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�جلو�د �سو بيج �إذ بيرت بطالً جلائزة رئي�ص 
�لدولة للخيول �لعربية بكاليفورنيا 

عربي ودويل

من�سور بن ز�يد يفتتح حمطتني جديدتني 
�سديقتني للبيئة يف جزيرة يا�ص

�لفجر �لريا�سي

�خبار �المار�ت

مقا�ساة مفتي تون�ص 
ب�سبب حادثة �رضيح بورقيبة

   

وفد ال�صعبية الدبل�ما�صية امل�صرية ي�ؤكد تقدير 
م�صر و�صعبها للإمارات قيادة وحك�مة و�صعبا

•• ابوظبي-وام:

الإم��ارات على  ي��زور  ال��ذي  امل�صرية  الدبلوما�صية  ال�صعبية  اأك��د وفد 
تقدير م�صر و�صعبها لدولة المارات العربية املتحدة قيادة وحكومة 
ال�صقيقني..وا�صاد  البلدين  العالقات بني  ..م�صريا اىل عمق  و�صعبا 
التي عقدها  اللقاءات  الوفد مبا مل�صه من ح�صن ال�صتقبال وحفاوة 

مع امل�صوؤولني الماراتني.
وكان حممد يو�صف رئي�س جمعية ال�صحفيني رحب بوفد ال�صعبية 
الدبلوما�صية امل�صرية الذي ي�صم كوكبة من رموز ال�صيا�صة والأدب 
ال��ع��الق��ات ال�صعبية ب��ني الم���ارات  وال��ف��ن والع����الم ..م��وؤك��دا عمق 
والطليعي يف  الطبيعي  اىل و�صعها  تعود م�صر  ان  ..متمنيا  وم�صر 

العامل العربي. 
)التفا�صيل �س3(

19 جريحا من العلويني يف اعتداءات �شمال لبنان

النظام ي�صن هج�ما وا�صعا على جن�ب دم�صق

تنقل  ي��ع��ي��ق  االح����ت����لل 
ال�صفة يف  الفل�صطينيني 

•• ال�ضفة-يو بي اأي:

اأغ������ل������ق������ت ق������������وات الإح�������ت�������الل 
الإ����ص���رائ���ي���ل���ي، ال�����ص��ب��ت، ط��ري��ق 
زعرتة حيث تقيم حاجزاً جنوب 
الغربية،  ال�صفة  �صمال  نابل�س 
واح�����ت�����ج�����زت م�����ئ�����ات امل����رك����ب����ات 

الفل�صطينية يف املكان.
اإن  اأمني فل�صطيني  وقال م�صدر 
يف  �صرعوا  الإ�صرائيليني  اجلنود 
التي  املحتجزة  املركبات  تفتي�س 
كانت متجهة من نابل�س اىل رام 

اهلل ودققوا يف بطاقات ركابها.
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 
ي����ع����ان����ون م����ن ك������رة احل����واج����ز 
التي  ال��ع�����ص��ك��ري��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ي��ة 
يف  الفل�صطينية  امل��دن  بني  تتوزع 

ال�صفة الغربية.
ويف ق���ط���اع غ����زة اأ����ص���اب���ت ق���وات 
املرابطة  الإ�صرائيلي  الح��ت��الل 
ع���ل���ى ط�����ول ح������دود ق���ط���اع غ���زة 
اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ا اق����رتب م���ن اجل���دار 

الأمني ورف�س البتعاد بجراح.

املناورات ا�شتمرت حتى اللحظات الأخرية:
والدة ع�صرية لرئي�س

 احلك�مة الت�ن�صية اجلديدة..!
•• الفجر – تون�ص – خا�ص

بعد املاأزق الذي وقعت فيه الأطراف امل�صاركة يف م�صاورات اختيار رئي�س 
احلكومة التون�صية اجلديد وبعد تكوين جلنة م�صغرة مكلفة بتقريب 
وجهات النظر وحماولة التو�صل اإىل حل و�صط ير�صي جميع الأطراف، 
اأروق��ة احلوار الوطني ت�صريبات تقول بتو�صل الفرقاء  اأم�س يف  راجت 
ال�صيا�صيني اإىل اتفاق يق�صي باختيار احمد امل�صتريي رئي�صا للحكومة 
الأمني  بامللف  مكلفا  له  اأول  نائبا  النا�صر  وحممد  املنتظرة  اجلديدة 
والجتماعي وجلول عّياد نائبا ثانيا مكلفا بامللف القت�صادي والعالقات 

الدولية. 
ا�صما  اأ�صبح  امل�صتريي  اأح��م��د  ا���ص��م  اأن  اأخ���رى  م�صادر  ك�صفت  ح��ني  يف 
الإع��الن  يتم  وق��د  الأح���زاب  اأغلب  ور�صمي من  ب�صكل قطعي  مرفو�صا 
عن مر�صحني جدد يتم التفاق حولهم اأو التوجه نحو ت�صكيل جمل�س 

للحكومة.
اأم�س  والفجر ت�صوق اخلرب بكل حتفظ يف انتظار تاأكيده املتوّقع مل�صاء 

واجلريدة حتت الطبع.
وكان احلوار الوطني و�صل اإىل طريق م�صدود يف عالقة بامل�صار احلكومي 
واختيار رئي�س احلكومة اجلديد حيث مت�ّصكت حركة النه�صة برت�صيح 

اأحمد امل�صتريي فيما مت�ّصكت جبهة الإنقاذ برت�صيح حممد النا�صر.
)التفا�صيل �س11( 

•• عوا�ضم-وكاالت:

ق���ال الئ���ت���الف ال��وط��ن��ي لقوى 
ال��ث��ورة وامل��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة اإن 
ق������وات ال���ن���ظ���ام ت��ن��ف��ذ ه��ج��وم��ا 
دم�صق  اأح��ي��اء  على  م�صبوق  غري 

اجلنوبية وريفها الغربي. 
واأو����ص���ح الئ���ت���الف يف ب��ي��ان اأن 
ع�صرات  ح�صد  ال�����ص��وري  ال��ن��ظ��ام 
ال���دب���اب���ات واأع��������دادا ك��ب��رية من 
اجل���ن���ود واأف��������راد ال�����ص��ب��ي��ح��ة يف 
با�صتخدام  م�صبوق  غ��ري  ه��ج��وم 
الثقيلة  الأ�صلحة  اأن��واع  خمتلف 

على حد تعبريه.
وحذر البيان من ارتكاب النظام 
جم�����زرة ج���دي���دة ���ص��د امل��دن��ي��ني 
امل��ح��ا���ص��ري��ن يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق، 
تتويجاً للح�صار اخلانق امل�صتمر 
م��ن��ذ ع���ام ت��ق��ري��ب��ا، وال����ذي ح��رم 
امل���دن���ي���ني م���ن ال���ك���ه���رب���اء وامل����اء 

والغذاء والدواء.
اجلهود  بتكثيف  البيان  وطالب 
الدولية بهدف منع نظام الأ�صد 
اأن��واع  ن��وع من  اأي  ا�صتخدام  من 
الأ����ص���ل���ح���ة ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة وغ���ري 

ال�������ص���الم ال����راب����ط ب����ني دم�����ص��ق 
�صبكة  ق��ال��ت  فيما  وال��ق��ن��ي��ط��رة، 
ق�صفت  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  اإن  ���ص��ام 
م�������دن وب������ل������دات خ�������ان ال�����ص��ي��ح 
وداريا  ال�صام ويربود  ومع�صمية 

يف ريف دم�صق.
ال�صوري  الإع��الم��ي  املركز  وذك��ر 
اأن اأربعة من عائلة واحدة قتلوا 
ا�صتهدف  ال���ذي  الق�صف  ج���راء 
املجل�س  وقال  البلد،  درعا  اأحياء 
املدينة  اإن  داري����ا  مل��دي��ن��ة  امل��ح��ل��ي 
باملدفعية  متقطعاً  ق�صفاً  ت�صهد 
ال���ث���ق���ي���ل���ة م����ن ج����ب����ال ال���ف���رق���ة 
املدينة،  اأحياء  ي�صتهدف  الرابعة 
ف��ي��م��ا ت�����ص��ه��د ج���ب���ه���ات امل��دي��ن��ة 
ع��م��ل��ي��ات ق��ن�����س م��ت��ق��ط��ع��ة بني 

اجلي�صني احلر والنظامي.
ال�صوري  الإعالمي  املركز  واأ�صار 
اإىل ق�صف القوات النظامية على 
مدينة معرة النعمان بريف اإدلب 
خلف قتيال وع��دد من اجلرحى 

بينهم اأطفال.
ك���م���ا ����ص���ن ال�����ط�����ريان احل���رب���ي 
�صبينة  بلدن  على  ج��دي��دة  غ��ارة 
يف ري����ف دم�����ص��ق ب��ال��ت��زام��ن مع 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وح��ت��ى ال��ب��دائ��ي��ة يف 
ال�صعب  �صد  ي�صنها  التي  حربه 
ال�������ص���وري امل���ط���ال���ب  ب��احل��ري��ة، 

ح�صب البيان.
اآخ����ر، ق��ال��ت الهيئة  م��ن ج��ان��ب 
ال���ع���ام���ة ل���ل���ث���ورة ال�������ص���وري���ة اإن 
اجلي�س  ب��ني  عنيفة  ا���ص��ت��ب��اك��ات 
احل����ر وق�����وات ال��ن��ظ��ام ت�����دور يف 
الكابو�صية  وت��ل  درو���ص��ا  منطقة 
68 يف منطقة  وال��ل��واء وح��اج��ز 

خان ال�صيح يف ريف دم�صق.
ووثقت ال�صبكة ال�صورية حلقوق 
الإن�صان ام�س ال�صبت مقتل 15 
بينهم طفلة  الق��ل  على  �صخ�صاً 
���ص��وري��ة خمتلفة،  يف حم��اف��ظ��ات 
ن�صف احل�صيلة يف حلب  وكانت 
ال����زور  اإدل������ب ودي�����ر  اإىل ج���ان���ب 

وحم�س وحماة ودرعا.
ب��اأن  ال��ث��ورة  �صانا  �صبكة  واأف����ادت 
اجلي�س احلر بداأ معركة جديدة 
ي�صعى  ال�صافات  معركة  اأ�صماها 
ل��ت��خ��ف��ي��ف �صغط  م���ن خ��الل��ه��ا 
مع�صمية  مدينة  على  احل�صار 
حواجز  على  وال�صيطرة  ال�صام، 
اأوت�صرتاد  على  املنت�صرة  النظام 

النظام،  ق��وات  ق�صف عنيف من 
كما طال الق�صف كل من مدينة 
الر�صنت بريف حم�س واأحياء يف 
الزور ي�صيطر عليها  مدينة دير 
ال���ث���وار ف�����ص��ال ع��ن ق�����ص��ف بلدة 

عتمان بريف درعا. 
ا����ص���ي���ب  ج������دي������د  ت������ط������ور  ويف 
�صل�صلة  يف  ب��ج��روح  ع��ل��وي��ا   19
مذهبية  طبيعة  ذات  اع��ت��داءات 
خالل ا�صبوع يف مدينة طرابل�س 

يف �صمال لبنان.
علويني  ت�صعة  ان  امل�صدر  وق��ال 
ا����ص���ي���ب���وا ب����ج����روح ن����اجت����ة ع��ن 
ال�������ص���رب،  او  ر����ص���ا����س  اط������الق 
بعدما اطلق م�صلحون النار على 
ب��ا���س ل��ل��رك��اب ث��م اع���ت���دوا على 

عدد منهم بال�صرب.
اوق���ف  ال���ب���ا����س  ان  اىل  وا�����ص����ار 
التبانة  باب  على مدخل منطقة 
املتعاطفة  ال�صنية  الغالبية  )ذات 
وهناك  ال�صورية(،  املعار�صة  مع 
ل��ل��ه��ج��وم، بينما  ت��ع��ر���س رك���اب���ه 
منطقة  اىل  طريقهم  يف  ك��ان��وا 
ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذات  حم�������ص���ن  ج���ب���ل 
ال���ع���ل���وي���ة، وامل�����وؤي�����دة ل��ل��رئ��ي�����س 

الأمن الباك�صتاين يقيم نقاط تفتي�س يف كرات�صي بعد مقتل حكيم اهلل حم�صود

م�صابون علويون بعد تعر�صهم لعتداء يف �صمال لبنان )رويرتز(

حمدين �صباحي يتحدث �صمن وفد الدبلوما�صية امل�صرية )وام(

اإلغاء حظر التجوال ورفع حالة الطوارئ يف 14 من ال�شهر اجلاري 

الداخلية حتذر االخ�ان من اإ�صاعة الف��صى خلل حماكمة مر�صي

•• ا�ضالم اباد-وكاالت:

قالت احلكومة الباك�صتانية ام�س 
المريكي  ال�صفري  ا�صتدعت  انها 
ل���الح���ت���ج���اج ع���ل���ى م��ق��ت��ل زع��ي��م 
حركة طالبان حكيم اهلل حم�صود 

يف هجوم بطائرة بال طيار.
بيان  يف  اخلارجية  وزارة  وذك��رت 
ي���اأت���ي  الول  ام���������س  ه����ج����وم  ان 
ب��ن��ت��ائ��ج ع��ك�����ص��ي��ة ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي 
تبذلها باك�صتان من اجل حتقيق 
باك�صتان  يف  وال�صتقرار  ال�صالم 

واملنطقة.
الداخلية  وزي��ر  اتهم  جانبه  م��ن 
ال�صبت  نثار  �صودري  الباك�صتاين 
الوليات املتحدة باحباط اجلهود 
الهادفة لفتح حمادثات �صالم مع 
حركة  زعيم  قتلها  ع��رب  طالبان 
اهلل  حكيم  الباك�صتانية  طالبان 
حم�صود يف غارة من طائرة بدون 
�صتتم مراجعة  ان��ه  وق���ال  ط��ي��ار. 
باك�صتان  ت��ع��اون  م��ن  ج��ان��ب  ك��ل 
م�����ع وا����ص���ن���ط���ن اث������ر ال�������ص���رب���ة 
اجلمعة  ادت  ال��ت��ي  ال�����ص��اروخ��ي��ة 
املنطقة  يف  حم�����ص��ود  م��ق��ت��ل  اىل 

القبلية �صمال غرب باك�صتان.
نثار خالل موؤمتر �صحايف  وقال 
ال��دي��ن كان  ان فريقا م��ن رج���ال 
وفد  للقاء  النطالق  و�صك  على 

الباك�صتانية  طالبان  حركة  م��ن 
م������ن اج�������ل اط���������الق حم�����ادث�����ات 

ال�صالم، حني قتل حم�صود.
وقال حاولنا ب�صعوبة يف ال�صابيع 
عملية  ت��ط��وي��ر  امل��ا���ص��ي��ة  ال�صبعة 
مي��ك��ن��ن��ا خ��الل��ه��ا ���ص��ن��ع ال�����ص��الم 
يف ب��اك�����ص��ت��ان وم�����اذا ف��ع��ل��ت��م ان��ت��م 

)الوليات املتحدة(؟.
ذلك  باحباط  لقد قمتم  وا�صاف 
ع�صية النطالق، 18 �صاعة قبل 
ت���وج���ه وف����د ر���ص��م��ي م���ن ع��ل��م��اء 
ال�����دي�����ن امل����ح����رتم����ني ج������وا اىل 
الدعوة  ه��ذه  لت�صليم  مريان�صاه 

الر�صمية.
�صنوات،  تا�صي�صها قبل �صت  ومنذ 

قتلت حركة طالبان الباك�صتانية 
الف امل��دن��ي��ني واجل��ن��ود ورج���ال 
ال�����ص��رط��ة يف مت���رد دم���وي ت�صنه 

�صد الدولة الباك�صتانية.
ك���م���ا اع���ل���ن���ت م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا ع��ن 
حم���اول���ة ق��ت��ل ال��ن��ا���ص��ط��ة م��الل 
الول  ت�������ص���ري���ن  يف  ي���و����ص���ف���زاي 

اكتوبر ال�صنة املا�صية.
عن  النظر  بغ�س  ان��ه  نثار  وق��ال 
ال�صربة  �صقطوا يف  الذين  هوية 
ال���������ص����اروخ����ي����ة ف������ان احل���ك���وم���ة 
ه��ذا  اىل  ت��ن��ظ��ر  ل  الباك�صتانية 
ال��ه��ج��وم ب��ال��ط��ائ��رة ب���دون طيار 
على ان��ه ه��ج��وم على ف��رد وامن��ا 

كهجوم على عملية ال�صالم.

•• القاهرة-وكاالت:

ق��ب��ل 48 ���ص��اع��ة م���ن حم��اك��م��ة ال��رئ��ي�����س امل���ع���زول م��ر���ص��ي، 
اأ�صدرت وزارة الداخلية امل�صرية، ال�صبت، بيانا حول حراك 
رت الوزارة من اأن اأية  ال�صارع امل�صتمر من قبل الإخوان وحذَّ
حماولت للخروج على القانون وامل�صا�س باملن�صاآت اأو التعدي 
العامة خالل حماكمة  املرافق  اأو تعطيل  الأم��ن  على قوات 

الرئي�س املعزول حممد مر�صي �صتواجه بكل ح�صم وحزم.
وقالت الداخلية امل�صرية يف بيانها، اإن اأجهزة الأمن، تر�صد 
تنظيم  عنا�صر  ت�صدر عن  التي  ال��دع��وات  دق��ة وجدية  بكل 
الإخوان وتتابع كافة التحركات واملخططات التي ت�صتهدف 
الدولة  مرافق  لتعطيل  وت�صعى  البالد  يف  الفو�صى  اإ�صاعة 

وم�صالح املواطنني واإعاقة حركة املرور.
واأك�����دت ال������وزارة ع��ل��ى ح��ق��ه��ا يف ا���ص��ت��خ��دام ك��اف��ة ال��و���ص��ائ��ل 
والأ�صاليب والإجراءات التي اأتاحها القانون لرجال ال�صرطة 
حلماية الأرواح واملمتلكات وتوفري الطماأنينة لأبناء ال�صعب 

وحماية مقدرات الوطن.
واجلغرافية  النوعية  القطاعات  تكليف  مت  اأنه  اإىل  واأ�صارت 
املن�صاآت  التاأمينية حلماية  الإج��راءات  بالوزارة باتخاذ كافة 
اأية  وردع  لها،  الكاملة  احلماية  وتوفري  وال�صرطية  العامة 

القانونية  الإج�����راءات  اإط���ار  يف  لها  تتعر�س  ق��د  اع��ت��داءات 
الدفاع  �صوابط  ووفق  النارية  الأ�صلحة  ل�صتخدام  املنظمة 

ال�صرعي عن النف�س واملال.
الثنني  يوم  �صتبداأ  القاهرة  اأن حمكمة جنايات  اإىل  وُي�صار 
امل���ع���زول حم��م��د مر�صي  ال��رئ��ي�����س  اأوىل ج��ل�����ص��ات حم��اك��م��ة 
التحري�س على  بتهمة  الإخ��وان  اأخ��رى يف جماعة  وقيادات 
قتل متظاهرين �صلميني مبحيط ق�صر الحتادية الرئا�صي 
جماعة  اأعلنت  فيما   ،2012 دي�صمرب  الأول  كانون  مطلع 
بالتحالف  ُيعرف  ما  يف  تن�صوي  مت�صددة  وتيارات  الإخ��وان 
ال�صرعية" اأن مظاهرات �صتخرج على مدى  الوطني لدعم 

الأ�صبوع لرف�س املحاكمة.
ال����وزراء وزي���ر التعليم  ن��ائ��ب رئي�س  اأك���د  ت��ط��ور ج��دي��د  ويف 
حظر  اإل��غ��اء  �صيتم  اأن��ه  ام�س  عي�صى،  ح�صام  امل�صري  العايل 

التجوال مع رفع حالة الطوارئ يوم 14 نوفمرب اجلاري.
وقال عي�صى، يف موؤمتر �صحايف عقده مبقر جمل�س الوزراء 
امل�����ص��ري ام�����س اإن���ه ب��رف��ع ح��ال��ة ال���ط���وارئ امل��ق��رر ي���وم 14 
ت�صرين الثاين نوفمرب اجلاري �صُيلغي حظر التجوال معه، 
فر�س  يف  احل��ق  ُتعطي  كانت  ال��ط��وارئ  حالة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 

حظر التجوال.
من  طبيعي  ب�صكل  �صت�صري  الأمنية  الإج���راءات  اأن  واأ���ص��اف 

دون اأي تغيري بعد رفع حالة الطوارئ.

ومن ناحية اأخرى، اأكد عي�صى اأن من حق رئي�س اأي جامعة 
ا�صتدعاء الأمن للت�صدي لأية اأعمال عنف قد تقع باجلامعة، 
منبِّهاً اإىل اأن تاأّخر رئي�س اجلامعة عن ا�صتدعاء ال�صرطة يف 
وقوع  وو�صولها حلد  باجلامعات  العنف  اأعمال  تزايد  حالة 
امل�صوؤولية،  �صيتحمل  من  هو  اجلامعة  رئي�س  ف��اإن  �صحايا، 
و�صي�صل العقاب حلد الف�صل من مهام عمله وتعيني رئي�س 
اآخر. واأ�صاف اأن قرار تواجد ال�صرطة خارج اأ�صوار اجلامعات 
هو قرار موؤقت حلني ا�صتقرار الأو�صاع الأمنية، واأن القرار 
يت�صّمن تفتي�س كافة ال�صيارات التى تدخل اجلامعات ومنع 
دخول املواد ال�صلبة، واأن التفتي�س ي�صري على اجلميع مبا يف 

ذلك وزير التعليم العايل.
د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء امل�����ص��ري ع��ل��ى اأن ا���ص��ت��ق��الل  و����ص���دَّ
تدخل  واأن  ال��ق��وان��ني،  ع��ن  ا�صتقاللها  يعني  ل  اجل��ام��ع��ات 
با�صتقالل  م�صا�صها  يعني  ل  اخل��ط��ر  ح���الت  يف  ال�����ص��رط��ة 
النيابة  اإذن  دون  م��ن  ال��ت��دخ��ل  م��ن حقها  واأن���ه  اجل��ام��ع��ات، 
ق��رار  اأن  ع��ن  النقاب  كا�صفاً  ذل��ك،  الأم���ر  تطلب  اإذا  العامة 
احلكومة الأخري باملوافقة على تواجد ال�صرطة خارج اأ�صوار 
اجل��ام��ع��ات ودخ��ول��ه��ا ح���رم اجل��ام��ع��ة يف ح��ال��ة ط��ل��ب رئي�س 
اجلامعة ذلك هو اقرتاح مقّدم منه �صخ�صياً للحكومة التي 

اأ�صدرت القرار من دون اأي تعديالت.
وا�صتطرد قائاًل اإن ارتكاب اجلرائم داخل اجلامعة ل يتطلب 

ا�شتدعت ال�شفري الأمريكي لالحتجاج على مقتل حم�شود 

باك�صتان تتهم وا�صنطن باحباط حمادثات ال�صلم مع طالبان
مراجعة  ب�صدد  وا�صنطن 
اأن�������ص���ط���ة ال��ت��ج�����ص�����س 

•• وا�ضنطن-اأ.ف.ب:

اك������دت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ان��ه��ا 
املراقبة  ان�صطة  مراجعة  ب�صدد 
والتج�ص�س التي تقوم بها وكالت 
وذلك  المريكية،  ال�صتخبارات 
ت��ن��ف��ي��ذا لم���ر ا����ص���دره ال��رئ��ي�����س 

باراك اوباما مطلع ال�صبوع.
با�صم اخلارجية  املتحدثة  وقالت 
نحن  ب�صاكي  جنيفر  المريكية 
جنري مراجعة لربامج التن�صت 
وك��الت  بها  تقوم  التي  واملراقبة 

ال�صتخبارات المريكية.
وا������ص�����اف�����ت خ�������الل م����وؤمت����ره����ا 
ال�صحايف اليومي ما كنا لنجري 
نعتقد  نكن  مل  لو  املراجعة  ه��ذه 
ان هذه الربامج ت�صتحق التمعن 
ان���ه اذا  فيها م��ن ك��ث��ب ، م��وؤك��دة 
ان  امل��راج��ع��ة  ه���ذه  بنتيجة  ت��ب��ني 
هناك حاجة اىل اجراء تغيريات 
فبالتاأكيد �صنكون منفتحني على 
ف�صيحة  ت��ن��ف��ك  ول  اج���رائ���ه���ا. 
ان�صطة التن�صت الوا�صعة النطاق 
ال���ت���ي م��ار���ص��ت��ه��ا وك����ال����ة الم����ن 
القومي المريكية والتي ك�صفتها 
ت�����ص��ري��ب��ات امل�����ص��ت�����ص��ار ال�����ص��اب��ق يف 
الوكالة ادوارد �صنودن تكرب ككرة 
ثلج، وكان اآخر ما تك�صفت عنه ما 
بو�صت  وا�صنطن  �صحيفة  ن�صرته 
م���ن ان وك���ال���ة الم�����ن ال��ق��وم��ي 
تر�صد بيانات مئات املاليني من 

م�صتخدمي غوغل وياهو.

امل��ال��ك��ي ط��ل��ب م��ن اأم��ري��ك��ا 
ت�صريع جتهيز اجلي�س العراقي 

•• بغداد-وام:

اأع���ل���ن م��ك��ت��ب رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
ان  ام�س  املالكي  ن��وري  العراقية 
زي��ارة الخ��ري لوا�صنطن تناولت 
م���ن���اق�������ص���ات خم���ت���ل���ف ج����وان����ب 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ..م��ب��ي��ن��ا ان 
امل��ال��ك��ي دع��ا خ��الل ه��ذه ال��زي��ارة 
جتهيز  عملية  يف  الت�صريع  اىل 
اجلي�س العراقي ما يحتاجه من 
اأ�صلحة ومعدات. واكد ان اجلانب 
الم���ريك���ي ط��ال��ب ب���دور ع��راق��ي 
وملف  ال�����ص��وري��ة  الق�صية  جت���اه 
اي���ران ال��ن��ووي. وق���ال املكتب يف 
بيان �صدر ام�س ان املالكي والوفد 
املرافق له عقد م�صاء ام�س الول 
اج��ت��م��اع��ا م���ط���ول وم��ع��م��ق��ا مع 
اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س 
ووزي��ر  بايدن  جو  ال�صيد  ونائبه 
اخلارجية جون كريي وم�صت�صار 
امل�صوؤولني  وكبار  القومي  الم��ن 
واملخت�صني  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  يف 
تلك  ان  ..مبينا  العراقي  بامللف 
خمتلف  ت���ن���اول���ت  الج���ت���م���اع���ات 
جوانب العالقات الثنائية و�صبل 
اتفاقية  اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى  ت��ط��وي��ره��ا 
الإط�����ار ال���ص��رتات��ي��ج��ي وك��ذل��ك 
ال���و����ص���ع  ال�����ت�����ط�����ورات يف  اآخ��������ر 
تعزيز  يف  العراق  ودور  الإقليمي 
الإقليميني.  وال�صتقرار  الم��ن 
املالكي واوب��ام��ا اكدا  واأ���ص��اف ان 

التزامهما بدحر الرهاب.

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    05:06            
الظهر.......    12:06  
الع�رص........   03:24   
املغرب.....   05:43  

الع�ساء......   07:13

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ص�صت  عريقة  �صركة 
النفط وال��غ��از.  العاملية يف جم��ال  ال�����ص��رك��ات  اأ���ص��ه��ر  م��ع��دات وخ��دم��ات 
وخ�صو�صا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�صخات، اىل تركيب و�صيانة البنية التحتية لل�صبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�صتف�صار الت�صالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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من�ص�ر بن زايد يح�صر 
اأفراح الع�امر يف العني

•• العني-وام:

ح�صر �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �صوؤون الرئا�صة م�صاء ام�س احلفل الذي اقامة ال�صيد حممد عبداهلل 
بن نعيف العامري مبنا�صبة زفاف جنلة عبداهلل اإىل كرمية عبداهلل حممد 
العني كما  اأف��راح اخلبي�صي مبدينة  العامري وذلك يف �صالة  بن كردو�س 
احلفل  وتخللت  املدعوين  م��ن  وح�صد  امل�صوؤولني  م��ن  ع��دد  احلفل  ح�صر 

عرو�س متنوعة قدمتها فرق تراثية. 

•• ابوظبي-وام:

زايد  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  افتتح 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �صوؤون الرئا�صة ام�س حمطتي 
ادن���وك ي��ا���س 1 وي��ا���س 2 يف جزيرة 
ي��ا���س ب��اإم��ارة اأب��وظ��ب��ي.. وال��ت��ي تعد 
تراعي  للبيئة  �صديقتني  حمطتني 
اخل�صراء  العاملية  املوا�صفات  اأف�صل 
البيئة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  يتعلق  فيما 
الطبيعية وتوفري ا�صتهالك الطاقة 
كل  ح�صور  الفتتاح  و�صهد  وامل��ي��اه. 
م��ن م��ع��ايل �صهيل ب��ن حم��م��د ف��رج 
ف���ار����س امل����زروع����ي وزي�����ر ال��ط��اق��ة و 
���ص��ع��ادة ع��ب��د اهلل ن��ا���ص��ر ال�����ص��وي��دي 
م��دي��ر ع���ام ���ص��رك��ة ب���رتول اأب��وظ��ب��ي 
الوطنية اأدنوك ورئي�س جمل�س اإدارة 
���ص��رك��ة اأدن�����وك ل��ل��ت��وزي��ع وع��ب��د اهلل 
التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  �صامل 
ل���� اأدن�����وك ل��ل��ت��وزي��ع ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
عدد من كبار امل�صوؤولني من ال�صركة 
ون��خ��ب��ة م���ن امل���دع���وي���ن. وت��ت��واف��ق 
م��وا���ص��ف��ات امل��ح��ط��ات اجل���دي���دة مع 
متطلبات نظام الريادة يف ت�صميمات 
الطاقة والبيئة النظام املعتمد عامليا 
وت�صغيل  واإن�صاء  لت�صميم  كمقيا�س 
مباين �صديقة للبيئة وذات اأداء عايل 
للتوزيع  اأدن��وك  عنه  تك�صف  ما  وهو 
يف حم��ط��ات اأدن�����وك ب��ج��زي��رة ي��ا���س 
اليوم حيث ت�صعى ال�صركة للح�صول 
لهذا  الذهبية  العتماد  �صهادة  على 
امل�������ص���روع. وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة ���ص��رح 
الرئي�س  ال��ظ��اه��ري  ���ص��امل  اهلل  عبد 
للتوزيع:   اأدن���وك  ل�صركة  التنفيذي 
اأدنوك للتوزيع بكونها  تفخر �صركة 
الرغم  على  للبيئة  �صديقة  �صركة 
م��ن اأن��ه��ا م��ن اأك���رب م��وزع��ي الطاقة 

�صل�صلة   2 وي��ا���س   1 ي��ا���س  حمطتي 
�صيتم  التي  اخل�صراء  املحطات  من 
العديد  لت�صمل  ج��غ��راف��ي��ا  ت��وزي��ع��ه��ا 
اأدن��وك  وت�صع  احليوية.  املواقع  من 
وحتقيق  بالبيئة  الهتمام  للتوزيع 
ال�����ص����ت����دام����ة ع���ل���ى راأ����������س ق��ائ��م��ة 
اأول���وي���ات���ه���ا ح��ي��ث ت��ع��ت��م��د الب��ت��ك��ار 
ال�صديقة  م�صاريعها  يف  والتجديد 
ملمو�صا  جناحا  تثبت  والتي  للبيئة 
ال�صركة  بادرت  خالل تطبيقها فقد 
اإىل اعتماد الغاز الطبيعي امل�صغوط 
اأبوظبي  يف  للمركبات  بديل  كوقود 
واإن�������ص���اء م���راك���ز حت���وي���ل امل��رك��ب��ات 
للعمل بالغاز الطبيعي وفقا لأحدث 
م�صتويات التقنية العاملية اإ�صافة اإىل 
العديد من املبادرات البيئية كتدوير 
التي  احلاويات  طريق  عن  النفايات 
وتقليل  ال�صم�صية  ب��ال��ط��اق��ة  تعمل 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ع��ن طريق 
املت�صاعدة  الأب��خ��رة  ا���ص��رتداد  تقنية 
و�صول  وال�����ص��ه��اري��ج  امل�صخات  م��ن 
تراعي  خ�صراء  حمطات  اإن�صاء  اإىل 
ال��ب��ي��ئ��ة يف ك���اف���ة م���راح���ل اإن�����ص��ائ��ه��ا 
اإليه تقنيات  اأحدث ما تو�صلت  وفق 
يذكر  العاملية.  والت�صغيل  الت�صميم 
قامت بطرح  قد  للتوزيع  اأدن��وك  اأن 
ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي امل�����ص��غ��وط ك��وق��ود 
وقامت  للبيئة  و�صديق  اآم��ن  بديل 
امل��رك��ب��ات  ك��ب��ريا م��ن  بتحويل ع���ددا 
اأب��وظ��ب��ي لتعمل  ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة 
ب��ال��غ��از الطبيعي مب��ا يف ذل��ك ع��ددا 
وعددا  الداخلية  وزارة  مركبات  من 
و�صيارات  ال��ع��ام  النقل  ح��اف��الت  م��ن 
الأج�����رة وغ��ريه��ا ك��م��ا ي��ت��وف��ر ال��غ��از 
حمطات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  الطبيعي 
اجلمهور  ع��ل��ى  ي�صهل  ح��ت��ى  اأدن����وك 

ال�صتفادة منها.

وحت����ق����ي����ق ال�����ص����ت����دام����ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ال��ت��زام��ه��ا  وال��ت��ن��م��وي��ة وذل���ك �صمن 
مببادئها وقيمها التي تكر�س اأهمية 
ق�����ص��وى يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل����وارد 
من  تنميتها  يف  وامل�صاهمة  البيئية 
�صركة  املجتمع.واعتمدت  خري  اأج��ل 
اأدن�������وك ل��ل��ت��وزي��ع اأح������دث امل��ع��اي��ري 
واأك���ره���ا دق���ة يف جم���ال امل��ح��اف��ظ��ة 
الطاقة  البيئية وتوفري  امل��وارد  على 
 1 يا�س  واإن�����ص��اء حمطتي  يف جتهيز 
وي��ا���س 2 مم��ا ي��وؤك��د ال��ت��زام ال�صركة 
وتعزيز  البيئة  جت���اه  مب�صوؤوليتها 
م���ب���ادرات ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة فقد 
مت���ت ال���ص��ت��ع��ان��ة ب����امل����وارد امل��ح��ل��ي��ة 
ال���ت���ي ت���ت���وف���ر ب���ال���ق���رب م����ن م��وق��ع 

مقارنة مع اأنظمة الإ�صاءة امل�صابهة. 
اأم����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��رت���ص��ي��د ا���ص��ت��ه��الك 
التي  الأج��ه��زة  املياه فقد مت تركيب 
ت�����ص��م��ن ال���ص��ت��ه��الك الأم���ث���ل ل��ه��ذا 
املورد الهام يف كافة مرافق املحطتني 
حيث تتميز املحطة بتقنيات خلف�س 
ا�صتهالك املياه مزودة باأجهزة حتكم 
اآلية حيث ي�صل توفري املياه بف�صل 
امل��ئ��ة  يف   35 اإىل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه�����ذه 
يف   80 تدوير  اإع���ادة  اإىل  بالإ�صافة 
امل�صتخدمة يف غ�صيل  املياه  املئة من 

ال�صيارات. 
وف�����ص��ال ع���ن ذل����ك ق��ام��ت ال�����ص��رك��ة 
ن��ب��ات��ات حم��ل��ي��ة ل تتطلب  ب���زراع���ة 
وف���رة يف ال���ري كما مت الأخ���ذ بعني 

على امل�صتويني املحلي والإقليمي. 
وكان ذلك حتديا �صعبا اإل اأننا اأثبتنا 
وما زلنا نثبت جناحنا يف اجتياز هذا 
ابتكار  اإىل  دائ��م��ا  و�صعينا  ال��ت��ح��دي 
مبادرات بيئية فعالة وذلك ا�صتجابة 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  لتوجيهات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة حفظه اهلل وقيادتنا الر�صيدة 
التنمية  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت�����ص��ع��ى  ال��ت��ي 
امل�����ص��ت��دام��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل���وارد 
الأجيال  م�صتقبل  اأج��ل  من  البيئية 

القادمة. 
ال�����ص��رك��ة  اإن  ال���ظ���اه���ري:  واأ�����ص����اف 
ت��ت��ب��ع خ��ط��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دق��ي��ق��ة 
البيئي  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  ال��رتوي��ج  يف 

ب���ت���ج���ه���ي���زات ل�������ص���ح���ن ال�������ص���ي���ارات 
الكهربائية. 

ومت اأي�صا تزويد املحطات مب�صابيح 
م���وف���رة ل��ل��ط��اق��ة وم��ك��ي��ف��ات ل��ل��ه��واء 
بطبقة  �صارة  غري  غ��ازات  ت�صتخدم 
الأوزون وتعمل بكفاءة عالية وباأقل 
قدر من ا�صتهالك الطاقة من خالل 
ب�صكل  ليد  الإ����ص���اءة  تقنية  اع��ت��م��اد 
املحطتني  يف  امل��ئ��ة  يف   100 ���ص��ام��ل 
�صواء لالإنارة الداخلية اأو اخلارجية 
الإ���ص��اءة  جتهيزات  جميع  وتركيب 
لل�صوء  الباعثة  الثنائيات  بتقنية 
وال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب�����ص��الح��ي��ة م��دي��دة 
بن�صبة  �صنوات وتقلل   10 اإىل  ت�صل 
الطاقة  ا�صتهالك  من  املئة  يف   80

امل���ح���ط���ة ف�������ص���ال ع�����ن ال����ص���ت���ع���ان���ة 
بخدمات امل�صنعني املحليني للطوب 
من  وغريها  وال��زج��اج  واللومنيوم 
التخفيف من  البناء حتى يتم  مواد 
ج��راء  البيئة  ع��ل��ى  ال�صلبية  الآث����ار 
عملية ن��ق��ل ه���ذه امل����واد م��ن اأم��اك��ن 
ب���ع���ي���دة. ومت ت���وري���د م���ا ي���زي���د عن 
يف  الإن�صاءات  مواد  من  املئة  يف   50
امل�صروع من قبل مزودين حمليني. 

باعتمادهما  اأي�صا  املحطتان  وتتميز 
ل��ن��ظ��ام م��ت��ط��ور ل��ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات 
مواقف  اأم��ا  منها  الآم��ن  والتخل�س 
50 يف  ال�صيارات فقد مت مت تظليل 
ت��اأث��ري ح��رارة  امل��ئ��ة منها للحد م��ن 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ت��زوي��ده��ا  اجل���زي���رة 

العتبار البتكار يف الت�صميم وجودة 
توفري  ح��ي��ث  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  البيئة 
مر�صحات  وت��رك��ي��ب  ال��ن��ق��ي  ال���ه���واء 
ل���ل���ه���واء ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف ك��اف��ة 
من�صاآت املحطتني كما اعتمدت مواد 
الداخلية  الطالء  واأن���واع  ال�صباغة 
اع���ت���م���اد  ومت  الن����ب����ع����اث����ات  ق��ل��ي��ل��ة 
وح�����دات ت��ك��ي��ي��ف ع��ال��ي��ة ال��ك��ف��اءة يف 
ا���ص��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
عالية  تغليف  الأ�صطح مب��واد  ط��الء 
ال��ك��ف��اءة ل��ل��ح��د م���ن اآث�����ار احل�����رارة. 
جهودها  للتوزيع  اأدن����وك  وت��وا���ص��ل 
البيئية  الب�صمة  لتقليل  ال��رام��ي��ة 
يف م��ن�����ص��اآت��ه��ا واخل�����دم�����ات امل��م��ي��زة 
تد�صني  �صيتبع  حيث  تقدمها  التي 

�صرطة اأب�ظبي تعر�س م�صروع املنافذ االإلكرتونية مب�ؤمتر الب�صمة احلي�ية يف لندن 

من�ص�ر بن زايد يفتتح حمطتني جديدتني �صديقتني للبيئة يف جزيرة يا�س

•• اأبوظبي-وام:

مبوؤمتر  الإلكرتونية  املنافذ  م�صروع  يف  جتربتها  اأبوظبي  �صرطة  عر�صت 
الب�صمة احليوية الذي عقد موؤخرا بالعا�صمة الربيطانية لندن.

وتاأتي هذه اخلطوة جت�صيدا ل�صرتاتيجية القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي يف 
ا�صتحداث اف�صل التقنيات ملكافحة اجلرمية وتعزيز اأمن و�صالمة املجتمع. 
وركزت ورقة العمل التي قدمها العقيد بركات يعقوب الكندي رئي�س ق�صم 
تطوير النظم باإدارة تقنية املعلومات والت�صالت رئي�س الوفد اإىل املوؤمتر 
� على م�صروع املنافذ الإلكرتونية الذي يتم تنفيذه حاليا يف دولة الإمارات 
ويعد رياديا يف التعرف على الأ�صخا�س بوا�صطة ب�صمة العني والوجه من 
اأجل ت�صهيل حركة امل�صافرين عرب املنافذ مبا يعزز مكانة الدولة يف تقدمي 
خدمات متميزة لكافة القطاعات ويرتقي مب�صرية الأمن وال�صتقرار التي 
ت�صهدها البالد. وا�صتعر�س العقيد الكندي يف اجلل�صة الفتتاحية للموؤمتر 
اأح��دث  ا�صتخدام  م��ن خ��الل  املنافذ  اأم��ن  الإم����ارات يف تعزيز  دول��ة  م�صرية 
تعترب  الإم���ارات  دول��ة  اأن  مو�صحا   .. امل�صافرين  على  التعرف  يف  التقنيات 
التقنيات احلديثة  العامل يف تبني  ال�صباقة على م�صتوى  ال��دول  اأوائ��ل  من 

احلدودية  املنافذ  كافة  يف  العني  ب�صمة  نظام  الداخلية  وزارة  طبقت  حيث 
اإىل مزايا  واأ���ص��ار  املبعدين.  الأث��ر يف �صبط  له  ك��ان  2003 مما  ع��ام  منذ 
امل�صروع والذي يعد م�صروعا مميزا يجمع ما بني ثالث ب�صمات حيوية هي  
 .. تفاعلية  ذكية  وبوابات  الع�صرية   والب�صمة  الوجه  العني وب�صمة  ب�صمة 
لفتا اىل اأنه مت الربط بني اأنظمة الدخول واخلروج عرب املنافذ والقراءة 
ملواطني  الهوية  بطاقة  �صمنها  من  والتي  املختلفة  ال�صفر  لوثائق  الآلية 
الدولة ودول جمل�س التعاون مما زاد يف دقة النظام واأ�صهم يف ت�صريع عملية 
خدمة  يف  الت�صجيل  اآلية  الكندي  العقيد  و�صرح  الأ�صخا�س.  اإىل  التعرف 
املنافذ الإلكرتونية والتي تقدم باملجان لكافة امل�صافرين حيث يتاح جلميع 
مت  التي  الإلكرتونية  البوابات  عرب  العبور  اإمكانية  اخلدمة  يف  امل�صجلني 
تركيبها يف مطارات الدولة والتي تتميز بال�صرعة والدقة حيث ل ت�صتغرق 
عملية التدقيق على امل�صافرين واإنهاء اإجراءات �صفرهم اأكر من 15 ثانية 
الأمر الذي ي�صرع من حركة امل�صافرين عرب املطارات. ولقى هذا العر�س 
تعك�س  التي  ال�صباقة  بالفكرة  اإعجابهم  اأب��دوا  الذين  احل�صور  من  تفاعال 
كافة  امل��ج��الت  يف  التقني  للتطور  ومواكبتها  الداخلية  وزارة  تطور  م��دى 

وحر�صها على توفري ال�صبل التي من �صاأنها ت�صهيل اإجراءات امل�صافرين .

تخريج دورة االأ�صاليب احلديثة يف التعليم والتدريب بكلية ال�صرطة

تخريج دورتني يف معهد ق�ات االأمن اخلا�صة مبنطقة مربح بالفجرية 

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت كلية ال�صرطة بتخريج دورة الأ�صاليب احلديثة يف التعليم والتدريب التي 
16 �صابطا وم�صرفا  بالكلية مب�صاركة  التخطيط والبحوث  واأداره��ا ق�صم  نظمها 
خالل  ال�صرطة  كلية  ع��ام  م��دي��ر  الكتبي  علي  �صيف  العقيد  واأو���ص��ح  وحم��ا���ص��را. 
للكلية وانطالقا من  ال�صرتاتيجية  اإط��ار اخلطة  تاأتي يف  ال��دورة  اأن هذه  احلفل 
حر�س ال�صرطة على مواكبة وا�صتحداث اأف�صل التقنيات ملكافحة اجلرمية وتعزيز 
ال�صباط  مهارات  �صقل  اإىل  تهدف  ال��دورة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  املجتمع.  و�صالمة  اأم��ن 
والتدريبية  التعليمة  املجالت  يف  معارفهم  وتنمية  الكلية  اإدارات  يف  واملحا�صرين 
والتي �صتوظف م�صتقبال يف تدري�س وتدريب طالب كلية ال�صرطة. ولفت العقيد 
الكتبي اإىل اأن الدورة تناولت العديد من املحاور العلمية والعملية منها تخطيط 
التدريب  وتنظيم  التدريبية  والح��ت��ي��اج��ات  ال��ت��دري��ب  فل�صفة  وحت��دي��د  ال��ت��دري��ب 
واأ�صاليب التدريب كاملحا�صرات والندوات ودرا�صة احلالة والع�صف الذهني ومهارات 
امل�صاركني  وعرو�س  والتقدمي  العر�س  ومهارات  التدريب  جناح  يف  واأثرها  امل��درب 
وتقييم جهود التدريب. وقام مدير عام كلية ال�صرطة يرافقه العقيد �صامل �صعيد 
املقبايل رئي�س ق�صم التخطيط والبحوث يف ختام احلفل بتكرمي املحا�صر الدكتور 
ال��دورة بح�صور  امل�صاركني يف  ال�صباط  ال�صهادات على  وتوزيع  قا�صم  قا�صم جميل 

مديري الإدارات وروؤ�صاء الأق�صام و�صباط الكلية ومعهد تدريب ال�صباط.

•• اأبوظبي-وام:
ال��داخ��ل��ي��ة بتخريج دورت����ني يف  ب����وزارة  احتفلت ق��ي��ادة ق���وات الأم����ن اخل��ا���ص��ة 
التخطيط ال�صرتاتيجي لل�صباط وت�صغيل اأجهزة الترتا نظمهما معهد تدريب 
ال�صباط  م��ن   34 مب�صاركة  بالفجرية  مربح  مبنطقة  اخلا�صة  الأم���ن  ق��وات 
و�صف ال�صباط والأفراد من جميع القيادات ال�صرطية واإدارات وزارة الداخلية. 
اخلدمات  اإدارة  مدير  غاب�س  بن  ه��الل  حممد  الدكتور  العقيد  احلفل  ح�صر 
اإدارة معهد  املرزوقي مدير  امل�صاندة بقوات الأمن اخلا�صة والرائد بدر �صالح 
تدريب قوات الأمن اخلا�صة وعدد من ال�صباط بالقيادة واملعهد. واأكد العقيد 
ال��دورات تاأتي �صمن خطة التدريب ال�صنوية وا�صرتاتيجية  اأن هذه  بن غاب�س 
القيادة التطويرية لتاأهيل الكوادر الب�صرية مبا يواكب التطورات وم�صتجدات 
ملكافحة  التقنيات  اأف�صل  ت�صتحدث  ال�صرطة  اأن  اإىل  م�صريا   .. الأمني  العمل 
اجلرمية وتعزيز اأمن و�صالمة املجتمع. ودعا اخلريجني اإىل م�صاعفة جهودهم 
لالرتقاء بالعمل ال�صرطي وتطوير اإمكاناتهم العلمية والعملية ليكونوا قادرين 
والتطوير  البناء  م�صرية  على  احلفاظ  يف  اجل�صيمة  م�صوؤولياتهم  حتمل  على 

التي ت�صهدها دولتنا. ويف ختام احلفل مت توزيع ال�صهادات على اخلريجني. 

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير 
اخلزانة االمريكي يف وا�صنطن

•• وا�ضنطن-وام:

وا�صنطن  يف  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  التقى 
اللقاء بحث العالقات  ل��و وزي��ر اخل��زان��ة الم��ري��ك��ي. مت خ��الل  معايل ج��اك 
القت�صادية بني دولة المارات العربية املتحدة والوليات املتحدة المريكية 
و�صبل تعزيزها وتطويرها اإ�صافة اإىل التعاون والتن�صيق بني املوؤ�ص�صات املالية 
والنقدية. ونوه �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بتطور هذه العالقات 
اأ�صاد وزير اخلزانة المريكي  بني البلدين وال�صعبني ال�صديقني. من جانبه 
بالتقدم الذي حققته دولة المارات يف خمتلف املجالت موؤكدا حر�س الوليات 
املتحدة المريكية على تطوير عالقاتها مع دولة المارات يف املجالت كافة. 

جائزة را�صد للدرا�صات االإن�صانية 
ت�صدر كتاب اإثنا ع�صر ك�كبًا

كوكبا  ع�صر  اإثنا  كتاب  الإن�صانية  للدرا�صات  را�صد  ال�صيخ  جائزة  اأ���ص��درت 
للباحث الدكتور عبد احلكيم الأني�س كبري باحثني اأول باإدارة البحوث يف 
دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي يف دبي وهو البحث الفائز بجائزة 
ال�صيخ را�صد للدرا�صات الإن�صانية الدورة احلادية ع�صر عام 2011 عن دور 
املراأة يف رعاية ذوي الإحتياجات اخلا�صة واملهداة اإىل كل امراأة ترعى طفال 
مري�صا. واأراد الدكتور الأني�س يف كتابه اإثنا ع�صر كوكبا الإ�صارة اإىل ن�صاء 
اأ�صعن نور الدفء والعناية ملن حولهن بدءا من اأم املوؤمنني عائ�صة ر�صي اهلل 
عنها وانتهاء باأم الإمارات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�س  رئي�صة  ال�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  العام  الن�صائي 
�صياوؤها  امتد  اأخ��رى  كواكب  بينهما من  وما  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
واحلنان  احلب  بنب�س  الأوط��ان  ورفعة  الإن�صان  رعاية  وتاريخ  الأر���س  يف 
وهي �صواهد حية نا�صرة تدعم فكرة اأن العمل هو املميز الوحيد لالإن�صان. 
تك�صف �صفحات الكتاب للقارئ �صورا وق�ص�صا م�صرقة لرعاية املراأة لذوي 
اأو  اأختا  اأو  اأم��ا  املعاق  قرابتها من  درج��ة  كانت  الإحتياجات اخلا�صة مهما 
اإىل اهلل  اأو غريبة وكيفية تعاملها معهم والدعاء والبتهال  اأو بنتا  زوجة 
لكف ال�صرر عنهم وكفايتهم باملال وق�صاء حوائج اأ�صرهم وتربيتهم والقيام 
باأمرهم واإغناءهم عن الأخرين بالإ�صافة للقراءة والكتابة لهم وح�صهم 

على التعلم وتقوية عزائهم بالكلمة الطيبة والتفاوؤل باحلياة. 
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية المارات                    7474900
�صيدلية الأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية الأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

مراكز دعم لهم ال�شهر اجلاري واثنني العام املقبل  5

156 مدر�صة تطبق م�صروع دمج ذوي االحتياجات حتى العام 2015
                       

46 مدر�صة يف دبي و38 بال�صارقة و23 براأ�س اخليمة
طالبًا وطالبة �صمن م�صروع الدمج العام اجلاري  157
برناجمًا تدريبيًا متخ�ص�صًا ملعلمي الرتبية اخلا�صة   20

وفد الدبل�ما�صية ال�صعبية امل�صرية يزور مدينة م�صدر وي�صيد مب�صت�ى التط�ر الهائل الذي و�صلت اليه االمارات

وفد ال�صعبية الدبل�ما�صية امل�صرية ي�ؤكد تقدير م�صر و�صعبها للمارات قيادة وحك�مة و�صعبا

مكتب املنامة ببلدية عجمان ي�زع ال�صتلت
 الزراعية على املدار�س والدوائر احلك�مية باملنطقة

•• عجمان ـ الفجر 

الزراعي  املو�صم  حلول  مع  تزامنا 
،و اقرتاب ف�صل ال�صتاء وبالتن�صيق 
مع اإدارة الزراعة واحلدائق العامة  
ب�����دائ�����رة ال���ب���ل���دي���ة وال��ت��خ��ط��ي��ط 
امل��ن��ام��ة  م��ك��ت��ب  وزع   ، ب���ع���ج���م���ان 
التابع للدائرة عددا من ال�صتالت 

 ( ت��وزي��ع  اأن   املنامة  مكتب  مدير 
بتوجيه  ج��اء  الزراعية  ال�صتالت( 
ب��ن حميد  را���ص��د  ال�صيخ  �صمو  م��ن 
ومبتابعة  الدائرة  رئي�س  النعيمي 
اأحمد  اإب��راه��ي��م  يحيى  �صعادة  م��ن 
بهدف  وذل��ك  للدائرة  العام  املدير 
زي������ادة امل�����ص��ط��ح��ات اخل�������ص���راء يف 
امل��ن��ط��ق��ة  ال���دائ���رة ل��ل��ح��ف��اظ  على 

التي  املختلفة  البيئية  ال��زراع��ي��ة 
ي����ت����واءم  وط��ب��ي��ع��ة امل��ن��ط��ق��ة على 
امل�����دار������س وال�����دوائ�����ر احل��ك��وم��ي��ة 
�صاحات  زراع��ت��ه��ا يف  ،وال���ت���ي مت��ت 
اجل����زر  ويف  م���ن���ه���ا  امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن 
ال��و���ص��ط��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة وال�����ص��اح��ات 
اخلالية من امل�صطحات اخل�صراء.

