكي �ل مكي ومي��ث��ل��ه: 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بتعيني حمكم يف �لدعوى مع �لز�م �ملدعي عليهم 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
2013/11/11 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.  
ق�سم الق�سايا التجارية    

حماكم دبي
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العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/510  جتاري جزئي            
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - هدى �شرور �شامل فريوز �بو حلقي �ل�شحي جمهول  حمل 
ع - وميثلها- حممد عبد�هلل جمعة  م  �لتمويل �س  �مل��دع��ي/د�ر  �ن  �القامة مبا 
�لقبي�شي وميثله: ر��شد عبد�هلل علي بن عرب قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )89.268 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   
وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2013/10/29 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.  
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العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/914 عقاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة 1325994 �لبريتا ليمتد  جمهول  حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/�شركة �لد�نة ريل �ي�شتيت ليمتد وميثله: �حمد ح�شن رم�شان 
�ل علي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ببط�ن �شرط �لتحكيم 
�لو�رد باتفاقية �لبيع و�ل�شر�ء لعدد 8 وحد�ت و�ملوؤرخة يف2007/12/26 وب�شفة 
دبي  مركز  ل��دى  و�مل��ن��ط��ورة   2012/78 رق��م  �لتحكيم  دع��وى  بوقف  م�شتعجلة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملاثلة   �لدعوى  يف  حكم  �شدور  حلني  �ل��دويل  للتحكيم 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/11/18 
�ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة .  
ق�سم الدعاوي العقارية      
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العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/972 عقاري كلي              

�ت�س  جمهول  حمل  بي  �م  �نف�شتمنت جي  كابيتال  �لرتناتيف   -  1 �ملدعى عليه/  �ىل 
ح�شن  �حمد  وميثله:  �ل��ف��رد�ن  علي  �شيد  �شرف  �شيد  �ملدعي/ح�شني  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
رم�شان �ل علي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باحلكم بف�شخ �تفاق �لبيع 
وب��ال��ز�م �ملدعى عليها مببلغ وق��دره )4.279.454 دره��م(  �ل��دع��وى  �مل��ربم بني �ط��ر�ف 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى 
�ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/11/13 �ل�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل. علما �ن 

�لدعوى متت �عادتها للمر�فعة يف جل�شة �شابقة .  
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/814 عقاري كلي              

جمهول   ����س.ذ.م.م   �لعقاري  للتطوير  جلوبال  تنميات   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/مهدي حممد علي كام�ن جنار   قد �قام عليك 
 7378321( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  ريخ  تا 
2013/10/31 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.  
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف الدعوى رقم 2012/1771  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليهم/1- موؤ�ش�شة �شامل �ل�شويطي لتجارة �الدو�ت �ملنزلية ملالكها �شامل كاظم بو عذ�ر 
2- �شامل كاظم بو عذ�ر 3- نور �لكوثر للتجارة �لعامة  ���س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �شادر�ت �ير�ن- فرع �شارع �ل�شيخ ز�يد وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم    
مبا �ن �ملدعي : بنك �شادر�ت �ير�ن- فرع �شارع �ل�شيخ ز�يد  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �ع�ه وعليه 
وقبل  �ملحكمة  حكمت  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/10/21 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �مل�شريف- �شاحب �ل��دور يف �جل��دول تكون مهمته �الط���ع على 
�ور�ق �لدعوى وكافة �مل�شتند�ت �ملقدمة بها و�النتقال �ىل مقر �ملدعي �و �ي من �ملدعى عليهم �و 
�ي جهة ترى �شرورة �النتقال �ليها ل�ط�ع على �مل�شتند�ت. وذلك لتنفيذ �ملامورية وقدرت �مانة 
- موؤقته قدرها 15000 درهم كلفت �ملدعى �يد�عها خزينة �ملحكمة.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم 

 ch2E.21 خلمي�س �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
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وفد جامعة كولومبيا االأمريكية يطلع على اآليات عمل موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية
•• اأبوظبي-وام:

�الإجتماعي يف  �لعمل  كلية  وفد  �طلع 
خ�ل  �الأم��ريك��ي��ة  كولومبيا  جامعة 
زيارته موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية..على 
تاأتي  �ملوؤ�ش�شة.  �لعمل يف  و�شري  �آليات 
�لزيارة يف �إطار �شعي �ملوؤ�ش�شة للتعرف 
على ممار�شات �لعمل �الإجتماعي على 
م�شتوى �لعامل وتقدمي مفهوم �شامل 
ح���ول �خل��دم��ة �الإج��ت��م��اع��ي��ة و�الأط���ر 
و�مل��ن��ه��ج��ي��ات �مل��ت��ب��ع��ة يف ه����ذ� �ل�����ش��اأن 
موؤ�ش�شة  وكانت  �لعامل.  م�شتوى  على 
زيارة  خ�ل  نظمت  �الأ�شرية  �لتنمية 
�جتماعيا  م��ن��ت��دى  �جل��ام��ع��ي  �ل��وف��د 
ح����ول رح���ل���ة �ل��ع��م��ل �الإج���ت���م���اع���ي .. 
ح�����ش��ره م���ع���ايل ع��ل��ي ����ش���امل �ل��ك��ع��ب��ي 
�لتنمية  �أمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س 
�الأ����ش���ري���ة و���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ورة ه��اج��ر 
�حلو�شني ع�شو جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة 
و�����ش����ع����ادة م������رمي حم���م���د �ل��رم��ي��ث��ي 
�الأ�شرية.  �لتنمية  موؤ�ش�شة  عام  مدير 
وح�����ش��ره م��ن ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا كل 
عميد  تاكامور�  جانيت  �لدكتورة  من 
�ل��ع��م��ل �الج��ت��م��اع��ي يف جامعة  ك��ل��ي��ة 

�لبا�شل  نبيلة  �ل��دك��ت��ورة  و  كولومبيا 
�أ���ش��ت��اذ وم�����ش��اع��د م��دي��ر م��رك��ز تعليم 
�الأردن  يف  �ملتميز  �الجتماعي  �لعمل 
و�لتابع جلامعة كولومبيا يف نيويورك 
وحممد �لعمو�س مدير معهد ممار�شة 
�لعاملي  كولومبيا  م��رك��ز  يف  �لتنمية 
بجانب  �الأردن  �الأو���ش��ط يف  �ل�شرق  يف 
و�الإد�ر�ت  �ل���دو�ئ���ر  م����در�ء  م��ن  ع���دد 
�ل��ت��ن��م��ي��ة  و�ل���ع���ام���ل���ني يف م���وؤ����ش�������ش���ة 
�شعادة مرمي حممد  �الأ�شرية. وقالت 
�ل��رم��ي��ث��ي يف ك��ل��م��ت��ه��ا خ�����ل �ف��ت��ت��اح 
�الأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �إن  �ملنتدى 
�شمو  ب��ت��وج��ي��ه��ات  عملها  يف  ت�شتنري 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�الحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �الأعلى 
رئي�شة  �الأ����ش���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�لطفولة  ل�أمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
تكون  �أن  على  �شموها  حت��ر���س  حيث 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��م��ن �ل��ه��ي��ئ��ات �مل��ت��م��ي��زة 
تقدمها  �ل��ت��ي  وب��ر�جم��ه��ا  �أد�ئ���ه���ا  يف 
ل�أ�شرة و�ملجتمع. و�أ�شافت �أن �إ�شر�ر 
�ملوؤ�ش�شة على �لعمل �لدوؤوب لتحقيق 
ن���ت���ائ���ج م��ل��م��و���ش��ة خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع 
وتاأمني خدمات مبتكرة..يوؤكد �لتز�م 

و�خلدمات  �لرب�مج  بتقدمي  �ملوؤ�ش�شة 
�لعمق  وذ�ت  �ملتخ�ش�شة  �الإجتماعية 
�ل��ع��ل��م��ي �مل���درو����س �ل����ذي ي�����ش��ع��ى �إىل 
تعزيز دور �الأ�شرة يف �ملجتمع. و�أعربت 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب��ال�����ش��ر�ك��ة م��ع جامعة 
ك��ول��وم��ب��ي��ا و�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت��ب��ادل 
�لعمل  �خل����رب�ت و�مل��ع��رف��ة يف جم���ال 
�أن �مل��ن��ت��دى هو  �الج��ت��م��اع��ي..م��وؤك��دة 
�أدو�ر  وت��ن��ف��ي��ذ  الأد�ء  �ل��ب��د�ي��ة  ن��ق��ط��ة 
م��ه��م��ة ع���ل���ى �ل�����ش��ع��ي��د �الج��ت��م��اع��ي 
تطلبا  �أك�����رث  ب���اع���ت���ب���اره  و�مل���وؤ����ش�������ش���ي 
�الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  قبل  م��ن 
وكادرها يف قطاع �لعمل �الجتماعي يف 
�أبوظبي. و�أ�شافت �لرميثي  �لعا�شمة 
�لتنمية  ت��اأ���ش��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن���ه م��ن��ذ 
عملية  و��شلت   2006 عام  �الأ�شرية 
�لفعلية  �الإ�شهامات  وحت�شني  تطوير 
�أبوظبي  �إم��ارة  �الأ�شرة يف  لها خلدمة 
ع�����رب ت���ق���ي���ي���م �ح����ت����ي����اج����ات �مل��ج��ت��م��ع 
م�����ن خ�������ل �خل������دم������ات و�ل�����رب�م�����ج 
�ملوؤ�ش�شة على  �الإجتماعية وقد عملت 
وو�شعها  �الأ�شا�شية  �لق�شايا  حتديد 
���ش��م��ن �أول��وي��ات��ه��ا ووف���ق���ا ل����أه���د�ف 
�الأ�شا�شية للحكومة �لر�شيدة. و�شددت 

على �شرورة حتقيق �أف�شل �ملمار�شات 
من  و�ل��ع��امل��ي  �مل��ح��ل��ي  �مل�شتويني  ع��ل��ى 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  روؤي�����ة  خ����ل حت��ق��ي��ق 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ويف ظ���ل دع��م 
�لعاملة  للقطاعات  م�شتمر  حكومي 
�لرميثي  و�أك����دت  �أب��وظ��ب��ي.  �إم����ارة  يف 
�شركائنا  م��ع  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ل��ت��ع��اون  �أن 
�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني ع���ل���ى �مل�����ش��ت��وي��ات 
�ملحلية و�الإقليمية و�لدولية يعد �أمر� 
وجن��اح��ات  �أه����د�ف  لتحقيق  �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
�ملوؤ�ش�شة وتعزيز �أد�ئها �لعملي. وقالت 
و�لتعاون  كولومبيا  جامعة  وج��ود  �إن 
معها يهدف �إىل دعم تطوير �ملوؤ�ش�شة 
�الإجتماعي..م�شرية  �لعمل  قطاع  يف 
�ل��ت��ع��اون  ب���د�ي���ة  ه���و  �مل��ن��ت��دى  �أن  �إىل 
�مل��ث��م��ر ورك���ي���زة ج���دي���دة ت�����ش��اف �إىل 
�الأ���ش��ري��ة.. �لتنمية  موؤ�ش�شة  ت��اري��خ 

ك��م��ا �أع���رب���ت ع���ن ث��ق��ت��ه��ا يف �إم��ك��ان��ي��ة 
حتديد  ع��ن  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه  تثمر  �أن 
وتعزيزها  �الجتماعية  �الحتياجات 
�لتحديات  لتحديد  �ملتكاتف  بالعمل 
�الأ���ش��ا���ش��ي��ة وت��خ��ط��ي��ه��ا و�ال���ش��ت��ف��ادة 
جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شة  �خل����رب�ت  م��ن 
ت�شميم �لرب�مج و�لبحوث و�لتدريب 

وت��ط��وي��ر �مل��ه��ار�ت �ل��ق��ي��ادي��ة ومناهج 
�لعمل �الجتماعي. و�أ�شافت �لرميثي 
�أن �شبل �لتعاون بني موؤ�ش�شة �لتنمية 
�شيكون  كولومبيا  وجامعة  �الأ�شرية 
ل���ه ق��ي��م��ة �إ���ش��اف��ي��ة ل��ك��� �ل��ط��رف��ني 
و�ملعلومات  �الأف��ك��ار  تبادل  خ���ل  من 
من  وف��ري��دة  ناجحة  جتربة  لتقدمي 
ن��وع��ه��ا وف����ق م��ع��ط��ي��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات 
�الأهد�ف  وحتقيق  �الجتماعي  �لعمل 
�مل��رج��وة  للنتائج  وو����ش���وال  �مل��ن�����ش��ودة 
حممد  م��رمي  �شعادة  ووج��ه��ت  منها. 
ل��ل��دك��ت��ورة جانيت  �ل��رم��ي��ث��ي �ل�����ش��ك��ر 
تاكامور� وفريق عمل �جلامعة وفريق 
على  �الأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  عمل 
ل�شمان  �ملتميز  و�إ�شهامهم  تعاونهم 
جناح �ملنتدى. من جانبه قدم �شعادة 
�ل��ن��ي��ادي م��دي��ر د�ئ���رة  حم��م��د �شعيد 
موؤ�ش�شة  يف  �ال�شرت�تيجي  �لتخطيط 
�ملنتدى نبذة  �لتنمية �الأ�شرية خ�ل 
�إىل  فيها  �أ�شار  �ملوؤ�ش�شة  عن  تعريفية 
�أن �مل��وؤ���ش�����ش��ة �أن�����ش��ئ��ت ب��ن��اء ع��ل��ى ق��ر�ر 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ب��رئ��ا���ش��ة   11 رق�����م  ب���ال���ق���ان���ون  �هلل 

���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك 
وت���ع���م���ل وف�����ق خ���ط���ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتنموية  �مل�شتجد�ت  تو�كب  جديدة 
و�الجتماعية وتهتم بتقدمي �لرب�مج 
�ل����ت����ي ت����غ����ذي ع���م���ل���ي���ات �ل���ت���ط���وي���ر 
�لذي  بال�شكل  �الجتماعية  و�لتنمية 
يعزز �لت�حم �الأ�شري �ملن�شود. و�أكد 
�لنيادي �أن �ملوؤ�ش�شة ت�شعى �إىل تعزيز 
و�الهتمام  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  دور 
بق�شايا �الأ�شرة و�هتماماتها وتنميتها 
و�ل���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ه��وي��ت��ه��ا �ل��وط��ن��ي��ة 
وت���ع���زي���ز �ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�الإج����������ر�ء�ت 
�الأ�شر  جلميع  �أف�شل  حياة  لتحقيق 

يف �إمارة �أبوظبي وفقا خلطة موؤ�ش�شة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الأ����ش���ري���ة �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة. 
�ل��رب�م��ج �ملطروحة  �مل��ن��ت��دى  وت��ن��اول 
للتعرف  وذل��ك  كولومبيا  جامعة  يف 
ع��ل��ى م��اه��ي��ة �ل��ع��م��ل �الج��ت��م��اع��ي يف 
�ملنتدى  يف  �ملتحدثون  وركز  �جلامعة 
�الأ�ش�س  حول  �جتماعية  حم��اور  على 
للتعرف  �الجتماعي  للعمل  �لعلمية 
قامت  �ل��ت��ي  �لعملية  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 
ب��ه��ا ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا و�ل���ت���ي من 
يف  منها  �ال�شتفادة  للموؤ�ش�شة  �ملمكن 
ه���ذ� �مل���ج���ال. ون��اق�����س �جل��ان��ب��ان دور 
�مل��ق��ر �الإق��ل��ي��م��ي يف �مل��م��ل��ك��ة �الأردن���ي���ة 

�ل��ك��ف��اء�ت  ب��ن��اء  عملية  يف  �لها�شمية 
�ل�زمة يف وز�رة �لتنمية �الجتماعية 
�لفئات  �لتعامل مع  و�أ�ش�س  �الأردن  يف 
جتربة  باعتبار  �ملجتمع  يف  �ملختلفة 
�ملقر �القليمي منوذجا مثاليا للنجاح 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل�����دويل ومب��ق��اي��ي�����س 
�لطرفان  تو�شل  معتمدة.  �جتماعية 
�إىل �شرورة  �ملنتدى  يف نهاية حم��اور 
بني  م�شرتك  ت��ع��اون  �تفاقية  توقيع 
�لتنمية  وموؤ�ش�شة  كولومبيا  جامعة 
ب�شكل  �ل�����ش��ر�ك��ة  وت��ع��زي��ز  �الأ����ش���ري���ة 
ي�����ش��ه��م يف ت���ق���دمي خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة 

ل�أ�شرة و�ملجتمع يف �لبلدين.

•• اأبوظبى-وام:

�مل��رور  مديرية  مع  بالتعاون  �أبوظبي  يف  �الإم���ار�ت  مو��ش�ت  نظمت 
500 من  �أك���رث م��ن  ب��ر�م��ج لتوعية  �أب��وظ��ب��ي  و�ل���دوري���ات يف �شرطة 
�شهر  خ���ل  وذل��ك  و�ل�ش�مة  �لنقل  وم�شريف  �ملدر�شي  �لنقل  �شائقي 
�أك��ت��وب��ر �حل����ايل. ت�شمن �ل��ربن��ام��ج ع���دة حم��ا���ش��ر�ت ح���ول �أ���ش��ب��اب 
�حلو�دث �جل�شيمة وكيفية �لتعامل معها و�الإجر�ء�ت و�لقو�نني �لتي 
خ�ل  بها  �الإلتز�م  و�مل�شرفات  �ملدر�شية  �حلاف�ت  �شائقي  على  يجب 

�مل��و����ش���ت  م��دي��ر  �ل�شحي  ع��ام��ر جمعه  وق���ال  �ل��ط��ل��ب��ة.  ن��ق��ل  عمليه 
�مل�شتمر  �لتعاون  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  �إن  باأبوظبي  �ملدر�شية 
و�ملثمر مع مديرية �ملرور و�لدوريات و�لتي ن�شعى من خ�لها �إىل رفع 
وكيفية �حلفاظ  �لطريق  و�مل�شرفات مبخاطر  �ل�شائقني  لدى  �لوعي 
�إىل  و�أ���ش��ار  �جلميع.  �ش�مة  ل�شمان  �ملنقولني  �لطلبه  �ش�مة  على 
و�لدوريات م�شتمرة جلميع  �مل��رور  �لتوعوية مع مديرية  �لرب�مج  �أن 
�شيتم تنظيم بر�مج خا�شة لكيفية  �أنه  و�مل�شرفات مو�شحا  �ل�شائقني 

�لتعامل مع حاالت �ل�شباب و�لتعامل �الأمثل وقت وقوع �حلادث.

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  �ل�شمالية  جزيرة  يف  �الول  �أم�س  �ختتمت 
ن��ادي  ينظمه  �ل��ذي  �الأول  �لبحري  �شهيل  منتدى 
تر�ث �الإم��ار�ت حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�يد 
رئي�س �لنادي و�لذي �أقيم حتت �شعار �الإمار�ت وطن 
�ل��ري��ادة و�ل��ت��م��ي��ز.  وق���ال م��دي��ر ع��ام �مللتقى �أحمد 
خ�ل  ت��ع��رف��و�  �ل��ن��ادي  ط���ب  �إن  �لرميثي  مر�شد 
�لرت�ثية  و�ل��ق��ي��م  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  على  �مللتقى 
�الأ�شيلة �إىل جانب �ال�شتماع لطائفة من �حلكايات 

و�ل�شهامة  �ل��ك��رم  ع��ل��ى  �ل�����دالالت  ذ�ت  و�ل��ق�����ش�����س 
و�الأمانة و�ل�شدق و�لوفاء. و�أ�شاف �إن فعاليات �ليوم 
�الأول ت�شمنت ور�شة عمل عن عدد و�أدو�ت �لرت�ث 
و�ل�شيد  �لعملي للري  �لتطبيق  �إيل جانب  �لبحري 
�لبحري  للرت�ث  فيلم  وعر�س  و�لغو�س  �لتقليدي 
�أدو�ت �لتدريب  �أبرز  �ل�شكار وتعريف �حل�شور على 
�لتي ت�شتخدم يف �ل�شيد �إ�شافة �ىل جانب تعريفهم 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  للنجم  ل��ي��ل��ي  ر���ش��د  م��ع  �شهيل  ب��ن��ج��م 
�الإم��ار�ت  �ملحلية يف دولة  �الأ�شماك  ور�شة عمل عن 
وور�س  وتر�ثية  ثقافية  م�شابقة  تقدمي  عن  ف�ش� 
ح�شر  و�لتقاليد.  �ل��ع��اد�ت  ت�شمل  عملية  وع��رو���س 

حفل �لتتويج يف ختام �مللتقي �أحمد مر�شد �لرميثي 
مدير عام �مللتقي وبدر حممد علي �حل�شني من�شق 
عام �مللتقي وعدد من �الإع�ميني و�مل�شرفني حيث 
قدمت �شهاد�ت تقدير لكل �مل�شاركني يف �مللتقي من 
وكل  �مل��دين  �لدفاع  ورج��ال  و�مل�شرفني  �الإع�ميني 
�لفائزين  تتويج  ومت  �مللتقى.  �جن��اح  يف  �أ�شهم  م��ن 
باملركز  فاز  �ملختلفة حيث  �الأن�شطة  يف  �لطلبة  من 
للبنني وح�شل علي ميد�لية  �ل�شمحة  �الأول مركز 
�لوثبة وح�شل  �لثاين مركز  �ملركز  ذهبية وجاء يف 
علي ميد�لية ف�شية وكان �ملركز �لثالث من ن�شيب 

مركز �أبوظبي وح�شل علي �مليد�لية �لربونزية. 

موا�شالت االمارات تنظم برامج لتوعية 
�شائقي وم�شريف النقل املدر�شي

اختتام فعاليات ملتقى �شهيل بال�شمالية

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�شف ���ش��ع��ادة ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �جل���رو�ن 
م�����ش��اع��د �مل���دي���ر �ل���ع���ام ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
عدد  �رت��ف��اع  ع��ن  �ل�شارقة  مو��ش�ت 
�ل�����رك�����اب م�����ش��ت��خ��دم��ي �خل������ط رق���م 
حمطة  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  �ل����ذي   )113(
�إىل حمطة  بال�شارقة متجها  �جلبيل 
م������رتو �ل����ر������ش����دي����ة يف دب������ي م������رور� 
بلغت  منو  بن�شبة  �لق�شي�س  مبنطقة 

%38 خ�ل �ل�شت �أ�شابيع �ملا�شية. 
�رت��ف��ع  �ل���رك���اب  ع����دد  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
4841 ر�ك����ب خ����ل ف��رتة  مب��ق��د�ر 
 17634 �إىل  و�شل  حيث  �أ�شابيع   6
�أ���ش��اب��ي��ع �ملا�شية  �ل�����ش��ت  ر�ك���ب خ����ل 
من �لعام �جلاري ،مقارنة ب� 12793 
�لعام  نف�شها من  �لفرتة  ر�ك��ب خ�ل 
�أي بن�شبة منو بلغت   ،2012 �ملا�شي 

.38%

وو�����ش����ف �جل����������رو�ن ذل������ك ب���امل���وؤ����ش���ر 
�أ�شهم يف �إقبال و��شع  �الإيجابي، �لذي 
ل��ل��ج��م��ه��ور ع��ل��ى ح��اف���ت �ل��ن��ق��ل بني 
ب���رجم���ة ع����دد من  �مل�����دن ، ح��ي��ث مت 
�لرح�ت �الإ�شافية لت�شل �إىل 246 
رحلة  ب�162  مقارنة  �أ�شبوعيا  رحلة 
بن�شبة  �إ�شافية  84 رحلة  �أي مبقد�ر 
زيادة بلغت %52. و�أ�شاف �أنه قد مت 
تقليل فرت�ت �لتقاطر بني �حلاف�ت 
دق��ي��ق��ة   60 �إىل  دق���ي���ق���ة   75 م����ن 
دقيقة  و35  �ل��ع��ادي��ة  �الأي������ام  خ����ل 
و�الأ�شبوعية،  �لر�شمية  �لعط�ت  يف 
و�أرج����ع �ل���زي���ادة يف ع���دد �ل��رك��اب �إىل 
وحتديث  تطوير  يف  �ملوؤ�ش�شة  ج��ه��ود 
�الإم��ارة  يف  �جلماعي  �لنقل  منظومة 
�خلدمة  م�شتوي  حت�شني  طريق  ع��ن 
وت���ط���وي���ر ث��ق��اف��ة ����ش��ت��خ��د�م و���ش��ائ��ل 
�لنقل �جلماعي، و�شعيها �حلثيث نحو 
ب��احل��اف���ت،  �ل��ت��ن��ق��ل  عملية  ت�شهيل 

وتعزيز �لقدرة �ال�شتيعابية لها لتلبية 
�ل��ط��ل��ب �مل��ط��رد ع��ل��ى �خل���دم���ة، حيث 
بت�شهي�ت  جم��ه��زة  ح��اف���ت  وف����رت 
فيها  مبا  �ملجتمع  فئات  جميع  تخدم 
ف��ئ��ة �مل���ع���اق���ني وب��ت��ع��رف��ة يف م��ت��ن��اول 

�جلميع. 
 236 تنقل  �ل�شارقة  م��و����ش���ت   **

�ألف ر�كب خ�ل عيد �الأ�شحى
من ناحية �أخرى �أعلن م�شاعد �ملدير 
�أعد�د  �أح�شائيات  عن  للعمليات  �لعام 
م�����ش��ت��خ��دم��ي خ����دم����ات م���و�����ش����ت 
�الأ�شحى  عيد  �إج���ازة  خ���ل  �ل�شارقة 
�مل�����ب�����ارك ل���ه���ذ� �ل�����ع�����ام، ح���ي���ث ن��ق��ل��ت 
ح���اف����ت �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي م���ا ي��ق��در 
بلغ  ف��ي��م��ا  ر�ك���ب���ا،  �أل�����ف   236 ب��ن��ح��و 
مركز  قبل  من  �مل�شتلمة  �ملكاملات  عدد 
خ�ل  من  للموؤ�ش�شة  �لتابع  �الت�شال 
 6200  )600525252( �ل��رق��م 
م���ك���امل���ة. وت��ف�����ش��ي��� ب����ني �جل�������رو�ن 

�مل����دن نقلت  ب��ني  �ل��ن��ق��ل  �أن ح��اف���ت 
خ����ل ت��ل��ك �ل��ف��رتة م��ا ي��ف��وق 127 
�أل����ف ر�ك����ب ، ف��ي��م��ا ���ش��ه��د �خل���ط رق��م 
)117 ( �لو��شل بني )�ل�شارقة_�أبو 
�ملنقولني  �أع��د�د  �أعلى ن�شبة يف  ظبي( 
بينما  ر�ك��ب��ا.   14138 ع��دده��م  ب��ل��غ 
بحاف�ت  �ملنقولني  �ل��رك��اب  ع��دد  بلغ 
�لعامة108405  �مل�����و�������ش������ت 
�ل��ع��ي��د و�لعطلة  �إج�����ازة  ر�ك��ب��ا خ����ل 
�إىل  و�شل  يومي  ،مبعدل  �الإ�شبوعية 
18�ألف ر�كب �أي بزيادة قدرها 7% 
عن �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي، يف 
�لوقت �لذي و�شل فيه عدد �لرح�ت 
رحلة   4387 �ل��ع��ام��ة  ل��ل��م��و����ش���ت 
�إج��ازة عيد  %11 عن  بزيادة قدرها 
م�شري�   ،2012 عام  خ�ل  �الأ�شحى 
�ل��و����ش��ل   )88( رق���م  �خل���ط  �أن  �إىل 
منطقة  يف  �حل����اف�����ت  حم��ط��ة  ب���ني 
بال�شارقة  �ل�شجعة  ومنطقة  �ل��رول��ة 

�ملنقولني قدرت  �أع��د�د  ن�شبة يف  �أعلى 
بنحو 33�ألف ر�كب. و�أ�شاف م�شاعد 
�أن  �لت�شغيلية  للعمليات  �لعام  �ملدير 
�ملوؤ�ش�شة قامت بدعم �خلط رقم )8( 
من  �نط�قا  �شحارى  مركز  خلدمة 
ب��زي��ادة  �ل���رول���ة ح��ي��ث ق��ام��ت  منطقة 
عدد �حلاف�ت و�لرح�ت على �خلط 
508 رحلة مبعدل  �إىل  نف�شه لت�شل 
ي��وم��ي ب��ل��غ ن��ح��و 85 رح��ل��ة ي��وم��ي��ا ، 
�لتي  �لت�شغيلية  �خل��ط��ة  على  و�أث��ن��ى 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة و رك���زت ع��ل��ى رف��ع  طبقتها 
زي��ادة  خ���ل  م��ن  �لت�شغيلية  �ل��ط��اق��ة 

�أعد�د �لرح�ت.
وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى �أع��ل��ن �جل����رو�ن 
للموؤ�ش�شة  �لتابع  �الت�شال  مركز  �أن 
 6200 ت���ل���ق���ى م����ا ي����ق����رب م����ن  ق����د 
�أي   ، م���ك���امل���ة خ������ل ف�����رتة �الإج���������ازة 
1240 مكاملة يوميا وبزيادة  مبعدل 
�ليومي  �ملتو�شط  ع��ن   17% ق��دره��ا 

خ�����ل �الأي������ام �ل���ع���ادي���ة، م�����ش��ري� �إىل 
ملركبات  ح��ج��وز�ت  �شملت  �ملكاملات  �أن 
�الأج����������رة �مل���خ���ت���ل���ف���ة م���ث���ل �مل���رك���ب���ات 
�لعائلية و�لن�شائية و �ملخ�ش�شة لفئة 

�ملعاقني و�ملركبات �لعادية، �إىل جانب 
�ملختلفة  �خل��دم��ات  ع��ن  ��شتف�شار�ت 
ومو�عيد �حلاف�ت وفرت�ت �لتقاطر 
�أن �ملوؤ�ش�شة كانت قد  �لزمنية، موؤكد� 

�أع���د�د مر�قبي �جل��ودة  ب��زي��ادة  قامت 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ���ش��م��ان ت��وف��ر �مل��رك��ب��ات 
لدى �ملر�كز �لتجارية ومطار �ل�شارقة 

�لدويل. 

•• ال�صارقة-الفجر:

�شل�شلة  �ل�شارقة  متاحف  �إد�رة  تنظم 
م����ن �ل�����ور������س �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �مل��ج��ان��ي��ة 
�لربنامج  �شمن  نوفمرب  �شهر  خ�ل 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي �ل�������ش���ام���ل �ل������ذي ت��ن��ظ��م��ه 
�الإد�رة يف �إطار �لتز�مها بت�شجيع حب 
�أف����ر�د �ملجتمع،  �ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة ب��ني 
وت�����ش��ت��ه��دف م����ن خ����ل���ه �ل���ع���ائ����ت 
و�لبالغني و�ل��زو�ر من ذوي �الإعاقات 

�ملختلفة.
�إ�شرت�تيجيتها �لهادفة  و�ن�شجاما مع 
جلعل �لتعلم متعة، ك�شفت �الإد�رة عن 
مت  تعليمية  ور����س  ثمانية  تنظيمها 
ت�شميمها خ�شي�شاً لتوفر للم�شاركني 
فر�شة ثمينة ل�إبحار يف علوم �ملعرفة 
م���ن خ�����ل جم��م��وع��ة م���ن �ل��ت��ج��ارب 
�مل�شاركون  و�شيتمكن  تن�شى،  ال  �لتي 
�لتعليمية  �ل���ور����س  ه���ذه  خ����ل  م���ن 
من �الإط�ع و�لتعرف على �ملخلوقات 
�لبحرية �جلميلة، ف�شً� عن �لتعرف 

على عمل مر�قب �حلركة �جلوية.
ور�شتي  �لتعليمي  �لربنامج  ويت�شمن 
عمل �شديقتني للبيئة بهدف ت�شليط 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�لبيئة و�إع��ادة تدوير و��شتخد�م �ملو�د 

�مل�شتعملة. 
وت����ق����ام �ل����ور�����س يف ك����ل م����ن م��ت��ح��ف 
�مل��ح��ط��ة، وم��رب��ى �ل�����ش��ارق��ة ل���أح��ي��اء 
�مل���ائ���ي���ة، وم��ت��ح��ف �ل�����ش��ارق��ة ل����آث���ار، 

ومتحف  للفنون،  �ل�����ش��ارق��ة  ومتحف 
�ل�شارقة  ومتحف  ل��ل��رت�ث،  �ل�شارقة 
ل��ل��ح�����ش��ارة �الإ���ش���م��ي��ة، ح��ي��ث ت��ق��دم 
ل���ل���م�������ش���ارك���ني م����ن خ����ل���ه���ا ف��ر���ش��ة 
�أ�شياء جديدة من خ�ل  لتعلم  ن��ادرة 
�لعملية  و�الأن�شطة  �ملناق�شات  جل�شات 

�ملتنوعة.
ويف ذ�ت �ل�شياق، يدعو متحف �ملحطة 
�أعمارهم بني  �الأطفال �لذين ترت�وح 
7-13 �شنة و�أولياء �أمورهم ومقدمي 

ي��وم  �مل��ت��ح��ف  �إىل  للح�شور  �ل��رع��اي��ة 
�ل�شبت �ملو�فق 2 نوفمربللم�شاركة يف 
�ملده�س  منظارك  بعنو�ن  عمل  ور�شة 
مر�قب  وع��م��ل  با�شتك�شاف  ليقومو� 

�حلركة �جلوية.
وي����ق����دم م���ت���ح���ف �مل���ح���ط���ة �ل�������ذي مت 
ت�����ش��ي��ي��ده يف �مل���وق���ع �ل�����ذي �ح��ت�����ش��ن 
�لعربية  �أول مطار يف دول��ة �الإم���ار�ت 
�ملتحدة ملحة ر�ئعة عن �ل�شفر �جلوي 

يف �لث�ثينات من �لقرن �ملا�شي.