واأكد  حممد علي �صيف ال�صويحي 

•• دبي- حم�ضن را�ضد:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ك�صفت 
حكومية  م��در���ص��ة   156 اأن  ع���ن 
ذوي  الطلبة  دم��ج  م�صروع  تطبق 
العام  خالل  اخلا�صة  الحتياجات 
ال��درا���ص��ي احل����ايل وامل��ق��ب��ل، حيث 
���ص��م��ت م���دار����س امل�������ص���روع ال��ب��ال��غ 
ع��دده��م 208 م��در���ص��ة م��ن��ذ ع��ام 
 2013،80 نهاية  حتى   2009
م���در����ص���ة خ����الل ال���ع���ام ال���درا����ص���ي 
اجلاري، وفقا لفوزية ح�صن غريب 
الوكيل امل�صاعد للعمليات الرتبوية 
يف وزارة الرتبية والتعليم، واأكدت 
اأن الوزارة تعتزم تطبيق امل�صروع يف 
76 مدر�صة خالل العام الدرا�صي 

.2015-2014
تطبق  التي  املدار�س  اأن  واأو�صحت 
ع��م��ل��ي��ة دم������ج ال���ط���ل���ب���ة امل���ع���اق���ني 
���ص��م��ن ال���ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال��ع��ام 
ال���درا����ص���ي احل�����ايل، ���ص��م��ت 157 
ط�����ال�����ب وط����ال����ب����ة م�����ن اع�����اق�����ات 

الرتبية  اإدارة  اأن  غ��ري��ب،  واأف����ادت 
التدريبية  ل��ل��ربام��ج  خطة  اأع���دت 
ال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف ف��ي��ه��ا م��ع��ل��م��ات 
ال�����رتب�����ي�����ة اخل�����ا������ص�����ة وري�����ا������س 
الطلبة  ام����ور  واول���ي���اء  الط���ف���ال، 
البتدائية،  امل��راح��ل  يف  املكفوفني 
ب���رن���ام���ج   20 اخل����ط����ة  و����ص���م���ل���ت 
تدريبي، ومن هذه الربامج ادوات 
التدري�س  وا�صرتاتيجيات  الك�صف 
ل�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م، وال���ربن���ام���ج 
ايل  بالإ�صافة  ال��ف��ردي،  ال��رتب��وي 
ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع ال�����ص��خ�����س امل���ع���وق ب�����ص��ري��ا و 
ت����اأث����ريه على  و  ال�����ص��م��ع  ���ص��ع��ي��ف 
و  الط��ف��ال،  عند  اللغوي  التطور 
اآل��ي��ة ال��ع��م��ل يف ب��رام��ج امل��وه��ب��ة، و 
ل��غ��ة ا����ص���ارة ال�����ص��م، وا���ص��ط��راب��ات 
الطفال  ريا�س  يف  واللغة  النطق 
التعامل  وكيفية  الويل  احللقة  و 
ت��دري��ب��ه��م على  م��ع��ه��ا، ف�صال ع��ن 
املتعددة  ال��ذك��اءات  نظرية  تطبيق 

لرعاية الطلبة املوهوبني.

وجود طالبني من ذوي الحتياجات 
اخل���ا����ص���ة يف ال�����ص��ع��ب��ة ال����واح����دة، 
الإعاقات  من  واح��دة  من  يعانيان 
امل���درج���ة ���ص��م��ن م��ع��اي��ري ال��رتب��ي��ة 
اخل���ا����ص���ة، وامل��ت��م��ث��ل��ة ب�����ص��ع��وب��ات 
ال���ت���ع���ل���م، والإع������اق������ات اجل�����ص��م��ي��ة 
الب�صرية  والإع����اق����ة  وال�����ص��ح��ي��ة، 
ال��ل��غ��ة  ا����ص���ط���راب  ال�����ص��م��ع��ي��ة و  و 
وال�صطرابات  والتوحد  وال��ك��الم 
والإع��اق��ة  وال�صلوكية  النفعالية 
كما  وال��ت��ف��وق،  وامل��وه��ب��ة  الذهنية 
يدر�س  ال��ذي  املعلم  ن�صاب  ح��ددت 
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
الف�صل  يف  امل��دم��وج��ني  اخل��ا���ص��ة 
ب  احل��ايل  الدرا�صي  للعام  العادي 

18 ح�صة اأ�صبوعيا.
واأك�����دت غ��ري��ب اأن م��راك��ز ال��دع��م 
ت��ق��دم ع���دة خ���دم���ات م��ن��ه��ا اج���راء 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م وال��ت�����ص��خ��ي�����س 
العاقة  ذوي  من  للطلبة  الفردي 
و�صعوبات التعلم، واعداد التقارير 
ال�����ص��ام��ل��ة ح���ول ال��ط��ل��ب��ة م��ن ذوي 

من  مدر�صة   46 وتقع   ، خمتلفة 
مدار�س امل�صروع فى دبي، و17 يف 
الفجرية، 38 يف ال�صارقة، و13يف 
 23 و  وال�صرقية،  ال�صارقة  مكتب 
فى راأ�س اخليمة ، و 15 يف عجمان 
و 5 يف ام القيوين، م�صرية اإىل اأن 
الطلبة املتقدمني خ�صعوا للتقييم 
املعاقني اجل��دي��دة  يف م��راك��ز دع��م 
ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ال������وزارة م��ن جتهيز 
فتحها  وت���ع���ت���زم  م��ن��ه��ا  م���راك���ز   5
اجل��اري،  نوفمرب  منت�صف  خ��الل 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى جت���ه���ي���ز م���رك���زي���ن 
اخ���ري���ن ال���ع���ام ال���درا����ص���ي امل��ق��ب��ل، 
ال��دع��م كمقر  م��راك��ز  ح��ي��ث تعمل 
من  الطلبة  وم��ت��اب��ع��ة  لت�صخي�س 
من   ( اخلا�صة  الحتياجات  ذوى 
التعلم(،  و�صعوبات  الع��اق��ة  ذوى 
واك���ت�������ص���اف امل����وه����وب����ني وك���ذل���ك 
اأن تلك املراكز  املتفوقني، م�صيفة 
تتويل عمليات تقييم ومتابعة هذه 
واملتابعة  الختبارات  وعمل  الفئة، 

الالزمة للطلبة املوهوبني.

وال�صحية  اجل�صمية  والإع���اق���ات 
اجل�صمية  امل�صكالت  بها  ويق�صد 
وال�صحية التي قد تكون مزمنة او 
حادة وتوؤدي ايل �صعف وحمدودية 
وا�صطراب  )الربو  مثل  الوظيفة، 
نق�س النتباه مع الن�صاط الزائد، 
�صرطان  القلب،  امرا�س  ال�صكري، 
الف�صل  ال���دم���اغ���ي،  ال�����ص��ل��ل  ال�����دم، 
والعاقة  املناعة(،  نق�س  الكلوي، 
وا�صطراب   ، وال�صمعية  الب�صرية 
ال���ل���غ���ة وال�����ك�����الم ) ا����ص���ط���راب���ات 
التوا�صل(، والتوحد وال�صطرابات 
والإع��اق��ة  وال�صلوكية  النفعالية 

الذهنية واملوهبة والتفوق.
ال��ع��ام وراء  ال��ه��دف  اأن  واو���ص��ح��ت 
عمليه الدمج هو نقل كافة املدار�س 
مرحلة  اإىل  ال��الدم��ج  مرحلة  م��ن 
الحتياجات  لذوي  الفعلي  الدمج 
احلكومية،  امل���دار����س  يف  اخل��ا���ص��ة 
ال��وزارة الكثافة  وكانت قد ح��ددت 
بعدد  الدمج،  ف�صول  الطالبية يف 
من املدار�س ب 20 طالبا �صريطة 

ال��دم��ج  عملية  اأن  غ��ري��ب  وذك����رت 
تتم بعد تقييم وت�صخي�س الفريق 
للحالة وانواع العاقات التي تقبل 
وف����ق ال���ق���واع���د ال���ع���ام���ة ل��ربام��ج 
ان  ايل  م�صرية  اخلا�صة،  الرتبية 
حال  ويف  الت�صخي�س  عملية  بعد 
انطباق �صروط اللتحاق باملدار�س 
الفور،  على  قبوله  يتم  النظامية 
وم�����ن ث����م ي���ت���م حت���دي���د امل���در����ص���ة 
وت��دري��ب  ل��ل��ط��ال��ب  �صكنا  الق����رب 
التي  املدر�صة  يف  التعليمي  ال��ك��ادر 
�صمن  الطالب  بها  يلتحق  ���ص��وف 
احل���ق���ي���ب���ة ال���ت���دري���ب���ي���ة ل���ربام���ج 

الرتبية اخلا�صة.
واأفادت باأنه يتم قبول الطلبة من 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة وف��ق 
ال��وزارة  القيد والقبول يف  معايري 
ب�صرط ان يكون الطالب من ذوى 
الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ص��ة م���ن اح��د 
هذه الفئات وهي الفئات التي يتم 
ال��رتب��ي��ة اخلا�صة  ب��رام��ج  ت��ق��دمي 
ل���ه���ا، وم���ن���ه���ا ����ص���ع���وب���ات ال��ت��ع��ل��م، 

ال��ب��ي��ئ��ة ون�������ص���ر ال����وع����ي ب��اأه��م��ي��ة 
احل���ف���اظ ع��ل��ى الأر��������س وال���ع���ودة 
توفري  يف  ل��دوره��ا  ال���زراع���ة  ملهنة 
ما يحتاجه الإن�صان من بيته دون 
تكبده نفقات عالية ،بالإ�صافة اإىل 
دور الأ���ص��ج��ار اخل�����ص��راء يف عك�س   
امل��ن��ظ��ر اجل��م��ايل ل��ل��ون  الأخ�����ص��ر  
وما ي�صفيه من راحة نف�صية على  

القاطنني ومرتادي املنطقة.
على  �صيحر�س  امل��ك��ت��ب  ب���اأن  وب���ني 
ال��زراع��ي��ة  ال�����ص��ت��الت  ه���ذه  متابعة 
و����ص���ق���اي���ت���ه���ا ورع����اي����ت����ه����ا ل��ت��ن��م��و 
�صعينا  يعك�س  مب��ا  وت��ك��رب  ب�صرعة 
اخل�صراء  الرقعة  لتو�صعة  الدائم 
امل���ن���ط���ق���ة وجت���م���ي���ل���ه���ا جل���ذب  يف 

امل�صتثمرين وال�صائحني اإليها.

وكتابة  التعلم  و�صعوبات  العاقة 
ال��ت��و���ص��ي��ات ال���الزم���ة ل��ك��ل ط��ف��ل، 
وم�������ص���اع���دة ال�����ص����ر ع���ل���ى ت��ف��ه��م 
ق��درات��ه  وم�صتوى  ال��ط��ال��ب  ح��ال��ة 
واح���ت���ي���اج���ات���ه وت��وج��ي��ه��ه��ا ل��ل��ج��ه 
بامل�صادر  ال�صرة  وتزويد  املنا�صبة، 
املحلية والتي لها عالقة يف تقدمي 
اي����ه خ���دم���ات م�����ص��ان��دة ل��ل��ط��ال��ب، 
وم��ت��اب��ع��ة ح����الت ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن 
املدار�س عن طريق  مت دجمهم يف 
م����راك����ز ال����دع����م ل����الط����الع ع��ل��ى 
م���دى ا���ص��ت��ف��ادت��ه��م م��ن اخل��دم��ات 
انعك�صت  التي  والتطورات  املقدمة 
كافة  يف  وادائ��ه��م  حت�صيلهم  على 
ال��ن��واح��ي، وت��ق��دمي ال���ص��ت�����ص��ارات 
اخلا�صة بالطلبة من ذوى العاقة 
املوهبة،  وذوى  التعلم  و�صعوبات 
للطفل  املنا�صبة  اجل��ه��ه  وحت��دي��د 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع وح������دة ال��رتب��ي��ة 
اخل��ا���ص��ة، وت��ق��دمي ال��دع��م الفني 
م�����ص��ت��ق��ب��ال ل����الأط����ف����ال م����ن ذوي 
العالج  التعلم  و�صعوبات  العاقة 
الوظيفي والعالج الطبيعي وعالج 

النطق واللغة .

•• ابوظبي-وام:

ال�صعبية  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  وف���د  زار 
امل�صرية الذي ي�صم رموز �صيا�صية 
و�صخ�صيات فنية واأدبية واإعالمية 
وقام  م�صدر.  مدينة  ام�س  �صباح 
ب��ج��ول��ة يف م��دي��ن��ة م�صدر  ال��وف��د 
���ص��م��ل��ت م���ع���ه���د م�������ص���در ل��ل��ع��ل��وم 
البحثية  اجلامعة  والتكنولوجيا 
التي  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���ص��ات  امل�صتقلة 
ت����رك����ز ع���ل���ى ال����ط����اق����ة امل���ت���ج���ددة 
التقى  حيث  امل�صتدامة  والتقنيات 
ال��وف��د ب��ال��ب��اح��ث��ني م��ن الأ���ص��ات��ذة 
والطالب وناق�صوا معهم الأبحاث 
اجل����اري����ة ح���ال���ي���ا ب���ه���دف ت��ط��وي��ر 
والتقنيات  املتجددة  الطاقة  حلول 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة. وت���وق���ف ال���وف���د عند 
م��رك��ز امل��ع��رف��ة يف م��ع��ه��د م�����ص��در 
ذات  اخل�صبية  بقبته  يت�صم  ال���ذي 
ال��ت�����ص��م��ي��م ال��ف��ري��د م���ن ن��وع��ه يف 

التي يجري تطويرها  املتخ�ص�صة 
يف معهد وم��دي��ن��ة م�����ص��در مب��ا يف 
اأ�صباه  التجارب يف خمتربات  ذلك 
التي  النظيفة  والغرف  املو�صالت 
اجل��زي��ئ��ات  بن�صبة  ال��ت��ح��ك��م  ت��ت��ي��ح 
امل���وج���ودة يف ال��ه��واء ب��داخ��ل��ه��ا مبا 
بتقنيات  املتعلقة  التجارب  يالئم 
ال��ن��ان��و م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����ص��غ��ر.. وتعد 
هذه الغرف النظيفة الوحيدة من 
وهي  املنطقة  م�صتوى  على  نوعها 
التي  التجارب  لإج���راء  خم�ص�صة 
ال�صوائب  من  خالية  بيئة  تتطلب 
والغبار وي�صتخدمها معهد م�صدر 
ل���دع���م الأب�����ح�����اث والح���ت���ي���اج���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اخل���ا����ص���ة ب��ربن��ام��ج 
ال��ن��ظ��م  امل���اج�������ص���ت���ري يف ه���ن���د����ص���ة 
الأب��ح��اث يف  ال��ذي يدعم  الدقيقة 
اأ���ص��ب��اه امل��و���ص��الت وتقنيات  جم��ال 
اإلكرتونية  الت�صنيع وابتكار دارات 
و�����ص����وئ����ي����ة ج�������دي�������دة. وي����ج����ري 

تثري العجاب والتقدير للقائمني 
ع���ل���ى ه�����ذا امل���������ص����روع ال�������ذي ي��ع��د 
العمراين  للتطوير  م�����ص��روع  اأول 
يف  ال��ك��رب��ون  ومنخف�س  امل�����ص��ت��دام 
اأب��وظ��ب��ي وي��ع��ت��م��د ب��ال��ك��ام��ل على 
م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة. وتعد 
اقت�صادية  منطقة  م�صدر  مدينة 
خ��ا���ص��ة م���ت���ع���ددة ال���ص��ت��خ��دام��ات 
وتعتمد اأف�صل ممار�صات الت�صميم 
امل�صتدام حيث جنحت يف  املعماري 
الطاقة  ا���ص��ت��ه��الك  م��ع��دل  تقليل 
 40 من  باأكر  مبانيها  يف  وامل��ي��اه 
يف امل���ائ���ة وذل����ك م��ق��ارن��ة ب��امل��ب��اين 
امل�������ص���اب���ه���ة م�����ن ح����ي����ث احل����ج����م. 
وت�����ص��ج��ع م��دي��ن��ة م�����ص��در ال�����ص��ري 
وا���ص��ت��خ��دام و�صائل  الأق�����دام  ع��ل��ى 
ال���ن���ق���ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ث���ل ن��ظ��ام 
ال��ذي  ال�����ص��ري��ع  ال�صخ�صي  ال��ن��ق��ل 
ي�����ص��ت��خ��دم م��رك��ب��ات ب����دون ���ص��ائ��ق 
ت��ن��ق��ل ال���رك���اب اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا من 

العامل والتي تعلوها األواح �صم�صية 
املركز  يعد  حيث  ال��ه��رب��اء  لتوليد 
مب��ث��اب��ة م��ك��ت��ب��ة ت��ت��ي��ح ل��ل��ب��اح��ث��ني 
القراءة والعمل على كتابة اأوراقهم 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ال��ق��رب م���ن خم��ت��ربات 
برج  عند  الوفد  وتوقف  الأبحاث. 
البارجيل  م��ن  امل�صتوحى  ال��ري��اح 
الن�صمات  يلتقط  ال��ذي  التقليدي 
لتلطيف  الأ���ص��ف��ل  اإىل  وي��وج��ه��ه��ا 
�����ص����اح����ات و�����ص����وارع  الأج�����������واء يف 
حمطة  اإىل  اإ�صافة  م�صدر  مدينة 
النظيفة  الكهرو�صوئية  ال��ط��اق��ة 
تزود  والتي  ميجاواط   10 بقدرة 
ك���اف���ة م���راف���ق م�����ص��در ب��ال��ط��اق��ة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة. وال��ت��ق��ى 
ال���وف���د خ����الل اجل���ول���ة ب��ع��دد من 
الهيئة  واأع�صاء  ال�صركة  موظفي 
معهد  يف  وال���ط���الب  ال��ت��دري�����ص��ي��ة 
م�����ص��در .. واط��ل��ع ع��ل��ى الأب��ح��اث 
التقنية  وامل�����ص��اري��ع  وال���درا����ص���ات 

العمالقة وهذا يدل على التفكري 
حت�صب  م�صتقبلية  ونظرة  ال�صليم 
التكاتف  اهمية  واكد  للم�صوؤولني. 
والتعاون بني م�صر والإم���ارات يف 
ه���ذا امل��ج��ال م��ا ي�����ص��اع��د يف اي��ج��اد 
ب���ي���ئ���ة ن��ظ��ي��ف��ة وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 
قالت  جانبها  من  الن�صان.  �صحة 
م���ارج���ري���ت ع������ازر ���ص��ك��رت��ري ع���ام 
ح��زب امل�صريني الح���رار والأم��ني 
القومي  للمجل�س  امل�صاعد  ال��ع��ام 
ل��ل��م��راأة ان دول����ة الم�����ارات تعمل 
�صالح  ماهو  ا�صتخدام  على  دائما 
ل���ل���م���واط���ن الم����ارات����ي..م����وؤك����دة 
اه��م��ي��ة ان ت���ك���ون ه���ن���اك ���ص��راك��ة 
والإم����ارات يف  ب��ني م�صر  حقيقية 
هذا املجال لن م�صر لديها طاقة 
ب�����ص��ري��ة ه��ائ��ل��ة مي��ك��ن ال���ص��ت��ف��ادة 
م��ن��ه��ا. وا���ص��اف��ت ان��ه��ا ال��ي��وم راأت 
دولة الم��ارات وهي تبني مل�صتقبل 
زاه�����ر لب��ن��ائ��ه��ا وم��دي��ن��ة م�����ص��در 

ع��ددا  م�صدر  معهد  يف  الباحثون 
من الأبحاث والتجارب يف خمتلف 
املجالت مبا يف ذلك حت�صني الأداء 
امل��ي��اه  حت��ل��ي��ة  مل��ح��ط��ات  الت�صغيلي 
الكهروكيميائية  احليوية  والنظم 
مل����ع����اجل����ة امل������ي������اه وا����ص���ت���خ���ال����س 
املحاكاة  ال��ط��اق��ة وامل��ع��ادن وج��ه��از 
ال�����ص��م�����ص��ي وت����ط����وي����ر ال�������ص���وائ���ل 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال�����ص��ل��ب��ة ل��ب��ط��اري��ات 
ذات  ال�صم�صية  اأي��ون واخل��الي��ا  يل 
احل�����ص��ا���ص��ي��ة ال�����ص��ب��غ��ي��ة وال��ع��دي��د 
غ����ريه����ا. م����ن ج��ه��ت��ة اك�����د م��ك��رم 
ال�صحفيني  نقيب  اح��م��د  حم��م��د 
امل�����ص��ري��ن ال�����ص��اب��ق ان م��ا ���ص��اه��ده 
الوفد اليوم يف مدينة م�صدر يعرب 
ع��ن ال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل ال���ذي و�صلت 
الية دولة المارات ..وقال انه من 
ال��ذك��اء واحلكمة م��ع ان الم���ارات 
تعوم على بحر من النفط ال انها 
املدينة  ه��ذه  مثل  ب��ن��اء  يف  �صرعت 

وت�صري  امل��ب��اين  اإىل  ال���زوار  مدخل 
على م�صارات مغناطي�صية �صممت 
اإىل  اإ�����ص����اف����ة  ل����ذل����ك  خ�����ص��ي�����ص��ا 
الكهربائية.  ميت�صوب�صي  �صيارات 
واجتذبت مدينة م�صدر جمموعة 
العاملية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من 
الأملانية  �صيمنز  �صركة  بينها  ومن 
وج�������رال اإل���ك���رتي���ك الأم���ري���ك���ي���ة 
العمالقة وميت�صوبي�صي لل�صناعات 
للوكالة  الرئي�صي  وامل��ق��ر  الثقيلة 
واملكتب  املتجددة  للطاقة  الدولية 
للنمو  ال���ع���امل���ي  مل��ع��ه��د  الإق���ل���ي���م���ي 
الأخ�����ص��ر وغ���ريه���ا.. وي��ت��م اإن�����ص��اء 
مواد  با�صتخدام  املدينة  يف  املباين 
والأملنيوم  ال�صلب  مثل  م�صتدامة 
حائزة  واأخ�����ص��اب  تدويرهما  امل��ع��اد 
ع��ل��ى م�����ص��ادق��ة جمل�س الإ���ص��راف 
على الغابات اف ا�س �صي وخر�صانة 
ا�صمنتية م�صنوعة من مواد معاد 

تدويرها.

•• ابوظبي-وام:

الدبلوما�صية  ال�صعبية  وف��د  اأك���د 
امل�����ص��ري��ة ال�����ذي ي�����زور الإم�������ارات 
لدولة  و�صعبها  م�صر  تقدير  على 
الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ق��ي��ادة 
وحكومة و�صعبا ..م�صريا اىل عمق 
العالقات بني البلدين ال�صقيقني. 
وا���ص��اد ال��وف��د مب��ا مل�صه م��ن ح�صن 
التي  اللقاءات  وحفاوة  ال�صتقبال 

عقدها مع امل�صوؤولني الماراتني.
وكان حممد يو�صف رئي�س جمعية 
ال�صعبية  بوفد  رح��ب  ال�صحفيني 
ي�صم  الذي  امل�صرية  الدبلوما�صية 
والأدب  ال�صيا�صة  رم��وز  من  كوكبة 
وال���ف���ن والع������الم ..م����وؤك����دا عمق 
الم���ارات  ب��ني  ال�صعبية  ال��ع��الق��ات 
ت��ع��ود م�صر  وم�����ص��ر ..م��ت��م��ن��ي��ا ان 
والطليعي  الطبيعي  و�صعها  اىل 
يف العامل العربي. جاء ذلك خالل 
احل�������دث ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ع��ي��ة 
املجل�س  مع  بالتعاون  ال�صحفيني 
ال��وط��ن��ي ل��الإع��الم ام�����س يف فندق 
بح�صور  بابوظبي  الم��ارات  ق�صر 
وف������د ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
الوطني  ومديراملجل�س  امل�صرية 
ل���الإع���الم و���ص��ع��ادة اي��ه��اب ح��م��ودة 
ال�������ص���ف���ري امل���������ص����ري امل����ع����ني ل���دى 
الدولة وكل من �صعيب عبدالفتاح 
امل�����ص��ت�����ص��ار الع����الم����ي ل��ل�����ص��ف��ارة 

جميعا. واأ�صار مكرم حممد احمد 
معا  يحاربان  والإم���ارات  م�صر  ان 
عدوا واحدا وهو العنف والتطرف 
والإره���������اب ..م���ع���رب���ا ع���ن ت��ق��دي��ر 
م�����ص��ر و���ص��ع��ب��ه��ا ل���دول���ة الم�����ارات 
ق����ي����ادة و���ص��ع��ب��ا ع���ل���ى م�����ص��ان��دت��ه��ا 
القوية والتي ل تن�صي جتاه م�صر 
يف ازمتها التي مرت بها يف الفرتة 
املا�صية. واكد ان الدعم وقت املحن 
عندما ياأتي من ا�صقاء اعزاء فانه 
امر ل ميكن ان ين�صى ..معربا عن 
الراهنة  امل��رح��ل��ة  ت�صهد  ب��ان  ام��ل��ه 
م���زي���دا م���ن ال���ت���ع���اون ب���ني م�صر 

م��واط��ن على ار����س الم����ارات وان 
ان  م��واق��ف عظيمة ل مي��ك��ن  ل��ه��ا 
ين�صاها اي مواطن عربي اذ قدمت 
من اجل امتها العربية الكثري من 
عن  واأع����رب  وال��ب��ذل.  الت�صحيات 
ثقة �صعب المارات يف قدرة م�صر 
على مواجهة التحديات وال�صعاب 

التي متر بها.
الم��ارات��ي حبيب  ال�صاعر  واأل��ق��ى   
وادب��اء  كتاب  احت��اد  رئي�س  ال�صايغ 
الم�����ارات وال�����ص��اع��ر ج��م��ال بخيت 
ق�����ص��ائ��د ���ص��ع��ري��ة ت�����ص��ي��د مب�����ص��ر 
وال��ع��الق��ات ال��ق��وي��ة ب��ني الم���ارات 

النوي�صي  عادل  والدكتور  امل�صرية 
امل�صرية  لل�صفارة  الثقايف  امل�صت�صار 
بابوظبي وروؤ�صاء حترير ال�صحف 
العالم  رجال  ولفيف من  املحلية 
وال��ك��ت��اب وال�����ص��ع��راء. واك���د مكرم 
ال�صحفي  ال��ك��ات��ب  اح��م��د  حم��م��د 
ون���ق���ي���ب ال�����ص��ح��ف��ي��ني امل�����ص��ري��ني 
ال�����ص��اب��ق ان����ه مل�����س خ����الل زي���ارت���ه 
ل����دول����ة الم���������ارات ���ص��م��ن ال���وف���د 
ال�����ص��ع��ب��ي امل�����ص��ري ح��ب��ا وت��ق��دي��را 
ك���ب���ريي���ن م�����ن ����ص���ع���ب الم���������ارات 
من  انطالقا  م�صر  يف  لأ�صقائهم 
قناعتهم بان قوة م�صر قوة للعرب 

ارادة �صعب م�صر وثورته اىل جانب 
والرئا�صية  الربملانية  النتخابات 
التي �صتجري والتي �صوف توؤ�ص�س 

لدولة دميقراطية. 
�صعب  تقدير  عن  �صباحي  واع��رب 
م�صر لدولة المارات على موقفها 
خطر  اي  ان  ..م���وؤك���دا  ل��ه  امل�صاند 
يهدد م�صر يهدد المارات وان اي 
م�صر  يهدد  الم���ارات  يهدد  خطر 
لأن امننا العربي واحد وم�صرتك. 
ومن جانبه اكد الدكتور علي را�صد 
النعيمي مدير جامعة المارات ان 
مل�����ص��ر م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ل����دى كل 

والإم���������ارات يف ك���ل م���ا م���ن ���ص��اأن��ه 
خدمة م�صالح البلدين ال�صقيقني.  
ومن جانبه اكد حمدين ال�صباحي 
رئي�س التيار ال�صعبي ان امل�صريني 
انتماءاتهم  اخ��ت��الف  على  جميعا 
وتوجهاتهم يعربون عن تقديرهم 
وامتنانهم لدولة المارات حكومة 
الداعم مل�صر  و�صعبا على موقفهم 
و�صعبها وثورتها. وا�صار اىل حر�س 
�صعب م�صر على ا�صتكمال خريطة 
د�صتور  وان  ب��داأه��ا  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق 
حاليا  اع���دادة  يجري  ال��ذي  م�صر 
�صيكون د�صتورا توافقيا ..موؤكدا ان 

وم�صر وتتغنى بالعروبة والوحدة 
العربية.  ومن جهته اكد الدكتور 
الثقايف  امل�صت�صار  النوي�صي  ع���ادل 
الذي  ال�صكر  ان  امل�صرية  بال�صفارة 
ق���دم���ه ال���وف���د ال�����ص��ع��ب��ي امل�����ص��ري 
ال�����ص��ق��ي��ق��ة  الم����������ارات  دول�������ة  اىل 
ليعرب  ج��اء  و�صعبا  وحكومة  قيادة 
م�صاعر  جميع  ع��ن  تعبري  با�صمى 
ال�����ص��ع��ب امل�������ص���ري ال������ذي ي��ح��م��ل 
ع��م��ي��ق ال��ت��ق��دي��ر ل��دول��ة الم����ارات 
املواقف  تاريخه  ط��وال  ين�صي  ول 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ال�����ص��ي��خ 
ن��ه��ي��ان فهو  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
ال����ذي غ��ر���س احل���ب احل��ق��ي��ق��ي يف 
قلوب ال�صعبني ال�صقيقني وتولها 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ع��ده  م��ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
املواقف  ونف�س  اهلل  حفظة  الدولة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة جت���اه م�����ص��ر ب��ع��د ث���ورة 

�صعبها العظيم يف 30 يونيو. 
واأ�صاف الدكتور عادل النوي�صي ان 
ما عرب عنه الوفد ال�صعبي امل�صري 
واملجتمع  اجلامعات  ممثلو  واأي�صا 
ورجال العالم والأدب يف المارات 
الو�صائج  ان  قاطعة  ب�صورة  اثبت 
التي تربط ال�صعبني ال�صقيقني هي 
اقوى من كل التحديات التي تطراأ 
التاريخية  العالقات  م�صرية  على 
ينت�صر  م��ا  ودائ���م���ا  ال�صعبني  ب��ني 

احلب على قوى ال�صر واملكر.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة �صكاي 

CN 1535859:لينك لتجارة مواد البناء رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد نا�صر �صعيد را�صد مفتاح النعيمي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي م�صعود را�صد العي�صائي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/افرينا للحلويات اليرانية 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1015189 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء

عبدالكرمي حممد نور ركنا نزاد من 24% اىل %2
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد ن�صري  حممد عمر )%47(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد نور احمد ركنانزاد
تعديل ن�صاط/ا�صافة حت�صري احللوى واحللويات ال�صعبية )5621007(

تعدير ن�صاط/حذف �صناعة احللويات ال�صكرية )1073901(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
املتخ�ص�صة  ال�ص�����ادة/املنابر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1059303:لتنظيفات املباين رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
يو�صف ا�صماعيل خليل مبارك احلمادي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء
يو�صف ا�صماعيل خليل مبارك احلمادي من 100% اىل %0

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة غادة مع�صر اجلميل )%100(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
بان  التجارية  ال�صوؤون  قطاع   - القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
كونرتاكت  التجاري  بال�صم   CN  1188194 رقم  التجارية  الرخ�صة 
�صالح  ال�صادة  وميلكها  ابوظبي  ذ.م.م  النفطية  للمن�صاأت  ري�صور�صيز 
وكونرتاكت  امارات  اجلن�صية  ذ.م.م  احلارثي  �صليمان  عبداهلل  حممد 
ابدى  حيث  اجلن�صية.  نيوزيلندا   - ليمتد  هولدينجز  ري�صور�صيز 

املذكورين اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:
ليمتد  هولدينجز  ري�صور�صيز  كونرتاكت   / من  ال�صريك  ا�صم  تعديل 

لي�صبح كونرتاكت ري�صور�صيز انفي�صتمينت ليمتد.
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة الدار اك�صرب�س للمقاولت 

CN 1133573:وال�صيانة العامة وادارة العقارات رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة الدار اك�صرب�س للمقاولت وال�صيانة العامة وادارة العقارات

AL DAR EXPRESS GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE & REAL ESTATE

اىل/ موؤ�ص�صة الدار اك�صرب�س لل�صيانة وادارة العقارات   

AL DAR EXPRESS MAINTENANCE & REAL ESTATE

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة وادي العرب لعمال النجارة 

واحلدادة امل�صلحة رخ�صة رقم:CN 1115353 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة وادي العرب لعمال النجارة واحلدادة امل�صلحة
اىل/ موؤ�ص�صة وادي العرب للمقاولت العامة   

ARAB VALLEY GENERAL CONTRACTING EST

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�صاط/حذف اعمال النجارة امل�صلحة )4390004(

تعديل ن�صاط/حذف اعمال حديد الت�صليح )4390005(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل �صروق ال�صم�س للمواد 

الغذائية رخ�صة رقم:CN 1024938 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 3.82*1

تعديل ا�صم جتاري:من/حمل �صروق ال�صم�س للمواد الغذائية
SUNRISE FOODSTUFF SHOP

اىل/بقالة �صروق ال�صم�س  
SUNRISE GROCERY

تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة )4711003(
تعديل ن�صاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بن هارون للنقليات العامة

 رخ�صة رقم:CN 1037666 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�صم جتاري:من/بن هارون للنقليات العامة
BIN HAROON GENERAL TRANSPORTING

اىل/بن هارون لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  
BIN HAROON PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES

تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�صاط/حذف نقليات عامة )4923011(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
ل�صترياد  العاملية  ما�س  ال�ص�����ادة/جراند  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وت�صدير احللويات ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1396909 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3.0*0.8 اىل 3*1

تعديل ا�صم جتاري:من/جراند ما�س العاملية ل�صترياد وت�صدير احللويات ذ.م.م
GRAND MAS INTERNATIONAL SWEETS IMPORTING AND EXPORTING LLC

اىل/جراند ما�س العاملية للحلويات ذ.م.م  
GRAND MAS INTERNATIONAL SWEETS LLC

تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(
تعديل ن�صاط/حذف ت�صدير )4610009(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/العلم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نور للقرطا�صية وخدمات الكمبيوتر
 رخ�صة رقم:CN 1199955 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
�صينيت العاملية للهند�صة واملقاولت ذ.م.م فرع - مدينة 
زايد رخ�صة رقم:CN 1192309 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/باور ليف لكمال الج�صام

 رخ�صة رقم:CN 1400704 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد �صحى �صباح �صعيد الهاملي )%51(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نوف �صيكاليلنتي بوراكال )%49(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل احمد علي اجلابري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 2*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/باور ليف لكمال الج�صام

POWER LIFE BODY BUILDING
اىل/باور ليف لكمال الج�صام ذ.م.م  

POWER LIFE BODY BUILDING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
والعطور  ال�صاعات  وت�صدير  لال�صترياد  اجلرودي  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1184844 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نا�صر عبداهلل حممد عبدالرحمن احلمادي )%51(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/تامر علي عبداهلل احلمادي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ تامر علي عبداهلل احلمادي من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف �صلطان يو�صف �صامل يو�صف احلمادي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3*5 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة اجلرودي لال�صترياد وت�صدير ال�صاعات والعطور
JUROODI WATCHES & PERFUMES EMPORT & EXPORT EST

اىل/�صما اجلرودي للعقارات واملقاولت العامة ذ.م.م
SAMA ALJUROODI REAL ESTATE & GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�صاط/حذف بيع العطور بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(
تعديل ن�صاط/حذف ت�صدير )4610009(

تعديل ن�صاط/حذف بيع احللي والك�ص�صوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ 
ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كمات�صو مطعم 

CN 1195055:ايطايل و�صو�صي بار ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خلدون حبا�س )%24(

تعديل ن�صب ال�صركاء
ع�صام �صميح - عي�صى من 49% اىل %25

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 350000
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
الزينة  ا�صماك  ال�ص�����ادة/هوم ريف�س لتجارة  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1302318 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حمد حممد جباره املرر )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف دومينادور جي ار لونا اجريو
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد حمد حميد ذيبان املن�صوري

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 3.7*0.8 اىل 1*3.53
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري:من/هوم ريف�س لتجارة ا�صماك الزينة ذ.م.م
HOMEREEFS AQUARIUMS TRADING LLC

اىل/هوم ريف�س لتجارة ا�صماك الزينة  
HOMEREEFS AQUARIUMS TRADING

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اخلط الخ�صر للمعدات والدوات

رخ�صة رقم:CN 1037704 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�صم جتاري:من/اخلط الخ�صر للمعدات والدوات
GREEN LINE EQUIPMENT & ACCESSORIES

اىل/البنية الذكية للمقاولت وال�صيانة العامة  
SMART BUILDINGS CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت �صبكات نقل وتوزيع املياه )4220202(

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت �صبكات ال�صرف ال�صحي الفرعية وتو�صيالت املنازل )4220304(
تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاولت �صبكات ال�صرف ال�صحي الرئي�صية )4220303(

تعديل ن�صاط/ا�صافة املقاولت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�صاط/حذف بيع معدات والت حتلية املياه ولوازمها - بالتجزئة )4773611(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(

تعديل ن�صاط/حذف بيع �صمعات )مر�صحات مياه( - بالتجزئة )4752040(
القت�صادية خالل  التنمية  دائرة  العالن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/امل�صيال للهواتف 

CN 1136461:املتحركة ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
نعيم حممود ال�صالمات من 25% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي حممود ال�صالمات

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10935 بتاريخ 2013/11/3   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة احلمادي 

CN 1105200:للتجارة وال�صترياد ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
�صيف اهلل يو�صف هرمودي من 24% اىل %12

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ا�صماعيل �صيف اهلل هرمودي )%12(
تعديل راأ�س املال/من 300000 اىل 500000

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

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

املودعة حتت رقم:157541       بتاريخ:2011/5/23 م
GardX Protection GUARANTEED:با�ص��م

وعنوانه:املنطقة احلرة بجبل علي ، دبي ، اأ.ع.م ، �س.ب:18550 ، هاتف:048817457 ، فاك�س:048817458
وذلك لتمييز ب�صائع/اخلدمات/املنتجات:

م�صتح�صرات ق�س القم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي 
وك�صط ، �صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول)لو�صن( لل�صعر، منظفات اأ�صنان .  

الواقعة بالفئة:3
و�صف العالمة:هذه عبارة عن كلمة GardX مكتوبة بالحرف الالتينية ال�صغرية وحرف G كبرية وكل 
منها �صمينة باللون الزرق ما عدا حرف X وهو مكتوب باحلرف الكبري باللون ال�صفر له مد طويل ي�صل 
اىل بداية الكلمة من ا�صفلها وكل من هذه الكلمة مكتوية على خلفية مربع ابي�س م�صتطيل قليال وحتتها 
كلمة على نف�س اخللفية Protection مكتوبة بالحرف الالتينية ال�صغرية و�صمينة باللون الزرق على 
اخللفية املف�صرة اعاله وحتتها كلمة GUARANTEED مكتوبة بالحرف الالتينية الكبرية باللون 

البي�س على م�صتطيلة زرقاء على اخللفية البي�س املف�صرة �صالفا كما بيناها اعاله .
ال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:ح�صانه اكادميية الطفال املبدعني
 Creative Kids Academy Nursery:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

ح�صانه اكادميية الطفال املبدعني

املودعة بالرقم:193501       بتاريخ:2013/6/18 م
با�ص��م:ح�صانه اكادميية الطفال املبدعني

وعنوانه:مدينة ال�صباط - �س.ب:42974 - هاتف:025585583 - فاك�س:025585525
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 دار ح�صانه

والغامق(  والزرق)ال���ف���احت  بالخ�صر  الل���وان  خمتلفه  فرا�صة  �صكل  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�صف 
وال�صفر والبنف�صجي وخلفها ذيل على �صكل نقاط باللون الزرق ويدنوه ح�صانة باللون ال�صفر ويدنوه 
املبدعني  الطفال  ويدنوه  الغامق  الزرق  باللون   Creative وبجانبها  الفاحت  الزرق  باللون  اكادميية 

  .Nursery باللون الزرق الغامق ويدنوها Academy باللون الزرق الفاحت وبجانبها
ال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935
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حاكم راأ�س اخليمة يح�صر اأفراح العلي والغي�س
•• راأ�ص اخليمة-وام:

ح�صر �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة م�صاء ام�س الول حفل الع�صاء الذي اأقامه ال�صيد عبداهلل 
حممد بالرطب العلي مبنا�صبة زفاف جنله حممد اإىل كرمية �صعادة �صامل 
الكورني�س  �صالة  يف  اأقيم  ال��ذي  احلفل  ح�صر  كما  الزعابي.  الغي�س  عبيد 
ب��ن �صلطان بن  ���ص��امل  ال�صيخ  امل��ه��ن��د���س  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ل���الأف���راح يف م��دي��ن��ة 
وكبار  البالد  ووجهاء  واعيان  امل��دين  الطريان  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي  �صقر 
ال�صخ�صيات وامل�صوؤولني وابناء القبائل واملدعوين ولفيف من اأهل واأ�صدقاء 
الرتاثية  وفنونها  اأهازيجها  احلفل  خالل  العيالة  فرقة  وقدمت  العري�س. 

الإماراتية ابتهاجا بهذه املنا�صبة. 

لبنى القا�صمي: االإمارات وفرت اللقاحات والتح�صني مللي�ين طفل

اله�ية تعزز �صرية بيانات االأفراد يف ع�صر االنفجار املعل�ماتي 

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  التنمية  وزي��رة  القا�صمي  خالد  بنت  لبنى  ال�صيخة  معايل  اأك��دت 
ال��ت��ي مت�س  ت��األ��وا ج��ه��دا يف دع���م الق�صايا  اأن دول���ة الإم�����ارات ل  ال����دويل 
�صالمة الب�صرية واأمنها.. م�صيدة مبوؤ�صرات التح�صن امللمو�صة يف اجلهود 
لها خالل  كلمة  معاليها يف  واأك���دت  ال�صدد.  ذل��ك  العاملية يف  وال��ت��ط��ورات 
للتحالف  �صنوية  الن�صف  املراجعة  ملوؤمتر  الإم���ارات  دول��ة  لوفد  تروؤ�صها 
العاملي للقاحات والتح�صني لالأمرا�س �صراكة الإمارات مع كافة الأطراف 
ال��ق�����ص��اء على  ب��ه��دف  ال��ل��ق��اح��ات والتح�صني  ل��ت��وف��ري  ال��ع��امل  ال��ف��اع��ل��ة يف 
�صتوكهومل بح�صور  اأعماله يف  انطلقت  ال��ذي  املوؤمتر  الأم��را���س. ويهدف 
دول  وروؤ�صاء  باملنظمة  املانحة  امل�صوؤولني وممثلي اجلهات  ح�صد كبري من 
ومنظمات املجتمع املدين ووزراء ال�صحة والتنمية الدولية لتعزيز اللتزام 
واإنقاذ  ال�صحة  على  للحفاظ  النبيل  الدافع  وحتفيز  وت�صجيع  ال�صيا�صي 

جايف تبدي بالغ اهتمامها وت�صخر جهودها لتقليل معدل وفيات الأطفال 
ون�صر  التح�صني  اإىل  ال��ن��ف��اذ  زي���ادة  خ��الل  م��ن  الأم��را���س  انت�صار  ون�صبة 
التح�صني الع��ت��ي��ادي.. م��وؤك��دة اع��ت��زاز دول���ة الإم����ارات ب���اأن ت��ك��ون داعما 
اإ�صهامات دولة الإمارات لتوفري التح�صني  قويا لهذا الأمر.. حيث مكنت 
التنمية  وزي��رة  معايل  وقالت  طفل.  مليوين  لنحو  لو�صولها  واللقاحات 
البنى  يف  يتمثل  رئي�صيا  حت��دي��ا  ت�صهد  اأفغان�صتان  اإن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ب��اردة  ح���رارة  درج���ات  يف  اللقاحات  على  للحفاظ  ج��دا  امل��ح��دودة  التحتية 
قيودا  تفر�س  جمة  جغرافية  عراقيل  جانب  اإىل  التوريد  �صال�صل  ح��ول 
�صديدة على احلركة. كما عقدت معاليها اجتماعا مو�صعا مع �صعادة �صيث 
واللقاحات  للتح�صني  العاملي  التحالف  ملنظمة  التنفيذي  الرئي�س  بريكلي 
مت خالله ا�صتعرا�س اآليات التعاون بني دولة الإمارات واملنظمة وامكانيات 
دفع اجلهود العاملية يف جمال توفري اللقاحات والتح�صني . واأ�صاد الرئي�س 
الإم��ارات  بها  تقوم  التي  الريادية  واملبادرات  باجلهود  للمنظمة  التنفيذي 

اللقاحات  حياة الأطفال يف الدول الفقرية حول العامل من خالل توفري 
املوؤمتر  يف  للح�صور  كلمتها  يف  معاليها  ونقلت  ل��الم��را���س.  والتح�صني 
اأ�صدق الأمنيات من دولة الإمارات وبالأخ�س من الفريق اأول �صمو ال�صيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�صلحة ملمحة جلهود �صموه ومن خالل ال�صراكة مع بيل جيت�س رئي�س 
موؤ�ص�صة بيل وميلندا جيت�س يف انخراط دولة الإمارات يف التحالف العاملي 
 33 2011. واأ�صافت معاليها: ان �صموه تعهد مبنح ما قيمته  منذ عام 
مليون دولر امريكي وذلك يف غ�صون الفرتة الزمنية املمتدة ما بني عام 
ن�صبة  اإىل جانب  الإطفال  وفيات  تقليل معدل  اجل  2013 من   2011
تقدر  والتي  الأخ��رية  الدفعة  اأن  موؤكدة  اأفغان�صتان..  يف  الإمرا�س  انت�صار 
للمنظمة  ومتوفرة  متاحة  �صتكون  اأمريكي  دولر  ماليني   10 ب�  قيمتها 

بنهاية نوفمرب 2013. 
واأ�صارت معاليها يف كلمتها اأن منظمة التحالف العاملي للقاحات والتح�صني 

تبذلها  التي  للجهود  املنظمة  اأع�صاء  تقدير  بالغ  موؤكدا  ال�صدد..  هذا  يف 
اأخ��ر �صاركت معايل لبنى القا�صمي يف عدد من  دول��ة الإم���ارات من جانب 
ال��ن��ق��ا���ص��ات ال���وزاري���ة ح���ول ال��ت��م��وي��ل امل�����ص��ت��دام ل��ل��ربام��ج ال�صحية خ��الل 
ال�صحة  يف  ال�صتثمار  مب��وؤمت��ر  اأي�صا  ال�صويدية  العا�صمة  يف  م�صاركتها 
ال�صتثمار  اع��ادة  ب�صاأن  امل�صتوى  رفيع  وح��وار  �صنوي  وال��ذي ميثل منتدى 
يف ال�صحة يف الدول الفقرية والبلدان النامية يف العامل و�صارك فيه عدد 
كبري من هيئات ووزراء ال�صحة يف عدد من دول العامل واملوؤ�ص�صات املهتمة 
. كما عقدت معايل ال�صيخة لبنى القا�صمي لقاءات على هام�س املوؤمتر مع 
عدد من روؤ�صاء الوفود امل�صاركة حيث التقت معاليها معايل �صيجي كيهارا 
وزير ال�صوؤون اخلارجية الياباين و�صعادة اأور�صول مولر املدير العام للوزارة 
الحتادية للتعاون القت�صادي والتنمية باأملانيا الحتادية. وت�صمن اللقاءان 
مناق�صة تقوية �صبل وقنوات ال�صراكة بني الإمارات وكل من اليابان واأملانيا 

يف خمتلف جمالت التنمية الدولية والإن�صانية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صعادة الدكتور املهند�س علي حممد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات 
دولة  يف  املتقدمة  الهوية  اإدارة  ملنظومة  احليوي  امل�صتقبلي  ال��دور  للهوية 
الإمارات واأثرها يف حماية �صرية وخ�صو�صية بيانات الأفراد عرب ال�صبكات 

الرقمية يف ع�صر النفجار املعلوماتي .
وقال اخلوري يف ورقة عمل علمية بعنوان خماطر الهوية الرقمية يف ع�صر 
اختتم  ال��ذي    2013 اأي�صاف  موؤمتر  يف  ا�صتعر�صها  املعلوماتي  النفجار 
فعالياته يف دبي يوم اخلمي�س.. اإن اأقل من ثلث البيانات يف العامل الرقمي 
اليوم حممية اأو تتمتع باحلد الأدنى من اأ�صكال احلماية املتوفرة والن�صبة 
التي  ال��ب��ي��ان��ات  كمية  فيه  تنمو  وق��ت  يف  مك�صوفة  و�صبه  م��ه��ددة  املتبقية 
يتوجب حمايتها من ال�صرقة والقر�صنة بوترية اأ�صرع من قدرات املوؤ�ص�صات 
والهواج�س  املخاوف  يعزز  الواقع  اأن هذا  واعترب  والأف��راد على حمايتها. 
التقدم  فر�س  تراجع  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �صاأنه  وم��ن  والأف���راد  املوؤ�ص�صات  ل��دى 
الدرا�صات  ت�صري  حيث  ومعرفة  معلومات  اإىل  البيانات  ه��ذه  حتويل  نحو 
اليوم  الرقمي  ال��ع��امل  يف  البيانات  م��ن  باملائة   5 على  يزيد  ل  م��ا  اأن  اإىل 

و�صلوكياته يوما بعد يوم.
باملوؤ�ص�صات مبختلف  ي��دف��ع  ال��واق��ع  ه��ذا  اأن  اإىل  اخل���وري  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
اإىل معلومات وهو ما زاد  البيانات وحتويلها  اإىل الهتمام بجمع  اأ�صكالها 

من حدة تعار�س م�صاحلها مع م�صاألة خ�صو�صية الأفراد واأمن هوياتهم.
اأدركت مبكرا ح�صا�صية هذه امل�صاألة واأهمية  ونوه اإىل اأن حكومة الإم��ارات 
اإيجاد مقومات من �صاأنها تعزيز اجلانب الأمني يف املعامالت الإلكرتونية 
مبا يحمي م�صالح املوؤ�ص�صات والأفراد معا. واأكد اأن البنية التحتية لإدارة 
الهوية ال�صخ�صية يف دولة الإمارات والآليات املتقدمة التي توفرها بطاقة 
املوؤ�ص�صات  تدعم  اأن  �صاأنها  من  الهويات  وتاأكيد  لتعريف  الذكية  الهوية 
اأعمالها وخدماتها مع �صمان  ومتكنها من حتقيق البتكار وتعزيز مناذج 
ونوه  نف�صه.  الوقت  للم�صتخدمني يف  واخل�صو�صية  ال�صرية  درج��ات  اأعلى 
دول��ة  �صعي  دع��م  ال��رق��م��ي يف  الت�صديق  م��رك��ز  دور  اإىل  ال��دك��ت��ور اخل���وري 
الإم��ارات ال��دوؤوب نحو تر�صيخ دعائم القت�صاد الرقمي الآمن من خالل 
الإلكرتونية  ال�صبكات  عرب  البطاقات  حاملي  هوية  تاأكيد  اإمكانية  اإتاحة 
ال�صري  الرمز  اأو  ال�صخ�صية  الب�صمات  اأو  الرقمية  ال�صهادات  با�صتخدام 

و�صول اإىل تعزيز موقع الدولة على موؤ�صر التناف�صية العاملية.

 33 اإىل  الن�صبة  ه��ذه  ترتفع  اأن  وتوقع   .. اإىل  معلومات   ميكن حتويلها 
باملائة بحلول العام 2020 مع و�صول عدد الأجهزة الإلكرتونية املت�صلة 
مليار   24 من  اأك��ر  اإىل  بينها  فيما  املعلومات  تتبادل  والتي  بالإنرتنت 
النفجار  اأن حركة  اخل��وري  الدكتور  واأو�صح  �صنوات.   5 جهاز يف غ�صون 
املعلوماتي ووترية التطور يف خمتلف احلقول اأ�صبحت اأ�صرع من اأي وقت 
م�صى حيث تتزايد البيانات الرقمية يف العامل املعا�صر مبعدل ال�صعفني 
كل عامني ويتم اإن�صاء 75 باملائة منها من قبل الأفراد فيما ت�صتخدم كثري 
قراراتها  لتوجيه  البيانات  هذه  واخلا�س  العام  القطاعني  موؤ�ص�صات  من 

وحت�صني ممار�صاتها.
واأ�صار مدير عام هيئة الإمارات للهوية اإىل اأن العامل الرقمي ي�صهد خالل 
مليون   200 اأك��ر من  اإر�صال  دقيقة  كل  يف  املعلوماتي”  النفجار  ع�صر 
2 مليون عملية بحث من خالل  واإج��راء ما يزيد على  اإلكرتونية  ر�صالة 
اأن من �صاأن  . واإعترب  األ��ف تغريدة   100 حم��رك  جوجل  واإط��الق نحو 
لها  يكون  واأن  احلكومات  عمل  طريقة  تغري  اأن  الرقمية  املعلومات  ه��ذه 
التعليم وال�صحة والقت�صاد وغريها من  تاأثري كبري يف تطوير قطاعات 
القطاعات عدا عن دورها واأثرها يف تغيري اأ�صلوب احلياة اليومية لالإن�صان 

الهوية  م�صروع  ع��ن  املنبثق  الرقمي  الت�صديق  م��رك��ز  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ار 
�صخ�صية  م��ن  للتحقق  وم��وث��وق��ة  متقدمة  اآل��ي��ات  ت��وف��ري  يف  الرقمية” 
م�صتخدمي بطاقات الهوية و�صحة و�صريان �صالحيتها ما ي�صاهم يف حماية 
�صرقة  جرائم  من  واحل��د  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  التعامالت  وتاأمني 
الإلكرتونية  التعامالت  الأمن يف  اأعلى م�صتويات  توفري  وبالتايل  الهوية 
ملواطني الدولة و�صكانها. وذكر اأن مركز الت�صديق الإلكرتوين ميثل اأحد 
يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  متكن  التي  التحتية  البنية  تطوير  م�صاريع  اأه��م 
اإىل توفري اخلدمات  و�صول  الذكية”  التحول نحو احلكومة  الدولة من 
احلكومية عرب الهواتف املتنقلة وت�صهيل و�صولها للمتعاملني يف اأي مكان 
وزمان. ومتحورت نقا�صات موؤمتر اآي�صاف 2013 يف دورته ال�صابعة حول 
مو�صوع اإدارة املخاطر يف ع�صر النفجار املعلوماتي يف خمتلف القطاعات 
احليوية املتمثلة يف املعلومات والأمن والتدقيق والتاأمني والتكنولوجيات 

النا�صئة ملا لها من عالقة وثيقة بق�صايا احلوكمة املعلوماتية.
وا�صتقطب املوؤمتر نخبة من اخلرباء الدوليني واملتخ�ص�صني يف جمالت 
خمتلف  من  املعلومات  وتقنية  والأم��ن  ال�صخ�صية  من  والتحقق  التدقيق 

احلقول الأمنية واملوؤ�ص�صات احلكومية على م�صتوى الدولة واملنطقة. 

وفاة عامل �صيانة انح�صر مب�صعد يف اأحد البنايات بال�صارقة % انخفا�س وفيات ح�ادث املرور براأ�س اخليمة يف العام 2013  32

جمتمعية �صرطة اأب�ظبي تطلق حملة اأطفالنا م�ص�ؤوليتنا

فجاأة عليه مما اأدى اإىل اإنح�صاره ما بني امل�صعد واحلائط. واأ�صاف انه مت 
�صبب  لتحديد  بال�صارقة  للمخترب اجلنائي  املتوفى وحتويله  اإنت�صال جثة 
الوفاة ومتابع�ة اجلهات املعنية ظروف احلادث والأ�صاب التى اأدت اإىل نزول 
امل�صعد وو�صائل الأمن وال�صالمة املتخذة. واأعربت القيادة العامة ل�صرطة 
�صيانة  عامل  �صحيته  راح  ال��ذي  احل���ادث  وق��وع  م��ن  اأ�صفها  ع��ن  ال�صارقة 
ت�صتطيع  حتى  احل���وادث  ع��ن  الإب���الغ  يف  ال�صرعة  اأهمية  م��وؤك��دة  امل�صاعد 
اجلهات املعنية التعامل مع تلك احلوادث وظروفه بال�صرعة املمكنة واإنقاذ 
ما ميكن اإنقاذه. وتهيب �صرطة ال�صارقة ب�صركات ال�صيانة اإىل اتباع واخذ 
لديهم  العاملني  اأي من  يتعر�س  ل  وال�صالمة حتى  الأم��ن  درج��ات  اأعلى 

للخطر. 

•• ال�ضارقة-وام:

تويف �صخ�س هندي اجلن�صية يف العقد الثالث من العمر م�صاء يوم اجلمعة 
اإثر �صقوطه وانح�صارة ما بني امل�صعد واجلدار اأثناء عمله يف �صيانة امل�صاعد 
باأحد البنايات مبنطقة البطينة بال�صارقة. وقال الرائد على حممد النقبي 
ال�صابط املناوب مبركز �صرطة احلرية ال�صامل بال�صارقة اأن عامل ال�صيانة 
ال�صركات  اإحدى  ويدعى �صاجو �س �س هندي اجلن�صية والذي يعمل لدى 
واجهات  تنظيف  يف  عمله  مبهام  يقوم  ك��ان  امل�صاعد  �صيانة  يف  املخت�صة 
اأفاد  ما  ح�صب   - احل��ادث  مقر  البناية  يف  الثالث  بالدور  امل�صعد  ومداخل 
اإنذار نزل امل�صعد  به زمالئه خالل التحقيقات الأولية واأنه وبدون �صابق 

اي�ضت  -)ميدل  اأبوظبي   ••
نيوز واير(:

املجتمعية  ال�صرطة  اإدارة  اأطلقت 
يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي 
���ص��م��ن خ��ط��ت��ه��ا ال�����ص��ن��وي��ة ل��ع��ام 
2013، حملة حتت �صعار اأطفالنا 
م�صوؤوليتنا موجهة لأولياء الأمور 
مل��خ��ت��ل��ف ���ص��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ب��ه��دف 
زي������ادة ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة م��راق��ب��ة 
الأب���ن���اء، خ��ا���ص��ة الأط���ف���ال منهم، 
والعناية والهتمام بهم وجتنيبهم 

املخاطر وال�صلوكيات اخلاطئة.
املقدم مبارك بن حم��ريوم،  وق��ال 
احلملة  ه���ذه  اإن  الإدارة،  م��دي��ر 
ت��ه��دف اإىل ح��م��اي��ة الأط���ف���ال من 
ك��اف��ة اأن����واع امل��خ��اط��ر؛ ب��اع��ت��ب��اراأن 
ح��م��اي��ت��ه��م م�������ص���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع 
اأولياء الأم��ور واملربني على  وحّث 
ع����دم ت����رك الأط����ف����ال مب��ف��رده��م 
ال�صيارات  داخ���ل  اأو  ال�����ص��رف��ات،  يف 
اأح���وا����س  يف  ي��ل��ع��ب��ون  ت��رك��ه��م  اأو 
اللعب  ع���دم  ل��وح��ده��م،  ال�صباحة 
الأدوات  ا�صتخدام  اأو  ال�����ص��وارع  يف 

احل�����ادة خ���وف���اً ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م من 
اخل��ط��ر. واأك���د اأه��م��ي��ة دور الآب���اء 
ال��ن�����ص��ح  ت����ق����دمي  والأم������ه������ات يف 
والإر������ص�����اد لأب���ن���ائ���ه���م واحل���ر����س 
ع��ل��ى اأن��ف�����ص��ه��م و ووق��اي��ت��ه��م من 
بالنفع  عليهم  يعود  مبا  املخاطر، 
و متابعة اأبناهم من خالل معرفة 
اأ�صدقائهم؛ وفيما يق�صون اأوقات 
ف���راغ���ه���م وم���ت���اب���ع���ة حت�����ص��ي��ل��ه��م 
وكانت  م�صتمرة  ب�صورة  الدرا�صي 
دوريات ال�صرطة املجتمعية وزعت 
ك��ت��ي��ب��ات وب����رو�����ص����ورات ت��وع��وي��ة 

ح�����ول احل���م���ل���ة واأه����داف����ه����ا ع��ل��ى 
معهم  والتوا�صل  املجتمع،  اأف���راد 
على  املحافظة  باأهمية  وتوعيتهم 

حياة اأطفالهم.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

قال العميد حممد النوبي حممد 
ن���ائ���ب ق���ائ���د ع����ام ���ص��رط��ة راأ�����س 
يف  الوفيات  انخفا�س  اأن  اخليمة 
ح����وادث امل����رور يف ال��ع��ام اجل���اري 
كان ب�صبب حر�س القيادة القيادة 
ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة 
وزارة  اإ�صرتاتيجية  تطبيق  على 
اإىل  الرامية  واأهدافها  الداخلية 
حت�صني الأمن و �صالمة الطرق .

وك�����ص��ف��ت الإح�����ص��ائ��ي��ة امل���روري���ة 
امل������رور  اإدارة  ع������ن   ال�����������ص�����ادرة 
وال������دوري������ات ب�����������الإدارة ال��ع��ام��ة 
راأ�س  ب�صرطة  املركزية  للعمليات 
اخليمة عن انخفا�س ملحوظ يف 
عدد الوفيات خالل الربع الثالث 
من العام 2013م، م�صجلة 30 
ح��ال��ة وف�����اة  خ���الل ال���ف���رتة من 
ي��ن��اي��ر ول��غ��اي��ة �صبتمرب م��ن ع��ام 
2013 ، وبلغ جمموع احلوادث 
)218( حادث اأدت لإ�صابات بني 
والب�صيطة  وامل��ت��و���ص��ط��ة  البليغة 
من  ال��ف��رتة  بنف�س  وب��امل��ق��ارن��ة   ،
ت��ب��ني  2012م  امل���ا����ص���ي  ال����ع����ام 
بلغت  الوفيات  بن�صبة  انخفا�س 
 ( ع���دده���ا  ب��ل��غ  ح��ي��ث   )32%(
46( حالة وفاة ، كما مت حتقيق 

الوفيات  باملائة بعدد  ن�صبة �صفر 
ل�صهر �صبتمرب من العام اجلاري، 
العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة 
وف��اة  عنها  نتج  التي  و  2012م 

)3( حالت.  
ق��ائ��د ع���ام ال�صرطة  ن��ائ��ب  واأك����د 
باأن اللواء �صمو ال�صيخ طالب بن 
�صرطة  عام  قائد  القا�صمي  �صقر 
راأ�������س اخل��ي��م��ة ي���ب���دي اه��ت��م��ام��اً 
وا���ص��ح��اً ب�����ص��اأن حت��دي��د الأ���ص��ب��اب 

و  امل��روري��ة  ل��ل��ح��وادث  الرئي�صية 
اإيجاد احللول املنا�صبة وال�صريعة 
امل��رور  اإدارة  حققته  م��ا  واأن  لها، 
وال������دوري������ات م����ن ان���خ���ف���ا����س يف 
ع���دد ال��وف��ي��ات م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 
ب�صكل عام، و حتقيق ن�صبة �صفر 
ب���امل���ائ���ة ب���ع���دد ال���وف���ي���ات ل�����ص��ه��ر 
�صبتمرب  ب�صكل خا�س جاء نتيجة 
ب��ذل��ت لتحقيق هذه  ع��دة ج��ه��ود 
ال��غ��اي��ة مت��ث��ل��ت يف زي�����ادة ب��رام��ج 

�صرائح  ملختلف  املوجهة  التوعية 
املرورية  الثقافة  ن�صر  و  املجتمع، 
ب���ني خم��ت��ل��ف اأف�������راد اجل��م��ه��ور، 
وكذلك تكثيف حمالت التفتي�س 
وال�������ص���ب���ط امل���������روري مب��خ��ت��ل��ف 
الإم���ارة، ف�صاًل  و مناطق  �صوارع 
خمتلف  مع  البناء  التعاون  على 
املوؤ�ص�صات  و  احلكومية  اجل��ه��ات 
احلد  على  للعمل  ال��ع��الق��ة،  ذات 
من احلوادث املرورية و الوفيات.  

راأ�س اخليمة واأم القي�ين تتبادالن خربات ابطال املتفجرات 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

يف اإطار التعاون والتن�صيق بني خمتلف القيادات العامة على م�صتوى الدولة 
ال�صرطية  للعمليات  العامة  ب��الإدارة  املتفجرات  و  الأ�صلحة  ق�صم  ا�صت�صاف 
ب�صرطة راأ�س اخليمة وملدة اأ�صبوعني نظريه من القيادة العامة ل�صرطة اأم 

القيوين.  
وتعليقا على ذلك قال العقيد علي �صلطان الزعابي رئي�س ق�صم الأ�صلحة و 
الفر�صة   الزيارات بني اجلانبني توفر  ان  راأ���س اخليمة  ب�صرطة  املتفجرات 
املتفجرات  اإبطال  و  التفتي�س  امل�صرتك يف جمال  العمل  و  لتبادل اخل��ربات 

الأج��ه��زة يف جمال  امل��ع��دات و  اأح��دث  التي توفرها  التقنية  والإط���الع على 
اإبطال املتفجرات و طرق الك�صف عنها.

واأ�صاف رئي�س ق�صم الأ�صلحة واملتفجرات باأن منت�صبي �صرطة راأ�س اخليمة 
كيفية  يف  كبرية  بخربات  يتمتعون  املتفجرات  واإب��ط��ال  التفتي�س  ف��رع  من 
للتحاقهم  نظراً  وذلك  اإبطالها،  و  عنها  الك�صف  و  املتفجرات  مع  التعامل 
متابعتهم  وك��ذل��ك  ال��ع��م��ل،  جم��ال  يف  التخ�ص�صية  ال����دورات  م��ن  بالعديد 
امل�صتمرة لآخر امل�صتجدات و التطورات يف اأجهزة ك�صف و اإبطال املتفجرات، 
مما ي�صهم يف تطوير مهاراتهم و�صقلها، وتنمية ح�صهم الأمني مبا يخدم 

العمل ال�صرطي على اأكمل وجه.  

امل�اقف جمانية الي�م يف عجمان
 مبنا�صبة حل�ل راأ�س ال�صنة الهجرية

•• عجمان - وام:
الأحد  اليوم  �صتكون جمانية  للر�صوم  املواقف اخلا�صعة  اأن  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائرة  اأعلنت 
اأن يعود العمل بالر�صوم اعتبارا من �صباح غدا الإثنني. ياأتي هذا  مبنا�صبة راأ�س ال�صنة الهجرية على 
بتوجيهات من ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�س الدائرة ومبتابعة من �صعادة يحيى اإبراهيم اأحمد 
مدير عام الدائرة اللذين اأكدا حر�صهما على توفري الأجواء املواتية والنف�صية املريحة جلمهور الإمارة 
خالل الإجازات والعطل الر�صمية والت�صهيل عليهم من منطلق امل�صوؤولية املجتمعية التي تتبناها الدائرة 

�صمن اإ�صرتاتيجياتها وترجمة لروؤيتها ور�صالتها ومواكبتها مل�صرية التميز يف خدماتها املقدمة.
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اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�صجيل العالمات التجارية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 142364         بتاريخ :   12/ 05/  2010 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: خمزن عبد الرزاق حممود 
وعنوانه: �س  ب: 116785 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حفا�صات اأطفال من الن�صيج، فوط اأطفال من الن�صيج، اأثواب اإ�صتحمام، مالب�س لل�صاطى، م�صدات لل�صدر، 
مالب�س معاطف، معاطف خفيفة، مالب�س للحفالت التنكرية، لبا�س القدم، عباءات، �صالت من الفرو، فرو 
اجللد  من  مالب�س  جلدية،  مالب�س  ال�صوف،  من  اث��واب  جاكيتات،  حمبوكت،  مالب�س  مباذل،  )مالب�س(، 
�صاري  جاهزة،  املالب�س  بيجامات،  داخلية،  �صراويل  خارجية،  معاطف  �صروالية،  اأردي��ة  عنق،  ربطات  املقلد، 
)لبا�س هندي(، القم�صان، اأحذية، تنانري، اأخفاف، جوارب طويلة، بذلت، اأثواب �صباحة، قم�صان ن�صف كم، 

بنطلونات، مالب�س داخلية، بذات نظامية، �صدرات، �صدريات يف الفئة 25.
الواق�عة بالفئة: 25

 OUTLANDER و�صف العالمة:هي عبارة عن �صكل م�صتطيل باللون الأزرق مكتوب بداخله كلمة
باللغة الالتينية وباللون الأبي�س.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية 
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

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

املودعة حتت رقم:157542       بتاريخ:2011/5/23 م
GardX Protection GUARANTEED:با�ص��م

وعنوانه:املنطقة احلرة بجبل علي ، دبي ، اأ.ع.م ، �س.ب:18550 ، هاتف:048817457 ، فاك�س:048817458
وذلك لتمييز ب�صائع/اخلدمات/املنتجات:

ا�صافات كيميائية للزيوت ، ا�صافات منظفة للبنزين )البرتول( ، ا�صافات كيميائية اىل وقود املحركات ، كيماويات ت�صنيع اللوان 
حافظة  م��واد   ، للمداخن  كيميائية  منظفات  بيطرية(  او  طبية  لغايات  امل�صتخدمة  كيميائية)بخالف  كوا�صف   ، �صناعية  لغويات 
للخر�صانة عدا الدهانات والزيوت ، كيماويات ملنع التكثيف ، م�صتح�صرات مانعة لغليان مربدات املحركات ، مربدات ملحركات املركبات 
م�صتح�صرات كيميائية لزالة الكربون املرت�صب يف املحركات ا�صافات منظفة اىل البنزين م�صتتات الزيت م�صتتات البرتول كيماويات 
املركبات  املحركات مربدات ملحركات  املرت�صب يف  الكربون  املحركات كيماويات لزالة  ملنع غليان مربدات  املينا م�صتح�صرات  لتلوين 
الزجاج  تلطخ  ملنع  م�صتح�صرات  البنزين  اىل  منظفة  ا�صافات  الوقود  ا�صتهالك  لتوفري  م�صتح�صرات  للنار  م�صادة  م�صتح�صرات 
ل�صالح  مركبات  الت�صنيع  عمليات  يف  ت�صتخدم  ال�صحوم  ازال��ة  م�صتح�صرات  الزجاج  لتلوين  كيماويات  الزجاج  ل�صنفرة  كيماويات 
النابيب الداخلية لالطارات كيماويات لدباغة اجللود كيماويات لت�صريب اجللد املدبوغ كيماويات لتجديد اجللد املدبوغ كيماويات 
مانعه لت�صرب املاء ت�صتخدم للجلد املدبوغ �صمغ م�صطكاوي للجلد املدبوغ �صمغ م�صطكاوي لالطارات ا�صافات كيميائية اىل وقود 
املحركات مواد حافظة للخر�صانة عدا الدهانات والزيوت كيماويات لتجديد اجللد املدبوغ كيماويات لتلوين املينا والزجاج كيماويات 
التبقع ت�صتخدم على القم�صة �صمغ م�صطكاوي لالطارات مربدات ملحركات املركبات كيماويات جلعل اجللد  او  مانعه لال�صطباغ 

املدبوغ مانع لت�صرب املاء كيماويات مانعه لت�صرب املاء يف الن�صيج.
الواقعة بالفئة:1

باللون  �صمينة  G كبرية وكل منها  ال�صغرية وحرف  الالتينية  بالحرف  GardX مكتوبة  العالمة:هذه عبارة عن كلمة  و�صف 
وك��ل من  ا�صفلها  الكلمة من  بداية  اىل  ي�صل  له مد طويل  ال�صفر  باللون  الكبري  باحلرف  وه��و مكتوب   X ح��رف  ع��دا  ما  الزرق 
Protection مكتوبة بالحرف  هذه الكلمة مكتوية على خلفية مربع ابي�س م�صتطيل قليال وحتتها كلمة على نف�س اخللفية 
GUARANTEED مكتوبة بالحرف  الالتينية ال�صغرية و�صمينة باللون الزرق على اخللفية املف�صرة اعاله وحتتها كلمة 

الالتينية الكبرية باللون البي�س على م�صتطيلة زرقاء على اخللفية البي�س املف�صرة �صالفا كما بيناها اعاله .
ال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

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

املودعة حتت رقم:157554       بتاريخ:2011/5/23 م
Greendragon:با�ص��م

وعنوانه:ديرة - الرقة - دبي - اأ.ع.م ، �س.ب:171202 ، هاتف:97142275501 ، فاك�س:97142275518
وذلك لتمييز ب�صائع/اخلدمات/املنتجات:

املركبات واجهزة النقل الربي او اجلوي او املائي ، اطارات �صيارات اطارات للدراجات الهوائية اغلفة خارجية 
، اط��ارات للدراحات الهوائية ، حواف لط��ارات عجالت ال�صكك احلديدية )اط��ارات(  لالطارات امل�صغوطة 
داخلية  اط���ارات   ، الداخلية  الط���ارات  ا�صالح  ع��دة   ، الداخلية  الط���ارات  ل�صالح  ل�صقة  مطاطية  رق��ع   .
، اطارات  ، ادوات مانع لنزلق اطارات املركبات  للدراجات الهوائية . اطارات داخلية لالطارات امل�صغوطة 
م�صغوطة ، م�صامري كبرية لالطارات ، م�صامري لالطارات ، مدا�صات لعادة تلبي�س الطارات، اطارات بدون 
انابيب للدراجات الهوائية ، اط��ارات للدرجات الهوائية . اط��ارات لعجالت املركبات ، اط��ارات غري جموفة 

لعجالت املركبات ، �صمامات ، لطارات املركبات .  
الواقعة بالفئة:12

باللون الخ�صر كتبت  Greendragon بالحرف الالتينية  و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة 
ب�صكل ميز داخل قو�س باللون الخ�صر فاحت .

ال�ص��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

يعلن ق�صم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�صجيل / نا�س اند ا�صو�صيوت�س
لت�صجيل العالمة التجارية التالية :     

                                                                                        
بتاريخ : 2012/1/22 املودعة حتت رقم :    168182 

تاريخ ايداع الولوية :
با�صم  : حممد فادي فهد عتال عثمانلي  

وعنوانه: . �س . ب 39199   ال�صارقة المارات العربية املتحدة
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

رقائق ال�صنان  الطبية  والواقعة يف الفئة: 5
 Ceramic  facing مكتوبة باحرف لتينية   ويف ال�صفل كتبت العبارة  ULTRANEERالكلمة
زخريف  ل�صكل  ر�صم  العالمة  واعلى  وا�صفل  لتينية  باحرف  مكتوبة    without preparation

والعالمة يف جمملها على خلفية غامقة ال�صرتاطات: 
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، او ار�صاله 

بالربيد امل�صجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

يعلن ق�صم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�صجيل / نا�س اند ا�صو�صيوت�س
لت�صجيل العالمة التجارية التالية :        

                                            
بتاريخ : 2012-07-26 املودعة حتت رقم :  177181 

تاريخ ايداع الولوية :
با�صم  : �صتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الوليات املتحدة المريكية 
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�صف العالمه: الكلمة : MIST مكتوبة باحرف لتينية 
ال�صرتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935
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وزارة ال�صحة تبحث مع ال�صفري االأوكراين التعاون يف جمال اإعادة تاأهيل اأطفال ال�صلل الدماغيوطني االإمارات تنظم دورة و�صائل التح�ل االجتماعي 
•• دبي-وام:

التحول  و�صائل  بعنوان  تدريبية  دورة  الإم���ارات  وطني  موؤ�ص�صة  تنظم 
درا�صة  يف  واملتخ�ص�س  ال��دويل  باريت  مركز  مع  بالتعاون  الجتماعي 
القيمية  منظومتها  اإدارة  م��ن  املجتمعات  ومتكني  الجتماعية  القيم 
6 نوفمرب احلايل يف فندق ذا ات�س  3 ولغاية  وذلك خالل الفرتة من 
اآل . وت�صعى وطني الإمارات اإىل تعزيز قيم املجتمع الإماراتي الأ�صيلة 
والثقافية  الجتماعية  املتغريات  و�صمان دميومتها يف ظل  والإيجابية 
ال��دورة على بناء ثقافات عالية الأداء مبنية  لذا تعمل من خالل هذه 
ع��ل��ى ق��ي��م جت���ذب امل��وه��وب��ني وت��ن��م��ي ح�����س امل�����ص��وؤول��ي��ة وامل�����ص��ارك��ة ل��دى 
اأف�صل  ب��اإح��دى  املجتمعية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  ق��ادة  وت��زود  املوظفني. 
و�صمول  تف�صيال  والأك���ر  الثقافية  الت�صخي�س  و  القيم  قيا�س  اأدوات 

الجتماعي  التحول  وبرامج  التغيري  واإدارة  التخطيط  م�صادر  وتدعم 
الفردي  الأداء  لقيا�س  الرئي�صية  امل��وؤ���ص��رات  توفر  اأن��ه��ا  اإىل  بالإ�صافة 
واجل��م��اع��ي وق���ال م��دي��ر ع��ام موؤ�ص�صة وط��ن��ي الإم����ارات ���ص��رار بالهول 
الفال�صي اأن املوؤ�ص�صة قامت بو�صع عدة برامج ومنهجيات عملية لإدارة 
من  ب��دل  القيم  يوؤ�صل  مب��ا  توجيهها  واإع����ادة  القيمي  التغيري  عملية 
اإحاللها واأ�صاف اأن هذه الربامج تاأخذ عدة اأ�صكال وم�صتويات خمتلفة 
اأكادمييني ونا�صطني يف املجال  وت�صتهدف �صرائح خمتلفة من املجتمع 
قادرة  ك��وادر  تاأهيل  ي�صمن  مبا  اخلدمات  وقطاع  والثقايف  الجتماعي 
الوطن  م�صلحة  يخدم  م�صار  �صمن  القيمي  التغيري  عملية  اإدارة  على 
والتاأثر  التدخل  عن  بعيدا  القادمة  لالأجيال  الوطنية  الهوية  ويعزز 
ديننا  من  امل�صتوحاة  املجتمعية  وقيمنا  لعاداتنا  امل�صوهة  اخل��ارج  برياح 

الإ�صالمي احلنيف وثقافتنا العربية.

•• دبي -وام:

مدير  امل�صاعد  ال�صحة  وزارة  وكيل  ال��ب��دور  خليفة  نا�صر  بحث 
جمهورية  �صفري  بولوريز  ي��وري  �صعادة  مع  الطبية  دبي  منطقة 
اأوكرانيا لدى الدولة اأوجه التعاون امل�صرتك يف املجالت ال�صحية 
الدماغي  ال�صلل  تاأهيل مر�س  اإع��ادة  املختلفة وخا�صة يف جمال 
ومر�س التوحد عند الأطفال ح�صر اللقاء الدكتور �صقر املعال 
املدير  كوزيافكني  فالدميري  و  القا�صمي  م�صت�صفى  مدير  نائب 
وا�صت�صاري  خبري  نام�س  بجمعية  الإدارة  جمل�س  وع�صو  الطبي 
اإعادة  واملتخ�ص�س يف  الوكرانية  ال�صحة  ب��وزارة  الطبي  التاأهيل 

و  الأطفال  عند  التوحد  ومر�س  الدماغي  ال�صلل  مر�س  تاأهيل 
البدور  واأ�صار  ب��وزارة ال�صحة.  اآل على من�صق عالقات عامة  بدر 
خالل اللقاء باأن ثمة اأوجه تعاون متعددة ميكن ال�صتفادة منها 
بني اجلانبني خا�صة يف جمال التعليم الطبي امل�صتمر والتدريب 
وال���ص��ت��ف��ادة م��ن اخل����ربات امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي يحظى ب��ه��ا اجل��ان��ب 
الوكراين يف جمال اإعادة تاأهيل حالت ال�صلل الدماغي ومر�س 

التوحد عند الأطفال . 
من جانبه ا�صار ال�صفري الأوكراين عن اإىل اأن العالقات وامل�صالح 
امل�صرتكة بني اجلانبني ت�صهد تطورات م�صتمرة ت�صب يف �صالح 

املجتمعني الإماراتي والأوكراين.

اأب�ظبي للثقافة والفن�ن تقدم تدريبا م��صيقيا لطلب مركز امل�صتقبل لذوي االحتياجات اخلا�صة  
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية وح�صور معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
والفنون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة  نظمت  املجتمع  وتنمية  وال�����ص��ب��اب 
بالتعاون مع ليف ميوزيك ناو موؤخرا حفال فنيا لطالب مركز امل�صتقبل 

لذوي الحتياجات اخلا�صة مبقره يف اأبوظبي.
واأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان اأن تعاون جمموعة اأبوظبي 
ياأتي  اخلا�صة  الحتياجات  ل��ذوي  امل�صتقبل  مركز  م��ع  والفنون  للثقافة 
ليرتجم التزامها اأعلى معايري امل�صوؤولية الجتماعية عرب رعايتها للعديد 
الفنون  تعليم  ت�صتهدف  التي  التدريب  وور���س  التعليمية  الفعاليات  من 
الإبداعية و�صقل  لتنمية قدراتهم وطاقاتهم  لذوي الحتياجات اخلا�صة 

مواهبهم الفنية واإبرازها.
واأ�صاد معاليه بامل�صتوى الذي يعك�صه احلفل الفني .. مو�صحا اأن فعاليات 
تعليم الفنون ت�صهم يف اإطالق وتر�صيخ اآليات التفكري الإبداعي لدى هذه 

تواجدا  يت�صمن  املركز  يف  التعليمي  الربنامج  اأن  اإىل  م�صريا   .. اخلا�صة 
يوميا ملدر�س املو�صيقى مبا يوؤمن فر�صة تعليم املو�صيقى لأكر من 194 
طالبا وذلك اإنطالقا من اإمياننا باأن املو�صيقى تعزز القدرة على التوا�صل 

والتعبري احل�صي لدى الأفراد من ذوي الإحتياجات اخلا�صة.
على  والفنون  للثقافة  اأبوظبي  ملجموعة  ال�صكر  م�صطفى  الدكتور  وق��دم 
املتحدة  اململكة  ناو من  ت�صت�صيف جمددا ليف ميوزك  التي  املبادرة  هذه 

وت�صتمل على ور�س تدريب مو�صيقي.
واأعرب عن �صعادته ل�صتمتاع طالبنا من ذوي الإحتياجات اخلا�صة بهذه 
املعزوفات الإيقاعية من خالل اآدائهم وتفاعلهم والذي ياأتي تتويجا لهذه 
التجربة من خالل ور�صة العمل التي اإمتدت لأ�صبوع من التدريب اليومي 

لطالب املركز.
من جهتها عربت كارول ماين مديرة ليف ميوزك ناو يف اململكة املتحدة 
والفنون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة  م��ع  جم���ددا  ب��ال��ت��ع��اون  فخرها  ع��ن 
 .. اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  الأطفال  لدى  التعليم  يف  املو�صيقى  لتقدمي 

الفئة والتي مننحها اليوم فر�س الندماج املجتمعي الفاعل واخلالق عرب 
هذه الفعاليات التعليمية الرائدة.

اأبوظبي  جمموعة  موؤ�ص�س  كانو  اخلمي�س  ه��دى  �صعادة  قالت  جهتها  من 
الأط��ف��ال  يكت�صبه  عما  م�صرقة  ���ص��ورة  يقدم  احلفل  اإن  والفنون  للثقافة 
من مهارات عرب ور�س التدريب باإ�صراف نخبة من الفنانني املخت�صني اإذ 
يرتجم هذا التعاون الوثيق بني املجموعة ومركز امل�صتقبل وليف ميوزيك 
يف  ودجمهم  مبهاراتهم  والرتقاء  احت�صانهم  على  جميعا  منا  حر�صا  ناو 

املجتمع.
لدى  امل��واه��ب  و�صقل  رعاية  على  ين�صب  املجموعة  اهتمام  اأن  واأو�صحت 
الحتياجات  ذوي  فئة  لدى  والذهنية  البدنية  القدرات  وتعزيز  الأطفال 
الإن�صانية  للتنمية  الأ�صا�صية  الأداة  لأنها  واملو�صيقى  الفنون  اخلا�صة عرب 

امل�صتدامة وتعزيز مهارات التوا�صل لدى الأطفال بخا�صة.
لذوى  امل�صتقبل  مركز  مدير  م�صطفى  موفق  الدكتور  اعترب  جهته  من 
الحتياجات اخلا�صة اأن املو�صيقى ذات اأثر عالجي فعال لذوي الحتياجات 

م�صرية اإىل اأن املو�صيقيني ال�صابني امل�صرفني على ور�صة التدريب املو�صيقي 
هما من اأ�صحاب اخلربة والدراية يف تعليم املو�صيقى لالأطفال.

وياأتي احلفل � الذي اأحياه عدد من طالب املركز كل من الفنانني ال�صابني 
لأ�صبوع من  تتويجا   � ناو  وكالوم هوغان من ليف ميوزك  اأ�صكروفت  جو 
طلبة  من  وطالبة  طالبا   80 اأك��رم��ن  مب�صاركة  العمل  وور���س  التدريب 
وليف  والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  بني  ال�صراكة  اإط��ار  يف  املركز 

ميوزك ناو منذ العام 2009.
وي�صتهدف هذا الربنامج التعليمي الرتقاء باأهمية الفنون واملو�صيقى لدى 
فئات املجتمع خا�صة الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة لتعزيز قدراتهم 

التعبريية والتوا�صلية.
جدير بالذكر اأن ليف ميوزك ناو تقدم منذ تاأ�صي�صها قبل 30 عاما ور�س 
الفنية  املواهب  �صقل  على  وت�صجيعا  لالإلهام  حتفيزا  املو�صيقي  التدريب 
�صعوبات  يعانون  وال��ذي��ن  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  م��ن  الأط��ف��ال  ل��دى 

التعلم. 

اأب�ظبي لل�صياحة والثقافة تطلق م�قع 
فعاليات اأب�ظبي االإلكرتوين بحلته اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
اأبوظبي  فعاليات  موقع  والثقافة 
الإل���ك���رتوين بحلة ج��دي��دة متكن 
م�����ن ت����ق����دمي خ�����دم�����ات م��ت��ن��وع��ة 
ت���ط���وي���ر  ف����ق����د مت  ل����ل����ج����م����ه����ور. 
خ�صائ�س املوقع من حيث الت�صفح 
والعر�س والبحث وال�صرتجاع مع 
ج��ذب  ع��ل��ى  تعمل  فنية  ت�صاميم 
امل�صتفيدين  واث��راء جتربة  ال��زوار 
من اخلدمات املقدمة عرب املوقع. 
بقدرته  امل�صتحدث  املوقع  ويتميز 
التفاعلية مع املت�صفحني وتطابقه 
م���ع ج��م��ي��ع خ�����ص��ائ�����س ال��ه��وات��ف 
ال����ذي ي�صهم يف  الأم����ر  امل��ت��ح��رك��ة 
ان��ت�����ص��ار امل���وق���ع وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه 
ب�صرعة  للم�صتفيدين  ب��ال��و���ص��ول 
الأوق��ات.  خمتلف  ويف  كانوا  اأينما 
ويحتوى املوقع على حمرك بحث 
م��ت��ط��ور ي�����ص��ه��م يف دق����ة و���ص��رع��ة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال���ص��رتج��اع  البحث 
قدرته الفنية على حتقيق مراتب 
مقدمة  على  الظهور  يف  متقدمة 
حم��رك��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��امل��ي��ة الأم���ر 
بني  املتقدمة  مكانته  ي��ع��زز  ال���ذي 
اإىل ما  اإ����ص���اف���ة  امل��م��اث��ل��ة  امل���واق���ع 
حماية  خ�صائ�س  م��ن  ب��ه  يتمتع 
�صالمة  ت�صمن  فائقة  اإلكرتونية 
املحتوى. وقال في�صل ال�صيخ مدير 
اأبوظبي  مكتب الفعاليات يف هيئة 
لل�صياحة والثقافة”..  يطل موقع 

اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى اجلمهور  ف��ع��ال��ي��ات 
عالية  ومعايري  جديدة  باإنطالقة 
وا�صعة  نافذة  يعترب  كونه  اجل��ودة 
بها  تتميز  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 
ببعدها  خ�صو�صا  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
ويتج�صد  ال��ت��ف��اع��ل��ي  الج��ت��م��اع��ي 
ذل����ك يف وف�����رة ق���ن���وات ال��ت��وا���ص��ل 
للفعاليات  املخ�ص�صة  الجتماعي 
م��ث��ل ت���وي���رت ف��ي�����ص��ب��وك ي��وت��ي��وب 

امل�صتخدمني  م��واق��ع  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ال����زوارالإل����ك����رتون����ي����ة.  م����واق����ع  و 
واأ�صاف ياأتي التجديد يف املوقع يف 
اإطار �صعي الهيئة امل�صتمر للرتويج 
لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي ب��ك��اف��ة ال�����ص��ب��ل 
املمكنة من خالل ا�صتخدام اأحدث 
التقنيات املتوفرة بغية خلق اأف�صل 
�صبكة من العالقات مع جمهور و 

زوار الإمارة . 

م�صابقة فيلمي يف 72 �صاعة دعمًا مللف ا�صت�صافة دبي اإك�صب� 2020 
•• دبي-وام:

الإم���ارات  وطني  موؤ�ص�صة  اأطلقت 
من خالل م�صروع  فيلمي م�صابقة 
م�����ص��رع��ة  ����ص���اع���ة   72 يف  ف��ي��ل��م��ي 
�صكان  جميع  اأم��ام  امل�صاركة  اأب���واب 
اأن  دون  ال�������ص���واء  ع��ل��ى  الإم��������ارات 
اعتبار  على  معينة  بلغة  تلزمهم 
اأن اأف���ق الإب�����داع وال��ت��ح��دي ال��ذي 
للغات  بحاجة  امل�صابقة  على  يخيم 
ال���ع���امل اأج���م���ع ت��ع��ب��ريا ع���ن ع�صق 
ذلك  وياأتي  الدنيا.  لدانة  اجلميع 
ع��ط��اء وح��ب��ا ل��دب��ي ل���وؤل���وؤة ال��ع��رب 
قاطنيها  عقول  مكنونات  لتحفيز 
خالقة  اأف��ك��ار  لب��داع  وموؤ�ص�صاتها 
اإك�صبو  دب��ي  ا�صت�صافة  مللف  دع��م��ا 
2020 وحتقيقا ل�صعاره  توا�صل 
وحول   . امل�صتقبل  العقول..و�صنع 
واآلية  72 �صاعة  مبادرة فيلمي يف 
دعمها مللف ا�صت�صافة دبي لإك�صبو 
�صروط  م��ن  حتكمها  وم��ا   2020
وم����ع����اي����ري ق������ال �����ص����رار ب���ال���ه���ول 
ال���ف���ال����ص���ي م���دي���ر ع�����ام م��وؤ���ص�����ص��ة 
وطني الإمارات ان م�صابقة فيلمي 
وطنية  م��ب��ادرة  ه��ي  �صاعة   72 يف 
ال���درج���ة الأوىل  ف��ن��ي��ة م��ب��دع��ة يف 
اإك�صبو  دب��ي  ا�صت�صافة  ملف  دعما 
ف��ي��ل��م��ي  م����ن  واإ����ص���ه���ام���ا   2020
ورغبة  الإم����ارات  وطني  مبوؤ�ص�صة 
اأن���ه ت��ك��ون ج��ه��ودن��ا يف دعم  منا يف 
وخمتلفة  ومم��ي��زة  مده�صة  امل��ل��ف 
وب���اع���ث���ة ع���ل���ى خ���ل���ق اأج���������واء م��ن 
مبدعة  بلم�صات  والإث��ارة  التحدي 
امل�صابقة  يف  التحدي  ان  وا���ص��اف   .
امل�صارك يف  الفيلم  ا�صتكمال  هو يف 
�صاملة  �صاعة   72 خ��الل  امل�صابقة 
كافة مراحل النتاج بدءا من و�صع 
ال��ف��ك��رة وال��ت�����ص��ور ال��ع��ام وم���ن ثم 
ال�صيناريو فالت�صوير وحتى  كتابة 
مرور  بعد  ان��ه  اىل  وا�صار  املونتاج. 
م�صروع  تاأ�صي�س  على  اأ�صهر  ب�صعة 

األ��ف دره��م يف كل دورة من دورات 
امل�����ص��اب��ق��ة ل��ك��ن��ن��ا ���ص��ن��ق��وم ب��ع��ر���س 
الأفالم املميزة يف خمتلف حمافل 
وح��ول  وال��ع��امل��ي��ة.  املحلية  فيلمي 
����ص���روط واأح����ك����ام الن�����ص��م��ام اىل 
امل�����ص��اب��ق��ة ق���ال ان ك��اف��ة ال�����ص��روط 
م��وج��ودة على موقع  والإر����ص���ادات 
بذكر  مكتفيا  الإل��ك��رتوين  فيلمي 
اأه��م��ه��ا وه����ي ات��ف��اق��ي��ة ف��ي��ل��م��ي يف 
التي ت�صتوجب موافقة  72 �صاعة 
املت�صابق عليها وحتدد حقوقه كما 
يتعهد املت�صابق باأنه ميتلك ال�صلطة 
العمل  لتقدمي  الكاملة  والأه��ل��ي��ة 
وامل�صاركة به وملكيته تعود بالكامل 
اأو خمالف حلقوق  له وغري خمل 
اأو العالمة التجارية واأي  التاأليف 
حقوق اأخرى �صواء فكرية اأو ملكية 
وغ��ريه��ا ب��الإ���ص��اف��ة لإق�����راره ب��اأن 
وم�صاهد  لقطات  م��ن  خ��ال  العمل 
خملة ب����الآداب ال��ع��ام��ة والأخ���الق 
عدم  اأو  والفاح�صة  الت�صهري  مثل 
الحتيال  اأو  ال��ب��ذاءة  اأو  الحت�صام 
والعن�صرية وغريها وبذلك تعترب 
للم�صابقة  املقدمة  الأف��الم  جميع 
امل���ت���ط���ل���ب���ات  حت����ق����ق  ل  وال������ت������ي 
وخارج  باطلة  املطلوبة  واملعلومات 
نطاق التحكيم. وا�صاف انه �صيتم 
اإط�����الق م�����ص��اب��ق��ة ف��ي��ل��م��ي يف 72 
���ص��اع��ة ���ص��م��ن ح��ف��ل خ��ا���س مبهر 
يتنا�صب مع روعة احلدث بح�صور 
ال���رع���اة ال��ر���ص��م��ي��ني ول��ف��ي��ف كبري 
الفنانني  م��ن  املجتمع  جن���وم  م��ن 
واملخرجني والإعالمني بالإ�صافة 
لطلبة اجلامعات وذلك م�صاء يوم 
الث���ن���ني 11 ن��وف��م��رب احل����ايل يف 
اأبراج الإمارات وهو تاريخ العالن 
عن بدء م�صابقة التحدي والبتكار 
ال���ت���ي ���ص��ت��ن��ت��ه��ي يف مت����ام ال��ث��ام��ن��ة 
نوفمرب   14 اخلمي�س  ي��وم  م�صاء 
فيلمي  ملوقع  الأف���الم  ت�صلم  حيث 
ا�صتالم  بعدها  ومينع  الإلكرتوين 

وفعاليات موؤ�ص�صة وطني المارات 
م�����وؤك�����دا ع���م���ق ت���ل���ك ال�������ص���راك���ات 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة والإع���الم���ي���ة مع 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  م��ن  الكثري 
مقدمتهم  ويف  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
رع����اة ف��ي��ل��م��ي يف 72 ���ص��اع��ة وه��م 
�صركة زينيت لل�صاعات ال�صوي�صرية 
وع���ي���ادة ل��ي��ربت��ي ل��ط��ب الأ���ص��ن��ان 
للعالقات  مو�صن  ميديا  و���ص��رك��ة 
العامة بالإ�صافة للراعي الإعالمي 
ا�صاد  كما  لالإعالم..  دبي  موؤ�ص�صة 
مب����ب����ادرة ال����دك����ت����ور جم����د ن��اج��ي 
امل��ت��م��ث��ل��ة ب��وع��د اإط�����الق اب��ت�����ص��ام��ة 
ابت�صامة هوليوود  دبي كبديل عن 
يف ح��ال حتقق احل��ل��م وف���ازت دبي 
 .  2020 اك�������ص���ب���و  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
وت��وق��ع اأن ي��ك��ون ح��ج��م امل�����ص��ارك��ة 
ومميز  النطاق  وا���ص��ع  امل�صابقة  يف 
وب��ارزة  لمعة  �صخ�صيات  وح�صور 
يف خمتلف املجالت والأ�صعدة مبا 
فيها الفنية والثقافية والإعالمية 
ب�صيط  ج��دا  �صبب  اىل  يعود  وه��ذا 
ه���و ف��خ��ر وح���ب ال��ك��ث��ريي��ن ل��دب��ي 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  دب��ي  ورم��ز 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س ال�����دول�����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل وعدم 
ع��ل��ى  ي���ق���ي���م  ���ص��خ�����س  اأي  ت�������واين 
ب��دع��م ملف  الطيبة  الأر�����س  ه��ذه 
 2020 اإك�����ص��ب��و  ا���ص��ت�����ص��اف��ة دب����ي 
الإم����ارات تعي�س  دول��ة  ب��ان  منوها 
ظل  يف   2020 اإك�����ص��ب��و  م�����ص��ب��ق��ا 
تعاي�س 250 جن�صية ب�صلم واأمان 
�صمن بوتقة الزدهار والعاملية ويف 
ظل دبي واحة الأمن والأمان التي 
املتحدة  الأمم  مناف�صة  ا�صتطاعت 
يف حتقيق هذا الرقم القيا�صي من 
بالولء  يدينون  الذين  اجلن�صيات 
الإب���داع  ل��دب��ي حا�صنة  والن��ت��م��اء 
اأرق��ى  يف  وال��ف��ن  والثقافة  والفكر 

معانيه. 

ف��ي��ل��م��ي ال���ت���اب���ع مل��وؤ���ص�����ص��ة وط��ن��ي 
الإم��������ارات وال����ه����ادف ل���ص��ت��ق��ط��اب 
�����ص����ن����اع الأف�����������الم الإم�����ارات�����ي�����ني 
وطنية  �صناعة  ن��ح��و  وامل��وه��وب��ني 
ت��ع��زز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ل��غ ع��دد 
امل�صروع  اىل  واملنت�صبني  الأع�صاء 
360 ع�����ص��وا ف�����ص��ال عن  ح����وايل 
روائيا  فيلما   20 بتمويل  قيامنا 
طويال خالل فرتة ق�صرية جدا.. 
اأردن��ا ا�صتثمار هذا  وق��ال  من هنا 
فئات  م��ن جميع  امل��ل��ف��ت  ال��ت��ف��اع��ل 
واأب���ن���اء ال��وط��ن مب��ا ينمي ق���درات 
وم���وه���ب���ة واإب������داع������ات الأع�������ص���اء 
واملعنيني مب�صروع فيلمي عرب هذه 
امل�صاركني  على  اأن  وق��ال  امل�صابقة. 
�صاعة   72 يف  فليمي  م�صابقة   يف 
جت�صيد �صعار ا�صت�صافة دبي اإك�صبو 
و�صنع  العقول..  توا�صل    2020
واإنتاجهم  اإبداعاتهم  يف  امل�صتقبل 
الفني معربين عن ج��دارة دبي يف 
ا�صت�صافة اإك�صبو 2020 فتوا�صل 
�صيتحقق  امل�صابقة  هذه  يف  العقول 
ع���رب ف��ت��ح اأب�������واب امل�����ص��ارك��ة اأم����ام 
الدولة على اختالف  �صكان  جميع 
لغة  وب���اأي  وثقافاتهم  انتماءاتهم 
وب���ه���ذا  ي���ري���دون���ه���ا  اأو  ي��ف��ه��م��وه��ا 
م�صتقبل  �صناعة  م�صرية  نوا�صل 
عن  معربا  وع�صرية  اإ�صراقا  اأك��ر 
خليال  ح��دود  ل  ب��اأن  التامة  ثقته 
امل���ب���دع���ني واأف����ك����اره����م جت����اه ه��ذا 
احل����دث ال��وط��ن��ي اجل���ل���ل. وح���ول 
رم���زي���ة ت�����ص��م��ي��ة 72 ���ص��اع��ة ق��ال 
هو   72 م��ن  الق�صد  ان  الفال�صي 
املدة الزمنية املقررة لإنتاج الأفالم 
امل�صاركة يف امل�صابقة فاحلد الأدنى 
ل��ه��ا 2 دق��ي��ق��ة والأع���ل���ى 7 دق��ائ��ق 
وه����ذا م��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه دول��ي��ا وهنا 

تكمن الرمزية يف اختيار ال�صعار. 
ونوعيتها  املقرتحة  اجلوائز  وعن 
عينية  �صتكون  اجل��وائ��ز  ان  او���ص��ح 
وم����ال����ي����ة ي���ب���ل���غ جم���م���وع���ه���ا 22 

اأو اإجراء اأي تعديل اأو اإ�صافات على 
معايري  وح��ول  امل�صاركة.  الأف���الم 
واأ���ص�����س اخ��ت��ي��ار الأف�����الم ال��ف��ائ��زة 
واملميزة ا�صار الفال�صي اىل معايري 
لكل  ت��ع��ط��ى  ع���الم���ات  اأو  ون�����ص��ب 
عمل م�صارك وهي اجلدارة الفنية 
ومظاهر  الفيلم  ق�صة  واملت�صمنة 
الإبداع والقيمة الرتفيهية للعمل 
 45 التقييم  درج��ات  ون�صبتها من 
يف امل��ائ��ة وه��ن��اك اجل���دارة التقنية 
ع��م��ل��ي��ات  وت�����ص��م��ل  امل����ائ����ة  يف   30
الإخ������������راج وامل�����ون�����ت�����اج وال�������ص���وت 
بقواعد  الل��ت��زام  كذلك  وال�صورة 
�صتحظى  والتي  امل�صابقة  و�صوابط 
ب� 25 يف املائة وهناك جلنة حتكيم 
دائ���م���ة ب��رئ��ا���ص��ت��ي واأع�����ص��ائ��ه��ا هم 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ص��روع فيلمي 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ن��ج��ار وامل�����ص��ت�����ص��ار 
�صما  ق��ن��اة  �صلطان وم��دي��ر  م���روان 
بالإ�صافة  �صهاب  اأب���و  خليفة  دب��ي 
ح�صن  حم��م��د  ال�����ص��ي��ن��اري�����ص��ت  اإىل 

اأحمد. 
وط��ن��ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  ان  اىل  ول���ف���ت 
وفعالية  بقيمة  ت��وؤم��ن  الإم������ارات 
العمل اجلماعي واملوؤ�ص�صاتي لذلك 
دخ��ل  فيلمي  م�����ص��روع  ولدة  م��ن��ذ 
ك�����ص��ري��ك م���ع م��ه��رج��اين اخل��ل��ي��ج 
م�صاريع  لدعم  ال�صينمائيني  ودبي 
الإن��ت��اج �صمن  الأف���الم يف مرحلة 
اإجن��از وذل��ك بهدف تعزيز  مبادرة 
امل�صهد  �صمن  الإم��ارات��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ال���ع���امل���ي وخ�����ص�����س 
م�صاريع  ل��دع��م  ���ص��ن��دوق��ا  فيلمي 
�صي�صارك  كما  الإم��ارات��ي��ة  الأف���الم 
ال�صينمائي  اخل��ل��ي��ج  م��ه��رج��ان  يف 
ب��ع�����ص��رة اأف�����الم م���ن اإن��ت��اج��ه حيث 
العمل م�صتمر يف جوانب واجتاهات 
خمتلفة و�صول اإىل مرتبة اإماراتية 
���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة ت��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة وط��ن��ن��ا 
دوليا . واعرب عن تقديره للرعاة 
وال�صركاء ال�صرتاتيجيني لربامج 

بدور القا�صمي ت�صارك يف اجتماع جمل�س اإدارة النا�صرين العرب باجلزائر
•• ال�ضارقة-وام: 

�صلطان  بنت  ب��دور  ال�صيخة  اأك��دت 
ال��ق��ا���ص��م��ي امل��وؤ���ص�����ص��ة وال��رئ��ي�����ص��ة 
التنفيذية ملجموعة  كلمات للن�صر 
العربي  العامل  يف  الن�صر  قطاع  اأن 
ي�صهد حاليا نه�صة كبرية يرافقها 
ازدياد يف اأعداد النا�صرين املتميزين 
وامل��ب��دع��ني م��ن اأ���ص��ح��اب اخل��ربات 
وبالتايل  املبتكرة  والأفكار  املهنية 
ال���ن���ت���اج���ات  ت����ط����ورا يف م�������ص���ت���وى 
ال��ع��رب��ي��ة يف ه���ذه ال�����ص��ن��اع��ة. ج��اء 

لإي����ج����اد اأف�������ص���ل ال�����ص��ب��ل امل��م��ك��ن��ة 
ل���دع���م ه����ذه ال�����ص��ن��اع��ة امل���زده���رة 
وم��واك��ب��ة خمتلف  بها  وال��ن��ه��و���س 
م�صرية   .. فيها  العاملية  التطورات 
الإج��ت��م��اع��ات  تنظيم  اأه��م��ي��ة  اإىل 
وال���ل���ق���اءات ال����دوري����ة ل��ل��ن��ا���ص��ري��ن 
العرب ملا تتيحه من فر�س لتبادل 
ال���ت���ج���ارب واخل������ربات اىل ج��ان��ب 
الت�صال  قنوات  اأح��د  متثل  كونها 
التعاون  لتوطيد  ال��ه��ام��ة  املبا�صر 
ب����ني خم��ت��ل��ف الأط����������راف وب��ح��ث 

ال�صراكات املمكنة.

بها اإىل العاملية. جتدر الإ�صارة اإىل 
الإماراتيني  النا�صرين  جمعية  اأن 
ف���رباي���ر  م�����ن   25 يف  ت���اأ����ص�������ص���ت 
2009 كمنظمة غري ربحية من 
اأجل خدمة وتطوير �صناعة الن�صر 
يف دول�����ة الإم���������ارات وا���ص��ت��ط��اع��ت 
اأن  الأوىل  الأربعة  �صنواتها  خالل 
حتقق العديد من الإجنازات التي 
تدعم تعزيز �صناعة الن�صر يف دولة 
ح�صولها  اأخ���ره���ا  ك���ان  الإم�������ارات 
احت��اد  يف  الكاملة  الع�صوية  على 

النا�صرين الدويل.