و���ش��ي��ت�����ش��ن��ى ل���أط��ف��ال �مل�����ش��ارك��ني يف 
م��ر�ق��ب  ب��ع��ن��و�ن  �لتعليمية  �ل��ور���ش��ة 
�حلركة �جلوية �لفر�شة ملعرفة �ملزيد 
�ملر�قبة  �أدو�ت  ����ش��ت��خ��د�م  كيفية  ع��ن 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة ث���م �ل���ق���ي���ام ب��ع��م��ل �مل��ن��ظ��ار 

�خلا�س بهم. 
ويقدم مربى �ل�شارقة ل�أحياء �ملائية 
يوم �الأربعاء �ملو�فق 6 نوفمرب للزو�ر 
و�مل��ه��ت��م��ني ب��احل��ي��اة �ل��ب��ح��ري��ة فر�شة 
�لبحرية  �ملخلوقات  الكت�شاف  فريدة 

خ���ل جولتهم يف رحلة ممتعة حتت 
�ملاء مل�شاهدة ما يزيد عن 150 نوعاً 
�الأ�شماك  من  �لبحرية،  �لكائنات  من 
�مل��ه��رج،  �أ���ش��م��اك  مثل  �الأ���ش��غ��ر حجماً 
و�الإنقلي�س،  �ل��رق��ي��ق،  �لبحر  وف��ر���س 
�إىل  �ل����ب����ح����ري،  �ل�������ش���ف���ن���ني  و����ش���م���ك 
�ملرجانية،  و�ل�شعاب  �لقر�س  �أ�شماك 
مل�شاهدته  �مل��زي��د  هناك  �شيكون  حيث 
تبلغ  �لذين  �ملربى  كو�لي�س  من خلف 

�أعمارهم 16 �شنة فما فوق.
ويحت�شن متحف �ل�شارقة ل�آثار يوم 
�ل�شبت �ملو�فق 9 نوفمرب �ملقبل ور�شة 
وت�شتهدف  �جل��م��ي��ل  ح�����ش��ان��ك  ع��م��ل 
�ل�����ش��غ��ار �ل���ذي���ن ت������رت�وح �أع���م���اره���م 
�أول���ي���اء  ب�����ش��ح��ب��ة  ���ش��ن��و�ت   6-3 ب���ني 
�إىل  بالزمن  �شيعودو�  حيث  �أم��وره��م، 
�ل�����ور�ء ل��ي��ع��رف��و� �مل��زي��د ع��ن �خل��ي��ول 
توفر  كما  �ملا�شي.  يف  و��شتخد�ماتها 
لتزيني  للم�شاركني  فر�شة  �ل��ور���ش��ة 
جم�شم ح�شان با�شتعمال �ك�ش�شو�ر�ت 

م�شتوحاة من مقتنيات �ملتحف. 
ل�آثار  �ل�شارقة  متحف  وي�شت�شيف 
�مل���ق���ب���ل ج��ل�����ش��ة  ن���وف���م���رب   13 ي������وم 
عليها  ي�شرف  و�ل��ت��ي  لل�شباب  نقا�س 
م��ت��خ�����ش�����ش��ون مم���ن ل��دي��ه��م �خل���ربة 
و�مل��ع��رف��ة ح���ول �حل�����ش��ار�ت �لقدمية 
�لتي �شادت يف �الإمار�ت و�شبه �جلزيرة 

�لعربية.
نوفمرب،   16 �ملو�فق  �ل�شبت  يوم  ويف 
للفنون  �ل�����ش��ارق��ة  م��ت��ح��ف  ي��ح��ت�����ش��ن 

ور�����ش����ة ���ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ت�����ش��ت��ه��دف 
�أعمارهم بني  �الأطفال �لذين ترت�وح 
�أمورهم  �أولياء  ب�شحبة  �شنة،   13-7
ي�شت�شيف  بينما  �لرعاية،  مقدمي  �أو 
م���رب���ى �ل�������ش���ارق���ة ل����أح���ي���اء �مل��ائ��ي��ة 
�مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  �لثانية  �ل��ور���ش��ة 

23 نوفمرب.
وتقدم �لور�شة �الأوىل �أزياء على �لورق 
�الأزي���اء  لت�شميم  فر�شة  للم�شاركني 
بينما  �لطبيعية،  �مل��و�د  من  �مل�شنوعة 
���ش��رتك��ز ور����ش���ة �ل��ع��م��ل �ل��ث��ان��ي��ة على 
نباتات �ملاجنروف �ملهددة باالنقر��س، 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني فيها  ���ش��ي��ت�����ش��ن��ى  ح��ي��ث 
للحفاظ  ب�شيطة  ط��رق  على  �لتعرف 

ع��ل��ى غ��اب��ات ���ش��ج��ر �ل��ق��رم ث��م �ل��ق��ي��ام 
ب���اإن���ت���اج �ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي �خل���ا����س بهم 

و�مل�شتوحى من �شجر �لقرم.
وملحبي �حلناء، يقدم متحف �ل�شارقة 
للرت�ث ور�شة عن ت�شاميم �حلناء يوم 
�الأربعاء �ملو�فق 27 نوفمرب ت�شتهدف 
�ل�شباب �لذين تبلغ �أعمارهم 16 �شنة 
فما فوق، وتهدف �لور�شة �إىل م�شاعدة 
ت�شاميم  ����ش��ت��ك�����ش��اف  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب 

�حلناء يف �لثقافات �ملختلفة. 
ويف �إطار ر�شالة �إد�رة �ملتاحف �لهادفة 
�خلا�شة  �الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  دم��ج  �إىل 
يف �ملجتمع، مت ت�شميم هذه �لفعالية 
�الإع��اق��ات  ذوي  م��ن  ل��ل��زو�ر  خ�شي�شاً 

�ل�شارقة  �ملختلفة، حيث يقيم متحف 
طباعة  ور���ش��ة  �الإ���ش���م��ي��ة  للح�شارة 
�أور�ق �الأزهار يوم �ل�شبت يف �لث�ثني 
من نوفمرب.. وبعد �جلولة �الإر�شادية 
يف  �مل�����ش��ارك��ون  �شينخرط  �مل��ت��ح��ف،  يف 
طباعة ر�شوماتهم �ملزخرفة و�جلّذ�بة 
و�الأزه�����ار  �ل�����ش��ج��ر  �أور�ق  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�لتي  �الأزه����ار  ق��و�ري��ر  م��ن  �مل�شتوحاة 
يعود تاريخها �إىل �لع�شور �الإ�ش�مية 

�لغنية.
تقام �لور�س �لتعليمية يف متام �ل�شاعة 
�لرب�مج  تقام  بينما  �شباحاً،  �لعا�شرة 
�ل��ع��ائ��ل��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف �الأط���ف���ال 
�ل��ذي��ن ت����رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 6-3 

% ارتفاع عدد م�شتخدمي خط )ال�شارقة- الرا�شدية( خالل 6 اأ�شابيع  38

اإدارة متاحف ال�شارقة تعلن عن ت�شكيلة ممتعة من الور�س التعليمية للزوار من كل االأعمار

•• اأبوظبي-وام:

ل��ل��م��ع��ار���س  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ت�شت�شيف 
�أدنيك فعاليات �ملعر�س �لوطني للتوعية �ملجتمعية 
�لفرتة  2013 خ�ل  �الإن�شانية توعية  و�خلدمات 

من 28 �إىل 30 �أكتوبر �جلاري.
للتعليم  جن���اح  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شت�شيف  ك��م��ا 

�أك��ت��وب��ر   31 �إىل   29 م���ن  �ل���ف���رتة  يف  و�ل���ت���دري���ب 
�جل����اري وي��ع��د �مل��ع��ر���س �الأك����رب م��ن ح��ي��ث �لفر�س 

�ملهنية و�لتدريبية و�لتعليمية �لتي يقدمها.
ثقافة  ن�شر  �إىل   2013 ت��وع��ي��ة  م��ع��ر���س  وي��ه��دف 
و�لتعريف  �ملجتمع  �أف��ر�د  و�لتطوع بني  �ملبادرة  روح 
جميع  يف  وخ��دم��ات��ه��ا  بالتطوع  �ملعنية  باملوؤ�ش�شات 
�ل�����ش��وء على  ت�شليط  ع���ن  ف�����ش���  �مل��ن��ط��ق��ة  �أن���ح���اء 

�خلدمات و�لرب�مج �لتوعوية �لتي تقدمها.
ومي���ث���ل ه����ذ� �مل��ع��ر���س م��ن�����ش��ة م��ث��ال��ي��ة جت��م��ع بني 
�لرعاية  ومنظمات  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى �أح����دث �مل�����ش��ت��ج��د�ت يف 
�الجتماعي  و�لت�شامن  �الأ�شرة  وحدة  تعزيز  جمال 

و�ل�شر�كة �ملجتمعية.
وقال حميد مطر �لظاهري �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون 

�ل��وط��ن��ي��ة للمعار�س  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �ل��ت��ج��اري��ة يف 
�ملعر�س  ت�شت�شيف  �أن  �أدن��ي��ك  �شركة  ي�شر  �أدن��ي��ك 
�ل��وط��ن��ي ل��ت��وع��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع و�خل���دم���ات �الإن�����ش��ان��ي��ة 
ل��ل��ع��ام �ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ل��ت��وف��ر ب��ذل��ك فر�شة 
�ملجتمع  �أف���ر�د  من  و�ملهتمني  �ملعنيني  لكافة  قيمة 
بالتفاعل و�لتو��شل مبا�شرة مع �ملنظمات �الإن�شانية 
ومر�كز ذوي �الحتياجات �خلا�شة وممثلي �ملنظمات 

�إي��ج��اب��ا على ح��ي��اة �الآالف من  �خل��ريي��ة مب��ا ي��وؤث��ر 
�أفر�د �ملجتمع يف جميع �أنحاء �ملنطقة. وتقام �لدورة 
�ل�شابعة من معر�س جناح حتت رعاية معايل �ل�شيخ 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�حلدث  ي�شتقطب  �أن  �ملتوقع  ومن  �ملجتمع  وتنمية 
�أكرث من 120 عار�شا. ويعد معر�س جناح للتعليم 
و�لتدريب و�لذي يقام على مد�ر ث�ثة �أيام فر�شة 

من  �الأك��ادمي��ي��ني  �مل��ر���ش��دي��ن  للقاء  للط�ب  ه��ام��ة 
كربيات �جلامعات �ملحلية و�لدولية و�حل�شول على 
�لتدريب  وف��ر���س  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ن��ح  ح��ول  معلومات 
وت��ل��ق��ي �مل�����ش��ورة و�مل��ع��ل��وم��ات م��ن �مل��ع��ن��ني ك��اأع�����ش��اء 
للمهنيني  �ملعر�س  يقدم  كما  �لتدري�شية.  �لهيئات 
فر�شة معرفة قو�ئم �لوظائف �ل�شاغرة يف كل من 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف �ملنطقة. 
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توا�شل اجتماعات اللجنة الع�شكرية املنظمة ملعر�س دبي للطريان 2013  القطامي يبحث التعاون الرتبوي مع كوريا
�شباط  م��ن  نخبة  وتكليف  لهم  �ل���زم��ة  �ل�شيافة 
�أي��ام  طيلة  �ل��وف��ود  ه��ذه  مبر�فقة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 

�ملعر�س . 
ب����دوره ����ش��ار رئ��ي�����س جل��ن��ة �مل��ر�ف��ق��ني �إىل ع���دد من 
مع  �إج��ت��م��اع��ا  بينها  م��ن  �مل�شتقبلية  �الج��ت��م��اع��ات 
عملهم  ع��ن  �إي��ج��از�  الإعطائهم  �ملر�فقني  �ل�شباط 
�أثناء �ملعر�س . ويف نهاية �الجتماع �أكد رئي�س �للجنة 
و�الإم��ك��ان��ي��ات  �لب�شرية  �ل��ط��اق��ات  ت�شخري  ���ش��رورة 
�ل��ذي  بال�شكل  �ملتبقي  �ل��وق��ت  ال���ش��ت��غ���ل  �لتقنية 

ي�شمن جناح �ملعر�س وظهوره ب�شورة م�شرفة.

للطري�ن  دب��ي  معر�س  ب��اإجن��اح  �لكفيلة  و�خل��ط��ط 
�لتجهيز�ت  كافة  �للجان  روؤ�شاء  وعر�س   .  2013
�لتي قامو� بها يف جمال �الأمن و�ل�شيافة و�لتنظيم 
مب���ا ي��ع��ك�����س ����ش���ورة م�����ش��رف��ة ع���ن م���دى �إح��رت�ف��ي��ة 

�للجنة يف �إد�رة هذ� �حلدث �لعاملي . 
���ش��رح و�ف ع��ن �شري  �إىل  �ل��ل��ج��ن��ة  و����ش��ت��م��ع رئ��ي�����س 
�لتن�شيق  و�آلية  �للجان  �لعمل وكيفية توزيع مو�قع 
�لتن�شيق �خلارجي  بينها ع�وة على  �لد�خلي فيما 
د�خل  �ملعتمدة  �لع�شكرية  و�مللحقيات  �ل�شفار�ت  مع 
وتوفري  �ملدعوة  �لوفود  ال�شتقبال  وخارجها  �لب�د 

•• دبي-وام:

و����ش��ل��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �مل��ن��ظ��م��ة مل��ع��ر���س دب��ي 
للطري�ن 2013 �إجتماعاتها �لتي تهدف �إىل بحث 
�ال�شتعد�د�ت �لنهائية لهذ� �حلدث يف دورته �لثالثة 
ع�شرة �لتي تقام خ�ل �لفرتة من 17 �إىل 21 من 
�شهر نوفمرب �ملقبل. و��شتعر�س �الجتماع �لذي عقد 
يف مبنى وز�رة �لدفاع يف دبي برئا�شة �لعميد �لركن 
وح�شور  �للجنة  رئي�س  �مل���رر  �شلطان  �أح��م��د  ع���ادل 
�ل�شيباين..�لنقاط  ح�شني  حم��م��د  ح�شن  �لعميد 

�لرتبوية و�لتعليمية.
�م�س يف مكتبه  �لقطامي  ��شتقبال معايل  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 
كوريا  جمهورية  �شفري  ري��ون��غ  ه��اه  ك��وون  �شعادة  باأبوظبي 
�جلنوبية لدى �لدولة . وتناول �للقاء �شبل �لتعاون بني دولة 
�لتعليمية  و�لرب�مج  �لرتبوية  �ملجاالت  �الإم��ار�ت وكوريا يف 
ف�ش� عن �ملو�شوعات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك بني �لبلدين. 
من جانبه �أكد �شعادة كوون هيه ريونغ على �لع�قات �ملتميزة 
و�شعيهما  �الإم���ار�ت  بدولة  �لكورية  �جلمهورية  تربط  �لتي 
�مل�شرتك يف �شبيل تعزيز �أو��شر �ل�شد�قة و�لع�قات �لطيبة 

فيما بينهما.

••اأبوظبى-وام:

�أ�شاد معايل حميد حممد �لقطامي وزير �لرتبية و�لتعليم 
بعمق ع�قات �لتعاون و�لتن�شيق �لرتبوي بني دولة �الإمار�ت 
توجيهات  على  م��وؤك��د�  ك��وري��ا  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية 
قيادتنا �لر�شيدة باالنفتاح على �لعامل و�لتو��شل مع خرب�ت 
وثقافات �لدول �ملتقدمة و�ال�شتفادة من جتاربها مبا ميثله 
�لتي  و�لتحديث  �لتطوير  لرب�مج  نوعية  �إ�شافة  من  ذل��ك 
�لتعلم  �إىل  �ل��ت��ح��ول  نحو  �شعيها  �إط���ار  يف  �ل����وز�رة  تتبناها 
خدماتها  ت��ع��زي��ز  يف  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  و����ش��ت��ث��م��ار  �ل��ذك��ي 

حكومة دبي الذكية تعزز خدمة اخل�شم املبا�شر بان�شمام االإمارات دبي الوطني واالإمارات االإ�شالمي 

اتفاقية تعاون بني جامعة حمدان بن حممد االإلكرتونية و دو وغلوبال لرينينغدار الرب ترعى فعالية الوقاية من �شرطان الثدي بامل�شت�شفى ال�شعودي االأملاين للعام الثاين

•• دبي-وام:

�ل��ذك��ي��ة عن  دب���ي  ك�شفت ح��ك��وم��ة 
توقيعها �تفاقية مع �شركة نتورك 
�لدفع  حلول  مزود  �إنرتنا�شيونال 
�الإل����ك����رتوين يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��رق 
�الأو������ش�����ط ي��ن�����ش��م مب��وج��ب��ه��ا ك��ل 
من بنك �الإم��ار�ت دبي �لوطني و 
�إىل  �الإ�ش�مي  �الإم���ار�ت  م�شرف 
خدمة �خل�شم �ملبا�شر من ح�شاب 
دبي  حكومة  م��ن  �ملقدمة  �لعميل 
�أح��د خ��ي��ار�ت �لدفع  �لذكية وه��ي 
�الإلكرتوين �ملعتمدة لت�شديد ر�شوم 
�خلدمات �حلكومية بال�شر�كة مع 
و�ملوؤ�ش�شات  �لبنوك  �أب��رز  عدد من 
�ل��ر�ئ��دة يف �الإم����ار�ت. وقع  �ملالية 
�الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة �أح��م��د 
ب���ن ح���م���ي���د�ن م���دي���ر ع����ام د�ئ����رة 
ح��ك��وم��ة دب����ي �ل���ذك���ي���ة وع���ب���د�هلل 
�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قا�شم 

�أعلى  �ملتعاملني وفق  �أم��ام  �ملتاحة 
م��ع��اي��ري �جل�����ودة ت��ف��ع��ي��� ل��روؤي��ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�إل���ك���رتون���ي���ة  يف ت���وف���ري ح���ك���وم���ة 
ذك��ي��ة مب��و����ش��ف��ات ع��امل��ي��ة يف دب��ي 
�ملجتمع  قطاعات  حلياة  ت�شهي� 
�مل��ب��ال��غ  و�إ����ش���ع���اده���م. و�أو�����ش����ح �ن 
�مل��ح�����ش��ل��ة ع���رب �ل���ب���و�ب���ة �ل��ت��اب��ع��ة 
مل�شلحة  �ل���ذك���ي���ة  دب����ي  حل��ك��وم��ة 
28 جهة حكومية م�شرتكة فيها 
�شجلت 4 مليار�ت و 399 مليونا 
دره��م��ا من  و887  �ل��ف��ا   599 و 
بد�ية هذ� �لعام وحتى 27 �أكتوبر 
�جل������اري ن���ف���ذت ع���رب 3 م���ي��ني 
ما  معاملة  و252  �أل��ف��ا  و626 
�لوطني  ي�شاهم يف دعم �القت�شاد 
�ل���ت���اأث���ري�ت  وت���ع���زي���زه. وق�����ال �ن 
ال  �الإل��ك��رتوين  للدفع  �الإيجابية 

م��ا يقلل كثري�  �ل��ط��رق  �مل����رور يف 
من �لهدر يف �الأ�شول و�ملوجود�ت 
وهذ�  �الأخ�شر  �القت�شاد  مل�شلحة 
ت��وف��ري �خل��دم��ة على  نتيجة  ك��ل��ه 

مد�ر �ل�شاعة ومن �أي مكان .
�الإل��ك��رتوين  �لدفع  خدمة  وتتيح 
للعميل �شو�ء كان فرد� �أو موؤ�ش�شة 
�إلكرتونيا  �ل��دف��ع  عمليات  �إمت���ام 
خ��دم��ة   250 ع��ل��ى  ي���زي���د  م���ا  يف 
�إل����ك����رتون����ي����ة ت���ق���دم���ه���ا �جل���ه���ات 
�مل�������ش���رتك���ة يف �خل����دم����ة وت�����ش��م��ل 
ت�����ش��دي��د ف����و�ت����ري ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء 
وم��ي��اه دب���ي ودف����ع ر���ش��وم جتديد 
�لرت�خي�س بدبي وتعبئة ر�شيدي 
���ش��ال��ك ون�����ول م���ن ه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق 
و�مل�����و�������ش������ت ب����دب����ي وت�������ش���دي���د 
خم����ال����ف����ات ����ش���رط���ة دب������ي وم��ن��ح 
ت��ربع��ات ل��� دب���ي �ل��ع��ط��اء و���ش��ه��ادة 
وجتديد  �لطبية  �للياقة  فح�س 
ت��ر�خ��ي�����س �مل��ن�����ش��اآت �ل��ط��ب��ي��ة من 

ن��ت��ورك �إن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال وب��اي��ر�ف 
ت��ري��ف��ي��دي �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���ل�������ش���رك���ة وب���ح�������ش���ور ع������دد م��ن 
ويعك�س  �جلهتني.  من  �مل�شوؤولني 
هذ� �الن�شمام �إىل �خلدمة �رتفاع 
وت��رية �لتحول �الإل��ك��رتوين �لذي 
ت�شهده دبي للو�شول �إىل جمتمع 
رق����م����ي م���ت���ك���ام���ل جل���ه���ة ت���زوي���د 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني ب����خ����ي����ار�ت م��ت��ن��وع��ة 
ل��ل��دف��ع �الإل����ك����رتوين وف����ق �أع��ل��ى 
م��ع��اي��ري �خل�����ش��و���ش��ي��ة و�الأم������ان 
و�ملوثوقية وتو�شيع قاعدة �لبنوك 
لت�شهيل  �خل���دم���ة  يف  �مل�����ش��رتك��ة 
�شو�ء  �ملتعاملني  على  �الإج����ر�ء�ت 
م��ن �الأف������ر�د �أو ق��ط��اع �الأع���م���ال. 
وقال �بن حميد�ن يعك�س �ن�شمام 
�ملزيد من �لبنوك خلدمة �خل�شم 
�ملبا�شر من ح�شاب �لعميل �اللتز�م 
�مل�������ش���رتك ب����االرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى 
و�الإلكرتونية  �لبنكية  �خل��دم��ات 

�إىل  ب��ل مت��ت��د  ذل���ك  ع��ل��ى  تقت�شر 
�ال����ش���ت���د�م���ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة �ل���ت���ي تعد 
�إح�����دى رك���ائ���ز ت��ع��م��ي��م �الق��ت�����ش��اد 
�الأخ�����ش��ر �ل��ذي دع��ا �إل��ي��ه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي يف 
�الإم��ار�ت  لدولة  �مل�شتقبلية  روؤيته 
�الإمار�ت  ��شرت�تيجية  �أطلق  حني 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �خل�������ش���ر�ء حت���ت ���ش��ع��ار 
م�شتد�مة  لتنمية  �أخ�شر  �قت�شاد 
طويلة  وطنية  م��ب��ادرة  باعتبارها 
�ل��دول��ة  حت��وي��ل  ت�شتهدف  �مل����دى 
�إىل م��رك��ز ع��امل��ي ر�ئ����د يف جم��ال 
�لتنمية �خل�شر�ء و�شوال �إىل بيئة 
خ�شر�ء خالية من �لتلوث �لناجم 
ع���ن ����ش��ت��خ��د�م �ل��ع��م��ي��ل ���ش��ي��ارت��ه 
زي��ادة  �ل�شيار�ت يف  وت��اأث��ري ع��و�دم 
ناهيك عن  �حل����ر�ري  �الح��ت��ب��ا���س 
�مل�شاهمة يف �لتخفيف من �زدحام 

�شرح حممد �شهيل �ملهريي ع�شو 
�ل��رب  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
باأن  �ملحلية  �ل�شوؤون  قطاع  رئي�س 
�جل��م��ع��ي��ة رع���ت ف��ع��ال��ي��ة �ل��ت��وع��ي��ة 
�ل��ث��دي للعام  وم��ك��اف��ح��ة ���ش��رط��ان 
�ل��ت��و�يل حت��ت عنو�ن  �ل��ث��اين على 
�لوقاية من �شرطان �لثدي وكيفية 
�لتعرف و�لتعامل مع �ملر�س �لتي 
نظمها �مل�شت�شفى �ل�شعودي �الأملاين 
�مل�شت�شفى  م�����ش��رح  ب��ق��اع��ة  ب���دب���ي 
ع��ث��م��ان  �ل���دك���ت���ورة رمي  ب���رع���اي���ة 
�مل����دي����ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
رعاية �جلمعية وم�شاركتها  وتاأتي 
ال�شرت�تيجيتها  وفقاً  �لفعالية  يف 
و�أه����د�ف����ه����ا �خل���ريي���ة و�ل���دع���وي���ة 
ب��امل�����ش��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات �مل��ج��ت��م��ع 
�لق�شايا  ملو�جهة  وتعاونها  �مل��دين 
وتلبية  �مل��ج��ت��م��ع  ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي 
لدعوة �مل�شت�شفى �ل�شعودي �الأملاين 
�لتفاهم  �ت��ف��اق��ي��ة  �إط����ار  يف  ب��دب��ي 
�ل����ت����ي وق����ع����ت م�����وؤخ�����ر�ً ل��ل��ت��ع��اون 
�جلمعية  بني  و�الإن�شاين  �خل��ريي 
و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى مل�������ش���اع���دة �مل��ر���ش��ى 

وتخفيف �آالمهم ومعاناتهم.
�ل��دك��ت��ورة رمي عثمان  و�أو���ش��ح��ت 
�أن  للم�شت�شفى  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لك�شف  و�شائل  تناولت  �لفعالية 
و�لتعرف  �ل��ث��دي  ل�شرطان  �ملبكر 
ع��ل��ى �أ���ش��ب��اب ح����دوث ه���ذ� �مل��ر���س 
و�أعر��شه وكيفية �لوقاية و�لع�ج 
منه و�لفح�س �لطبي و�ل�شخ�شي 

•• دبي-وام:

ل�ت�شاالت  �الإم����ار�ت  �شركة  وقعت 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة دو وج��ام��ع��ة ح���م���د�ن بن 
حم���م���د �الإل����ك����رتون����ي����ة وم��وؤ���ش�����ش��ة 
غ��ل��وب��ال ل��رين��ي��ن��غ..�ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 
وتعليمية  تدريبية  م�شاقات  لتقدمي 
�ل�شغرية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ك��رتون��ي��ة 
عثمان  �التفاقية  وق��ع  و�ملتو�شطة. 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �شلطان 
�ل����ع����ور  م���ن�������ش���ور  و�ل������دك������ت������ور  دو 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ح���م���د�ن ب���ن حممد 
�الإلكرتونية و�لدكتور مي�د �شبعلي 
�مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة غ��ل��وب��ال 
لرينينغ. وتوفر �التفاقية لعم�ء دو 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  من 
فر�شة �ال�شتفادة من خدمات مبادرة 
�لتعليم �الإلكرتوين �لتي تعد �ملبادرة 
�الأوىل من نوعها يف منطقة �ل�شرق 
�الأو�شط. كما �أطلقت جامعة حمد�ن 
�ملوؤ�ش�شة   - �الإل��ك��رتون��ي��ة  حممد  ب��ن 
�لتعليم  �ملتميزة يف جمال  �لتعليمية 
�الإلكرتوين و�إد�رة �جلودة يف �لعامل 
�لعربي - مبادرة �لتعليم �الإلكرتوين 
�مل��ج��ت��م��ع��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة 
�التفاقية  وتتيح  لرينينغ.  غلوبال 
�مل�����ش��رتك��ني  دو  ل���ع���م����ء  �جل����دي����دة 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات �ال����ش���ت���ف���ادة  ب����اق����ة  يف 
م���ن م�����ش��اق��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة 
مقدمتها  ويف  تفاعلية  �ل��ك��رتون��ي��ة 
�الأع��م��ال  و�إد�رة  �الإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة 

�الأزمة  �ملر�س وكيفية جتاوز هذه 
�لدورية  �لفحو�س  �إج��ر�ء  و�أهمية 
�ملتخ�ش�شة بالك�شف عن �ملر�س يف 
�خل�يا  و�كت�شاف  �ملبكرة  مر�حله 
�إىل  وم�شرية  مبكر�ً،  �ل�شرطانية 
�لوقاية  �أول خطوة يف خطو�ت  �أن 
�أن ت��خ��ط��وه��ا  �مل������ر�أة  ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى 
ه���ي �إج������ر�ء �ل��ف��ح��و���س �ل���دوري���ة 
�ملر�س  ع��ن  بالك�شف  �ملتخ�ش�شة 
�ختبار�ت  وهي  �ملبكرة  مر�حله  يف 
�مل�����ام�����وغ�����ر�م �مل����ع����روف����ة ب����دوره����ا 
�ل��رئ��ي�����ش��ي يف �ك��ت�����ش��اف �خل���ي��ا 
من  و�إ�شهاماً  مبكر�ً،  �ل�شرطانية 
�الأملاين  �ل�شعودي  �مل�شت�شفى  �إد�رة 
هذ�  �إج���ر�ء  ق���ررت  فقد  بجهودها 
مرتني  مبعدل  جمانا  �الختبار�ت 

�إىل و�شائل  يف �ملنزل، كما تطرقت 
�ل����وق����اي����ة م����ن �����ش����رط����ان �ل���ث���دي 
و�أ���ش��ال��ي��ب م��ك��اف��ح��ة ه����ذ� �مل��ر���س 
وت��خ��ط��ي ح���اج���ز �خل�����وف وح��ال��ة 
�حل����رج م���ن ق��ب��ل �ل��ن�����ش��اء كونهن 
�لفئة �ملعر�شة ل�إ�شابة به باعتبار 
�أن حاجز �خلوف هو �لد�ء �الأوىل 
نف�شه  �مل��ر���س  ع���ج  قبل  بالع�ج 
�الأرو�ح  ن��زي��ف  م���ن  ل��ل��ح��د  وذل����ك 
�ل��ت��ي ت�����ش��اب ب��ه��ذ� �مل���ر����س ورف���ع 
�شتحد  مب��ا  جت��اه��ه  �ل��وع��ي  ن�شبة 
�الإ���ش��اب��ة  ن�شبة  �رت���ف���اع  م��ع��ه م��ن 
ب�����ل �ل�����ه�����دف ه�����و خ���ف�������س ن�����ش��ب 
�لفعالية  ت�شمنت  كما  �الإ���ش��اب��ة، 
ع����ر�����س م���ق���اط���ع م�����ن �ل���ف���ي���دي���و 
ع���ن جت����ارب ب��ع�����س �ل�����ش��ي��د�ت مع 

باإجر�ء فح�س  للر�غبني  �أ�شبوعياً 
�ملاموغر�م.

�ل���دك���ت���ورة رمي ع��ث��م��ان  وق���دم���ت 
�شكرها وتقدير �مل�شت�شفى �ل�شعودي 
ل��د�ر �لرب على م�شاركتها  �الأمل��اين 
ورعايتها للفعالية ومثمنة حر�س 
وتو�جدها  �مل�شاركة  على  �جلمعية 
�ل����د�ئ����م يف ف��ع��ال��ي��ات �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
و�الإن�����ش��اين مع  وتعاونها �خل��ريي 
لهم،  ودعمها  �ملحتاجني  �ملر�شى 
�لفعالية  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ����ش���ارك  وق���د 
م����ن �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ك����ل م����ن حم��م��د 
�لعامة  �ل��ع���ق��ات  ���ش���م��ة م��دي��ر 
�الإع���م��ي  �مل��دي��ر  �ل��ع��م��اري  و�آدم 
�الأن�شطة  م�شوؤول  لوي�شا  و�ل�شيدة 

و�لفعاليات بامل�شت�شفى.

مل���وظ���ف���ي���ه���ا ل���ت���ط���وي���ر ك���ف���اء�ت���ه���م 
الأدو�ره���م  وحت�شريهم  وم��ه��ار�ت��ه��م 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة..�إال �أن ه���ذ� �الأم����ر قد 
عبئا  متثل  عالية  تكاليف  يت�شمن 
�ل�شغرية  وخ��ا���ش��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��ى 
متتلك  ال  قد  �لتي  منها  و�ملتو�شطة 
قدرة كبرية على تخ�شي�س �ل�شيولة 
�لنقدية لهذه �ملجاالت..والإمياننا يف 
دو �أن �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
متثل حمركا هاما للنمو �القت�شادي 
�أردنا م�شاعدتها يف تعزيز  يف �لدولة 
متعددة  م��ب��ادر�ت  خ���ل  م��ن  �لنمو 
وم����ن �أه���م���ه���ا ت��ع��زي��ز ك���ف���اءة �أط��ق��م 
�ل��ع��م��ل وت���دري���ب �ل����ك����و�در ل�����ش��م��ان 
�مل��ت��غ��رية لقطاع  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  م��و�ك��ب��ة 

وذلك من خ�ل ح�شابهم �ل�شخ�شي 
ع��ل��ى م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي 
 . �إن  ول��ي��ن��ك��د  ف��ي�����ش��ب��وك وج����وج����ل 
وت�������ش���م���ل �مل�������ش���اق���ات �الل���ك���رتون���ي���ة 
�أك����رث م���ن 180 در����ش���ا ت��ف��اع��ل��ي��ا يف 
مهار�ت �الأعمال مثل �لقيادة وريادة 
�للغة  600 در���س يف  �الأعمال ونحو 
 600 و  �أل��ف  �إىل جانب  �الإجنليزية 
در�������س �ل����ك����رتوين ت��ف��اع��ل��ي م��وج��ه 
�إىل  �الأول  �ل�����ش��ف  م���ن  ل����أط���ف���ال 
�لريا�شيات  يف  ع�شر  �ل��ث��اين  �ل�شف 
و�لعلوم وتكنولوجيا �ملعلومات. وقال 
ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  �شلطان  عثمان 
على  �ملوؤ�ش�شات  جميع  حتر�س   .. دو 
و�لتعليم  �ل��ت��دري��ب  ف��ر���س  ت��ق��دمي 

�الأعمال �ملعا�شر. و�أ�شاف �أننا نفتخر 
ب�����ش��ر�ك��ت��ن��ا م���ع ج��ام��ع��ة ح���م���د�ن بن 
هذه  �شاأن  فمن  �الإلكرتونية  حممد 
م�شاقات  تقدمي  ت�شمن  �أن  �ل�شر�كة 
ت��دري��ب��ي��ة �ل��ك��رتون��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
رمزية  بتكلفة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
من�شور  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن   .
�ل���ع���ور رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ح���م���د�ن بن 
توقيع  ي�شرنا  �الإلكرتونية..  حممد 
تاأتي  و�لتي  دو  �شركة  مع  �التفاقية 
روؤي��ة  تطبيق  على  حر�شنا  �إط���ار  يف 
دعم  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �حلكيمة  قيادتنا 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
وحت���ف���ي���ز من���وه���ا ب�����ش��ت��ى �ل��و���ش��ائ��ل 

�ملتاحة. 

هيئة �ل�شحة بدبي �إما عن طريق 
�ل��ب��ط��اق��ات �الئ��ت��م��ان��ي��ة و�إم����ا عرب 
�خل�شم �ملبا�شر من ح�شاب �لعميل 
وهي  �مل�شاركة  �ل�شبعة  �لبنوك  يف 
دب���ي �ل��ت��ج��اري ودب����ي �الإ���ش���م��ي 
و�أب����وظ����ب����ي �ل���ت���ج���اري وم�����ش��رف 
�أب���وظ���ب���ي �الإ�����ش�����م����ي و�الحت������اد 

�لوطني  دب��ي  و�الإم����ار�ت  �لوطني 
وم�����ش��رف �الإم������ار�ت �الإ���ش���م��ي. 
ك��م��ا مت م����وؤخ����ر� �ع���ت���م���اد �جل��ي��ل 
�ل��ث��اين م��ن �ل��دره��م �الإل��ك��رتوين 
�الإل��ك��رتوين.  للدفع  �آخ���ر  كخيار 
وي���ت���ي���ح ت�����ش��م��ي��م ب����و�ب����ة �ل���دف���ع 
بجميع  ربطها  �إمكان  �الإلكرتوين 

�خلدمات �الإلكرتونية للدو�ئر �أيا 
كانت �لتقنيات �لفنية و�لربجمية 
�ل���دو�ئ���ر  ه���ذه  ت�شتخدمها  �ل��ت��ي 
ب�شكل  للعمل  بقابليتها  وك��ذل��ك 
�لدفع  و�شائط  كافة  م��ع  متو�فق 
�حتياجات  على  بناء  �الإل��ك��رتوين 

�جلهات �مل�شرتكة فيها.

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/606 بالن�سر

�ملدعى : نا�شر علي مبارك ر��شد �لكتبي  �ملطلوب �ع�نه: �لو رب�شة 
م���ر�د حممدي  م��ن ح�شني  ك���  �ل�����ش��ي��ار�ت وميثلها  وزي��ن��ة  لتنجيد 
�ملدعي رفع  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  و�شامل علي �شامل بن مهري   
�ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع���ه وح��دد ي��وم �الثنني �مل��و�ف��ق 2013/11/18 
�مام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  لنظرها  موعد� 
جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

 

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1574 عم جز- م ع- ب- اأظ

تي  �يه  عليه:  بنغ�دي�س  مدعي  �جلن�شية:  �حمد  علي  نا�شر  مدعي/ حممد 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  �م 
�لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت  �م  تي  �يه  �ع�نه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�ع�ه وحددت �ملحكمة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2013/10/29 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28    
  اعـــــــــالن  

رقم �ملرجع :2013/370   
باك�شتان  ن��ي��از-  �ح��م��د  مق�شود  مق�شود  /قي�شر  �ل�شيد  ب���ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية- يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )50%( يف �ل�شركة ) خطاط 
�لنجم �الزرق( مبوجب �لرخ�شة رقم )612782( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد �شكيل حممد 
�شديق- باك�شتاين �جلن�شية يرغب بتغيري �ال�شم �لتجاري و�لن�شاط �ىل/ �لنجم �الزرق 
لتجارة قطع غيار �ملكيفات ( و�لن�شاط من/ خطاط ر�شام( �ىل /جتارة قطع غيار �ملكيفات 
(  .وعم� بن�س �حكام �ملادة )14( فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991 يف 
�شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �الع�ن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �الع�ن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 

  دائرة  التنمية القت�سادية -ال�سناعية ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28    
  اعـــالن بالن�سر  

رقم �ملرجع :2013/362   
بنغ�دي�س  �لرحمن-  /�ل��روح �حلبيب حممد حبيب  �ل�شيد  بان  للجميع  ليكن معلوما   
يو�شف  ) مطعم  �لبالغة )50%( يف  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  �جلن�شية يرغب يف 
يو�شف  حممد  ح�شن  يو�شف  �ل�شيد/  �ىل  وذل��ك   )217565( رق��م  رخ�شة  ذ.م.م(  �جلابر 
ذ�ت  �شركة  م��ن  لل�شركة  �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل  تغيري  مت  حيث  �جلن�شية  �م��ار�ت��ي  �جل��اب��ر- 
م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية. .وعم� بن�س �حكام �ملادة )14( فقره 5 من �حكام 
�لقانوين �الحت��ادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل   فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�الع�ن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ 
هذ� �الع�ن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 
     مكتب دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة ال�سناعية    

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/392 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/

بدما باجنوبار �مي�شو�ر�ن �جلن�شية: �لهند   وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن 
و�ملرخ�شة من   ) العامة/ذ.م.م   للتجارة  )ب�شت  �لتجاري  �ال�شم  :تنازل يف 
لدى  و�مل�شجل   )49555( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة 
غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:جنيفر جون فيد�م بي�ى �جلن�شية: 
�لهند مبو�فقة: عارف حممد ح�شن حممد �ل�شريف �جلن�شية: �المار�ت    ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/34 ك.ع.د
و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/�منة  �لعدل  �لكاتب  باد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا   تقدم �يل 
�شامل ��شماعيل عبيد �ل علي  �جلن�شية: �المار�ت   وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن 
:تنازل عن رخ�شة يف �ال�شم �لتجاري )م�شبغة الطوار /ذ.م.م  ( ح�ش�س و�ملرخ�شة 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف ) ( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة 
و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد:��شحاق �شافعي عبد�لرحمن �لكمايل �جلن�شية: �المار�ت 
بان  للجميع  ليكن معلوما  �لعر�ق   مبو�فقة: عبري �شفاء �شاحب �حل�شيني �جلن�شية: 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

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

مبكتب دار الق�ساء بعجمان  

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/880 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�ل�شعيبة �بو عبيد �بو �شعيب ��شرييف �جلن�شية: �المار�ت وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر  يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )افران خلياطة املالب�س 
الن�شائية ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل :عبد�هلل �شالح  )64467( و�مل�شجل لدى غرفة 
ب��د�ه �جلن�شية: �الم���ار�ت    ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب  عبد�هلل عبد�هلل 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
    اعالن بالن�سر 

�م��ام جلنة  �ملنظورة  �إي��ج��ار�ت   ) رقم )2013/2585  �لق�شية  تقرر يف  لقد 
من  و�مل��رف��وع��ة  �خلام�شة  �للجنة  �الي��ج��اري��ة)�ب��وظ��ب��ي(  �مل��ن��ازع��ات  ف�س 
�شعيد  عليه:  �ملدعى  الع���ن  وذل��ك  �لفهيم  عبد�هلل  عبا�س  علي  �ملدعى: 
حممد ر��شد �لزعابي ن�شر� وقد حتدد لنظر �لدعوى جل�شة يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2013/11/6 يف �ل�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة ) �شارع �لدفاع-

�الجتماعية(  و�ل�شوؤون  �ل��زو�ج  �شندوق  خلف  نهيان  �آل  مع�شكر  منطقة 
وذلك على نفقة �شاحب �لع�قة.

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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حّذر قائد �شابق للجي�س �لربيطاين من خطط �حلكومة �الئت�فية 
هذه  جتميد  �إىل  ودع��اه��ا  �لقتالية،  �ل��ق��و�ت  ع��دد  تخفي�س  ل��ب���ده 

�خلطوة �إىل �أن يتم جتنيد �ملزيد من جنود �الحتياط.
وقال �مل�شري �للورد بر�مول، �لذي �شغل من�شب رئي�س �أركان �لدفاع، 
رهيبة  ��شتفهام  ع���م��ة  ه��ن��اك  �الأح����د  ت��ل��غ��ر�ف  ���ش��ن��دي  ل�شحيفة 
لتعوي�س  �ملطلوب من جنود �الحتياط  �لعدد  �مكانية جتنيد  حول 
جي�س  تو�شيع  �لربيطانية  �الئت�فية  �حلكومة  وت��ري��د   . �لنق�س 
�أل��ف   30 با�شم )ق���وة �الح��ت��ي��اط(، �إىل  �الح��ت��ي��اط،�مل��ع��روف ح��ال��ي��اً 
جندي بحلول عام 2018، لتغطية خف�س عدد �جلي�س �لربيطاين 
مبوجب تو�شيات مر�جعة ��شرت�تيجية �الأمن و�لدفاع �لتي تبنتها.

وقال �للورد بر�مول، �لذي قاد �لقو�ت �لربيطانية يف حرب �لفوك�ند 
�شد �الأرجنتني عام 1982، �إن �لقو�ت �مل�شلحة �لربيطانية تو�جه 
بذلك،  تاأثرها  عدم  �شمان  ويتعني  مالية  الأ�شباب  حادة  تخفي�شات 
و�ل�شيء �ملنطقي هو جتنب تخفي�س عددها حتى يتم جتنيد �لعدد 
�ملطلوب من جنود �الحتياط وحّذر من �أن �لتمويل ال يز�ل يهيمن 

على عملية بناء جي�س �الحتياط .
 

طائر�ت  ن�شرت  �ليابان  �ن  �الح��د  �ليابانية  �الع����م  و�شائل  ذك��رت 
�ربع طائر�ت حربية �شينية  48 �شاعة رد� على حتليق  حربية ملدة 
تتنازع  جزر  من  �لقريب  �وكيناو�  �رخبيل  حول  �لدولية  �ملياه  فوق 
�ليابانيتان  �الن��ب��اء  وك��ال��ت��ا  وق��ال��ت  عليها.  �ل�شيادة  وط��وك��ي��و  بكني 
�جلمعة  ن�شرت  �ليابانية  �لطائر�ت  �ن  نيوز  وك��ي��ودو  بر�س  جيجي 
�كرب جزيرة يف  بني  �ل�شينية حتلق  �لطائر�ت  كانت  بينما  و�ل�شبت 
�ل�شينية  �لطائر�ت  �ن  �لوكالتان  و��شاف  مياكو.  وجزيرة  �وكيناو� 
حلقت فوق بحر �ل�شني �ل�شرقي وحتى �ملحيط �لعادىء ذهابا و�يابا 
لكنها مل تدخل �ملجال �جلوي �لياباين وتعذر �الت�شال بوز�رة �لدفاع 
�ليابانية للح�شول على تعليق. وتوترت �لع�قات بني طوكيو وبكني 
يف  �شغري  �رخبيل  على  خ���ف  ب�شبب   2012 �شبتمرب  �يلول  منذ 
وتطالب  �شنكاكو  ت�شميه  �لتي  �ليابان  تديره  �ل�شرقي  �ل�شني  بحر 
به بكني �لتي تطلق عليه ��شم دياويو. وتقع هذه �جلزر بني �وكيناو� 
وتايو�ن. ويف مقابلة مع �شحيفة وول �شرتيت جرنال �ل�شبت، قال 
رئي�س �لوزر�ء �لياباين �شينزو �بيه �ن ب�ده م�شتعدة ملو�جهة �ل�شني 
�بيه  وق��ال  �جل م�شاحلها.  �لقوة من  �ىل  �للجوء  بكني  �ختارت  �ذ� 
لل�شحيفة �ن �لبع�س يخ�شون �ن حتاول �ل�شني تغيري �لو�شع �لقائم 
بالقوة بدال من �لطرق �لقانونية. لكن �ذ� �ختارت �ل�شني �ل�شري يف 

هذ� �لطريق فلن تتمكن من �خلروج منه بطريقة �شلمية .