اجتماع  يف  م�صاركتها  خ��الل  ذل��ك 
ال��ن��ا���ص��ري��ن  احت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س 
ال��ع��رب ال���ذي ع��ق��د ي���وم اخلمي�س 
ب�صفتها  اجل��زائ��ري��ة  العا�صمة  يف 
مم��ث��ل��ة ع����ن ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���ص��ري��ن 
معر�س  هام�س  على  الإم��ارات��ي��ني 
اجلزائر الدويل للكتاب الذي يقام 
خالل الفرتة من 31 اأكتوبر اإىل 

9 نوفمرب اجلاري.
ب��دور بنت �صلطان  ال�صيخة  ودع��ت 
ال��ق��ا���ص��م��ي ال��ن��ا���ص��ري��ن ال��ع��رب اإىل 
التطورات  العمل معا يف ظل هذه 

ال�����ذي   � الج����ت����م����اع  خ������الل  ومت 
ح�������ص���ره ع���ا����ص���م ���ص��ل��ب��ي رئ��ي�����س 
احت���اد ال��ن��ا���ص��ري��ن ال��ع��رب واأح��م��د 
احتاد  رئي�س  نائب  احل��م��دان  فهد 
النا�صرين العرب وحممد بي�صون 
النا�صرين  لحتاد  العام  ال�صكرتري 
ال���ع���رب � اخ���ت���ي���ار ال�����ص��ي��خ��ة ب���دور 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ل��رئ��ا���ص��ة 
جل��ن��ة ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي يف احت���اد 
واقع  ومناق�صة  العرب  النا�صرين 
ق��ط��اع ال��ن�����ص��ر يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي 
والإنتقال  ال�صناعة  تطوير  و�صبل 

ت��ط��وي��ر  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  وت����ه����دف 
�صناعة الن�صر الإماراتية والإرتقاء 
عرب  ال��دول��ة  يف  النا�صرين  مبهنة 

الإماراتي  النا�صر  وتدريب  تاأهيل 
الن�صر  جمال  يف  العاملني  ورعاية 
املهنة  �صروط  وحت�صني  الدولة  يف 

ب��ه��ا وت�صعى  وال��ق��وان��ني اخل��ا���ص��ة 
اأي�صا اإىل دعم حركة الن�صر املحلية 

ب�صتى ال�صبل. 
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خمبز  عليه:  مدعي  باك�صتان   اجلن�صية:  عمر  ح�صرت  �صيد  ميان  مدعي/ 
املطلوب  عمالية   م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  امل�صاهري 
امل�صاهري اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي  اعالنه/ خمبز 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/11/06 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
مزيد  زايد-  بن  حممد  الكائنة  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  مول 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1506 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ حممد باكو مياه ليت يو�صب علي اجلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  ماجيك  حديقة 
العامة  للمقاولت  ماجيك  حديقة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر   عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/11/06 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2640 عم جز- م ع- ب-اأظ

تورك  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�صية:  علي  طالب  الرحمن  علي  مدعي/ 
ميدل اي�صت للهند�صة اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية  
المارات    عنوانه:  للهند�صة اجلن�صية:  اي�صت  تورك ميدل  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  
الربعاء املوافق 2013/11/06 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  مول  مزيد  زايد-  بن  حممد 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/07
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1185 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ حممد رفيق ال�صالم نزير احمد اجلن�صية: بنغالدي�س   مدعي عليه: 
موؤ�ص�صة �صهل احلياه لعمال البالط والبال�صرت اجلن�صية: المارات     مو�صوع 
لعمال  احلياه  �صهل  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�صتحقات  الدعوى: 
اقام  بالن�صر  حيث ان املدعي  البالط والبال�صرت اجلن�صية: المارات عنوانه: 
 2013/11/06 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر 

بتاريخ  2013/10/01
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2433 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ هارون ليت عبداملناف اجلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: جنمة الباهية 
الدعوى: م�صتحقات عمالية   المارات   مو�صوع  العامة اجلن�صية:  للمقاولت 
املطلوب اعالنه/ جنمة الباهية للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات    عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  
الربعاء املوافق 2013/11/06 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  مول  مزيد  زايد-  بن  حممد 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1789 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ �صهيد ال�صم�صور علم اجلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: عرب احلقول 
للطاقة والن�صاءات �س.ذ.م.م اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
عمالية  املطلوب اعالنه/ عرب احلقول للطاقة والن�صاءات �س.ذ.م.م اجلن�صية: 
المارات عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/06 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  مكلف باحل�صور 
او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  العمالية �صخ�صيا  الكائنة املحكمة  البتدائية 
املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2563 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ حممد فرهاد الدين ليت دانا مياه اجلن�صية: بنغالدي�س   مدعي عليه: 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  انيما 
عمالية  املطلوب اعالنه/ انيما للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات    عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  
الربعاء املوافق 2013/11/06 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  مول  مزيد  زايد-  بن  حممد 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2560 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�صية:  احمد  منري  العاملالت  تاهد  حممد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات    اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  ال�صام  جنم  عليه: 
م�صتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/  جنم ال�صام للمقاولت العامة اجلن�صية: 
المارات    عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/06 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1919 عم جز- م ع- ب-اأظ

الكوخ  بنغالدي�س  مدعي عليه:  امدود اهلل اجلن�صية:  مدعي/ فورمان  كرمي 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  :المارات  اجلن�صية  العامة  للمقاولت  الذهبي 
عمالية  املطلوب اعالنه/ الكوخ الذهبي للمقاولت العامة اجلن�صية :المارات   
عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/06 املوافق  الربعاء  يوم 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�صورا 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/9/25
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى 2013/1946 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ حممد ابو �صيد ليت عبيد الرحمن اجلن�صية:بنغالدي�س مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  الكهربائية  لعمال  املذنب  موؤ�ص�صة 
الكهربائية  لعمال  املذنب  موؤ�ص�صة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر   عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/11/06 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/01
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2566 عم جز- م ع- ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�صية:  عبداجلليل  ح�صني  جنمول  مدعي/ 
الدعوى:  المارات مو�صوع  اجلن�صية:  ذ.م.م  الديكور  الباروين لعمال  اخلط 
ذ.م.م  الديكور  لعمال  الباروين  اخلط  اعالنه/   املطلوب  عمالية   م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر   عنوانه:  المارات   اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/11/06 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/01
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2173 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ لودون مياه حممد منفور اهلل اجلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: مهر 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  ال�صيانة  ملقاولت 
المارات    اجلن�صية:  العامة  ال�صيانة  ملقاولت  مهر  اعالنه/  املطلوب  عمالية  
عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/11/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  مول  مزيد  زايد-  بن  حممد 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/09
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ 2013/11/3    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/899 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/

غامن را�صد غامن ال�صويدي اجلن�صية: المارات    وطلب الت�صديق على التوقيع 
يف حمرر يت�صمن :تنازل يف ال�صم التجاري )القطيف للخياطة  ( واملرخ�صة 
وامل�صجل   )567( امل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن 
لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل:فاطمة حممد هيكل حممد مراد 
�صيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم��ارات  اجلن�صية: 
بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10935 بتاريخ 2013/11/3     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                         اىل املدعي عليه/ ديتيتك�س كرو خلدمات احلرا�صه �س.ذم.م  جمهول 
حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/11/6 ال�صاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  بال�صافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
3769/2013/13
3771/2013/13
3370/2013/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
رحمن نا�صر نا�صر علي خان
حممد و�صيم اجاز اجاز احمد

حممد عرفان عبدالروؤوف

مبلغ املطالبة
10400 درهم �صامل تذكرة العودة
10400 درهم �صامل تذكرة العودة
10400 درهم �صامل تذكرة العودة

العدد  10935 بتاريخ 2013/11/3    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/حازم 
)تنازل  يت�صمن  حمرر  على  الت�صديق  وطلب  �صوريا     اجلن�صية:  الباظة  الدين  نور 
عن جزء من ح�صته بن�صبة 51%(   يف ال�صم التجاري )الهواج�س ملقاولت ال�شباغ 
 550419 رق��م   ال�صارقة رخ�صة جتارية  القت�صادية يف  التنمية  دائ��رة  واملرخ�س من   )
 / ال�صيدة  اىل  بخورفكان   القت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف   2007/2/26 بتاريخ  ال�صادر 
لت�صبح   %51 بن�صبة  الم���ارات  اجلن�صية:  ال��زي��ودي  خمي�س  عبداهلل  معيوف  م�صطفى 
القانوين  ال�صكل  بن�صبة 49% وتغيري  الدين الباظه اجلن�صية: �صوريا  ح�صة حازم نور 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  حم���دودة.     م�صئولية  ذات  �صركة  اىل  فردية  موؤ�ص�صة  من 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صان يف املحرر 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي     
الكاتب العدل  

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10935 بتاريخ 2013/11/3   
     �سالون مريكوري لل�سيدات- ذ.م.م

: ���ص��ال��ون م��ريك��وري  اع���اله ه��ي  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��ان   نعلن للجميع 
لل�صيدات /ذ.م.م -�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  تا�ص�صت يف امارة عجمان 
مبوجب قانون ال�صركات الحتادي  رقم  )8( ل�صنة )1984( وتعديالته 
مرخ�صة يف بلدية عجمان و�صجلته بالبلدية  حتت رقم )57587( وقد 

قرر ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صادة.
  جمال لتدقيق احل�شابات     

التقدم  او اعرتا�س   م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�صفي 
ن�صر العالن وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:7447771  ، 

�س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10935 بتاريخ 2013/11/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: ام جي ترابيك للتجارة  )�س. ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 3 ملك عبدالرحمن عبداهلل علي- ال�صغاية  ال�صكل القانوين: 
التجاري:  بال�صجل  القيد  رق��م    569881 الرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات 
التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   74365
قرار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف 
ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2013/9/08 وامل��وث��ق 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/9/08
الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون  العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا- 
بر دبي- هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10935 بتاريخ 2013/11/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
ه��ات��ف  04-3215355  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا-  ال��ع��ن��وان: مكتب 1001 ملك مركز 
فاك�س: 3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  ام جي ترابيك للتجارة )�س. 
ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/9/08 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/9/08  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         يف الدعوى رقم 2013/464 جتاري جزئي    

املدعى عليه: وليد زهري ترعاين  
املقامة من : بنك ام القيوين الوطني �س م ع 

مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية حتت رقم 
2013/464 جتاري جزئي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا 
املحاكم،   امام  اخلربة  اعمال  بخ�صو�س   1992 ل�صنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمال 
ندعوكم حل�صور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا 
ال�صاعة  متام  يف   2013/11/7 املوافق  اخلمي�س  يو  وذلك  ادناه  املو�صح  العنوان  على 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  اح�صار  منكم  ويرجى  12.00�صباحا 

ح�صوركم لالجتماع.
دبي- مركز حمر عني - مدخل رقم 8- الطابق الرابع

  هاتف 2527888-04 فاك�س : 04-2698876
 اخلبري احل�صابي وامل�صريف: حممد �صعيد ال�صريف    

اعالن اجتماع خربة

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         يف الدعوى رقم 2012/3263 جتاري كلي    

املدعى عليها: �صركة راج�صري ليمتد  
املدون  امل�صريف  اخلبري  مبكتب  املقرر  اخلربة  اجتماع  اىل  احل�صور  يرجى 
ادناه وذلك يوم الثالثاء ال�صاعة العا�صرة �صباحا املوافق 2013/11/5 وذلك 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من �صركة اك�صي انف�صتمنت ليمتد- 
ال�صارقة املنطقة احلرة- احلمرية. بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات- القرهود- 
بناية ال�صم�س امل�صيئة مقابل كراج الطاير لل�صيارات الدور الول مكتب رقم 

112- هاتف رقم 3830100-04 فاك�س 04-2833622
 اخلبري امل�صريف / حممد كامل عريان
قيد رقم 277
بيت املعرفة لتدقيق احل�صبات

اعالن اجتماع خربة

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1371 جت جز- م ت- ب-اأظ

اهلل  جاد  �صليمان  ال�صيد/  وميثلها  العامة  للمقاولت  البداع  ركن  مدعي/ 
اجلن�صية: المارات مدعي عليه: هاين زكريا عبدالقادر حممد علي اجلن�صية: 
املطلوب اعالنه/هاين  الدعوى: مطالبة مالية 10.000 درهم  م�صر  مو�صوع 
زكريا عبدالقادر حممد علي اجلن�صية: م�صر عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي 
املوافق 2013/12/9  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  الدعوى  اقام 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة     البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/10/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن بالن�سر 

ام��ام  املنظورة  اب��ت��دائ��ي(   2013/2546( رق��م  ال��دع��وى  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية واملرفوعة من املدعى عليها/موؤ�ص�صة 
مالكها/  وميثلها  الهند�صية  وال�صت�صارات  للعمارة  البياتى  مكتب 
ال�����ص��ي��د مثنى ج��م��ال ع��ب��داهلل ، اع��الن��ه��ا ن�����ص��راً، وق���د حت���دد لنظر 
ال�صاعة  املوافق 2013/11/11 يف متام  الثنني  يوم  الدعوى جلل�صة 
اآل نهيان وذلك على  01.00 ظهرا يف مقر اللجنة  الكائن مبع�صكر 

نفقة املدعية/ موؤ�ص�صة متكن العقارية.   
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن بالن�سر 

املدعي: را�صد حممد عبداهلل املزروعي 
املدعى عليه: عبدالرحمن عبدالقادر حممد املال 

 تقرر يف الق�صية رقم )2013/1725 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة 
را�صد حممد  واملرفوعة من /  املنازعات اليجارية )اللجنة اخلام�صة(  ف�س 
حممد  عبدالقادر  عبدالرحمن  عليه/  امل��دع��ى  لع��الن  امل��زروع��ي-  ع��ب��داهلل 
ال�صاعة  يف   2013/11/20 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  حل�صور  ن�صرا-   امل��ال- 
06.00 م�صاًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �صارع الدفاع- منطقة مع�صكر 
وذل��ك على  الول-  الطابق  ال��زواج فيال رقم 2-  نهيان- بجانب �صندوق  ال 

نفقة املدعي.
ق�سم قلم الق�سايا 
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن بالن�سر 

املدعي: املكتب اخلا�س ل�صمو ال�صيخ/ طحنون بن حممد اآل نهيان  
املدعى عليه: عادل �صعيد فا�صل ف�صل  الربيكي  

 تقرر يف الق�صية رقم )2013/1598 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة 
ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة اخلام�صة( واملرفوعة من / املكتب اخلا�س 
عليه/عادل  امل��دع��ى  لع��الن  نهيان-  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�صيخ/  ل�صمو 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  ن�صرا-   حل�صور جل�صة  الربيكي-  فا�صل ف�صل  �صعيد 
ابوظبي-  يف  الكائن  اللجنة  مقر  يف  م�صاًء   06.00 ال�صاعة  يف   2013/11/13
رقم  ال��زواج فيال  بجانب �صندوق  نهيان-  ال  الدفاع- منطقة مع�صكر  �صارع 

2- الطابق الول- وذلك على نفقة املدعي.
ق�سم قلم الق�سايا 
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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حتقق ال�صرطة المريكية يف دوافع �صاب النار اطلق النار من ر�صا�س 
امن  رج��ل  ا�صفر عن مقتل  ما  ال��دويل  لو�س اجنلي�س  داخ��ل مطار 

وت�صبب يف حالة من الفو�صى وا�صطراب حركة املالحة اجلوية.
فتح  بعدما  للهرب  هلع  بحالة  ا�صيبوا  ال��ذي��ن  امل�صافرون  وت��داف��ع 
ال�صاب الذي قالت ال�صرطة انه يدعى بول انتوين �صيان�صيا 23 عاما 
النار عند نقطة للمراقبة المنية يف املطار وقام �صيان�صيا بعد ذلك 
مبتابعة �صريه اىل مبنى للركاب بحثا عن �صحايا جدد قبل ان تتمكن 
ال�صرطة من توقيفه بعد اطالق النار عليه وجرحه وهو اول موظف 
الوكالة  ادائ��ه واجبه يف تاريخ هذه  اثناء  النقل يقتل  يف وكالة امن 
الفدرالية التي تاأ�ص�صت اثر هجمات احلادي ع�صر من ايلول �صبتمرب 
2001. وادى اطالق النار من قبل ال�صاب اىل �صقوط �صبعة جرحى 
اي�صا وقال رئي�س بلدية لو�س اجنلي�س ايريك غار�صيتي ان �صيان�صيا 

كان يحمل كمية كبرية من الذخرية عندما مت توقيفه.
وذك����رت ���ص��رط��ة امل��ط��ار ان مطلق ال��ن��ار ك���ان م��ع��ه اك���ر م��ن 100 
ر�صا�صة كانت كافية بكل ما للكلمة من معنى لقتل كل الذين كانوا 
ال�صرطة  تتحرك  مل  ل��و  ان��ه  وا�صافت  امل��غ��ادرة  �صالة  يف  موجودين 
لكانت هناك ا�صرار اكرب بكثري . وافادت معلومات ان �صيان�صيا كان 
�صاخطا ويعاين من الوحدة. لكن مكتب التحقيقات الفدرايل اف بي 
اآي مل ي�صتبعد ان يكون عمله هذا ارهابيا وقال قائد �صرطة املطار 
باتريك غانون ان �صيان�صيا الذي يقيم يف لو�س اجنلي�س دخل مبنى 
الركاب الرقم 3 يف املطار عند ال�صاعة 09،20 16،20 ت غ واخرج 
بندقية ر�صا�صة وبداأ باطالق النار على املوجودين وا�صاف انه دخل 

بعد ذلك اىل منطقة التفتي�س ووا�صل اطالق النار .
 

مهاجرا غري   92 ملقتل  اأي��ام  احل��داد ثالثة  النيجر  اأعلنت حكومة 
اأ�صواأ كارثة من نوعها ت�صهدها البالد  �صرعي عط�صا بال�صحراء يف 
منذ �صنوات واأعربت احلكومة عن �صدمتها ال�صديدة ب�صبب الكارثة 
احلكومة  اأم��رت  كما   . املفجوعة  للعائالت  احل��ارة  تعازيها  وقدمت 
باإغالق فوري ملخيمات املهاجرين غري ال�صرعيني يف اأغاديز ب�صمال 
املهاجرين  تهريب  لعمليات  املنفذين  مبالحقة  وت��وع��دت  ال��ب��الد 
فران�صي�صكو  الفاتيكان  بابا  دع��ا  جهته  من  للمحاكمة.  وتقدميهم 
اجلوع  ب�صبب  ق�صوا  الذين  ال�صحايا  اأج��ل  من  ال�صالة  اإىل  الأول 
والعط�س والتعب يف �صعيهم لإيجاد ظروف حياة اأف�صل ، كما طالب 
الذين  الناجني  مل�صلحة  القانونية  الإج�����راءات  باتخاذ  بالتعجيل 
ت�صيق بهم مراكز ال�صتقبال . ياأتي ذلك بعد العثور على جثث 87 
مهاجرا يف �صحراء النيجر على بعد ع�صرة كيلومرتات عن احلدود 
اإليهم  ام��راأة و�صبعة رجال ي�صاف  48 طفال و32  اجلزائرية، هم 
جثث خم�س ن�صاء من املجموعة نف�صها اكت�صفها جي�س النيجر قبل 
ذلك، ليكون املجموع 92 �صخ�صا ق�صى معظمهم من العط�س منذ 
مطلع اأكتوبر-ت�صرين الأول يف رحلة مميتة اإىل اجلزائر. وعر على 
احليوانات،  نه�صتها  وبع�صها  حتللها  بعد  مروعة  �صورة  يف  اجلثث 
احلكومية  ب�صري  درع  منظمة  يف  امل�����ص��وؤول  احل�صن  امل�صطفى  وف��ق 
الذي انتقل اإىل املكان وقال اإن اجلثث وجدت يف اأماكن خمتلفة يف 
حميط ع�صرين كيلومرتا يف جمموعات �صغرية جمتمعة ومتفرقة، 
واأ�صاف اأن معظم الأطفال فتيات مت التعرف عليهن عرب اأ�صاور كن 
ودفنت  �صاعات،  �صبع  اجلثث  اكت�صاف  عملية  وا�صتغرقت  يرتدينها، 

طبقا لل�صعائر الإ�صالمية.

عوا�ضم

لو�ص �جنلي�ص

�لنيجر

قطر تدين بناء وحدات ا�شتيطانية يف القد�س 

خماوف اإ�صرائيلية من انفجار بعد ف�صل املفاو�صات وقتل االأمل 

•• �ضنعاء-وكاالت:

يف حماولة ل�صتئناف ن�صاطه، عاود تنظيم القاعدة يف اليمن �صن عملياته على قوات 
اجلي�س يف حمافظة اأبني بجنوب البالد بعد اأن اأُجرب على مغادرتها يف العام املا�صي، 
ح�صب م�صوؤولني حكوميني و�صيا�صيني. ووفق م�صادر حملية يف اأبني، فاإن عنا�صر 
من منا�صري وم�صلحي ما يعرف بتنظيم اأن�صار ال�صريعة املرتبط بتنظيم القاعدة 
واملحفد وع��دد من  اأح��ور  ب�صكل لفت موؤخرا يف مديريات  �صّعدوا من حتركاتهم 
املناطق املتاخمة لها. وكان م�صلحون ي�صتبه يف انتمائهم لتنظيم القاعدة نفذوا اأول 
اأم�س اخلمي�س هجوما على حاجز اأمني مبديرية اأحور مبحافظة اأبني، مما اأ�صفر 
عن �صقوط �صحايا من جنود اجلي�س اليمني بني قتيل وجريح. وبينما يرى بع�س 
ال�صيا�صيني وامل�صوؤولني اأن هذه التطورات توؤكد اأن التنظيم متكن من العودة بقوة 
للمحافظة، يرف�س مراقبون هذا التف�صري ويربطون الهجمات الأخرية بالنفالت 
بع�س  اإف���ادات  وح�صب  ال�صيا�صي.  امل�صهد  يف  املت�صارعة  الأط���راف  وجت��اذب  الأمني 
تنفيذ هجوم اخلمي�س  �صاعات من  القاعدة قبل  �صوهد عدد من عنا�صر  ال�صكان، 

يتحركون يف جنوب اأحور على منت �صيارتني حتمالن اأ�صلحة ر�صا�صة.

تاأهب اأمني يف باك�صتان عقب مقتل زعيم طالبان اإطلق خمط�فنينْ اأملانيني وت�قيفهما بتهمة خمدرات يف لبنان 
جمهولون اقدموا ليل اجلمعة على خطف الملانيني م�صتخدمني �صيارة رباعية 
اأ���ص��دق��اء املخطوفني للمطالبة  ب��اأح��د  ات�����ص��ال  ال��دف��ع، واج����روا يف وق��ت لح��ق 
الق�صية  ان  امني لبناين لوكالة فران�س بر�س ليال  بفدية مالية. واكد م�صدر 
املت�صل ب�صديق  ان  ، مو�صحا  �صيا�صية دوافعها مالية  تبدو جرمية خطف غري 
اآلف دولر  ي���ورو )ث��م��ان��ي��ة  اآلف  امل��خ��ط��وف��ني ط��ل��ب ف��دي��ة م��ال��ي��ة ق��دره��ا �صتة 
عمليات  م��ن  العديد  �صوريا  م��ع  احل��دودي��ة  البقاع  منطقة  وت�صهد   . ام��ريك��ي( 
بانت�صار زراعة  املنطقة  التي غالبا ما تكون دوافعها مالية. كما تعرف  اخلطف 
والقوى  اللبناين  اجلي�س  ويقوم  وا�صع  نطاق  على  املخدرات  وجت��ارة  احل�صي�صة 
المنية بحمالت دورية لتلف هذه املزروعات وتوقيف املتورطني يف جتارتها، ال 
ان املزارعني يوؤكدون انهم �صي�صتمرون يف ذلك طاملا مل توفر الدولة لهم زراعات 
مت  حني   ،2011 العام  منذ  لبنان  يف  اجانب  يخطف  الوىل  امل��رة  وه��ي  بديلة 

خطف �صبعة ا�صتونيني يف البقاع قبل ان يطلق �صراحهم بعد اربعة ا�صهر.

•• بريوت-ا ف ب:

�صرق  �صمال  يد م�صلحني جمهولني يف  اللذين خطفا على  الملانيني  اأف��رج عن 
لبنان ال ان القوى المنية اوقفتهما بعد ذلك بتهمة جتارة املخدرات، بح�صب ما 
افادت الوكالة الوطنية الر�صمية لالعالم ال�صبت. وقالت الوكالة انه مت الفراج 
ال�صمايل م�صاء  البقاع  عن املخطوفني الملانيني بعدما مت خطفهما يف منطقة 
ام�س ، من دون ان تو�صح الطريقة التي مت بها ذلك. وا�صافت ان وحدة ال�صرطة 
بتهمة  الف��راج عنهما  بعد  الملانيني  اوقفت  الداخلي  المن  الق�صائية يف قوى 
قالت متحدثة  وم��ن جهتها،  وتعمل على مالحقة اخلاطفني  امل��خ��درات  جت��ارة 
با�صم وزارة اخلارجية الملانية لوكالة فران�س بر�س ان الملانيني موجودان حاليا 
يف ايدي ال�صرطة اللبنانية وا�صافت ان الوزارة وال�صفارة يف بريوت تتوليان هذا 
المر، وهما على توا�صل مع الملانيني وكل اجلهات املخت�صة . وكان م�صلحون 

القاعدة حتاول ا�صتئناف اعتداءاتها على اجلي�س اليمني

ال�صتيطاين  الت�صعيد  ع��ل��ى  ردا 
وي����رى اأب����و ���ص��ري��ة اأن امل��ف��او���ص��ات 
الأج�����واء  ت��وت��ر  اإىل  اإل  ت�����وؤدي  ل 
الفل�صطيني،  اجل��ان��ب  يف  خ��ا���ص��ة 
امل����وق����ف  �����ص����ع����ف  اإىل  م���������ص����ريا 
ال����دويل وم�����ص��ددا ع��ل��ى اأن اخل��ي��ار 
هو  للفل�صطينيني  الإ�صرتاتيجي 
ال��ت��ح��رر م���ن الح���ت���الل ب��ال��ط��رق 
امل�������ص���روع���ة وي���الح���ظ ال�����ص��ح��ف��ي 
الفل�صطينيني  اأن  دراغ��م��ة  حممد 
ي�صتقبلون �صل�صلة م�صاريع التو�صع 
للمفاو�صات  املرافقة  ال�صتيطاين 
بكثري م��ن الإح��ب��اط وال��ي��اأ���س من 

العملية ال�صلمية.
الفل�صطيني  اجلمهور  اأن  ويو�صح 
اأي  حتقق  ل��ن  املفاو�صات  اأن  ي��رى 
غ��ري معنية  اإ���ص��رائ��ي��ل  واأن  ت��ق��دم، 
ب��ح��ل ال��دول��ت��ني وي�����ص��دد دراغ��م��ة 
اأبيب هو  اأن كل ما تريده تل  على 
الأر���س،  على  ال�صتيالء  موا�صلة 
والت�صييق على املواطنني لدفعهم 

اإىل الرحيل.
وطنية  ج��ه��ات  ع��دة  اأن  اإىل  وينبه 
ال���ق���ي���ادة  اإىل  ان����ت����ق����ادات  ت����وج����ه 
الفل�صطينية، معتربة اأن املفاو�صات 
التو�صع  مل��وا���ص��ل��ة  وغ��ط��اء  عقيمة 
ال���ص��ت��ي��ط��اين وذّك����ر دراغ���م���ة ب��اأن 
تطالب  اأخ���رى  فل�صطينية  جهات 
ب��ر���ص��م اخل����ي����ارات ال��وط��ن��ي��ة دون 
اإىل  كالتوجه  للمفاو�صات،  اعتبار 
بانتفا�صة  القيام  اأو  املتحدة  الأمم 
�صعبية �صلمية ومن جهتها، اكتفت 

•• القد�ص املحتلة-الدوحة-وكاالت:
ب�����ع�����د ت�����ع�����ر امل������ف������او�������ص������ات ب���ني 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني والإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني 
بنيامني  ح��ك��وم��ة  اإ����ص���رار  نتيجة 
م�صاريع  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى  ن��ت��ن��ي��اه��و 
ال���ص��ت��ي��ط��ان، ي���ح���ذر اإع���الم���ي���ون 
احتمال  م��ن  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  و�صا�صة 
ما  ب�صبب  ك��ب��ري  ان��ف��ج��ار  ح�����ص��ول 
ل���دى ال�صعب  ���ص��م��وه ق��ت��ل الأم�����ل 

الفل�صطيني.
وت��ع��ت��رب اأو����ص���اط غ��ري ر���ص��م��ي��ة اأن 
م�����ص��ادق��ة ح��ك��وم��ة اإ���ص��رائ��ي��ل على 
ا�صتيطانية  وح����دة   1500 ب��ن��اء 
دليل  املحتلة  ال��ق��د���س  يف  ج��دي��دة 
اآخ�������ر ع���ل���ى ع���ب���ث���ي���ة امل���ف���او����ص���ات 

ال�صيا�صية اجلارية.
وي�������ح�������ذر ال�����رئ�����ي�����������س ال���������ص����اب����ق 
)�صاباك(  الإ�صرائيلية  للمخابرات 
ي�����وف�����ال دي�������ص���ك���ني م�����ن اح���ت���م���ال 
ح�������ص���ول ان���ف���ج���ار ك���ب���ري ن��ت��ي��ج��ة 
الربيع  واأج����واء  امل��ف��او���ص��ات  ف�صل 
ال�صرارة  تفادي  اإىل  داعيا  العربي، 
ب��خ��ل��ق الأم�����ل ك���اإط���الق الأ����ص���رى 

الفل�صطينيني.
الإخباري  واينت  ملوقع  ويف حديث 
ت���وت���را  اأن  اإىل  دي�����ص��ك��ني  ي�����ص��ري 
لدى  يرتاكمان  كبريين  واإحباطا 
اأه�������ايل ال�����ص��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة ج����راء 
اأرا�صيهم  ا�صتمرار ال�صتيالء على 

وبناء امل�صتوطنات عليها.
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني  اأن  اإىل  وي���ن���ب���ه 

ال�صتيطان  على  ع��الوة  ي��ك��اب��دون 
واع������ت������داءات امل�����ص��ت��وط��ن��ني اأزم�����ة 
اأرا�صيهم  اأن  اقت�صادية، وي�صعرون 
ي��وم��ي��ا واأن ح��ل��م دول��ت��ه��م  ت�����ص��رق 

يبتعد.
ك��م��ا ي��ح��ذر ع�����ص��و ال��ك��ن��ي�����ص��ت عن 
روزن��ط��ال من  العمل ميكي  ح��زب 
خ���ط���ورة ا���ص��ت��م��رار ال���ص��ت��ي��ط��ان.، 
وي���ق���ول يف ح���دي���ث ل��ل��ج��زي��رة نت 
اإن ن��ت��ن��ي��اه��و ي��ل��ح��ق ���ص��ررا ف��ادح��ا 
امل�صاريع  خ���الل  م��ن  ب��امل��ف��او���ص��ات 

ال�صتيطانية املعلنة.
ال�����ص��ل��ط��ة  رئ��ي�����س  اأن  ي����رى  ل��ك��ن��ه 
الفل�صطينية حممود عبا�س ي�صيء 
اأي�����ص��ا ع��رب حملة  امل��ف��او���ص��ات  اإىل 
دولية يقودها اإىل مقاطعة �صركات 
ال��ط��رف��ني  اأن  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة وي����رى 
املفاو�صات عقيمة قبل  اأن  يدركان 
ي��وؤدي  اأن  يخ�صيان  لكنهما  بدئها، 
لكليهما،  قا�صية  نتائج  اإىل  ف�صلها 
قائال يبدو اأن اأحدا لن يقوى على 
ال��و���ص��ي��ك وتعك�س  م��ن��ع الن��ف��ج��ار 
م����ق����الت ال���������راأي خ��ي��ب��ة ال�������ص���ارع 
حيث  املفاو�صات  من  الفل�صطيني 
ت�����ص��اع��ف ع���دد امل�����ص��ت��وط��ن��ني منذ 
ث��الث��ة   1993 ع�����ام  ان���ط���الق���ه���ا 
امل�صتوطنني  ع���دد  وي��ب��ل��غ  م�����رات. 

حاليا ن�صف مليون يهودي.
ويف مقال بعنوان مفاو�صات عبثية 
ن�صرته �صحيفة الأيام ام�س، يدعو 
الرئي�س  �صرية  اأب��و  رج��ب  الكاتب 
حممود عبا�س اإىل وقف املفاو�صات 

اخلارجية، لوكالة الأنباء القطرية 
ق��رار  اأن  ال�صبت،  )ق��ن��ا(  الر�صمية 
الإ���ص��ت��ي��ط��ان الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ال���ذي 
�صدر يف 30 ت�صرين الأول-اأكتوبر 
امل���ا����ص���ي، ي�����ص��ك��ل خ���رق���ا ل��ل��ق��ان��ون 
الدويل، وحتدياً للمجتمع الدويل 
حتاول اإ�صرائيل من خالله فر�س 
اأم������ر واق������ع ج����غ����رايف ج���دي���د ف��ى 

القد�س املحتلة .
وا�صاف اأن املمار�صات الإ�صتيطانية 

الفل�صطينية  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة 
ب��ب��ي��ان اأ����ص���درت���ه ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة 
هددت فيه باتخاذ �صل�صلة اإجراءات 
الأي��ام  يف  طبيعتها  ع��ن  تف�صح  مل 
امل�صالح  اأجل حماية  القريبة، من 
الوطنية الفل�صطينية اإزاء موجات 

ا�صتيطانية متتالية.
وتزامن البيان مع تردد اأنباء تفيد 
باأن م�صوؤول ملف املفاو�صات �صائب 
للرئي�س  ا�صتقالته  ق��دم  ع��ري��ق��ات 

عريقات  من  مقربني  لكن  عبا�س 
اإنهم  ق��ال��وا  حت��دث��وا معه م��وؤخ��را 
تقدمي  ينوي  اأن��ه  منه  ي�صمعوا  مل 

ا�صتقالته، ح�صب بع�س الأنباء.
ق����رار  ق����ط����ر،  اأدان���������ت  ذل�������ك،  اىل 
احل���ك���وم���ة الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ب��ب��ن��اء 
1500 وحدة ا�صتيطانية جديدة 
مب�����ص��ت��وط��ن��ة رام�������ات ���ص��ل��وم��و يف 

مدينة القد�س.
وق������ال م�������ص���در م�������ص���وؤول ب������وزارة 

•• ا�ضالم اباد-وكاالت:

زعيم  مقتل  تاأهب عقب  حالة  الباك�صتانية يف  الأم��ن  ق��وات  و�صعت 
طيار  دون  اأمريكية  طائرة  �صنتها  غ��ارة  يف  طالبان-باك�صتان  حركة 
اتخذت  ال�صلطات  اإن  �صي  ب��ي  ب��ي  ل���  باك�صتاين  اأم��ن��ي  م�صوؤول  وق��ال 
على  ردا  احلركة  ت�صنها  قد  هجمات  لأي  حت�صبا  الإج����راءات،  كافة 
اإن جثمان حم�صود  باك�صتان  اإع��الم يف  و�صائل  مقتل زعيمها وتقول 
دفن يف مكان غري معلوم يف �صمايل وزير�صتان واأكد وزير الداخلية 
جهود  قّو�س  حم�صود  مقتل  اأن  خان  علي  ن��زار  �صودري  الباك�صتاين 
احلكومة لعقد حمادثات �صالم مع امل�صلحني واأ�صار خان اإىل اأن وفدا 
اإىل �صمال وزير�صتان لالجتماع مع  ال�صفر  حكوميا كان على و�صك 

زعيم طالبان. وقال قادة بحركة طالبان الباك�صتانية وم�صادر امنية 
زعيمها  ليخلف  �صعيد  فيها خان  الثاين  الرجل  اختارت  ان احلركة 
بال  امريكية  طائرة  �صنته  هجوم  يف  قتل  ال��ذي  حم�صود  اهلل  حكيم 
اأن �صعيد العقل املدبر للهجوم على �صجن يف �صمال  طيار. ويعتقد  
غ���رب ب��اك�����ص��ت��ان ا���ص��ف��ر ع��ن حت��ري��ر ع��ن ن��ح��و 400 �صجني يف ع��ام 
نف�س  الباك�صتانية يف  للقوات اجلوية  والهجوم على قاعدة   2012
جنازة  حل�صور  الباك�صتانية  طالبان  حركة  مقاتلو  جتمع  و  العام. 
ودعوا  بالهجوم  الباك�صتانيني  ال�صا�صة  بع�س  ندد  حني  يف  حم�صود 
اىل قطع خطوط المداد المريكية اىل افغان�صتان وكان م�صوؤولون 
امنيون يف باك�صتان اعلنوا اأن حكيم اهلل حم�صود وثالثة اخرين قتلوا 

اجلمعة يف معقل طالبان يف مريان �صاه يف �صمال غرب البالد.

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/املحامي 
كلداري وم�صاركوه)حمامون وم�صت�صارون قانونيون

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم:156055       بتاريخ:2011/4/19 م
با�ص��م:�صركة فان�س - اي ان �صي

وعنوانه:6550 كاتيال - اي يف اي - �صايرب�س - كالفورنيا - 90630
وذلك لتمييز الب�صائع:

احلقائب وحقائب التو�صيب ، اجللود ، واجللود املقلدة غري املدرجة يف فئات اخرى ، جلود احليوانات ، جذوع 
حقائب ال�صفر واملظالت ، الع�صي ، ال�صياط وال�صروج .  

الواقعة بالفئة:18
و�صف العالمة:�صورة حلذاء مر�صومة ب�صكل مميز.

ال�ص��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/املحامي 
كلداري وم�صاركوه)حمامون وم�صت�صارون قانونيون

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم:156057       بتاريخ:2011/4/19 م
با�ص��م:�صركة فان�س - اي ان �صي

وعنوانه:6550 كاتيال - اي يف اي - �صايرب�س - كالفورنيا - 90630
وذلك لتمييز الب�صائع:

احلقائب وحقائب الظهر .  
الواقعة بالفئة:18

و�صف العالمة:�صورة لكب�س النعل اخلارجي .
ال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/املحامي 
كلداري وم�صاركوه)حمامون وم�صت�صارون قانونيون

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم:155228       بتاريخ:2011/4/3 م
با�ص��م:�صركة امريكان نايلز جي ام بي ات�س

وعنوانه:والد مي�صرتا�صي 76080935 ميونخ ، املانيا
وذلك لتمييز ب�صائع

م�صتح�صرات   ، الن�صائية  امل�صتح�صرات  و  التجميل  وم�صتح�صرات  العطرية  وال��زي��وت  والعطور  ال�صابون 
وم�صتح�صرات  الب�صرة  كرميات   ، للحمامات  التجميل  وم�صتح�صرات  احلاجبني  اق��الم   ، احلاجب  جتميل 
التجميل والرمو�س ال�صناعية ، الظافر ، م�صمار الورني�س ، واحمر ال�صفاه ، واقنعة اجلمال ، وم�صتح�صرات 
والكرميات  م�صتح�صرات احلالقة  للرجال ل�صيما  التجميل  وم�صتح�صرات  التخ�صي�س  التجميل لغرا�س 

وكرميات الب�صرة وم�صتح�صرات ال�صعر وال�صامبو وتلوينات ال�صعر.  
الواقعة بالفئة:03

و�صف العالمة:العالمة التجارية ANNY مكتوبة بحروف لتينية باخلط ال�صود.
ال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/املحامي 
كلداري وم�صاركوه)حمامون وم�صت�صارون قانونيون

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم:141408       بتاريخ:2010/4/18 م
با�ص��م:�صركة هزار لت�صميم الزياء ذ.م.م

وعنوانه:المارات العربية املتحدة - دبي - طريق �صاطئ جمريا - ����س.ب:29823 - ه��ات��ف:043948666 - 
فاك�س:043948838

وذلك لتمييز:
عر�س ال�صلع على و�صائل العالم لغايات البيع بالتجزئة ، خدمات عر�س عامة.  

الواقعة بالفئة:35
و�صف العالمة:كلمة HAZAR مكتوبة بحروف لتينية باللون ال�صود بالطريقة العادية وحتتها جملة 

ال�صود. باخلط  لتينية  بحروف  مكتوبة   HAUTE COUTURE
ال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  نوفمرب 2013 العدد 10935

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2092 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك الحتاد الوطني اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: عارف ح�صني طالب 
حجز     و�صحه  حق  ثبوت  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  املن�صوري  ح�صني 
املطلوب اعالنه/   عارف ح�صني طالب ح�صني املن�صوري اجلن�صية: المارات   عنوانه: 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر 
املوافق 2013/11/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة التجارية   �صباحاً 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �صخ�صيا  مبع�صكر 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  598/ 2012 -مد ين - م ر-  �ض- اأظ

امل�صتاأنف : منجور العلم ابو �صريف اجلن�صية: بنغالدي�س امل�صتاأنف عليه: عنايت 
نور احلق عبدالغفور عبدالغفور اجلن�صية: بنغالدي�س مو�صوع ال�صتئناف : 
تعديل احلكم امل�صتاأنف باأداء مبلغ 21200 درهم  املطلوب اعالنه/ عنايت نور 
ان  مبا  بالن�صر  العنوان:  بنغالدي�س  اجلن�صية:  عبدالغفور  عبدالغفور  احلق 
امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف 2012/598 مدين -م ر-�س-اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم 
الثنني املوافق 2013/11/11 لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 9.30 �صباحا 
امام الدائرة الوىل حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة-دائرة الق�صاء �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1044/ 2013 -عمايل - م ع-  �ض- اأظ

امل�صتاأنف : حممد بختيار نور احمد ميمرب اجلن�صية: بنغالدي�س  امل�صتاأنف عليه: 
ركن املروج للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارا ت مو�صوع ال�صتئناف : 
تعديل احلكم يف امل�صتحقات العمالية املطلوب اعالنه/ ركن املروج للمقاولت 
العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات العنوان: بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف 
احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1951 عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد لنظره 
ال�صاعة  املوافق 2013/11/05 لذا فانت مكلف باحل�صور  الثالثاء  جل�صة يوم 
9.30 �صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة- �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1068/ 2013 -عمايل - م ع-  �ض- اأظ

امل�صتاأنف : ا�صامة ال�صيد حجازي عو�س اجلن�صية: م�صر  امل�صتاأنف عليه: لنتانا 
 : العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات مو�صوع ال�صتئناف  للمقاولت وال�صيانة 
ا�صتئناف على كامل مبلغ احلكم املطلوب اعالنه/ لنتانا للمقاولت وال�صيانة 
العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات   العنوان: بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف 
احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1908 عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد لنظره 
ال�صاعة  املوافق 2013/11/05 لذا فانت مكلف باحل�صور  الثالثاء  جل�صة يوم 
9.30 �صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة- �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
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•• انقرة-ا ف ب:

ذك����رت ال�����ص��ف��ارة الم��ريك��ي��ة يف ان��ق��رة ال�����ص��ب��ت ان 
اجرى  المريكية  الدفاع  وزارة  يف  كبريا  م�صوؤول 
عن  وا�صنطن  اع��رب��ت  ان  بعد  تركيا  يف  حم��ادث��ات 
خم����اوف ج��دي��ة ب�����ص��ن ع����زم ان���ق���رة ����ص���راء ان��ظ��م��ة 
�صواريخ طويلة املدى من ال�صني. واعلنت تركيا يف 
ال�صركة  انها جتري مفاو�صات مع  ايلول-�صبتمرب 
ال�صينية للمعدات الدقيقة والت�صدير وال�صترياد 
اك�صبورت  ام��ب��ورت  ما�صيري  بري�صيجن  )ت�صاينا 
م�صادة  ���ص��واري��خ  نظام  اول  ل�صراء  كوربوري�صن( 

للطريان بعيدة املدى. 

واث������ارت ه����ذه اخل���ط���وة ان���زع���اج ح��ل��ف��اء ت��رك��ي��ا يف 
التي  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  خا�صة  الطل�صي  احل��ل��ف 
ب�صبب  ال�صينية  ال�����ص��رك��ة  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  ف��ر���ص��ت 
بينها ا�صلحة وتكنولوجيا �صواريخ ليران و�صوريا. 
و����ص���رح امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال�����ص��ف��ارة الم���ريك���ي���ة يف 
ان��ق��رة ت.ج. غ��روب��ي�����ص��ا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان 
ميلر  جيم  ال�صيا�صة  ل�صوؤون  الدفاع  وزي��ر  م�صاعد 
ق�صايا  ح��ول  ثنائية  م�����ص��اورات  لج���راء  تركيا  زار 
والعالقات  �صوريا  ذل��ك  يف  مب��ا  املنطقة  يف  الم���ن 
و�صراكتنا  الثنائية،  المريكية  الرتكية  الدفاعية 
ال�صفري المريكي يف  . وكان  مع احللف الطل�صي 
املا�صي  ال�صهر  اعلن  ريكياردوين  فرن�صي�س  تركيا 

مع  ات��ف��اق  اب���رام  احتمال  ب�صان  قلقة  وا�صنطن  ان 
بيننا،  خ��الف  يوجد  ل  وا���ص��اف  ال�صينية  ال�صركة 
على  ذل��ك  تاثري  ح��ول  ج��دي  ب�صكل  قلقون  ولكننا 
احللفاء  ل��دى  للطريان  امل�صاد  ال��دف��اع  نظام  على 
فتح  الرتكية  ال�صلطات  اعلنت  ايلول-�صبتمرب  ويف 
مفاو�صات مع ال�صركة ال�صينية امل�صنعة لل�صواريخ 
انقرة  كانت  بعدما   ، �صام  كيو9-  ات�س  او  هونغكي 
 12 2009 ل�صراء  ا�صتدراج عرو�س عام  ا�صدرت 
حمايتها  تعزيز  تركيا  وتعتزم  ���ص��واري��خ.  بطارية 
م�صادرها  وتنويع  و�صاروخية  جوية  هجمات  �صد 
ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات وال��ب��ح��ث ع���ن ���ص��رك��اء مل�����ص��روع ان��ت��اج 

م�صرتك لال�صلحة .

•• جنيف-ا ف ب:

اوروب���ا يف جنيف  ات��وا من كل  ال�صيخ  تظاهر الف من 
املتحدة  ل��المم  التابع  الن�صان  حقوق  جمل�س  ملطالبة 
بالتحقيق يف املجزرة التي ارتكبت بحق ال�صيخ يف الهند 

يف 1984 على اثر اغتيال انديرا غاندي.
وجتمع املتظاهرون امام مقر المم املتحدة. و�صلم وفد 
ال�صكوى  ملف  الن�صان  حلقوق  العليا  املفو�صية  منهم 
مليون  حتمل  عري�صة  وكذلك  الهندية  احلكومة  �صد 
ال�صيخ  م��ن  وه��و  غ��ري��وال  �صينغ  ج��ات��ن��در  وق���ال  توقيع 
اجل  م��ن  ال�صيخ  حلملة  ال�صيا�صي  وامل��دي��ر  الكنديني 
ال��ع��دال��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ن��ق��دم ه���ذه العري�صة 

لالمم املتحدة لنطلب منها التحقيق يف جمزرة ال�صيخ 
ان  نعتقد  لن��ن��ا   1984 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�صرين  يف 
 1984 . وا���ص��اف ان ما ح��دث يف  احلقيقة مل تك�صف 
هي  دينية  اقلية  لقتل  ومنهجية  متعمدة  حماولة  كان 
ادلة  وبح�صب  احلكومة،  بتواطوؤ  ذلك  وح�صل  ال�صيخ. 
يف ال��ك��ث��ري م���ن احل������الت، مب�����ص��ارك��ة احل��ك��وم��ة وك��ت��ب 
املتظاهرون على لفتات ثالثة ايام، ثالثون الف قتيل 
واتهم  املتحدة مب�صاعدتهم  المم  وطالبوا   . ادان��ة  ول 
املتظاهرون حزب املوؤمتر بانه خطط يف ت�صرين الثاين-
1984 لهجمات منهجية �صد ال�صيخ نفذتها  نوفمرب 
ع�صرين  يعدون  وال�صيخ  الهند  ارج��اء  كل  يف  ال�صرطة 

مليونا يف الهند ويقيم 80 باملئة منهم يف البنجاب.

تظاهرة لل�صيخ اأمام مقر االأمم املتحدة يف جنيف 

اأوباما واملالكي يتعهدان مبكافحة القاعدة يف العراق 

•• عوا�ضم-وكاالت:

ح����ذر ب���رن���ام���ج ال����غ����ذاء ال���ع���امل���ي من 
ح����دوث جم��اع��ة اأط���ف���ال يف امل��ن��اط��ق 
النق�س  ���ص��وري��ا ج���راء  امل��ح��ا���ص��رة يف 
احل���اد يف اإم������دادات امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة، 
واأ�صاف اأنه يراقب بقلق التقارير التي 
تتحدث عن انت�صار �صوء التغذية بني 
الأطفال يف املناطق املحا�صرة. وقالت 
اإل���ي���زاب���ي���ث ب���ري����س امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ص��م 
اإن  جنيف  يف  لل�صحفيني  ال��ربن��ام��ج 
املنظمة التابعة لالأمم املتحدة قلق���ة 
ال�صوريني  من  العديد  م�صري  ب�صاأن 
امل���ح���ا����ص���ري���ن يف م���ن���اط���ق ال�������ص���راع 
مل�صاعدات  بحاجة  ي��زال��ون  ل  ال��ذي��ن 
�صندوق  اأ���ص��ار  فيما  عاجلة.  غذائية 
املتحدة للطفولة )يوني�صيف(  الأمم 
ينقلون  الأط��ف��ال  م��ن  امل��زي��د  اأن  اإىل 
ومناطق  دم�صق  يف  امل�صت�صفيات  اإىل 
اأخرى للعالج من �صوء التغذية، وهي 
وجتعلهم  بال�صعف  ت�صيبهم  ح��ال��ة 
اأخ���رى.  ب��اأم��را���س  لالإ�صابة  عر�صة 
اليوني�صيف  با�صم  املتحدثة  ونبهت 
زيادة  ت�صجيل  اإىل  مركادو  ماريك�صي 
يف ع����دد الأط����ف����ال ال���ذي���ن ي��ن��ق��ل��ون 
للم�صت�صفيات وهم يعانون من حالت 
التغذية  ���ص��وء  م��ن  ح���ادة  اأو  معتدلة 
وج������رى الإب���������الغ ع����ن م��ع��ظ��م ه���ذه 
دم�صق،  يف  م�صت�صفيني  من  احل��الت 
وم�صت�صفى  الأط��ف��ال  م�صت�صفى  هما 
اأن وكالت الإغاثة  دم�صق . واأ�صافت 
حماة  يف  اليوني�صيف  مع  ال�ص������ريكة 
وح���م�������س وح���ل���ب وري������ف دم�����ص�����������������ق 
وري��ف  ال������زور  ودي�������ر  والقنيطرة 
درع��������ا واإدل�������ب اأكدت هذا الجت������������اه 

ماليزيا حتتج على اأمريكا 
واأ�صرتاليا بعد التج�ص�س عليها

•• كواالملبور-ا ف ب:

اع��ل��ن وزي����ر اخل���ارج���ي���ة امل��ال��ي��زي 
ا���ص��ت��دع��ت  م���ال���ي���زي���ا  ان  ال�������ص���ب���ت 
الدبلوما�صيتني  البعثتني  رئي�صي 
الم�������ريك�������ي�������ة وال�������ص������رتال������ي������ة 
لالحتجاج بعد معلومات �صحافية 
حت���دث���ت ع����ن جت�����ص�����س ع��ل��ي��ه��ا يف 
ال�صابق  امل�صت�صار  ك�صفه  م��ا  اط���ار 
ادوارد  الم��ريك��ي  ل��ال���ص��ت��خ��ب��ارات 
�صنودن. وقال حنيفة حاج امان ان 
البعثتني  رئي�صي  ا�صتدعت  ب��الده 
ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ت���ني ال����ص���رتال���ي���ة 
م��ذك��رة  لت�صليمهما  والم��ريك��ي��ة 
حول  املعلومات  على  ردا  احتجاج 
ك����والمل����ب����ور  ال���ب���ع���ث���ت���ني يف  ق����ي����ام 
ال�������ص���ف���ارة  ب��ال��ت��ج�����ص�����س . وم����ث����ل 
الم����ريك����ي����ة ال����رج����ل ال����ث����اين يف 
ال�صفري  ان  اذ  ماكليني  يل  البعثة 
حاليا،  العا�صمة  يف  م��وج��ود  غ��ري 
كما ق��ال ال��وزي��ر امل��ال��ي��زي يف بيان 
وع����رب وزي����ر اخل���ارج���ي���ة امل��ال��ي��زي 
ال�صرتالية  نظريته  التقى  ال��ذي 
جويل بي�صوب على هام�س اجتماع 
ب��������ريث، ع�����ن ق��ل��ق��ه  اق���ل���ي���م���ي يف 
التي  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  م��ن  العميق 
اث������ارت غ�����ص��ب ال�����ص��ع��ب امل��ال��ي��زي 
طلبتا  واندوني�صيا  ال�صني  وكانت 
تو�صيحات من ا�صرتاليا التي تتهم 
ب��ال��ت��ورط  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  بعثاتها 
ل��ل��ت��ج�����ص�����س.  ����ص���ب���ك���ة وا�����ص����ع����ة  يف 
وج����اء ذل���ك ب��ع��د ت��اأك��ي��دات املجلة 
وال�صحيفة  �صبيغل  دي��ر  المل��ان��ي��ة 
ال����ص���رتال���ي���ة ����ص���ن���داي م��ورن��ي��ن��غ 
ه��ريال��د ان ���ص��ف��ارات ا���ص��رتال��ي��ا يف 
اجهزة  قبل  م��ن  ا�صتخدمت  اآ�صيا 
ال�صتخبارات المريكية لعرتا�س 
على  وخ�صو�صا  املعلومات  ت��ب��ادل 

النرتنت.

املت�صاعد يف عدد حالت �صوء التغذية 
ب���ني الأط����ف����ال. وذك�����رت م���رك���ادو اأن 
هناك نق�صا يف الأطباء املهرة الذين 
يتعاملون مع حالت الإ�صابة احلادة 
ب�صوء التغذية، وهي حالة حتتاج اإىل 
ع��الج طب��ي ، حم��ذرة م��ن اأن ه��وؤلء 
والوفاة  باملر�س  لالإ�صابة  معر�صون 
ب���درج���ة اأك����رب م���ن الأط���ف���ال ال��ذي��ن 
وقال   . التغذية  �صوء  من  يعانون  ل 
برنامج الغذاء العاملي اإنه جنح ال�صهر 
اإي�����ص��ال م��ع��ون��ات غذائية  امل��ا���ص��ي يف 
لعدد قيا�صي من املحتاجني يف �صوريا 
م��ق��ارن��ة  �صخ�س  م��الي��ني   3.3 ب��ل��غ 
بنحو 2.7 مليون يف �صبتمرب-اأيلول 
امل���ا����ص���ي. يف ���ص��ي��اق م��ت�����ص��ل، ق��ال��ت 

منهم ومن هم يف املجتمعات املُ�صيفة 
الإ�صرائيلي،  اأطلق اجلي�س  اىل ذلك، 
ال�صبت، النار باجتاه �صخ�صني يرجح 
يف  الألغام  باإزالة  يقومان  كانا  اأنهما 

ه�صبة اجلولن بالأرا�صي ال�صورية.
قوة  اأن  الإ�صرائيلية  الإذاع���ة  وذك��رت 
م���ن اجل��ي�����س اأط��ل��ق��ت ال���ن���ار ب��اجت��اه 
�صخ�صني م�صبوهني، �صوهدا يقرتبان 
ه�صبة  يف  احل�������دودي  ال�����ص��ي��اج  م���ن 
اجلولن من جهة الأرا�صي ال�صورية 
ورجحت اأن يكون ال�صخ�صان ي�صعيان 

اىل اإزالة األغام باملنطقة.
اأ�صيب  اأحدهما  اأن  الإذاع���ة،  واأف���ادت 
الإث���ن���ان  ث���م لذ  ���ص��اق��ه  ب���ج���روح يف 

بالفرار.

اأك����ر من  اإن  ال��ي��ون��ي�����ص��ي��ف اجل��م��ع��ة 
يف  لج���ئ  ���ص��وري  ط��ف��ل  األ���ف   400
ملحة  م�صاعدة  اإىل  يحتاجون  لبنان 
ل �صيما مع بدء ف�صل ال�صتاء القار�س، 
لجئ  اآلف   805 لبنان  يف  ويعي�س 
الأط��ف��ال، ح�صب  ن�صفهم من  �صوري 
وق���ال  امل���ت���ح���دة.  الأمم  اإح�����ص��ائ��ي��ات 
اأنتوين  لليوني�صيف  التنفيذي  املدير 
املجتمع  ع��ات��ق  على  يقع  ل  اإن���ه  ليك 
ال������دويل الل����ت����زام الإن�������ص���اين جت��اه 
الأطفال فقط، ولكن اأي�صا م�صوؤولية 
وفاء لبنان بتقدمي املعونة لالجئني، 
من  امل��زي��د  يف  ال�صتثمار  خ��الل  م��ن 
اخلدمات التي تعود باملنفعة على كل 
الالجئون  �صواء  البلد،  هذا  يف  طفل 

اجلي�س الإ�شرائيلي يطلق النار على ه�شبة اجلولن 

االأمم املتحدة حتذر من جماعة اأطفال يف �ص�ريا

قناة م�صرية ت�قف برنامج با�صم ي��صف 
•• القاهرة-ا ف ب:

ايقاف  ق��ررت  انها  اخلا�صة  امل�صرية  الف�صائية  �صي  ب��ي  �صي  قناة  اعلنت 
التزامه  با�صم يو�صف لعدم  ال�صاخر  برنامج الربنامج الذي يقدمه املذيع 
الربنامج  ا�صبوع واحد من عودة  بعد  للقناة، وذلك  التحريرية  بال�صيا�صة 
ال���ذي وج���ه ان��ت��ق��ادات ل��وزي��ر ال��دف��اع ال��ف��ري��ق اول ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�صي�صي 
واجلي�س. وقالت القناة يف بيان ان جمل�س ادارتها قرر ايقاف اذاعة برنامج 
بعدم  ال�صتمرار  يف  ومقدمه  الربنامج  منتج  ا���ص��رار  ب�صبب  )ال��ربن��ام��ج( 
قررت  انها  وا�صافت   . �صي  بي  �صي  لقنوات  التحريرية  بال�صيا�صة  اللتزام 
والإداري���ة  الفنية  امل�صكالت  حل  حلني  )ال��ربن��ام��ج(  برنامج  اذاع��ة  ايقاف 
بجون  املعروف  يو�صف  با�صم  املذيع  ويقدم  بالربنامج  اخلا�صة  والتجارية 
�صتيوارت م�صر، برناجما ا�صبوعيا �صاخرا اجتذب متابعة ماليني امل�صريني 

خالل ال�صنتني املا�صيتني .

•• وا�ضنطن-ا ف ب:

ب��ح��ث ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ب����اراك 
اوب���ام���ا ورئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي 
ن�����وري امل��ال��ك��ي يف ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود 
العراق  يف  القاعدة  تنظيم  ملحاربة 
بعد  العنف  وت��رية  ت�صاعدت  حيث 
���ص��ن��ت��ني م����ن رح���ي���ل اآخ������ر ج��ن��دي 
املالكي  اوب��ام��ا  وا�صتقبل  ام��ريك��ي. 
من  �صنتني  بعد  البي�س  البيت  يف 
الن�����ص��ح��اب الم��ريك��ي م��ن ال��ع��راق 
ل��ك��ن و���ص��ط خم���اوف م��ن ان يدفع 
اىل  البالد جمددا  القاعدة  تنظيم 
ح��رب اهلية. وق��ال اوب��ام��ا يف ختام 
اللقاء الذي ا�صتمر اكر من �صاعة 
مناق�صات  اجرينا  ال�صاعة  ون�صف 
ك���ث���رية ح����ول ط��ري��ق��ة ال��ع��م��ل معا 
الذي  الرهابي  للتنظيم  للت�صدي 
ل ي��ن�����ص��ط يف ال���ع���راق ف��ح�����ص��ب بل 
ي�����ص��ك��ل ت���ه���دي���دا مل��ن��ط��ق��ة ب��ا���ص��ره��ا 
وللوليات املتحدة . وا�صاف اوباما 
ال�����ذي مل ي��ت��ح��دث ع���ن م�����ص��اع��دة 
ام����ريك����ي����ة حم�������ددة ل����ال�����ص����ف، ان 
ن�صطا يف  ي��زال  ال��ق��اع��دة ل  تنظيم 
 ، زاد موؤخرا  الن�صاط  العراق وهذا 
موؤكدا انه بحث مع رئي�س الوزراء 
بيننا  التن�صيق  كيفية  يف  ال��ع��راق��ي 
للت�صدي لهذه املنظمة الرهابية . 
من جهته قال املالكي لقد تباحثنا 
يف ك��ي��ف��ي��ة م���واج���ه���ة الره�������اب ان 
م��واق��ف��ن��ا واآراءن������ا م��ت�����ص��اب��ه��ة. لقد 
ه��ذا  يف  ت��ع��اون��ن��ا  تفا�صيل  ناق�صنا 
املجال. وقبل الزيارة اكد م�صوؤولون 
ام����ريك����ي����ون يف ج���ل�������ص���ات خ��ا���ص��ة 
ان���ه���م ي����ري����دون ت���ق���دمي م�����ص��اع��دة 
ا���ص��ت��خ��ب��اري��ة ا���ص��اف��ي��ة اىل ال��ق��وات 
املتطرفني  ت��ق��ات��ل  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة 
احلدود  منهم  كثريون  الذين عرب 
انتقادات  مواجهة  ويف  �صوريا.  من 
ال��ع��راق  امل��ت��ح��دة لرتكها  ل��ل��ولي��ات 

�صنوات  ثماين  بعد  م�صريه  يواجه 
من الحتالل، قال اوباما انه يقدر 
 4500 ت���ك���رمي  امل���ال���ك���ي يف  ع��م��ل 
ج��ن��دي ام��ريك��ي ق��ت��ل��وا يف احل���رب، 
ع����ن ط���ري���ق ب���ن���اء ع������راق م���زده���ر 
وجامع ودميوقراطي . ويرى بع�س 
منتقدي املالكي يف وا�صنطن انه مل 
القليات  ل�صم  كافية  جهودا  يبذل 
ال�صيا�صي  ال��ن��ظ��ام  اىل  ال���ع���راق  يف 
م����ث����ريا ب����ذل����ك ا����ص���ت���ي���اء ط��ائ��ف��ي��ا 
وبعد  للمتطرفني.  مدخال  ي�صكل 
ون�صف  �صاعة  ا�صتمرت  حم��ادث��ات 
على  املالكي  اوب��ام��ا  �صجع  ال�صاعة، 
لجراء  لالنتخابات  قانون  مترير 
ال����وق����ت  ال����وط����ن����ي يف  الق������������رتاع 
على  �صدد  كما  املقبل.  العام  املحدد 
�صرورة حل �صلمي للنزاع يف �صوريا 

وللخالف النووي مع ايران.
ت�صاعد  ان  ي��اأم��ل  ان��ه  املالكي  وق���ال 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف اع����ادة اع��م��ار 
العراق واكد التزام حكومته باتفاق 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي ح���ول ال��ع��الق��ات بني 
ال��ب��ل��دي��ن ب��ع��د ان�����ص��ح��اب ال���ق���وات 
الم��ريك��ي��ة. واع����رتف امل��ال��ك��ي ب��ان 
ه�صة  ال���ع���راق  ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف 
يف  النتخابات  ب��اج��راء  تعهد  لكنه 
وقتها العام املقبل. وقتل اكر من 

العام  بداية  منذ  �صخ�س   5400
الول  ت�����ص��ري��ن  يف   964 ب��ي��ن��ه��م 
اك��ت��وب��ر وح���ده وال���ذي ك��ان ال�صهر 
الك������ر دم����وي����ة يف ال�����ع�����راق م��ن��ذ 
ارقام  2008 ح�صب  ني�صان  ابريل 
الرغم  ن�صرت اجلمعة على  ر�صمية 
الوا�صعة  الع�صكرية  العمليات  م��ن 
والج�������������راءات الم���ن���ي���ة امل�������ص���ددة 
ومعظم هوؤلء القتلى من املدنيني 
وق�����ال ب���ي���ان م�����ص��رتك ����ص���در بعد 
احلاجة  ناق�صا  البلدين  ان  اللقاء 
ا���ص��اف��ي��ة  اىل جت���ه���ي���زات  امل���ل���ح���ة 
للقوات العراقية متكنها من القيام 
حيث  النائية  املناطق  يف  بعمليات 

تتمركز مع�صكرات الرهابيني .

ابن عمر يدعو اإىل وقف فوري لإطالق النار 

احل�ثي�ن ي�ا�صل�ن الهج�م على بلدة يف �صمال اليمن 
•• �ضنعاء-وكاالت:

قال متحدث با�صم احلركة ال�صلفية 
احلوثيني  امل��ت��م��ردي��ن  ان  باليمن 
بلدة  على  الهجوم  ال�صبت  وا�صلوا 
عليها  ي�����ص��ي��ط��ر  ال���ب���الد  ب�����ص��م��ال 
لريتفع  ال�صلفيني  من  خ�صومهم 
ال���ص��ت��ب��اك��ات  نتيجة  ال��ق��ت��ل��ى  ع���دد 
الطائفية امل�صتمرة منذ اربعة اأيام 

اىل 55 �صخ�صا.
يف  ال��وادع��ي  �صرور  املتحدث  ونفى 
بيان ن�صر على موقع وزارة الدفاع 
اليمنية توقف ال�صتباكات يف بلدة 
دماج واأن اجلي�س اليمني متركز يف 
املنطقة امل�صطربة و�صرح املتحدث 
ا�صتخدموا  اأن احلوثيني  لرويرتز 
ال�������ص���واري���خ وق����ذائ����ف ال���دب���اب���ات 
���ص��ل��ف��ي��ا   15 اأك�������ر م����ن  وق���ت���ل���وا 
وا�صابوا 30 يف احدث هجوم على 
دماج التي تقع يف حمافظة �صعدة 
�صيطرة  ع��ل��ى  اخل���ارج���ة  اجل��ب��ل��ي��ة 
منذ  �صنعاء  يف  امل��رك��زي��ة  ال�صلطة 

فرتة طويلة.
مب�صوؤولني  الت�����ص��ال  يت�صن  ومل 
رواية  ترد  للتعقيب. ومل  حوثيني 
م�صتقل  م�����ص��در  م���ن  ل����الح����داث 
تقرير عن حجم خ�صائر  يرد  ومل 
احل����وث����ي����ني وحم����اف����ظ����ة ���ص��ع��دة 

وه��و  ا�صلحة  بتخزين  ال�صلفيني 
ات���ه���ام ي��ن��ف��ي��ه ال�����ص��ل��ف��ي��ون و دع��ا 
م�������ص���اع���د الأم��������ني ال����ع����ام ل����الأمم 
املتحدة وم�صت�صاره اخلا�س ل�صوؤون 
ع��م��ر، اىل وقف  ب��ن  اليمن ج��م��ال 
فوري لإطالق النار بني ال�صلفيني 

واحلوثيني .
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن����ب����اء ال��ي��م��ن��ي��ة 
الر�صمية )�صباأ( عن بن عمر قوله 
ندعو جميع الأط��راف اإىل الوقف 
والتعقل  ال��ن��ار  لإط����الق  ال���ف���وري 
و�صبط النف�س والحتكام اإىل لغة 

احلوار حلل الختالفات .
وع���رّب امل��ب��ع��وث الأمم���ي ع��ن اأ�صفه 
ال��ب��ال��غ ل�����ص��ق��وط ق��ت��ل��ى وج��رح��ى 
منطقة  يف  ال��ع��ن��ف  ت�صاعد  ج����ّراء 
دم�����اج مب��ح��اف��ظ��ة ����ص���ع���دة، وح���ّث 
باإنهاء  املكلفة  الرئا�صية  اللجنة 
التوتر يف منطقة دماج على تكثيف 
جهودها لو�صع حد لأعمال العنف 

هناك.
يف  اليمنية  ال��دف��اع  وزارة  وذك���رت 
عبدربه  ال��رئ��ي�����س  اأن  ���ص��اب��ق  وق���ت 
ت�صكيل  باإعادة  وّجه  من�صور هادي 
ال��ل��ج��ن��ة ال��رئ��ا���ص��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة بحل 
النزاع، واإنها التوتر مبنطقة دماج 
الفريقني  م��ن  ���ص��ع��دة  مبحافظة 

لإيقاف اإطالق النار .

احل��وث��ي��ني ي��ح��ا���ص��رون دم���اج منذ 
املدينة  بق�صف  واتهموهم  اأ�صابيع 
ب�صواريخ ت�صببت يف ا�صعال حريق 
ب�����ص��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة يف م��ع��ه��د دي��ن��ي. 
وت��ق��ع دم����اج ق���رب م��دي��ن��ة �صعدة 

التى ي�صيطر عليها احلوثيون .
وح���ا����ص���ر احل���وث���ي���ون دم�����اج ع��دة 
متهمني  املا�صي  ال��ع��ام  يف  ا�صابيع 

ه��ي ق��اع��دة مت���رد احل��وث��ي��ني على 
احلكومة. 

رغم  الرب��ع��اء  ي��وم  القتال  وتفجر 
ج���ه���ود ال���و����ص���اط���ة ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا 
احل����ك����وم����ة ل��ت��ث��ب��ي��ت ه����دن����ة ب�����داأ 
املا�صي  العام  اأواخ��ر  منذ  �صريانها 
يف حم��اف��ظ��ة ���ص��ع��دة وات���ه���م ب��ي��ان 
امل��ا���ص��ي  الرب���ع���اء  ي���وم  للحوثيني 

ال�صلفيني باثارة الفتنة من خالل 
الجانب  املقاتلني  من  الف  جلب 
ان  ال�صلفيون  وي��ق��ول  دم����اج.  اىل 
هوؤلء الجانب لي�صوا �صوى طلبة 
يدر�صون علوم ال�صريعة ال�صالمية 
يف معهد ان�صيء يف ثمانينات القرن 

املا�صي.
امل��ت��م��ردي��ن  ال�����ص��ل��ف��ي��ون ان  وق�����ال 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ت�����اج ن��ب��ي 
ب��اك�����ص��ت��ان  ن���ب���ى -  ج������ول 
اجل��ن�����ص��ي��ة -ج�����واز ���ص��ف��ره  
    )9090241( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 
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العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2400 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ �صروج ليت غفور علي اجلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: ا�صود النيل 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
اجلن�صية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  النيل  ا�صود  اعالنه/   املطلوب  عمالية  
المارات عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/05 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/9
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1914 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ ليلى وخمجا اجلن�صية: املغرب  مدعي عليه: ريفريا كافيه اجلن�صية: 
المارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ ريفريا كافيه 
اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/392 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ كاجتا هاوبريت اجلن�صية : املانيا  مدعي عليه: مركز الرو�صة الطبي 
الملاين ذ.م.م اجلن�صية:المارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية  املطلوب 
عنوانه:  اجلن�صية:المارات      ذ.م.م  الملاين  الطبي  الرو�صة  مركز  اعالنه/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  
الثالثاء املوافق 2013/11/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�صورا 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/8
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1379 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ عبدالها�صيم ليت فوز الدين اجلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: العماد 
عمالية   م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  اجلن�صية:المارات  ال�صباغ  لعمال 
املطلوب اعالنه/  العماد لعمال ال�صباغ اجلن�صية:المارات   عنوانه: بالن�صر  
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/11/05 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة 
العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

حمادثات اأمريكية تركية ب�صاأن �صفقة ال�ص�اريخ ال�صينية
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بكني: مهاجم� تيانامنني نفذوا ج�الت ا�صتطلعية جارديان: خمابرات اأوروبا ت�صرتك يف برامج مراقبة هائلة 
•• بكني-رويرتز:

قالت و�صائل اعالم حكومية ان الثمانية الذين ي�صتبه اأنهم انف�صاليون وراء هجوم قاتل يف العا�صمة 
ال�صينية نفذوا ثالث جولت ا�صتطالعية وجمعوا 400 لرت من الوقود ا�صتعدادا لهجومهم على 
ميدان تيانامنني. وقال التلفزيون احلكومي ان جميع املتهمني جاءوا من هوتان يف اقليم �صينجيانغ 
 6600 ي��وان  األ��ف   40 انهم جمعوا  التقرير  البالد قبل الهجوم. وذك��ر  امل�صطرب يف اق�صى غرب 
دولر وعددا من ال�صكاكني قبل قيادة �صيارة مر�صيد�س اىل اجلزء ال�صمايل من امليدان يف منت�صف 
نهار يوم الثنني امام املدخل املوؤدي اىل املدينة املحرمة. وكانت ال�صيارة اندفعت يوم الثنني املا�صي 
نحو ح�صد من املارة ثم ا�صتعلت فيها النريان على حافة ميدان تيانامنني ال�صهري ما اأدى اىل مقتل 
ثالثة ا�صخا�س كانوا يف ال�صيارة واثنني من املارة فيما و�صفته احلكومة باأنه هجوم ارهابي. واأ�صيب 
40 �صخ�صا. واأدى احلادث اىل زيادة قمع اأقلية اليوغور امل�صلمة يف �صينجيانغ ح�صبما اأفادت جماعة 
اليوغور الرئي�صية يف املنفى التي قالت ان القوات امل�صلحة ال�صينية اعتقلت 53 �صخ�صا بتهمة تخزين 

من�صورات دينية مع تكثيف ال�صلطات لعمليات التفتي�س.

•• لندن-رويرتز:

قالت �صحيفة جارديان الربيطانية ال�صبت ان اجهزة املخابرات يف 
اأنحاء اأوروبا الغربية ت�صارك معا يف برامج مراقبة هائلة حلركة 
النرتنت والهواتف مماثلة لتلك التي تقوم بها اأجهزة املخابرات 
المريكية التي نددت بها احلكومات الوروبية. وقالت ال�صحيفة 
المن  بوكالة  الهارب  ال�صابق  املتعاقد  �صربها  بوثائق  م�صت�صهدة 
الو�صائل  ت��ل��ك  ب��ني  م��ن  ان  ���ص��ن��ودن  ادوارد  الم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وم��ي 
التن�صت على كابالت اللياف ال�صوئية والعمل �صرا مع �صركات 
وا�صبانيا  وفرن�صا  اأملانيا  بال�صم  ال�صحيفة  وذك��رت  الت�صالت. 
وال�صويد وهولندا على انها الدول التي ت�صتخدم اأجهزة املخابرات 
وكالة  بينها  م��ن  ن��ظ��راء  م��ع  للتعاون  ال��و���ص��ائ��ل  ه��ذه  مثل  فيها 

انه يعول على الدعم الدويل حتى تكف وا�صنطن عن ا�صطهاده 
وقالت جارديان ان ملفات وكالة املراقبة الربيطانية التي �صربها 
ن�صح  يف  الف�صل  لها  الربيطانية  ال��وك��ال��ة  ان  اأظ��ه��رت  ���ص��ن��ودن 
النظراء الوروبيني ب�صاأن كيفية اللتفاف حول القوانني املحلية 
جارديان  وقالت  لديهم  املراقبة  �صلطات  تقييد  اىل  تهدف  التي 
م�صت�صهدة بتقرير لوكالة املراقبة الربيطانية تناول كل بلد على 
اأعجبوا  الربيطانيني  امل��خ��اب��رات  �صباط  ان   2008 لعام  ح��دة 
بوجه خا�س بوكالة املراقبة الملانية التي قالوا ان لديها امكانات 
اأ�صادت  كما  الن��رتن��ت  قلب  اىل  جيد  ودخ��ول  هائلة  تكنولوجية 
الوثيقة  عالقاتها  وخا�صة  فرن�صا  بوكالة  الربيطانية  الوكالة 
ب�صركة ات�صالت مل تذكر ا�صمها وهي عالقة عربت وكالة المن 

الربيطانية عن رغبتها يف ال�صتفادة منها.

املراقبة الربيطانية مقر الت�صالت التابع للحكومة الربيطانية 
وبه مركز اأن�صطة ال�صارة للمخابرات . وينطوي هذا التقرير على 
احراج للحكومات خا�صة اأملانيا وفرن�صا اللتني كانتا الكر حدة 
يف الحتجاج على اأن�صطة املراقبة الهائلة التي قامت بها الوليات 
املتحدة على �صبكات الت�صالت الوروبية التي ك�صف عنها �صنودن 
منذ يونيو ح��زي��ران. ووزع���ت اأمل��ان��ي��ا ب��ال���ص��رتاك م��ع ال��ربازي��ل 
م�صروع قرار يف جلنة تابعة للجمعية العامة لالمم املتحدة يدعو 
البيانات  وجمع  الهائلة  اللكرتونية  املراقبة  عمليات  انهاء  اىل 
والنتهاكات اجل�صيمة الخرى للخ�صو�صية. وثار غ�صب خا�س 
المريكية  القومي  الم��ن  وكالة  ان  عن  الك�صف  ب�صاأن  املانيا  يف 
راقبت الهاتف املحمول للم�صت�صارة اأجنيال مريكل. وكتب �صنودن 
فيها  قال  الخ��رى  الملانية  وال�صلطات  ر�صالة علنية اىل مريكل 

م���ا����ص���ّرح ب���ه م��ف��ت��ي اجل��م��ه��وري��ة 
���ص��ج��ع ع��ل��ى الإره������اب م�����ص��ت��دل يف 
اآل  ذل��ك مب��ح��اول��ة تفجري رو���ص��ة 
املفتي  ه���ذا  اأن  م��وؤك��دا   ، ب��ورق��ي��ب��ة 
ال�صب�صي  واأ����ص���ار  م��ك��ان��ه.  يف  لي�س 
اإىل اأن املفتي ال�صابق عثمان بطيخ 
فتوى �صد  ق��ّدم  لأن��ه  اإقالته  متت 

جهاد النكاح.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

اأّك�������د ك���ات���ب ع�����ام ن���ق���اب���ة الأئ���م���ة 
وامل�صاجد فا�صل عا�صور يف ت�صريح 
اأم�س اجلمعة اأّنه �صيتم رفع ق�صية 
����ص���د م��ف��ت��ي اجل���م���ه���وري���ة ح��م��دة 
القادم على خلفية  الأ�صبوع  �صعيد 
خ��ط��اب��ات��ه ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واحل��زب��ي��ة 

جهاد النكاح ، م�صتدل بكالمه اإىل 
م��ا اق��ر ب��ه وزي��ر ال�����ص��وؤون الدينية 
ب�����ص��ان امل�����ص��اج��د خ����ارج ال�����ص��ي��ط��رة 
بوجود  الداخلية  وزي��ر  اأثبته  وم��ا 
جماهدات نكاح تون�صيات يف �صوريا 
عدن اإىل تون�س يحملن ثمرة تلك 

الت�صالت اجلن�صية. 
وح���ّم���ل ب���ن ع��ا���ص��ور ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج 

ح�صب تعبريه.
وقال عا�صور اإّن هذه اخلطوة تاأتي 
بعد حادثة حماولة تفجري رو�صة 
اآل بورقيبة مبدينة املن�صتري جّراء 
خطابات �صعّيد وحتري�صه واعتبار 
بورقيبة �صببا يف الإرهاب، م�صيفا 
خطاب  ت��ق��دمي  ب�����ص��دد  ���ص��ع��ّي��د  اأّن 
خطاب  منه  اأك���ر  ح��زب��ي  �صيا�صي 

امل�صاجد  احتالل  على  وت�صجيعهم 
ال��ف��ك��ر الإره���اب���ي املتطرف  ون�����ص��ر 
عا�صور  تعر�س  كما  تعبريه  ح�صب 
وزارة  �صيطرة  خ��ارج  امل�صاجد  اإىل 
ال�صوؤون الدينية قائال طاملا نبهنا 
اإىل خطورة بع�س اخلطباء ومدى 
ت��اأث��ري م��ا ي��ت��م ب��ث��ه ب��ني امل�صلني ، 
ظ��اه��رة  اإىل  تنبيهنا  ع���ن  ف�����ص��ال 

دينّي على حّد تعبريه. 
اأع��ط��ى  اأن ���ص��ع��ّي��د  واأف������اد ع��ا���ص��ور 
ال�������ص���وء الأخ�������ص���ر ل���الإره���اب���ي���ني 
ليفكروا يف تفجري �صريح بورقيبة 
ب��امل��ن�����ص��ت��ري وات���ه���م ع���ا����ص���ور وزي���ر 
لأن�صار  بدعمه  الدينية  ال�����ص��وؤون 
ال�������ص���ري���ع���ة م����ن خ�����الل ح�����ص��وره 
ل��ع��دي��د امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة معهم 

للحكومة معتربا اأنها كّلما �صمعت 
وات��ه��م��ت��ه  اإل  ل���ه���ا  ن����اق����دا  ����ص���وت���ا 

بالعمالة واخليانة.
ح��رك��ة  ح����ي����اة  اإّن  ي����ق����ول  وت����اب����ع 
ال��ن��ه�����ص��ة م��ق��رتن��ة ب��ن�����ص��اط��ه��ا يف 
امل�����ص��اج��د ف��ال م�����ص��روع اق��ت�����ص��ادي 
ما  ب��ث  ���ص��وى  مت��ّل��ك��ه  �صيا�صي  ول 
قوله  ح��د  امل�صاجد على  ت��ري��ده يف 

وم���ن ج��ه��ت��ه، ان��ت��ق��د رئ��ي�����س حركة 
نداء تون�س الباجي قايد ال�صب�صي 
م��ف��ت��ي اجل��م��ه��وري��ة ح��م��دة �صعيد 
املتعلقة  ت�صريحاته  خلفية  على 
بالإرهاب وع��ودة ج��ذوره يف تون�س 
بورقيبة  الأ�صبق احلبيب  للرئي�س 
ويف حوار له على الوطنية الأوىل، 
ق����ال ال��ب��اج��ي ق��اي��د ال�����ص��ب�����ص��ي اإن 

مقا�صاة مفتي ت�ن�س ب�صبب حادثة �صريح ب�رقيبة

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

ب���ع���د امل���������اأزق ال�������ذي وق����ع����ت ف��ي��ه 
م�صاورات  يف  امل�صاركة  الأط����راف 
اختيار رئي�س احلكومة التون�صية 
اجل�����دي�����د وب����ع����د ت���ك���وي���ن جل��ن��ة 
وجهات  بتقريب  مكلفة  م�صغرة 
النظر وحماولة التو�صل اإىل حل 
ي��ر���ص��ي جميع الأط����راف،  و���ص��ط 
راج�����ت اأم�������س يف اأروق�������ة احل����وار 
بتو�صل  تقول  ت�صريبات  الوطني 
ات��ف��اق  اإىل  ال�صيا�صيني  ال��ف��رق��اء 
امل�صتريي  احمد  باختيار  يق�صي 
رئ���ي�������ص���ا ل���ل���ح���ك���وم���ة اجل����دي����دة 
نائبا  النا�صر  وحم��م��د  املنتظرة 
الأم���ن���ي  ب��امل��ل��ف  م��ك��ل��ف��ا  ل���ه  اأول 
والج��ت��م��اع��ي وج��ل��ول ع��ّي��اد نائبا 
الق��ت�����ص��ادي  ب��امل��ل��ف  ث��ان��ي��ا مكلفا 

والعالقات الدولية. 
يف حني ك�صفت م�صادر اأخ��رى اأن 
ا�صما  اأ�صبح  امل�صتريي  اأحمد  ا�صم 
ور�صمي  قطعي  ب�صكل  مرفو�صا 
م���ن اأغ���ل���ب الأح��������زاب وق����د يتم 
الإع��الن عن مر�صحني جدد يتم 
نحو  التوجه  اأو  حولهم  الت��ف��اق 

ت�صكيل جمل�س للحكومة .
و)ال���ف���ج���ر( ت�����ص��وق اخل����رب بكل 
املتوّقع  تاأكيده  انتظار  يف  حتفظ 
مل�������ص���اء اأم���������س واجل�����ري�����دة حت��ت 

الطبع.

ولكن..  4 مقابل   14
وك������ان احل��������وار ال���وط���ن���ي و���ص��ل 
ع��الق��ة  يف  م�������ص���دود  ط���ري���ق  اإىل 
رئي�س  واختيار  احلكومي  بامل�صار 
مت�ّصكت  حيث  اجلديد  احلكومة 
اأح��م��د  برت�صيح  النه�صة  ح��رك��ة 
امل�����ص��ت��ريي ف��ي��م��ا مت�����ّص��ك��ت جبهة 
الإنقاذ برت�صيح حممد النا�صر. 

اجلل�صة  يف  الت�صويت  اأ�صفر  وق��د 
 14 عن  الوطني  للحوار  العامة 
�صوتا ملحمد النا�صر فيما ح�صل 
اأ���ص��وات   4 على  امل�صتريي  اأح��م��د 
وهو ما جعل حركة النه�صة متر 
اق���رتاح  ع��رب  ال��ق�����ص��وى  لل�صرعة 
احلكومة  رئي�س  على  الت�صويت 
بني ال�صخ�صيات املقرتحة يف قبة 

التاأ�صي�صي.
اأن هذا الت�صويت �صيجعل  ويبدو 
حركة  اأّن  مب��ا  يتعطل  امل�صار  م��ن 
ال��ن��ه�����ص��ة ق��ال��ت اإن���ه���ا  ل���ن تقبل 
راأ���س  على  امل�صتريي  اأح��م��د  بغري 

احلكومة.
ف��ق��د اأك���د رئ��ي�����س جمل�س ���ص��ورى 
حركة النه�صة فتحي العّيادي، اأن 
باأحمد  متم�صكة  النه�صة  حركة 
امل�صتريي ولن تقبل بغريه رئي�صا 

م�����ن ان����ت����خ����اب اأع�����������ص�����اء ه��ي��ئ��ة 
املجل�س  اأن  ب��ح��ي��ث  الن��ت��خ��اب��ات، 
تلك  على  ب��ال��رد  مطالبا  �صيكون 
اأق�صاه يومان،  الطعون يف ظرف 
الإداري�����ة  امل��ح��ك��م��ة  ���ص��ت��ق��ول  فيما 
الطعون  تلك  بخ�صو�س  كلمتها 

يف اأجل اأق�صاه 3 اأيام.
 من جهته اأكد النائب يف املجل�س 
التاأ�صي�صي عن حركة نداء تون�س 
الألغام  جممل  اأّن  يعي�س،  �صكري 
ال��ت��ي ك��ان��ت مو�صع  ال��د���ص��ت��وري��ة 
الد�صتور  �صياغة  خ���الل  خ���الف 
وامل���ت���ع���ل���ق���ة ب����احل����ري����ات ُرف���ع���ت 
مع  يتما�صى  مب��ا  تنقيحها  ووق��ع 
متطلبات املجتمع املدين وكّل من 

يتوق اإىل احلرية والكرامة. 
واأ�����ص����اف ي��ع��ي�����س اأم�������س ال�����ص��ب��ت، 
مدنية  على  التن�صي�س  وق��ع  ان��ه 
اأحد  لأي  بحيث ل ميكن  الدولة 
يف امل�صتقبل اأن مي�ّس مبدنيتها اأو 
الد�صتور  يكفلها  التي  باحلريات 
كما مّت حذف املواد املتعلقة بال�صن 
الأق�������ص���ى ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
الأخ��رية  الكلمة  اأن  على  م�صدداً 

تعود لل�صعب.
التاأ�صي�صي  املجل�س  ع�صو  وق���ال 
ح��ال��ي��اً  ت���ت���ن���اول  ال���ن���ق���ا����ص���ات  اأّن 
ت��وزي��ع ال�����ص��الح��ي��ات ب��ني رئي�س 
اجل��م��ه��وري��ة ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
امل��ت��ع��ل��ق  ال����ب����اب  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
بالأحكام النتقالية وخا�صة فيما 
يخ�ّس م�صري املجل�س التاأ�صي�صي 
م�صيفاً  املرحلة،  هذه  انتهاء  بعد 
ح��ّل��ه  ب����ني  ت��������رتاوح  الآراء  اأّن 
مبا�صرة اأو التمديد له مع حتديد 

�صالحياته.
اإرادة  ت��وف��رت  ل��و  ان���ه  اإىل  ول��ف��ت 
ال��ت��واف��ق  ومّت  حقيقية  �صيا�صية 
ح���ول رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة اجل��دي��د 
�صوطاً  الإن��ق��اذ  مرحلة  ف�صتقطع 
اأّن حركة النه�صة  كبرياً، معترباً 
اإىل  امل�صتريي  اأح��م��د  دفعت  التي 
العودة لل�صباق احلكومي تريد اأن 
تلعب به ورقتها الأخرية، مرجحاُ 
اأنها قد تتنازل عنه مقابل الإبقاء 
ال�صيادية،  ال�����وزارات  بع�س  على 

على حّد قوله.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ق���ال يعي�س 
لن  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي  امل�������ص���ار  اإّن  اإىل 
ي��ع��ّط��ل احل����وار ال��وط��ن��ي ب��ع��د اأن 
القانون  اجلمهورية  رئي�س  ختم 
باإحداث  املتعلق  املعدل  الأ�صا�صي 
ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات، 
لفتاً اإىل اأّن العملية �صتكون الآن 
اأ���ص��رع ول��ن تتعطل لأك��ر م��ن 3 
اأو 4 اأيام ب�صبب الطعون املقدمة 

اإىل املحكمة الإدارية.

للحكومة. واأو�صح فتحي العيادي 
التوافق على  اأنه يف �صورة عدم   ،
ف��اإن  امل�����ص��ت��ريي،  اأح��م��د  �صخ�صية 
ال��رب��اع��ي  حُت��م��ل  النه�صة  ح��رك��ة 

الراعي للحوار. 
حركة  رف�س  عن  العّيادي  وع��رّب 
ال��ن��ه�����ص��ة ل��ل��م��ر���ص��ح م�����ص��ط��ف��ى 
كمال النابلي، قائال اأنه من غري 
اأن ُيقيل املجل�س الوطني  املعقول 
النابلي ليتم تر�صيحه  التاأ�صي�صي 
احل���ك���وم���ة. رئ���ا����ص���ة  اإىل  ال����ي����وم 

ولحظ العيادي اأن النه�صة لي�س 
لديها اأي اعرتا�صات على حممد 
ال��ن��ا���ص��ر ل��ك��ن اأح���م���د امل�����ص��ت��ريي 
اأجدر بالرئا�صة على حد تعبريه. 
وهكذا ح�صل انق�صام يف م�صاورات 
الأحزاب بني �صّق يدعو اإىل اختيار 
اأح���م���د امل�����ص��ت��ريي و����ص���ّق ي��ر���ّص��ح 
حم��م��د ال��ن��ا���ص��ر مم���ا ج��ع��ل من 
يهددان  التكتل  و  النه�صة  حزبي 
التاأ�صي�صي  املجل�س  اإىل  ب��ال��ع��ودة 

للح�صم يف اتخاذ القرار.
ووف���ق م�����ص��ادر م��ن ح��زب التكتل 
ف���اإن اق��رتاح��ا م��ن رئ��ي�����س حركة 
النه�صة را�صد الغنو�صي ب�صرورة 
املر�صحني  امل�صاألة بني  الف�صل يف 
ع����رب امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي مم��ا 
دع��ا ب��ع��دد م��ن الأح����زاب املنتمية 
احل��زب  با�صتثناء  الإن��ق��اذ  جلبهة 
بالتهديد بالن�صحاب  اجلمهوري 

من احلوار الوطني.
وق���ال���ت ل��ب��ن��ى اجل��ري��ب��ي ال��ن��ائ��ب 
ب��امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي ع���ن ح��زب 
ال��ت��ك��ت��ل، اأن����ه م��ن ال�����ص��روري اأن 
القادم  احلكومة  رئي�س  يف  تتوفر 
امللفات  مع  التعامل  على  ال��ق��درة 
والأم��ن��ي��ة، م�صرية  الق��ت�����ص��ادي��ة 
اإىل اأّن الو�صع الراهن ل يحتمل 
اإىل  حاجة  يف  وتون�س  ت��اأخ��ري  اأي 
�صخ�صية قوية قادرة على مقاومة 
الإرهاب الذي ا�صتفحل يف الآونة 
ر�ّصح  حزبها  اأّن  موؤكدة  الأخ��رية، 
اأح���م���د امل�����ص��ت��ريي ل��ت��ويل رئ��ا���ص��ة 

احلكومة يف املرحلة القادمة.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك�����د الأم�����ني ال��ع��ام 
حلركة النه�صة حمادي اجلبايل، 
اأم���������س ال�������ص���ب���ت، ع���ل���ى ���ص��ف��ح��ت��ه 
ال��ر���ص��م��ي��ة ع��ل��ى ال��ف��اي�����ص��ب��وك اأن 
احلركة تدعم مر�صح حزب التكتل 
ال�صيد اأحمد امل�صتريي لأنه رجل 
من  واأول  ودمي��ق��راط��ي  ت��واف��ق��ي 

التاأ�صي�صي  امل�����ص��ار  ط��ال��ت  واإمن����ا 
ن�صرت  الإط�����ار،  ه���ذا  اأي�����ص��ا. ويف 
ال��ن��ائ��ب��ة يف امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي 
جن������الء ب������وري������ال ت���ع���ل���ي���ق���ا ع��ل��ى 
موقع  ع��ل��ى  ال��ر���ص��م��ي��ة  �صفحتها 
التوا�صل الجتماعي الفاي�صبوك، 
ختمته با�صتنتاج يفيد اأن املحكمة 
الإدارية ُتعلن ر�صميا ف�صل احلوار 

الوطني.
وق����د ت����وىل ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ص��ي 
املرزوقي  املن�صف  حممد  املوؤقت  
الأ�صا�صي  ال��ق��ان��ون  ختم  اجلمعة 
الهيئة  ب���اإح���داث  امل��ت��ع��ل��ق  امل��ع��دل 
ال��ع��ل��ي��ا امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ب��ح�����ص��ب  م���ا اأف�����اد ب����ه  امل�����ص��ت�����ص��ار 
ال���ق���ان���وين ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
ل��وك��ال��ة تون�س  ال��ورف��ل��ى  اأح���م���د 

اإفريقيا لالأنباء.
القانون  اأن هذا  الورفلى  واأ�صاف 
اأ�صبح نافذا من تاريخ ختمه من 
قبل الرئي�س موؤكدا اأنه مت اإيداعه 
لن�صره  الر�صمية  باملطبعة  فعليا 
للجمهورية  ال��ر���ص��م��ي  ب��ال��رائ��د 
اأم�س  اأق�����ص��اه  اأج���ل  يف  التون�صية 

ال�صبت. 
اعتربت  الإداري���ة  املحكمة  وكانت 
اأر�صله  ال��ذي  القانوين  الن�س  اأن 
امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي ح���ول هيئة 
مرتبة  اإىل  يرتقى  ل  النتخابات 
ق��ان��ون وه��و غ��ري ق��اب��ل للتطبيق 
ب�صبب عدم ختمه من قبل رئي�س 
اجل���م���ه���وري���ة ون�������ص���ره ب���ال���رائ���د 

الر�صمي للجمهورية التون�صية.
وي��خ��ت�����س رئ��ي�����س ال���دول���ة بختم 
ين�ّس  م��ا  ح�صب  ال��ق��وان��ني  ون�صر 
لل�صلط  امل��ن��ظ��م  ال���ق���ان���ون  ع��ل��ي��ه 

العمومية. 
وق����د اأج�����ل امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي 
اأم�س  م��ق��ررة  ك��ان��ت  ع��ام��ة  جل�صة 
اجل��م��ع��ة  لن��ت��خ��اب الأع�����ص��اء ال��� 
اإىل  النتخابات  هيئة  ملجل�س   9

الأ�صبوع املقبل.
وي����اأت����ي ه�����ذا ال���ت���اأج���ي���ل ب���ع���د اأن 
بالتاأ�صي�صي  ال�صبط  مكتب  تلقى 
طعنني بخ�صو�س امللفات التي مت 

فرزها من قبل جلنة الفرز.
على  �صلبا  الأم��ر  ه��ذا  و�صينعك�س 
ال��ت��ق��ي��د ب���الآج���ال امل�����ص��ب��وط��ة يف 
الأرب���ع  املنظمات  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
ال��راع��ي��ة ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي والتي 
لالنتهاء  واح���دا  اأ�صبوعا  ح���ددت 

اأن  مي��ك��ن  ل  متابعا  التاأ�صي�صي، 
ن���وازي ب��ني ح��زب ل��ه 90 مقعدا 
����ص���وى على  ي��ت��ح�����ص��ل  واآخ������ر مل 
احمد  مت�صك  كما  واح���د.  مقعد 
جنيب ال�صابي القيادي يف احلزب 
اجل�����م�����ه�����وري، ب���ت���ك���ل���ي���ف اح���م���د 

امل�صتريي برئا�صة احلكومة.
يف امل���ق���اب���ل، ه�����ددت ح���رك���ة ن���داء 
العمال بالن�صحاب  تون�س وحزب 
م��ن احل����وار ال��وط��ن��ي يف ح���ال مت 
للت�صويت  التاأ�صي�صي  اإىل  اللجوء 
ع���ل���ى اخ����ت����ي����ار رئ���ي�������س ح��ك��وم��ة 

جديد.
وق�����ال ال���ن���اط���ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م 
الهمامي،  حّمة  ال�صعبية  اجلبهة 
اأّن هناك توافق من جبهة الإنقاذ 
ح�����ول ال�����ص��ي��د حم���م���د ال��ن��ا���ص��ر 

كرئي�س للحكومة املقبلة.
م�����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ال����ق����ي����ادي يف 
العام  والأم���ني  ال�صعبية  اجلبهة 
ل���ل���وط���ن���ي���ني ال����دمي����ق����راط����ي����ني 
تعليقه  يف  الأخ�صر،  زي��اد  املوحد 
ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دات داخ����ل احل���وار 
للمجل�س  ب���الل���ت���ج���اء  ال���وط���ن���ي 
ال���وط���ن���ي ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي لخ��ت��ي��ار 
ك��ان  اإذا  اأن�����ه  احل���ك���وم���ة،  رئ��ي�����س 
املجل�س التاأ�صي�صي �صيختار رئي�س 
احل���ك���وم���ة ف���ه���ذا مُي���ث���ل ���ص��رب��ة 
ق��ا���ص��ي��ة ل���ل���ح���وار، م����وؤك����دا على 

حزبا  ليوؤ�ص�س  بورقيبة  عن  خرج 
اجلبايل  واأو���ص��ح  تعبريه.  ح�صب 
التهجم  ال��ق��دح ول  ي��ج��ب  اأن���ه ل 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة،  ���ص��خ�����ص��ي��ة  اأي  ع���ل���ى 
م�صّددا على انه ل يجوز اأخالقيا 
واأدب��ي��ا احل��دي��ث ع��ن �صن و�صحة 
امل�����ص��ت��ريي وق���درت���ه ع��ل��ى ت�صيري 
احل���ك���وم���ة ع��و���ص��ا ع���ن���ه، م�����ص��ريا 
اأي  ت��ق��رتح  مل  ال��ن��ه�����ص��ة  اأن  اإىل 
مر�صح بل يجب اأن يح�صل توافق 
�صلب احل��وار الوطني حول هذه 

ال�صخ�صية.
حلركة  ال��ع��ام  الأم���ني  وا�صتهجن 
الأرق��ام  لغة  ب�  احلديث  النه�صة، 
يف اإ�صارة اإىل احلديث عن حت�صل 
 14 ع��ن  النا�صر  حممد  امل��ر���ص��ح 
لأحمد  اأ���ص��وات   4 مقابل  �صوتا 
اجلمعة  جل�صة  خ��الل  امل�صتريي 
ال��وط��ن��ي للح�صم يف  م��ن احل����وار 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال�صخ�صية  ���ص��اأن 

�صتتوىل رئا�صة احلكومة. 
وقال اجلبايل اإن الأم��ر ل يتعلق 
اأن  معتربا  ت�صويت،  اأو  بانتخاب 
ال��ع��ام  ل��ل��راأي  ف��ي��ه مغالطة  ذل���ك 
وان�������ه ل ي���ج���ب احل����دي����ث ب��ل��غ��ة 
الأرق��ام بل يجب اأن يكون املر�صح 
اإذا  ق��ول��ه  م�صيفا  ت���واف���ق،  حم��ل 
ت��ع��ل��ق الأم�����ر ب��ل��غ��ة الأرق�������ام فال 
اآخ����ر غ���ري املجل�س  ي��وج��د م��ك��ان 

اأن  اإىل  م�صريا  �صنوات،  طيلة  ب��ه 
الو�صع ال�صحي لأحمد امل�صتريي 
ل ي�صمح له بتويل من�صب رئي�س 

حكومة.
ه���ن���اك  اأن  ب�����وع�����ب�����ديل،  واأك�����������د 
�صغوطات وتهديدات داخل احلوار 
للمجل�س  ب���الل���ت���ج���اء  ال���وط���ن���ي 
ال��وط��ن��ي ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي م��ن حركة 
النه�صة وخا�صة من حزب التكتل 
ع���رب مم��ث��ل��ه يف احل�����وار امل��ول��دي 
التوافق  ع��دم  �صورة  يف  الرياحي 
امل�صتريي  اأح��م��د  �صخ�صية  ع��ل��ى 

املُر�صح لرئا�صة احلكومة.
املتحدث  نفى  مت�صل،  �صياق  ويف 
ع�صام  اجل��م��ه��وري  احل���زب  با�صم 
فتح  بخ�صو�س  ت��ردد  ما  ال�صابي، 
اأخ��رى  ل�صخ�صيات  الرت�ّصح  ب��اب 
احلكومة  رئ��ي�����س  من�صب  ل��ت��ويل 
وذلك على اثر اخلالف احلا�صل 
النا�صر  حممد  املر�صحني  ح��ول 

واأحمد امل�صتريي. 
اأن  م���ق���رتح  وج������ود  اإىل  واأ������ص�����ار 
البارزين  املر�صحني  اأح���د  ي��ت��وىل 
رئي�صا  والنا�صر  امل�صتريي  وهما 

للحكومة و الآخر نائبا له. 

عقبات يف التاأ�شي�شي اأي�شا..
العراقيل اأمام احلوار الوطني مل 
امل�����ص��ار احلكومي  ت��ق��ف يف ح���دود 

باحلوار  ال�صعبية  اجلبهة  مت�صك 
الوطني وباإجناحه.

ولحظ الأخ�صر اأن حجج اجلبهة 
اإقناعا من احلجج  اأكر  ال�صعبية 
يف  الأط����راف  بقية  قدمتها  ال��ت��ي 
املر�صحة  ال�صخ�صيات  خ�صو�س 

لرئا�صة احلكومة.
ح��ّل  اأن ل  زي�����اد خل�����ص��ر،  وق�����ال 
هو  احل�����وار  واأن  ب��ال��ت��واف��ق،  اإّل 
امل�صوؤول عن اإيجاد مر�ّصح لرئا�صة 
ب���ال���ت���واف���ق، ول دخ��ل  احل���ك���وم���ة 
اإّل يف تزكية  التاأ�صي�صي  للمجل�س 

من يتم التفاق عليه.
واأ�صار زياد الأخ�صر اإىل اأن هناك 
وتعمل  م�صوؤولة  غري  ت�صريحات 

على تخريب احلوار.
ب����دوره، اع��ت��رب ال��ق��ي��ادي يف حزب 
حممود  ال��دمي��ق��راط��ي  التحالف 
م�����ص��ال��ة  اإرج��������اع  اإّن  ال������ب������ارودي، 
اأحمد  املر�صحني  ب��ني  م��ا  احل�صم 
امل�����ص��ت��ريي وحم��م��د ال��ن��ا���ص��ر اإىل 
املجل�س التاأ�صي�صي هو اأمر مفتعل 

وغري مقبول.
م�����ن ج����ه����ت����ه، ق�������ال ال���ب�������ص���ريي 
بوعبديل رئي�س احلزب الليبريايل 
املغاربي، اأن هناك عملية متاجرة 
ب��ا���ص��م اأح���م���د امل�������ص���ت���ريي، وه���ذا 
م��ا دف��ع��ه ل��الت�����ص��ال ب��ه م��ن اأج��ل 
ق��ام  م��ا  ُي�����ص��ّي��ع  ل  ح��ت��ى  مقابلته 

املناورات ا�شتمرت حتى اللحظات الأخرية:

والدة ع�صرية لرئي�س احلك�مة الت�ن�صية اجلديدة..!