�ليوم �الثنني حماكمة �شرطي تركي متهم بقتل متظاهر  ت�شتاأنف 
�ملناه�شة للحكومة  بالر�شا�س يف �نقرة خ�ل حركة �الحتجاجات 

�ل�شيف �ملا�شي، يف هذه �ملدينة بعد جل�شة �وىل م�شطربة.
حمكمة  �م��ام  �يلول-�شبتمرب   23 يف  �الوىل  �مل��رة  �ل�شرطي  ومثل 
�لعا�شمة �لرتكية بتهمة �رتكاب جرمية تتجاوز �طار �لدفاع �مل�شروع 
�ثيمر  �ل�شيوعي  �لعامل  �لر�أ�س  يف  بر�شا�شة  قتل  النه  �لنف�س  عن 
�شاري�شولوك )26 �شنة(. وتويف �شاري�شولوك يف 14 حزير�ن-يونيو 
متاأثر� با�شابته بر�شا�شة خ�ل تظاهرة يف �شاحة كيزي�ي يف �نقرة 
ب�شكل  بثته  �شريط فيديو  يف �الول من حزير�ن-يونيو. وتبني من 
و��شع �شبكات �لتو��شل �الجتماعي، كيف �نهار �ل�شاب �ملتظاهر فجاأة 
�مام �ل�شرطي �لذي كان يحمل خوذة قبل �ن يفر هذ� �الخري وبيده 

م�شد�شه و�طلق �شر�ح �ل�شرطي بعد �جلل�شة �الوىل.
و�رجئت �ملحاكمة بعد قليل من بد�يتها بقر�ر من �لق�شاة �ثر م�شادة 
�ل�شرطي  �لدفاع و�لطرف �ملدين بينما ح�شر  �ندلعت بني حمامي 
و�شنبا  �شعر�  يحمل  وه��و  �ل�شرطة  من  حمميا  �ملحكمة  �م��ام  �ملتهم 

م�شتعارين كي ال يتم �لتعرف عليه.
و�ملوؤ�ش�شات  و�لفنانني  �لثورية  �ل��ق��وى  �شاري�شولوك  عائلة  ودع��ت 
�لدميقر�طية و�لنقابات �ىل �لتظاهر قبل ��شتئناف �ملحاكمة �الثنني 

يف �نقرة مطالبة بق�شاء عادل .

عوا�صم

لندن

انقرة

طوكيو

اإ�شرائيل ت�شتطلع مواقف اليهود من اأمريكا 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

يف  و�الإ�شر�ئيليني  �ليهود  �الأمريكيني  على  �أ�شئلة  من��اذج  �إ�شر�ئيل  عممت 
�لواليات �ملتحدة، حاولت من خ�لها ��شتط�ع مو�قفهم من �حتمال ن�شوء 
�أزمة يف �لع�قات بني �إ�شر�ئيل و�لواليات �ملتحدة، فيما و�شف دبلوما�شي 

�إ�شر�ئيلي هذه �الأ�شئلة باأنها غري �شرعية.
جاء  ���ش��وؤ�ل  هاآرت�س  �شحيفة  �أف���ادت  ح�شبما  �ال�شتط�ع،  �أ�شئلة  بني  وم��ن 
و�إ�شر�ئيل،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  بني  �لع�قات  �أزم��ة يف  ن�شوء  ح��ال  : يف  فيه 
من �شتوؤيد ب�شكل علني؟ وجاء يف �شوؤ�ل �آخر : باأي قدر �أّثر عليك موقف 
مر�شح للرئا�شة يف ما يتعلق بالق�شايا �ملرتبطة باإ�شر�ئيل ب�شاأن قر�رك يف 

�لت�شويت ل�شاحله؟ .
و�لقن�شليات  �إ�شر�ئيل  يف  �لهجرة  ��شتيعاب  وز�رة  �أن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
��شتط�ع  �أ�شئلة  من��اذج  عممت  �لتي  هي  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الإ�شر�ئيلية 
�لر�أي على �الأمريكيني �ليهود و�الإ�شر�ئيليني �لذين يعي�شون يف �لواليات 
�لواليات  �ليهودي يف  و�للوبي  �إ�شر�ئيل  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  �ملتحدة. ولفتت 
والء  عن  تتحدث  كانت  عندما  لل�شامية  بالعد�ء  جهات  يتهم  كان  �ملتحدة 
وجود  وح��ول  �ليهود  �الأمريكيني  بني  و�إ�شر�ئيل  �ملتحدة  للواليات  م��زدوج 
لوبي يهودي يعمل ل�شالح �إ�شر�ئيل يف �لواليات �ملتحدة. ووفقا لل�شحيفة 
بادر لهذ� �ال�شتط�ع �ملجل�س �الإ�شر�ئيلي-�الأمريكي �لذي �شكله مهاجرون 
�الأعمال  رجل  من  وبدعم  �أجنل�س،  لو�س  مدينة  يف  يقطنون  �إ�شر�ئيليون 
دوالر  مليون  مببلغ  ت��ربع  �ل���ذي  ���ش��ب��ان،  حاييم  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي-�الأم��ريك��ي 
لهذه �ملبادرة. و�أ�شافت �ل�شحيفة �أنه مبوجب بيان ن�شره هذ� �ملجل�س فاإن 
رجل �الأعمال �الأمريكي-�ليهودي، �شيلدون �أدل�شون، تعهد بتمويل ن�شاط 
�ملجل�س، علما �أن �أدل�شون هو �أحد �أبرز د�عمي وممويل �حلم�ت �النتخابية 
لرئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي، بنيامني نتنياهو، و�أ�ش�س من �أجل دعمه جريدة 

�إ�شر�ئيل �ليوم �لتي توزع جمانا وباتت �أكرث �ل�شحف �نت�شار� يف �إ�شر�ئيل.

تدهور الو�شع ال�شحي لالأ�شرى املر�شى 

اأملانيا حتذر اإ�شرائيل من مقاطعة جمل�س حقوق االإن�شان 

حمالت تفتي�س عن اأجهزة جت�ش�س يف موؤ�ش�شات م�شرية 

االإنقاذ تدعو اإىل ت�شكيل اأكرب حتالف يف انتخابات م�شر 
�لدكتور حممد �لرب�دعي، نوق�شت 
و�جل��وه��ري��ة  �لرئي�شية  �لق�شايا 
�ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات  يف  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
و�ملتعلقة  و�الن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

بالد�شتور �جلديد.
�أج���و�ء و�شفت  وي��اأت��ي ذل��ك و�شط 
مبكرة  �نتخابية  ��شتعد�د�ت  باأنها 
يف ب��ل��د ي�����ش��ارع م���ن �أج����ل جت���اوز 

حتدياته �الأمنية و�ل�شيا�شية.
�أك����دت م�����ش��ادر مطلعة  �ىل ذل���ك، 
م�شرية  �شيادية  �أمنية  �أجهزة  �أن 

و�شوؤونهم  �ل�شخ�شية  الأح��و�ل��ه��م 
عمرو  �أك��د  جانبه،  وم��ن  �لدينية. 
رئ��ي�����س جل��ن��ة �خلم�شني  م��و���ش��ى، 
لتعديل �لد�شتور �مل�شري، �ل�شبت، 
�ل��ت�����ش��وي��ت  ����ش���ت���ب���د�أ  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن 
�لتو�فق  مت  �لتي  �لن�شو�س  على 
�للجان  بو��شطة  و�إع��د�ده��ا  عليها 
ح�شب  �ل�شياغة،  وجلنة  �لفرعية 
م���وق���ع �أ�����ش����و�ت م�����ش��ري��ة �ل��ت��اب��ع 

لوكالة رويرتز.
ن�شره  ت�شريح  يف  مو�شى،  و�أ�شاف 
على في�شبوك ، �أن �للجنة �شتعمل 
خ�ل �ملرحلة �ملقبلة يف �إطار �إعد�د 
�لد�شتور  مل�شروع  �الأ�شا�شي  �لن�س 
متهيد� للقر�ءة �لنهائية يف ظرف 

�الأ�شابيع �لقليلة �ملقبلة.
�ملن�شورة  �لن�شو�س  �أن  �إىل  و�أ�شار 
و�مل�����و�ق�����ع  �ل�������ش���ح���ف  ب���ع�������س  يف 
�الإل���ك���رتون���ي���ة وو����ش���ائ���ل �الإع������م 
�أن��ه��ا م���و�د ق��د �ع��ت��م��دت �أو  ب�شفة 
ت��ف��ا���ش��ي��ل مل��ن��اق�����ش��ات د�خ����ل جل��ان 
جلنة �خلم�شني غري دقيقة ومتثل 
جمرد �جتهاد �شحايف م�شكور و�إن 

كان ال ميثل حقيقة �الأمور .

�حلكومية، خوفا من �أي حماوالت 
دولية للتج�ش�س على دو�ئر �شناعة 
تلك  و��شتخد�م  م�شر،  يف  �ل��ق��ر�ر 
�ل���ت�������ش���ج���ي����ت ل�������ش���ال���ح ج��م��اع��ة 
ن�شاطها قانونا،  �ملحظور  �الإخ��و�ن 
حالة  تعميق  يف  ذل���ك  و����ش��ت��غ���ل 
�ملجتمع  د�خ��ل  و�ل�شقاق  �خل���ف 
�مل�����ش��ري، ودع����م م��ن��اخ �ل��ف��و���ش��ى، 
�لذي يبحث عدد كبري من �لدول 

عن �إقر�ره ودعمه يف م�شر.
وحتدثت م�شادر م�شرية يف وقت 
�أه���د�ف  �أح���د  ه��ي  م�شر  �أن  �شابق 
عمليات �لتج�ش�س �الأمريكية �لتي 
�ل���دول، منها  تك�شفت يف ع��دد من 
�أمل��ان��ي��ا وف��رن�����ش��ا و�مل��ك�����ش��ي��ك وم��ن 
جهة �أخرى، بد�أت جلنة �خلم�شني 
�م�س  م�شر،  يف  �لد�شتور  لتعديل 
�ل��ت�����ش��وي��ت ع���ل���ى م������و�د �حل���ق���وق 

و�حلريات يف �مل�شودة �الأولية.
و�أ�شارت م�شادر مطلعة يف �للجنة 
�إىل �نفر�جات متوقعة ب�شاأن مو�د 
تو�فق ممثلي  بعد  �لهوية، خا�شة 
�الأزهر و�لكنائ�س على بقاء �ملادتني 

�لثانية و�لثالثة بدون تعديل.
وتن�س �ملادة �لثانية على �أن �الإ�ش�م 
لغتها  �لعربية  و�للغة  �لدولة  دين 
�لر�شيمة، فيما تن�س �ملادة �لثالثة 
�مل�شريني  �شر�ئع  م��ب��ادئ  �أن  على 
�مل�شدر  و�ل��ي��ه��ود  �مل�شيحيني  م��ن 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ت�����ش��ري��ع��ات �مل��ن��ظ��م��ة 

متبوعة  مكثفة،  حتقيقات  ب���د�أت 
ب��ح��م���ت ت��ف��ت��ي�����س، يف ع����دد من 
�ملقر�ت �ملهمة بالدولة، على ر�أ�شها 
رئ���ا����ش���ة �جل���م���ه���وري���ة، وجم��ل�����س 
�إىل  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ووز�رة  �ل������وزر�ء، 
�حليوية  �ملن�شاآت  م��ن  ع��دد  جانب 
�أي  �أج���ل �لك�شف ع��ن  �مل��ه��م��ة، م��ن 
يف  للتج�ش�س،  �أج���ه���زة  �أو  م��ع��د�ت 
ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق، ب��ح�����ش��ب م���ا ذك���رت 
�مل�شرية،  �ل�شابع  �ل��ي��وم  �شحيفة 

�الأحد.

وياأتي ذلك بعدما وردت معلومات 
خ���ل �ل��ف��رتة �ملا�شية ع��ن وج��ود 
�أج�����ه�����زة ت���ت���ب���ع د�خ�������ل �ل���ق�������ش���ور 
�لرئا�شية، تعمل ل�شالح �ملخابر�ت 
�الأمريكية، مت ��شتري�دها وتركيبها 

يف عهد جماعة �الإخو�ن .
�أن �الأج���ه���زة  �مل�����ش��ادر  و�أو����ش���ح���ت 
ب����د�أت تكثيف  �ل�����ش��ي��ادي��ة  �الأم��ن��ي��ة 
ج��ه��وده��ا الإع����ادة ت��اأم��ني منظومة 
�مل��وج��ودة  و�ل�شبكات  �الت�����ش��االت، 
د�خل �لوز�ر�ت و�لهيئات و�مل�شالح 

•• بانغي-ا ف ب:

قتل �ربعة ��شخا�س على �القل يف معارك د�رت قرب مدينة بو�ر يف غرب 
�لذ�تي  �لدفاع  ميلي�شيات  من  مقاتلني  بني  �لو�شطى  �فريقيا  جمهورية 
م�شدر  �ف��اد  كما  �ل�شلطة،  يف  �ليوم  ��شبحو�  �شابقني  ومتمردين  �لقروية 

ع�شكري. وقال �مل�شدر لوكالة فر�ن�س 
ب���ر����س ط���ال���ب���ا ع�����دم ذك�����ر �����ش���م���ه �ن 
باالكا  �ن��ت��ي  ميلي�شيات  م��ن  عنا�شر 
)�مل��ن��اه�����ش��ني ل��ل�����ش��و�ط��ري( م��زودي��ن 
حا�شرو�  و�شو�طري  حربية  با�شلحة 
�ملدينة وقد �شمع دوي �ط�ق �لنار يف 
�لو�قعة  �ملدينة   ، ب��و�ر  �ماكن عدة يف 
���ش��م��ال  400 ك���ل���م  ن���ح���و  ب���ع���د  ع���ل���ى 
غرب بانغي يف منطقة تعترب مو�لية 
ل��ل��رئ��ي�����س ف��رن�����ش��و� ب���وزي���زي���ه �ل���ذي 
�ط��اح به يف 24 �آذ�ر-م��ار���س �نق�ب 
مي�شال  بزعامة  �شيليكا  حتالف  ق��اده 
دجوتوديا �لذي توىل �ل�شلطة يف 18 
للب�د.  �نتقاليا  رئي�شا  �آب-�غ�شط�س 

و�و�شح �مل�شدر �ن �ملعارك بني �مليلي�شيات �لقروية و�ئت�ف �شيليكا، �لذي 
�ربعة  �شقوط  ع��ن  ��شفرت  �حلكومية،  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يف  مقاتلوه  دم��ج 
و�لعديد من �جلرحى يف ك�  �لذ�تي  �لدفاع  قتلى يف �شفوف جمموعات 

�ملع�شكرين . و��شاف �مل�شدر �ن �لهدوء عاد �ىل �ملدينة بعيد �لظهر.
فر�ن�س  وكالة  مع  هاتفي  �ت�شال  ب��و�ر يف  �شكان  �ح��د  مك�شيم الالي  وق��ال 
�ملدينة  حا�شرو�  �ملهاجمني  �ن  بر�س 
�ي  ن��ع��رف �ىل  ع��ال��ق��ون وال  ون��ح��ن 
وج��ه��ة ن��ف��ر . م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال علي 
كامار� �حد موظفي منظمة كورد �يد 
�لدولية غري �حلكومية لقد هرولت 
ل���ح��ت��م��اء يف م��ق��ر �مل��ط��ر�ن��ي��ة لكن 
فعدت  بالهاربني،  مكتظا  ك��ان  �ملكان 
�ىل منزيل حيث �ختباأت مع �ال�شرة 
. وق��ال �و�ل��و مامادو وه��و تاجر من 
�ن����ه يخ�شى  ب�����و�ر  �ل��ه��او���ش��ا يف  ح���ي 
حدوث �عمال عنف �شد �مل�شلمني يف 
�مل�شيحية،  �لغالبية  ذ�ت  �ملدينة  هذه 
مقدر� عدد �ملهاجمني مبا بني 300 

و500 رجل .

اإ�شرائيل تعني �شفريًا جديدًا يف م�شر كرزاي �شي�شعى لالت�شال باملال برادر 
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

�ل�شرق  ���ش��وؤون  يف  �ملتخ�ش�س  ك��وري��ن  حاييم  �ال�شر�ئيلية  �خل��ارج��ي��ة  عينت 
با�شم  متحدث  �الح��د  �علن  م��ا  بح�شب  م�شر،  ل��دى  ج��دي��د�  �شفري�  �الو���ش��ط 
�ل�شرق  �ل��وز�رة و�ل�شفري �ملعني يتحدث �لعربية ويعد من �خل��رب�ء يف ق�شايا 

�الو�شط.
وكان ي�شغل حتى تعيينه من�شب �شفري غري مقيم ال�شر�ئيل يف جنوب �ل�شود�ن 

و�شيعو�س �ل�شفري �ال�شر�ئيلي �حلايل يف �لقاهرة يعقوب �ميتاي.
حممد  �ال�ش�مي  �لرئي�س  ع��زل  بعيد  ق��ررت  �ال�شر�ئيلية  �خلارجية  وك��ان��ت 
يف  �لدبلوما�شية  بعثتها  خف�س  �مل��ا���ش��ي،  متوز-يوليو  م��ن  �لثالث  يف  مر�شي 
�ملو�جهات يف �ال�شابيع �الخرية عاد  �منية وبعد تر�جع حدة  �لقاهرة لدو�عي 

دبلوما�شيون ��شر�ئيليون �ىل �لعا�شمة �مل�شرية.

�أف��ر�د عائلته متكنو� من �الت�شال به لكن �ملجل�س نف�شه مل يتمكن من  �أن  نعلمه هو 
ذلك بعد . يذكر �أن بر�در كان قد �أطلق �شر�حه يف �إطار �نط�ق عملية �ل�ش�م لكنه 
و�شع قيد �الإقامة �جلربية، وتقول معلومات غري موؤكدة �إنه قد يكون يف بي�شاور �أو 
�ل�شابق  ب��ر�در كان يف  �أن  كابل  �أفغان�شتان. وتعتقد  ��شتياء  �ل��ذي يثري  �الأم��ر  كر�ت�شي 
مقربا من زعيم طالبان �مل� حممد عمر ويتمتع بنفوذ كاف الإقناع طالبان بالتو�شل 
�ملقاتلني.  �شمعته بني  �شوه  باك�شتان رمبا  بقاءه مدة طويلة يف  لكن  �ش�م  �تفاق  �إىل 
�لتمرد  الإنهاء  2010 يف م�شعى  ع��ام  لل�ش�م  �الأعلى  �ملجل�س  �شكل  قد  ك��رز�ي  وك��ان 
�لذي ت�شنه طالبان منذ �الإطاحة بها من �ل�شلطة عام 2001 يف غزو قادته �لواليات 
�ملتحدة. وحتاول �أفغان�شتان دفع حماوالت �لتفاو�س من �أجل �لتو�شل �إىل �ش�م مع 
�لواليات  تقودها  �لتي  �الأطل�شي  �شمال  حلف  ق��و�ت  غالبية  �ن�شحاب  موعد  �ق��رت�ب 

�ملتحدة بحلول نهاية عام 2014.

•• كابول-وكاالت:

قال �ملتحدث با�شم �لرئا�شة �الأفغانية �إن �لرئي�س حامد كرز�ي �شي�شغط على باك�شتان 
وجود  مكان  ملعرفة  بريطانيا،  يف  �الأ�شبوع  ه��ذ�  عقدها  �ملقرر  �لث�ثية  �ملحادثات  يف 
�لقيادي �لرفيع يف حركة طالبان �مل� بر�در �لذي �أطلقت �ل�شلطات �لباك�شتانية �شر�حه 
موؤخر�. وقال �أميال َفي�شي يف ت�شريحات لوكالة فر�ن�س بر�س �شوف ن�شعى للح�شول 
على تو�شيحات من �حلكومة �لباك�شتانية حول مكان وجود �مل� بر�در لت�شهيل �إجر�ء 
حمادثات مبا�شرة بينه وبني جمل�س �ل�ش�م �الأعلى يف �أفغان�شتان . و�أ�شاف في�شي �أن 
كرز�ي �شيثري هذه �لق�شية عندما يجتمع مع رئي�س �لوزر�ء �لباك�شتاين نو�ز �شريف 
و�أو�شح  ديفد كامريون.  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  ي�شت�شيفها  �الأ�شبوع يف قمة  هذ� 
ما  كل  ولي�س معه،  ب��ر�در  �مل�  بعائلة  �ت�شال  لل�ش�م على  �الأعلى  �ملجل�س  �أن  في�شي 

اأربعة قتلى يف معارك باأفريقيا الو�شطى 

�لغربية  �ل�شفة  يف  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�الإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شات  و�نتهاك 

حلقوق �لفل�شطينيني.
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
ت�شع �شرطني من �أجل �مل�شاركة يف 
��شتجو�ب جمل�س حقوق �الإن�شان، 
�إ�شر�ئيل  �شم  ه��و  �الأول  �ل�شرط 
�لدول  جمموعة  �إىل  كامل  ب�شكل 
�لغربية يف جمل�س حقوق �الإن�شان، 
م����ن �أج�������ل وق������ف ح����ال����ة �ل���ع���زل���ة 

�لدولية �لتي تو�جهها �إ�شر�ئيل.
هو  �ل��ث��اين  �الإ�شر�ئيلي  و�ل�شرط 
تقييد ��شتخد�م �لبند �ل�شابع من 
على  ين�س  �ل���ذي  �ملجل�س  �أنظمة 
حقوق  ح��ول  �شنوي  نقا�س  �إج���ر�ء 
�الإن�������ش���ان يف �إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�ل�����ش��ف��ة 
�ل��غ��رب��ي��ة �ىل ذل����ك، ح���ذر �أ���ش��رى 
�شجن جم��دو ، م��ن �زدي����اد �أع���د�د 

�الأ�شرى �ملر�شى د�خل �ل�شجن.
و�أو������ش�����ح �أ�����ش����رى مل���ح���ام���ي ن����ادي 
ت��ده��ورت  ع���دد� منهم  �أن  �الأ���ش��ري 
�آخرهم  وكان  �ل�شحية،  �أو�شاعهم 
نقل  �ل��ذي  �لرت�بي  �الأ�شري ح�شن 
حيث  �ل��ع��ف��ول��ة،  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إىل 

يعاين من �شرطان يف �لدم.
�الأ�شري  �أن  �ل��ن��ادي  و�أف���اد حمامي 
ك�����ش��اب م���ن ج��ن��ني �ملعتقل  ���ش��امل 
وحم���ك���وم  2003م  ع������ام  م���ن���ذ 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�إ�شر�ئيل  �أن  �شحايف  تقرير  ذك��ر 
كبرية،  دول��ي��ة  ل�شغوط  تتعر�س 
ت��و�ف��ق ع��ل��ى ح�شور  �أن  �أج���ل  م��ن 
مندوبيها يف ��شتجو�ب يف جمل�س 
ح���ق���وق �الإن�������ش���ان �ل���ت���اب���ع ل����أمم 
�أملانيا  وح��ذرت  جنيف،  يف  �ملتحدة 
�أنه يف حال مقاطعة  �إ�شر�ئيل من 
�شرر  ب��ه��ا  �شيلحق  ف��اإن��ه  �مل��ج��ل�����س 
�شيا�شي بالغ و�أ�شدقاءها يف �لغرب 
�شيو�جهون �شعوبة يف م�شاعدتها 
�الأح���د  ه��اآرت�����س  �شحيفة  وق��ال��ت 
�الأمل���ان���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  �إن 
�الإ�شر�ئيلي  �ل�شفري  نائب  �شلمت 
يف ب���رل���ني، ع��م��ان��وئ��ي��ل ن��ح�����ش��ون، 
�ل��ف��ائ��ت، ر���ش��ال��ة من  ي��وم �جلمعة 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �الأمل������اين، غيدو 
ف��ي�����ش��رتف��ي��ل��ه، ب���ه���ذ� �خل�����ش��و���س 
�إىل  باإي�شالها  نح�شون  وط��ول��ب 
رئ���ي�������س �ل����������وزر�ء �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي، 

بنيامني نتنياهو، باأ�شرع وقت.
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن في�شرتفيله 
حذر نتنياهو، من خ�ل �لر�شالة، 
كبرية  �أهمية  ت��ويل  �أملانيا  �أن  م��ن 
ح��ال  يف  و�أن����ه  و�آل��ي��ات��ه  للمجل�س 
ع������دم م�������ش���ارك���ة �إ�����ش����ر�ئ����ي����ل )يف 
�شي�شكل  ه���ذ�  ف����اإن  �ال���ش��ت��ج��و�ب( 

م�������ش���ا ب���ن���ظ���ام ح����ق����وق �الإن���������ش����ان 
�شتكون  ذل���ك  وع���و�ق���ب  �ل������دويل، 
�إ�شر�ئيل  على  ت��وؤث��ر  ول��ن  و����ش��ع��ة 
فقط وتابع �لوزير �الأملاين �أن عدم 
�شيوؤدي  �ال���ش��ت��ج��و�ب  �مل�����ش��ارك��ة يف 
دولية كثرية  �نتقاد�ت  توجيه  �إىل 
كاأ�شدقاء  ون��ح��ن  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  �شد 
الإ���ش��ر�ئ��ي��ل ال ن��ري��د ح����دوث ه��ذ� 

�الأمر .
ع���دم  �أن  ف��ي�����ش��رتف��ي��ل��ه  و�أو������ش�����ح 
�ال�شتجو�ب  يف  �إ�شر�ئيل  م�شاركة 
�شابقة  ب��اأن  ول��وح  �شابقة،  �شي�شكل 
ك���ه���ذه ���ش��ت��ح��رر �إي�������ر�ن و���ش��وري��ة 
وك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة م��ن �مل�����ش��ارك��ة 
يف  بحقها  م�شابهة  ��شتجو�بات  يف 

�مل�شتقبل.
يف  ع�����ش��و  دول����ة  �أي  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
بامل�شاركة  ملزمة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
يف �����ش���ت���ج���و�ب ك����ه����ذ�، م������رة ك��ل 
ب�����ش��ع ���ش��ن��و�ت، ب��ه��دف �ل��ب��ح��ث يف 
لكن  لديها  �الإن�شان  حقوق  و�شع 
�إ�شر�ئيل  على  �حلالية  �ل�شغوط 
�إ�شر�ئيل  مقاطعة  �أعقاب  يف  تاأتي 
ملجل�س حقوق �الإن�شان �لدويل منذ 
�آذ�ر مار�س �لعام 2012، مبوجب 
ق������ر�ر �ت����خ����ذه وزي������ر �خل���ارج���ي���ة 
على  ليربمان،  �أف��ي��غ��دور  �ل�شابق، 
�شوء قر�ر بالتحقيق يف �ال�شتيطان 

�إ����ش���اب���ت���ه ب���اجل���رث���وم���ة ت���ط���ورت 
نتيجة �إهمال طبي تعر�س له وهو 
، عندما  متو�جد يف �شجن جلبوع 
�شعر بوخزة ب�شيطة يف قدمه حتى 
و���ش��ل �إىل م���ا و���ش��ل �إل���ي���ه �ل��ي��وم 
من �أمل و�أوج��اع، �إذ و�شف �الأ�شري 
�أو����ش���اع �ل�����ش��ج��ن ب��ال�����ش��ع��ب��ة ج��د� 
خا�شة يف ظل معاناتهم �ل�شحية.

ب��ال�����ش��ج��ن 11 ع���ام���ا، ي��ع��اين من 
م�����ش��ك��ل��ة يف ع��ي��ن��ه ت���ط���ورت خ���ل 
�شنو�ت �عتقاله حتى �أ�شبح �أخري� 
ال ي����رى ب��ع��ي��ن��ه �ل��ي�����ش��رى، ورغ���م 
�أن  �إال  �لعديدة بع�جه  �ملطالبات 
�لع�ج �لذي قدم له �أفقده ب�شره 

يف عينه.
ك��م��ا ز�ر �مل��ح��ام��ي �الأ����ش���ري �أح��م��د 

خ�����ل�����وف م������ن ج�����ن�����ني، �مل����ح����ك����وم 
معتقل  وه��و  ع��ام��ا،   12 بال�شجن 
من  ي���ع���اين  2004م،  ع����ام  م��ن��ذ 
يف  وحت��دي��د�  �لعظام  يف  جرثومة 
لعملية  و�أخ�شع  �لي�شرى،  قدمه 
م��ن �أج���ل زر�ع���ة قطع م��ن �للحم 

و�لع�ش�ت نتيجة �ملر�س.
و�أك����د خ��ل��وف مل��ح��ام��ي �ل���ن���ادي �أن 

انفجارات يف مدينة هندية قبل جتمع انتخابي
•• نيودلهي-رويرتز:

�نفجرت  �القل  على  �ل�شنع  بد�ئية  قنابل  �شت  �ن  �لهندية  �ل�شرطة  قالت 
قرب �شاحة عامة يف مدينة ب�شرق �لهند �الحد حيث جتمع ع�شر�ت �الالف 

ل��شتماع لكلمة نارندر� مودي مر�شح �ملعار�شة ملن�شب رئي�س �لوزر�ء.
وقالت قناة �شي.�ن.�ن-�أي.بي.�ن �لتلفزيونية �ن رج� قتل و�أ�شيب خم�شة 
باتنا  �ىل  م��ودي  و�شول  من  ق�شري  وق��ت  قبل  وقعت  �لتي  �النفجار�ت  يف 
الط�ق حملته �النتخابية يف والية بيهار ��شتعد�د� ل�نتخابات �لعامة يف 
ف�شل �ل�شيف �ملقبل. وذكر �شرطي �أن هناك تقارير بوقوع ��شابات. و�شرح 
لرويرتز خ�ل حمادثة هاتفية ثمة تقارير عن �شتة تفجري�ت قرب غاندي 
�شباح  �حلديدية  لل�شكك  حمطة  يف  �نفجار  وقع  �لتجمع(  )مكان  ميد�ن 
ويجري  �لبع�س  ��شيب  وت��اب��ع  �شعيفة.  كانت  �لتفجري�ت  جميع  �ل��ي��وم. 
ع�جهم يف م�شت�شفى كلية باتنا للطب. وهذه �أول �أعمال عنف تقع منذ �أن 
�أطلق مودي مر�شح حزب بهار�تيا جاناتا حملة ل�طاحة باالئت�ف �حلاكم 

بقيادة حزب �ملوؤمتر يف �النتخابات �لتي يجب �أن جتري بحلول مايو �يار.
ويقول منتقدون �ن مودي �لذي توىل رئا�شة وزر�ء والية جوجار�ت ث�ث 
�لهجمات على م�شلمني  �أعمال حزبي ويتهمونه بتجاهل  مر�ت له جدول 
من  �لعليا  �ملحكمة  وبر�أته  �ملز�عم  م��ودي  وينفي  �لوالية.  يف   2002 عام 

�أي م�شوؤولية.

•• القاهرة-وكاالت:

�أع���ل���ن���ت ج��ب��ه��ة �الإن����ق����اذ �ل��وط��ن��ي 
�مل�شرية عزمها دخول �النتخابات 
موحدة،  بقائمة  �ملقبلة  �لربملانية 
ت�����ش��ك��ي��ل م���ا و���ش��ف��ت��ه  �إىل  ودع�����ت 
ب���اأك���رب حت��ال��ف �ن��ت��خ��اب��ي م���دين ، 

بح�شب قناة �لعربية ، �م�س .
و����ش���در �ل���ب���ي���ان ع���ن �جل���ب���ه���ة، يف 
�أع����ق����اب �ج���ت���م���اع م��غ��ل��ق مل��ك��ت��ب��ه��ا 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مب���ق���ر ح�����زب �ل���وف���د 
)�ل��ع�����ش��و ب��اجل��ب��ه��ة( يف �ل��ق��اه��رة 
ملناق�شة �آخر تطور�ت �الأو�شاع على 
ر�أ�شها:  وعلى  �ل�شيا�شية،  �ل�شاحة 
�لد�شتور،  م�شروع  كتابة  تطور�ت 

و�إجر�ء �النتخابات �لربملانية.
و�أع��ل��ن��ت �جل��ب��ه��ة ع��زم��ه��ا خ��و���س 
�النتخابات �لربملانية و�لت�شريعية 
موحدة،  بقائمة  �لب�د  يف  �ملقبلة 
حتالف  �أك����رب  ت�شكيل  �إىل  د�ع��ي��ة 

مدين موحد.
�إمكانية  �إىل  �أي�شا  و�أملحت �جلبهة 
�لتحالف �نتخابيا مع حركة مترد 
تقدمي  حال  يف  �نتخابيا  �ل�شبابية 
ت�شريحاتها  عن  �عتذ�ر�  �الأخ��رية 
باملتعالية  و�شفت  �ل��ت��ي  �الأخ����رية 

على �جلبهة.
وخ��������ل �الج����ت����م����اع �ل���ت�������ش���اوري 
ل��ل��ج��ب��ه��ة �ل������ذي ح�������ش���ره ج��م��ي��ع 
ق���ادت���ه���ا �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني، ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
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مدعي/ هيام حممد مو�شى عوده �جلن�شية: �الردن مدعي عليه: ماجد كيو 
نا�شر �جلن�شية: �الردن مو�شوع �لدعوى: تنفيذ حكم �جنبي �ملطلوب �ع�نه/ 
ماجد كيو نا�شر �جلن�شية: �الردن عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �ع�ه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/11/06 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بث�ثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/10/24
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1540 جت كل - م ت-ب- اأظ

مدعي/ طالب عامر علي �لعمري و�آخرون �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  م�شر   �جلن�شية:  حممد  عبد�لباقي  عبد�حلميد  مدحت 
حممد  عبد�لباقي  عبد�حلميد  �ع�نه/مدحت  �ملطلوب  �الد�رة  من  عزل 
�جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �ع�ه 
وحددت �ملحكمة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2013/11/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

2013/10/03
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/315 جت كل  - م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شركة �لفوز �لتجارية وميثلها فاروق ر��شد بلوز �جلن�شية: �المار�ت    مدعي 
عليه: زياد ح�شن �شبح �جلن�شية: �شوريا   مو�شوع �لدعوى: مطالبة  مالية وقدرها 
�لعقود    وت�شليم  درهم   3000000 وتعوي�س   %12 بو�قع  وفائدة  درهم   175000000
�ملطلوب �ع�نه/زياد ح�شن �شبح �جل�شنية: �شوريا    عنو�نه: بالن�شر)بورود �لتقرير( 
�ملو�فق  �لث�ثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً  2013/11/5 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  2013/10/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/434 جت  جز - م ت-ب- اأظ

مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملر��شدة  باحلاج  حممد  ح�شن  عبد�هلل  مدعي/ 
عليه: �ن�شايد �وت للت�شميم و�لديكور �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
للت�شميم  �وت  �ع�نه/�ن�شايد  �ملطلوب  درهم      50.000 مالية  مطالبة 
�لتقرير( حيث  بالن�شر)�ع�ن بورود  و�لديكور �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  �ع�ه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2013/11/6 موعد� لنظر 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة   �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/10/02
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
    اعالن بالن�سر 

ف�س  جلنة  �م��ام  �مل��ن��ظ��ورة  �إي��ج��ار�ت   )  2013/914( رق��م  �لق�شية  يف  تقرر  لقد 
�شركة  �مل��دع��ي:  من  و�ملرفوعة  �لر�بعة  �للجنة  �اليجارية)�بوظبي(  �ملنازعات 
عبد �هلل حممد ح�شن الد�رة �لعقار�ت وميثلها قانونا/ فخر �ال�ش�م �شاه علم 
ذ.م.م  و�خلدمات  �لفنية  للتوريد�ت  �شركة جيمي  عليها:  �ملدعى  وذلك الع�ن 
�ش�م  حممود  علي   -2 �حلو�شني  علي  �شالح  �حمد   -1 �ملدخلني:  و�خل�شمني 
�ملو�فق 2013/11/10  يف   �الح��د  ي��وم  �لدعوى جل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  )ن�شر�( 
�آل نهيان  �ل�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة ) �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر 

خلف �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �الجتماعية( وذلك على نفقة �شاحب �لع�قة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية رقم )2013/564 ( منازعات �يجارية �ملنظورة 
و�ملرفوعة  �لر�بعة(  �اليجارية)�للجنة  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام 
من �ملدعي/ موؤ�ش�شة �ملدنية للخدمات �ال�شت�شارية، الع�ن �ملدعى 
عليه: حممد عبد�لعزيز �ل�شرف ) خ�شم مدخل( جلل�شة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/11/3 يف �ل�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر �للجنة �لكائن يف 
�بوظبي - �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان- بجانب �شندوق 

�لزو�ج في� رقم 2.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية رقم )2013/2585 ( �يجارية �ملنظورة �مام جلنة 
ف�س �ملنازعات �اليجارية)�بوظبي ( �للجنة �خلام�شة و�ملرفوعة من 
�مل��دع��ى عليه:  �لفهيم وذل��ك الع���ن  �مل��دع��ى: علي عبا�س ع��ب��د�هلل 
�لدعوى جل�شة  لنظر  وقد حتدد  ن�شر�  ر��شد�لزعابي  �شعيد حممد 
م�شاء يف مقر   06.00 �ل�شاعة  2013/11/6 يف  �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم 
�شندوق  خلف  نهيان  �آل  مع�شكر  منطقة  �ل��دف��اع-  )���ش��ارع  �للجنة 

�لزو�ج و�ل�شوؤون �الجتماعية( وذلك على نفقة �شاحب �لع�قة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
    يف الق�سية رقم 2013/654 مدين جزئي جتاري

�ملدعى  �ملحرتمني  �لتنظيف  �لغربي خلدمات  �ل�شاحل  �شركة   : /�ل�شادة  �ملدعى 
�ع���ه   للق�شية  �لهند�شية  �خل��ربة  �جتماع  عقد  تقرر  ج���ول-   خ��ان  ن��ور  عليه: 
�ل�شادة/  �ل�شاعة �حلادية ع�شر مبكتب  �ملو�فق 2013/10/31  يوم �خلمي�س  نهار 
�ملرجو �حل�شور يف  وعليه   )050-6216037 )هاتف  بابوظبي  للمحاماة  �حلقوق 
�ملوعد �ملحدد م�شطحبني معكم ما يلي: �شورة ملكية �لبا�س مو�شوع �لدعوى- 
�شورة تقرير �حلادث- �شورة من �ع�ن جديد للمدعى عليه/نور خان جول - 
جتهيز �لبا�س للمعاينة عقب �النتهاء من �جتماع �خلربة  �شرورة �ن ترتجم 