امل�صتريي �صوكة يف حلق احلوار

حمدة �صعيد مفتي تون�س �صريح بورقيبة
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البتدائية الكائنة مبدينة حممد بن زايد �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
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ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
البتدائية الكائنة بدائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/29
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/597 مد جز- م ر- ب-اأظ

مدعي/ فايق حممد العبد اجلري�صي اجلن�صية: فل�صطني مدعي عليه: فادي 
حممد احمد يو�صف اجلن�صية: الردن مو�صوع الدعوى: نقل ملكية ال�صيارة 
املطلوب اعالنه/ فادي حممد احمد يو�صف اجلن�صية: الردن  عنوانه: بالن�صر 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/11 املوافق 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
الكائنة دائرة الق�صاء   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/10
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/256 مد كل- م ر- ب-اأظ

مدعي/ �صركة ميتاك للمقاولت العامة وميثلها حممد �صادق خان اجلن�صية: 
مو�صوع  باك�صتان  اجلن�صية:  �صادق  حممد  �صا�صتا  عليه:  مدعي  المارات  
اعالنه/  املطلوب  125.000درهم  قيمتها  �صيارة  بارجاع  مطالبة  الدعوى: 
املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  باك�صتان  اجلن�صية:  �صادق  حممد  �صا�صتا 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/11/10 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة دائرة الق�صاء   �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر 

بتاريخ  2013/10/09
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/841 جت جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك الحتاد الوطني اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: �صالح �صيف  عبداهلل 
حممد النعيمي اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: �صحة وثبوت احلجز التحفظي 
على مبلغ وقدره 39663 درهم املطلوب اعالنه/  �صالح �صيف  عبداهلل حممد النعيمي 
املذكورة اعاله  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  المارات   عنوانه:  اجلن�صية: 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/05 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
البتدائية الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/9/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1873 جت كل- م ت-ب- اأظ

املهند�س عكا�صة  العامة ميثلها  املتحدة للمقاولت  وال�صيانة  املعمارية  مدعي/ �صركة 
احمد حممد عبداللطيف - بوكالة حممد عبدالفتاح �صبل اجلن�صية: المارات مدعي 
الدعوى:  المارات مو�صوع  واخرون اجلن�صية:  املزروعي  �صيف  الفندي  عليه: خمي�س 
ذمة  على  بنكيه  كفالت  و�صرف  درهم   143269 قدرها  البالغ  احلجوزات  عن  الفراج 
امل�صروع   املطلوب اعالنه/ خمي�س الفندي �صيف املزروعي   اجلن�صية: المارات عنوانه: 
بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً  فانت مكلف باحل�صور  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/11/11 موعدا 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة التجارية    �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/22

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1471 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ نظر ال�صالم  لت �صمد بيباري  اجلن�صية: بنغالدي�س املنفذ 
�صده : رينوم�س للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�صر  عنوانه:  اجلن�صية:المارات  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  رينوم�س 
رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/1436
الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/6
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/3282 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ ابراهيم ابو الكالم اجلن�صية: بنغالدي�س املنفذ �صده : حممد 
حممد  اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�صية:  �س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  رو�صن 
مبا  بالن�صر  عنوانه:  المارات   اجلن�صية:  �س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  رو�صن 
رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع  م  جز-  عم   2012/2083
الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/5
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�صية رقم )2013/2414 ( ايجارات املنظورة امام جلنة ف�س 
املدعى/ واملرفوعة من  الرابعة  اللجنة  ابوظبي(-   ( اليجارية  املنازعات 

�صركة  ام بي ام العقارية وذلك لعالن املدعى عليه : ابراج املهتدي لدارة 
العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م ميثلها ال�صريك مهند حممود ) ن�صرا(  
وقد حتدد لنظر الدعوى جل�صة يوم الحد املوافق 2013/11/10 يف متام 
اآل  مع�صكر  الدفاع- منطقة  )�صارع  اللجنة  مقر  يف  م�صاء   06.00 ال�صاعة 
نفقة  على  وذل��ك  الجتماعية(-  وال�����ص��وؤون  ال���زواج  �صندوق  خلف  نهيان 

�صاحب العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن بالن�سر 

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارات   )  2013/2434( رقم  الق�صية  يف  تقرر  لقد 
وامل��رف��وع��ة من  الرابعة  اللجنة  اب��وظ��ب��ي(-   ( الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
املدعى/�صركة  اخلليج الول العقارية ذ.م.م وذلك لعالن املدعى عليها: 
 ( �صعيد  جا�صم  �صيف  ملالكها/  امليكانيكية  املعدات  لتجارة  تا�صك  موؤ�ص�صة 
ن�صرا(  وقد حتدد لنظر الدعوى جل�صة يوم الحد املوافق 2013/11/10 يف 
متام ال�صاعة 06.00 م�صاء يف مقر اللجنة )�صارع الدفاع- منطقة مع�صكر 
اآل نهيان خلف �صندوق الزواج وال�صوؤون الجتماعية(- وذلك على نفقة 

�صاحب العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن بالن�سر 

ام��ام  املنطورة  اب��ت��دائ��ي(   2013/2556( رق��م  ال��دع��وى  يف  تقرر  لقد 
جل��ن��ة ف�����س امل��ن��ازع��ات الي��ج��اري��ة وامل��رف��وع��ة ع��ل��ى امل��دع��ى عليها/ 
الهند�صية وميثله/را�صد حممد ح�صن  لال�صت�صارات  التقنية  مكتب 
يوم  جلل�صة  ال��دع��وى  لنظر  وق��د حت��دد   ، ن�صرا  اعالنها  امل��رزوق��ي، 
مبقر  ظهرا   01.00 ال�صاعة  مت��ام  يف   2013/11/11 امل��واف��ق  الثنني 
ال�صيخ/  املدعي  نفقة  على  وذلك  نهيان  اآل  الكائن مبع�صكر  اللجنة 

حممد بن �صلطان الظاهري.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن بالن�سر 

املدعي: هادي حمد حويرب املن�صوري
املدعى عليها: مقهى ومرطبات �صهام

 تقرر يف الق�صية رقم )2013/1863 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة 
ه���ادي حمد   / م��ن  وامل��رف��وع��ة  الثالثة(  )اللجنة  الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
املن�صوري- لعالن لعالن املدعى عليها/ مقهى ومرطبات �صهام-  حويرب 
ملالكها/علي �صعيد هالل احلمادي- ن�صراً  حل�صور جل�صة يوم الحد املوافق 
ابوظبي-  يف  الكائن  اللجنة  مقر  يف  م�صاًء   06.00 ال�صاعة  يف   2013/11/17
رقم  ال��زواج فيال  بجانب �صندوق  نهيان-  ال  الدفاع- منطقة مع�صكر  �صارع 

2- الطابق الر�صي- وذلك على نفقة املدعي.
ق�سم قلم الق�سايا 
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1797 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ �صادق مياه راتن مياه اجلن�صية: بنغالدي�س مدعي عليه: بحر الزراف 
عمالية   م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت 
املطلوب اعالنه/  بحر الزراف للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  
الثالثاء املوافق 2013/11/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة 
املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �صدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/308 عم كل- م ع- ب-اأظ

مدعي/ اينا�س عبدالعزيز احمد حممد خري اجلن�صية: ال�صودان مدعي عليه: 
�صوفاد للمقاولت �س ذ م م اجلن�صية: المارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
المارات       اجلن�صية:  م  م  ذ  �س  للمقاولت  �صوفاد  اعالنه/  املطلوب  عمالية  
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�صر حيث ان املدعي  عنوانه: 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/05 املوافق  الثالثاء  يوم 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�صورا 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/06
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2770 عم جز- م ع- ب-اأظ

احلياة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�صية:  مياه  حق  مياه  �صوهل  مدعي/ 
الدعوى: م�صتحقات  المارات  مو�صوع  العامة اجلن�صية:  للمقاولت  الذهبية 
عمالية  املطلوب اعالنه/  احلياة الذهبية للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات    
عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/11/05 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  مول  مزيد  زايد-  بن  حممد 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2253 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ في�صل �صبري �صبري احمد اجلن�صية: باك�صتان  مدعي عليه: �صيتي لينك 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  والرخام  البالط  لعمال 
اجلن�صية:  والرخام  البالط  لعمال  لينك  �صيتي  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/05 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1984 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ حممد روبيل رانا ام دي جهاجنري عامل اجلن�صية: بنغالدي�س مدعي 
عليه: ربوت اند رميوت للتنظيفات العامة اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: 
العامة  للتنظيفات  رميوت  اند  ربوت   اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر   عنوانه:  المارات   اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/05 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1979و1977و2013/1978 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعني/ 1-حممد بالل حممد حمبت علي 2-ابو �صيد ليت ابو طاهر  3-بهاء 
�صوبرمان  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�صية:  الدين  راميج  مياه  الدين 
عمالية   م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت 
عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  �صوبرمان  اعالنه/  املطلوب 
بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/11/05 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة 
العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2255 عم جز- م ع- ب-اأظ

حمل  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�صية:  علي  مقبول  ال�صالم   نور  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  والزجاج  الملنيوم  لعمال  ال�صمعة 
م�صتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/  حمل ال�صمعة لعمال الملنيوم والزجاج 
اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
ابوظبي البتدائية الكائنة املحكمة العمالية   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/09
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2017 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ حبيب الرحمن خمتيار خان اجلن�صية: باك�صتان مدعي عليه: ال�صواعد 
الذهبية للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  الذهبية  ال�صواعد  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/5 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  مكلف باحل�صور 
البتدائية الكائنة املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1069 جت جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ موؤ�ص�صة الت�صميم الراقي للمقاولت وال�صيانة العامة وكيال وليد حممد ال�صيد 
- م�صري اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: موؤ�ص�صة �صان فران�صي�صكو للمقاولت العامة 
ميثلها المري حممد ح�صن م�صري- اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 47540 درهم املطلوب اعالنه/موؤ�ص�صة �صان فران�صي�صكو للمقاولت العامة 
ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  م�صري-  ح�صن  حممد  المري  ميثلها 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/07 
الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري  املركز  الكائنة  البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/971 جت جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ حممد �صامي احلاج اجلن�صية: فل�صطني مدعي عليه: مطعم لبيزانا 
اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية مبلغ 84500 درهم  املطلوب 
اعالنه/مطعم لبيزانا اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام 
 2013/11/07 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة   الثانية ب� حمكمة العني البتدائية الكائنة املركز الداري �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1022 جت جز- م ر- ب-ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ عبداجلبار مري جمال اجلن�صية: افغان�صتان مدعي عليه: موؤ�ص�صة علي 
املعمري للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 
العامة  للمقاولت  املعمري  علي  اعالنه/موؤ�ص�صة  املطلوب  درهم   3000 مبلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  عنوانه:  المارات     : اجلن�صية 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/07 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الرئي�صي    باملقر  الكائنة  البتدائية  العني 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/825 ت جتر - م ر-ت- ع ن(
اجلن�صية:  العامة  وال�صيانة  للمقاولت  الراقي  الت�صميم  التنفيذ/  طالب 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الق�صوى  احللول  �صركة   : �صده  املنفذ  المارات 
للمقاولت  الق�صوى  احللول  �صركة  اعالنه:  املطلوب  المارات   : اجلن�صية 
العامة ذ.م.م اجلن�صية : المارات عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/607 جت كل-م ر-ب 
-ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/11/25 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة 
باملقر الر ئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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•• الكويت-وام:

ق������ال ال���رئ���ي�������س امل�������ص���ري امل����وؤق����ت 
زيارته  اإن  من�صور  ع��ديل  امل�صت�صار 
�صاحب  مع  ول��ق��اءه  الكويت  لدولة 
ال�������ص���م���و ال�������ص���ي���خ ����ص���ب���اح الأح���م���د 
الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�صباح  اجلابر 
ت��اأت��ي يف اإط����ار ح��ر���س م�����ص��ر على 
ت���ق���دمي ال�����ص��ك��ر ل��ل��ك��وي��ت ام�����ريا و 
لل�صعب  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  و�صعبا  ق��ي��ادة 
ي��ون��ي��و   30 ث�������ورة  ب���ع���د  امل�������ص���ري 
العالقات  وتفعيل  اإرادت��ه  وم�صاندة 
التي تفردت  البلدين  الوطيدة بني 
ب���درج���ة ع��ال��ي��ة م���ن اخل�����ص��و���ص��ي��ة 
منذ عقود طويلة. واأ�صاف الرئي�س 
امل���وؤق���ت يف ح����وار �صحفي  امل�����ص��ري 
املدير  و  الدارة  جمل�س  رئي�س  م��ع 
كونا  الكويتية  النباء  لوكالة  العام 
الب��راه��ي��م  ال��دع��ي��ج  م��ب��ارك  ال�صيخ 
ال�����ص��ب��اح مب��ن��ا���ص��ب��ة زي���ارت���ه ل��دول��ة 
اإن  املا�صي  الأ���ص��ب��وع  نهاية  الكويت 
فرتة  بعد  عافيتها  ا�صتعادت  م�صر 
30 يونيو و  اأع��ق��اب ث��ورة  قليلة يف 
قادرة  قوية متالحمة  دول��ة  �صتظل 
اأمنية  ت��ه��دي��دات  اأي  مواجهة  على 
اأن  اىل  واأ���ص��ار  خارجية.  اأو  داخلية 
كثريا من دول العامل رفعت احلظر 
على �صفر اأبنائها مل�صر بعد التح�صن 
واأكد  الأمنية.  الأو�صاع  امللمو�س يف 
الرئي�س من�صور حر�صه ال�صخ�صي 
التي  ال��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ي��ل جميع  ع��ل��ى 
ت��واج��ه ال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة يف 
م�����ص��ر م��ع��رب��ا ع���ن ت��ف��اوؤل��ه ب��زي��ادة 
واخلليجية  الكويتية  ال�صتثمارات 
معهما  املتنامية  ال��ع��الق��ات  ظ��ل  يف 
تعزيز  اىل  يتطلع  اأن���ه  اإىل  م�صريا 
ال�صتثمارات مع وجود فر�س  هذه 
ا�صتثمارية واعدة مب�صر يف املجالت 

كافة مبا يدعم القت�صاد امل�صري.
العربية  اجل��ه��ود  ب��ت��ك��ات��ف  وط��ال��ب 
مل����واج����ه����ة ال����ت����ح����دي����ات امل��ح��ت��م��ل��ة 
م���ن خ���الل ق�����راءة م��ت��اأن��ي��ة مل�����ص��ادر 
ال��ت��ه��دي��دات الم��ن��ي��ة والإره���اب���ي���ة 
والي���دي���ول���وج���ي���ة امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي 
ت���ت���ع���ر����س ل���ه���ا امل���ن���ط���ق���ة ال��ع��رب��ي��ة 
م�صريا اىل حر�س م�صر على دعم 
اأمن اخلليج العربي باعتباره جزءا 

ل يتجزاأ من اأمننا القومي .
الهتمام  اإن  الرئي�س من�صور  وقال 
يف  ت��راج��ع  الفل�صطينية  بالق�صية 
م�صريا  العربي  الربيع  ث��ورات  ظل 
اإليها  اأ���ص��اءوا  اأبنائها  بع�س  اأن  اإىل 
كثريا يف الأون��ة الأخ���رية.. واأو�صح 
اأن احلل الع�صكري لالزمة ال�صورية 
لكنه  الرواح  م���ن  امل���زي���د  ���ص��ي��زه��ق 
ال�����ص��وري ينبغي  ال��ن��ظ��ام  اإن  ا���ص��اف 
الدولة  واأن  �صيا�صي  اأن يرحل بحل 
ت��ب��ق��ى وح���ول  اأن  ي��ج��ب  ال�����ص��وري��ة 
ل��ق��ائ��ه م��ع ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
���ص��ب��اح الأح����م����د اجل���اب���ر ال�����ص��ب��اح 
خالل زيارته للكويت واأهم الق�صايا 
مثار البحث اأو�صح اأن زيارة الكويت 
و لقاء �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح 
الأح���م���د اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح ت��اأت��ي يف 
اإط������ار ح���ر����س م�����ص��ر ع��ل��ى ت��ق��دمي 
ال�����ص��ك��ر والم��ت��ن��ان ل��ل��ك��وي��ت اأم���ريا 
لل�صعب  دعمهم  على  و�صعبا  وقيادة 
ي��ون��ي��و   30 ث�������ورة  ب���ع���د  امل�������ص���ري 
وا�صتقرار  باأمن  امل�صا�س  ورف�صهم 
ل��الرادة  وانحيازهم  الكنانة  ار���س 
امل�����ص��ري��ة ال���ت���ي جت��ل��ت ب��ع��د ث���ورة 
ال�صكر  وقال  يونيو..  من  الثالثني 

هنا واجب ولي�س ف�صيلة.. 
اأن زيارتي هذه مرتبطة بقرار  كما 
على  ال��ع��رب��ي  دوره����ا  تفعيل  م�صر 
اع��ت��ب��ار اأن ال���دائ���رة ال��ع��رب��ي��ة ت��اأت��ي 
���ص��م��ن اأول����وي����ات ت��وج��ه ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
ال���ف���رتة  امل�������ص���ري���ة يف  اخل����ارج����ي����ة 
احل��ال��ي��ة .. وغ��ن��ى ع���ن ال��ب��ي��ان اأن 
ام������ن اخل��ل��ي��ج  ت���ن���ظ���ر اىل  م�������ص���ر 
باعتباره جزءا ل يتجزاأ من المن 
الق�صايا  اأم����ا  امل�������ص���ري..  ال��ق��وم��ي 
بتفعيل  ترتبط  فهي  البحث  م��ث��ار 
والرت��ق��اء  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
ال�صعبني  تطلعات  م�صتوى  اىل  بها 
يف اط���ار م��ا ي��واج��ه الأم���ة العربية 
�صبيل  واأخ����ط����ار ل  ت���ه���دي���دات  م���ن 
مل��واج��ه��ت��ه��ا دومن�����ا ت��ف��ع��ي��ل واح���ي���اء 

م�صرية العمل العربي امل�صرتك. 
امل�صرية  للعالقات  تقييمه  وب�صاأن 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��وط��ي��دة وك��ي��ف ميكن 
ت���ع���زي���زه���ا ل��ت��ن��ا���ص��ب ط���م���وح���ات و 
ال�صقيقني  ال�صعبني  اأب��ن��اء  تطلعات 

العالقات  اأن  من�صور  الرئي�س  اأك��د 
امل���������ص����ري����ة م������ع دول����������ة ال����ك����وي����ت 
من  عالية  بدرجة  تفردت  ال�صقيقة 
مل  طويلة  عقود  منذ  اخل�صو�صية 
ت��ك��ن ول���ي���دة دع���م ال��ك��وي��ت يف ه��ذه 
امل�����ص��ري  ال�����ص��ع��ب  لإرادة  امل��رح��ل��ة 
يف اخ��ت��ي��ار ط��ري��ق ال��دمي��ق��راط��ي��ة و 
نابعة  لي�صت  و  ال�����ص��ام��ل  ال���ص��الح 
م��ن م��واق��ف دع���م و م�����ص��ان��دة اأح��د 
لكنها  ل��الآخ��ر  ال�صقيقني  البلدين 
ع��الق��ات اأخ����وة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ب��ادل 
م�صالح  على  و  امل�صرتكة  امل�صالح 
التطلع  ع��ن  ف�صال  العربية  الم��ة 
ل��الج��ي��ال  اف�������ص���ل  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اإىل 

القادمة يف كال البلدين.
وق���ال نحن نلم�س م��ن ال���ص��ق��اء يف 
ال��ك��وي��ت م���ا حت��ظ��ى ب���ه م�����ص��ر من 
مكانة متميزة لدى ال�صعب الكويتي 
انطالقا من الدور التاريخي الذي 
ل��ع��ب��ت��ه يف احل���ف���اظ ع��ل��ى وح�����دة و 
اأرا�صيه  �صيادة  و  الكويت  ا�صتقرار 
�صواء اأكان ذلك خالل اأزمة 1961 
�صم  قا�صم  عبدالكرمي  وحم���اولت 
م�����ص��ارك��ة  م����ن خ�����الل  اأو  ال���ك���وي���ت 
الكويت  حت��ري��ر  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�صر 
الكويتيون  يلم�س  كما   1991 عام 
حجم تقدير م�صر حكومة و �صعبا 
تاأييد  الكويتي احلا�صم يف  للموقف 
ال��ذي  و  امل�صرية  الوطنية  الرادة 
ميثل التعبري عنه احد اهم اهداف 

زيارتي للكويت ال�صقيقة .
ت��ق��ي��ي��م��ه  ح�����ول  �����ص����وؤال  ع���ل���ى  وردا 
ل���الأو����ص���اع الأم��ن��ي��ة يف م�����ص��ر بعد 
م���رور اأرب��ع��ة اأ���ص��ه��ر على ث���ورة 30 
ال��ذي  الكبري  احل��ب  ظ��ل  يف  يونيو 
ي��ك��ن��ه ال�����ص��ع��ب ال���ك���وي���ت���ي ل��ل�����ص��ع��ب 
امل�������ص���ري ال�����ص��ق��ي��ق ت���ق���دي���را مل��ك��ان��ة 
م�����ص��ر وت��ط��ل��ع��ه ل��ع��ودة ال���ص��ت��ق��رار 
اإىل رب��وع��ه��ا اأك���د اأن���ه م��ن امل��ع��روف 
اأن الفرتات  الثورات  ادبيات علم  يف 
التي تعقبها ت�صهد تدهورا حادا يف 
الو�صاع المنية لكن نظرا لطبيعة 
و  و عمق ح�صارته  امل�صري  ال�صعب 
قدرة موؤ�ص�صاته على التما�صك فاإان 
الو�صاع المنية يف م�صر مل ت�صهد 
ت��ده��ورا ح��ادا كما ح��دث يف جت��ارب 
اأن  مو�صحا  ع���دي���دة..  اآخ����رى  دول 
ال���دول���ة امل�����ص��ري��ة ال���ت���ي ت���ك���ون قد 
بدت رخوة يف ما�س قريب ا�صتعادت 
ع���اف���ي���ت���ه���ا.. ف��م�����ص��ر اجل����دي����دة يف 
اأعقاب ثورة 30 يونيو وموؤ�ص�صاتها 
بعيدة  ب�صعبها  امل��دع��وم��ة  املختلفة 
�صتظل م�صر  و  ذل��ك  البعد عن  كل 
دول�������ة ق����وي����ة م���ت���الح���م���ة ���ص��ع��ب��ا و 
حكومة و جي�صا قادرة على مواجهة 
على  ����ص���واء  اأم���ن���ي���ة  ت���ه���دي���دات  اأي 
امل�����ص��ت��وى ال��داخ��ل��ي او اخل���ارج���ي.. 
العملية  جناحات  تتابعون  ولعلكم 
خا�صة  ب�صفة  �صيناء  يف  الع�صكرية 
وح����رب����ن����ا ����ص���د الره����������اب ب�����ص��ف��ة 
التح�صن  و  النجاحات  هذه  عامة.. 
يعك�صه  الم��ن��ي��ة  للحالة  امل��ل��ح��وظ 
احلظر  �صاعات  ع��دد  تخفيف  ق��رار 
املتتالية  ال���ق���رارات  اأي�����ص��ا  وت��وؤك��ده 
من  العديد  م��وؤخ��را  اتخذتها  التي 
ال������دول الأوروب�����ي�����ة ب���رف���ع احل��ظ��ر 
املفرو�س على مواطنيها لل�صفر اىل 
امللمو�س يف  للتح�صن  ا�صتنادا  م�صر 

الو�صع الأمني مب�صر.
اخلارجية  وزي��ر  ت�صريحات  وح��ول 
ب�صاأن  فهمي  نبيل  ال�صيد  امل�صري 
اإمكانية تبني حوار خليجي ايراين 
ف��ع��ل��ي��ة  ه����ن����اك خ����ط����وات  .. وه������ل 

م����ن امل���������ص����وؤول����ني ب�������ص���اأن ال���و����ص���ع 
القت�صادي اإىل جانب روؤيته للو�صع 
الرئي�س  اأك���د  امل�صري  الق��ت�����ص��ادي 
الق��ت�����ص��ادي  ال��و���ص��ع  اأن  م��ن�����ص��ور 
ال�صيا�صي  ال�صتقرار  بحالة  يرتبط 
ذكرتها  التي  امل��وؤ���ص��رات  ان  ول���ص��ك 
ال�صيا�صية  لالأو�صاع  حت�صنا  تعك�س 
و الم��ن��ي��ة الم����ر ال����ذي م��ن ���ص��اأن��ه 
ت�������ص���ج���ي���ع امل�������ص���ت���ث���م���ري���ن ف���ه���ن���اك 
بحل  للحكومة  �صريحة  توجيهات 
وفقا  امل�صتثمرين  م�صكالت  ك��اف��ة 
ل��ل��ق��ان��ون ومب���ا ي��ح��ف��ظ ح��ق��وق كل 
امل�صتثمرين  و  امل�صرية  الدولة  من 
..ويف هذا الط��ار ف��اإن م�صر لديها 
بيئة جاذبة لال�صتثمارات اخلارجية 
خ���ا����ص���ة يف ظ�����ل ت����ن����وع ال���ف���ر����س 
موقع  من  متلكه  وم��ا  ال�صتثمارية 
ج���غ���رايف م��ت��م��ي��ز و ع��م��ال��ة م��درب��ة 

عالية التناف�صية.
وب�������ص���اأن جل��ن��ة اخل��م�����ص��ني امل��ك��ل��ف��ة 
باإعداد الد�صتور والتي �صارفت على 
النتهاء ونظرته لإجراء ال�صتفتاء 
امل���ظ���اه���رات  ال����د�����ص����ت����وري يف ظ����ل 
ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا اأن�������ص���ار 
و  مر�صي  حممد  ال�صابق  الرئي�س 
كيف ميكن تطبيق خارطة الطريق 
يف ظل هذه الو�صاع قال هذه لي�صت 
جماعات  واإمن���ا  �صعبية  م��ظ��اه��رات 
حم���دودة ل ي��ت��ج��اوز ع��دده��ا املئات 
وت�صتهدف بالأ�صا�س ارباك الو�صاع 
بعدم  النطباع  اع��ط��اء  و  ال��ب��الد  يف 
�صوؤون  ت�صيري  على  احلكومة  ق��درة 
البالد اإل اأنه قد بات جليا للجميع 
ان قدرة تلك اجلماعة على احل�صد 
اأ�صبحت �صبه معدومة بعد اأن كانوا 
وقت  يف  الغلبية  بتاأييد  يتمتعون 

لي�س ببعيد .
وح��������ول م�����ا ����ص���ه���دت���ه ال����ع����الق����ات 
امل�صرية المريكية من توتر عقب 
م�صتوى  اأي  واإىل  يونيو   30 ث��ورة 
و���ص��ل��ت ال���ع���الق���ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
نحن  امل��وؤق��ت  امل�صري  الرئي�س  ق��ال 
بالوليات  عالقتنا  على  حري�صون 
حر�صها  ب��ق��در  الم��ريك��ي��ة  املتحدة 
فال�صيا�صة   .. معنا  ال��ع��الق��ات  على 
اخل���ارج���ي���ة امل�����ص��ري��ة ت��ن��ط��ل��ق من 
امل�صالح  يف  تتمثل  وا�صحة  حقيقة 
امل�صري  القومي  الم��ن  و  امل�صرية 
وب���ال���ت���ايل ف�����اإن ع��الق��ت��ن��ا ب���ال���دول 
ت��رت��ب��ط ب��ق��در م��راع��اة ت��ل��ك ال���دول 
ل���ل���م�������ص���ال���ح امل�������ص���ري���ة احل���ي���وي���ة 
ال�صارة  ويهمني  وال�صرتاتيجية.. 
ل��ت��وج��ه��ن��ا  احل���اك���م���ة  امل����ب����ادئ  اىل 
اخلارجي يف اعقاب ثورة 30 يونيو 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ا���ص��ت��ق��الل��ي��ة ال���ق���رار 
امل�صلحة  وتغليب  امل�صري  الوطني 
الوطنية امل�صرية على اأي اعتبارات 
اخ�����رى وا����ص���ت���ع���ادة م�����ص��ر مل��ك��ان��ت��ه��ا 
القليمي مرتكزة  ودوره��ا  الريادية 

يف ذلك على بعدها القومي.
امل�صرية  ل��ل��ع��الق��ات  تقييمه  وع���ن 
الواقع  اأن هناك يف  اأك��د  الوروب��ي��ة 
ما  حلقيقة  متزايدا  اأوروبيا  اإدراك 
ث����ورة �صعبية  م���ن  ج���رى يف م�����ص��ر 
ع�����ربت ع��ن��ه��ا ج���م���وع امل����الي����ني يف 
الدراك  يونيو.. هذا  الثالثني من 
و  ال�صعودية  العربية  للمملكة  ك��ان 
الكويت و ال�صقاء يف اخلليج العربي 
دورهم يف تر�صيخه لدى العديد من 

الطراف الأوروبية..
ان ال��ع��الق��ات امل�����ص��ري��ة الوروب���ي���ة 
ع������الق������ات ق�����دمي�����ة ت���ن���ط���ل���ق م��ن 
امل�صالح  و  امل�صرتك  اجل��وار  حقائق 
ت�صويبا  م��وؤخ��را  ونلم�س  امل��ت��ب��ادل��ة 
 30 ث���ورة  ازاء  الأوروب�����ي  للموقف 
هناك  ب��ات  حيث  ماتالها  و  يونيو 
يف  الو���ص��اع  لتطورات  وا�صح  تفهم 
م�����ص��ر واأ���ص��ب��ح اجل��ان��ب الأوروب�����ي 
حكومة  و  �صعبا  م�����ص��ر  م��ث��ل  م��ث��ل��ه 
ي��ت��ط��ل��ع ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ���ارط���ة ال��ط��ري��ق 
مب�����ا ي�������ص���ه���م يف ت���ر����ص���ي���خ جت���رب���ة 
حتقيق  و  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ح��ول 
الم���ن و ال���ص��ت��ق��رار يف ال��ب��الد مبا 
العالقات  ا�صتمرار  كذلك  ي�صمن 
ل�صيما  اجلانبني  بني  القت�صادية 
التجاري  ال�صريك  تعد  م�صر  ان  و 
وح��ج��م  الأوروب�������ي  ل���الحت���اد  الول 
يزيد  بينهما  التجارية  التعامالت 
20 مليار دولر وذلك ف�صال  على 
على ما متثله م�صر من حجر زاوية 
يعك�صه  وم���ا  امل��ن��ط��ق��ة  ا���ص��ت��ق��رار  يف 
املنطقة  ا�صتقرار  على  ا�صتقرارها 

برمتها.

يف  وزيادتها  لتعزيزها  املالئم  املناخ 
الفرتة القادمة يف ظل وجود فر�س 
ا�صتثمارية واع��دة يف م�صر يف كافة 
اأو  �صناعية  ك��ان��ت  ���ص��واء  امل���ج���الت 
اأو يف  اأو عقارية  �صياحية  اأو  زراعية 
�صخ�صيا  وان���ا   .. اخل��دم��ات  جم���ال 
العقبات  كافة  تذليل  على  حري�س 
الكويتية  ال�صتثمارات  تواجه  التي 
امل�صرية  ل��ل��ق��وان��ني  وف��ق��ا  م�صر  يف 
مبا يخلق مناخا مواتيا لال�صتثمار 
و ي�����ص��ج��ع امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن دول���ة 
من  امل��زي��د  ل�صخ  ال�صقيقة  الكويت 

ال�صتثمارات يف م�صر.
وع����ن ���ص��ك��وى ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ة يف 
امل�صانع  من  ع��دد  توقف  من  م�صر 
المنية  الو�صاع  ب�صبب  العمل  عن 
امل�����واد اخل�����ام ..  ا����ص���ت���رياد  اأو ع����دم 
وه���ل ه��ن��اك م��ن ح��ل ع��اج��ل لدعم 
تعزيز  ي�صهم يف  ال��ذي  القطاع  ه��ذا 
ال�صناعة  قطاع  اإىل  ن��وه  القت�صاد 
كان  فم�صر  ع��ري��ق  ق��ط��اع  م�صر  يف 
ل��ه��ا ال���ري���ادة ب���ني دول امل��ن��ط��ق��ة يف 
التوجه �صوب ال�صناعات الثقيلة يف 
وتواجه  املا�صي  القرن  خم�صينيات 
تلك ال�صناعات بع�س امل�صكالت لذا 
اأ�صدر توجيهاته للحكومة ب�صرورة 
اتخاذ الجراءات الكفيلة بحل كافة 
امل�صكالت التي يواجهها هذا القطاع 
احليوي بدءا بحل م�صكالت العمال 
تطوير  و  حقوقهم  على  التاأكيد  و 
ال�صناعات  م�صانع  ت��اأه��ي��ل  واع����ادة 
الدعم  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�صال  الثقيلة 
املنا�صب للم�صانع اخلا�صة املتعرة 
وم�����ص��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ه��و���س م��رة 
اخ���رى وال��ت��ي ب���داأ ع��دد كبري منها 
اخل�������روج ب��ال��ف��ع��ل م����ن ع���رت���ه .. 
وقال من جهة اخرى لعلكم تابعتم 
العالن عن تنفيذ امل�صروع القومي 
لتنمية منطقة قناة ال�صوي�س الذي 
ب��الإ���ص��راع يف تنفيذ  وجهت م��وؤخ��را 
ال��رتك��ي��ز على  م��راح��ل��ه الأوىل م��ع 
لال�صرتاك  فر�صة  ال�صباب  اعطاء 
الوطني  امل�صروع  هذا  يف  ال�صهام  و 
واأن ي��ت��م خ��الل��ه ات��اح��ة اك���رب ق��در 
امل�صري  لل�صباب  العمل  فر�س  من 
من ابناء مدن القناة و �صبه جزيرة 

�صيناء .
يت�صمن  امل�����ص��روع  ه���ذا  اأن  واأو����ص���ح 
ان�صاء العديد من ال�صناعات الهامة 
م��ث��ل ���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ي��ارات وال�����ص��ف��ن 
لل�صفن  لوج�صتية  خدمات  وتوفري 
من  ذل��ك  يعنيه  م��ا  بكل  والب�صائع 
القت�صاد  و  ال�صناعة  لقدرات  دعم 
يف م�صر.. منوها اإىل اأن م�صر بلد 
و موؤهل  ال�صا�صية  باملقومات  زاخر 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ه�����ص��ة ���ص��ن��اع��ي��ة واع���دة 
التي  الطبيعية  امل���وارد  لديها  فهي 
العقول  لدينا  و  بها م�صر  اهلل  حبا 
املجالت  كافة  يف  ال��رائ��دة  امل�صرية 
.. وعرب عن تطلعه مل�صتقبل قريب 
طفرة  حتقيق  اهلل  �صاء  اإن  �صي�صهد 
�صناعية يف م�صر تعزز من قدرتها 
القت�صادية مبا �صينعك�س على حياة 
امل���واط���ن وي��ح��ق��ق ل��ك��ل م�����ص��ري ما 
وعدالة  ك��رمي  عي�س  م��ن  ي�صتحقه 

اجتماعية.
�صهدته  م��ا  ح���ول  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ال����ف����رتة امل���ا����ص���ي���ة م����ن ارت����ف����اع يف 
تعامالت البور�صة امل�صرية واإرتفاع 
اأي�������ص���ا يف ���ص��ع��ر اجل���ن���ي���ه امل�����ص��ري 
وارت������ف������اع الح����ت����ي����اط����ي ال���ن���ق���دي 
موؤ�صرات  يعطي  ما  وهو  امل�صري.. 
طيبة لكن يف املقابل هناك تخوفات 

ثقتي كاملة يف ق��درة رج��ال القوات 
على  الأوف��ي��اء  ال�صرطة  و  امل�صلحة 
ب�صط المن وال�صيطرة الكاملة على 
الر�س  فتلك  الوطني  ترابنا  كامل 
اإرت��وت بدماء امل�صريني  الغالية قد 
وام���ت���زج���ت ع��ل��ى رم��ال��ه��ا دم���اوؤه���م 
فالرهاب   .. العرب  ال�صقاء  بدماء 
الذي يدن�س هذه الر�س �صيدحر و 
�صتعود �صريعا واحة لالأمن و ركيزة 

لتنمية م�صر امل�صتقبل.
وح���������ول م��������دى ت������اأث������ر ال���ق�������ص���ي���ة 
الفل�صطينية بالأحداث التي �صهدتها 
ال�صنوات  خ���الل  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
الثالث املا�صية نوه اإىل اأن الق�صية 
بها  اله��ت��م��ام  ت��راج��ع  الفل�صطينية 
يف ظ���ل ث�����ورات ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي .. 
اأ�صاء  من  اأبنائها  من  هناك  اأن  كما 
اليها كثريا يف الآون��ة الخرية غري 
تتجاهل  اأن  لها  ميكن  ل  م�صر  اأن 
الق�صية الفل�صطينية ابدا .. فم�صر 
توؤيد اعادة ا�صتئناف املفاو�صات بني 
اجلانبني الفل�صطيني و ال�صرائيلي 
ع��ل��ى ا���ص��ا���س م��ب��داأ الر�����س مقابل 
ال�صالم واإقامة الدولة الفل�صطينية 
و عا�صمتها القد�س و �صتظل م�صر 
الفل�صطينية  بالق�صية  على عهدها 
و على عهدها كدولة توؤمن بال�صالم 
ترحب  م�����ص��ر  اإن   .. ال�����ص��ع��وب  ب��ني 
الفل�صطينية  املفاو�صات  با�صتئناف 
ال�صرائيلية على ا�ص�س و مرجعيات 
وا����ص���ح���ة و�����ص����ول ل���ص��ت��ح��ق��اق��ات 
لها  �صتقدم  م�صرية  ه��ى  و  ال�����ص��الم 

م�صر كل الدعم وامل�صاندة.
�صوريا  يف  للو�صع  ن��ظ��رت��ه  وب�����ص��اأن 
يف ظ��ل ا���ص��ت��م��رار ال��ع��ن��ف و ال��دم��ار 
الذي ت�صهده منذ ثالث �صنوات قال 
ن��درك  و  نتفهم  م��ن�����ص��ور  ال��رئ��ي�����س 
املوقف اخلليجي من الزمة  متاما 
التي  امل�صروعة  املخاوف  و  ال�صورية 
اإن��ه  ت��ق��دي��رن��ا  يف   .. عليها  يتاأ�ص�س 
ال�صورية  ل��الزم��ة  ع�صكريا  ح��ل  ل 
تدخل  اأو  ع�صكري  ت�صعيد  اأي  واإن 
ل��ه نتيجة وح��ي��دة  ���ص��ي��ك��ون  اإ����ص���ايف 
املزيد  اإزه���اق  وه��ي  األ  �صواها  دون 
من  اإن����ه   .. ال�����ص��وري��ة  الأرواح  م���ن 
ال�صيا�صي  احل���ل  م��ن��ح  ال�������ص���روري 
ال��ف��ر���ص��ة ك��ام��ل��ة و مب���ا ي���ع���زز من 
متا�صك الدولة ال�صورية و احلفاظ 
على وحدة ارا�صيها ومن هذا ياأتي 
2 و  تاأييدنا لنعقاد موؤمتر جنيف 
اإنه ملن املهم التمييز ما بني النظام 
ال�صوري الذي ينبغي ان يرحل بحل 
التي  ال�����ص��وري��ة  ال���دول���ة  و  �صيا�صي 
يجب اأن تبقى .. فاإنهيار قوة العراق 
ثم ك�صر �صوريا اإمنا ميثالن خ�صما 
و انتقا�صا مبا�صرا من ر�صيد قوتنا 

العربية.
الدول  بع�س  ملوقف  تقييمه  وح��ول 
م�صاندة  اىل  �صارعت  التي  العربية 
م�����ص��ر ب��ع��د ث����ورة 30 ي��ون��ي��و وم��ا 
تاأثري هذه املواقف يف جتاوز الأزمة 
الرئي�س  �صدد  ال��ث��ورة  اأعقبت  التي 
عرب  م�صر  اأن  على  املوؤقت  امل�صري 
تاريخها املمتد مل تبخل على امتيها 
ال���ع���رب���ي���ة و ال����ص���الم���ي���ة ب��ت��ق��دمي 

جمرد  اأنها  اأم  ال�صاأن  بهذا  اتخذت 
املوؤقت  امل�صري  الرئي�س  ق��ال  فكرة 
مع  طبيعية  بعالقات  ترحب  م�صر 
ك��ل دول ال��ع��امل مب��ا يف ذل��ك اي��ران 
ياأتي مرتبطا  اأن  يجب  ذلك  اأن  اإل 
ب��ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى دع���م اأم����ن اخلليج 
ال��ع��رب��ي ع��ل��ى اع��ت��ب��ار ان����ه ج����زء ل 
بالتايل  القومي و  اأمننا  يتجزاأ من 
ف��اإن اع��الن ال�صيد وزي��ر اخلارجية 
ع��ن ام��ك��ان��ي��ة ت��ب��ن��ي ح����وار خليجي 
لال�صهام  م�صر  ا�صتعداد  يعني  امنا 
يف ت��وف��ري الأر���ص��ي��ة ال���الزم���ة ملثل 
ه��ذا احل��وار ملن يرغب يف ذل��ك من 
ال��دول اخلليجية كون امن اخلليج 
و  قومية  م�صوؤولية  مل�صر  بالن�صبة 

باإعتبارنا �صركاء يف الهوية.
وردا على �صوؤال حول جتديد م�صر 
خالية  منطقة  اإن�صاء  اإىل  لدعوتها 
م���ن ا���ص��ل��ح��ة ال����دم����ار ال�����ص��ام��ل يف 
مدى  اأي  واىل   .. الو���ص��ط  ال�صرق 
التعنت  ظ��ل  ذل��ك يف  ميكن حتقيق 
ال���ص��رائ��ي��ل��ي و امل�����ص��ان��دة ال��دول��ي��ة 
ال��دع��وة املتجددة و  اأن ه��ذه  اأو���ص��ح 
ال�����ص��رق  منطقة  لإخ����الء  ال��رام��ي��ة 
الو�������ص������ط م�����ن ا����ص���ل���ح���ة ال����دم����ار 
ال�������ص���ام���ل ت���ع���رب ع����ن رغ���ب���ة م�����ص��ر 
يف ار�����ص����اء م��ع��اي��ري م��و���ص��وع��ي��ة.. 
فاإخالء املنطقة من ا�صلحة الدمار 
ال�����ص��الم  دع���م  يف  �صي�صب  ال�����ص��ام��ل 
كل  وحتويل  القليمي  وال�صتقرار 
ما ينفق على هذه ال�صلحة خلدمة 
�صت�صتفيد  ال��ت��ي  التنمية  اغ��را���س 
الم��ر  ه��ذا  و  املنطقة  �صعوب  منها 
م��رت��ب��ط ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال مب�����ص��األ��ة 
ا�صالح منظومة املوؤ�ص�صات الدولية 
و يف مقدمتها جمل�س الم��ن حتى 
ي��ت�����ص��ن��ى ب���ل���ورة ه����ذه امل����ب����ادرة على 
ار�س الواقع .. وقال هنا اأعود مرة 
اآخرى اىل م�صاألة ازدواجية املعايري 
ت��ن��اول املجتمع  ل��ع��ل يف  ال��دول��ي��ة و 
الدويل لق�صية ال�صلحة الكيميائية 
ال�صورية ما يعك�س هذه الزدواجية 
يت�صمن  اأن  يجب  املنطقة  ف��اإخ��الء 
يتعلق  واأن  ا�صتثناء  بال  دولها  كافة 
ال�صامل �صواء  اأ�صلحة الدمار  بكافة 

كانت كيميائية اأو نووية.
وح������ول اع������الن ال����ق����وات امل�����ص��ري��ة 
ع����ن جن����اح����ات يف اإط�������ار م��ك��اف��ح��ة 
 .. �صيناء  يف  الره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
التي  احل��م��ل��ة  بلغته  ال���ذي  وامل����دى 
تقوم بها القوات امل�صلحة وال�صرطة 
يف ����ص���ي���ن���اء ق�����ال ال���رئ���ي�������س ع���ديل 
و  م����رارا  ح���ذرت  م�صر  اإن  من�صور 
ت��ك��رارا من اأن الره���اب ل وط��ن له 
�صتكتوي  ل��ه  ال��راع��ي��ة  ال����دول  وان 
الره��اب يف  اإن حربنا �صد   .. بناره 
ان  ا�صتطاعت  وق��د  م�صتمرة  �صيناء 
م��ل��م��و���ص��ة بف�صل  حت��ق��ق جن���اح���ات 
واأب��ن��اء  ال�صرطة  و  اجلي�س  تكاتف 
الذين  املخل�صني  امل�صري  ال�صعب 
يقفون باملر�صاد لأي حماولة تهدد 
ام���ن م�����ص��ر او ا���ص��ت��ق��راره��ا ل��ذل��ك 
�صتنت�صر يف حربها على  فان م�صر 
الرهاب يف ظل حلمة وطنية جتمع 
اإن  ���ص��رط��ت��ه..  و  جي�صه  و  ال�����ص��ع��ب 

ان ي���ك���ون امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل اي�����ص��ا 
اأك���ر دمي��ق��راط��ي��ة واق���ل ازدواج��ي��ة 
يف م��ع��اي��ريه ع��ل��ى ار����س ال���واق���ع .. 
اململكة  ملوقف  تاأييدنا  كان  هنا  من 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة يف اع��ت��ذاره��ا 
ملجل�س  الدائمة  غري  الع�صوية  عن 
الم�����ن مل���ا ل���ه م���ن دلل�����ه وا���ص��ح��ة 
ع��ل��ى ازدواج����ي����ة امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة 
ذلك  وي��اأت��ي  املنطقة..  ق�صايا  ازاء 
م�����ص��ر لق�صية  ت��ب��ن��ي  م���ع  م��ت�����ص��ق��ا 
ال���ع���ام���ة  اجل���م���ع���ي���ة  دور  ت���ف���ع���ي���ل 
املحفل  باعتبارها  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
الدميقراطي الذي يعرب عن جميع 
ال���دول الع�����ص��اء وا���ص��الح جمل�س 
ال���ذي م��ا زال مي��ث��ل �صيغة  الم���ن 
مغايرة  حقبة  يف  اليها  التو�صل  مت 
ل��واق��ع ع��امل��ن��ا امل��ع��ا���ص��ر ف�����ص��ال عن 
اخ��الء منطقة  لق�صية  تبني م�صر 
ال�صرق الو�صط من ا�صلحة الدمار 
.. ان م�����ص��ر دول����ة ق��وي��ة  ال�����ص��ام��ل 
ومتالحمة كما �صبق ان ذكرت و هو 
الثالثني  ف��رتة  عليه  برهنت  اأم���ر 
املعا�صر  تاريخنا  املا�صية من  �صهرا 
.. ففي الوقت الذي ت�صتعيد م�صر 
مكانتها كان البع�س يتوقع حتمية 
حتقق ال�صيناريو ال�صواأ و هو ما مل 
ي��ح��دث بف�صل حكمة  ول��ن  ي��ح��دث 
امل�صري  ال�صعب  وطنية  و  وتالحم 

ف�صال عن �صماحة ا�صالمه.
وع�����ن ���ص��ب��ل م���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 
املنطقة  لها  تتعر�س  التي  املتزايدة 
العربية اأكد �صرورة اأن تعي املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة م��ا ي��ت��ه��دده��ا م��ن اخ��ط��ار 
التي  التحديات  العديد من  فهناك 
تواجه املنطقة �صواء كانت حتديات 
من  او  القليمية  البيئة  من  نابعة 
البيئة الدولية و ل�صك ان مواجهة 
ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ت���اأت���ي م���ن خ��الل 
ق������راءة م��ت��اأن��ي��ة مل�������ص���ادر ال��ت��ه��دي��د 
تهديدات  تت�صمن  التي  و  احلالية 
امنية وارهابية و تهديدات مت�صلة 
ب��ال��ه��وي��ة م���ن خ���الل اي��دي��ول��وج��ي��ا 
و  ال�صيولة  حالة  يف  جتد  متطرفة 
بع�س  يف  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  عدم 
�صعفها  ج���ان���ب  اىل  الق��ل��ي��م  دول 
الق����ت���������ص����ادي وامل���وؤ����ص�������ص���ي وع����دم 
ق���درت���ه���ا ع��ل��ى ال����وف����اء مب��ت��ط��ل��ب��ات 
ال�صعوب  اىل  للنفاذ  �صبيال  التنمية 
العربي  ال��وط��ن  م�صتوى  وع��ل��ى   ..
ف����ان ذل����ك ي��ع��ن��ي �����ص����رورة ت��ك��ات��ف 
اجلهود العربية ملواجهة التحديات 
املحتملة يف بيئة اقليمية ودولية ل 

نراها بال�صرورة مواتية.
وح������ول م�����دى ����ص���ع���وره ب���ال���ت���ف���اوؤل 
الكويتية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ع���ودة  ازاء 
م�صر  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  واخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة اإىل م���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه قبل 
ثورة 25 يناير قال بالتاأاكيد هناك 
م�صتقبل  ح����ول  ب���ال���ت���ف���اوؤل  ���ص��ع��ور 
العالقات اخلليجية امل�صرية ب�صكل 
امل�صرية  العالقات  م�صتقبل  و  ع��ام 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���س 
ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  اأن  ول����ص���ك   ..
�صينعك�س ايجابيا على ال�صتثمارات 
فيما بينهما والتي نتطلع اىل توفري 

ي���د ال���ع���ون وامل�������ص���اع���دة ب���ل خ��و���س 
احلروب اإذا ا�صتلزم المر دفاعا عن 
ولطاملا  العربية  الر���س  و  الكرامة 
ت���ع���ددت ال��ق��م��م ال��ع��رب��ي��ة ال��ط��ارئ��ة 
ال��ت��ي دع����ت ال��ي��ه��ا ال���ق���اه���رة ل��دع��م 
ق�����ص��اي��ا الأم�����ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ك��ل ه��ذا 
ب��دوره��ا  م�صر  ال��ت��زام  منطلق  م��ن 
مو�صحا  ا�صقائها..  جتاه  التاريخي 
و  العربية  ال���دول  بع�س  وق��وف  اأن 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  م�صاندتها 
للثورة امل�صرية يعك�س اهمية م�صر 
دع��م  اأن  ال����دول  ه���ذه  ق���ادة  وادراك 
اأم��ن��ه��ا هو  ا���ص��ت��ق��رار م�صر وح��ف��ظ 
دعم للعروبة واأمنها القومي الذي 
ي���واج���ه حت���دي���ات وا���ص��ح��ة يف تلك 
ت��اري��خ الم��ة  ال��ف��رتة الدقيقة م��ن 

العربية.
وحول روؤيته لزيارته لكل من اململكة 
العربية ال�صعودية و اململكة الردنية 
ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ن���وه ال��رئ��ي�����س امل�����ص��ري 
املوؤقت اإىل اأن زيارة خارجية له منذ 
البالد  يف  ال�صلطة  مقاليد  توليه 
ال�صعودية  العربية  للمملكة  كانت 
ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا م���وق���ف ح��ا���ص��م يف 
وق��ال  امل�صري  ال�صعب  ارادة  تاأييد 
لقد كان خادم احلرمني ال�صريفني 
اأول من هناأين بتويل من�صبي فقد 
جاللته  م��ن  تهنئة  ب��رق��ي��ة  تلقيت 
ق���ب���ل ق�����ص��م ال���ي���م���ني.. ان امل��م��ل��ك��ة 
العربية ال�صعودية و�صعت كل ثقلها 
م�صاندة  يف  والقت�صادي  ال�صيا�صي 
التي  امل�صري  ال�صعب  ارادة  دع��م  و 
ي���ون���ي���و راف�����ص��ة   30 ب���ع���د  جت���ل���ت 
امل�صا�س باأمن م�صر و ا�صتقرارها اأو 
التدخل يف �صوؤونها وهو ما عك�صته 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  كلمة 
الداعمة   2013 اأغ�صط�س   16 يف 
مل�����ص��ر و ال��ت��ي م��ث��ل��ت ن��ق��ط��ة حت��ول 
وا�صحة للكثري من املواقف الدولية 
ازاء ثورتنا .. ثم كانت زيارتي بعد 
ذلك اىل الردن بهدف تعزيز اأوا�صر 
العالقات العربية العربية وتقدمي 
على  الثاين  عبداهلل  للملك  ال�صكر 
موقفه الداعم مل�صر و نبذه للعنف 
والره�����اب و رف�����ص��ه امل�����ص��ا���س ب��اأم��ن 
تعلمون  وك��م��ا   .. م�صر  وا���ص��ت��ق��رار 
من  اول  عبداهلل  امللك  جاللة  ف��اإن 
زار م�صر من القادة والروؤ�صاء بعد 

ثورة 30 يونيو . 
وب�������ص���اأن ت��وق��ع��ه ل��ل��م��دى ال��زم��ن��ي 
لإ����ص���ت���ع���ادة م�����ص��ر ال��ك��ن��ان��ة دوره����ا 
ال����ري����ادي ����ص���واء ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ني 
الرئي�س  ق���ال  ال����دويل  و  الق��ل��ي��م��ي 
بالفعل  م�صر  ب����داأت  ل��ق��د  من�صور 
على  �صواء  الريادي  دوره��ا  ا�صتعادة 
ال��دويل و هو  او  امل�صتوى القليمي 
دور تفر�صه حقائق التاريخ وثوابت 
ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة .. ت��ل��ك امل��ك��ان��ة 
و  طويلة  عقود  عرب  تر�صخت  التي 
بل  كاملة  م�صر  �صت�صتعيدها  التي 
ا�صتحقاقات  حتقيقها  ف���ور  واك���ر 
�صرعنا  ان  وب��ع��د  امل�صتقبل  خ��ارط��ة 
يف م�����ص��رية حت��ق��ي��ق ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
م��ن خ��الل ال��ب��دء يف ب��ل��ورة خارطة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ف���اإن���ن���ا ح��ري�����ص��ون على 

الرئي�س امل�شري: زيارتي لتقدمي ال�شكر للكويت اأمريًا وقيادة و�شعبًا لدعمها ال�شعب امل�شري

من�ص�ر: م�صر ا�صتعادت عافيتها و�صتظل دولة ق�ية متلحمة قادرة على م�اجهة اأي تهديدات اأمنية

رو�صيا واليابان تعززان تعاونهما االأمنيم�صروع قرار لتاأجيل حماكمة رئي�س كينيا ونائبه 
•• طوكيو-رويرتز:

عقدت اليابان ورو�صيا اجتماعا م�صرتكا لوزراء الدفاع واخلارجية ال�صبت 
وات��ف��ق��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الم��ن��ي يف ا���ص��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادي يف حني 
ي�صاورهما القلق من تنامي نفوذ ال�صني وقال وزيرا خارجية البلدين اأن 
الجتماع �صاهم يف بناء الثقة بينهما. و�صرح وزير خارجية اليابان فوميو 
كي�صيدا يف موؤمتر �صحفي تعزيز التعاون يف جمال المن وعدم القت�صار 
اليابان  ب��ني  العالقات  نطور  اننا  يعني  ال��زي��ارات  وت��ب��ادل  القت�صاد  على 
ورو�صيا ككل. وتابع �صيكون ثمة تاأثري ايجابي على املفاو�صات لتوقيع اتفاق 
معاهدة �صالم وتتنازع اليابان ورو�صيا على ال�صيادة على جزر نائية. والتقى 
اربع  بوتني  الرو�صي فالدميري  والرئي�س  ابي  �صينزو  اليابان  وزراء  رئي�س 
مرات يف ال�صهر ال�صت املا�صية واتفقا يف ابريل ني�صان على احياء املحادثات 

لت�صوية النزاع وعقد اجتماع على م�صتوى نواب الوزراء العام املقبل.