�مل�شتند�ت �ملحررة باللغة �الجنليزية �ىل �للغة �لعربية.
اخلبري املنتدب/ م/ احمد علي ال�سديق                

      اعالن اجتماع خربة الهند�سية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 360/ 2012 عقاري كلي                               
�ىل �ملدعى عليهما/1-  �ح�م �ل�شحر�ء ل��شت�شار�ت و�لتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م 2- 
حممود �عجاز خان- ب�شفته �ملمثل �ملفو�س �ح�م �ل�شحر�ء ل��شت�شار�ت و�لتطوير 
�لعقاري  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �حمد يعقوب �حمد حممد �لتميمي    
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لتكافل بان ي�شدد 
و�لفو�ئد  درهما(  وخم�شون  و�شتمائة  �لف  وثمانون  ت�شعمائة   ( درهم   980.650 مبلغ 
12% منذ بدء �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام، مع �لز�م �ملدعى عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف 
9.30 �س  �ل�شاعة    2013/11/6 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  و�الت��ع��اب. 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1.A.1 بالقاعة
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل. علما 

�نه مت ورود �لتقرير يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه.
ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/289 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- تر�ي ب�نت �نرتنا�شونال �س م ح- ميثلها في�شل بهاديليا  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ فابريزيو مار�شي�س وميثله: يو�شف �حمد عبد�هلل 
يوم  كلي  عقاري   2012/313 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  باحلكم  نعلنك  عبد�لرحيم    
�الربعاء بتاريخ 2013/9/26 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- بف�شخ �لتعاقد )�تفاقية( 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لدعوى  �ملوؤرخة 2008/6/17 مو�شوع 
�ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �عتبار�   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��و�ئ��د  دره���م(   360479( وق���دره 
�لق�شائية يف 2012/4/1 وحتى متام �ل�شد�د.    وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �الع�ن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  1931 بتاريخ 2013/10/28    
 اعالن مدعى عليها بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/4065 جتاري جزئي
�ىل �ملدعى عليها:/تز�من �ل�شرق �الو�شط �لتجارية ذ.م.م    حيث �ن �ملدعي: �شركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  ل�ت�شاالت  �المار�ت 
�ملذكورة �ع�ه، تطالبك فيها مببلغ وقدره )6.887.93 درهما( �شتة �الف وثمامنائة 
و�شبعة وثمانون درهما وث�ثة وت�شعون فل�شا و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع 
لذ�  باملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  �لتام   �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى 
يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
و�لن�شف من يوم 2013/11/10   وذلك ل�جابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/10/22
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/229 ا�سكالت جتارية
�ملدخل/  �خل�شم  �لبناي  ح�شني  عبد�هلل  علي  جا�شم  �شدهم/1-  �مل�شت�شكل  �ىل 
��شماعيل   -4 �حلو�شني  عبد�هلل  خلفان  علي   -3 �ال�شباغ  ملقاوالت  �لبانو�س   -2
حممد علي �حمد �حلمادي 5- �شوجيل كومار كاروليل في�شفامربن  جمهويل 
حمل �القامة. مبا �ن �مل�شت�شكل / حممد يو�شف �حمد يو�شف �الحمدي وميثله: 
�ملو�فق  بانه قد حت��ددت جل�شة يوم �الح��د  �ملرزوقي نعلنكم  حممد علي �شلمان 
ch1B.6للنظر يف �ال�شكال �ع�ه  �ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة   2013/11/3
و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف 

غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1430  ا�ستئناف جتاري

�القامة  ذ.م.م     جمهول حمل  دوبرتيد  �شركة   / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
��شتاأنف  ق��د  جناحي  عبد�لرحيم  عقيل  /��شماعيل  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
بتاريخ  كلي  2012/1259 جتاري  رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
2013/9/16  وحددت لها جل�شه يوم �الحد �ملو�فق 2013/12/15 �ل�شاعة 
10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.19  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/479  ا�ستئناف عقاري

�لعقاري جمهول حمل  �ال�شتثمار  �شوق  �شركة  �مل�شتاأنف �شده /  �ىل 
�ل�����ش��ق��ر�ن  قد  �مل�شتاأنف /ب�����ش��ام �شقر ع��ب��د�ل��ه��ادي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
عقاري   2011/775 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف 
�مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت    2012/4/24 ب��ت��اري��خ  كلي 
وعليه    ch1.C.11 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/12/30
يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا.  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/1675   جتاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه   /1- روبن منني جمهول حمل �القامة  مبا �ن �ملدعي: جممع 
بان  نعلنكم  �جلرمن  �بر�هيم  ��شماعيل  علي  وميثله:  ذ.م.م  و�الملا�س  �لذهب  
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2012/3/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
يوؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  ذ.م.م  و�الملا�س  �لذهب  ل�شالح/ جممع   �ع���ه 
للمدعية مبلغ )196136( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ ��شتحقاق 
�ل�شد�د و�ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة  كل �شيك وحتى  متام 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل 
ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �الع�ن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1242  جتاري كلي            
�ىل �ملدعى عليه / 1 - �بر�هيم مال �هلل علي غريب �حلو�شني جمهول حمل �القامة 
قد  �جلرمن   �بر�هيم  ��شماعيل  علي  ع وميثله:  م  �س  �له�ل  �ملدعي/م�شرف  �ن  مبا 
 2012/7 �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  ب�شحة  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
و�لر�شوم  �ملدعى عليه مببلغ وقدره )138415.87 درهم(  بالز�م  حجز حتفظي جتاري 
لها  وح���ددت  ب�كفالة.   �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول   �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/11/14 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ 2013/10/28     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/813  عقاري كلي              
�ىل �خل�شم �ملدخل / 1 - تنميات جلوبال للتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/مهدي حممد علي كام�ن جنار    قد �قام عليك 
 5475835( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م   �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
 %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م( 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2013/10/31 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �القل.   
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/601 ت عام- م ر-ت- ع ن(
 : �ملنفذ �شده  �المار�ت  �لف�حي �جلن�شية:  �لتنفيذ/ ه�ل عي�شى فرج عي�شى  طالب 
حممد �شويد خمي�س خلفان �لنعيمي �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �ع�نه: حممد �شويد 
خمي�س خلفان �لنعيمي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/146 مد جز- م ر- ب- ع ن 
وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/11/17 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 8266 درهم 331 درهم م�شاريف �لدعوى 
+ 600 درهم �ع�نات بالن�شر+ 200 درهم ر�شوم تنفيذ  تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/762 ت عام- م ر-ت- ع ن(
�ملنفذ  �المار�ت   �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
حياة  عمر  �ع�نه:  �ملطلوب  باك�شتان   �جلن�شية:  عبا�شي  حياة  عمر   : �شده 
عبا�شي �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/642 مد جز- م ر- ب- ع  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ 
طلب  لنظر  موعد�   2013/11/20 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة 
�و بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 700 درهم 100  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر 
�جر�ء�ت  التخاذ  تفاديا  �لتنفيذ  ر�شوم  درهم   200  + �لدعوى  م�شاريف  درهم 

�لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/761 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ �شده 
�لبلو�شي �جلن�شية: �شلطنة عمان �ملطلوب �ع�نه:  : عبد�هلل بن خالد بن خمي�س 
عبد�هلل بن خالد بن خمي�س �لبلو�شي �جلن�شية: �شلطنة عمان عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/510 
مد جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/11/20 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ل�شد�د مبلغ 1200 درهم+ 
100 درهم م�شاريف �لدعوى + 200 درهم ر�شوم �لتنفيذ+400 درهم �ع�نات بالن�شر 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1026 جت جز- م ت- ب-ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ حممد �شامل �شليم عبد�هلل �لعامري �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: 
حممد روؤوف �شويف عبد�لرحمن �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
عبد�لرحمن  �شويف  روؤوف  �ع�نه/حممد  �ملطلوب  خدمات   وكيل  عقد  فك 
�جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �ع�ه 
وحددت �ملحكمة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2013/10/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �البتد�ئية 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بث�ثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1058 جت جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ حممد �خ�ق حممد مون�شي �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: مي�شيل 
ديلو�شا �شري �شتوبال �جلن�شية:  �لفلبني مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
56000 درهم �ملطلوب �ع�نه/ مي�شيل ديلو�شا �شري �شتوبال �جلن�شية:  �لفلبني    
�ملذكورة �ع�ه وحددت �ملحكمة  �قام �لدعوى  بالن�شر حيث �ن �ملدعي  عنو�نه: 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/31 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بث�ثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

 

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1534 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ ح�شني علي �الحبابي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �ملفنود لتاجري 
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره  �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع 
200000 درهم   �ملطلوب �ع�نه/ �ملفنود لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت    
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �ع�ه وحددت �ملحكمة يوم 
�الثنني �ملو�فق 2013/11/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية �لكائنة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بث�ثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/479 بالن�سر

�ع���ن��ه:  �مل��ط��ل��وب  �لبلو�شي  ع��ب��د�هلل  حممد  عي�شى   : �مل��دع��ى 
بالن�شر  �لعنو�ن:  �شهنوين  عظيم  حممد  بخ�س  ك��رمي  حممد 
مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة �ع�ه وحدد يوم �الثنني 
�ملو�فق 2013/10/28 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �لكائنة يف 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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مواجهات بني القوات ال�شودانية ومتمردين يف دارفور 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ب��ني  م�����ش��ل��ح��ة  م����و�ج����ه����ات  د�رت 
�ل����ق����و�ت �حل��ك��وم��ي��ة �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
�ل�شود�ن  حترير  حركة  ومتمردي 
قرب مدينة مليط �ال�شرت�تيجية 
يف �شمال د�رف��ور، كما �علن طرفا 
�ل�����ن�����ز�ع وع���ل���ى ج������اري ع��ادت��ه��م��ا 
ق�����دم ط���رف���ا �ل�����ن�����ز�ع ح�����ش��ي��ل��ت��ني 
مت�شاربتني للمو�جهة، ففي حني 
قللت �خلرطوم من �شاأن ما جرى 
م����وؤك����دة �ن����ه ح�����ادث حم�����دود و�ن 
قو�تها قتلت خم�شة من �ملهاجمني 
�ي  تخ�شر  �ن  دون  م��ن  �ملتمردين 
رجل، �كدت حركة حترير �ل�شود�ن 
بزعامة عبد �لو�حد حممد نور �ن 
م�شلحيها متكنو� من دخول �ملدينة 
ين�شحبو�  �ن  قبل  �ال�شرت�تيجية 
منها، و�نهم قتلو� 15 عن�شر� من 
�لقو�ت �ملو�لية للحكومة وخ�شرو� 

باملقابل رجلني فقط.
وقال �لناطق با�شم �لقو�ت �مل�شلحة 
�ل��ع��ق��ي��د �ل�����ش��و�رم��ي خ��ال��د �شعد 
بح�شب ما نقلت عنه وكالة �النباء 
جمموعة  �ن  )���ش��ون��ا(  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�لو�حد  عبد  �ملتمرد  حلركة  تتبع 
حم���م���د ن�����ور ق���ام���ت ب��ا���ش��ت��ه��د�ف 
دورية مكونة من ع�شرة �أفر�د تتبع 
ن��ق��ط��ة تبعد  �مل�����ش��ل��ح��ة يف  ل��ل��ق��و�ت 
مدينة  خ��ارج  كيلومرتين  ح��و�يل 
كلم   80 بعد  على  �لو�قعة  مليط 

•• لندن-يو بي اأي:

ذكرت �شحيفة �شندي مريور �الأحد 
�أن ع�شابات �جر�مية تقوم بتهريب 
الجئني �شوريني �إىل بريطانيا مقابل 
ما  �أي  ��شرتليني،  جنيه  �أل��ف   11
يعادل نحو 18 �ألف دوالر لل�شخ�س 
�لو�حد. وقالت �إن �أن�شطة ع�شابات 
ت���ه���ري���ب �ل���ب�������ش���ر �ث��������ارت خم����اوف 
�ملنظمات  �ق��د�م  �حتمال  من  جدية 
�الإره���اب���ي���ة م��ث��ل ت��ن��ظ��ي��م �ل��ق��اع��دة، 
م�شابهة  ت��ك��ت��ي��ك��ات  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى 
�أوروب�����ا.  �إىل  ل��ت��ه��ري��ب �جل��ه��ادي��ني 
ع�����ش��اب��ة  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ����ش���اف���ت 
تن�شط يف مدينة ��شطنبول �لرتكية 
�بلغت حمققيها �ل�شريني �أنها تقوم 
�إىل  �ل�شوريني  �ل�جئني  بتهريب 
�شفر  ج���و�ز�ت  با�شتخد�م  بريطانيا 
�أل��ف   11 مقابل  ومر�فقني  م���زورة 
�ل��و�ح��د،  ل���ج��ئ  ��شرتليني  جنيه 
ك��ان��ت تعمل  �شورية  �أم����ر�أة  و�ل��ت��ق��و� 
معلمة ��شتخدمت مدخر�ت حياتها 
بعد  لتهريبها  للع�شابة  تدفع  لكي 

تعر�شها للتعذيب يف وطنها �الأم.
�ل�����ش��وري��ة  �مل������ر�أة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
)ع�شتار(  با�شم  �ليها  �أ���ش��ارت  �ل��ت��ي 
�الآن يف  ت��ع��ي�����س  ه��وي��ت��ه��ا،  حل��م��اي��ة 
ج���ن���وب �ن���ك���ل���رت� ون��ق��ل��ت��ه��ا ع�����ش��اب��ة 
�إىل  تركيا  م��ن  ج��و�ً  �لب�شر  تهريب 
ومن  فيينا،  �لنم�شاوية  �لعا�شمة 
بو��شطة  �ملتحدة  �ململكة  �إىل  هناك 

�لدخول �ىل مليط قبل �ن يعودو� 
ويخرجو� منها �ل�شبت.

وم���ن���ذ ع�����ش��ر ����ش���ن���و�ت ي�����ش��ن عبد 
�ل���و�ح���د حم��م��د ن����ور وم��ت��م��ردون 
�آخ������رون م���ن �����ش���ول غ���ري ع��رب��ي��ة 
ح��رك��ة مت���رد م�����ش��ل��ح��ة يف د�رف����ور 
وميلي�شيا  �حلكومية  �لقو�ت  �شد 
لها،  �لد�عمة  �لعربية  �جلنجويد 
عربية  هيمنة  يعتربونه  ملا  رف�شا 
على ثرو�ت �القليم �لو�قع يف غرب 

�ل�شود�ن.

�إىل  ت��ت��ح��دث  �أن  دون  ���ش��اع��ة   36
م��ر�ف��ق��ه��ا ك��ل��م��ة و�ح�����دة ك��م��ا ُط��ل��ب 

منها . 
وقالت �إن �ملر�فق كان ي�شلمها جو�ز 
�حل��اج��ة، وحني  �مل���زور عند  �شفرها 
�لقريب  ه��ي��رثو  م��ط��ار  �إىل  و���ش��� 
�ل�شفر منها  �أخ���ذ ج���و�ز  ل��ن��دن  م��ن 
�لهجرة  مكتب  �إىل  و���ش��ول��ه��ا  ق��ب��ل 
باأنها  �ملوظفني  �ب����غ  منها  وط��ل��ب 
ت���ري���د ط��ل��ب �ل���ل���ج���وء �ل�����ش��ي��ا���ش��ي . 
�أن جتارة تهريب  وذكرت �ل�شحيفة 
�ل���ج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني ت��در م�يني 
�جل���ن���ي���ه���ات �ال����ش���رتل���ي���ن���ي���ة ع��ل��ى 
�لب�شر،  لتهريب  �لرتكية  �لع�شابات 
و�لتي لديها �أع�شاء يف جميع �أنحاء 
�أوروبا ويف بريطانيا لنقل �ل�جئني 
�أوروب��ا،  �أنحاء  �إىل خمتلف  �ملهّربني 
و�آخرون يعملون يف �ملطار�ت لت�شهيل 
�مل��ط��ل��وب��ة.  �ل�������دول  �إىل  �دخ���ال���ه���م 
�ل��رتك��ي��ة  �ل��ع�����ش��اب��ات  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
ت��ق��وم ب��ن��ق��ل �ل���ج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني 
و�ل������دول  وه���ول���ن���د�  �ي���ط���ال���ي���ا  �إىل 
طائلة  مبالغ  مقابل  �ال�شكندنافية 
وتفر�س مبالغ �أعلى لتهريبهم �إىل 
�ل�شيا�شي  �للجوء  لطلب  بريطانيا 
�أر����ش��ي��ه��ا، حيث  �إىل  �دخ��ال��ه��م  بعد 
يتمكنون يف �لكثري من �الأحيان من 
�خل����روج م��ن م��ط��ار�ت��ه��ا يف غ�شون 
�شاعات الأن �شلطات �لهجرة ال تريد 
�لعنف  ب�شبب  بلدهم  �إىل  �ع��ادت��ه��م 

�لد�ئر فيها.

����ش���م���ال �ل���ف���ا����ش���ر ع��ا���ش��م��ة والي����ة 
���ش��م��ال د�رف�����ور و�����ش���اف �مل��ت��ح��دث 
من  متكنت  �ملتمردة  �ملجموعة  �ن 
�ال���ش��ت��ي���ء ع��ل��ى ع��رب��ت��ني وف���رت 
، موؤكد� �ن �لقو�ت �مل�شلحة  هاربة 
قامت مبطاردة �ملجموعة ومتكنت 
م��ن ����ش��رتد�د ع��رب��ة و�ح���دة وقتل 
خم�شة متمردين وجرح عدد منهم 
لبقية  م��ط��اردت��ه��ا  ت��و����ش��ل  وه����ي 

�أفر�د �ملجموعة �ملتمردة .
�ن مدينة  �لع�شكري  �لناطق  و�أك��د 

ط���ائ���رة ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��ط��وط �جل��وي��ة 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة )ب��ري��ت��ي�����س �إي���روي���ز( 
ب���ج���و�ز ���ش��ف��ر م������زّور. ون�����ش��ب��ت �إىل 
ع�شتار قولها �إن �ملئات من �ل�جئني 
�ل�����ش��وري��ني ي��دف��ع��ون �أم����و�اًل طائلة 
�إىل  لتهريبهم  �لرتكية  للع�شابات 
�ل�شيا�شي،  �للجوء  لطلب  بريطانيا 
ومدخر�ت  مدخر�تها  و��شتخدمت 
 11 ي���ورو  �أل���ف   13 ل��دف��ع  عائلتها 
�أل������ف ج��ن��ي��ه ����ش��رتل��ي��ن��ي ل��ع�����ش��اب��ة 
حياة  ب���دء  ع��ل��ى  م�شاعدتها  م��ق��اب��ل 

جديدة �آمنة يف �ململكة �ملتحدة .
�ل��ع�����ش��اب��ة  �أن  ع�������ش���ت���ار  و�أ�����ش����اف����ت 
و�نتظرت  �شورتها  �أخ��ذت  �لرتكية 
ع�����ش��رة �أي������ام م���ع م���ئ���ات �ل���ج��ئ��ني 
�أحد فنادق  �ملذعورين يف  �ل�شوريني 

م��ل��ي��ط وم��و�ط��ن��ي��ه��ا مل ي���ت���اأث���رو� 
بهذ� �حلدث �ملحدود و�لذي جرى 
ق��ال  م��ن جانبهم   ، �مل��دي��ن��ة  خ���ارج 
مقاتليهم  �ن  ب��ي��ان  يف  �مل��ت��م��ردون 
ق��ت��ل��و� 15 ع��ن�����ش��ر� م���ن �ل���ق���و�ت 
�ملعركة  خ���ل  للحكومة  �مل��و�ل��ي��ة 
ميلي�شيا  م��ع  �جل��م��ع��ة  د�رت  �ل��ت��ي 
�ي�شا  و����ش��ف��رت  للحكومة  ت��اب��ع��ة 
ع���ن م��ق��ت��ل �ث��ن��ني م���ن �مل��ت��م��ردي��ن 
و�كد �ملتمردون �ي�شا �ن مقاتليهم 
مت���ك���ن���و� �ث�����ر ه�����ذه �مل���ع���رك���ة م��ن 

مدينة ��شطنبول، �إىل �أن �ت�شلت بها 
و�أر�شلت  �ملطاف  نهاية  يف  �لع�شابة 
��شم  نف�شه  على  �أط��ل��ق  �شخ�شاً  لها 
�أي  نا�شر وطلبت منها عدم توجيه 
مطار  �إىل  بنقلها  ق��ام  �إليها  ��شئلة 
�لنقاط  عرب  ومتريرها  ��شطنبول، 
�الأم��ن��ي��ة وه���ي حت��م��ل ت��ذك��رة �شفر 
ل�جئني  ُي�شمح  حيث  ل��ب��ن��ان،  �إىل 

�ل�شوريني بالذهاب �إىل هناك .
مر�فقها  �أن  �إىل  )ع�شتار(  و�أ���ش��ارت 
و�شعها يف طائرة متجهة �إىل فيينا 
ب����داًل م���ن ب�����ريوت، ب��ع��د �أن زّوده����ا 
بجو�ز �شفر مزّور وب�شحبة مر�فق، 
ومن ثم توجهت برفقته �إىل �لرنوج 
و�إىل �ل�شويد قبل �أن ت�شتقل طائرة 
��شتغرقت  رح��ل��ة  ويف  ل��ن��دن  ب��اجت��اه 

علي عبد اهلل �شالح يتهم االإخوان مبحاولة اغتياله
•• �صنعاء-يو بي اأي:

�تهم �لرئي�س �ليمني �ل�شابق، علي عبد �هلل �شالح، جماعة �الإخو�ن 
�الإحتجاجات  �غتياله خ�ل فرتة  بالوقوف ور�ء عملية حماولة 
�أن  �ىل  م�����ش��ري�ً  ع��ام��ني،  مند  �ل�شلطة  ع��ن  تخليه  �ىل  �أدت  �ل��ت��ي 

تنظيم �لقاعدة ف�شيل من ف�شائل �الخو�ن يف �ليمن.
باإحدى  وف��ات��ه  ع��ن  ����ش��اع��ات  �ث��ر  تلفزيوين  لقاء  وق��ال �شالح يف 
ور�ء  �غتيايل.. وهم  دب��رو�  �الإخ��و�ن من  �إن  �ل�شويد،  م�شت�شفيات 
و�لع�شكريني  �ل�شباط  لها  يتعر�س  �لتي  �الغتياالت  �أح��د�ث  كل 

و�الأمنيني حاليا .
ذلك  ويرمون  ويختطفون  �لنا�س  على  يعتدون  �الإخ��و�ن  و�أ�شاف 

على تنظيم �لقاعدة.. تنظيم �لقاعدة ف�شيل من ف�شائل �الخو�ن 
�و�شاعاً  يعي�س  �ليمن  �ن  �ىل  م�شري   ، عباءته  م��ن  خ��رج��و�  وه��م 

منفلتة .
�أن �شالح تويف بجلطة دماغية يف  �فادت  وكانت تقارير �شحافية 
�ل�شويد �م�س �جلمعة، غري �ن �لرئي�س �ليمني قال �نا مت بالفعل 
14 يوما �ثر حماولة �غتيايل عقب جرمية م�شجد �لنهدين �لتي 

دبرها �الخو�ن.. لكن �هلل جناين .
وعن وحدة �ليمن، قال �شالح �إنها وحدة ر��شخة ، م�شري� �ىل �أنه 
�ملحلية  �ل�شلطات  متنح  د�شتورية،  بتعدي�ت  �لتفكري  �ملهم  من 

مبوجبها �ل�ش�حيات مبا ميكن �حلد من �ملركزية.

•• لندن-وكاالت:

قالت �شحيفة غارديان �لربيطانية �إن حكومة رئي�س 
�لوزر�ء �لعر�قي نوري �ملالكي تفتقر للحنكة و�لكفاءة، 
�لفو�شى  �ل��ع��ر�ق دخ��ل يف عهدها يف دو�م���ة م��ن  و�إن 
و�لعنف و�لتوتر �لطائفي، وطالبت باأن يكون للعر�ق 

قيادة تليق ب�شعبه ، على حد و�شفها.
و�أ�شافت �ل�شحيفة يف مقال للكاتبة ريت�شل �شابي �أن 
�ليوم  �حلاجة  �أ�شد  يف  هو  �لعر�قي  �ل�شيا�شي  �مل�شهد 
�إىل قائد من طر�ز خا�س ي�شتطيع جمع كافة �ألو�ن 

�لطيف �لعر�قي حوله. 
�ل��ذي  �ل��غ��رب  �إن  مقالها  وق��ال��ت يف 
�أدخل �لعر�ق يف �أتون حرب طاحنة، 
قد تعود و�ألف �أخبار �لعنف و�لقتل 
�لو�ردة من هناك حتى بات رد فعله 

عليها ال يتجاوز قول يا للهول .
و�ع��ت��ربت �ل��ك��ات��ب��ة �أن غ���زو �ل��ع��ر�ق 
فتح  �ملتحدة  �ل��والي��ات  قادته  �ل��ذي 
�ل��ق��اع��دة  تنظيم  ل��دخ��ول  �ل��ط��ري��ق 
بعد �أن كان �لعر�ق خاليا متاما من 
على  وتهكمت  لعنا�شره،  وج��ود  �أي 
ق���ول �ل��رئ��ي�����س �الأم���ريك���ي �الأ���ش��ب��ق 
جورج بو�س �ملهمة �أجنزت �لتي قالها 
�لعا�شمة  �إىل  �ل��ق��و�ت  دخ���ول  ب��ع��د 

�لعر�قية بغد�د يف �أبريل-ني�شان عام 2003، وقالت 
�إنه وبعد ع�شر �شنني على ذلك �الإع�ن قتل يف �لعر�ق 
لوبلو�س  جملة  وك��ان��ت  �شخ�س  مليون  ن�شف  ق��ر�ب��ة 
در��شة  �مل�������ا�شي  �الأ�ش�������بوع  ن�ش�����رت  قد  �الأمريكية 
ب�شبب  �ل��ع��ر�ق  �مل��دن��ي��ني يف  �لقتلى م��ن  ع���دد  ق���درت 
 460 و2011 بحو�يل   2003 �حل��رب بني عامي 

�ألف �شخ�س.
و�نتقدت �لكاتبة �أد�ء حكومة رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي 
نوري �ملالكي، �لذي �عتربته متعنتا يفتقر �إىل �لكفاءة 
وتهمي�س  �إهمال  و�شفته  ما  �إىل  قولها  يف  و��شتندت 

ال�شتهد�ف  �الأمنية  قو�ته  وحتريك  �ل�شنة  �ل�شا�شة 
�الإره��اب  مكافحة  قو�نني  و��شتخد�م  �ل�شنية  �ملناطق 

للنيل من �شكان تلك �ملناطق .
��شتمر�ر  �أن  فاعتربت  �لكفاءة  بعدم  يتعلق  فيما  �أم��ا 
�ملتفجر�ت  كا�شفات  با�شتخد�م  �لعر�قية  �ل�شلطات 
�مل��زي��ف��ة �ل��ت��ي ب��اع��ه��ا ل��ل��ع��ر�ق �ل�����ش��رط��ي �ل��ربي��ط��اين 
�ل�شابق جيم�س مكورمك، لهو مثال كاف على �فتقار 
�أن  يذكر  �ل��ب���د.  ���ش��وؤون  �إد�رة  يف  للكفاءة  �حلكومة 
�شفقة مكورمك �لتي ت�شمنت بيع وحد�ت من جهاز 
متفجر�ت  كا�شف  �أن��ه  على   651 �إي  دي  �أي  ي�شمى 
�الأجهزة  تلك  �أن  و��شعا، حيث تبني  �أث��ارت ج��دال  قد 
غري �شاحلة لهذ� �لغر�س، و�أعلنت 
وز�رة �الأعمال و�البتكار و�ملهار�ت يف 
ت�شديرها  �شتحظر  �أنها  بريطانيا 

�إل����ى �لعر�ق و�أفغان�شتان.
�لعر�ق  �نخر�ط  �إن  �لكاتبة  وقالت 
�ش���وريا على  �ل��د�ئ��رة يف  يف �حل��رب 
تعميق  �إىل  �أدى  ط��ائ��ف��ي،  �أ���ش��ا���س 
�أو�������ش�����ر �ل����ت����ع����اون ب����ني ت��ن��ظ��ي��م��ي 
�لقاعدة يف ب�د �لر�فدين و�لقاعدة 
يف ب�����د �ل�����ش��������ام، ف��ب��ي��ن��م��ا ق��اع��دة 
مقاتلني  �إر���ش��ال  على  ردت  �ل��ع��ر�ق 
ع���ر�ق���ي���ني ل���دع���م �الأ�����ش����د ب���اإر����ش���ال 
�شوريا،  يف  �لقاعدة  لدعم  مقاتليها 
تقوم �لقاعدة يف �شوريا برد �جلميل عن طريق �إر�شال 
�مل��ادي �لذي ي�شلها من دول عديدة  جزء من �لدعم 

لتعني قاعدة �لعر�ق.
�أل��ق��ت �لكاتبة  وب��ال��ع��ودة �إىل م��و���ش��وع غ��زو �ل��ع��ر�ق، 
�إىل ما  �إي�����ش��ال �ملنطقة  �ل��غ��زو يف  ب��ال��ل��وم ع��ل��ى ذل���ك 
ه��ي عليه �ل��ي��وم م��ن دم��ار وع��ن��ف، وق��ال��ت �إن �ملالكي 
يف �لعر�ق يخ�شى من �شقوط �لرئي�س �ل�شوري ب�شار 
�الأ���ش��د وي��ري��د �أن مي��ن��ع ذل���ك ب���اأي ث��م��ن، ل��ذل��ك ق��ام 
جمال  با�شتخد�م  الإي���ر�ن  �الأخ�����ش��ر  �ل�شوء  ب��اإع��ط��اء 

ب�ده �جلوي لدعم �الأ�شد، على حد قولها.

•• جوما-رويرتز:

تقدما كبري� �شد قو�ت  �ح��رز  �نه  �لكوجنو  قال جي�س 
�مل��ت��م��ردي��ن يف ���ش��رق �ل��ب���د يف ث���اين ي���وم م��ن �ل��ق��ت��ال 
�لعنيف ودعا رو�ند� �ملجاورة �ىل �مل�شاعدة يف نزع �ش�ح 
 23 جماعة  متمردي  مع  �جلي�س  و��شتبك  �ملتمردين. 
مار�س للمرة �الوىل منذ �شهرين بعد �نهيار حمادثات 
�ل�����ش���م يف �وغ��ن��د� �ال���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي و�ت��ه��م��ت رو�ن���د� 
�جلي�س باط�ق قذ�ئف على �ر��شيها مما �ثار �ملخاوف 
23 مار�س  �حتمال تدخل جي�شها. وقالت جماعة  من 
يف بيان �ن �جلي�س �شن هجوما �شام� على عدة جبهات 

لكنها قالت �ن �ملوقف يتحول ل�شاحلها.
وقال �لكولونيل �وليفر هامويل �ملتحدث با�شم �جلي�س 
�نه مت طرد متمردي 23 مار�س من بلدة كيبومبا �لتي 
تبعد 20 كيلومرت� �شمايل جوما كربى �ملدن يف �شرق 
جمهورية �لكوجنو �لدميقر�طية. وقال ملر��شل رويرتز 

قرب خط �لقتال طردنا متمردي 23 مار�س �ىل �لت�ل 
رو�ن��د�  �الن  �لر�وندية..نطالب  �حل��دود  على  �لو�قعة 
و�تهم حمققو �المم  نزع �ش�ح مقاتليها  بامل�شاعدة يف 
�ملتحدة رو�ند� بدعم متمردي 23 مار�س وهي �تهامات 
تنفيها كيجايل. وقال �ملتحدث با�شم �جلي�س �ن �جلي�س 
يتقدم �ي�شا من رويندي �لو�قعة �ىل �ل�شمال من �ر��س 
�لب�د  ب�شمال  كيفو  �قليم  يف  �ملتمردون  عليها  ي�شيطر 

و�نه يهاجم �جلماعة �ملتمردة من كل �جلهات.
وتاأ�ش�شت جماعة 23 مار�س �و�ئل عام 2012 عندما 
مترد جنود باجلي�س قائلني �ن �حلكومة خرقت �تفاق 
كانت  �شابقة  متمردة  حركة  م��ع  �مل��وق��ع   2009 �ش�م 
تدعمها رو�ن��د�. وقالت رو�ن��د� يوم �جلمعة �ن قذ�ئف 
�طلقها �جلي�س �لكوجنويل �شقطت على �ر��شيها. وقال 
دبلوما�شيون �ن �شفري رو�ند� لدى �المم �ملتحدة �شرح 
ب���ده لن تت�شاهل  ب��ان  يف �جتماع مغلق ملجل�س �الم��ن 

�ز�ء مثل هذ� �لق�شف وقد ترد ع�شكريا.

جي�س الكوجنو يحرز تقدمًا �شد املتمردين

غارديان : العراق بحاجة اإىل قائد يليق به 

ع�شابات تهّرب الجئني �شوريني اإىل بريطانيا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ت������ن������اول������ت �����ش����ح����ف �أم�����ريك�����ي�����ة 
وب���ري���ط���ان���ي���ة �الأزم��������ة �ل�����ش��وري��ة 
نظام  �إن  بع�شها  وق��ال  �ملتفاقمة، 
منع  يو��شل  �الأ�شد  ب�شار  �لرئي�س 
و����ش���ول �مل�������ش���اع���د�ت �الإن�����ش��ان��ي��ة، 
وحتدثت �أخرى عن �شور �شادمة، 
الإقامة  ت�شعى  �لقاعدة  �إن  وقالت 

دولة �إ�ش�مية �شمايل �لب�د.
و��شنطن  �شحيفة  ع��ر���ش��ت  ف��ق��د 
بو�شت �الأمريكية يف مقال ل�أ�شتاذ 
�مل�������ش���اع���د يف ت��خ�����ش�����س ج���ر�ح���ة 
نورثوي�شرتن  جامعة  يف  �ل��ع��ظ��ام 
للماأ�شاة  �ل��ع��ط��ار  �شامر  �ل��دك��ت��ور 
يعي�شها  �لتي  �لكارثية  �الإن�شانية 
�ل�����ش��ع��ب �ل�����ش��وري، وذل����ك يف ظل 
�الأ�شد يف  ��شتمر�ر نظام  �شمته  ما 
�الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  و�شول  منع 
عليها  ي�شيطر  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  �إىل 

�مل�شلحون.
�جل���ّر�ح  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
�لطبية  �جلمعية  �ن��ت��دب��ت��ه  �ل���ذي 
�الأم����ريك����ي����ة ل��ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي 
�لطبي يف �شوريا ��شطر �إىل �لقيام 
تخدير  دون  ج��ر�ح��ي��ة  ب��ع��م��ل��ي��ات 
ي�شيطر  ميد�نية  م�شت�شفيات  يف 

عليها �ملتمردون �شمايل �لب�د.
�الأطباء  �أن  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
ي�����ش��ط��رون الإج�����ر�ء ع��م��ل��ي��ات برت 
ل������أط�����ر�ف و�أخ���������رى ق��ي�����ش��ري��ة 
ب�شبب  م�����ش��ت��ي��ق��ظ��ون  و�مل�����ش��اب��ون 
و�أنهم  �لتخدير،  م��ادة  توفر  ع��دم 

�لتي  �الإن��ارة  �أحيانا حتت  يعملون 
توفرها �لهو�تف �ملحمولة يف ظل 

�نقطاع �لكهرباء.
�الأو���ش��اع  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
كارثية،  تعترب  �شوريا  �ل�شحية يف 
يف ظ���ل ����ش��ت��ه��د�ف ن���ظ���ام �الأ����ش���د 
و�لتدمري  بالق�شف  للم�شت�شفيات 
�إىل  �إ������ش�����اف�����ة  ب�������ش���ك���ل مم����ن����ه����ج، 
بالقتل  �لطبية  �لكو�در  ��شتهد�فه 

و�العتقال و�لتعذيب.
ُي�شار �إىل �أن تقرير� ن�شره حمققون 
يف ج��ر�ئ��م �حل��رب تابعون ل���أمم 
�أن  ك�شف  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  �مل��ت��ح��دة 

دي��ل��ي ت��ل��غ��ر�ف �ل��ربي��ط��ان��ي��ة عن 
ع��ر���س م�����ش��وري��ن ���ش��ور� �شادمة 
�لتقطوها د�خ��ل �شوريا، وذل��ك يف 
تع�شف  �لتي  �الأهلية  �حل��رب  ظل 

بالب�د منذ �أكرث من عامني.
خ��م�����ش��ة  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
م�شورين غطو� �حلرب يف �شوريا 
و�شور  مروعة  ق�ش�س  يتحدثون 
����ش���ادم���ة �ل��ت��ق��ط��وه��ا وع����ن م��دى 
ق�شاوة �حلرب وخطورتها، م�شرية 
�إىل �أن 52 م�شور� و�شحفيا لقو� 
ح��ت��ف��ه��م يف �حل�����رب �مل�����ش��ت��ع��رة يف 
�لب�د، و�أن معظم هوؤالء ��شتهدف 

�لقو�ت �لنظامية يف �شوريا تهاجم 
و�ل��ط��و�ق��م  �مل�شت�شفيات  بانتظام 
و�أن  للمعار�شة،  �لتابعة  �لطبية 
قو�ت �الأمن ت�شتخدم �مل�شت�شفيات 
مر�كز للتعذيب. كما ن�شرت جملة 
الن�����ش��ي��ت �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�ل�شهر �ملا�شي �أي�شا ر�شالة موقعة 
من 50 من �الأطباء �لبارزين من 
مو�شحة  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خمتلف 
�أن���ه���م ي���دع���ون ف��ي��ه��ا �إىل ���ش��رورة 
ت����اأم����ني ح���م���اي���ة دول����ي����ة ل���ل���ك���و�در 

�لطبية يف �شوريا.
ذي  �شحيفة  حتدثت  جانبها  م��ن 

�الأزم��ة  �شياق  ويف  متعمد.  ب�شكل 
�ل�شورية �ملتفاقمة، قالت �شحيفة 
تنظيم  �إن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ت���امي���ز 
دول��ة  �إق��ام��ة  �إىل  ي�شعى  �ل��ق��اع��دة 
و�إن��ه  �شوريا،  �شمايل  يف  �إ�ش�مية 
ي��ق��اوم م�شاعيه يف  ك��ل م��ن  يعتقل 

هذ� �ل�شاأن.
تنظيم  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
�أو�شاط  بني  �لرعب  يبث  �لقاعدة 
�ل�شركات �ملحلية عرب �شوريا، و�أنه 
يف  و�مل��د�ر���س  �ملحاكم  هيكلة  يعيد 

�لب�د.
�شمتها  مما  مقاتلني  �أن  و�أ�شافت 
�ل��ع��ر�ق و�ل�شام  دول���ة �الإ���ش���م يف 
�أذرع  �أح���د  ب��اأن��ه��ا  و�شفتها  �ل��ت��ي   ،
ت��ن��ظ��ي��م �ل���ق���اع���دة، �ع��ت��ق��ل��و� �أك���رث 
�إع����ز�ز  ب��ل��دة  يف  �شخ�شا   60 م���ن 
�شمايل  �لرتكية يف  �حل���دود  ق��رب 

�شوريا.
ه���ذ�  يف  �الأع�����������ش�����اء  �إن  وق�����ال�����ت 
مع  �لتو��شل  ي��ح��اول��ون  �لتنظيم 
كبرية،  ب��رب�ع��ة  �ملحليني  �ل�شكان 
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ت��وزي��ع �ل��غ��ذ�ء 
و�لبنزين جمانا ودفع �أجور عمال 

�لنظافة.
ُي�شار �إىل �أن تنظيم دولة �الإ�ش�م 
ي�شكل  ب����ات  و�ل�������ش���ام  �ل����ع����ر�ق  يف 
�ل�شورية  �مل��ع��ادل��ة  يف  �شعبا  رق��م��ا 
�لتي  �ل�شمال  مناطق  يف  ال�شيما 
خ��رج��ت م��ن ع��ب��اءة �ل��ن��ظ��ام، لكن 
�جلدل حولها ال يقل عن م�شتوى 
ح�����ش��وره��ا ع��ل��ى �الأر�������س و�ل����ذي 

يت�شع يوما بعد يوم.

االأطباء ي�شطرون الإجراء عمليات برت لالأطراف 

نظام االأ�شد مينع و�شول امل�شاعدات للمحا�شرين 

م�شوؤولون اإيرانيون يزيلون الفتات مناه�شة الأمريكا
•• دبي-رويرتز:

��شدر م�شوؤولون مبدينة طهر�ن تعليمات برفع بع�س �ل�فتات �لتي حتمل �شعار�ت مناه�شة للواليات �ملتحدة يف 
�لوقت �لذي يجري فيه �جلانبان مفاو�شات ب�شاأن  �ير�نية لتح�شني �لع�قات مع و��شنطن يف  موؤ�شر على م�شاع 

برنامج �ير�ن �لنووي.
�نباء �جلمهورية �ال�ش�مية �الير�نية عن م�شوؤول ببلدية طهر�ن قوله �ن بع�س �ل�فتات و�شعت  ونقلت وكالة 
باملخالفة للقانون و�ن �ملدينة �ز�لتها. وقال هادي �يازي �ملتحدث با�شم �لبلدية للوكالة يف خطوة ع�شو�ئية ودون 
معرفة �لبلدية �أو مو�فقتها و�شعت موؤ�ش�شة ثقافية لوحات �ع�نية ومل يحدد �يازى �ل�فتات �لتي رفعت ولكن 
�لوكالة ذكرت �أن الفتات جديدة ت�شكك يف نز�هة �لواليات �ملتحدة و�شعت يف طريق رئي�شي مزدحم يف طهر�ن منذ 

�ال�شبوع �ملا�شي قبل ذكرى �قتحام �ل�شفارة �المريكية يف طهر�ن يف �لر�بع من نوفمرب ت�شرين �لثاين 1979.
�شرتة  يرتدي  �مريكي  م�شوؤول  مع  �ملفاو�شات  طاولة  على  يحل�س  �ير�نيا  مفاو�شا  �ل�فتات  هذة  �ح��دى  وت�شور 

و�شرو�ال ع�شكريا وحذ�ء طوي� وكتب حتتها �لنز�هة �المريكية.
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تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 ك�يد �ند كو �إل �إل بي          

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 59178 
با�ش��م: كاد� �ند�شترييال كو ليمتد 

وعنو�نه: رقم 127، ه�شني ه�شينج �شرتيت، ليو �شيو ه�شيناج، تايويو�ن كاونتي، تايو�ن 
 و�مل�شجلة حتت رقم:49545 بتاريخ:2004/11/30 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 2004/03/06  وحتى تاريخ: 2024/03/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم  وكيل �لت�شجيل / جيتيندر� للملكية �لفكرية
  TARGET:بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية

بتاريخ :     17/  07/  2012م �ملودعة حتت رقم : 176688 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  ماهي�س كومار ناثوبيا ماجنوكيا
ه���ات���ف:   ������س. ب: 46901  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة  �الإم����������ار�ت  دب������ي،  ب�����ور  ه����ن����دي،  ب����ن  ب�����رج   403 وع����ن����و�ن����ه: 

info@tvcdubai.com : 043252741/0554264190  فاك�س: �لربيد �اللكرتوين
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�حلا�شوبات وملحقاتها ووحد�ت �الإع�م �لطرفية �مللحقة بها و�لكاب�ت �خلا�شة بها و�شماعاتها ومكرب�ت 
�ل�شوت �لفرعية ومنتجات �شبكات �حلا�شوبات ومكونات �حلا�شوبات و�أجهزة �لنوتبوك و�أقر��س �حلا�شوبات 

�ل�شخ�شية ووحد�ت �لقدرة غري �ملنقطعة ، و�لبطاريات  
�لو�ق�عة بالفئة: 9  

باللون  فنية  بطريقة  ك��ب��رية  ب��ح��روف  مكتوبة   ”TARGET“ �لتجارية  �ل��ع���م��ة   : �ل��ع���م��ة  و���ش��ف 
�الأ�شود. حيث مت ��شتبد�ل �حلرف "A" بنقطة بداًل من �خلط و�حلرف "G" بث�ث نقاط موجودة الأعلى 
 ”LAKSHYA “ ��شم  من  ا  �أي�شً “TARGET” م�شتوحاة  �لتجارية  و�لع�مة  �خل��ط.  من  ب��داًل 
ب��ن��ا هي  �ل��ت��ج��اري��ة �خل��ا���ش��ة  �ل��ع���م��ة  ف���اإن  “TARGET.”، ول��ه��ذ�  �ل��ه��ن��دي��ة و�ل����ذي يعني  �ل��ل��غ��ة  يف 

.”.TARGET“
�ال�ش��رت�طات: * 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم  وكيل �لت�شجيل / جيتيندر� للملكية �لفكرية
TOPROL :بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية

بتاريخ :     30/  07/  2012م �ملودعة حتت رقم : 177244 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �ل�شيد يانت�شانغ و�نغ
وعنو�نه: 125 هوجن رود، ذينجزو، هنان، �ل�شني  �س. ب: 450008   هاتف: 655233/008637165689981 

comtoprol.126@ : فاك�س:65614031/008637165689861  �لربيد �اللكرتوين
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�الآالت، �الأدو�ت �خلا�شة بها، �ملاكينات و�ملحركات )با�شتثناء ما هو خا�س باملركبات �لربية(، مقرنة �الآالت 
باليد،  �مل��د�رة  غري  �لزر�عية  �لو�شائل  �لربية(،  باملركبات  خا�س  هو  ما  )با�شتثناء  �حلركة  ناقل  ومكونات 

ح�شانات �لبي�س، �آالت �لبيع �لذ�تية
�لو�ق�عة بالفئة: 7  

 "TOP MACHINERY" من ��شم �ل�شركة "TOPROL" و�شف �لع�مة : �أخذت �لع�مة �لتجارية
 "KEEPS YOUR WORLD ROLLING" ثم �أ�شفنا "TOP" حيث �أخذنا �الأحرف �لث�ث �الأوىل
�لتي �أخذنا �الأحرف �لث�ث �الأوىل منها ROL من �لكلمة "ROLLING" بجانب �شورة لهالة تو�شح 
 TOP MACHINERY KEEPS YOUR" تكون  ف�شوف  �لكلمات  جميع  �إ���ش��اف��ة  وعند  �لهيئة، 

."TOPROL" فع�متنا �لتجارية هي هنا  WORLD ROLLING" ومن 
�ال�ش��رت�طات: * 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 ك�يد �ند كو �إل �إل بي         

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :58331 
با�ش��م: كاد� �ند�شترييال كو ليمتد 

وعنو�نه: رقم 127، ه�شني ه�شينج �شرتيت، ليو �شيو ه�شيناج، تايويو�ن كاونتي، تايو�ن 
 و�مل�شجلة حتت رقم:48058 بتاريخ:2004/08/11 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف : 2014/01/13  وحتى تاريخ: 2024/01/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية :

بتاريخ :28 /2012/02 �ملودعة حتت رقم :  169960 
با�ش��م : ��شتريلنغ ل�شناعة �لعطور )�س ذ م م( 

وعنو�نه : �س ب 40769، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �مل�ب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �الأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة   : 3

و�شف �لع�مة:  هي عبارة عن كلمة Romeo & Juliet  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة �ل�تينية 
وباللون �الأ�شود

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

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �الإع�ن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية :

بتاريخ :23 /2012/12 �ملودعة حتت رقم :  183978 
با�ش��م : �شركة عو�س �لعامري للتجارة )ذ م م(

وعنو�نه : �س ب 31803، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �مل�ب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �الأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة   : 3

و�شف �لع�مة:  هي عبارة عن كلمة Miss & Mrs.  مكتوبة باللغة �ل�تينية وباللون �الأ�شود
�ال�ش��رت�طات: دون �شرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة ، 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �الإع�ن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ: 26/ 1999/9م �ملودعة حتت رقم : 33127 
بتاريخ:  8/ 2011/5م                  �مل�شجلة حتت رقم : 136721 

با�ش��م: �شركة/ حمد �لعبد�هلل �لعي�شى و�أوالده
وعنو�نه: �س.ب- 2091 �لريا�س 11451 �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )  104    ( – )28  / 02  / 2011 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�ل�شماغ و�لغرت.
�لو�ق�عة بالفئة   : 25

* �لتعدي�ت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 1 

��شم مالك �لع�مة: �شركة/ حمد �لعبد�هلل �لعي�شى و�أوالده
��شم �ملتنازل له : �شركة/ �لعي�شى �لتجارية.

مه�نته:  
جن�شيته: �ل�شعودية

عنو�نه وحمل �إقامته: �س.ب:  2091، �لريا�س 11451- �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 10/ 2013/6  

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جيتيندر� للملكية �لفكرية
CONSULTANTS  ASR AUDITORS & BUSINESS:بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية

بتاريخ :     31/  07/  2012م �ملودعة حتت رقم : 177297 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �يه ��س �ر حما�شبون قانونيون
وعنو�نه: بناية �لتوحيدي ، �إم �و 1 ، �شارع خالد بن �لوليد ، بر دبي ، دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �س. ب:  

joseph@asrauditors.ae : 34722 هاتف: 043529941 فاك�س:043522824  �لربيد �اللكرتوين
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتاأمني  ، �ل�شوؤون �لتمويلية  ، �ل�شوؤون �ملالية  ، �ل�شوؤون �لعقارية
�لو�ق�عة بالفئة: 36   

 AUDITORS &( ل���ع���ب���ارة� �حل����ريف )ASR( وحت��ت��ه  �ل��رتك��ي��ب  ع���ن  ع���ب���ارة   : �ل��ع���م��ة  و���ش��ف 
BUSINESS CONSULTANTS( باحلروف �ل�تينية و�إىل �لي�شار ر�شم ل�شكل معني بد�خله 

ع�مة )( و�شعت بطريقة عك�شية ، �لكل باالألو�ن �الأزرق �لغامق و�الأزرق �لفاحت و�الأخ�شر و�الأبي�س.
�ال�ش��رت�طات: * 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل
 ك�يد �ند كو �إل �إل بي         

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :58334 
با�ش��م: كاد� �ند�شترييال كو ليمتد 

وعنو�نه: رقم 127، ه�شني ه�شينج �شرتيت، ليو �شيو ه�شيناج، تايويو�ن كاونتي، تايو�ن 
بتاريخ:2004/08/11   و�مل�شجلة حتت رقم:48014 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف  2014/01/13  وحتى تاريخ: 2024/01/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل
 ك�يد �ند كو �إل �إل بي         

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم :58333 
با�ش��م: كاد� �ند�شترييال كو ليمتد 

وعنو�نه: رقم 127، ه�شني ه�شينج �شرتيت، ليو �شيو ه�شيناج، تايويو�ن كاونتي، تايو�ن 
 و�مل�شجلة حتت رقم:48015 بتاريخ: 2004/08/11 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية   
�حلماية يف :2014/01/13  وحتى تاريخ: 2024/01/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية :

بتاريخ :06 /2012/08 �ملودعة حتت رقم :  177574 
با�ش��م : جلوبر�ندز هولدينج كو ليمتد

وعنو�نه : �س ب 114429، جبل علي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �مل�ب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �الأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة   : 3

و�شف �لع�مة:  هي عبارة عن كلمة BRISTOL  مكتوبة باللغة �ل�تينية باللون �الأ�شود   
�ال�ش��رت�طات: دون �شرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة ، 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �الإع�ن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية :

بتاريخ :28 /2012/02 �ملودعة حتت رقم :  169958 
با�ش��م : ��شتريلنغ ل�شناعة �لعطور )�س ذ م م( 

وعنو�نه : �س ب 40769، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة                        
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �مل�ب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  �الأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

�أ�شنان.
�لو�ق�عة بالفئة   : 3

و�شف �لع�مة:  هي عبارة عن كلمة Feah Yuri  مكتوبة باللغة �ل�تينية وباللون �الأ�شود
�ال�ش��رت�طات: دون �شرط

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة ، 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �الإع�ن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�س �حلو�ىالثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية :

بتاريخ : 2012/01/03 �ملودعة حتت رقم :  167477 
با�ش��م : �شناء قيوم �شابوو�ال

وعنو�نه : �س ب 1141270، دبي ، �أ ع م                         
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�مل�ب�س مبا يف ذلك �الأحذية بجميع �أنو�عها و�ل�شبا�شب
�لو�ق�عة بالفئة   : 25

مبتكرة  وبطريقة  �ل�تينية  باللغة  مكتوبة    Sanaá Kayum  و�شف �لع�مة    : هي عبارة عن كلمة
وباللون �الأ�شود وحتتها يوجد �إبرة وخيط باللون �الأ�شود .

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

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �الإع�ن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم  وكيل �لت�شجيل / جيتيندر� للملكية �لفكرية
  JVN:بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية

بتاريخ :     30/  07/  2012م �ملودعة حتت رقم : 177242 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  جي �ن �يه بريينغز بر�يفت )�س.ذ.م.م.(
وعنو�نه: 801/09، جوبتري �شي �ت�س ��س �ل، �إيفر�شاين ميلينيوم بار�د�ي�س، قرية ثاكور، �شرق كانديافيل، 
ف��اك�����س:00912228793614   00912267023739 هاتف:  ب:  ���س.  �لهند.   ماهار��شرت�،   ،400 م��وم��ب��اي-101 

jvn@jvnbearings.com  ، jnoojibalthila@hotmail.com : لربيد �اللكرتوين�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�الآالت و�ملاكينات �ل�شناعية، �ملحركات و�ل�شيار�ت )با�شتثناء �خلا�شة باملركبات �الأر�شية(، تو�شي�ت �الآالت 
ومكونات علبة �لرتو�س )با�شتثناء �خلا�شة باملركبات �الأر�شية(، �الأدو�ت �لزر�عية بخ�ف �لتي يتم ت�شغليها 

يدوًيا، حا�شنات �لبي�س؛ �آالت �لبيع �لتلقائية
�لو�ق�عة بالفئة: 7  

"مل�شند"  �الأبي�س مع �شورة  باللون  “JVN” مكتوبة بحروف كبرية  �لث�ثة  �حل��روف   : �لع�مة  و�شف 
�الأ���ش��ود  باللون  لل�شرعة  خطوط  ث�ثة  ا  �أي�شً هناك  �أر���ش��ي��ة.  ك��رة  توجد  �مل�شند  ود�خ���ل  �ل��رم��ادي  باللون 
 JOSEPH“ هي �ال�شم �لذي يتكون من �حلروف �الأوىل ال�شم ”JVN“ .و�الأبي�س و�الأزرق يف �خللفية

 .”JVN“ هي  �لتجارية  �لع�مة  فاإن  وبالتايل   ،”.VELICKAL NOOJIBALTHILA
�ال�ش��رت�طات: * 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم  وكيل �لت�شجيل / جيتيندر� للملكية �لفكرية
  VBF  :بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية

بتاريخ :30/  07/  2012م �ملودعة حتت رقم : 177243 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �ل�شيد يانت�شانغ و�نغ
وعنو�نه: 125 هوجن رود، ذينجزو، هنان، �ل�شني  �س. ب: 450008   هاتف: 655233/008637165689981 

comtoprol.126@ : فاك�س:65614031/008637165689861  �لربيد �اللكرتوين
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�الآالت، �الأدو�ت �خلا�شة بها، �ملاكينات و�ملحركات )با�شتثناء ما هو خا�س باملركبات �لربية(، مقرنة �الآالت 
باليد،  �مل��د�رة  غري  �لزر�عية  �لو�شائل  �لربية(،  باملركبات  خا�س  هو  ما  )با�شتثناء  �حلركة  ناقل  ومكونات 

ح�شانات �لبي�س، �آالت �لبيع �لذ�تية 
�لو�ق�عة بالفئة: 7  

 VALIDATED BEARING  " وت��ع��ن��ي   "VBF" ه���ي  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع���م��ة:�ل��ع���م��ة  و����ش���ف 
 BEARING FACTORY "  وتكمن منتجاتنا ب�شكل �أ�شا�شي يف "BEARINGS" وتوجد �شورة من 
�لتجارية. ومن  �لتي تدل على منتجاتنا، ويف �أعلى �ليمني توجد �لث�ث �أحرف "VBF" �لتي هي ع�متنا 

"VBF" هنا فع�متنا �لتجارية هي
�ال�ش��رت�طات: * 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ: 26/ 1999/9م �ملودعة حتت رقم : 050038 
بتاريخ:  23/ 2002/10م                  �مل�شجلة حتت رقم : 050038 

با�ش��م: �شركة/ حمد �لعبد�هلل �لعي�شى و�أوالده
وعنو�نه: �س.ب- 2091 �لريا�س 11451 �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )  119    ( – )30  / 07  / 2012 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�مل�ب�س �لد�خلية رجايل ووالدي ون�شائي وبناتي.
�لو�ق�عة بالفئة   : 25

* �لتعدي�ت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 1 

��شم مالك �لع�مة: �شركة/ حمد �لعبد�هلل �لعي�شى و�أوالده
��شم �ملتنازل له : �شركة/ �لعي�شى �لتجارية.

مه�نته:  
جن�شيته: �ل�شعودية

عنو�نه وحمل �إقامته: �س.ب:  2091، �لريا�س 11451- �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 10/ 2013/6  

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لوحيد�ن 

للمقاوالت �لعامة و�ل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1142187 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�الع�ن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خ�ل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �الع�ن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 10931 بتاريخ 2013/10/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جوهرة �المار�ت 

CN 1222035:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �بر�هيم ح�شن �بر�هيم كايد �حلمادي

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

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

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     

    يف الدعوى رقم 2013/833 جتاري كلي
�ملدعي : ��شتيك للتجارة �لعامة ) �س.ذ.م.م( �ملدعى عليه: �شركة روبا�شت للمقاوالت - 
دبي )ذ.م.م( بناء على �لقر�ر �ل�شادر من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2013/10/7 
بندبنا خبري� ح�شابيا يف �لدعوى رقم 2013/833 جتاري كلي- فاننا نود بان نعلمكم �ننا 
قد حددنا يوم �الثنني �ملو�فق 2013/11/4 يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر ظهر� موعد� 
�لو�شل  بناية  دي��رة- بور�شعيد-  دب��ي-  �م��ارة  �لكائن يف  ل�جتماع معكم يف مقر مكتبنا 
بزن�س �شنرت- مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجو�ر فندق رحاب روتانا- �شارع رقم 27- طابق 
رقم 9 مكتب رقم  902 لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �ع�ه، و�ح�شار 
�د�ء مهمتنا، وتزويدنا  لنا للتمكن من  �لتي تودون تقدميها  جميع �الور�ق و�مل�شتند�ت 
بكافة �الور�ق و�مل�شتند�ت �ملقدمة �ىل هيئة �ملحكمة من طرفكم. هذ� ويعترب عدم للرد 

مبثابة مو�فقة على �حل�شوريف �ملوعد �ملحدد �ع�ه.
اخلبري احل�سابي/ عمار حممد الن�سر             

   حتديد موعد اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  10931 بتاريخ   2013/10/28     

    يف الدعوى رقم 2012/1420 جتاري كلي
�ملدعي : بنك دبي �لتجاري �س م ع - �ملدعى عليه: 1- ثاين �شامل مو�شى �حلليان 2- جون 
ر�لف �شكوت 3- �شركة ��شيل النظمة �لبناء ذ.م.م  - بناء على �لقر�ر �ل�شادر من قبل 
حمكمة دبي �البتد�ئية بندبنا خبري� م�شرفيا يف �لدعوى رقم 2012/1420 جتاري كلي، 
�ل�شاعة  متام  يف   2013/11/4 �ملو�فق  �الثنني  يوم  حددنا  قد  �ننا  نعلمكم  بان  نود  فاننا 
�لثانية ع�شر ظهر� موعد� ل�جتماع معكم يف مقر مكتبنا �لكائن يف �مارة دبي- ديرة- 
رحاب  فندق  بجو�ر  �شنرت  �شيتي  دي��رة  مقابل  �شنرت-  بزن�س  �لو�شل  بناية  بور�شعيد- 
روتانا- �شارع رقم 27- طابق رقم 9- مكتب رقم 902 لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف 
�ملوعد �ملحدد �ع�ه. و�ح�شار جميع �الور�ق و�مل�شتند�ت �لتي تودون تقدميها لنا للتمكن 
من  �ملحكمة  هيئة  �ىل  �ملقدمة  و�مل�شتند�ت  �الور�ق  بكافة  وتزويدنا  مهمتنا،  �أد�ء  من 

طرفكم هذ� ويعترب عدم �لرد مبثابة مو�فقة على �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد �ع�ه.
اخلبري امل�سريف/ عمار حممد الن�سر             

    حتديد موعد اجتماع اخلربة امل�سرفية
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احلر�س الوطني التون�شي ي�شتبك مع م�شلحني اأوباما علم بالتج�ش�س على مريكل منذ 2010 
•• تون�س-وكاالت:

هاجمت وحد�ت من �حلر�س �لوطني �لتون�شي جمموعة و�شفت باأنها �إرهابية وتبادلت معها �إط�ق 
�لنار بالقرب من �حلدود مع �جلز�ئر، بح�شب ما �أعلنته وز�رة �لد�خلية �لتون�شية و�أو�شحت �لوز�رة 
يف بيان �أن �ال�شتباك وقع قرب مركز �حلر�س �حلدودي �ملتقدم )�ملّلة( مبعتمدية غار �لدماء من والية 

جندوبة �شمال غرب تون�س، م�شيفة �أن وحد�ت من �حلر�س و�جلي�س �لوطنيني ت�حق �ملجموعة.
وذكر م�شدر يف �لوز�رة �أن قو�ت �حلر�س �لوطني )�لدرك( هي �لتي بادرت باإط�ق �لنار على �ملجموعة 
�مل�شلحة ونفت �لوز�رة يف بيانها ما �أوردته و�شائل �إع�م حملية من �شقوط قتلى يف �شفوف وحد�ت 

�حلر�س خ�ل تبادل �إط�ق �لنار.
ويف مو�جهة �لعمليات �مل�شلحة �ملت�شاعدة يف �لب�د �أ�شدر �لرئي�س �لتون�شي �ملن�شف �ملرزوقي قر�ر� 
جمهوريا �أم�س يق�شي باإحد�ث ما ال يقل عن ت�شع مناطق عمليات ع�شكرية يف �لب�د يف �إطار �حلرب 

على ما �شماه �الإرهاب.

•• برلني-ا ف ب:

ذك�����رت و���ش��ائ��ل �الع������م �المل���ان���ي���ة �ن �ل��رئ��ي�����س 
�الم��ريك��ي ب��ار�ك �وب��ام��ا �بلغ على ما يبدو منذ 
مريكل  �نغي�  �الملانية  �مل�شت�شارة  بان   2010
ت��خ�����ش��ع ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ن�����ش��ت ق���د ت��ك��ون ب�����د�أت منذ 
�الحد  �شونتاغ  �م  بيلد  �شحيفة  ونقلت   2002
عن م�شادر يف �ال�شتخبار�ت �المريكية �ن رئي�س 
وكالة �المن �المريكية كيث �لك�شندر �بلغ �وباما 
بعملية تن�شت على �ت�شاالت مريكل يف 2010 
وقال م�شوؤول يف وكالة �المن �لقومي �المريكية 

ع���دمي �الخ�����ق �و جت���اوزت���ه �الح�����د�ث؟ بينما 
عن  ف��از  و  �ملحافظة  فلت  دي  �شحيفتا  حتدثت 
�لرئي�س  �ن  �وباما، و�فادت  بار�ك  ��شطورة  �فول 
يكن  مل  �نه  للم�شت�شارة  �الربعاء  �كد  �المريكي 
وقالت  �لنقال  هاتفها  على  بالتن�شت  علم  على 
دي��ر �شبيغل �ن �وب��ام��ا ق��ال مل��ريك��ل �ن��ه ل��و علم 
بذلك الوقف �لعملية ف��ور�. وب��د�ت �ملانيا حملة 
ع��ن جت�ش�س  م��ع��ل��وم��ات  �ث���ر ك�شف  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�نغي�  �مل�شت�شارة  هاتف  على  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
مريكل �لنقال ما ��شابها بخيبة �مل بعد �كت�شاف 

�لوجه �جلديد ل �ل�شديق �المريكي .

بل  �لعملية  هذه  يوقف  مل  �وباما  �ن  لل�شحيفة 
�شمح با�شتمر�رها . من جهتها، ذكرت جملة دير 
�شبيغل م�شاء �ل�شبت �نها متلك وثائق من وكالة 
�مل�شت�شارة  �ن  تفيد  �الم��ريك��ي��ة  �ل��ق��وم��ي  �الم���ن 
�لعام  منذ  �لتن�شت  لو�ئح  على  مدرجة  �الملانية 
قبل  �للو�ئح  ز�لت على هذه  ما  وكانت   ،2002
زيارة �لرئي�س �المريكي �ىل برلني يف حزير�ن-

يونيو �ملا�شي. وكانت مريكل �شرحت خ�ل قمة 
قادة �الحتاد �الوروبي نهاية �ال�شبوع يف بروك�شل 
ه��ذ� غ��ري مقبول على  ����ش��دق��اء،  ب��ني  �لتج�ش�س 
�وباما  �ن  هل  بيلد  �شحيفة  وت�شاءلت  �الط���ق 

اإيران تقتل وتعتقل 
�شتة متمردين 

•• طهران-اأ ف ب:

�شرح م�شوؤول ع�شكري �ير�ين �الحد 
�ن ث���ث��ة م��ت��م��ردي��ن ق��ت��ل��و� و�وق���ف 
ق��و�ت  م��ع  ��شتباك  �آخ���رون يف  ث�ثة 
على  �لو�قعة  بانة  منطقة  يف  �الم��ن 
�ل��ع��ر�ق وق��ال  �حل���دود م��ع كرد�شتان 
قائد  رج��ب��ي  ح�شن  حممد  �جل���رن�ل 
�لثورة يف حمافظة كرد�شتان  حر��س 
خ�����ل م���و�ج���ه���ة ج����رت �جل��م��ع��ة يف 
بانة، قتل ث�ثة من �ع�شاء  منطقة 
جم��م��وع��ة �ره���اب���ي���ة و�ع��ت��ق��ل �ث��ن��ان 
�آخر�ن ، مو�شحا �ن رج� ثالثا �وقف 
�شبح �ل�شبت. ومل يذكر �ي تفا�شيل 
عن �ملجموعة �ملتمردة وكان �شتة من 
ع��ن��ا���ش��ر �حل��ر���س �ل���ث���وري �الي����ر�ين 
�الول  ت�شرين  م��ن  �لعا�شر  يف  قتلو� 
�ك��ت��وب��ر يف ����ش��ت��ب��اك م���ع م��ت��م��ردي��ن 
�ب��ري��ل  ني�شان  ويف  ب��ان��ة.  منطقة  يف 
�ربعة  �كر�د  متمردون  قتل   2012
هذه  �لثوري يف  �حلر�س  عنا�شر من 
من  عنا�شر  �شنه  ه��ج��وم  يف  �ملنطقة 
ح���زب �حل���ي���اة �حل����رة �ل��ك��رد���ش��ت��اين، 
�مل�شلحة  �ل��ك��ردي��ة  �حل���رك���ات  ك���ربى 
�لتي تكافح �شد نظام طهر�ن. وكان 
�حل����ر�����س �ل����ث����وري �ع���ل���ن يف �ي���ل���ول 
�ملنطقة  ت��ط��ه��ري   2011 ���ش��ب��ت��م��رب 
�حل���دودي���ة ���ش��م��ال غ���رب �ي�����ر�ن من 
وقتل  �مل�شلحة  �ل��ك��ردي��ة  �مل��ج��م��وع��ات 
180 متمرد� من حزب �حلياة �حلرة 
�لكرد�شتاين. ومنذ ذلك �حلني تبقى 

�ال�شتباكات نادرة يف هذه �ملناطق.

جورجيا تدخل عهدًا جديدًا باالنتخابات الرئا�شية

رئي�شة االأرجنتني على املحك يف انتخابات الكوجنر�س 
•• بوين�س اير�س-رويرتز:

يتوقع �ن تخ�شر رئي�شة �الرجنتني كري�شتينا فرنانديز 
جزء� من �الغلبية يف �لكوجنر�س يف �نتخابات �لتجديد 
ك��ب��ري يف معدل  �رت���ف���اع  م��ن  ���ش��ك��اوي  �لن�شفي يف ظ��ل 

�لت�شخم و�نخفا�س قيمة �لعملة.
وثلث  �لنو�ب  جمل�س  �ع�شاء  ن�شف  �لناخبون  ويختار 
�ع�شاء جمل�س �ل�شيوخ يف �قرت�ع وعجزت فرنانديز عن 
�مل�شاركة يف �حلملة �النتخابية ملر�شحيها ب�شبب جر�حة 
�جريت لها يف �لثامن من �كتوبر ت�شرين �الول الز�لة 
ر��شها يف  و��شطد�م  �شقوطها  �ثر  �ملخ  دم��وي يف  جتمع 

�غ�شط�س �ب.

و�جلر�حة �حدث م�شكلة �شحية للرئي�شية �لبالغة من 
�لعمر 60 عاما �لتي عانت من قبل �أي�شا من �نخفا�س 

�شغط �لدم وورم بالغدة �لدرقية �زيل جر�حيا.
وك��ان ع��دد م��ن �ع�شاء �ل��ربمل��ان �ب���دو� رغبة يف تعديل 
�لرئا�شية  �الن��ت��خ��اب��ات  بخو�س  لها  لل�شماح  �لد�شتور 
يحتاجون  �نهم  �ال  ثالثة  والي��ة  ف��رتة  على  للح�شول 
م���و�ف���ق���ة �ل���ث���ل���ث���ني يف جم��ل�����ش��ي �ل�����ربمل�����ان م����ن �أج����ل 

�لتعدي�ت.
��شتط�عات  خ��ط��اأ  ف��رن��ان��دي��ز  مر�شحو  يثبت  مل  وم��ا 
�لر�ي ويح�شلون على �أغلبية كبرية يف �لكوجنر�س فان 
�النتخابات  �شتقود ل�شر�ع على خ�فتها قبل  �لنتيجة 

�لرئا�شية يف 2015.

•• تفلي�س-رويرتز:

�الحد  باأ�شو�تهم  �الدالء  �لناخبون يف جورجيا يف  بد�أ 
ميخائيل  �لرئي�س  حكم  �شتنهي  رئا�شية  �نتخابات  يف 
�ختبار�  ومتثل  �شنو�ت  ع�شر  ��شتمر  �لذي  �شاكا�شفيلي 
ل��ل��ث��ق��ة يف �الئ���ت����ف �حل���اك���م ب��ق��ي��ادة رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 

�مللياردير بيدزينا �فاني�شفيلي.
للواليات  �ملوؤيد  �لزعيم  مارجفي��شفيلي  جورج  ويعد 
�شاكا�شفيلي  حم���ل  ل��ي��ح��ل  �مل��ر���ش��ح��ني  �ب����رز  �مل��ت��ح��دة 
44 عاما ع�شو يف �الئت�ف �لذي  ومارجفي��شفيلي 

�طاح بحكومة �لرئي�س يف �نتخابات جرت قبل عام.
�عاق  �شاكا�شفيلي �شر�عا  ينهي رحيل  �ن  �ملتوقع  ومن 
قر�ر  ولكن  ع��ام  مل��دة  �ال�شتثمار  ومناخ  �ل�شيا�شة  �شنع 
م�شتقبل  ب�شاأن  غمو�شا  يثري  بالتنحي  �فاني�شفيلي 
�حل��ي��اة  ع��ل��ى  ع��ام��ا   57 �فاني�شفيلي  وه��ي��م��ن  �ل��ب���د 
�ل�شيا�شة  معرتك  دخوله  منذ  جورجيا  يف  �ل�شيا�شية 

وتخليه عن ن�شاطه �لتجاري قبل عامني ولكنه يقول 
عاما   45 �شاكا�شفيلي  ت��رك  ف��ور  �شتنتهي  مهمته  �ن 
رجل  �غ��ن��ي  �فاني�شفيلي  �ن�شحاب  وي�شاهم  �ل�شلطة 
يف ج��ورج��ي��ا يف �ل��غ��م��و���س يف ب��ل��د م��ه��م م���ن �ل��ن��اح��ي��ة 
�ال�شرت�تيجية لرو�شيا و�وروبا �لتي حت�شل على نفط 
وغاز بحر قزوين من خ�ل �نابيب متر عرب جورجيا 
وب��ع��د �الن��ت��خ��اب��ات ���ش��ت�����ش��ري ت��غ��ي��ري�ت د���ش��ت��وري��ة من 
و�لربملان  للكومة  �لرئا�شة  من  �ل�شلطة  حتويل  �شاأنها 
وزر�ء  رئي�س  �شي�شبح  من  يقل  مل  �فاني�شفيلي  ولكن 

جورجيا.
م�شتقلة  �شيا�شية  وقالت هيلني خو�شتاريا وهي حملة 
تغيري�  و�من���ا  فح�شب  رئا�شية  �ن��ت��خ��اب��ات  لي�شت  ه��ذه 
رئي�س  �عتز�م  جورجيا  يف  �ل�شيا�شي  �لنظام  يف  رئي�شيا 
ت�شاوؤالت  يثري  �النتخابات  بعد  من�شبه  ت��رك  �ل���وزر�ء 
�ك���رث م���ن �الج���اب���ات ع��م��ن ���ش��ي��ت��وىل �ل��ق��ي��ادة يف ه��ذ� 

�الئت�ف �مل�شطرب متاما.