•• نيويورك-رويرتز:

وزع���ت روان����دا وت��وج��و وامل��غ��رب م�صروع 
قرار على اع�صاء جمل�س المن الدويل 
يق�صى بتاأجيل حماكمة الرئي�س الكيني 
اأمام  اأوه��ورو كينياتا ونائبه وليام روت��و 

املحكمة اجلنائية الدولية عاما.
وط��ل��ب الحت����اد الف��ري��ق��ي م��ن جمل�س 
حماكمة  تاأجيل  املا�صي  ال�صبوع  الم��ن 
كينياتا وروت��و حتي يتمكنا من معاجلة 
اثار الهجوم الذي �صنته جماعة ال�صباب 

امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة مل����دة ع��ام 
16 من نظام روما الذي  مبوجب املادة 
اأن�صاأ هذه املحكمة التي تتخذ من لهاي 
مقرا لها قبل ع�صر �صنوات. ويتعني على 
املجل�س ا�صدار قرار من اجل اتخاذ هذه 

اخلطوة.
وق��ال �صفري روان��دا ل��دى المم املتحدة 
ل���روي���رتز يف ب���ي���ان الحت�����اد الف��ري��ق��ي 
التاأجيل  على  املوافقة  ل�صمان  فو�صنا 
ونتمنى  ..ونتع�صم  ق��رار  م�صودة  اعددنا 
ان ي��وؤي��ده��ا ك��ل اع�����ص��اء امل��ج��ل�����س ولكن 

هناك انق�صاما بني اع�صاء جمل�س المن 
ن�صر  عدم  �صريطة  دبلوما�صيون  وق��ال   .
املتحدةاو�صحت  ال��ولي��ات  ان  ا�صمائهم 
ي���وم اخل��م��ي�����س ان��ه��ا ���ص��ت��ع��ار���س ت��اأج��ي��ل 

املحاكمة.
ومن اجل تبني القرار لبد من موافقة 
ت�صعة من اع�صاء جمل�س المن اخلم�صة 
الع�صاء  من  اي  ا�صتخدام  وع��دم  ع�صر 
ال��دائ��م��ني ح��ق ال��ن��ق�����س -ال��ف��ي��ت��و وق��ال 
تاأييد  يوجد  ل  ان��ه  املجل�س  دبلوما�صيو 
املحاكمة.  ت��اأج��ي��ل  على  للموافقة  ك��اف 

ال�����ص��وم��ال��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��اع��دة على 
مركز جتاري يف نريوبي والذي قتل فيه 

ايلول. �صبتمرب  يف  �صخ�صا   67
ويواجه كينياتا وروتو اتهامات مرتبطة 
باعمال العنف التي وقعت بعد انتخابات 
عام 2007 يف كينيا والتي قتل خاللها 
روتو  حماكمة  وب��داأت  �صخ�س   1200
ال�صهر املا�صي يف حني من املقرر ان تبداأ 
حماكمة كينياتا يف اخلام�س من فرباير 
���ص��ب��اط ب��ع��د ت��اأج��ي��ل��ه��ا ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة 
وميكن ملجل�س المن ان يوؤجل اجراءات 

الدولة ال�شورية يجب اأن تبقى والنظام ال�شوري ينبغي اأن يرحل بحل �شيا�شي 
االإرهاب ال وطن له والدول الراعية له �صتكت�ي بناره 
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العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1058 جت جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ حممد اخالق حممد مون�صي اجلن�صية: باك�صتان مدعي عليه: مي�صيل 
ديلو�صا �صري �صتوبال اجلن�صية: الفلبني مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
56000 درهم املطلوب اعالنه/مي�صيل ديلو�صا �صري �صتوبال اجلن�صية: الفلبني    
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�صر حيث ان املدعي  عنوانه: 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/07 املوافق  اخلمي�س  يوم 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية 
الكائنة باملقر الر ئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�صورا 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1034 جت جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ م�صنع الرميلة للبال�صتيك وكيال عنه عبدالنا�صر ابراهيم عبدالقادر  
حممد اجلن�صية: المارات مدعي عليه: عالء احمد حممود دويدار اجلن�صية: 
م�صر    مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية مبلغ 20617 درهم  املطلوب اعالنه/
املدعي  ان  بالن�صر حيث  عنوانه:  اجلن�صية:م�صر   دويدار  حممود  احمد  عالء 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/07 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او  الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1003 مد جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ ابوبكر حممد علي رحمة اجلن�صية: ال�صودان  مدعي عليه: �صري حممد 
خان خو�س دل اجلن�صية: باك�صتان مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 1400 درهم  
املطلوب اعالنه/�صري حممد خان خو�س دل اجلن�صية: باك�صتان عنوانه: بالن�صر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
ال�صاعة 8.30  باحل�صور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/11/11 موعدا 
او  �صخ�صيا  الكائنة  البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/10/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/135 بالن�سر

احمد  جمعه  اعالنه:  املطلوب  الكتبي  را�صد  حممد  :�صعيد  املدعى 
الدعوى  رفع  املدعي  ان  مبا  بالن�صر  العنوان:  احلب�س   ر�صا  جمعه 
امل��واف��ق 2013/11/11 موعدا  الث��ن��ني  ي��وم  اع���اله وح���دد  امل��ذك��ورة 
جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى 

ق�صم التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/135 بالن�سر

املدعى :�صعيد حممد را�صد الكتبي املطلوب اعالنه: عبداهلل احمد 
الدعوى  رف��ع  املدعي  ان  مبا  بالن�صر  العنوان:  احلب�س  ر�صا  جمعه 
امل��واف��ق 2013/11/11 موعدا  الث��ن��ني  ي��وم  اع���اله وح���دد  امل��ذك��ورة 
جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى 

ق�صم التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/135 بالن�سر

املدعى :�صعيد حممد را�صد الكتبي املطلوب اعالنه: من�صور احمد 
الدعوى  رفع  املدعي  ان  مبا  بالن�صر  العنوان:  احلب�س   ر�صا  جمعه 
امل��واف��ق 2013/11/11 موعدا  الث��ن��ني  ي��وم  اع���اله وح���دد  امل��ذك��ورة 
جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى 

ق�صم التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن يف الدعوى رقم 2013/584 بالن�سر

املدعى :�صركة ابوظبي التجاري للعقارات وكيال عنها امين ابراهيم 
عبا�س   املطلوب اعالنه: كونديات احمد كوتي العنوان: بالن�صر مبا 
امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم الثنني املوافق  ان املدعي رف��ع الدعوى 
2013/11/11 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 12 
ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا 

او بوا�صطة وكيل معتمد .  
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/135 بالن�سر

احمد  اعالنه: حممد  املطلوب  الكتبي  را�صد  :�صعيد حممد  املدعى 
الدعوى  رفع  املدعي  ان  مبا  بالن�صر  العنوان:  احلب�س   ر�صا  جمعه 
امل��واف��ق 2013/11/11 موعدا  الث��ن��ني  ي��وم  اع���اله وح���دد  امل��ذك��ورة 
جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى 

ق�صم التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/573 بالن�سر

املدعى :حممد اخرت كرم الهي  املطلوب اعالنه:نا�صر احمد دورة 
امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  رف��ع  امل��دع��ي  ان  بالن�صر مب��ا  ال��ع��ن��وان:  الكعبي  
لذا  املوافق 2013/11/18 موعدا لنظرها  اعاله وحدد يوم الثنني 
املنازعات  امام جلنة ف�س  ال�صاعة 12 ظهرا  باحل�صور  فانت مكلف 
 ، معتمد  وك��ي��ل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال��ع��ني  يف  الكائنة  الي��ج��اري��ة 
ق�صم  لدى  بعدد اخل�صوم  منها  و�صورا  بالرد  اي��داع مذكرة  وعليك 

التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/135 بالن�سر

املدعى :�صعيد حممد را�صد الكتبي املطلوب اعالنه: رمي احمد جمعه 
ر�صا احلب�س   العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة 
لذا  املوافق 2013/11/11 موعدا لنظرها  اعاله وحدد يوم الثنني 
املنازعات  امام جلنة ف�س  ال�صاعة 12 ظهرا  باحل�صور  فانت مكلف 
 ، معتمد  وك��ي��ل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال��ع��ني  يف  الكائنة  الي��ج��اري��ة 
ق�صم  لدى  بعدد اخل�صوم  منها  و�صورا  بالرد  اي��داع مذكرة  وعليك 

التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/573 بالن�سر

امل��دع��ى :حم��م��د اخ���رت ك���رم ال��ه��ي  امل��ط��ل��وب اع��الن��ه: ع���الء ال��دي��ن 
املذكورة  الدعوى  رفع  املدعي  ان  مبا  بالن�صر  العنوان:  مياه  �صهاب 
لذا  املوافق 2013/11/18 موعدا لنظرها  اعاله وحدد يوم الثنني 
املنازعات  امام جلنة ف�س  ال�صاعة 12 ظهرا  باحل�صور  فانت مكلف 
 ، معتمد  وك��ي��ل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال��ع��ني  يف  الكائنة  الي��ج��اري��ة 
ق�صم  لدى  بعدد اخل�صوم  منها  و�صورا  بالرد  اي��داع مذكرة  وعليك 

التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/513 بالن�سر

املدعى :�صركة ابوظبي التجاري للعقارات    املطلوب اعالنه: معتز 
الدعوى  رفع  املدعي  ان  بالن�صر مبا  العنوان:  دلو  ابو  �صامل مر�صد 
امل��واف��ق 2013/11/18 موعدا  الث��ن��ني  ي��وم  اع���اله وح���دد  امل��ذك��ورة 
جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى 

ق�صم التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/135 بالن�سر

احمد  را�صد  اعالنه:  املطلوب  الكتبي  را�صد  حممد  :�صعيد  املدعى 
الدعوى  رفع  املدعي  ان  مبا  بالن�صر  العنوان:  احلب�س   ر�صا  جمعه 
امل��واف��ق 2013/11/11 موعدا  الث��ن��ني  ي��وم  اع���اله وح���دد  امل��ذك��ورة 
جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 
ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى 

ق�صم التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
    اعالن رقم 2013/529 بالن�سر

�صامل  اعالنه:  املطلوب  للعقارات   التجاري  ابوظبي  :�صركة  املدعى 
حممد علوي العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/11/18 موعدا لنظرها لذا  اعاله وحدد يوم الثنني 
املنازعات  امام جلنة ف�س  ال�صاعة 12 ظهرا  باحل�صور  فانت مكلف 
 ، معتمد  وك��ي��ل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال��ع��ني  يف  الكائنة  الي��ج��اري��ة 
ق�صم  لدى  بعدد اخل�صوم  منها  و�صورا  بالرد  اي��داع مذكرة  وعليك 

التح�صري وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/658 ت عام - م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ مكتب لندن لتاأجري ال�صيارات اجلن�صية: المارات   املنفذ �صده 
انور  حممد  اعالنه:  املطلوب  باك�صتان  اجلن�صية:  عبدالرحمن  انور  حممد   :
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  باك�صتان  اجلن�صية:  عبدالرحمن 
بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/440 مد جز-م ر-ب 
-ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/11/27 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة 
باملقر الر ئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/211م  

يو�صف  مبارك  عبداهلل  وميثلها  جال�س  الفيرب  لعمال  اجلمريا   : املدعي  
اجلنيبي العنوان: بالن�صر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/10/28م قد حكمت 
علي  �صري  ل�صالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك 
خان  حكمت اللجنة: بتجديد عقد اليجار �صند الدعوى ملدة �صنة اخرى من 
2012/7/10 وحتى 2013/7/9 بذات ال�صروط، وبالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي القيمة اليجارية املتفق عليها ومقدارها مبلغ )19500  درهم( ا�صافة 
اىل الزيادة القانونية ومقدارها 5% �صنويا وبالر�صوم وامل�صاريف.. يكون احلكم 
ال�صادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم. �صدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/10/31م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         يف الدعوى رقم 2013/676 جتاري كلي

املدعى عليه: هاين عا�صور ح�صن حبيب
املقامة من : م�صرف ابوظبي ال�صالمي 

  2013/676 رقم  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �صدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
جتاري كلي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باأحكام 
قانون الثبات ل�صنة 1992م بخ�صو�س اأعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�صور 
اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح 
ادناه وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/7 يف متام ال�صاعة 11.00 �صباحا ويرجى 

منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع.
دبي- مركز حمر عني- مدخل رقم 8- الطابق الرابع 

هاتف - 2527888-04 فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�شابي وامل�شريف: حممد �شعيد ال�شريف

اعالن اجتماع خربة
العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     

         يف الدعوى رقم 2013/2036 جتاري كلي
املدعى عليه: حممد عبا�س كرمك جمعة

املقامة من : بنك  ابوظبي التجاري 
رقم 2013/2036   البتدائية حتت  دبي  ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة  مبا 
جتاري كلي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باأحكام 
قانون الثبات ل�صنة 1992م بخ�صو�س اأعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�صور 
اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح 
ويرجى  م�صاًء   05.00 ال�صاعة  متام  يف   2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  وذلك  ادناه 

منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع.
ابوظبي- اخلالدية- �صارع زايد الول، بناية بنك دبي التجاري، الدور رقم 11، 

مكتب رقم 1101-    هاتف - 2698870-04 فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�شابي وامل�شريف: حممد �شعيد ال�شريف

اعالن اجتماع خربة
العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     

         يف الدعوى رقم 2013/27 جتاري كلي دبي
املقامة من :  ال�صيخ �صايع بن احمد ال حامد

�صد/ايان الك�صندر �صافرد
�صد/ �صركة بويرتو انرتنا�صيونال للحفالت ) اخل�صم املدخل(

نعلن نحن اخلبري احل�صابي/ حممد حميد حممد املرى، انه مت تعيينا من 
املحكمة  بحكم  الواردة  احل�صابية  اخلربة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  دبي  حمكمة 
املدعى  نعلن  كما  اعاله-  املذكورة  الدعوى  يف   2013/9/15 بجل�صة   ال�صادر 
عليها حل�صور اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم ال�صبت  املوافق 2013/11/9 
ال�صاعة 2.30 ظهرا مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة- مكتب رقم  يف متام 

510 �صارع اآل مكتوم- ديرة- دبي لالنتقال لل�صركة اخل�صم املدخل.
مكتب اخلبري احل�شابي: حممد حميد حممد املرى

اعالن اجتماع خربة
العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     

         يف الدعوى رقم 2013/366 عقاري كلي    
املدعى عليها: �صهام عبداهلل النق�صبندي

بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية بندب احد اخلرباء الهند�صيني املخت�صني من 
املقيدين ب�صجل اخلرباء باملحكمة، فقد مت ندبي لعمال اخلربة، وعلى ذلك يرجى 
 2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  اخلربة  لجتماع  احل�صور  املذكورة  الطراف  من 
ال�صاعة الواحدة والن�صف ظهرا ) 1.30( يف غرفة الجتماعات رقم 4- املبنى B دائرة 
اخلبري  تزويد  الرجاء  ال�صاعة.  دوار  بجانب  العمال-  قرية  القت�صادية-  التنمية 
يرجى  ادعائكم.  توؤيد   التي  وامل�صتندات  الوراق  وبكافة  والدعاوي  املذكرات  بجميع 

من املدعى عليها نزويد اخلبري باأ�صل عقد البيع وما يفيد ال�صداد.
اخلبري املهند�س/ علي احمد غافان
 فاك�س : 2030394-04- نقال/ 050-6969653

دعوة لجتماع خربة

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/407م  

املدعي  : ور�صة ربيع المل للحداده وميثلها عبداهلل خلفان ال�صام�صي   العنوان: 
بالن�صر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/10/28م قد حكمت عليك هذه املحكمة 
اللجنة  حكمت  خان   علي  �صري  ل�صالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
ح�صوريا: بتجديد عقد اليجار �صند الدعوى ملدة �صنة اخرى بتداأ من 1-1-
2012 وتنتهي يف 2013/12/31م بذات ال�صروط، وبالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
الزيادة  للمدعي القيمة اليجارية ومقدارها )26774.75 درهم( ا�صافاة اىل 
القانونية ومقدارها 5% �صنويا وبامل�صاريف .   يكون احلكم ال�صادر من اللجنة 
وختم  بتوقيعي  �صدر  درهم.  الف  مائة  الدعوى  قيمة  تتجاوز  مل  اذا  نهائيا 

املحكمة بتاريخ 2013/10/31م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10935 بتاريخ 2013/11/3    
 اعالن باأ�سل ال�سحيفة للح�سور يف الدعوى
رقم )2013/131( مدين كلي ام القيوين    

 بناًء على طلب املدعي/ بنك الحتاد الوطني- فرع ام القيوين
عنوانه: بوكالة املحامني/ عبدالقادر بخيت والدكتور خلفان را�صد الكعبي وبدر 

ا�صماعيل الن�صاري اىل املدعى عليه: عبدالتواب كامل عبدال�صاتر فراج 
وعنوانه: بالن�صر

الدائرة  البتدائية-  الحتادية  القيوين  ام  حمكمة  ام��ام  باحل�صور  مكلف  انت 
يوم  من  �صباحا ً    8.30 ال�صاعة  يف  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكلية- 
بو�صفك  اعاله  املذكورة  الدعوى  للنظر يف  وذلك   2013/11/10 املوافق  الحد 

مدعى عليه.حرر بتاريخ 2013/10/28
رئي�ض قلم الكتاب

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

  حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية 
العدد  10935 بتاريخ 2013/11/3     

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

اىل املدعى عليه / 1 - يو�صف علي ازاد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
عزب  حجاج  حممود  وميثله:  ع(  م  )���س  املتكاملة  لالت�صالت  الم���ارات  �صركة 
عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   
مببلغ وقدره )26563.05 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�صبة  القانونية 
 ch2.D.17 جل�صة يوم الثني املوافق 2013/11/4 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10935 بتاريخ   2013/11/3     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/94 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية    
ابوح�صني للمقاولت اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: احمد �صيف  مدعي/ �صركة 
كفالة  انهاء  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  واخرون  القبي�صي  خدية  را�صد 
المارات     اجلن�صية:   القبي�صي  خدية  را�صد  �صيف  احمد  اعالنه/  املطلوب  �صيانة   
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  )بورود  بالن�صر  عنوانه: 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/06 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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�ص�ق العمل ال�صع�دية تتنف�س مبغادرة العمالة املخالفة 
1،958 مليون عامل  اأنهت تغيري مهنة  ال��وزارة  اأن  العمالية  لل�صوؤون 
اأبريل  يف  احلملة،  ب��داي��ة  منذ  اآخ��ري��ن  مليون   2،087 خ��دم��ات  ونقل 
للجوازات  العامة  للمديرية  الر�صمي  الناطق  اأك��د  جهته،  من  املا�صي. 
بتاأ�صريات  واف��د  األ��ف   900 من  اأك��ر  م��غ��ادرة  اللحيدان  اأحمد  املقدم 

خروج نهائي حتى الع�صرين من ال�صهر احلايل.
وطلب عدد من الدول الآ�صيوية متديد املهلة عدة اأ�صهر اأخرى لت�صوية 
اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث  قال  حيث  املخالفني،  رعاياهم  اأو�صاع 
ال�صعودية  احلكومة  من  طلبنا  لقد  �صودري  اأحمد  عزيز  الباك�صتانية 
بقية  تتمكن  ل��ك��ي   2014 ي��ن��اي��ر   31 ح��ت��ى  ال��زم��ن��ي��ة  امل��ه��ل��ة  مت��دي��د 
الباك�صتانيني ال�صتفادة من ت�صحيح الأو�صاع، فيما قدمت الفلبني طلبا 
اإىل وزارة اخلارجية لتمديد املهلة، نظرا لعدم متكنها من تلبية طلبات 

•• الريا�ص-ا ف ب:

مع  ال�صعودية  اأخ��رى  وجن�صيات  الآ�صيوية  العمالة  من  الآلف  يغادر 
اأو�صاع العمالة املخالفة لنظام  اقرتاب انتهاء املهلة الزمنية لت�صحيح 
الإقامة والعمل، والتي تنتهي بعد غد الثنني، يف حني متكن ماليني 
بدء  األ��ف منذ   900 املرحلني  اأع���داد  بلغت  اأم��وره��م، فيما  ت�صوية  من 

احلمالت مطلع العام احلايل.
و�صط  البطحاء  يف  كان  بينما  اجلن�صية  الإثيوبي  اأحمد  �صليمان  وق��ال 
ريال  األف  ع�صرين  دفعت  الثانية.  للمرة  ال�صعودية  اإىل  جئت  الريا�س 

)5400 دولر( خ�صارة والكفيل اختفى ل اأريد البقاء هنا �صاأرحل .
ونقلت تقارير اإعالمية قبل اأيام عن اأحمد احلميدان وكيل وزارة العمل 

حطاب  العمل  ل���وزارة  الر�صمي  املتحدث  لكن  مواطنيها.  م��ن  الآلف 
الأحد  تنتهي  التي  الت�صحيحية  املهلة  لتمديد  نية  نفى وجود  العنزي 
املقبل، بح�صب م�صدر ر�صمي وي�صار اإىل اأن غالبية العمالة املخالفة من 
دول جنوب �صرق اآ�صيا خ�صو�صا الهند وبنغالدي�س وباك�صتان ف�صال عن 

الفلبني واليمن وم�صر.
اأكر من  املغادرين واملرحلني  اأن عدد  الآ�صيويني  العمال  ويقدر بع�س 
املعلن ، م�صريين اإىل خلو الأماكن املعتادة لتجمع العمالة التي تبحث 

عن عمل يومي يف الريا�س.
�صوارع  اأح��د  يف  واقفا  ك��ان  بينما  �صاه  الدين  حافظ  الباك�صتاين  وق��ال 
منطقة ال�صليمانية )غرب الريا�س( الأعداد اأكر مما هو معلن نحن 

يف ال�صوق نراقب ونرى مل تعد الأو�صاع كما كانت عليه يف ال�صابق .

هذا  يف  كنت  اإذا  باحلناء  املخ�صبة  اللحية  �صاحب  الأربعيني  واأ���ص��اف 
املكان �صابقا لكان هناك املئات. اأما الآن فكما ترى عددهم ل يكاد يتجاوز 
الع�صرين �صخ�صا . واأكد �صاه الذي كان يعمل �صائقا اأنه متكن من نقل 
الكفالة اإىل �صخ�س اآخر مقابل مبلغ ع�صرة اآلف ريال )2700 دولر(، 
م�صريا اإىل اأنه يعمل يف اإحدى �صركات النقل حاليا، فيما قال الهندي 

�صيخ اأطهر اإنه متكن من ت�صحيح و�صعه القانوين اأي�صا.
اخلبري  قال  فقد  القت�صاد،  على  العمالة  مغادرة  لتاأثري  بالن�صبة  اأم��ا 
الأع��داد  ه��ذه  مغادرة  اأن  اأعتقد  ل  داه�س  اأب��و  عبدالوهاب  القت�صادي 
ال�صعودية �صتوؤثر على عجلة القت�صاد، لأنها يف الأ�صا�س عمالة فائ�صة 
عن احلد املطلوب وكانت تقوم باأعمال غري مهمة للغاية، تنظيم �صوق 

العمل هو الأهم .

دول التعاون اخلليجي بحاجة اإىل 290 مليون غالون مياه و80 األف ميغاواط طاقة اإ�شافية يوميًا بحلول عام 2015
م�ؤمتر القمة العاملية للطاقة يف اخلليج وال�صرق االأو�صط يف راأ�س اخليمة 

يركز على التحديات والفر�س املتاحة اأمام قطاع املرافق اخلدمية يف املنطقة

تقديرًا لرعايتها الرئي�شية ملوؤمتر وجائزة اأفكار الإمارات 2013

جمم�عة دبي للج�دة ُتَكِرم هيئة كهرباء ومياه دبي
 وق��د ج��اءت رعايتنا مل��وؤمت��ر وج��ائ��زة اأف��ك��ار الإم���ارات 
الوطنية  املبادرات  دعم  باأهمية  اإمياننا  من  انطالقاً 
يف  املختلفة  الأع��م��ال  قطاعات  تطوير  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
الدولة وتر�صيخ ثقافة الإبداع يف املوؤ�ص�صات احلكومية 
واخل��ا���ص��ة، مب��ا ي��دع��م ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دب���ي ال��رام��ي��ة 
وحتقيق  الب�صرية  امل����وارد  يف  ال�صتثمار  تعزيز  اإىل 
اأعلى معدلت التناف�صية والإنتاجية، وي�صهم يف دعم 
ب��اأن  روؤي��ت��ن��ا  لتحقيق  ال��دول��ة  يف  امل�صتدامة  التنمية 
ورفع  عاملي،  م�صتوى  على  م�صتدامة  موؤ�ص�صة  نكون 
ملتعاملينا من خمتلف  نقدمها  التي  جودة اخلدمات 

القطاعات .
بالغ  لها  الفعاليات  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  �صعادته  ولفت 
الأثر يف تعزيز اقت�صاد املعرفة وحتفيز ال�صركات على 
ال�صتثمار يف جم��ال الإب���داع والب��ت��ك��ار، الأم���ر ال��ذي 
ي�صهم يف تطوير الآداء ورفع جودة اخلدمات املقدمة 

للمتعاملني.
توفري  اإىل  الرامية  املجموعة  بجهود  �صعادته  واأ�صاد 
على  واأك����د  الإم������ارات،  دول���ة  يف  تناف�صية  ع��م��ل  بيئة 
بني  امل�صرتك  العمل  وتعزيز  اجلهود  توحيد  �صرورة 
موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س من اأجل حتقيق 
اإىل ج��ع��ل دول��ة  2021 وال��ه��ادف��ة  روؤي����ة الإم������ارات 
الإمارات من اأف�صل دول العامل بحلول عام 2021. 

اأحمد بن �صعيد  ال�صيخ  حتت رعاية كرمية من �صمو 
اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطريان املدين الرئي�س 
الأعلى ملجموعة طريان الإم��ارات، نظمت  جمموعة 
الإم���ارات  اأفك����������ار  وجائ��������زة  م��وؤمت��ر  للجودة  دب��ي 
ال��ث��اين 2013، يف ف��ن��دق ج��ران��د ح��ي��اة-دب��ي، حيث 
اإبراهي�������م  يو�ص��������ف  الدكتور  قي�������������ام  املوؤمتر  �صهد 
للجودة   دبي  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأك��رف، 
بفاطمة  ممثلة  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ب��ت��ك��ّرمي 
قطاع  الداخل��������ي  الت�ص�������ال  اأول  م��دي��ر  دمي��ا���س، 
الت�صويق بالهيئة، وذلك تقديراً مل�صاركة الهيئة كراٍع 

رئي�صي .
لتبادل  متكاملة  من�صة  توفري  اإىل  امل��وؤمت��ر  وَه����َدَف 
وامل�صتجدات  املمار�صات  اأف�صل  ح��ول  والآراء  الأف��ك��ار 
الدولة،  والأفكار على م�صتوى  بالقرتاحات  املتعلقة 
وكيفية  والتجديد  الإب����داع  جل�صاته  خ��الل  ون��اق�����س 
تقدمي اخلدمات ب�صورة مبتكرة وفاعلة مل�صتخدميها، 

و�صبل الو�صول اإىل التميز يف خدمة املجتمع.
الطاير،  حممد  �صعيد  �صعادة  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
التنفيذي  والرئي�س  امل��ن��ت��دب  الإدارة  جمل�س  ع�صو 
الإب����داع  ال��ه��ي��ئ��ة  تتبنى  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
كمنهج عمل يف جميع عملياتها الت�صغيلية وخدماتها 

التي تقدمها ل�صركائها وجمهور متعامليها.

ت���������ص����ري ت�����ق�����دي�����رات م��ت��ح��ف��ظ��ة 
التي  اخلدمية  امل��راف��ق  ل�صركات 
دول  اأن  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ت��ع��م��ل 
جمل�س التعاون اخلليجي �صتكون 
األ����ف   80 ح������وايل  اإىل  ب���ح���اج���ة 
م��ي��غ��اواط م��ن ال��ط��اق��ة، و290 
مليون غالون من املياه الإ�صافية 
يومياً بحلول نهاية عام 2015، 
مب���ع���دل من���و ���ص��ن��وي ي���ق���در ب���� 7 
ب��امل��ائ��ة، وذل���ك يف ظ��ل التحديات 
التي تواجهها دول املنطقة لتلبية 
الطلب املرتفع على املياه والطاقة 
نتيجة للزيادة املطردة يف م�صاريع 
البنية التحتية اجلديدة، وارتفاع 

اأعداد ال�صكان. 
الع�صو  وقال ريت�صارد مينيزي�س، 
ال�صرق  يوتيكو  �صركة  يف  املنتدب 
الأو���ص��ط: يف ال��وق��ت ال��ذي تتجه 
ا�صتك�صاف  نحو  املنطقة  دول  فيه 
ل��ت��ل��ب��ي��ة الطلب  و���ص��ائ��ل ج���دي���دة 
املتزايد على الكهرباء واملاء تزداد 
احل���اج���ة لإي���ج���اد م��ن�����ص��ة جتمع 
خ��������رباء ال����ط����اق����ة م�����ن خم��ت��ل��ف 
ملناق�صة  العاملية  الطاقة  �صركات 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء 
وامل��ي��اه وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ط��اق��ة،  �صناعة 
ال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة ل��ت��ط��وي��ر منو 
م�صادر الطاقة يف اخلليج وال�صرق 
القت�صاديات  يدعم  مبا  الو�صط 
تزايد  ظ��ل  يف  �صيما  ل  الوطنية 
الطلب على الطاقة واملياه الأمر 
ال���ذي م��ن ���ص��اأن��ه ت��ع��زي��ز التنمية 
الطويل يف  امل��دى  امل�صتدامة على 

ال�صرق الأو�صط .
و�����ص����ت����ت����ن����اول م����وؤ�����ص���������ص����ات م��ن 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل��ا���س 

لال�صتفادة من الفر�س اجلديدة 
ومبا يعود بالفائدة على املنطقة. 
اأي�صاً  امل�صاركون  �صي�صتعر�س  كما 
���ص��ب��ل حت�����ص��ني ك���ف���اءة ا���ص��ت��خ��دام 
الطاقة يف حمطات توليد الطاقة 
يف  اخلدمية  املرافق  ودور  واملياه، 
ف�صاًل  امل��ح��ط��ات،  ك��ف��اءة  حت�صني 
الرئي�صية ل�صمان  التحديات  عن 
التنمية الفعالة وت�صغيل حمطات 

الكهرباء وحتلية املياه. 
دور  اأي�صاً  امل��وؤمت��ر  �صيناق�س  كما 
م�صادر الطاقة البديلة واملتجددة 
م��ث��ل ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة وال��ط��اق��ة 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة وط���اق���ة ال����ري����اح، مع 
الرتكيز ب�صكل خا�س على العامل 
العربي.  وت�صم قائمة امل�صاركني 
للطاقة  العاملية  القمة  موؤمتر  يف 
الأو�صط عدد  وال�صرق  اخلليج  يف 
من كبار املتحدثني واملتخ�ص�صني 
يف هذا القطاع مبن يف ذلك نيك 
كارتر، املدير العام ملكتب التنظيم 
وال���رق���اب���ة يف اأب���وظ���ب���ي، وحم��م��د 
ال��دب��ا���س، م��دي��ر م��دي��ري��ة حفظ 
الطاقة يف وزارة الطاقة الأردنية، 
واأرجان فان دير �صتي�صل، الع�صو 
امل����ن����ت����دب ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ص��رك��ة 
ال�صويهات 2 اآر بي �صي )الإمارات 
العربية املتحدة(، والدكتور �صيف 
هيئة  يف  التنفيذي  املدير  الغيث، 
راأ�����س اخل��ي��م��ة حل��م��اي��ة وت��ط��وي��ر 
ال���ب���ي���ئ���ة )الإم��������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
املتحدة(، والدكتور تاناي �صدقي 
اأوي��������ار، ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة 
واإيفانو  ال��ري��اح،  لطاقة  العاملية 
التنفيذي ملركز  الرئي�س  اأيانيلي، 
دب����ي امل��ت��م��ي��ز ل�����ص��ب��ط ال��ك��رب��ون 

)الإمارات العربية املتحدة(.

ع���ن امل�������ص���اري���ع يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
امل���ن���ط���ق���ة ف���ق���د ����ص���ه���دت ال��ق��م��ة 
الف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت ال��ع��ام 
امل��ا���ص��ي الإع������الن ع���ن ع����دد من 
الت��ف��اق  اأب��رزه��ا  املهمة  امل�����ص��اري��ع 
مع  يوتيكو  �صركة  اأبرمته  ال��ذي 
لإقامة  اإلكرتيك  �صنغهاي  �صركة 
ال���ط���اق���ة تعمل  ل��ت��ول��ي��د  حم��ط��ة 
بوقود الفحم وبتكلفة 1.5 مليار 
دره��م يف راأ���س اخليمة، وه��ي اأول 
حم���ط���ة م����ن ن���وع���ه���ا يف ال�����ص��رق 

الأو�صط .
هذا، و�صي�صارك يف اأعمال املوؤمتر 
من  جمموعة  العام  ه��ذا  دورة  يف 
م�صوؤويل املرافق اخلدمية الذين 
���ص��ي��ن��اق�����ص��ون وي�����ص��ع��ون امل��ع��اي��ري 
املنا�صبة لعدد من الق�صايا املهمة 

و����ص���ت���ت���ن���اول حم��������اور امل�����وؤمت�����ر، 
اأي��ام،  ثالثة  مل��دة  �صي�صتمر  ال��ذي 
قطاع  يواجهها  ال��ت��ي  التحديات 
امل�صتقلة  واملياه  الطاقة  م�صاريع 
يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، وال��ق�����ص��اي��ا 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا، وال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة 
�صّناع  و�صيجمع  القطاع.  ه��ذا  يف 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات م���ع ك���ب���ار م�����ص��وؤويل 
������ص�����رك�����ات امل�������راف�������ق اخل����دم����ي����ة 
التقنية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وال������وزارات 
ب���ه���دف  الأع�������م�������ال  يف جم���ت���م���ع 
وحتديد  والآراء،  ال����روؤى  ت��ب��ادل 
اخل�����ط�����وات امل���ط���ل���وب���ة و�����ص����وًل 

للحلول املنا�صبة.
العاملية  ال��ق��م��ة  م��وؤمت��ر  واأ���ص��ب��ح 
ل���ل���ط���اق���ة يف اخل���ل���ي���ج وال�������ص���رق 
لالإعالن  مهمة  من�صة  الأو���ص��ط 

الق�صايا  الأو�صط هذه  ال�صرق  يف 
امل����وا�����ص����ي����ع ذات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
خمتلف  من  نظرائها  مع  ال�صلة 
اأن�����ح�����اء ال����ع����امل خ�����الل م���وؤمت���ر 
للطاقة يف اخلليج  العاملية  القمة 
وال�����ص��رق الأو���ص��ط ال���ذي تنظمه 
فندق  يف  اخلليج  فليمينج  �صركة 
وم��ن��ت��ج��ع ���ص��اط��ئ احل��م��را ب��راأ���س 
 26-24 من  الفرتة  يف  اخليمة 
نوفمرب 2013. و�صيعقد املوؤمتر 
حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ع�صو  القا�صمي،  �صقر  بن  �صعود 
راأ�س  اإم��ارة  الأعلى حاكم  املجل�س 
اخليمة، مب�صاركة نخبة من كبار 
هيئة  من  التنفيذيني  امل�صوؤولني 
والهيئة  اأبوظبي،  وكهرباء  مياه 

الحتادية للمياه والكهرباء. 

البنك االإ�صلمي للتنمية يطلق برنامج اإدراج �صك�ك يف نا�صداك دبي ب�قيمة 37 مليار درهم
•• دبي-وام:

للتنمية  الإ���ص��الم��ي  البنك  اأع��ل��ن 
وادراج  لإ������ص�����دار  ب���رن���ام���ج  ع����ن 
دره��م  مليار   37 بقيمة  �صكوك 
يف بور�صة نا�صداك دبي البور�صة 
العاملية الرائدة يف املنطقة وذلك 
املنتدى  يف  م�صاركته  هام�س  على 
الق��ت�����ص��ادي الإ���ص��الم��ي ال��ع��امل��ي 
الذي يعقد يف لندن. وميثل هذا 
الإع���الن اإ���ص��اف��ة ج��دي��دة ومهمة 
التي  املتتالية  النجاحات  ل�صجل 
حت��ق��ق��ه��ا م����ب����ادرة دب����ي ع��ا���ص��م��ة 
الق����ت���������ص����اد الإ������ص�����الم�����ي ال���ت���ي 
�صركاء  متوا�صل  وب�صكل  تكت�صب 
اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ني م���ن امل��وؤ���ص�����ص��ات 
على  والعاملية  والإقليمية  املحلية 

حد �صواء.
 وعمد البنك الإ�صالمي للتنمية 
اإىل زيادة حجم برناجمه لإ�صدار 
ال�صكوك من 24 مليار درهم اإىل 

م��ل��ي��ار دره�����م م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 
يعك�س  ت��اري��خ��ه  وح��ت��ى   2013
ال��ت��زام دب��ي بتحقيق م��ب��ادرة دبي 
مت  ال��ت��ي  لل�صكوك  عامليا  م��رك��زا 
اإط���الق���ه���ا يف ���ص��ه��ر ف���رباي���ر من 
زيادة  نتطلع مع  اإننا  العام..  هذا 
اإ�صدارات ال�صكوك يف كافة اأرجاء 
من  مبزيد  الرتحيب  اإىل  العامل 
القطاعني  ق��ب��ل  م��ن  الإدراج������ات 
ال��ع��ام واخل���ا����س ع��ل��ى ح��د ���ص��واء 
وك����ذل����ك م����ن ق���ب���ل امل���وؤ����ص�������ص���ات 

الدولية .
اأ����ص���واق  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  جت���در   
امل��ال يف دب��ي جنحت منذ اإط��الق 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم ملبادرة دبي املركز 
ا�صتقطاب  يف  لل�صكوك  ال��ع��امل��ي 
م��ل��ي��ار   46 ب��ق��ي��م��ة  اإ�������ص������دارات 
اإىل  ت�صل  اأن  املتوقع  وم��ن  دره��م 
العام  نهاية  مع  درهم  مليار   60

احلايل.

اإطار  يف  وذل��ك  دره��م  مليار   37
ت��ك��ث��ي��ف دع��م��ه امل����ايل مل�����ص��روع��ات 
التنمية القت�صادية والجتماعية 
يف الدول الأع�صاء التي يقدم لها 
مت��وي��ال وي�����ص��ل ع��دده��ا اإىل 56 

دولة.
 وق��ال معايل حممد بن عبداهلل 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ص��وؤون جمل�س 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  ال���وزراء 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح�����اك�����م دب��������ي رئ����ي���������س ال���ل���ج���ن���ة 
القت�صاد  ق��ط��اع  لتطوير  العليا 
الإ�صالمي اأن هذا النجاح امللحوظ 
مل���ب���ادرة دب���ي ع��ا���ص��م��ة الق��ت�����ص��اد 
الإ����ص���الم���ي ال�����ذي حت��ق��ق خ��الل 
اإط��الق  زمنية ق�صرية من  ف��رتة 
املتجددة  ال��روؤي��ة  يج�صد  امل��ب��ادرة 
وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 

نحن  معاليه   وق��ال  التمويلية.. 
امل�صتمر  النمو  اأن  م��ن  ثقة  على 
ال������ذي ي�������ص���ه���ده ال���ق���ط���اع امل����ايل 
الإ���ص��الم��ي يف ال��دول��ة م��ع ت�صارع 
وترية جهود دبي لتعزيز قدراتها 
التمويل  حلول  توفري  جم��ال  يف 
الإ�����ص����الم����ي ����ص���ي���رتك ب�����ص��م��ت��ه 
الإي���ج���اب���ي���ة ال��ك��ب��رية يف ت��ط��وي��ر 
لي�س  بالنفع  و�صيعود  القت�صاد 
للمنطقة  ب��ل  فح�صب  ل��الإم��ارات 

والعامل . 
الدكتور  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
رئي�س  امل��دين  اأح��م��د حممد علي 
جم���م���وع���ة ال���ب���ن���ك الإ�����ص����الم����ي 
للتنمية  يف اإطار جهودنا احلثيثة 
ل��ت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق اأن�����ص��ط��ة ال��ب��ن��ك 
دبي  يف  ن��رى  للتنمية  ال�صالمي 
اأوراق���ن���ا  لإدراج  م��ث��ال��ي��ا  م���رك���زا 
املالية بف�صل وجود بور�صة عاملية 
امل�صتوى وبنية تنظيمية متطورة 
بتوفري  التزامها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتي 
����ص���ت���رتك ب�����ص��م��ت��ه��ا الي���ج���اب���ي���ة 
وياأتي  والعامل  املنطقة  دول  على 
�صمو  لتوجيهات  ترجمة  ك��ذل��ك 
ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب��ي  را���ص��د 
رئي�س املجل�س التنفيذي القا�صية 
بتوفري جميع املتطلبات لل�صركاء 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
امل�����ص��ت��وي��ات امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة 
البنية  م��ن  لال�صتفادة  والعاملية 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والأ���ص��ا���ص��ي��ة ع��امل��ي��ة 

امل�صتوى يف الدولة. 
واأعرب معاليه عن ترحيبه بهذه 
البنك  جانب  من  املهمة  اخلطوة 
ب��اأن  م��ن��وه��ا  للتنمية  الإ���ص��الم��ي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
باعتبارها ع�صوا فاعال يف البنك 
توفر بيئة مثالية حا�صنة وداعمة 
لح���ت���ي���اج���ات ال��ب��ن��ك واأن�����ص��ط��ت��ه 

القطاع  يف  اجل���ودة  عالية  ح��ل��ول 
املايل الإ�صالمي . 

ب����اإدراج هذه  ان��ه  واأ���ص��اف معاليه 
ال�����ص��ك��وك يف ب��ور���ص��ة ن��ا���ص��داك 
العاملية  ال��ب��ور���ص��ة  ب�صفتها  دب��ي 
للمنطقة  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
وال���ع���امل ف���اإن ال��ب��ن��ك الإ���ص��الم��ي 
ال��ق��درة  ال��ب��ن��ك  مي��ت��ل��ك  للتنمية 
الأن�صطة يف خمتلف  على متويل 
من  ال��ت��ي  الرئي�صية  ال��ق��ط��اع��ات 
والزراعة  والنقل  الطاقة  اأبرزها 
وال�������ص���ح���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ع����رب دول 

العامل الإ�صالمي. 
ال�صياق قال �صعادة عي�صى  يف ذات 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ك���اظ���م 
العام  امل���ايل والأم���ني  دب��ي  ل�صوق 
ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع 
التو�صع  اأن  الإ�صالمي   القت�صاد 
ال�صريع الذي ت�صهده دبي كمركز 
لل�صكوك بف�صل اإدراجات جديدة 
ل�������ص���ك���وك ت����ف����وق ق��ي��م��ت��ه��ا 22 

البنك االأفريقي للتنمية ُيقر�س 
الكامريون 100 ملي�ن دوالر 

•• تون�ص-يو بي اأي:

منح �صندوق �صمان املوؤ�ص�صات ال�صغرى واملتو�صطة التابع ملجموعة البنك 
الكامريون  100 مليون دولر حلكومة  بقيمة  للتنمية، قر�صا  الإفريقي 

مل�صاعدتها على تنفيذ برنامج منوذجي يهدف اإىل متويل املوؤ�ص�صات.
له يف  تون�س مقرا موؤقتا  يتخذ من  الذي  للتنمية  الإفريقي  البنك  وقال 
بيان، وزعه ال�صبت، اإن بروتوكول اإتفاقية هذا القر�س الذي ُوقع يف ياوندي 

ُيعد الأول من نوعه على م�صتوى الكامريون.
�صمان  اإتفاق  من  قليلة  اأ�صابيع  بعد  ياأتي  الربوتوكول  توقيع  اأن  واأو�صح 
واملتو�صطة  ال�صغرى  املوؤ�ص�صات  لتاأمني  الإفريقي  ال�صندوق  وقعه  مماثل 
بقية 50 مليون دولر مع املجموعة البنكية الإفريقية الرئي�صية ايكوبنك 

انرتنا�صيونال اينكوربورايتد .

ارتفاع �صادرات ال�صع�دية غري 
النفطية 16.7 % يف اأغ�صط�س 

•• الريا�ص-يو بي اأي:

اآب-اأغ�صط�س  �صهر  النفطية خالل  ال�صعودية غري  ارتفعت قيمة �صادرات 
املا�صي اإىل 14046 مليون ري�ال بن�صبة %16.7 مقارنة بالفرتة املماثلة 
من العام ال�صابق واأو�صحت م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات يف بيان 
ال�صبت، اأن �صادرات اللدائن واملطاط وم�صنوعاتها جاءت يف املرتبة الأوىل 
الكيماوية  ال�صناعات  منتجات  احتلت  فيما  ري�ال،  مليون   5668 بقيمة 
5053 مليون ري�ال، وجاءت املعادن  وما يت�صل بها املرتبة الثانية بقيمة 

العادية وم�صنوعاتها يف املرتبة الثالثة بقيمة 1018 مليون ريال .
الأوىل  املرتبة  يف  ال�صني  ج��اءت  للمملكة،  امل�صّدرة  ال��دول  م�صتوى  وعلى 
تلتها   ،15.66% بن�صبة  البرتولية  غري  ال�صلعية  ال�صادرات  قيمة  من 
بن�صبة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ث��م   ،7.96% بن�صبة  �صنغافورة 

.6.52%
بلغت  اآب-اأغ�صط�س  �صهر  خ��الل  اململكة  واردات  قيمة  اأن  التقرير  واأظهر 
40805 مليون ريال، بانخفا�س بن�صبة %4.3 مقارنة بالفرتة املماثلة 

من العام ال�صابق.
املرتبة  احتلت  واأجزاءها  الكهربائية  والأجهزة  واملعّدات  الآلت  اأن  واأو�صح 
الأوىل يف الواردات بقيمة 10826 مليون ريال، فيما احتلت معّدات النقل 
الثالثة  املرتبة  ويف  ري�ال،  مليون   7302 بقيمة  الثانية  املرتبة  واأجزاوؤها 
ري�ال  مليون   5300 قيمتها  بلغت  وال��ت��ي  وم�صنوعاتها  العادية  امل��ع��ادن 
واحتلت ال�صني املرتبة الأوىل للدول امل�صتورد منها بن�صبة %14.73 من 
اإجمايل الواردات، تلتها الوليات املتحدة الأمريكية بن�صبة %13.15، ثم 

اأملانيا بن�صبة 6.28%.
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ح���ان ال���وق���ت م���رة اأخ�����رى مل��ح��ب��ي ال��ري��ا���ص��ات امل��ائ��ي��ة لكي 
ي�����ص��ت��م��ت��ع��اوا وي�����ص��ارك��وا يف ���ص��ب��اق دب���ي م�����ص��ق��ط ل��ل��ق��وارب 
ال�صراعية 2013 املده�س الذي اأ�صبح حدثاً اأ�صا�صيا وهاماً 
يف جمال �صباق القوارب مبنطقة اخلليج. �صيبداأ ال�صباق يف 
دبي  �صاطئ  ن��ادي  من  انطالقاً  املقبل  نوفمرب  من  الثاين 
للزوارق ال�صراعية مب�صاركة جمموعة من القوارب املختلفة 
الأحجام وال�صرعات لتقطع م�صافة 360 مياًل بحرياً حتى 
غ�صون  يف  عمان  ب�صلطنة  ال�صيفة  جبل  منتجع  يف  تر�صو 

ثالثة اإىل خم�صة اأيام من انطالق ال�صباق . 

رحلة  مبثابة  م�صقط  اإىل  دب��ي  م��ن  ال�صباق  م�صار  �صيكون 
وقت  يف  امل�صاركني  لدى  البحار  براعة  لختبار  ا�صتثنائية 
ال�����ص��ب��اق على  امل�����ص��ارك يف  ال��ف��ري��ق  اأع�����ص��اء  ف��ي��ه  �صيح�صل 
جتربة مده�صة ورائعة يف الر�صو على ال�صواحل العمانية ، 
ف�صال عن ان رحلة العودة �صتوفر فر�صة اأكرب لال�صرتخاء 
على  اجلميلة  وال�صواطئ  املنعزلة  باخللجان  وال�صتمتاع 

امتداد م�صار العودة اإىل دبي . 
عالوة على ذلك، �صي�صتمتع امل�صاركون بكرم ال�صيافة الذي 
احلدث  هذا  تدعم  التي  واملرا�صي  املنتجعات  لهم  �صتقدمه 

الهام بتقدمي تخفي�صات خا�صة وخدمات جمانية يف بع�س 
احلالت ، مع الإقامة لليلة واحدة للراحة والتزود بالوقود 
وت�صمل تلك املنتجعات كل من احلمرا مارينا ونادي اليخت 
ومنتجع  ب��ي  زي��ج��ي  ومنتجع  �صين�صز  �صيك�س  ومنتجعات 
ال�صباق مفتوحة  امل�صاركة يف  �صتكون    . بامل�صنعة  امليلينيوم 
ال��ق��وارب يف كل من دول��ة الم���ارات العربية املتحدة  مل��الك 
و�صلطنة عمان الذين لدى قواربهم ت�صجيل �صاري املفعول 
وقادرة على اثبات احلد الأدنى من الأداء يف جمال ال�صباق 
ب�صركة  املرا�صي  عن  امل�صوؤول  املدير  جونز  فيليب  قال  وقد 

موريا للتنمية ال�صياحية : �صي�صارك يف هذا ال�صباق حواىل 
12 اإىل 15 قارب وكل فريق من الفرق امل�صاركة يتاألف من 
اربعة اإىل �صتة مالحني مب�صاركة ع�صرة جن�صيات خمتلفة، 
حيث نتطلع للرتحيب بجميع امل�صاركني ول�صت�صافة حفل 

توزيع اجلوائز يف التا�صع من نوفمرب املقبل. 
القوارب  لبحار  فقرات  على  العام  ه��ذا  ح��دث  و�صيت�صمن 
بجانب  الب��ح��ار  للراغبني  ميكن  حيث  مبحركات  امل���زودة 
ال�صباق. �صتكون حقاً  ال�صراعية لال�صتمتاع مبتعة  القوارب 
يف  تبحر  وه��ي  ال�صراعية  ال��ق��وارب  ل��روؤي��ة  مده�صة  فر�صة 

اجتاه مر�صى جبل �صيفة الذي يوفر اطاللة رائعة ومذهلة 
�صي�صتمتع   ، الأخ��رية  املحطة  و�صول  وعند  ال�صاطئ.   على 
مر�صى  يف  جماين  ر�صو  بفر�صة  ال�صباق  يف  امل�صاركني  كافة 
جبل ال�صيفة مع ا�صعار خا�صة لالقامة بفندق �صيفاوي، كما 
يف  الدلفني  مل�صاهدة  جمانية  برحلة  امل�صاركون  �صي�صتمتع 
بندر اخلريان مع التنقل املجاين بالتاك�صي املائي من واإىل 
بندر الرو�صة . وعلى كل حال لقد مت ت�صميم هذا الربنامج 
ليكون ممتعاً لهواة الريا�صات املائية �صواء كانوا م�صاركني 

يف ال�صباق اأو متفرجني . 

جبل �شيفة ي�شت�شيف هذا العام �شباق دبي م�شقط للقوارب ال�شراعية الذي يقام منذ ثالثة وع�شرين عامًا

ال�صب���اق م�صن���ف باأن����ه اأح����د اأك��ث���ر �صباق����ات الق����ارب اإث����ارة باملنطق��������ة

تت�ي���ج الفائ����زي����ن ببط�ل����ة الرماي����ة يف كلي�����ة ال�صرط��������ة
•• اأبوظبي -الفجر:

كلية  ع���ام  م��دي��ر  ال��ك��ت��ب��ي،  ع��ل��ي  �صيف  العقيد  ت���ّوج 
حممد  عبداهلل  اأحمد  اجلامعي  الطالب  ال�صرطة، 
24، بطاًل  علي من دفعة الطلبة اجلامعيني رقم 

لفئة  بامل�صد�س  الرماية  مل�صابقة  الأوىل  للبطولة 
الفردي على كاأ�س مدير عام كلية ال�صرطة، والتي 

نظمتها الكلية، وا�صتمرت اأ�صبوعاً.
و�صهدت البطولة مناف�صة قوية من جميع امل�صاركني 
فيها، نظراً لتقارب امل�صتوى الفني للرماة، و�صارك 

فيها طلبة الكلية من دفعات املر�صحني 25-24-
24، وذلك يف نادي �صباط  26-27 واجلامعيني 
اإدارة التدريب بالكلية،  ال�صرطة باأبوظبي باإ�صراف 
الكتبي، من  �صلطان  املر�صح خالد  الطالب  وح�صل 
وحل  الثاين،  املركز  24على  رق��م  املر�صحني  دفعة 

ثالثاً الطالب املر�صح حمدان را�صد الزحمي من دفعه 
حر�س  الكتبي  العقيد  واأك��د   .25 رق��م  املر�صحني 
الن�صاط  اأوج��ه  ملختلف  ودعمها  ال�صرطية،  القيادة 
الإب��داع مبا  تتبنى  ال�صرطة  اأن  اإىل  ال�صرطي لفتاً 
يعزز قدرات الطلبة املر�صحني ويغر�س روح التفاين 

م�صرياً  بينهم،  والن�����ص��ب��اط  وال��دق��ة  والإخ���ال����س 
بالرماية  اله��ت��م��ام  على  الكلية  اإدارة  ح��ر���س  اإىل 
كاإحدى الريا�صات ال�صرطية التي تهدف اإىل تنمية 
مهارات الطلبة املر�صحني، ورفع كفاءتهم يف جمال 
يعّد من اأهم جمالت التاأهيل والتدريب ال�صرطي 

العالقات  وتطوير  برت�صيخ  اله��ت��م��ام  ج��ان��ب  اإىل 
الإن�صانية وحتقيق التقارب والتالحم بينهم  ح�صر 
الأق�صام،  وروؤ���ص��اء  الإدارات  م��دي��رو  التكرمي  حفل 
بالكلية، وق��ام مدير عام  ال�صباط  وع��دد كبري من 

الكلية بتكرمي الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل.