حماكمة 8 متهمني بالتن�شت على االت�شاالت يف بريطانيا 
•• لندن-اأ ف ب:

�ل�شعبية  �ل�شحيفة  بق�شية  مرتبطني  متهمني  ثمانية  ميثل 
�ليوم  من  �عتبار�  وورل��د  ذي  �وف  نيوز  �ل�شابقة  �لربيطانية 
�الثنني �مام �لق�شاء يف �طار ف�شيحة �لتن�شت على �الت�شاالت 
�لهاتفية �لتي هزت �المر�طورية �الع�مية لروبرت موردوك 
بل وكامل �ل�شحافة و�لطبقة �ل�شيا�شية يف بريطانيا وميكن 
�ن ت�شتمر جل�شات �ملحاكمة �ربعة ��شهر وتبدو ح�شا�شة �شيا�شيا 
ريبيكا  �ال�شا�شيان  فاملتهمان  �ملتهمني.  طبيعة  �ىل  بالنظر 
لل�شحيفة  �شابقني  حترير  رئي�شا  كول�شون  و�ن���دي  بروك�س 
�ل��ت��ي �غ��ل��ق��ت يف 2011 ه��م��ا �ي�����ش��ا م��ق��رب��ني ���ش��اب��ق��ني من 
م�حقان  وهما  ك��ام��ريون  ديفيد  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س 
بتهمة و�شع �لهو�تف �جلو�لة الكرث من 600 �شخ�س حتت 
�ملر�قبة بطريقة غري قانونية. وبني �لذين مت �لتن�شت عليهم 
عاديون  ��شخا�س  �ي�شا  لكن  ماكارتني  ب��ول  بينهم  م�شاهري 
كانو� �طر�فا يف حو�دث عادية كما وجهت للمتهمان تهمة دفع 

ر�شو�ت ملوظفني للح�شول على معلومات.
بلندن  بايلي  حمكمة  �م���ام  �الث��ن��ني  ر�شميا  �ملحاكمة  وت��ب��د� 

قبل  �ملحلفني  الختيار  يخ�ش�س  �ن  يتوقع  �الول  �ليوم  لكن 
�ملحاكمة  ت��ث��ري  �ن  ت��وق��ع  ورغ���م  �مل��و���ش��وع  �ل��دخ��ول يف �شلب 
�لكثري من �الهتمام فان كامري�ت �لتلفزيون منعت من دخول 
على  �لتن�شت  ق�شية  �ن  وم��ع  �ل��ع��ادة  هي  كما  �جلل�شات  قاعة 
بارز� فقد متت  �شيا�شيا  �شكلت مو�شوعا  �لهاتفية  �الت�شاالت 
�ثناء  �ملحاكمة  على  �لتعليق  ع��ن  �المتناع  �ىل  �ل��ن��و�ب  دع��وة 

�لنقا�س �حلامي عادة يف جمل�س �لعموم.
�م��ام  ب��رب�ءت��ه��م،  ي��دف��ع��ون  �ل��ذي��ن  �لثمانية  �ملتهمون  ومي��ث��ل 
�ملحكمة بدون توقيفهم و��شد �ملتهمني يف �لق�شية هي ريبيكا 
�لفاقع، وهي رئي�شة  �ل�شعر �الحمر  بروك�س )45 عاما( ذ�ت 
ثم  �شن  و  وورل���د  ذي  �وف  ن��ي��وز  �شحيفة  يف  �شابقة  حت��ري��ر 
مريدوخ  �مرب�طورية  يف  �لربيطاين  للق�شم  تنفيذية  مديرة 
على  وع���وة  �نرتنا�شينل  نيوز  �ملا�شي  يف  ت�شمى  كانت  �لتي 
بكونها  ي�شتبه  ف��ان��ه  و�لف�شاد  بالتن�شت  �ملتعلقة  �الت��ه��ام��ات 

عمدت �ىل �خفاء وثائق عن �ل�شرطة.
ومن �مل�حقني �ي�شا بتهمة �خفاء �دلة زوجها �شاريل بروك�س 
�ل�شخ�شية  وم�شاعدتها  �شباق  وهو مدرب خيول  عاما(   50(
�مل�شوؤول  عاما(   50( حنا  وم��ارك  عاما(   49( كارتر  �شرييل 

�ل�شابق عن �المن يف �شحيفة نيوز �نرتنا�شينل وورلد .
 45( كول�شون  �ن��دي  �لق�شية  يف  �الخ��رى  �ل�شخ�شيات  وم��ن 
كامريون  ديفيد  لدى  �الع���م  لو�شائل  م�شت�شار  وك��ان  عاما( 
عليه  و�خ��ذ  بال�شحيفة.  م���روره  بعد  و2011   2007 ب��ني 
ملوظفني  ماال  دفعه  �لتحرير  رئا�شة  توليه  �ثناء  باخل�شو�س 

للح�شول على دليل هاتفي الفر�د �ال�شرة �ملالكة.
وبني �ملتهمني �ي�شا م�شوؤوالن �شابقان عن �ل�شحيفة �شتيو�رت 
كوترن و�يان �دموند�شن ��شافة �ىل �ملر��شل �ل�شابق يف �لق�شر 
كانت  �ملدوية  �لهو�تف  قر�شنة  وق�شية  غودمان  كليف  �مللكي 
بلغت ذروتها يف متوز-يوليو 2011 و��شطر عندها موردوك 
الغ�ق �ل�شحيفة وهي �الكرث �نت�شار� يف �ل�شحافة �النكليزية 
168 عاما وذلك بعد �كت�شاف �ن هاتف فتاة تدعى  وعمرها 
ميلي دوولر عرث عليها ميتة بعد �غتيالها، كان مو�شع تن�شت 

من �شحيفة موردوك.
�ل��ف�����ش��ي��ح��ة �ىل حت��ق��ي��ق ع���ام م��ط��ول ح���ول مم��ار���ش��ات  و�دت 
�لقا�شي  �لتحقيق  و�ج���رى  �ل��ق��وي��ة،  �لربيطانية  �ل�شحافة 
ل�شحف  �آخ��رون  �شحايا  وق��دم  ليفي�شون.  بر�ين  �لربيطاين 

�الثارة �شهاد�تهم.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

يف  �مل����ح����ت����ج����ني  �الف  ت�����ظ�����اه�����ر 
قانون  باقر�ر  للمطالبة  و��شنطن 
ال�ش�ح بر�مج �ملر�قبة �لتي كلفت 
�ملتهمة  �لقومي  �الم��ن  وك��ال��ة  بها 
ب��ان��ت��ه��اك �حل���ي���اة �خل��ا���ش��ة، وه��م 
يرفعون الفتات كتب عليها �وقفو� 
�لتج�ش�س  �وق���ف���و�  و  �الك����رب  �الخ 

على �جلماهري .
12 ع��ام��ا مت��ام��ا على تبني  وب��ع��د 
�ل���ك���ون���غ���ر����س ل���ل���ق���ان���ون �ل��وط��ن��ي 
)ب���ات���ري���وت �ك�����ت( ل��ت��و���ش��ي��ع عمل 
�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت يف جم��ال مكافحة 
�الرهاب بعد �عتد�ء�ت 11 �يلول-

�ملحتجون  دع��ا   ،2001 �شبتمرب 
و  �الم��ريك��ي  �لتج�ش�س  وق���ف  �ىل 

�الكاذيب .
وت�����اأت�����ي ه�����ذه �ل���ت���ظ���اه���رة و���ش��ط 
ف�����ش��ي��ح��ة جن���م���ت ع�����ن ت�����ش��ري��ب 
�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  يف  ���ش��اب��ق  م�شت�شار 
�الم����ريك����ي����ة مل���ع���ل���وم���ات ت��ت��ح��دث 
�ت�����ش��االت د�خ��ل  ع��ن تن�شت ع��ل��ى 
�لواليات �ملتحدة وخارجها، مبا يف 

ذلك على قادة �جانب.
بر�مج  عن  �ملعلومات  ك�شف  و�ث��ار 
�مل��ر�ق��ب��ة �ل��و����ش��ع��ة ه���ذه �ل��ق��ل��ق يف 
وكالة  دور  ب�شاأن  �ملتحدة  �لواليات 
ي��ع��ت��ق��د �ل��ب��ع�����س �ن���ه���ا ����ش��ب��ح��ت 
خ����ارج����ة ع����ن �ل�����ش��ي��ط��رة وجت��م��ع 
�مل��ت��ظ��اه��رون �ل���ذي���ن ب��ل��غ ع��دده��م 
�شخ�س   4500 �ملنظمني  بح�شب 
�م��������ام م���ب���ن���ى �ل����ك����اب����ي����ت����ول م��ق��ر 
�شد  هتافات  و�طلقو�  �لكونغر�س، 

وك��ال��ة �الم���ن �ل��ق��وم��ي، م��ن بينها 
وك���ال���ة �الم�����ن �ل��ق��وم��ي ي��ج��ب �ن 
�ل�شرية  �حلكومة  �وقفو�  و  ترحل 
عن  وك��ف��و�  �لتج�ش�س  ع��ن  وك��ف��و� 

�لكذب .
كما رفعو� الفتات كتب عليها كفو� 
�مل��ت��ظ��اه��رون  وق���دم  مر�قبتنا  ع��ن 
وقعها  ع��ري�����ش��ة  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �ىل 
ع���رب �الن���رتن���ت �ك����رث م���ن 575 
�لربملانيني  تطالب  �شخ�س  �ل��ف 
ب��� ك�شف �حل��ج��م �ل��ك��ام��ل ل��رب�م��ج 
�لقومي  �الم��ن  لوكالة  �لتج�ش�س 
على  �الت�شاالت  �ع��رت����س  �ملكلفة 

�نو�عها.

�لتظاهرة يف ذك��رى م��رور  وج��رت 
ق���ان���ون  �ق�������ر�ر  ع���ل���ى  ع���ام���ا   12
ب��ات��ري��وت �ك��ت �ل���ذي منح وك��االت 
مو�شعة  �ش�حيات  �ال�شتخبار�ت 
�الم��ن  �الره����اب وح��م��اي��ة  ملكافحة 
�ل��ق��وم��ي. وق���ال رئ��ي�����س جمموعة 
�الع�م و�لتكنولوجيا �حلرة كريغ 
�هارون �مام �حل�شد �ن �المريكيني 
هذه  يف  �لعالقني  وح��ده��م  لي�شو� 
�تخاذ موقف  �لق�شية. نحتاج �ىل 
من �جل بقية �لعامل �ي�شا و��شاف 
�ن �المر ال يتعلق باليمني و�لي�شار 

بل باخلري و�ل�شر .
28 ع��ام��ا  ت���ي���م  و������ش����ار ت���ري���ف���ور 

وم���ن���ذ ح���زي���ر�ن/ي���ون���ي���و ك�����ش��ف��ت 
�مل�شت�شار  �شنودن  �دو�رد  ت�شريبات 
�مل���ك���ل���ف���ة  �ل�����وك�����ال�����ة  �ل���������ش����اب����ق يف 
م���ر�ق���ب���ة �الت���������ش����االت، ت�����ش��ج��ي��ل 
م����ع����ط����ي����ات ه����ات����ف����ي����ة مل���و�ط���ن���ني 
�م����ريك����ي����ني وم����ر�ق����ب����ة م���ك���امل���ات 
م����ي���ني �ل��ف��رن�����ش��ي��ني و�ل��ت��ن�����ش��ت 
على �ل��ه��و�ت��ف �جل��و�ل��ة ل��ع��دد من 
�مل�شت�شارة  و�ب���رزه���م  �ل����دول  ق���ادة 
و�لرئي�شة  مريكل  �نغي�  �الملانية 
�ل��رب�زي��ل��ي��ة دي��ل��م��ا رو���ش��ي��ف و�دى 
�ل��ك�����ش��ف ع���ن ه���ذه �مل��ع��ل��وم��ات �ىل 
بار�ك  �لرئي�س  �حر�ج كبري الد�رة 

�أوباما.

�لرقمية  �حل��ق��وق  م��ن جم��م��وع��ة 
فاوندي�شن  ف��رن��ت��ري  �ل��ك��رتون��ي��ك 
�لتي  �الوىل  �مل��رة  �نها  �ىل  �ل�شبت 
ي��ت��ج��م��ع ف��ي��ه��ا �ل���ن���ا����س م����ن �ج���ل 
�لدفاع عن حياتهم �خلا�شة وقال 
ت��ي��م �ن �ل������ر�أي �ل���ع���ام �الم���ريك���ي 
غ��ري ك��ث��ري� يف ن��ظ��رت��ه �ىل وك��ال��ة 
�الم����ن �ل��ق��وم��ي و�خل�����ش��و���ش��ي��ة و 
فاوندي�شن  ف��رن��ت��ري  �ل��ك��رتون��ي��ك 
و�ح�����دة م���ن ح����و�ىل م��ئ��ة منظمة 
�ن�شىء  متنوع  حتالف  يف  جتمعت 

لل�شغط على �لكونغر�س.
عمليات  عن  �ملعلومات  ك�شف  ومع 
�لرئي�س  �د�رة  ��شطرت  �لتن�شت 
�الم���ريك���ي ب����ار�ك �وب���ام���ا الت��خ��اذ 
�جر�ء�ت يف �آب-�غ�شط�س من �جل 
���ش��م��ان ���ش��ف��اف��ي��ة �ك����رب يف ب��ر�م��ج 
�ملر�قبة، مبا يف ذلك �لربنامج �لذي 
ل�مريكيني  ���ش��دم��ة  �ك���رب  �شبب 
وي���ت���ع���ل���ق ب���ج���م���ع �مل���ع���ط���ي���ات م��ن 
وق��ال  ه��ات��ف��ي��ة  �ت�����ش��االت  ت�شجيل 
�ح�����د �ل���ن���ا����ش���ط���ني �مل�������ش���ارك���ني يف 
�ل��ت��ظ��اه��رة �ن �وب��ام��ا ق��ال �لكثري 
و�الآن نريد �ن نرى �فعاال و��شاف 
قمي�شا  يرتدي  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شاب 
 ، مر�قبتنا!  ع��ن  ك��ف��و�  عليه  كتب 
�نه يطالب بهذ� �المر. وعلى بعد 
�م��ت��ار م��ن��ه رف���ع ���ش��اب �آخ���ر الفتة 
�الك��رب  �الخ  �ف�����ش��ل��و�  عليها  ك��ت��ب 
وي����ن����وي �ل���ك���ون���غ���ر����س �الم���ريك���ي 
بر�مج  ب�شاأن  ��شتماع  جل�شات  عقد 
بينما  �ملقبلة  �ال�شابيع  يف  �ملر�قبة 
�لقو�نني  م�شاريع  م��ن  ع��دد  ط��رح 

لتعديل هذ� �لنظام.

تظاهرات يف وا�شنطن �شد وكالة االأمن القومي

•• دكا-ا ف ب:

بنغ�د�س  ����ش��خ��ا���س يف  ث���ث��ة  ق��ت��ل 
�الحد يف تظاهر�ت نظمتها �ملعار�شة 
����ش��ر�ب وطني  �طلقت ح��رك��ة  �ل��ت��ي 
�ل��وزر�ء  رئي�شة  با�شتقالة  للمطالبة 
وت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة �ن��ت��ق��ال��ي��ة ق��ب��ل 
�الن��ت��خ��اب��ات وق���ال���ت �ل�����ش��رط��ة �ن��ه��ا 
�ط��ل��ق��ت �ل���ن���ار ع��ل��ى م��ت��ظ��اه��ري��ن يف 
ن��اغ��ارك��ان��د� غ��رب بعدما دم��ر ح�شد 
موؤيدي  من  �آالف  ث�ثة  نحو  ي�شم 
ح�����زب ب���ن���غ����د����س �ل���ق���وم���ي، ���ش��وق��ا 
وه��اج��م �ل�����ش��رط��ة ف��ي��ه وق���ال جميل 
لوكالة  �ملنطقة  �شرطة  قائد  �ح�شان 
للدفاع  �ل��ن��ار  فتحنا  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
عن �نف�شنا ، مو�شحا �ن �حد �ع�شاء 

�ملعار�شة قتل.
وقتل �شخ�شان �آخر�ن يف �لب�د �لتي 
ت�شهد جتمعات �شغرية ون�شرت فيها 
ق��و�ت ��شافية ت�شم �آالف��ا من رجال 
و�شقط  �ل�شغب  ومكافحة  �ل�شرطة 
�شبعة قتلى �جلمعة خ�ل تظاهر�ت 

للمعار�شة.
ودع������ا �حل������زب �ل���ق���وم���ي وح���ل���ف���اوؤه 
يف  جت����م����ع����ات  �ىل  �ال������ش������م�����ي�����ون 
�ل��ب���د الج��ب��ار رئي�شة  �ن��ح��اء  جميع 
�حلكومة �ل�شيخة ح�شينة و�جد على 
�لعامة  �الن��ت��خ��اب��ات  قبل  �ال�شتقالة 
ل��شر�ف  �نتقالية  حكومة  وت�شكيل 

على �القرت�ع.

�الزم���ة  لت�شوية  م��ف��او���ش��ات  وك��ان��ت 
و�جدوزعيمة  ح�شينة  �ل�شيخة  ب��ني 
�مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��ي��خ��ة خ���ال���دة ���ش��ي��اء 
�ت�شال  �ل�شبت يف ختام  ف�شلت م�شاء 
هاتفي ��شتمر �ربعني دقيقة وهو �ول 
ح�شينة  ب��ني  ي��ج��ري  هاتفي  �ت�����ش��ال 
يف  �ملتعاديتني  �شياء  وخ��ال��دة  و�ج��د 
بنغ�د�س منذ ع�شرة �عو�م على �القل 
�لدعوة  �لغاء  �شياء  خالدة  ورف�شت 
ح�����ش��ي��ن��ة  وت���رف�������س  �ال������ش�����ر�ب  �ىل 

ل���ك���ن �حل�������زب �حل����اك����م �ل����غ����ى ه���ذه 
جلنة  وف���و����س   2011 يف  �ل��ف��ق��رة 
�النتخابات  على  �ال�شر�ف  �نتخابية 
�لر�شا�س  �الح��د  �ل�شرطة  و�طلقت 
على  للدموع  �مل�شيل  و�لغاز  �ملطاطي 
تظاهر�ت �شغرية يف �لعا�شمة دكا ما 
��شفر عن �شقوط عدد من �جلرحى. 
وق�����د �غ���ل���ق���ت �مل����ح�����ت �ل���ت���ج���اري���ة 
و�ملكاتب و�ملد�ر�س تلبية للدعوة �ىل 

�ال�شر�ب.

قبل  �نتقالية  حكومة  ت�شكيل  و�ج��د 
لكنها  �النتخابات  م��ن  ��شهر  ث�ثة 
�ق���رتح���ت ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة م��وق��ت��ة 
�ال  وبرئا�شتها.  �الح����ز�ب  ك��ل  ت�شم 
�الق���رت�ح  ه��ذ�  �مل��ع��ار���ش��ة رف�شت  �ن 
وت��ع��ت��رب �مل���ع���ار����ش���ة �حل���ك���وم���ة غري 
���ش��رع��ي��ة م�����ش��ت��ن��دة �ىل ن�����ش��و ق��ان��ون 
�النتخابات من قبل  بتنظيم  يق�شي 
ث�ثة  قبل  ت�شكل  �نتقالية  حكومة 

��شهر من �القرت�ع.

مقتل 3 متظاهرين ودعوات لالإ�شراب يف بنغالدي�س
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تعلن �د�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:نادر ح�شن �شربي
  timez5:طلب لت�شجيل بيانات �لع�مة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:184247       بتاريخ:2012/12/27 م
با�ش��م:نادر ح�شن �شربي

وعنو�نه:603 / كريك �شايد ريزيدي�س / بور �شعيد / دبي
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:10 �شجادة �ش�ة طبيه 

�ل�تينية  باللغة   timez5 و�شف �لع�مة:�لع�مة مكونه من �شكل مربع يحتوي على �قو��س ومن كلمة
مكتوبة ب�شكل مميز .  

�ال�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  28  اأكتوبر 2013 العدد 10931
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وفد الفيفا لبطولة العامل براأ�س 
اخليمة يزور م�شمار الهجن 

فريق منطاد االإمارات يطلق مهرجان منطاد االإمارات م�شر 2014

منطاد م�شر باكورة املهرجان تعظيمًا ملكانة اأم الدنيا 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ف���ح  �ل�شيخ  �شمو  ي�شارك 
نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو يف  �لبولو �لوردي 
ك��اأ���س  م��و���ش��م  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  تنطلق  �ل��ت��ي    2013
�شهر  �لثامن من  للبولو يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�أبريل �لقادم  نوفمرب �ملقبل وت�شتمر حتى نهاية �شهر 
ملو�جهة  �ل��ت��ج��اري  �أب��وظ��ب��ي  بنك  ف��ري��ق  �شموه  وي��ق��ود 
�لتوعية  لتعزيز  ودي��ة  مبار�ة  يف  ريجي�س  �شانت  فريق 
�ل��ت��ربع��ات لدعم  �ل��ث��دي بجانب جمع  ���ش��رط��ان  ح��ول 
�آل  ز�ي��د  بن  ف���ح  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال  �لتوعية.  بر�مج 
�لريا�شة  ملمار�شة هذه  يعود  �ملنا�شبة..�إنه  بهذه  نهيان 
خ�شع  �أن���ه  �إىل  م�شري�  ���ش��ن��و�ت..   10 د�م  ت��وق��ف  بعد 
ل��ت��دري��ب��ات ���ش��ارم��ة وح�����ش��ور �ل��ت��دري��ب��ات م��ع زم���ئ��ه 
�لبولو  �أن حدث   �شموه  و�أ�شاف  �لبنك.  �أع�شاء فريق 
�ل������وردي  ي��دع��م �ل��ت��وع��ي��ة مب��ر���س ���ش��رط��ان �ل��ث��دي..

و�لبولو  �خل��ي��ل  ل�شباق  غنتوت  ن���ادي  بحر�س  منوها 
على دعم �لق�شايا �الإن�شانية. وتعترب هذه �ملبار�ة �أول 
مبار�ة ي�شهدها  مو�شم كاأ�س �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

ل�شباق �خليل  نادي غنتوت  �شتجري يف  و�لتي  للبولو  
�لكاأ�س  منها  فعاليات  عدة  �ملو�شم  ويت�شمن  و�لبولو. 
يف  �لبولو  وعر�س  غنتوت  يف  �لقفز  لعرو�س  �لذهبية 
ل�أ�شرة  �لبولو  وي��وم  �الإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �ليوم 
�إ�شافة  �حل��و�ج��ز  وقفز  �لعليا  �لتقنية  كليات  تقدمه 
�ل�����ش��م��و رئي�س  ك���اأ����س ���ش��اح��ب  ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات  �إىل 
�لبولو  ي��وم  و  للبولو  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
للبولو..حيث  �ملفتوحة  �الإم����ار�ت  وك��اأ���س  �لربيطاين 
�الأ�شبوع  من  �عتبار�  للمباريات  �لزمني  �جل��دول  يبد�أ 
 .2014 �أبريل  �الأول يف �شهر نوفمرب و ت�شتمر حتى 
�أهم �أحد�ث �لبولو  ويعترب كاأ�س �الإمار�ت للبولو �أحد 
�ملتميزة يف �ل�شرق �الأو�شط حيث ت�شتمر رحلة �لبطولة 
ملدة �أ�شبوعني وت�شهد �الأد�ء �حلما�شي �ملتميز من قبل 
�لفرق �لقوية لل�شركات يف �لدولة و يقام �حلدث حتت 
نهيان ويح�شره  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ ف�ح  �شمو  رعاية 
و�حلدث  �لبارزين  �الأعمال  رج��ال  و  �ل�شخ�شيات  كبار 

جماين جلميع �ملقيمني يف �لدولة.

قام وفد �لفيفا بزيارة �شياحية نظمتها جلنة جمموعة 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �ل���ع���امل ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني ) 
�الإمار�ت 2013 ( �إىل ميد�ن �ل�شو�ن ل�شباقات �لهجن، 
�نط�قاً  �لهجن،  �شباقات  جتربة  �لوفد  خا�س  حيث 
م��ن ح��ر���س �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ت��ع��ري��ف �ل���وف���ود �الأج��ن��ب��ي��ة 
وممار�شتها  عليها  و�الط���ع  �لدولة،  وتقاليد  بعاد�ت 
ور�فق �لوفد يف هذه �جلولة غامن �أحمد غامن مدير 
جم��م��وع��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و�أع�����ش��اء �للجنة وع���دد من 

�مل�شرفني على ميد�ن �ل�شو�ن بر�أ�س �خليمة. 
للميد�ن  �ل��زي��ارة  بهذه  �شعادته  �لفيفا عن  وف��د  وع��رب 
وجتربة ركوب �لهجن، �لتي كانو� ي�شمعون عنها فقط 
و�ليوم خا�شو� جتربة عملية �أ�شعدتهم كثري�ً ، و�شكرو� 
�للجنة �ملنظمة يف جمموعة ر�أ�س �خليمة على �جلهود 
وتنظيمهم  بهم،  �لكبري  و�هتمامهم  بها  ق��ام��و�  �لتي 
فرتة  خ���ل  �للجنة  الأع�����ش��اء  �لرتفيهية  �لفعاليات 

توقف مباريات �لبطولة.

�شركة  �ليوم ب�شالة مدر�شة �الحت��اد بطولة  �ل�شابعة من م�شاء  تفتتح يف 
�لطائرة  للكرة  �شركاتها  وجمموعة  )�أدن���وك(  �لوطنية  ظبي  �أب��و  ب��رتول 
بن  �شيف  بن  �شعيد  برئا�شة  �لكورني�س،  ن��ادي  ن�شاط  جلنة  تنظمها  �لتي 
ن��ادي  ن�شاط  رئي�س جلنة  �الإد�ري����ة  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  م��دي��ر  �لقمزي  بطي 
ن�شاط  جلنة  رئي�س  نائب  �ملن�شوري  خلفان  �أح��م��د  ومتابعة  �لكورني�س 
،جتمع  متكافئة  مباريات  �أربعة  �لليلة  �الفتتاح  جولة  وت�شهد  �لكورني�س 
نهائي  يف  و�أدك���و  �أدن���وك  يتقابل  �لثانية  ويف  وتكرير  جا�شكو  ب��ني  �الأوىل 
مبكر بني �لفريقني �لعريقني ،ويف �لثالثة يلتقي ز�دكو مع بروج وتختتم 
�لعديد  ت�شم  �لتي  �ملخ�شرمة  مبجموعته  للتوزيع  و�أدن��وك  �إ�شناد  بلقاء 
�لدوليني  من  كوكبه  �لبطولة  مباريات  ويدير  �لدوليني  �ل�عبني  من 
�لعاملني يف �شركات �لبرتول وت�شتمر مباريات  �لكرة �لطائرة  من �حتاد 
�ملنظمة  �للجنة  �أكملت  وقد  �ملقبل   11-13 �الأربعاء  يوم  حتى  �لبطولة 
كافه �لرتتيبات الإجناح �لبطولة �لتي ر�شدت لها �جلو�ئز �لقيمة للفرق 
مباريات  متابعة  على  حتر�س  �لتي  و�جلماهري  �لبطولة  وجن��وم  �لفائزة 

�لبطولة .

يف  �لقدم  لكرة  يوفنتو�س  �أكادميية  �أعلنت 
�لت�شجيل  ب��اب  �م�����س �الح���د ع��ن فتح  دب��ي 
ل��ل��رب�ع��م و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني م��ن ���ش��ن 5 �إىل 17 
�شنة، ل��شرت�ك يف �لتدريبات �لتي تقيمها 
�الكادميية �لتي تعد �الوىل من نوعها على 
م�شتوى �ملنطقة لنادي يوفنتو�س �اليطايل 
�لعريق، وتنطلق فعالياتها يوم �الحد �ملقبل 
�ملدربني  من  نخبة  باإ�شر�ف  نوفمرب(   3(
�اليطاليني �ملتخ�ش�شني بتطوير �ل�عبني 

�لنا�شئني.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ب�����ش��ر  �آل  ع��ب��د�هلل  وق����ال 
�د�رة  يف  �ملتخ�ش�شة   Club 5 ل��شركة 
�إط�ق هذه  ن�شعى من  �لريا�شية  �مل�شاريع 
�الك���ادمي���ي���ة �إىل م��ن��ح �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��رب�ع��م 
و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني مل��م��ار���ش��ة ك����رة �ل���ق���دم وت��ع��ل��م 
ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا وم���ه���ار�ت���ه���ا ب���اإ����ش���ر�ف م��درب��ني 

متخ�ش�شني، ووفقا ملعايري �لتدريب لنادي 
ي��وف��ن��ت��و���س �الي���ط���ايل و�أ�����ش����اف مت خ���ل 
�ل���ف���رتة �مل��ا���ش��ي��ة �إجن�����از ك��اف��ة �ل��رتت��ي��ب��ات 
مت��ه��ي��د� الن��ط���ق �ل��ت��دري��ب��ات ي���وم �الح��د 
�مل��ق��ب��ل، و�ل���ت���ي ���ش��ت��ن�����ش��م ل��ن��ظ��ري�ت��ه��ا من 
�لعامل  حول  �ملنت�شرة  يوفنتو�س  �كادمييات 
�ملانيا،  بولند�،  �ليونان،  �شلوفينيا،  ومنها: 
����ش��ب��ان��ي��ا، �ل�������ش���ل���ف���ادور، م��دي��ن��ت��ي م��ي��ام��ي 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف  ونيويورك 

وكينيا، وغريها.
وت��ت��م��ي��ز �ك���ادمي���ي���ة ي��وف��ن��ت��و���س مب��رك��زه��ا 
تقام  دب���ي، ح��ي��ث  �ل���ذي يتو�شط  �جل��غ��ر�يف 
ب��ل��دي��ة دب���ي يف منطقة  ن����ادي  ت��دري��ب��ات يف 
�جلد�ف وميكن �لو�شول �إليها ب�شهولة، مع 
ميزة تو�فر مو�قف �ل�شيار�ت وبع�س �ملر�فق 
ب��ر�م��ج علمية  وف���ق  ك��م��ا تعمل  �خل��دم��ي��ة، 

يف  �مل�شاهمة  �إىل  تهدف  معتمدة  مدرو�شة 
تطوير مهار�ت �ل�عبني �ل�شغار و�كت�شاف 

�ملو�هب.

تدرييات اأ�شبوعيًا  3
�لفر�شة  دبي  يف  يوفنتو�س  �كادميية  متنح 
ل���ع��ب��ني م���ن خم��ت��ل��ف �الع���م���ار �ل��ف��ر���ش��ة 
تدريبات   3 �إق��ام��ة  ع��رب  مهار�تهم  لتنمية 
��شبوعيا ملدة �شاعة ن�شف للتدريب �لو�حد، 
على �أن يتم تزويد كافة �ل�عبني �مل�شاركني 
مب��ع��د�ت وجت��ه��ي��ز�ت ري��ا���ش��ي��ة، م��ع توفري 
و�ل��ع���ج خ���ل  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ة 

�للعب،
 ك��م��ا مي��ك��ن ل��ل��ع��ائ���ت ح�����ش��ور ت��دري��ب��ات 
مدربان  باإ�شر�ف  �لتدريبات  وتقام  �بنائها 
�ي���ط���ال���ي���ان ه���م���ا: �ل���ي�������ش���ان���درو ب��ي��ل��و���ش��ي 

�لكابنت  ي��ت��وىل  فيما  غابريني،  وف��ال��ريي��و 
�لوطني  �ملنتخب  علي ح�شن غو��س العب 
�ل��ري��ا���ش��ة  �إالد�رة  ���ش��اب��ق��ا  �ل��و���ش��ل  ون�����ادي 

�الكادميية.
وتقدم �كادميية يوفونتو�س يف دبي باقة من 
حيث  بامل�شاركة،  �لر�غبني  �م��ام  �خل��ي��ار�ت 
و�حد  �شهر  من  تبد�أ  مل��دة  �لت�شجيل  ميكن 
�مل�شاركة باملو�شم  �أو  �أ�شهر،   4 �أو  �أو �شهرين 
�أ�شهر و�حل�شول   7 ملدة  �لذي ميتد  كام� 

على �أ�شعار ت�شجيعية.
كما �ن �الكادميية يف طور �عد�د بر�مج لتبادل 
يوفونتو�س  �ك��ادمي��ي��ة  ف���رع  ب��ني  �ل���زي���ار�ت 
�إ�شافة  تورينو،  يف  �لرئي�شي  و�ملقر  دب��ي  يف 
�لريا�شية  �لفعاليات  و�قامة  �لزيار�ت  �ىل 
�مل�شرتكة مع �كادمييات يوفنتو�س يف �لدول 

�الأخرى.

ي��ط��ل��ق ف���ري���ق م���ن���ط���اد �الم�������ار�ت 
م�شر  �الم����ار�ت  منطاد  م��ه��رج��ان 
يف  �الأوىل  ن�����ش��خ��ت��ه  يف   2014
�ل�شقيقية حر�س  جمهورية م�شر 
م����ن ف���ري���ق م���ن���ط���اد �الم���������ار�ت يف 
جت�����ش��ي��د �ل���روؤي���ة وت���وج���ه �ل��ق��ي��ادة 
ل��دول��ة �الم���ار�ت يف دعم  �حلكمية 
ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل�����ش��ق��ي��ق��ة على 
بكل  �مل�شري  باالقت�شاد  �لنهو�س 
�الزده���ار  عجلة  ال�شتمر�ر  �ل�شبل 
�مل�شرية  �ل�شياحة  ومنها  و�لتقدم 
لكثري  �حل��ي��اه  �شريان  تعترب  �لتي 
�مل�شرية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملو�طنني  من 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����ش���ة ع���ل���ى ح��د 

�شو�ء.
وي�����ش��ت��ع��د م����ن خ����ل���ه���ا �ل��ف��ري��ق 
الإط����ق �حل���دث �الول م��ن نوعه 
�لعربية خ�ل  يف جمهورية م�شر 
�ل���ع���ام �ل���ق���ادم ومب�����ش��ارك��ة ع��امل��ي��ة 
و��شعة و�كد �ملن�شوري على م�شاندة 
ج����ل ����ش���ب���اب �الم���������ار�ت وت�����ش��خ��ري 
مهار�تهم �لفينة جلمهورية م�شر 
�لكبري  ب��ال��دور  �مي��ان��ن��ا  �ل�شقيقة 
جل���م���ه���وري���ة م�����ش��ر ومل�����ا ل���ه���ا م��ن 
دول��ة  ل��دى  عالية  وم��ك��ان��ه  تقدير 
و�ك��د  و���ش��ع��ب��ا  حكومتنا  �الم�����ار�ت 
�ملن�شوري على �ملاكنة �لدولية �لتي 

�شوف يحظى به مهرجان �المار�ت 
�الم���ار�ت  منطاد  ميتلك  مل��ا  م�شر 
م��ن م���ه���ار�ت ع��امل��ي��ة وخ����ربة كبري 
��شتخل�شها من م�شاركاته �لدولية 
كبري  ع��دد  م�شاركة  يتوقع  و�ل���ذي 
�ل���ع���امل ب��ه��ذ� �مل��ه��رج��ان  م���ن دول 
�ل����ذي ي��ه��دف م���ن خ���ل��ه منطاد 
�لقيادة  ر�شالة  الإي�����ش��ال  �الم����ار�ت 

�شعوب  ج��ل  �يل  �مل�شري  و�ل�شعب 
بها  ي��خ�����س  و�ل���ت���ي  �ل���ع���امل  ودول 
�ل�شائح �لعربي و�لغربي عامة على 
�شاحة �شفوف  �لدنيا �يل  �م  ع��ودة 
�لكربى  �ل�شياحية  �لعاملية  �ل��دول 
ك��م��ا �ن م��ه��رج��ان �الم�����ار�ت م�شر 
���ش��وف ي�����ش��ارك ب��ه �ل��ف��ري��ق بجميع 
يتقدمهم  لفريق  مناطيد  ��شطول 

منطاد خليفة �لقائد �ملتوج ب�شورة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 

�هلل .
وك�����ش��ف �الع����م���ي ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
�ن���ه �شيطلق  �ل��ف��ري��ق  ن��ق��ي م��دي��ر 
�ل��ف��ري��ق خ����ل �مل��ه��رج��ان �ل���دويل 
م��ن��ط��اد  ن���وع���ه مب�����ش��ر  م���ن  �الول 

م�������ش���ر ل���ي���ك���ون ب������اك������ورة �ل��ع��م��ل 
مل��ه��رج��ان �الم����ار�ت  �ل����دويل �الول 
خ�لها  م��ن  ي�شعى  و�ل����ذي  م�شر 
منطاد �المار�ت تفعيل دعوة دولة 
�المار�ت ور�شالتها جلل دول �لعامل 
يف م�شاندة جمهورية م�شر لتكون 
و�شاهد  ب���ارز�  دوم��ا معلم  ه��ي  كما 

على �حل�شارة �لعربية بالعامل .

على  �لر�بع  �لعاملي  �للقب  فيتل  �شيبا�شتيان  �المل��اين  بول  ريد  �شائق  �ح��رز 
�لتو�يل �الحد يف نيوديلهي يف �شباق جائزة �لهند �لكربى، �جلولة �ل�شاد�شة 

ع�شرة من بطولة �لعامل ل�شيار�ت �لفورموال و�حد، على حلبة بودة.
و�نهى فيتل �شباق �لهند يف �ملركز �الول، حمققا فوزه �ل�شاد�س على �لتو�يل، 
و�لعا�شر هذ� �ملو�شم، مع �نه كان �شيتوج بط� حتى يف حال �حر�زه �ملركز 
فرناندو  �ال���ش��ب��اين  �ملبا�شر  مناف�شه  نتيجة  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �خل��ام�����س 

�لون�شو.
قطع فيتل م�شافة �ل�شباق �لبالغة 249ر307 كلم يف 187ر12ر31ر1 
وتقدم  �ل�شاعة،  كلم يف  131ر202  بلغ  و�شطي  �شرعة  �ي مبعدل  �شاعة، 
823ر29 ثانية على مو�طنه نيكو روزبرغ �شائق  بفارق مريح جد� قدره 
�لفرن�شي  رينو  لوتو�س  �شائق  على  ثانية  892ر39  وب��ف��ارق  ماك�رين، 
رومان غروجان وكان ت�شميم فيتل على ح�شم �للقب و��شحا �ذ �نتزع �ملركز 

�الول على خط �النط�ق يف �لتجارب �لر�شمية �م�س �ل�شبت، لينطلق من 
�ملركز �الول للمرة �ل�شابعة هذ� �ملو�شم و�ل43 يف م�شريته حتى �الن، ثم 
قاد برب�عة �ليوم فت�شدر �ل�شباق يف معظم فرت�ته لي�شيف فوز� جديد� �ىل 
ر�شيده. فر�س �الملاين هيمنته �لتامة على جمريات �لبطولة هذ� �ملو�شم 
�ذ خرج فائز� ع�شرة �شباقات حتى �الن يف ماليزيا و�لبحرين وكند� و�ملانيا 
�لهند،  يف  و�ليوم  و�ليابان  �جلنوبية  وكوريا  و�شنغافورة  و�يطاليا  وبلجيكا 

ليوؤكد �نه ما�س بقوة لتحطيم �الرقام �لقيا�شية.
207 نقاط اللون�شو �لذي  322 نقطة، مقابل  رفع �المل��اين ر�شيده �ىل 
ف�شل يف ح�شد �ي نقطة �ليوم، ولن يهدد بالتايل �شد�رة فيتل حتى يف حال 

فوزه بال�شباقات �لث�ثة �ملقبلة من �لبطولة.
يف  برو�شت  �ل��ن  �لفرن�شي  �لريا�شة  ه��ذه  ��شاطري  �ح��د  �ىل  فيتل  و�ن�شم 
بفارق  عاملية،  �لقاب  باأربعة  �لفائزين  �ل�شائقني  الئحة  على  �لثالث  �ملركز 

لقب و�حد عن �الرجنتيني خو�ن مانويل فاجنيو، وث�ثة �لقاب عن حامل 
�لرقم �لقيا�شي �الملاين �الخر ميكايل �شوماخر.

مبا�شرة  �الوىل  �للفة  بعد  �ل�شيانة  غرفة  �ىل  دخ��ل  �لون�شو  �ن  و�ل���ف��ت 
لتغيري جناح �شيارته �لذي ت�شرر عقب �النط�قة، فطلب فريق ريد بول 
�للفة  يف  ليونة  �كرث  باطار�ت  �طار�ته  ال�شتبد�ل  �لدخول  �ي�شا  فيتل  من 
�لثانية مبا�شرة. و�عرب �الملاين عن �شعادته �لعارمة لفوزه بال�شباق وح�شم 
لقب بطولة �لعامل يف �لهند ، م�شيفا يف مثل هذه �ملنا�شبة هناك �مور كثرية 

يجب قولها لكنني ال �جد �لكلمات �ملنا�شبة حاليا .
�ذ  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ر�ب��ع  باللقب  ب��ف��وزه  ر�ئ��ع��ة  بطريقة  فيتل  �حتفل  وق��د 
عاليا  يديه  ويرفع  عليها  يقف  �ن  قبل  �شيارته  يف  ��شتعر��شي  بفا�شل  قام 

حمتف� بالن�شر، ثم �نحنى وقبلها.
زميل فيتل يف فريق ريد بول، �ال�شرت�يل مارك ويرب، �لذي ت�شدر �ل�شباق 

لدقائق، مل يكمل �ل�شباق ب�شبب م�شكلة يف �شيارته.
- ترتيب �لع�شرة �الو�ئل:

�الملاين �شيبا�شتيان فيتل )ريد بول( 187ر12ر31ر1 �شاعة  1-
�الملاين نيكو روزبرغ )مر�شيد�س( بفارق 823ر29 ث  2-

�لفرن�شي رومان غروجان )لوتو�س رينو( بفارق 892ر39 ث  3-
�لرب�زيلي فيليبي ما�شا )فري�ري( بفارق 692ر41 ث  4-

�ملك�شيكي �شريخيو برييز )ماك�رين( بفارق 829ر43 ث  5-
�لربيطاين لوي�س هاميلتون )مر�شيد�س( بفارق 475ر52 ث  6-
�لفنلندي كيمي ر�يكونن )لوتو�س رينو( بفارق 988ر07ر1 د  7-

�لربيطاين بول دي ري�شتا )فور�س �نديا( بفارق 868ر12ر1 د  8-
�الملاين �دريان �شتيل )فور�س �نديا( بفارق 734ر14ر1 د  9-

�ال�شرت�يل د�نيل ريكياردو )تورو رو�شو( بفارق 237ر16ر1 د  10-

فيت���ل يح����رز اللق�����ب الراب�����ع عل�����ى التوال�����ي يف جائ�����زة اله�ن�������د

مب���اري���ات يف افت��ت����اح طائ����رة �شرك���ة اأدن����وك  4

االأوىل من نوعها باملنطقة وتقام باإ�شراف مدربني اإيطاليني

فتح باب الت�شجيل باأكادميية يوفنتو�س بدبي والتدريبات تنطلق اال�شبوع املقبل
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�جن��ل��ى �ل��غ��ب��ار ع���ن م��رح��ل��ة �مل��ج��م��وع��ات ب��ك��اأ���س 
 FIFA �لعامل حتت 17 �شنة �الإمار�ت 2013 
و�أفرزت 36 مو�جهة عن مغادرة ثمانية منتخبات 
فيما و��شلت بقية �ملنتخبات م�شو�رها بالبطولة 
و�شتتناف�س فيما بينها من �أجل �لبقاء باالإمار�ت 
ل��ف��رتة �أط����ول. وم���ع ب���دء �مل��رح��ل��ة �حل��ا���ش��م��ة من 
وال  للخطاأ  هام�س  �أي  هناك  يكون  لن  �لبطولة، 
جمال للتعوي�س عندما تتو�جه ثمانية منتخبات 
يوم �الإثنني مبدينتي �أبو ظبي و�ل�شارقة من �أجل 
�لعبور �إىل �ملحطة �لتالية ربع �لنهائي. و�شي�شهد 
�الإم����ار�ت  يف  ع�شر  �ل�شتة  دور  م��ن  �الأول  �ل��ي��وم 
2013 مو�جهتني بنكهة التينية-�أوروبية حيث 
�ملك�شيك  م��ع  ورو���ش��ي��ا  �إيطاليا  منتخبا  �شيلتقي 
و�ل���رب�زي���ل على �ل��ت��و�يل ب��اأب��رز �مل��و�ج��ه��ات فيما 
���ش��ي��ح��اول م��ن��ت��خ��ب �ل���ي���اب���ان م��و����ش��ل��ة �مل�����ش��و�ر 
عندما  �مل��ج��م��وع��ات  مبرحلة  ق��دم��ه  �ل���ذي  �ملميز 
�الأخ���رية  �مل��ب��ار�ة  �شتجمع  بينما  �ل�شويد  يلتقي 
�أوزبك�شتان  مع  �لبطولةهندور��س  مفاجاأة  بني 

مبو�جهة ي�شعب �لتكهن بهوية �لفائز فيها.

الربنامج
�أكتوبر-ت�شرين �الأول  28

دور �ل�شتة ع�شر
�أب��و  ز�ي���د،  ب��ن  حممد  ملعب  �إيطاليا-�ملك�شيك، 

ظبي، 17:00 بالتوقيت �ملحلي 
�ل��ي��اب��ان-�ل�����ش��وي��د، م��ل��ع��ب �ل�����ش��ارق��ة، �ل�����ش��ارق��ة، 

17:00 بالتوقيت �ملحلي 
�لرب�زيل-رو�شيا، ملعب حممد بن ز�يد، �أبو ظبي، 

20:00 بالتوقيت �ملحلي 
�ل�شارقة،  �ل�شارقة،  ملعب  هندور��س-�أوزبك�شتان، 

20:00 بالتوقيت �ملحلي

الغائبون
���ش��ي��ك��ون الع����ب �مل��ن��ت��خ��ب �الأوزب�����ك�����ي ج��ام�����ش��ي��د 
�ليوم  مباريات  عن  �لوحيد  �لغائب  بولتابوييف 
�الأول من دور �ل�شتة ع�شر للبطولة بعدما ح�شل 
على بطاقته �ل�شفر�ء �لثانية مبرحلة �ملجموعات 
�أن ي�شجل  �أم��ام كرو�تيا قبل  �الأخ���رية  �مل��ب��ار�ة  يف 
�إىل مرحلة خروج  �أهل فريقه  هدف �لفوز �لذي 

�ملغلوب.

مباراة اليوم
�لرب�زيل-رو�شيا

على �لرغم من �أن �ملو�جهة بني �لرب�زيل ورو�شيا 
�لعامل  كاأ�س  يف  �ملنتخبني  بني  �الأوىل  هي  �شتكون 
حتت 17 �شنة FIFA، �إال �أنها بدون �شك �شتكون 
و�أ�شلوبني  خمتلفتني  مدر�شتني  بني  قمة  م��ب��ار�ة 
متناق�شني. فبينما ح�شد منتخب �لرب�زيل ث�ث 
�نت�شار�ت متتالية باملجموعة �الأوىل و�شمن تاأهله 
ب  لين�شّ �ملباريات  من  �لثانية  �جلولة  بعد  مبكر�ً 
نف�شه �أحد �ملر�شحني وبقوة للمناف�شة على �للقب، 
�ن��ت��ظ��ر منتخب رو���ش��ي��ا ح��ت��ى �ل��ل��ح��ظ��ات �الأخ���رية 
�أربعة  �أف�شل  كاأحد  �لر�بعة  �ملجموعة  ليتاأهل من 
�ملنتخب  ك��ان  كما  �لثالث.  �ملركز  حتتل  منتخبات 
�ل��رب�زي��ل��ي ���ش��اح��ب �أق����وى خ��ط ه��ج��وم مبرحلة 
تناوب  15 هدفاً  �شّجل العبوه  بعدما  �ملجموعات 

هجوم  ع��ان��ى  ف��ي��م��ا  الع��ب��ني  ���ش��ت��ة  ت�شجيلها  ع��ل��ى 
مبار�تني  ب��اأول  فاعليته  الإثبات  �لرو�شي  �ملنتخب 
�أي هدف  ي�شجل  وت��ون�����س حيث مل  �ل��ي��اب��ان  �أم���ام 
�أرب��ع مر�ت مببار�ته  �أن يزور �شباك فنزوي�  قبل 

�الأخرية.

املباريات االأخرى
�شتجعل  �ل��ت��ي  �الأم����ور  م��ن  �لكثري  ه��ن��اك  �شيكون 
منتخب �ملك�شيك متفائً� عندما يخو�س مبار�ته 
�حلا�شمة �أمام �إيطاليا على ملعب حممد بن ز�يد 
باملو�جهة  فائز�ً  �للقب خرج  �أبو ظبي. فحامل  يف 
�ل��ع��امل  ب��ك��اأ���س  �ملنتخبني  جمعت  �ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة 
و�لتي �أقيمت �أي�شاً بدولة   FIFA حتت 17 �شنة
�ملنتخب  �أن��ه��ى  ك��م��ا   .)1993 )�ل��ي��اب��ان  �آ���ش��ي��وي��ة 
�ملك�شيكي مرحلة �ملجموعات باملركز �لثاين بعدما 
ج��م��ع ن��ف�����س �ل��ن��ق��اط وه����و ن��ف�����س �ل��و���ش��ع �ل���ذي 
يكمل  �أن  قبل   2005 ب��ريو  بطولة  يف  عليه  ك��ان 
�مل�����ش��و�ر ب��ن��ج��اح ل��ل��ف��وز ب��ال��ل��ق��ب. يف �مل��ق��اب��ل، ي��اأم��ل 
�ملنتخب �الإي���ط���ايل ب���اأن ي��ت��ج��اوز ك��ب��وت��ه �الأخ���رية 
�أمام �أوروجو�ي من �أجل �لو�شول �إىل ربع �لنهائي 
للمرة �لثالثة بتاريخه ومل ال، مو��شلة �مل�شو�ر نحو 
�لفوز بلقبه �الأول. و�شيكون �لتاأهل لربع �لنهائي 
�لياباين  �ملنتخب  ه��دف  ه��و  �أي�شاً  �لثالثة  للمرة 
جانب  �إىل  �لوحيد  �ملنتخب  ك��ان  و�ل��ذي  �ملتمر�س 
�نت�شار�ت  ث���ث  حقق  �ل��ذي  �ل��رب�زي��ل��ي  �ملنتخب 
�ملنتخب  ياأمل  فيما  �ملجموعات  مبرحلة  متتالية 
 2013 �الإم��ار�ت  باأن يو��شل حلمه يف  �ل�شويدي 
بعدما تاأهل �إىل دور �ل�شتة ع�شر مب�شاركته �الأوىل 

باحت�له �ملركز �لثالث باملجموعة �ل�شاد�شة وعليه 
�ل��ت��ي ح�شلت  كتلك  م��ت��اأخ��رة  �أخ��ط��اء  �أي  ت��ف��ادي 
�أم��ام  خ�شو�شاً  �ملك�شيك  �أم���ام  �الأخ���رية  مب��ب��ار�ت��ه 
كما  �الإ�شت�ش�م  يعرف  ال  �ل��ذي  �لياباين  �ملنتخب 
�أظهر مبو�جهته �أمام تون�س. �أما �ملو�جهة �الأخرية 
يوم �الإثنني فت�شجمع منتخبني طاحمني ملقارعة 
�ل��ك��ب��ار ه��م��ا ه��ن��دور����س و�أوزب��ك�����ش��ت��ان. فاملنتخب 
�ل����ق����ادم م���ن �أم���ري���ك���ا �ل��و���ش��ط��ى، ���ش��ّك��ل م��ف��اج��اأة 
�ملركز  �حتل  بعدما  �لبطولة  يف  �الأوىل  �ملجموعة 
�شلوفاكيا  على  �الأه����د�ف  ب��ف��ارق  متفوقاً  �ل��ث��اين 
ليتاأهل �إىل دور �ل�شتة ع�شر للمرة �الأوىل يف ث�ث 
م�شاركات فيما ي�شعى منتخب �أوزبك�شتانلمو��شلة 
�شجله �ملميز باعتباره �أحد ثمانية فرق مل تخ�شر 

حتى �الآن يف �الإمار�ت 2013.
العب حتت ال�شوء

�أولي�شي�س خاميي�س )�ملك�شيك(
على �لرغم من �أنه لعب 117 دقيقة فقط، �إال �أن 
ولعب  �لكبرية  فاعليته  �أثبت  خاميي�س  �أولي�شي�س 
باملجموعة  �للقب  ح��ام��ل  م�����ش��و�ره  يف  مهماً  دور�ً 
فبعدما  مبار�تني.  يف  هدفني  بت�شجيله  �ل�شاد�شة 
لعب 72 دقيقة �أمام نيجرييا و�شجل هدف فريقه 
�لوحيد، غاب عن �ملبار�ة �لثانية �أمام �لعر�ق ليدخل 
�ملبار�ة  يف  �ل�شويد  �أم��ام  �لثاين  �ل�شوط  يف  كبديل 
�الأخرية لي�شجل هدف �لفوز قبل �أربع دقائق من 
موناركا�س  ن��ادي  مهاجم  �أخ��ذ  ح��ال  ويف  �لنهاية. 
م�شدر  �شك  ب��دون  �شيكون  فاإنه  فر�شته،  موريليا 

�خلطورة �الأبرز على �ملرمى �الإيطايل.

الرقم
ت��ل��ق��اه��ا منتخب  �ل���ت���ي  ه���و ع����دد �الأه�������د�ف   –1
بذلك  ليكون  �مل��ج��م��وع��ات  مرحلة  يف  �أوزب��ك�����ش��ت��ان 
���ش��اح��ب �أق������وى خ���ط دف�����اع م���ن ب���ني �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
�مل�شاركة وبالتايل �شيكون على منتخبهندور��س �أن 
يبذل جهد�ً كبري�ً �إذ� ما �أر�د زيارة �شباك �ملنتخب 
�الأوزب���ك���ي �ل����ذي مل ي��ّغ��ري خ��ط دف��اع��ه �ل��رب��اع��ي 
وح���ار����س م��رم��اه ���ش��ارف��ار ك��رمي��وف يف �مل��ب��اري��ات 

�لث�ث �ل�شابقة.

الت�شريحات
جميل  حت��دي  ولكنها  �شك  ب���دون  �شعبة  �مل��ب��ار�ة   
نلتقي  �أن  مم��ي��ز�ً  �أم���ر�ً  �شيكون  الأن���ه  لنا  بالن�شبة 

منتخبات من قار�ت �أخرى.
من  �لكثري  ول��دي��ه  جيد  ف��ري��ق  �ل��ي��اب��ان  منتخب   
ونحن  �لفردي  �ل�شعيد  على  �ملوهوبني  �ل�عبني 
نتطلع قدماً ملو�جهتهم. لن نكون مر�شحني ولكن 
بدون �شك �شيكون �لتحدي كبري�ً، مدرب �ل�شويد 

رونالد الر�شون.

لل�شيد�ت  �لقدم  ت�شارك جلنة كرة 
�لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س  �لتابعة 
يف �الجتماع �لثالث �لذي �شتعقده 
غ��رب  �حت���اد  يف  �لن�شائية  �للجنة 
�شعادة  برئا�شة  �ل��ق��دم،  لكرة  �آ�شيا 
�جل��اب��ر  �الأح���م���د  نعيمة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�ل�������ش���ب���اح، وذل�������ك ي������وم �جل��م��ع��ة 
�ملو�فق �الول من نوفمرب �ملقبل يف 

�لعا�شمة �لقطرية �لدوحة.
و����ش���ي���ح�������ش���ر �الج�����ت�����م�����اع مم��ث��ل��ة 
�المار�ت و�أمني �شر �للجنة ونائبة 
�حت��اد  يف  �لن�شوية  �للجنة  رئي�س 
غ�����رب �����ش���ي���ا �أم������ل ب���و����ش����خ، �ىل 
ج��ان��ب �الأع�����ش��اء �ل�����ش��ي��خ��ة ح�شة 
وفريدة  �لبحرين،  من  خليفة  �آل 
�مل�شند  �إير�ن و�لعنود  �شجاعي من 
من قطر، باالإ�شافة �ىل م�شت�شارة 
�للجنة رميا �لر�مونية من �الأردن 
ومقررة �للجنة �آيات �ل�شعافني من 

فل�شطني.

�أمني  زريقات  ف��ادي  �شي�شهده  كما 
�لقدم،  لكرة  �آ�شيا  عام �حت��اد غرب 
�ل��ل��ج��ن��ة  م��ن�����ش��ق��ة  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
حيث  �حل�شيني،  عروبة  �لن�شائية 
�الجتماع  �أع��م��ال  ج���دول  يت�شمن 

�الإط����������ع ع���ل���ى خ���ط���ط وب���ر�م���ج 
�للجان �لفرعية وتر�شيحات �لدول 

لع�شوية �للجان �لفرعية.
و���ش��ي��ب��ح��ث �الج���ت���م���اع يف خ��ط��ط 
�لتعاون مع �الحتاد �الأوروبي لكرة 

�ل���ق���دم، خ��ا���ش��ة يف جم���ال تنظيم 
للمدربات  تطوير  وب��ر�م��ج  دور�ت 
�آ�شيا  غ��رب  منطقة  يف  و�حل��ك��م��ات 
وي����ربز يف ج����دول �الأع���م���ال �أي�����ش��اً 
�خلام�شة  �لبطولة  �إقامة  مو�شوع 

و�ل��ب��ط��ول��ة   ،2013 ل��ل�����ش��ي��د�ت 
�لثالثة خلما�شي �ل�شيد�ت 2014. 
ب��دوره ق��ال ف��ادي زري��ق��ات: حتظى 
غ��رب  �حت���اد  يف  �لن�شائية  �للجنة 
�آ���ش��ي��ا ل��ك��رة �ل��ق��دم ب��اه��ت��م��ام كبري 

�الحت��اد  يف  �لتنفيذية  �للجنة  من 
�حل�شني،  بن  علي  �الأم��ري  برئا�شة 
حيث �أن هذه �للجنة جنحت يف �أول 
�جتماعني بو�شع قو�عد متينة من 
�أجل �لعمل على تطوير كرة �لقدم 

�لن�شائية يف منطقة غرب �آ�شيا.
و�أ�������ش������اف: ����ش���ه���دت ك������رة �ل���ق���دم 
�آ���ش��ي��ا  غ���رب  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف منطقة 
تطور�ً كبري�ً يف �لعامني �ملا�شيني، 
�إىل  �الأردن  منتخب  ت��اأه��ل  ح��ي��ث 

ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����س �آ����ش���ي���ا ل��ل�����ش��ي��د�ت 
منتخبات  ت��اأه��ل��ت  ك��م��ا   ،2014
�إىل  و�إي�������ر�ن  و�ل��ب��ح��ري��ن  �الأردن 
للنا�شئات  �آ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ات 
�ل���ت���ي �خ��ت��ت��م��ت  16 ع����ام����اً  حت����ت 

موؤخر�ً يف �ل�شني.
�ل��ت��ز�م  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و�أو�����ش����ح: 
�الحتاد بتنظيم بطولتي �ل�شيد�ت 
مو�عيدها  يف  �ل�شيد�ت  وخما�شي 
�لعمل  نو��شل  �أي�شاً  فاإننا  �ملقررة، 
نقوم  و�لتي  �لتطوير  بر�مج  على 
بالتن�شيق مع م�شروع  من خ�لها 
ت���ط���وي���ر ك�����رة �ل����ق����دم �الآ����ش���ي���وي���ة 
دور�ت  ت���وف���ري  ع���ل���ى   AFDP
وم��درب��ات  وور���ش��ات عمل حلكمات 
�الحت��اد  مع  �لتعاون  عرب  �ملنطقة 
�الأوروبي لكرة �لقدم وكانت �للجنة 
عقدت �جتماعها �الأول يف �لكويت، 
يف حني ��شت�شافت �أبوظبي عا�شمة 

�المار�ت �الجتماع �لثاين للجنة.

�لفوز  �لفلبينية من  تاجايتاي  �قرتبت مدينة 
كاأ�س  على  لل�شطرجن  �أ�شيا  مدن  بطولة  بلقب 
وذلك  �لفلبينية  �ملدينة  ت�شت�شيفها  �لتي  دبي 
ع��ق��ب خ��ت��ام م��ن��اف�����ش��ات �جل��ول��ة �ل��ث��ام��ن��ة قبل 
 15 بر�شيد  تاجايتاي  تت�شدر  حيث  �الأخ��رية 
نقطة من �شبعة �إنت�شار�ت وتعادل وحيد بينما 
نقطة   13 بر�شيد  �لثاين  �ملركز  يف  ي�حقها 
مدينتان من �ل�شني هما ووك�شي و�شنغهاي .. 

�مل�شاركة  �لعربية  �مل��دن  بغد�د  تت�شدر  حني  يف 
�لبطولة  نقاط   8 بر�شيد  �ل��ق��اري  �حل��دث  يف 
هذ�  وينظمها  دب��ي  كاأ�س  على  عامني  كل  تقام 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  للعبة  �لفلبيني  �الحت����اد  �ل��ع��ام 
بلدية تاجايتاي حتت �إ�شر�ف �الحتاد �الأ�شيوي 
لل�شطرجن مب�شاركة 18 مدينة من 12 دولة 
و�شنغافورة  و�ل��ف��ل��ب��ني  وم��ال��ي��زي��ا  �ل�����ش��ني  ه��ي 
و�شري�نكا وتايبيه �ل�شينية وو�شلطنة بروناي 

و�لعر�ق وكوريا و�لكويت و�الإمار�ت �لتي متثلها 
ث�ث مدن هي �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة 

41 من  87 العب منهم  �لبطولة  ي�شارك يف 
�حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى �أل��ق��اب وم���ن �أب����رز �الأ���ش��ات��ذة 
زهو  �ل�شينيان  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  �لكبار 
وي  و   2587 �ل���دويل  وت�شنيف  ت�شاو  ج��ي��ان 
ت�شنيف  بار�غو�  مارك  و�لفبينيان   2580 يا 
 2567 ت�شنيف  ب���ارب���وز�  و�أول��ي��ف��ر   2571

�ل���دويل �لكبري �الإم���ار�ت���ي �شامل  ث��م �الأ���ش��ت��اذ 
وقد   2567 �ل��دويل  وت�شنيفه  عبد�لرحمن 
�أ����ش���اد رئ��ي�����س ح��ك��ام �ل��ب��ط��ول��ة �حل��ك��م �ل���دويل 
�لدويل  �حلكم  بنجاح  �أبوندو  كا�شتو  �لفلبيني 
�الإمار�تي �شعيد يو�شف يف �إجناز مهام من�شبه 
متميز  ب�شكل  �ل��ب��ط��ول��ة  ح��ك��ام  ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا 
مم��ا ي��وؤك��د جم���دد� ك��ف��اءة ح��ك��ام �للعبة بدولة 

�الإمار�ت.

يف كاأ�س العامل حتت 17 �شنة.. دور ال�شت�ة ع�شر يف االإم�ارات 2013 �شراع حا�شم من اأجل البقاء

مب�شاركة جلنة كرة القدم لل�شيدات 

اللجنة الن�شائية يف احتاد غرب اآ�شيا لكرة القدم جتتمع يف الدوحة

مناف�شة فلبينية �شينية على كاأ�س دبي 

تاجايتاي الفلبينية تقرتب من لقب �شطرجن مدن اآ�شيا 

�الأول  �أم�س  م�شاء  �الإلكرتونية  �لعني  قناة  �أق��ام��ت 
�لر�حل  �مل��درب  لذكرى  تخليد�ً  ��شتعر��شية  مبار�ة 
بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  بح�شور  ميت�شو،  �ل��ك��رمي  عبد 
رئ��ي�����س جمل�س �شركة  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن خ��ال��د  حم��م��د 
�لرميثي  خلفان  حممد  و  �لقدم  لكرة  �لعني  ن��ادي 
وعدد  �الإلكرتونية  �لعني  قناة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
من �أقطاب ، و�نتهي �للقاء بفوز �لفريق �لبنف�شجي 
 2003 عام  �آ�شيا  �أبطال  �لزعيم  مثله جنوم  �ل��ذي 
�لفريق  علي  �ل��ر�ح��ل  �مل���درب  تدريبه  علي  و�أ���ش��رف 
،و�شجل  ه��دف  مقابل  بهدفني  �الأخ�����ش��ر)�مل��و�ه��ب( 
فيما   ، مبارك  وحمد  �أحمد  �شهاب  �لبنف�شج  ثنائية 
�أحرز �شامل �لوح�شي هدف �الأخ�شر �لوحيد. وكان 

�مللعب قد حمل الفتات معربة)�شتبقي يف قلوبنا – 
لن نن�شاك يا ميت�شو( توؤكد علي �ملكانة �لتي يتمتع 
�لعيناوية  قلوب  يف  ميت�شو  �لكرمي  عبد  �مل��درب  بها 
بو�شفه �شاحب �الإجناز �لوحيد ل�أندية �الإمار�تية 
قم�شان  �لفريقان  �رت��دي  كما  �الأ�شيوية،  �لقارة  يف 

حتمل �شورة �لر�حل ميت�شو.
�أح���م���د )  :زك���ري���ا  �لبنف�شجي  �ل��ف��ري��ق  م���ع  ����ش���ارك 
ح��ار���س م��رم��ى (- �شلطان ر����ش��د- غ��ري��ب ح���ارب-
علي-حمد  �هلل  عبد  ف��اخ��ر-  حميد  خ��اط��ر-  جمعة 
�أحمد،  ز�ي��د- �شهاب  ب��اروت- خلفان  �أحمد  مبارك- 
فيما لعب مع �لفريق �الأخ�شر: حممد �لدرمكي ) 
حار�س مرمى (ثامر ربيع- علي �لربيكي- حم�شن 

�لربيكي- حممد �ليحيائي- حممد �لظاهر �الإد�ري 
ع�شام عبد �هلل - حميد يو�شف العب نادي �لو�شل 

�شابقاً-�شامل �لوح�شي- مو�شى �لبلو�شي .
و�أد�ر �للقاء علي ح�شن كرمي وعاونه علي �خلطوط 
�خلتام  ويف  م�شري  وع��و���س  بالنورية  �شهيل  ع��ادل 
نهيان  �آل  �ل�شيخ عبد �هلل بن حممد بن خالد  ت��وج 
و�لف�شية  �لذهبية  و�مليد�ليات  باجلو�ئز  �لفريقني 
�ل��ت��ي ت��ع��رب ع���ن �مل��ن��ا���ش��ب��ة وحت��م��ل ����ش���ورة �ل��ر�ح��ل 
�لكرمي ميت�شو. كما قدم حممد خلفان  �ملقيم عبد 
ب��ن حممد  لل�شيخ ع��ب��د�هلل  ت��ذك��اري��اً  �لرميثي درع���اً 
بن خالد �آل نهيان على جهوده �لكبرية و دعمه �ل� 

حمدود لقناة �لعني �الإلكرتونية.

مل�شة وفاء بدار الزين يف ذكرى املدرب ميت�شو

�شباق اجلري لل�شيدات يف دبي 2013 
يحت�شن نخبة من العداءات العامليات

�لقادم، حتت  �لثامن من نوفمرب  يوم   2013 دبي  لل�شيد�ت يف  �شباق �جلري  تنطلق فعاليات 
رعاية �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س �للجنة �الأوملبية �لوطنية، وبدعم 
ميد�ن  �شباقات  م�شمار  يف  وذل��ك  �ل��ر�ئ��دة،  �لعاملية  �ال�شتثمارية  �ملجموعة  �لقاب�شة  دب��ي  من 
�ل�ش�م وحقوق  �أجل  �لعاملية من  �مل��ر�أة  و�شفرية  و�ملار�ثون،  �لطويلة  �مل�شافات  ع��د�ءة  مب�شاركة 
�أمثال �ل�شعودية  �أبرز �لن�شاء �لريا�شيات  �ملر�أة و�لتعليم، �لكينية تيغ� لوروب، وجمموعة من 

ر�حة حمرق.
وقالت ليز� �إيوتون، مديرة �شباق �جلري لل�شيد�ت يف دبي: يت�شح من قائمة �مل�شاركات �ملتمّيزة 
يف �لدورة �جلديدة من �شباق �جلري لل�شيد�ت يف دبي، �ملكانة �لر�ئدة �لتي بات �ل�شباق يحتلها 
على جدول �أهم �الأحد�ث و�لفعاليات �لريا�شية يف �ملنطقة. ونتطلع ال�شتقبال �لعد�ء�ت �لعامليات 
و�ل�شخ�شيات �لن�شائية �ملتمّيزة �مل�شاركني يف �ل�شباق هذ� �لعام، لي�شكلو� منوذجاً ر�ئد�ً ُيحتذى به 

وم�شدر �إلهام ودعم للم�شاركات �ل� 5000 �مل�شجلني للم�شاركة يف �ل�شباق حتى �ليوم .
�إن  وبدوره قال �شيدريك بيتي�س، رئي�س جلنة تعزيز �للياقة �لبدنية يف �شركة دبي �لقاب�شة : 
تقدمي �لدعم و�لت�شجيع للن�شاء �لطموحات للتمتع بحياة �شحية هو جزء رئي�شي من مبادئ 
فئة جو�ئز جديدة تهدف  و�إط���ق  لل�شباق  ملو��شلة دعمنا  لنا  �لكبري  و�لد�فع   ، �لقاب�شة  دبي 
لتكرمي �أ�شرع �لعد�ء�ت �الإمار�تيات يف �شباقات م�شافة 5 كلم و10 كلم. ونحن نوؤمن باأن �ل�شحة 
�لعامة تتحقق من خ�ل �لتو�زن �ل�شحي، و�لعديد من �لريا�شيات �مل�شاركات يف �شباق هذ� �لعام 

هن �أكرب دليل على ذلك بف�شل �إجناز�تهن �ملادية و�الجتماعية و�خلريية و�لفكرية .
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�رب���ع  ف����وزه �الول يف  �ن����رت م��ي���ن  ح��ق��ق 
م��ب��اري��ات و���ش��ع��د �ىل �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع بعد 
تغلبه على �شيفه فريونا 4-2 يف �ملرحلة 
�ل��ت��ا���ش��ع��ة م���ن �ل�������دوري �الي����ط����ايل ل��ك��رة 
 18 �ىل  ر�شيده  �نرتمي�ن  ورف��ع  �لقدم 
9 مباريات ليتجاوز فريونا يف  نقطة من 

�لرتتيب.
على ملعب جوزيبي مياتز� ، بكر ��شحاب 
�الر�������س ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل ب��ع��د ت�����ش��دي��دة من 
�ليوناين  من  �رت��دت  جوناثان  �لرب�زيلي 
حار�شه  �شباك  وه��زت  مور��س  فانحيلي�س 

�لرب�زيلي ر�فايل )9(.
وب��ع��د �رب����ع دق���ائ���ق، ���ش��اع��ف ن���ري�ت���زوري 
�ل��ن��ت��ي��ج��ة �ث���ر رك��ن��ي��ة وت�����ردد دف���اع���ي من 
فريونا فعزز �الرجنتيني رودريغو باال�شيو 
�ل��ن��ت��ي��ج��ة. وق���ل�������س �ل����رب�زي����ل����ي ر�ف���اي���ل 
مارتينيو �لنتيجة لل�شيوف بت�شديدة فوية 
خ��و�ن  �الرجنتيني  �حل��ار���س  �شباك  ه��زت 
�الرجنتيني  لكن   ،)31( ك��اري��ت��زو  بابلو 
ف��ارق  ��شتعاد  كامبيا�شو  ��شتبيان  �الخ���ر 
�ل��ه��دف��ني لفريق �مل���درب و�ل���رت م��ات��ز�ري 

قبل نهاية �ل�شوط �الول )38(.

�لنتيجة  �ن��رت  �شمن  �لثاين،  �ل�شوط  ويف 
ع��ن��دم��ا ت���اب���ع �ل���ربت���غ���ايل روالن������دو رك��ل��ة 
ركنية يف �ملرمى )56(، لكن فريونا �لذي 
ف���از يف م��ب��اري��ات��ه �ل��ث���ث �الخ����رية قل�س 
�لفارق جمدد� عرب �لرب�زيلي رومولو بعد 
متريرة من �ملهاجم �ملخ�شرم لوكا طوين 

.)71(
و�حلق �شمبدوريا �خل�شارة �الوىل ب�شيفه 
�ن��ت�����ش��ار�ت  ث���ث��ة  ب��ع��د  1-�شفر  �ت��االن��ت��ا 

متتالية.
جنوى،  يف  فري�ري�س  لويجي  ملعب  على 

�اللبانية  �ال���ش��ول  �شاحب  �المل��اين  �شجل 
�لفوز  ه��دف   )56( م�شطفي  ���ش��ك��ودر�ن 
ل�����ش��م��ب��دوري��ا �ل����ذي رف���ع ر���ش��ي��ده �ىل 9 
بقي  فيما  ع�شر  �ل���ر�ب���ع  �مل��رك��ز  يف  ن��ق��اط 

�تاالنتا �شابعا موقتا.
و�ك���م���ل �خل��ا���ش��ر �مل���ب���ار�ة ب��ع�����ش��رة الع��ب��ني 
م��ن��ذ �ل��دق��ي��ق��ة 62 ب��ع��د ط���رد �ل��روم��اين 
�لرب�زيلي  عرقلته  �ث��ر  نيكا  كون�شتانتني 
�يدر من �خللف، فدفع يف �ل�شوط �لثاين 

ثمن �هد�ره �لفر�س مطلع �ملبار�ة.
نابويل  لعب  م��ب��اري��ات،  �الأح���د  ثماين  ويف 

وكييفو  ليفورنو  مع  وبولونيا  تورينو  مع 
�للقب  حامل  ويوفنتو�س  فيورنتينا،  م��ع 
مع جنوى، وبارما مع مي�ن، و�ودينيزي 
�شا�شوولو  مع  وكاتانيا  �ملت�شدر  روم��ا  مع 

والت�شيو مع كالياري.
- ترتيب فرق �ل�شد�رة:

روما 24 نقطة من 8 مباريات  1-
نابويل 19 من 8  2-

يوفنتو�س 19 من 8  3-
�نرت مي�ن 18 من 9  4-

فريونا 16 من 9  5-

�ل�شيخ ح��م��د�ن بن  �شمو  مل��ال��ك��ه   )4 )�ل��ق��ف��اي  �ل��ق��ارب  ت���وج 
جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
بط�  �لطاير  �شعيد  عبيد  �لنوخذة  وبقيادة  �لريا�شي  دبي 
ل�شباق )�ك�شبو 2020 دبي( للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 
قدما )�جلولة �الأوىل من بطولة دبي( و�لذي نظمه نادي 
�شمن  �أم�س  من  �أول  يوم  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي 
-2013 �لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  يف  �ل�شباقات  روزنامة 

 .2014
دبي  ن��ادي  �إد�رة  �لكبري مببادرة من جمل�س  �حل��دث  و�أقيم 
مل��ل��ف ��شت�شافة دول��ة  �ل��ب��ح��ري��ة دع��م��ا  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة للمعر�س �لعاملي )�ك�شبو 2020 
�أ�شرة �لريا�شات �لبحرية �لتي ت�شارك  دبي( وم�شاهمة من 
�ملعر�س  ��شت�شافة  ح��ل��م  حتقيق  ن��ح��و  �ل��ه��دف  يف  �جل��م��ي��ع 
�لعاملي كتتويج للمكانة �لتي حتتلها دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة و�إمارة دبي.
�إىل  و�شلت  وكبرية  قيا�شية  م�شاركة  �لكبري  �ل�شباق  و�شهد 
نخلة  ج��زي��رة  قبالة  �لبد�ية  نقطة  يف  ��شطفت  ق��ارب��ا   74
جمري�  نخلة  وج��زي��رة  �ل�شياحي  �مليناء  �إىل  ب��االجت��اه  دي��رة 
ذ�د  ومنا�شبة ومم��ا  موؤ�تية  ظ��روف  �ل�شباق يف  �نطلق  حيث 
و��شتمتع  �جل��م��ري�  و�شاطئ  بال�شاحل  م���روره  ح���وت��ه  م��ن 
�جلمهور على �متد�ده مبتابعة �ل�شباق وروؤية �لقو�رب وهي 
تبحر باأمان نحو خط �لنهاية حيث قطعت م�شافة ت�شل �إىل 
15 مي� بحريا يف فرتة مل تتجاوز �شاعة �شاعد على ذلك 

�شرعات �لرياح و�لتي و�شلت بني 10-12 عقد.
مر�حله  تابع  حيث  كبري�  �إد�ري���ا  �هتمام  �ل�شباق  �شهد  كما 

�حتاد  رئي�س  ح��ارب  حممد  �شعيد  �خلليج  مياه  عر�س  من 
�الإمار�ت للريا�شات �لبحرية نائب رئي�س نادي دبي �لدويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة وع��ل��ي ن��ا���ش��ر ب��احل��ب��ال��ة ن��ائ��ب رئي�س 
لل�شباق  �لبد�ية  �إ���ش��ارة  �أعطي  و�ل��ذي  �لنادي  �إد�رة  جمل�س 
وقام بت�شليم �لعلم �ل�شطرجني يف نهايته للقارب �لفائز �إىل 
جانب حممد �شهيل �لعيايل م�شرف عام �ل�شباقات �لرت�ثية 
�ملحلية وعلي جمعة بن غليطة �ملدير �لتنفيذي بالوكالة يف 
�لنادي. و�أعطت �شرعات �لرياح �لفر�شة للنو�خذة و�لبحارة 
الإب�����ر�ز م��ه��ار�ت��ه��م �ل��ت��ي �ك��ت�����ش��ب��وه��ا م��ن خ����ل �مل�����ش��ارك��ات 
�لفنية  و�لتح�شري�ت  �لتجهيز�ت  �إب���ر�ز  وك��ذل��ك  �ل�شابقة 
�رتفعت  وعندما  �ملو�شم  �شباقات  كل  يف  للم�شاركة  �ل�زمة 
�الأ�شرعة �لبي�شاء مع �النط�قة بحث كل نوخذة عن �ق�شر 
�لنهاية م�شتعينني مبا  �إىل خط  �لطرق و�أ�شرعها للو�شول 
و�نطلق  �لنهاية  خط  �إحد�ثيات  حول  معلومات  من  وفرته 
�ل�شاحل  �إىل �لهدف يف �لعمق وعلى  كل حممل يف �لطريق 
ل��ت��ت��ب��دل �ل��ن��ت��ائ��ج م��ن م��رح��ل��ة �إىل �آخ����ري خ��ا���ش��ة �مل��رح��ل��ة 
�لنهائية و�لتي �أ�شفرت عن تتويج �لقارب �لقفاي 4 باملركز 
�الأول رغم �ملناف�شة �ل�شر�شة �لتي كانت بني �لقاربني حامل 
�لنوخذة  بقيادة   33 ب��ر�ق  �ملا�شي  �ل��ع��ام  دب��ي  بطولة  لقب 
�لنوخذة  بقيادة   16 و�ل��زي��ر  �لرميثي  ر��شد  حممد  ر��شد 
حممد ر��شد بن �شاهني �ملرر و�للذين ت�شدر� معظم مر�حل 
�إىل  معا  فاحتاجا  )ع���ايل(  �جت���اه  �ختيارهما  بعد  �ل�شباق 
��شتخد�م مهارة �خلايور ومل يدركا �إن �أ�شحاب �ختيار م�شار 
)�ل�شاحل( كانو� �الأقرب �إىل �لقمة وقد كان �لفوز من ن�شيب 
�لقفاي 4 بف�شل خرب�ت طاقمه و�ملتمثل يف وجود �لنوخذة 

�ملخ�شرم عبيد �شعيد �لطاير �شاحب �ل�شوالت و�جلوالت يف 
�ل�شباقات �لبحرية منذ تاأ�شي�شها نهاية �لثمانينيات.

وكان �ملركز �لثاين يف �ل�شباق �ملثري من ن�شيب �ملحمل )زلز�ل 
170( ملالكه مرو�ن عبد �هلل حممد �ملرزوقي وبقيادة �شقيقه 
�لنوخذة عمر و�لذي كان م�حقا لطريف �ل�شد�رة يف �ملر�حل 
�الأخرية بينما �حتل �ملركز �لثالث �لقارب و�يف 159 ملالكه 
وبقيادة  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  حممد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو 
�لنوخذة خلف بطي م�شبح �لغ�شي�س فيما ح�شل على �ملركز 
30 ملالكه �لنوخذة �ملخ�شرم حممد  �لر�بع �لقارب �لعديد 
ر����ش��د حممد ر��شد  �ل��ن��وخ��ذة  �ب��ن��ه  ر����ش��د �لرميثي ومت��ك��ن 
�لو�شول خام�شا  �إىل   33 ب��ر�ق  �لقارب  قيادة  �لرميثي من 
بقيادة   16 �لزير  �لقارب  و�حتل  لل�شباق  �لعام  �لرتتيب  يف 
وح�شل  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  �مل���رر  �شاهني  ب��ن  حممد  �ل��ن��وخ��ذة 
�ل�شويدي  ر��شد  �حمد  �لنوخذة  بقيادة   12 �أطل�س  �لقارب 
ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل�����ش��اب��ع وج���اء �ل��ق��ارب �ل��و���ش��ف 127 بقيادة 
�لنوخذة حممد حمد �لغ�شي�س يف �ملركز �لثامن ونال �لقارب 
دملا مارين 80 بقيادة �لنوخذة �حمد �شعيد �لرميثي �ملركز 
حممد  �لنوخذة  بقيادة   156 �شديد  �لقارب  وح��ل  �لتا�شع 

بطي �لغ�شي�س يف �ملركز �لعا�شر.

علم )اك�شبو 2020(
وجرت بعد خام �ل�شباق مر��شم تتويج �الأبطال وتقدمي دروع 
�شباق )�ك�شبو 2020 دبي( للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 
قدما )�جلولة �الأوىل من بطولة دبي( �إىل �أ�شحاب �ملر�كز 
�لث�ثة �الأوىل حيث قام علي نا�شر باحلبالة ير�فقه حممد 

�جل��و�ئ��ز  بتقدمي  غليطة  ب��ن  جمعة  وع��ل��ي  �ل��ع��ي��ايل  �شهيل 
وت�شليم �أ�شحاب �ملر�كز �لث�ثة علم )�ك�شبو 2020 دبي( 
و�شط فرحة كبرية من �لنو�خذة و�لبحارة و�للذين حر�شو� 

على �الحتفال بهذه �ملنا�شبة �لكبرية.

طاقم )القفاي 4( يهدي الفوز حلمدان بن حممد
�لقارب  ف��وز  �لطاير  �شعيد  عبيد  �ملخ�شرم  �لنوخذة  �ه��دى 
�لقفاي 4 بلقب �شباق )�ك�شبو 2020 دبي( �إىل �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي �لريا�شي مالك �لقارب م�شيد� بالدعم �لكبري 
�لد�ئم  وت�شجيعه  �لبحرية  للريا�شات  �شموه  يقدمه  �ل��ذي 
�لرت�ثية  �ل�شباقات  يف  �مل�شاركة  �ج��ل  من  �ملجتمع  ل�شر�ئح 

�ملحلية.
وق����ال �ل��ط��اي��ر �إن �ل��ف��وز �ل����ذي حت��ق��ق ي��ح��ف��ز ل��ل��م��زي��د من 
-2013 �جلديد  �لبحرية  �ل�شباقات  مو�شم  يف  �الجن��از�ت 
�أم�س من خ�ل  �أول من  ي��وم  ر�شميا  د�شن  و�ل��ذي   2014
�شباق )�ك�شبو 2020 دبي( متمنيا �ن تتكلل �مل�شاع �حلالية 
�لطاير  و����ش��اد  �لكبري  �حل��دث  با�شت�شافة  دب��ي  ملف  بفوز 
بجهود �لنادي و�للجنة �ملنظمة يف �ختيار �مل�شار �ملنا�شب مما 

�شاهم يف �إظهار �حلدث بهذه �ل�شورة �ملتميزة.

باحلبالة: انطالقة ناجحة و�شباق رائع
قال علي نا�شر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية �إن �شباق )�ك�شبو 2020 دبي( 
للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 قدما حقق �لنجاح �ملطلوب 

من جميع �لنو�حي �لفنية و�لتنظيمية حيث قدم �مل�شاركون 
لهذ�  دعما  وف��اء وطنية  لوحة  �لبحرية  �ل�شباقات  �أه��ل  من 

�مل�شروع �لعم�ق و�لذي كان عنو�نا لل�شباق.
ووجه باحلبالة �ل�شكر �جلزيل �إىل كل �جلهات �ملتعاونة مع 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مقدمتها  ويف  �ملنظمة  �للجنة 
�ل�شرب  )قيادة  و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شات  حماية  وجهاز 
�لر�بع( وموؤ�ش�شة دبي ل�إع�م ممثلة يف قناة �مل�شاهري دبي 
�لريا�شية وموؤ�ش�شة دبي خلدمات �الإ�شعاف م�شيد� باجلهود 
رئي�س  نائب  ح��ارب  حممد  �شعيد  قبل  من  �ملبذولة  �لكبري 
جمل�س  رئي�س  ثاين  بن  حممد  �حمد  طيار  و�للو�ء  �لنادي 
�أع�شاء  �الإد�رة وكل  �أع�شاء جمل�س  و�إخو�نهما  �لنادي  �إد�رة 

�للجان �لعاملة يف �لنادي و�لتي �شهرت الإجناح �حلدث.

الرتتيب العام ل�شباق اك�شبو )2020(:
�الأول: �لقفاي 4 �لنوخذة عبيد �شعيد �لطاير

�لثاين: زلز�ل 170�لنوخذة عمر عبد �هلل حممد �ملرزوقي
�لثالث : و�يف 159 �لنوخذة خلف بطي م�شبح �لغ�شي�س

�ل����ر�ب����ع: �ل��ع��دي��د 30 �ل���ن���وخ���ذة �مل��خ�����ش��رم حم��م��د ر����ش��د 
�لرميثي

�خلام�س: بر�ق 33 �لنوخذة ر��شد حممد ر��شد �لرميثي
�ل�شاد�س: �لزير 16 �لنوخذة حممد بن �شاهني �ملرر

�ل�شابع: �أطل�س 12 �لنوخذة �حمد ر��شد �ل�شويدي
�لثامن: �لو�شف 127 �لنوخذة حممد حمد �لغ�شي�س
�لتا�شع: دملا مارين 80 �لنوخذة �حمد �شعيد �لرميثي

�لعا�شر: �شديد 156 �لنوخذة حممد بطي �لغ�شي�س

جناح كبري الأوىل جوالت ال�شراعية 43 قدمًا

)القف��اي 4( حلم���دان ب��ن حمم���د بط���ل �شب����اق )اإك�شب������و 2020(
)زلزال 170( يحل و�شيفًا و)وايف 159( يف املركز الثالث

اإنرتميالن يهزم فريونا و�شمبدوريا يفرمل اأتاالنتا 

 2-3 تغلب عليه  ج��ر�ح م�شيفه مر�شيليا عندما  عمق رمي�س 
يف  متفرج  �ل��ف   35 و�م���ام  مر�شيليا  ف��ي��ل��ودروم يف  ملعب  على 
�ملرحلة �حلادية ع�شرة من �لدوري �لفرن�شي لكرة �لقدم وفاجاأ 
رمي�س �أ�شحاب �الر�س بهدفني يف �ل�شوط �الول حم� توقيع 
�لبايك  م��اد���س  و�ل��دمن��ارك��ي   )34( �ييتيه  فلويد  �ل��ت��وغ��ويل 
عرب  �لفارق  وقل�س  �لثاين  �ل�شوط  يف  مر�شيليا  وع��اد   ،)37(
�ندريه-بيار  بو��شطة  �لتعادل  �درك  فلوريان ثوفان )56( ثم 
�لدقيقة  يف  �ل��ف��وز  ه��دف  خطف  رمي�س  لكن   ،)86( جينياك 
على  �لثالثة  �خل�شارة  وه��ي  �ل�شائع.  ب��دل  �ل��وق��ت  م��ن  �الوىل 
�ل���ت���و�يل مل��ر���ش��ي��ل��ي��ا يف �ل�����دوري �مل��ح��ل��ي و�خل��ام�����ش��ة يف جميع 
�مل�شابقات بعد خ�شارتني يف دوري �بطال �وروبا وتر�جع مر�شيليا 
�ىل �ملركز �ل�شاد�س بعدما جتمد ر�شيده عند 17 نقطة بفارق 

نقطتني �مام رمي�س �لذي �رتقى �ىل �ملركز �لثامن وف�شل ني�س 
يف ��شتعادة �ملركز �لر�بع من نانت بخ�شارته �مام م�شيفه با�شتيا 
بهدف وحيد �شجله �ملد�فع �شيبا�شتيان �شكي�ت�شي يف �لدقيقة 
مهاجمه  طرد  �ثر  العبني  بع�شرة  �ملبار�ة  با�شتيا  و�كمل   .36
�ىل  غانغان  و�رتقى   58 �لدقيقة  يف  برونو  جياين  �لبلجيكي 
 .1-2 �جاك�شيو  �شيفه  على  �ل�شعب  ب��ف��وزه  �خلام�س  �مل��رك��ز 
يف  �ن��دري��ه  بنجامني  عرب  بالت�شجيل  �ل��ب��ادىء  �جاك�شيو  وك��ان 
عرب   86 �لدقيقة  يف  �ل��ت��ع��ادل  غ��ان��غ��ان  و�أدرك   ،41 �لدقيقة 
ك�وديو بوفو، قبل �ن يخطف له ديالو هدف �لفوز يف �لدقيقة 
�الوىل من �لوقت بدل �ل�شائع. و�شعد رين �ىل �ملركز �لثامن 
بفوزه �لكبري على م�شيفه تولوز بخما�شية نظيفة تناوب على 
ت�شجيلها رومان �لي�شاندريني )25( وتييموي باكايوكو )34( 

�وليفري�  نيل�شون  و�لربتغايل   )44( قدير  ف��وؤ�د  و�جل��ز�ئ��ري 
)64 و85(.

فان�شان  للكامريوين  بهدفني  �شو�شو  �شيفه  على  لوريان  وفاز 
ل�شيدريك  ه��دف  مقابل   )55( جوفري  وي��ان   )17( بكر  �ب��و 
وحيد  بهدف  �يفيان  �مام  فالن�شيان  وخ�شر   )2+90( باكامبو 

�شجله �ل�شنغايل مودو �شوغو يف �لدقيقة 82.
- ترتيب فرق �ل�شد�رة:

باري�س �شان جرمان 24 نقطة من 10 مباريات  1-
ليل 23 من 11  2-

-3 موناكو 22 من 10
نانت 19 من 11  4-

-5 غانغان 17 من 11

رمي����س يعم�����ق ج������راح مر�شيلي���������ا 

فريق االإمارات يحتل املركز الثالث 
يف بطولة العامل للتزلج على االأمواج

•• اأبوظبي -وام:
�حتل فريق �الإمار�ت �ملركز �لثالث يف بطولة �لعامل �ل�شاد�شة للتزلج على �الأمو�ج 
بطولة �أوكلي غو برو �لتي �إ�شت�شافتها يا�س ووتروورلد �أبوظبي متفوقا على 
كل من �شنغافورة و��شبانيا وت�شيلي فيما حاز لقب �لبطولة �لفريق �الأمريكي 
وقال  �لف�شية.  بامليد�لية  �كتفى  �لذي  �إفريقيا  فريق جنوب  على  تفوق  �لذي 
�أبوظبي .. كانت بطولة هذ� �لعام  �أوزو�ل��د مدير عام يا�س ووتروورلد  مايك 
�أن ن�شت�شيف مو�هب عاملية للم�شاركة يف هذ� �حلدث  �مل�شوق  ر�ئعة وكان من 
�ملميز يف يا�س ووت��روورد.. وي�شرفنا �أن ن�شت�شيف م�شابقة بهذه �الأهمية علما 
باأن ريا�شة �لتزلج على �الأمو�ج حديثة يف �ملنطقة..متوجها بالتهنئة للفريق 
�إح��ر�ز �ملركز �لثالث يف �لبطولة. ومتكن �جلنوب  �الإم��ار�ت��ي �ل��ذي متكن من 
�إفريقي ك�يتون باركر من فريق دولة �الإمار�ت من حتقيق �ملرتبة �الأوىل يف 
فئة �لتزلج من دون �أربطة بينما �حتل ماك�س �شوكولوف �لذي مثل �الإمار�ت 
�الإمار�تيان حممد  برهن  �أربطة وقد  �لتزلج مع  فئة  �لثانية يف  �ملرتبة  �أي�شا 
دروي�س وحميد عبيد عن بر�عة خ�ل مباريات �لبطولة و�حتل دروي�س �ملركز 

�لر�بع.

االتفاق يتعاقد مع املدرب توفيدزيت�س 
غ��ور�ن  �ل�شربي  م��ع  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل�شعودي  �الت��ف��اق  ن���ادي  �إد�رة  تعاقدت 
توفيدزيت�س مدرب �ملنتخب �لكويتي �ل�شابق خل�فة �الملاين ثيو بوكري يف 
�إد�رة �التفاق يف �اليام �ملا�شية تو��شلها مع �ملدرب  تدريب �لفريق وكثفت 
من �جل �إمتام عملية �لتعاقد قبل �الجتماع �لر�شمي بني �لطرفني وتابع 
�ل��دوري  �أم�����س يف �جل��ول��ة �ل�شابعة م��ن  غ���ور�ن م��ب��ار�ة �الت��ف��اق و�لنه�شة 

�ل�شعودي و�لتي �نتهت بفوز �التفاق على ملعبه 1-2.
توفيدزيت�س كان عمل م�شاعد� ملحمد �إبر�هيم يف تدريب �لقاد�شية �لكويتي، 
 2007-2006 يف  �لكويتي  �ل�شباب  ن���ادي  ت��دري��ب  �إىل  �نتقل  وب��ع��ده��ا 
�لتايل و�لتاأهل  �ملو�شم  �لفوز بلقب دوري �لدرجة �الأوىل يف  و�شاعده على 
�إىل �لدرجة �ملمتازة، ويف ت�شرين �لثاين-نوفمرب 2008 مت �ختياره ليكون 
م�شاعد� ملحمد �إبر�هيم يف تدريب منتخب �لكويت، حيث و�شل �إىل ن�شف 
نهائي كاأ�س �خلليج �لتا�شعة ع�شرة ثم �أ�شرف على �ملنتخب �لكويتي وقاده 
الإحر�ز بطولة غرب �أ�شيا 2011 يف �الردن و خليجي 20 يف �ليمن، كما 

�أ�شرف عليه يف بطولة كاأ�س �أ�شيا 2011 بقطر.



رف�شته زوجًا فقتل ابنتها
جلاأ عاطل �إىل �النتقام من �بنة عمه �لتي كان يحبها منذ �شنو�ت، ولكنها 
تزوجت من �آخر، حيث توجه �إىل منزلها بالب�شاتني وتعدى عليها بال�شرب، 
فارقت  حتى  �شرباً  عليها  �نهال  و�لدتها  حلماية  طفلتها  تدخلت  وح��ني 

�حلياة. والذ بالهرب، بح�شب �شحيفة �لريا�س �ل�شعودية. 
وكان ق�شم �شرطة �لب�شاتني قد تلقى ب�غاً من تاجر يفيد �أنه وجد زوجته 
 6 �شهد  جنلته  وب�شحبتها  �ل�شكنية  ب�شقتهما  بجروح  م�شابة  منزل  رب��ة 
�إذ  باإ�شابتها،  متاأثرة  وتوفيت  باجل�شم،  متفرقة  بكدمات  م�شابة  �شنو�ت 
�شرع �أحد �الأ�شخا�س يف �شرقتها ولدى مقاومتها له تعدى عليها بال�شرب، 
هي وجنلته، والذ بالفر�ر.  وك�شفت �لتحريات عدم �شحة �لو�قعة وباإعادة 
مناق�شة �لزوجة عدلت عن �أقو�لها وقررت، �أن مرتكب �لو�قعة �بن عمها 
الرتباطه بها عاطفياً و�شبق له �أن تقدم لزو�جها �إال �أنها رف�شته وتزوجت 
بارتكابه  �ع���رتف  �مل��ت��ه��م، ومب��و�ج��ه��ت��ه  �الآخ����ر. مت �شبط  م��ن جن��ل عمها 

�لو�قعة، و�أخطرت �لنيابة �لعامة ملبا�شرة �لتحقيق. 

االإقامة عند البحر تعزز املناعة 
على �لرغم من �ملو�د �لكيماوية �لتي حتتويها مياه �لبحر، و�لتي تت�شبب يف 
جعلها ماحلة وخمتلفة يف �لكثافة ودرجات �حلر�رة مقارنة باملياه �لذعبة، 
�إال �إن لها فو�ئد �شحية، ويف نف�س �لوقت �الإقامة عند �لبحر حتقق فو�ئد 

نف�شية لل�شريكني.
وبح�شب ما جاء يف موقع �إي�ف ، تكمن فائدة مياه �لبحر يف �لتايل:

�إي��ج��اب��ي على  �لبحر ب�شكل  م��ي��اه  �مل��وج��ودة يف  �ملعدنية  و�مل���و�د  �مل��ل��ح  ي��وؤث��ر 
معاجلة �الأمر��س �جللدية و�لتنف�شية.

تطهر مياه �لبحر �لغ�شاء �ملخاطي للجهاز �لتنف�شي وتعزز مناعته.
توؤثر �أجو�ء �لبحر ب�شكل �إيجاب يعلى مناعة �جل�شم كله.

ي�شهم �لبحر يف معاجلة �لر�شح و�ل�شعال ونزالت �لربد بدون �أدوية.
تتح�شن �حلالة �ل�شحية بعد �الإقامة ملدة �أ�شبوع �أو �أ�شبعني عند �لبحر.

يف  بتح�شن  �ل�شدفية  مثل  جلدي  مبر�س  يعاين  م��ن  ت�شعر  �لبحر  مياه 
حالته.

�لذي  �الأم��ر  �ل�شهية،  تفتح  و�مل�شي  �ل�شباحة  �لبحر وممارية  عند  �الإقامة 
يح�شن �شحة �الأ�شخا�س �لذين يعانون من نق�س يف �أوز�نهم.

يوؤثر �لبحر على �الأحا�شي�س في�شعر �الإن�شان بحالة متقدمة من �الن�شجام 
مع �ل�شريك، كما �أن �لنزهات �مل�شائية مع غروب �ل�شم�س تعيد �لدفء �إىل 
�لبحر  عند  �الإقامة  �أن  در��شة  وتوؤكد  �لزوجني.  بني  �لعاطفية  �لع�قات 
لزيد من �ال�شتجمام �لبدين و�لنف�شي �لذي يحتاجه �جل�شم �لب�شري بعد 

فرتة �لعمل و�لو�جبات �لتي مار�شها طو�ل �لعام. 
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ال�شلل يهدد اأطفال �شوريا 
�أثار �إع�ن منظمة �ل�شحة �لعاملية 
�لتحقق  ب��دءه��ا  �مل��ا���ش��ي  �الأ���ش��ب��وع 
طف�   22 �إ�شابة  يف  �ال�شتباه  م��ن 
دي��ر  حم��اف��ظ��ة  يف  �الأط���ف���ال  ب�شلل 
لدى  عميقا  قلقا  �ل�شورية،  �ل���زور 
�لعاملني يف �ملجال �ل�شحي. وياأتي 
ذلك بينما قو�شت �حلرب �مل�شتمرة 
م���ن���ذ ع���ام���ني ون�������ش���ف �خل���دم���ات 
�لتطعيم.  بر�مج  و�أعاقت  �ل�شحية 
�خلطر  على  �ملنظمة  تقرير  و�أك���د 
�حل��ق��ي��ق��ي �ل���ق���وي �ل�����ذي ال ي���ز�ل 
ميثله �شلل �الأطفال، رغم �أنه يعترب 
دول فقط  ث���ث  متف�شيا حاليا يف 
هي باك�شتان ونيجرييا و�أفغان�شتان، 
وذلك بعد ت�شجيل �أول حالة ي�شتبه 
14 عاما.  �إ�شابتها باملر�س منذ  يف 
�الخ���ت���ب���ار�ت  �إن  �مل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
بالن�شبة  �إي��ج��اب��ي��ة  ج���اءت  �الأول���ي���ة 
��شتباه  حالة   22 بني  من  الثنتني 
باالإ�شابة ب�شلل �الأطفال يف �شوريا، 
و�إن نتائج �ملعامل �لنهائية �شتظهر 
�الأ����ش���ب���وع �مل��ق��ب��ل ح��ي��ث ي��رج��ح �أن 
توؤكد وجود �لفريو�س، وفقا ملا جاء 
يف وكالة رويرتز. من جهتها نقلت 
وكالة �الأنباء �الأملانية عن �شحيفة 
ذي �إندبندنت �لربطانية يف عددها 
ن�شف  �أن  تاأكيدها  �ل��ي��وم،  �ل�شادر 
�الأق��ل مل  مليون طفل �شوري على 
�ل�زمة  �لتطعيمات  على  يح�شلو� 
وك��ان  �ل��ب���د.  �الأو����ش���اع يف  ب�شبب 
�ل�شورية  �ل�شحة  ب���وز�رة  عاملون 
ومنظمة �ل�شحة �لعاملية و�شندوق 
�لطفولة  ل��رع��اي��ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�ملنظمات  م��ن  وع���دد  )يوني�شيف( 
�ملحلية، قد بدوؤو� �خلمي�س �ملا�شي 
م��ل��ي��ون   2.4 ل��ت��ط��ع��ي��م  ب���رن���اجم���ا 
طفل �شد �شلل �الأطفال و�حل�شبة 
و�حل�شبة  �لنكافية  �لغدة  و�لتهاب 

�الأملانية.

تواأمان اإحداهما �شمراء 
والثانية �شقراء

ال ميكن �أن ي�شدق كل من ي�شاهد �لطفلتني رميي وكيان 
و�ح��دة فقط،  تو�أمان يف�شل بني والدتهما دقيقة  �أنهما 
حيث �أن �إحد�هما ذ�ت لون ب�شرة �شود�ء وعينني بنيتني، 
�أن �الأخ��رى �شقر�ء بعينني زرق��اوي��ن بح�شب ما  يف حني 

�أوردت �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
وكانت �لطفلتان ولدتا يف �أبريل )ني�شان( 2005 بعملية 
قي�شرية الأبوين من �أ�شول �إفريقية يتميز�ن بلون ب�شرة 
ي��وم من  �شقر�ء يف  يرزقا بطفلة  �أن  يتخي�  �أ���ش��ود، ومل 
�الأي��ام. ويعزو �الأطباء هذه �حلالة �لنادرة �لتي ال تزيد 
ن�شبة حدوثها عن 1 يف �ملليون �إىل تركيبة ور�ثية نادرة 

يتمتع بها �الأبو�ن.
عاماً(  كيلي هودج�شتون )25  �لطفلتني  و�لدة  و�عتادت 
ع��ل��ى �إل��ب��ا���ش��ه��م��ا رد�ءي������ن م��ت�����ش��اب��ه��ني وك����ان ذل���ك يثري 
��شتغر�ب �لنا�س يف �ل�شارع فيبادرون ب�شوؤ�لها عن �ل�شبب، 

وي�شابون بالذهول عندما تخربهم �أنهما تو�أمني.
ورغم لونيهما �ملختلفني تعي�س رميي وكيان يف �ن�شجام 
بع�شهما  وت�شاعد�ن  �الأخ���رى،  منهما  ك��ل  وحت��ب  كبري، 
لهما  ي�شبق  ومل  و�ملدر�شية،  �ملنزلية  و�جباتهما  �أد�ء  يف 
ي�شكل  �لذي ال  �لتبياين  �ال�شتف�شار عن هذ�  �أو  �لتفكري 
�أو  م�شايقات  �إىل  ب�شببه  تتعر�شا  ومل  م�شكلة  �أي  لهما 

متييز.

خمدرات جتعل لون جلد 
املدمنني اأخ�شر

بد�أ ينت�شر نوع جديد من �ملخدر�ت يف �لواليات �ملتحدة، 
يف  ويت�شبب  و�أوك��ر�ن��ي��ا،  رو�شيا  يف  حم�شور�  ك��ان  بعدما 
حتويل �الأ�شخا�س �إىل خملوقات ت�شبه وحو�س �لزومبي ، 

وفق �شحيفة �الأنباء �لكويتية. 
وق���ال���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �إن����ه ي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه����ذ� �مل���خ���در ����ش��م 
�أو ديزرومورفني ب�شبب �الآثار �جلانبية �لتي  كروكوديل 
ي�شببها للمدمنني، حيث يوؤدي �إىل تق�شر �جللد، وحتويل 

لونه �إىل �الأخ�شر �أو �الأ�شود. 

زفاف عرو�شني يف 
�شاحنة قمامة

ق����رر زوج�����ان ����ش��ت��خ��د�م ���ش��اح��ن��ة ل��ل��ق��م��ام��ة يف م��ر����ش��م 
زفافهما. 

قابلت كلري فولون 43 عاما زوجها �مل�شتقبلي بول وورثي 
38 ، حيث يعمل ك�هما ك�شائقني �شاحنة قمامة. 

�ل��ع��رو���ش��ان  زي���ن  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل���وط���ن  وح�����ش��ب �شحيفة 
�ل�شور  �لتقطو�  و  �ل��زف��اف  حلفل  ����ش��ت��ع��د�د�  �ل�شاحنة 

اإمراأة ولدت اثناء نومها 
دخلت �إمر�أة بريطانية يف �خلام�شة و�لع�شرين من �لعمر �ملخا�س �ثناء نومها، و��شتيقظت لرتى ر�أ�س مولودها وهو 
يخرج من بطنها. وقالت �شحيفة ميل �أون �شندي �إن، �شارة بري�شون، ��شتيقظت يف �ملنزل �لذي تعي�س فيه مبدينة 
بارن�شلي و�بلغت �شريك حياتها غر�مي �شميث �أنها �شعرت ب�شيء غريب لكنها �أدركت �أن طفلها، �لذي ��شمته الحقاً 

ت�شاريل، كان ي�شتعد للظهور للمرة �الأوىل �إىل �لعامل .
�إىل  �لعودة  منهما  طلبو�  �لقاب�ت  �أن  غري  بارن�شلي،  م�شت�شفى  �شاعات  قبل  ز�ر�  كانا  وغ��ر�مي  �شاره  �أن  و��شافت 
��شتفاقت يف منت�شف �لليل  24 �شاعة، لكن �الأخ��رية  �مل�شت�شفى بعد  �أن عاينو� حمل �شاره ومر�جعة  منزلهما بعد 

وكانت يف مرحلة �ملخا�س وبد�أ ر�أ�س طفلها يخرج من بطنها.
ون�شبت �ل�شحيفة �إىل غر�مي قوله �إن �شاره �أيقظته بعد �أن ناما ب�شع �شاعات الب�غه باأن �شيئاً يخرج من بطنها 
وحني نظر وجد باأنه ر�أ�س مولدهما �الأول، وقام على �لفور باالت�شال بامل�شت�شفى حيث �بلغته قابلة مبا ينبغي عليه 

فعله قبل و�شول �شيارة �ال�شعاف .
و��شاف غر�مي �أن �لقابلة �شاألته يف �لبد�ية ما �إذ� كان متاأكد�ً من �أن �ل�شيء �لذي يخرج من بطن �شريكة حياته 
كان ر�أ�شاً، فاأجابها باأنه متاأكد من ذلك ومن �أن له �شعر�ً �أي�شاً، لكن ت�شاريل خرج من رحم �أمه قبل و�شول �شيارة 

�ال�شعاف .
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �مل�شعفني وجدو� ت�شاريل بني ذر�عي �أمه حني و�شلو� ب�شيارة �ال�شعاف.
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مل تغادر منزلها منذ 20 عامًا
قدميها  ح�شا�شية  ب�شبب  عاماً،   20 منذ  باملنزل  بريطانية  تعي�س 
الرتد�ء �الأحذية، �الأمر �لذي حال دون خروجها �إىل �لعمل طيلة 

�الأعو�م �ملا�شية. 
�لربيطانية، تعاين تري�شي كيني  د�يلي مريور  وبح�شب �شحيفة 
و�ملعادن،  و�ملطاط  �ل�شمغ  م��و�د  �شد  مفرطة  جلد  ح�شا�شية  من 
 15 بعد  بالقدمني،  وت��ورم  لها يف تقرح و�حمر�ر  يت�شبب  وهو ما 

دقيقة فقط من �رتد�ئها �أي حذ�ء.
ق��ررت  �أن  ب��ع��د  �الإع������م،  �ه��ت��م��ام  ع��ام��اً(   45( كيني  و��شتقطبت 
�ل�شلطات �ملحلية وقف �إعانة �لبطالة �لتي متنحها لها بو�قع 100 
�إ�شابتها  منذ  �أ�شبوعياً،  �أمريكياً(  دوالر�ً   160( �إ�شرتليني  جنيه 

باملر�س �لذي �أجربها على ترك �لعمل منذ 20 عاماً.
�أ�شبحت  �ل�شحية  حالتها  �أن  �أو�شح  طبي  لك�شف  كيني  وخ�شعت 
تقارير  لديها  �أن  توؤكد  �أنها  غري  عملها،  �إىل  بالعودة  لها  ت�شمح 
طيلة  عليه  عا�شت  �ل��ذي  �لنحو  على  حياتها  ��شتكمال  ب�شرورة 

�الأعو�م �ملا�شية.

�شعوديات ي�شربن �شابا مبكان عام
�نهال عدد من �لفتيات بال�شرب �ملربح على �شاب بكورني�س جدة 

بدعوى حتر�شه بهن، بح�شب �شحيفة �لوئام �ل�شعودية. 
وكانت مو�قع �لتو��شل �الجتماعى تويرت وفي�س بوك قد تناقلت 
�ل�شاب  على  جتمعن  وق��د  للفتيات  م�شور  فيديو  �شفحاتها  على 
ال  ع��اج��ز�  �لناعمة  �لغ�شبة  �م��ام  �ل�شاب  ب��د�  فيما  منه  لينتقمن 

حيلة له. 
�شهدتها  �لتي  �لتحر�س  �أي��ام من حادثة  بعد  �حل��ادث،  وياأتي هذ� 

مدينة �لظهر�ن �ل�شعودية. 

زراعة وجه جديد لفتاة يف �شدرها 
متكن �الأطباء من �إحياء �الأمل لدى فتاة �شينية با�شتعادة �شكلها 
�لطبيعي بعد �أن �أجرو� لها جر�حة لزر�عة وجه جديد يف منطقة 
به يف  �أ�شيبت  نتيجة حرق  ت�شوه  �لذي  لتعوي�س وجهها  �ل�شدر، 

طفولتها بح�شب �شحيفة ت�شاينا �ل�شينية.
تعر�شت  17 عاماً،  �لعمر  تبلغ من  �لتي  �شيوي جيان مي  وكانت 
حلادث وهي يف عمر �خلام�شة ت�شبب يف تلف ذقنها وجفونها و�أذنها 

�ليمنى، ومل تكن عائلتها قادرة على توفري نفقات �لع�ج لها.
وبعد 12 عاماً جاءت �لفر�شة الإع��ادة ترميم وجهها حيث �قرتح 
�الأطباء زر�عة وجه جديد له يف �شدرها متهيد�ً لتعوي�س �الأجز�ء 

�لتالفة من وجهها �لقدمي يف �شابقة تعترب �الأوىل من نوعها.
�لفخذ  و�أوعية دموية من  �شاقها  �أن�شجة  �أخ��ذ جمموعة من  ومت 
وزر�عتها يف �شدرها، حيث منت هذه �خل�يا منتجة �أجز�ء �لوجه 
�ملطلوبة، و�أجريت �جلر�حة لنقلها �إىل �لوجه �الإثنني �ملا�شي يف 
عملية دقيقة ��شتمرت ل�شاعات، ومن �ملتوقع �أن تلتئم �جلروح يف 

زوجان يلتقطان �شورة للزفاف على ج�شر فوق نهر ال�شني بالقرب من برج ايفل يف باري�س. )رويرتز(غ�شون �أ�شابيع قليلة.

العثور على اأفعى 
وزنها 250 كيلو

عرث مز�رعون يف منطقة كفر�شوبا 
كانت  �أفعى معمرة،  �للبنانية على 
تلتهم خنزير�ً �شغري�ً وال ت�شتطيع 
�حلر�ك كثري�ً، ب�شبب وزنها �لذي 
وطولها  كيلوغر�ماً   250 يتجاوز 

�لذي ي�شل �إىل خم�شة �أمتار.
�الت�������ش���ال  �إىل  �ل�������ش���ك���ان  و�����ش����ارع 
�للبناين  �جل��ي�����س  ن��ق��اط  ب���اإح���دى 
قوة  فح�شرت  �ملكان  من  �لقريبة 
م���ن���ه، و�����ش���ت���دع���و� ط��ب��ي��ب��اً م������زّود�ً 
ر�فعة  ث��م حملتها  مب��ادة خم���ّدرة، 
ك���ب���رية  ����ش���اح���ن���ة  وو����ش���ع���ت���ه���ا يف 
ب���ريوت  ن��ق��ل��ه��ا �ىل  ل��ل��ج��ي�����س، ومت 
ل��و���ش��ع��ه��ا يف ح��دي��ق��ة ل��ل��ح��ي��و�ن��ات 
قتلها  ب��ع��د  �مل��ت��اح��ف  �أح����د  �ىل  �أو 

وحتنيطها. 
و�أثارت هذه �الأفعى خماوف �شكان 
�الأه��ايل  و�أف���اد  �للبناين،  �جل��ن��وب 
�أن  �ل�شورة  �أحدهم  �لتقط  �لذين 
�الأف���ع���ى ه��ي �أن���ث���ى، م��رج��ح��ني �أن 
�لذكر ال يز�ل حر�ً طليقاً، بح�شب 

�شحيفة �لنهار �للبنانية.
�شبق  �أن����ه  �إىل  �ل�شحيفة  ول��ف��ت��ت 
الأف���ع���ى ك���ان���ت �أك�����رب م��ن��ه��ا ع��م��ر�ً 
ع�شر  ق��ب��ل  ����ش��ط��دم��ت  �أن  ووزن�����اً 
�شنو�ت بال�شياج �لتقني �ملكهرب يف 
مرتفعات �جلوالن �ل�شورية و�لذي 
�ملحتل و�جل��زء  يف�شل بني �جل��زء 
ف�شعقها  �ملرتفعات  م��ن  �ل�شمايل 

�لتيار �لكهربائي حينها.
�إ�شر�ئيلية  ق���وة  ح�����ش��رت  وحينها 
وه��ي  ع�شكرية  ب��ط��و�ف��ة  ونقلتها 
م��ع��ل��ق��ة م����ن �خل��������ارج �ىل د�خ����ل 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل وظ����ّن م���ن ���ش��اه��د ه��ذه 
�لطو�فة حينها باأنها تنقل مدفعاً 

ثقيً�.

بيكا�شو الع�شر... 
فيل من تايلند!

ب��ي��ك��ا���ش��و �ل��ع�����ش��ر.. ف��ي��ل �آ���ش��ي��وي 
مي�شك بالري�شة بخرطومه، ويبد�أ 
�لبي�شاء،  �للوحة  على  �لر�شم  يف 
�خلطوط  ر�شم  يف  بعدها  يبد�أ  ثم 
�إىل  �ل��زه��ور  م��ن  ملجموعة  �الأوىل 
يف  غاية  ب�شورة  مت��ام��اً  ينهيها  �أن 

�لدقة و�جلمال.
وب��ح�����ش��ب ���ش��ح��ي��ف��ة د�ي����ل����ي م��ي��ل 
ي��ع��ي�����س ه���ذ� �لفيل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
بيكا�شو  با�شم  �ملعروف  �لتايلندي 
�ل��ف��ي��ل��ة يف م���رك���ز ل��ل��ح��ي��و�ن��ات يف 
ت��اي��ل��ن��د، وي���ق���ّدم ر���ش��وم��ه ب�����ش��ورة 
جمانية �إىل �ل�شياح �لذين يزورون 

�ملركز.
م�شور�ً  تقرير�ً  �ل�شحيفة  و�أع��دت 
ح�����ول �ل���ظ���اه���رة �مل���ذه���ل���ة ل��ل��ف��ي��ل 
�ل��ت��اي��ل��ن��دي �ل�����ذي ت����وىل ت��دري��ب��ه 
جمموعة من �خلرب�ء �الأمريكيني، 
ب��ع��دم��ا �أظ���ه���ر ق�����درة ب��ال��غ��ة على 

�إطاعة �الأو�مر وتنفيذها.

ذ�ت  وثمارها  �ملعمرة،  �الأ���ش��ج��ار  م��ن  �لزيتون  �شجرة  تعد 
فائدة كبرية، كما يتم �حل�شول على زيت �لزيتون من هذه 

�لثمار �لتي ورد ذكرها يف �لقر�آن �لكرمي.
ويحتل �لزيتون مركز�ً مرموقاً يف كثري من ثقافات �لعامل، 
حيث يرمز غ�شن �لزيتون �إىل �ل�ش�م و�لتم�شك باالأر�س، 
�لثمرة  ه��ذه  تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  وه���ذه جمموعة 
تاميز  �شحيفة  �أوردت  ما  بح�شب  �الإن�شان  جل�شم  �ملباركة 

�أو �إنديا:
�لزيتون على كمية  �لدموية:يحتوي  و�الأوعية  �لقلب   1-
ك��ب��رية م��ن �مل����و�د �مل�����ش��ادة ل���أك�����ش��دة �ل��ت��ي مت��ن��ع تاأك�شد 
�أمر��س  جتنب  على  ه��ذ�  وي�شاعد  �ل��دم،  يف  �لكولي�شرتول 
للدهون  مهم  م�شدر  �أن��ه  كما  �لدموية،  و�الأوع��ي��ة  �لقلب 
حم��ارب��ة  يف  فعاليتها  ثبتت  �ل��ت��ي  �مل�شبعة  غ��ري  �الح���ادي���ة 

ت�شلب �ل�شر�يني.
مهم  م�شدر  �الأ���ش��ود  �ل�شرطان:�لزيتون  من  �لوقاية   2-
للفيتامني �إي �لذي لديه �لقدرة على حتييد �جلذور �حلرة 
�أك��رث  �خل���ي��ا  يف  �حليوية  �لعمليات  ويجعل  �ل��ده��ون،  يف 
�أم��ان��اً، و�أظ��ه��رت �ل��در����ش��ات �أن زي��ت �ل��زي��ون ي�شاهم ب�شكل 

فعال يف تقليل خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لقولون.
�لدهنية  �الأح��م��ا���س  و�لب�شرة:ت�شاعد  �ل�شعر  �شحة   3-
�لزيتون على حماية وترطيب  �الأك�شدة يف زيت  وم�شاد�ت 

�لوقاية  يف  ي�شاهم  �إي  �لفيتامني  �أن  كما  �لب�شرة،  وتغذية 
من �الأ�شعة فوق �لبنف�شجية وبالتايل جتنب �شرطان �جللد 

و�ل�شيخوخة �ملبكرة.
�الأحادية غري  �لدهون  و�ملفا�شل:تعمل  �لعظام  �شحة   4-
ت�شاهم  كما  �اللتهابات،  م��ن  �جل�شم  حماية  على  �مل�شبعة 
مع فيتامني �إي و�لبوليفينول �ملوجود يف �لزيتون يف ع�ج 
�ل��رب��و و�ل��ت��ه��اب �مل��ف��ا���ش��ل، ك��م��ا �أن �ل��زي��ت��ون ي��ح��ت��وي م��ادة 

�أوليوكانثال �لتي تعد مبثابة م�شكن ل�أمل.
�إف��ر�ز  �لزيتون  زي��ت  :ين�شط  �له�شمي  �جلهاز  �شحة   5-
ن�شبة  يحتوي  �أنه  كما  للهرمونات،  و�لبنكريا�س  �ل�شفر�ء 
عالة من �الألياف �لتي تعزز �شحة �جلهاز �له�شمي ويفيد 
فيتامني  �أن  كما  �مل��ع��دة،  و�لتهاب  �لقرحة  ح��االت  ع���ج  يف 
�إي و�لدهون �الأحادية غري �مل�شبعة فيه ت�شاعد على ع�ج 

�شرطان �لقولون و�لوقاية منه.
على  �الأ���ش��ود  �لزيتون  يحتوي  للحديد:  جيد  م�شدر   6-
ن�شبة عالية من �حلديد �لذي يزيد من قدرة خ�يا �لدم 
�جل�شم،  �أنحاء  جميع  �إىل  �الأك�شجني  حمل  على  �حلمر�ء 
ب�شكل  وي�شاهم  �لطاقة  �إنتاج  يف  حيوي  دور  يلعب  �أن��ه  كما 

كبري يف تعزيز جهاز �ملناعة يف �جل�شم.
يحتوي  �لزيتون  زي��ت  من  و�ح��د  �لعينني:كوب  �شحة   7-
�أ  فيتامني  م��ن  �ل��ي��وم��ي��ة  �حل�����ش��ة  م��ن   %  10 ن�شبة  ع��ل��ى 

فوائد �شحية تدفعنا لتناول الزيتون

مي عزالدين 
تنفي �شائعة زواجها 

نفت �لفنانة �مل�شرية مي عز�لدين �شائعة زو�جها و�عتز�لها �لتمثيل، موؤكدة �أنها لو فعلت ذلك �شتخرب 
�جلميع. مي قالت �إنها مل تكن تعرف �أن ما قالته عن �أخذها ر�حة، و�بتعادها عن و�شائل �الإع�م 

لبع�س �لوقت �شيتم حتريفه خلرب �عتز�ل وزو�ج، و�شينت�شر بهذ� �ل�شكل.
�لفنانة �ل�شابة �أبدت ده�شتها كذلك من ربط �لزو�ج باالعتز�ل، موؤكدة �أنها لن ترتك �لفن من 
�أجل رجل، الأن من �شروطها فيمن ترتبط به �أن يقدر طبيعة عملها وتعلقها بفنها، وي�شجعها 

على �ال�شتمر�ر و�لنجاح فيه.