العن�صر الن�صائي كان له ح�ص�ره يف تنظيم 
مباريات جمم�عة العني

وطالبات  ط��الب  من  كبرية  جمموعة  �صاركت 
جامعة الإمارات وكلية التقنية بالعني يف تنظيم 
املباريات التي اأقيمت على �صتاد خليفة بن زايد 
ب��ن��ادي ال��ع��ني ال��ت��ي ج���رت يف دور امل��ج��م��وع��ات 
ب�صمات  لهم  كانت  وق��د  النهائي،  ورب��ع  وثمن 
وا�صحة �صاعدت وحدات جمموعة العني كثرياً 

يف اأداء املهام امل�صندة اإليها بنجاح تام.
ت���ق���ول ع��ائ�����ص��ة ف��ه��د ال��ط��ال��ب��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�����ص��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
امل�����ص��ارك��ة  ه���ذه  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة:اإ ن  ع��ل��وم  تخ�ص�س 
كانت اأول جتربة يل يف تنظيم بطولة ريا�صية 
وقد ا�صتمتعت بوجود روح الفريق الواحد بني 
العامة  العالقات  اإن جلنة  واأ�صافت:  اجلميع. 
اأتاحت لنا الفر�صة للتعرف على معايري الحتاد 
الدويل لكرة القدم فيفا يف تنظيم البطولت ، 
جمال  يف  قدراتنا  تنمي  التجارب  ه��ذه  ومثل 

حيث  الوفود،  با�صتقبال  اخلا�س  الربوتوكول 
اأن  ونتمنى  الهامة  ال�صخ�صيات  كنا يف منطقة 

نكون قد مثلنا اجلامعة خري متثيل .
الظاهري  م��رمي  الكلية  يف  زميلتها  وتوجهت 
ب��ال�����ص��ك��ر اإىل امل�����ص��وؤول��ني ب��ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
لإت��اح��ت��ه��م ال��ف��ر���ص��ة ل��ه��ن خل��و���س م��ث��ل ه��ذه 
مب�صاركة  وذلك  نوعها،  من  الفريدة  التجربة 
العن�صر الن�صائي يف هذا النوع من الفعاليات. 
الكثري من اخل��ربات يف  اكت�صبنا  لقد  وق��ال��ت: 
على  والإ�صراف  ال�صخ�صيات  كبار  مع  التعامل 
�صاحب  فريق  �صمن  والعمل  التفا�صيل  اأدق 
ال�صخ�صيات  خم��ت��ل��ف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  خ���ربة 
اأي�صاً  نتقدم  كما  العمرية.  والفئات  القيادية 
التي وفرت  العني  اإىل جمموعة  ال�صكر  جزيل 
ل��ن��ا ال��ف��ر���ص��ة للعمل ���ص��م��ن جل��ن��ة ال��ع��الق��ات 

العامة .

حميد  اأ���ص��م��اء  الطالبة  اأك���دت  جانبها  وم��ن 
م�صاركة  على  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���س  اأن  ال��زي��دي 
اأب��ن��ائ��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة يف ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 
ثقتها  على  ي��وؤك��د   2013 للنا�صئني  ال��ع��امل 
لي�س  حتت�صنها  التي  الطالبية  الكفاءات  يف 
واإمن��ا على  الأك��ادمي��ي فح�صب  ال�صعيد  على 
جاءت  حيث  اأي�صاً،  واملهني  الإداري  ال�صعيد 
م�صاركة طالبات اجلامعة يف تنظيم مباريات 
اأجواء جت�صدت معنى  جمموعة العني و�صط 
ال��ف��ري��ق  روح  م���ع  ال��ت��ن��ظ��ي��م  الح�������رتاف يف 
واحل����ر�����س ع��ل��ى الل����ت����زام ب��امل��ع��اي��ري ال��ت��ي 
اأقرتها فيفا . وقالت: نحن كاأع�صاء يف جلنة 
هذا  جناحنا  نهدي  والربوتوكول  العالقات 
العن�صر  م�صاركة  دع��م  يف  �صاهم  من  كل  اإىل 

الن�صائي يف مثل هذه البطولت الرائدة حيث 
مثلت هذه امل�صاركة بالن�صبة لنا جتربة فريدة 

من نوعها، وه��ي تعترب الأط��ول والأم��ي��ز على 
م�صتوى امل�صاركات التي حر�صنا على تنظيمها 

.

وم���ن ج��ان��ب��ه ع��ل��ق ج��ا���ص��م حم��م��د ال��ه��رم��ودي 
رئي�س ق�صم الت�صال املوؤ�ص�صي بجامعة الإمارات 
م��ن�����ص��ق جل��ن��ة ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة مب��ج��م��وع��ة 

هذا  يف  الن�صائي  العن�صر  م�صاركة  على  العني 
احلدث قائاًل اإن جامعة الإمارات تعترب رافداً 
ال��دول��ة  ال��ت��ي تنظمها  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ل��الأن�����ص��ط��ة 

كرمت جمموعة دبي يف كاأ�س العامل للنا�صئني المارات 
جلهودهم  اخل��دم��ات  ع��م��ال  الول  اأم�����س  ليلة   2013
ط��وال  بالعمل  وال��ت��زام��ه��م  للنا�صئني  ال��ع��امل  ببطولة 
اأحمد  الدكتور  وقام  املناف�صات.  واأثناء  التح�صري  فرتة 
ال�صريف رئي�س جمموعة دبي بتكرمي عمال اخلدمات 
يف �صتاد را�صد بالنادي الأهلي عقب ختام مباراة املك�صيك 
والربازيل يف الدور ربع النهائي بح�صور اأحمد خليفة 
حماد نائب رئي�س املجموعة وعلي عمر مدير املجموعة. 
اأن هذه  ال�صريف بجهود عمال اخلدمات موؤكدا  واأ�صاد 
بالعديد  تقوم  التي  الفئة  لهذه  تقديرا  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة 

من املهام بعيدا عن عيون املراقبني لكنها ت�صكل اإ�صافة 
الأخ��رى. من جانبه  العمل  لكافة فرق  مهمة وحيوية 
بروح  تعمل  دب��ي  جمموعة  اأن  حماد  خليفة  اأحمد  اأك��د 
الفريق الواحد واأن كل فرد فيها ي��وؤدي عمال مهما يف 
النجاح  ف��اإن  تكامل هذه اجلهود  ي�صغله ومع  اأي موقع 
املناف�صات.  خ��ت��ام  يف  ككل  ال��ف��ري��ق  ن�صيب  م��ن  �صيكون 
بالدور  ج��ولت  ا�صت�صافت ثالث  دبي  وكانت جمموعة 
الأول ومباراة بالدور الثاين واأخرى بالدور ربع النهائي 
على اأن ت�صت�صيف مباراة بالدور ن�صف النهائي الثالثاء 

القادم. 

بهدف  اإ�صبانيول  ح�صاب  على  ب�صعوبة  كتالونيا  دي��رب��ي  ح�صم  يف  بر�صلونة  جن��ح 
اإفتتاح مواجهات  الكامب نو يف  التي جمعت الفريقني على  املواجهة  نظيف يف 
بقدم  ج��اء  الوحيد  امل��ب��اراة  ه��دف  الإ���ص��ب��اين.  ل��ل��دوري  الثانية ع�صرة  اجل��ول��ة 

31 نقطة يف �صدارة  اإىل  67 ،لريفع بر�صلونة ر�صيده  �صان�صيز يف الدقيقة 
املركز  يف  نقطة   15 عند  اإ�صبانيول  ر�صيد  توقف  بينما   ، الليجا 

الدقيقة  م��ن  اللقاء  على  ت��ام  ب�صكل  بر�صلونة  �صيطر  ال��ث��ام��ن. 
اخلام�صة وحتى حلظة اإحراز الهدف وهي الفرتة التي اإكتفى 

فيها اإ�صبانيول بالدفاع ،وت�صبب الهدف يف تغيري اإ�صبانيول 
لعب  يتحقق.  مل  ال��ذي  التعادل  عن  بحثاً  لإ�صرتاتيجته 

هدف  �صنع  اأن  بعد  بر�صلونة  ف��وز  يف  مهماً  دوراً  نيمار 
الغريب يف م�صتوى  الرتاجع  تعوي�س  الفوز ،وجنح يف 
للمباراة  التهديف  عن  غيابه  وا�صل  ال��ذي  مي�صي  ليو 
الرابعة على التوايل. املناو�صات بني الفريقني بداأت منذ 

الدقيقة الأوىل من هذه املواجهة ،ودخل اإ�صبانيول الإبن 
دفاعية  حماذير  اأي��ة  ب��دون  اللقاء  كتالونيا  لأقليم  العاق 

وبادر بالهجوم ،يف وقت ك�صر فيه بر�صلونة عن اأنيابه مبكراً 
5. حت��رك اخلط  الدقيقة  نيمار فر�صة حمققة يف  ،واأه���در 

و�صان�صيز  ومي�صي  نيمار  م��ن  امل��ك��ون  لرب�صلونة  امل��رع��ب  الأم��ام��ى 
امل�صتمرة  املحاولت  من  ،وبالرغم  اإنيي�صتا  املتاألق  خلفهم  ومن  جيد  ب�صكل 

من البلوجرانا ،اإل اأن التنظيم الدفاعي اجليد لإ�صبانيول جنح يف التعامل مع 
معظم هذه املحاولت يف ظل اإ�صتحواذ �صبه كامل للبار�صا. رغم البداية الهجومية 

باللقاء  الأم��ور  زمام  على  بر�صلونة  فر�صها  التي  ال�صيطرة  ،لكن  لإ�صبانيول  اجليدة 
�صرعة  على  معتمدين  باملرتدات  والإكتفاء  للخلف  الرتاجع  على  ال�صيوف  اأج��ربت 
الهجمات  تنويع  بر�صلونة على  وتورج وجونزالي�س. حر�س  تيفي وحتركات جار�صيا 
وحتديداً عن طريق اإنطالقات األفي�س يف اجلبهة اليمنى ونيمار يف الي�صرى بحثاً عن 

فتح ثغرة يف دفاع ،ويف ظل عدم ظهور مي�صي مب�صتواه املعهود. مل تكم هجمات اإ�صبانيول 
املرتدة بالكثرية ،وبالرغم من ذلك كاد �صريخيو جار�صيا اأن يخطف التقدم من اإحدى هذه 

الهجمات يف الدقيقة 36 لول يقظة فالدي�س. �صغط بر�صلونة بقوة قبل نهاية ال�صوط 
وباغت اإنيي�صتا اجلميع بت�صديدة قوية ت�صدى لها حار�س اإ�صبانيول كيكو كا�صيا، قبل 
مل   .43 الدقيقة  يف  الأي�صر  القائم  بها  تكفل  �صاروخية  ت�صديدة  األفي�س  يطلق  اأن 
واإ�صتب�صال  الثاين و�صط حماولت هجومية متوا�صلة  ال�صوط  بداية  يتغري احلال مع 
،لدرجة  اللقاء  يف  املهمة  بهذه  اإكتفوا  الذين  اإ�صبانيول  لعبي  جانب  من  ق��وي  دفاعي 
مناطقه  يف  اإ�صبانيول  لعبي  بر�صلونة  حا�صر  لعبني.  بت�صعة  يدافع  كان  الفريق  اأن 
الدفاعية لكنه مل يتمكن من فك طال�صم دفاعهم القوي ،وقلت الفر�س اخلطرية 
فاإن  فيه  الكرة،ومما ل�صك  الكامل على  �صبه  الإ�صتحواذ  رغم  عام  ب�صكل  للبار�صا 
اإىل الت�صديد من  غياب مي�صي عن ال�صورة �صاهم كثرياً يف ذلك . جلاأ بر�صلونة 
،ويف  الدفاعية  التح�صينات  م��ع  للتعامل  احل��ل��ول  ك��اأح��د  اجل���زاء  منطقة  اأم���ام 
الدقيقة 62 اأطلق نيمار ت�صديدة رائعة مرت بجوار القائم الأي�صر .. ا�صطر 
كوردوبا  باإ�صراك  الأول  تغيريه  لإج��راء  اأج��ريي  خافيري  املك�صيكي 
الدقيقة  يف  باإ�صابته.  م��ت��اأث��راً  خ��رج  ال���ذي  تييفي  حم��ل 
املنقذ  نيمار  اإخ��رتق  املحاولت  من  العديد  ،وبعد   67
اإ���ص��ب��ان��ي��ول واأه����دى  اجل��دي��د ل��ل��ب��ار���ص��ا منطقة ج����زاء 
الكرة على طبق من ذهب ل�صان�صيز غري املراقب داخل 
منطقة ال�صت ياردات لينجح يف ت�صجيل هدف التقدم من 
اأول غفلة دفاعية لإ�صبانيول الهدف منح املواجهة بعداً اأخر بعدما تخلى 
اإ�صبانيول ب�صكل ن�صبي عن منظومته الدفاعية ،وبداأ يف تطوير الهجوم 
على اأمل اإدراك التعادل يف وقت قلت فيه حدة هجمات البار�صا. تدخل 
�صان�صيز  ب�صحب  قام  حيث  بر�صلونة  يف  هجومي  بتغيري  تاتا  مارتينو 
لنزا  مبانويل  بالدفع  هجومي  بتغيري  اأج��ريي  ،ورد  بيدرو  واإ���ص��راك 
اإنيي�صتا  حمل جونزالي�س، ثم عاد تاتا واأ�صرك فابريجا�س حمل 
ثم دفع مبارك بارترا حمل ما�صكريانو. مرت الدقائق الأخرية 
و�صط حماولت هجومية يائ�صة لإ�صبانيول وفر�س حقيقية 
لرب�صلونة كان اأخطرها من اإنفراد لبيدرو الذي �صدد الكرة 

يف قدم حار�س اإ�صبانيول ،لينتهي اللقاء بهدف �صان�صيز.

اعلن الحتاد الدويل لكرة امل�صرب ال�صبت ايقاف منتخب 
تون�س عن امل�صاركة يف م�صابقة كاأ�س ديفي�س ملدة عام ب�صبب 
ا�صرائيلي  لع��ب  مواجهة  اجل��زي��ري  مالك  لعبه  رف�س 

ال�صهر املا�صي.
امل�����ص��رب اجل��زي��ري على  ل��ك��رة  التون�صي  وارغ����م الحت����اد 
لع��ب  م��واج��ه��ة  ل��ت��ف��ادي  ط�صقند  دورة  م���ن  الن�����ص��ح��اب 
ال��دويل عقب ذل��ك بفتح حتقيق  ا�صرائيلي، وق��ام الحت��اد 
 165 ع��ام��ا وم�صنف  اجل��زي��ري )29  وك���ان  ب��احل��ادث��ة. 
ع��امل��ي��ا( ���ص��ي��واج��ه ال���ص��رائ��ي��ل��ي ام���ري ف��اي��ن��رتواب )188 
ع��امل��ي��ا( يف ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ل����دورة ط�صقند ب��ي��د ان��ه 
الالعبني  راب��ط��ة  ل��ك��ن  ال���ص��اب��ة.  ب�صبب  ان�صحابه  اع��ل��ن 
املحرتفني براأت اجلزيري بقولها يف بيان لها عقب حادثة 

الن�صحاب اكتمل التحقيق الذي قامت به رابطة الالعبني 
جند  مل  اجلزيري.  مالك  ان�صحاب  بخ�صو�س  املحرتفني 
اأي خمالفة ارتكبها الالعب وجميع املعلومات التي ح�صلنا 
وللمفارقة،   . للعبة  ال��دويل  الحت��اد  اىل  اأر�صلناها  عليها 
�صار�صيل  ن��ادي  اىل  ينتميان  وف��اي��ن��رتاوب  اجل��زي��ري  ف��ان 
ان�س  التون�صية  ال�صابة  وكانت  باري�س  �صمال  يف  الفرن�صي 
الذربيجانية يف  باكو  دورة  نهائي  ربع  ان�صحبت من  جابر 
متوز-يوليو املا�صي عندما كانت متقدمة على البولندية 
كانت  اذ  ال���ص��اب��ة،  ب�صبب  و1-4،   3-6 لينيت  م��اغ��دا 
�صتواجه ال�صرائيلية �صاهار بري بحال تاأهلها، اذ ان مواقع 
حملية ا�صارت انذاك اىل ان ان�صحابها يعود لرف�صها اللعب 

امام خ�صمة ا�صرائيلية.

اإبعاد ت�ن�س عن كاأ�س ديفي�س ملدة عام 

جمم�عة دبي يف بط�لة العامل للنا�صئني 
تكرم عمال اخلدمات

مي�شي يغيب عن التهديف للمرة الرابعة على التوايل

بر�صل�نة يف�ز على اإ�صباني�ل يف ديربي كتال�نيا 
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نهائي  اىل  وال�صيدات  للرجال  ابوظبي  �صتورمز  فريقا  ت��اأه��ل 
بطولة بانكوك الدولية لهوكي اجلليد بعد جناحهما بتخطي 
ن��ه��ائ��ي م��ن البطولة  ال��ن�����ص��ف  ال��ف��رق ال���ص��ي��وي��ة يف دور  اب����رز 
منتخب  على  ال��ف��وز  م��ن  ال��رج��ال  �صتورمز  وا�صتطاع  ال��ق��اري��ة. 
اأهداف مقابل هدفني �صجلها جمعة الظاهري  الكويت بثالثة 
ومبارك املزروعي وعمر ال�صام�صي وتاأهل بهذا الفوز اىلن�صف 
نهائي البطولة وفاز �صتورمز بعد ذلك على فريق هونغ كونغ 
و�صعيد  الظاهري  جمعة  احرزها  ثالثة  مقابل  اه��داف  باأربعة 

نهائي  اىل  ليتاأهل  امل��زروع��ي  وعلي  ال�صام�صي  وعمر  النعيمي 
تطلعات  و�صط  ع��ام  قبل  بلقبها  ظفر  وان  �صبق  التي  البطولة 
كبريةحل�صاد اللقب يف انطالقته للمو�صم اجلديد على �صعيد 
م�صاركاته اخلارجية ولتعزيز الجنازات لريا�صة هوكي اجلليد 
ول��ري��ا���ص��ة الم������ارات. ك��م��ا جن��ح ف��ري��ق ���ص��ي��دات ���ص��ت��ورم��ز من 
التاأهل اىل نهائي البطولة الن�صائية اثر فوزه على فريق ويهو 
اه��داف مقابل ثالثة احرزها كل من  اربعة  بنتيجة  التايلندي 

مريي 3 اهداف ودانة احلو�صني.

الدور  ثانيا  امل�صنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�صربي  بلغ 
للما�صرتز  ال��دول��ي��ة  ب��اري�����س  دورة  م��ن  النهائي  ن�صف 
�صتاني�صال�س  ال�صوي�صري  على  بفوزه  امل�صرب  ك��رة  يف 
املباراة  ديوكوفيت�س  وا�صتهل   . و4-6   1-6 فافرينكا 
ان  قبل  3-�صفر  مناف�صه  فتقدم على  مثالية  بطريقة 
يح�صم املجموعة الوىل 6-1 يف مدى 26 دقيقة فقط 
و�صنحت بع�س الفر�س لل�صوي�صري يف مطلع املجموعة 
لك�صر  فر�س  ارب��ع  ا�صتغالل  يف  ينجح  مل  لكنه  الثانية 
املجموعة  يف  احلا�صمة  النقطة  وكانت  مناف�صه  ار�صال 
ال��ث��ان��ي��ة يف ال�����ص��وط ال�����ص��اب��ع ع��ن��دم��ا جن��ح ال�����ص��رب��ي يف 
ك�صر ار�صال مناف�صه ليتقدم عليه ويحافظ على تقدمه 

ل��ي��ف��وز يف امل���ب���اراة. ام���ا ع����زاء ف��اف��ري��ن��ك��ا ف��ك��ان �صمانه 
الوائل  الثمانية  لالعبني  املا�صرتز  بطولة  يف  امل�صاركة 
يف العامل التي تنطلق بعد غد الثنني يف لندن ويلتقي 
روجيه  ال�صوي�صري  مع  املقبلة  مباراته  يف  ديوكوفيت�س 
مارتن  خ��وان  الرجنتيني  على  الفائز  اخلام�س  فيدرر 
فيدرر  التقى  و3-6.  و6-4   3-6 ال��راب��ع  ب��وت��رو  دل 
الول  ويتفوق  الن  حتى  م��ب��اراة   29 يف  وديوكوفيت�س 
على  تغلب  ال�صربي  لكن   ،13 مقابل  ف��وزا   16 بواقع 
مناف�صه يف نهائي بطولة املا�صرتز العام املا�صي يف اآخر 
لقاء جمع بينهما. الفوز هو اخلام�س ع�صر على التوايل 
فال�صينغ  بطولة  نهائي  خ�صارته  منذ  لديوكوفيت�س 

ميدوز المريكية امام ال�صباين رافايل نادال، ما يعزز 
اأمله يف ا�صتعادة �صدارة الت�صنيف من ال�صباين بعد ان 
فقدها قبل نحو ا�صبوعني. من جهته، حقق فيدرر فوزه 
اآخرها  الول على دل بوترو بعد ثالث خ�صارات امامه 
التي  املا�صي  الح���د  ال�صوي�صرية  ب���ازل  دورة  نهائي  يف 
احتفظ فيها الرجنتيني بلقبه رفع ال�صوي�صري م�صتواه 
بطولة  يف  م�صاركته  و�صمن  الخ��ريي��ن  ال�صبوعني  يف 
الذي  الالعب  ج��دا  عن  بعيدا  ي��زال  ما  لكنه  املا�صرتز، 
املحرتفني  لالعبني  العاملي  الت�صنيف  ���ص��دارة  احتكر 
���ص��ن��وات، واح���رز رق��م��ا قيا�صيا يف ع��دد القاب   4 ط���وال 

الغراند �صالم )17(.

تاأهل �صت�رمز للرجال وال�صيدات اإىل نهائي 
بط�لة بانك�ك الدولية له�كي اجلليد

دي�ك�فيت�س ونادال وفيدرر وفرير يف ن�صف نهائي باري�س

اجل�اد �ص� بيج اإذ بيرت بطًل جلائزة رئي�س الدولة للخي�ل العربية بكاليف�رنيا 
ت���وج اجل����واد ���ص��و ب��ي��ج اذ ب��ي��رت بطال 
جائزة  من  اخلتامية  اجلولة  ل�صباق 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للخيول 
العربية الأ�صيلة يف �صن ثالث �صنوات 
فما فوق للفئة الأويل مل�صافة 1700 
مرت الذي اأقيم ام�س مب�صمار �صانتا 
انيتا يف ولية كاليفورنيا الأمريكية. 
ال�����ذي بلغت   � ال�����ص��ب��اق  وي���اأت���ي ه����ذا 
اج��م��ايل ج��وائ��زه امل��ال��ي��ة 150 األ��ف 
دولر و�صارك فيه 11 خيال من كافة 
اأنحاء اأمريكا وفرن�صا � بالتزامن مع 
الن�صخة ال30 من مهرجان بطولة 
ال�����ربي�����درز ك����ب ل���ل���خ���ي���ول امل��ه��ج��ن��ة 
الأ���ص��ي��ل��ة ال��ب��ال��غ اج���م���ايل ج��وائ��زه 
وق����اد  دولر.  م���ل���ي���ون   27 امل���ال���ي���ة 
الفار�س لوي�س مدينا �صو بيج اذ بيرت 
وب��اإ���ص��راف �صكوت  ب��اول  ملالكه م��ارك 
اخلتامية  اجلولة  بلقب  للفوز  ب��اول 
ت��اري��خ��ي��ا ل�صباقات  ت��ع��د ح��دث��ا  ال��ت��ي 
اخل���ي���ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة يف ي��وم 
ال����ربي����درز ك���ب ومت��ك��ن ال��ب��ط��ل من 
وقدره  زمن  ال�صباق يف  م�صافة  قطع 
تنظيم  وي��اأت��ي  دق��ي��ق��ة.   1:55:78
ال�صامية  للتوجيهات  ترجمة  ال�صباق 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق  ودع��م  اهلل 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب 
ل�صمو  امل�����ص��ت��م��رة  وامل��ت��اب��ع��ة  امل�صلحة 
خليفة  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م�صت�صار  ن��ه��ي��ان  اآل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
للتعريف  للفرو�صية  الإم��ارات  احت��اد 

باجلواد العربي يف املحافل الدولية.

ع���ب���داهلل  ق������ام  ال�������ص���ب���اق  ويف خ����ت����ام 
ل�صفارة  ال��ع��ام  ال��ق��ن�����ص��ل  ال�����ص��ب��و���ص��ي 
ل��و���س اجن��ل��و���س وفي�صل  ال���دول���ة يف 
ال��ع��ل��ي م�����ص��اع��د اأم�����ني ال�����ص��ر ال��ع��ام 
بتتويج  الفرو�صية  الإم����ارات  لحت��اد 
التتويج  م��را���ص��م  ح�صر  ال��ف��ائ��زي��ن. 
ع���دد م���ن اأع�����ص��اء ال�����ص��ف��ارة ورج���ال 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������ص���اء  الإع�����الم 
الربيدرز كب وجمهور غفري  ل�صباق 
العربية  اخليول  �صباقات  حمبي  من 
واملهجنة الأ�صيلة وعقب ختام مرا�صم 
م�صاعد  ال��ع��ل��ي  في�صل  ق���ام  ال��ت��ت��وي��ج 
اأم���ني ال�����ص��ر ال��ع��ام لحت���اد الإم����ارات 
ت��ذك��اري��ة  دروع  ب��ت��ق��دمي  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة 
اإيل عبداهلل ال�صبو�صي القن�صل العام 
وايل رئي�س واأع�صاء منظمة �صباقات 

الربيدرز كب.
واأك�������د ����ص���ع���ادة ع����ب����داهلل ال�����ص��ب��و���ص��ي 
ال��ق��ن�����ص��ل ال���ع���ام ل�����ص��ف��ارة ال���دول���ة يف 
����ص���ب���اق ج���ائ���زة  اأن  ل���و����س اجن���ل���و����س 
����ص���اح���ب ال�������ص���م���و رئ���ي�������س ال����دول����ة 
اأمريكا  يف  الأ�صيلة  العربية  للخيول 
ح��ق��ق جن��اح��ا م��ت��م��ي��زا ل��ل��ع��ام ال��ث��اين 
ع��ل��ى ال���ت���وايل م���ن خ����الل احل�����ص��ور 
اجل���م���اه���ريي ال���غ���ف���ري مم����ا ي��ع��ك�����س 
وخا�صة  اجلائزة  حتتلها  التي  املكانة 
اأنها تتواجد يف اأعرق ميادين ال�صباق 
ويف م��ن��ا���ص��ب��ة ع��امل��ي��ة  ال���ربي���درز كب 
ت�����ص��ري��ح  ال�����ص��ب��و���ص��ي يف  واأو�����ص����ح   .
العربية  اخليول  �صوط  اإنتهاء  عقب 
منا�صبة  ك���ان  ال�����ص��ب��اق  اأن  الأ���ص��ي��ل��ة 
واأحدثت �صدى  اجلميع  بها  ا�صتمتع 
طيبا يف ال��ن��ف��و���س مم��ا مي��ث��ل ح��اف��زا 
اأن  اإىل  م�صريا   .. للبطولة  ل��الإع��داد 
للدولة  الت�صويق  يف  ت�صهم  اجل��ائ��زة 

ب�صكل عام و�صباقات اخليول العربية 
التي  امل��ك��ان��ة  وتعك�س  خ��ا���ص��ة  ب�صفة 
تتبواأها فرو�صية الإمارات بني �صعوب 
جائزة  �صباق  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال��ع��امل. 
ي�صهم  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
ويزيد  العربي  اخليل  قيمة  اإب��راز  يف 
اه���ت���م���ام امل�����الك وامل����رب����ني ب��اخل��ي��ول 
العربية الأ�صيلة وهذا ما يظهر جليا 
م��ن خ���الل اه��ت��م��ام امل����الك وامل��رب��ني 
ورغبتهم يف امل�صاركة ب�صباقات اجلائزة 
يف كافة الدول التي تقام وهو يعك�س 
م�صتوى  تطوير  يف  الأك��ي��دة  الرغبة 
اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   .. ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول 
اأ�صهمت ب�صكل كبري  �صباقات اجلائزة 
يف اإعالء قيمة اخليل العربي. واأ�صاد 
املتفرد  للحدث  التنظيمي  بالنجاح 
اإثر الإعداد املبكر من قبل القائمني 
على ال�صباق مقدما التهنئة اإىل احتاد 
التنظيم  بنجاح  للفرو�صية  الإم���ارات 
الريا�صة  اأن  واأك����د  م��ت��م��ي��زة.  ب�����ص��ور 
اأ�صبحت تلعب دورا كبريا يف التقريب 
بني ال�صعوب وزيادة اأوا�صر ال�صداقة 
 .. الفرو�صية  ريا�صة  تلعبه  ما  وه��ذا 
الفائزين  لالأبطال  التهنئة  مقدما 
اأن  اإىل  ال��ع��ام . ون����وه  ل��ه��ذا  ب��ال��ل��ق��ب 
األ��ف متفرج   100 اأك��ر من  ح�صور 
مل��ت��اب��ع��ة ال�����ص��ب��اق ي��وؤك��د اأن الأه����داف 
حت��ق��ق��ت وال��ر���ص��ال��ة و���ص��ل��ت ملجتمع 
�صباقات  اأن  اإىل  م�صريا   .. الفرو�صية 
اخليل والفرو�صية تعترب من تقاليد 
وتراث دولة الإمارات وهذا ما ي�صهم 
يف الرتويج لدولتنا اأكر . ولفت اإىل 
ال�صباق من  به  الذي حظي  الهتمام 
الوليات  الإع��الم يف  و�صائل  خمتلف 
امل���ت���ح���دة الأم���ريك���ي���ة مم���ا ي���زي���د يف 

ان��ت�����ص��ار اجل���ائ���زة و���ص��ول اإىل زي���ادة 
يف  والفر�صان  واملدربني  امل��الك  رغبة 
من  م�صتقبال.  ب�صباقاتها  امل�صاركة 
بالنجاح  ال��ع��ل��ي  في�صل  اأ���ص��اد  جهته 
ال����ذي ح��ق��ق��ه ���ص��ب��اق ج��ائ��زة �صاحب 
ال�������ص���م���و رئ���ي�������س ال�����دول�����ة ل��ل��خ��ي��ول 
العربية الأ�صيلة مب�صمار �صانتا انيتا 
كب  الربيدرز  بطولة  �صباقات  معقل 
للخيول املهجنة الأ�صيلة وبتوجيهات 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن  من �صمو 

خليفة اآل نهيان.
وق����دم ال�����ص��ك��ر ايل جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي 
���ص��ب��اق��ات  اأن  م��و���ص��ح��ا   .. ال��ري��ا���ص��ي 
اجلائزة اأ�صهمت ب�صكل كبري يف اإعالء 
اهتمام  وزي���ادة  العربي  اخليل  قيمة 
امل������الك يف خم��ت��ل��ف اأرج��������اء ال���ع���امل 
األ���ف   100 م���ن  اأك����ر  ح�����ص��ور  واأن 
ال�صباق بامل�صمار خري  متفرج ملتابعة 
اجلائزة  وجن��اح  الهتمام  على  دليل 

بالتعريف باجلواد العربي.
كما قدم العلي ال�صكر لكل من �صاهم 
يف اإجناح �صباقات �صل�صلة اجلائزة هذا 
العام بالتزامن مع الذكري الع�صرين 
جلائزة �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
ل��ل��خ��ي��ول ال���ع���رب���ي���ة الأ����ص���ي���ل���ة. م��ن 
جهته اأع���رب م���ارك ب���اول م��ال��ك �صو 
ال�صباق عن فخره  بيرت بطل  اذ  بيج 
�صرف  ون��ي��ل  ال��غ��ايل  باللقب  ب��ال��ف��وز 
جائزة  من  اخلتامية  اجلولة  بطولة 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للخيول 
العربية الأ�صيلة يف �صانتا انيتا والتي 
ت��ع��د الأغ���ن���ى يف اأم���ريك���ا. واأ����ص���اد يف 
�صاحب  جائزة  باإ�صهام  حديثه  ختام 
ال�صمو رئي�س الدولة بتطور م�صتوى 
خمتلف  يف  العربية  اخليول  �صباقات 

امل�صامري العاملية. 
م���ن ج��ه��ة اآخ������رى ح��ق��ق امل���ه���ر  اأوت 
����ص���رتي���ب اجن��������ازا ج����دي����دا خل��ي��ول 
كب  ال��ربي��درز  �صباقات  يف  جودلفني 
امل��ال��ي��ة حني  ال��ت��ي يت�صدر ج��وائ��زه��ا 
ان����ت����زع ل���ق���ب ����ص���ب���اق ال�����ربي�����درز ك��ب 
ال�صنتني  ���ص��ن  يف  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ل��ل��خ��ي��ول 
مرت   1600 مل�����ص��اف��ة  الأويل  للفئة 
والبالغ اإجمايل جوائزه املالية مليون 
به  خ��ط��ف  اح����رتايف  اأداء  ب��ع��د  دولر 
ال��ف��وز يف الأم��ت��ار الأخ����رية ب��اإ���ص��راف 
�صاريل ابيلباي وبقيادة مايك �صميث 
 1:33:20 ق�����دره  زم���ن���ا  م�����ص��ج��ال 
دقيقة. ومتكن  اوت �صرتيب املنحدر 
من ن�صل  اك�صيد اند اك�صل من التفوق 
ب���ف���ارق ن�����ص��ف ط����ول ع���ن ج��ي��وف��اين 
بينما جاء  مور  ري��ان  بقيادة  بولدين 
ث��ال��ث��ا  ب��وب��ي ك��ي��نت ب��ق��ي��ادة خافيري 
كا�صتيالنو. كما متكن اجلواد  لندن 
ب��ري��دج مل��ال��ك��ه وارت����ا ري�����ص��ن��ج وال���ذي 
منح فار�صه مايك �صميث الثنائية يف 
احلفل من الفوز ب�صباق الربيدرز كب 
ماراثون للفئة الثانية البالغ اإجمايل 
دولر  مليون  ن�صف  امل��ال��ي��ة  ج��وائ��زه 
 3:22:61 وق�����دره  زم��ن��ا  م�����ص��ج��ال 
دقيقة. وجنح اجلواد جولدن �صنت�س 
الفوز  م��ن  بيجارانو  رفائيل  بقيادة 
مل�صافة  رم��ل��ي  ك��ب  ال���ربي���درز  بب�صاق 
1600 مرت والبالغ اإجمايل جوائزه 
املالية مليون دولر بفارق مريح عن 
وقدره  زمنا  م�صجال  مناف�صيه  اأقرب 
امل��ه��رة  واأك����دت  دق��ي��ق��ة.   1:35:12
ريت�صارد  ال��ف��ار���س  بقيادة  كري�صليام 
ان��خ��رط��ت يف  ه��ي��وز جنوميتها ح��ني 
ب�صباق  الفوز  لت�صجل  امل�صتقيم  عمق 

ال����ربي����درز ك���ب ل��ل��م��ه��رات ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
اإجمايل  1600 مرت والبالغ  مل�صافة 
جوائزه املالية مليون دولر. ومتكنت 
العمر  البالغة من  املهرة  كري�صليام  
�صنتني من قطع م�صافة ال�صباق على 
وق���دره  زم���ن  يف  الع�صبية  الأر���ص��ي��ة 
املهرة   و�صجلت  دقيقة.   1:33:72
بيهولدر ملزرعة �صبندثرفت وباإ�صراف 
الفار�س  وب��ق��ي��ادة  م��ان��دي��ال  ريت�صارد 
املخ�صرم جاري �صتيفن�س فوزا كبريا 
 1800 مل�صافة  اخلتامي  ال�صوط  يف 
مرت ع�صبي على لقب �صباق الربيدرز 
جوائزه  اإجمايل  البالغ  دي�صتاف  كب 
زمنا  م�صجلة  دولر  مليوين  امل��ال��ي��ة 
وتنظم  دقيقة.   1:47:77 وق���دره 
للربيدرز  العاملية  البطولة  �صباقات 

ك���ب ل��ل��خ��ي��ول امل��ه��ج��ن��ة الأ���ص��ي��ل��ة يف 
نهاية كل عام وتتاألف من 14 �صباقا 
 27 املالية  جوائزها  جمموع  وتبلغ 
م��ل��ي��ون دولر واأع�����رب ك��ري��غ ف��راف��ل 
رئ��ي�����س ال���ربي���درز ك��ب وامل��دي��ر ال��ع��ام 
ال�صراكة  بهذه  �صعادته  للمنظمة عن 
الدويل  الهتمام  للجمع بني  املثمرة 
ل�����ص��ب��اق��ات ال���ربي���درز ك���ب و���ص��ب��اق��ات 
يعد  حيث  الأ�صيلة  العربية  اخليول 
اجل���واد ال��ع��رب��ي ه��و الأ���ص��ل ل�صاللة 

اخليول املهجنة الأ�صيلة.
����ص���ب���اق ج���ائ���زة  اإق����ام����ة  اأن  واأو������ص�����ح 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للخيول 
العربية الأ�صيلة يف واحدة من اأعرق 
���ص��ب��اق��ات الأح�����داث يف ال��ع��امل يخلق 
ال��ت��ع��اون  م��ن  م�صبوق  غ��ري  م�صتوى 

ك��ب��ري نقدر  اإىل ح��د  ال��ع��امل��ي ون��ح��ن 
الدعم من احتاد الإمارات للفرو�صية 
اإىل التو�صل  يف �صراكة معنا ونتطلع 
اإىل اتفاق طويل الأم��د . من جهتها 
اأ�صادت كاثرين �صموك رئي�صة رابطة 
اأمريكا  يف  الأ�صيلة  العربية  اخليول 
�صاحب  ال���ذي  الإع��الم��ي  بالهتمام 
اأن  اإىل  م�صرية   .. اخلتامية  اجل��ول��ة 
الهتمام باخليول العربية يف اأمريكا 
اخليل  م�صتوى  �صاهدوا  اأن  بعد  زاد 
�صرعتها  وع��رف��وا  احلقيقي  ال��ع��رب��ي 
�صوط  يف  املناف�صة  وق���وة  ور���ص��اق��ت��ه��ا 
اجل���ائ���زة. واأع���رب���ت ك��اث��ري��ن �صموك 
با�صتمرار اجلائزة على  عن متنياتها 
تخدم  لأنها  القادمة  ال�صنوات  م��دي 

م�صلحة �صباقات اخليول العربية. 

يف الدور ربع النهائي من مونديال النا�شئني 

ال�ص�ي���د تقل���ب الطاول���ة عل���ى هن����دروا�س وتنت���زع بطاقة قب���ل النهائ����ي 
•• العني- الفجر : 

ت�صوير – حممد معني: 

قلب منتخب ال�صويد الطاولة على منتخب هندروا�س بف�صل 
 1-2 ثمني  ف��وز  اإىل  الأول  ال�صوط  يف  بهدف  ت��اأخ��ره  حتويل 
 17 ، حتت  للنا�صئني  العامل  كاأ�س  النهائي يف  ال��دور ربع  ، يف 
املنتخبني  ال��ذي جمع بني  اللقاء  2013 يف  ، الإم���ارات  عاما 
على ملعب خليفة بن زايد مبدينة العني م�صاء اأول من اأم�س 
اإىل  ليتاأهل   ، متفرج  اآلف  �صبعة  نحو  ح�صور  و�صط  اجلمعة 
مواجهة الفائز من منتخبي نيجرييا واأروغواي يف الدور ن�صف 
ال�صوط  يف  هندورا�س  منتخب  تقدم   . البطولة  من  النهائي 
كل  لل�صويد  �صجل  فيما  فيال�صكويز  برايان  طريق  عن  الأول 

وك��ان  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  وف��امل��ري بريي�صا يف  راك��ي��ب  اإردال  م��ن 
منتخب ال�صويد الذي تاأهل كاأف�صل فريق ثالث عن املجموعة 
على  تغلبه  اإث��ر  للبطولة  النهائي  رب��ع  ال���دور  بلغ   ، ال�صاد�صة 
بينما و�صل منتخب هندراو�س   ،  16 ال  2-1 يف دور  اليابان 
ثاين املجموعة الأوىل مفاجاآته يف البطولة بتاأهله اإىل الدور 
بداية  وب��ع��د  نظيف  ب��ه��دف  اأوزب��ك�����ص��ت��ان  على  تغلبه  بعد  ذات���ه 
بطيئة من املنتخبني، ح�صل املنتخب ال�صويدي على الفر�صة 
الأوىل الأخطر يف اللقاء بعد مرور 26 دقيقة اإثر ركنية من 
اجلهة اليمنى لعبها اإليا�س اأندر�صون اإىل داخل املنطقة وتابعها 
فاملري بريي�صا ولكن الكرة ارتطمت بالعار�صة قبل اأن يبعدها 
الدفاع الهندورا�صي ولكن رد منتخب هندورا�س كان قوياً حيث 
و�صلت  �صريعة  هجمة  بعد   37 الدقيقة  يف  الت�صجيل  افتتح 

راوغ  ال��ذي  فيال�صكويز  برايان  املهاجم  اإىل  الكرة  اإثرها  على 
اأن  اأك��ر من املرمى قبل  اإردال راكيب داخ��ل املنطقة واق��رتب 
ي�صجل على ميني احلار�س �صيك�صنت موهلني يف الزاوية العليا 
ليفتتح الت�صجيل يف اللقاء. ويف ال�صوط الثاين، تقدم املنتخب 
ال�صويدي اإىل الأمام بحثاً عن هدف التعادل وكاد اأن ي�صجل يف 
الدقيقة 63 بعد ت�صديدة من مريزا هالفادزيدت�س مرت اإىل 
هندورا�س  ملنتخب  فر�صة  �صنحت  فيما  الأمي��ن  القائم  جانب 
الكرة  اإثر ت�صديدة من خورخي بودين ولكن  اأرب��ع دقائق  بعد 
مرت اإىل جانب القائم الأمين. اإل اأن املنتخب ال�صويدي عادل 
�صيتاكو  جينرتيت  من  متريرة  بعد   68 الدقيقة  يف  النتيجة 
اإىل داخل املنطقة و�صلت اإىل اإردال راكيب الذي عّو�س خطاأه 
وجنح يف الت�صجيل على ي�صار احلار�س الهندورا�صي كري�صتيان 

وك��اد   1-1 النتيجة  لت�صبح  قريبة  م�صافة  م��ن  هرينانديز 
دفاعي  خطاأ  بعد  التقدم  ه��دف  ي�صجل  اأن  ال�صويدي  املنتخب 
و�صلت على اإثره الكرة اإىل فاملري بريي�صا الذي حاول الت�صديد 
اأن  اإل  املدافعني.  اأح��د  قبل  ركنية من  اإىل  اأبعدت  كرته  ولكن 
عر�صية  ك��رة  اإث���ر   74 بالدقيقة  الت�صجيل  يف  جن��ح  بريي�صا 
بريي�صا  وتابعها  الي�صرى  اجلهة  من  �صاليرتو�س  اأنتون  لعبها 
بكعب قدمه بطريقة رائعة يف الزاوية الي�صرى البعيدة ملرمى 
حار�س مرمى هندورا�س هرينانديز ليتقدم منتخب ال�صويد يف 
املرمى للمرة الأوىل. وحاول املنتخب الهندورا�صي العودة اإىل 
ال�صويدي وقف  الدفاع  ولكن  النتيجة  تعديل  اأجل  اللقاء من 
له باملر�صاد فيما مل تثمر الهجمات ال�صويدية املرتدة عن اأي 
ملنتخب   1-2 بنتيجة  �صعب  بفوز  اللقاء  لينتهي  اآخ��ر  ه��دف 

ير�صح  اأحد  يكن  النهائي. ومل  اإىل ن�صف  تاأهل  الذي  ال�صويد 
اإىل ربع النهائي وما الحتفالت  منتخب هندورا�س للو�صول 
�صوى دليل  اأوزبك�صتان  بالفوز على  البالد  التي عمت  الكبرية 
اأي  ال��ذي مل ي�صّجل  املنتخب  ال��ذي حققه  على قيمة الإجن��از 
2007 و2009يف املقابل،  انت�صار مب�صاركتيه ال�صابقتني يف 
بعدما  الآن  حتى  ال��ك��ب��رية  ق��درات��ه  ال�����ص��وي��دي  املنتخب  اأث��ب��ت 
تاأهل من املجموعة ال�صاد�صة ال�صعبة التي اأرغم فيها املنتخب 
النيجريي القوي على التعادل قبل اأن يق�صي املنتخب الياباين 
ليحقق  امل��ج��م��وع��ات  م��رح��ل��ة  يف  م���ب���اراة  اأي  يخ�صر  مل  ال���ذي 
الإجناز الأبرز حتى الآن مب�صاركته الأوىل بالبطولة و�صيكون 
تاأهل اأي من املنتخبني اإ�صافة كبرية مل�صواره حتى الآن بينما 

�صيعود اخلا�صر بهذه املواجهة اإىل بالده مرفوع الراأ�س .
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العالقات  جلنة  رئي�س  الهرمودي  عبداهلل  اأك��د 
ال��ع��ام��ة يف جم��م��وع��ة ال��ع��ني ، اأن��ه��م ك��ان��وا على 
ال���دور  يف  اأخ����رى  م��ب��اراة  ل�صت�صافة  ا���ص��ت��ع��داد 
ن�صف النهائي من مونديال النا�صئني الإمارات 
قبل  م���ن  م���ت���اح���اً  ذل����ك  ك����ان  ح����ال  2013 يف 
الحت����اد ال����دويل ل��ك��رة ال���ق���دم  ف��ي��ف��ا  ، م�����ص��رياً 
جميع  من  بذلت  التي  الكبرية  اجلهود  اأن  اإىل 
امل�صوؤولني والأع�صاء يف جمموعة العني كان لها 
واجلماهريي  التنظيمي  النجاح  يف  الأث��ر  اأبلغ 
الهرمودي  وامتدح  العني  يف  البطولة  ملباريات 
القيادة الناجحة لكل من رئي�س املجموعة حمد 
حممد  املجموعة  ومدير  العامري  نخريات  بن 
عبداهلل بن هزام الظاهري ، وقال اإنهما كانا من 
�صيا�صتهما  بف�صل   ، النجاح  يف  املهمة  الأ�صباب 
العمل  اط��ار  يف  والتوجيه  ال���ص��راف  يف  املتميزة 
جمموعة  يف  من�صبيهما  ع��ن  ب��ع��ي��داً  الإي��ج��اب��ي 

العني .
واأ�صاف اأن جمموعة العني و�صعت يف تقديرها 
ال�صورة  لعك�س  وامل�����ص��وؤول  اجل��اد  العمل  اأهمية 
اجليدة عن الدولة اأمام �صيوفها الذين ح�صروا 
للم�صاركة يف البطولة ، اإىل جانب وفد الحتاد 
ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم  ف��ي��ف��ا  ، ومل ي��ت��اأخ��روا يف 
ال��ن��ج��اح  م���ا مي��ل��ك��ون لتحقيق  ب��ك��ل  ال��ت�����ص��ح��ي��ة 
النجاح  اح��راز  اإىل  ت��وؤدي  التي  وتهيئة الظروف 
�صارعت  العني  جمموعة  اأن  اإىل  واأ�صار  املطلوب 
اإىل جذب اجلماهري حل�صور مباريات البطولة 
من خالل حملة ناجحة يف املوؤ�ص�صات احلكومية 
غري  ب��ط��رق   ، ال��ت��ج��اري��ة  وامل���راك���ز  والتعليمية 
كبري  جماهريي  ح�صور  اإىل  اأدى  ما   ، تقليدية 
اأ�صاب التوقعات وفق ال�صرتاتيجية التي عملت 
من خاللها جمموعة العني على عك�س ال�صورة 

امل�صرفة عن الدولة .
اأن ك���ل ال���ذي���ن ا���ص��ط��ل��ع��وا  واأك������د ال���ه���رم���ودي 
مب�صوؤولياتهم يف جمموعة العني باتوا يت�صلحون 
باخلربة اجليدة التي ت�صاعدهم على اأداء عملهم 
بالطريقة املطلوبة يف جميع الأوقات واملنا�صبات 

م�شاعد املن�شق العام لفيفا : وجدنا التعاون 
املطلوب يف جمموعة العني 

قال اإيدي مارلي�س م�صاعد املن�صق العام ل  فيفا  
الرائع  التعاون  اإنهم وجدوا  العني  يف جمموعة 
ال�صاد�صة  املجموعة  عن  امل�صوؤولني  من  والبناء 
املطلوبة  املعايري  فحققوا   ، العني  جمموعة  يف 
من النجاح التنظيمي الذي يتطلع اإليه الحتاد 
الدويل لكرة القدم  فيفا  يف مثل هذه املنا�صبات 
وفد   ب��ني  التوا�صل  اأن  اإىل  م�صرياً   ، الريا�صية 
م�صوؤويل  وجميع  ال�صاد�صة  املجموعة  يف  فيفا  
جتاوز  على  كثرياً  �صاعدهم  ال�صاد�صة  املجموعة 
اإىل عرقلة  ت��وؤدي  اأن  التي ميكن  الأم���ور  جميع 

جمموعة  ع��ن  امل�صوؤولني  اأن  مو�صحاً   ، عملهم 
العني جنحوا يف اإيجاد اآلية ممتازة للتوا�صل مع 
جميع  يف  جيد  ح�صور  اإىل  اأدى  ما   ، اجلماهري 
يف  ال�صاد�صة  للمجموعة  الأول  ال���دور  مباريات 
وربع  ثمن  ال��دور  ومباراتي  النا�صئني  مونديال 

النهائي من البطولة .
يقت�صر  ك���ان  ال��ع��م��ل  يف  دوره����م  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
ع��ل��ى الأم������ور اخل��ا���ص��ة ب��ال��رتت��ي��ب��ات امل��رت��ب��ط��ة 
، بينما وقع الدور  بالحتاد الدويل لكرة القدم 
الأكرب على امل�صوؤولني يف جمموعة العني لدعم 
جهودهم ، على نحو ما بدا خالل مرحلة العمل 
اأثناء مباريات البطولة ، منوهاً يف الوقت نف�صه 
العني  باأن جمموعة  اأنهم كانوا على قناعة  اإىل 
طبيعة  خ��الل  م��ن  املطلوبة  بالرتتيبات  قامت 

العمل والنجاح الذي مت اجنازه .

بالتجرد  املطلوب  حققنا   : العامري  حمد 
وامل�شوؤولية الوطنية 

امتدح رئي�س جمموعة العني حمد بن نخريات 
ال���ع���ام���ري اجل���ه���ود اجل����ب����ارة ال���ت���ي ب���ذل���ت من 
العمل  واأع�����ص��اء  اللجان  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ني  جميع 
يف امل��ج��م��وع��ة ال�����ص��اد���ص��ة مب��دي��ن��ة ال��ع��ني خ��الل 
العامري  وق��ال   ، النا�صئني  م��ون��دي��ال  م��ب��اري��ات 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ان��ت��ه��اء م��رح��ل��ة ال��ع��م��ل يف جمموعة 
العني وخالل الجتماع الذي عقده م�صاء اأم�س 
الأول مع جميع روؤو�صاء واأع�صاء املجموعة بعد 
ربع  ال��دور  وهندورا�س يف  ال�صويد  مباراة  نهاية 
النهائي من البطولة ، اإن اجلميع كانوا على قدر 
التحدي يف مرحلة كانت ت�صتدعي ت�صافر جميع 
ا�صت�صافة  عن  املطلوبة  ال�صورة  لعك�س  اجلهود 
العني  مدينة  يف  الكبري  العاملي  للحدث  الدولة 
التجرد  يف  فنجحوا   ، بالدولة  الأخ���رى  وامل���دن 
 ، املطلوب  الوجه  على  بامل�صوؤولية  وال�صطالع 
ب�صهادة امل�صوؤولني يف الحتاد الدويل لكرة القدم  

فيفا  ، الذين ل يجاملون يف التقييم .
جميع  م��ن  الوطنية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
النجاح من  �صبباً مهماً يف حتقيق  اللجان كانت 
خالل و�صع جميع الأمور يف مو�صعها ال�صحيح 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى اب�����راز ال���وج���ه احل�����ص��ن ل��ل��دول��ة ، 
ثغرات  اأي  ظ��ه��ور  اإىل  ت���وؤد  بطريقة مم��ت��ازة مل 

تعرقل العمل .
اأدت  العني  جمموعة  يف  العمل  طبيعة  اأن  واأك��د 
اإىل ظ��ه��ور ك����وادر وط��ن��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى مواجهة 
التحدي يف اأي عمل يناط بها يف جميع املجالت 
به  ي�صطلعوا  اأن  ال��ذي ميكن  ال���دور  يعزز  م��ا   ،

خلدمة الدولة .
وع���رب اب���ن ن��خ��ريات ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ك��ل اللجان 
اأث��ن��ى  ك��م��ا   ، ا�صتثناء  دون  بالعمل  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
املباريات  يف  حا�صرة  كانت  التي  اجلماهري  على 
ل��دع��م جن���اح ال��ب��ط��ول��ة ، ون����وه ب��ج��ه��ود اأع�����ص��اء 
ال��ذي كان  تكاتف ودوره���م يف العمل وجت��رده��م 
من الأ�صباب املهمة لدعم النجاح اأثناء مباريات 

املونديال .

قاد موكب  ابن نخريات   : بن هزام  حممد 
النجاح يف العني 

وبدوره اأ�صاد حممد عبداهلل بن هزام الظاهري 
مدير جمموعة العني بجهود حمد بن نخريات 
توجيهاته  اإن  وق��ال  املجموعة  رئي�س  العامري 
اأدت  التي  الأ�صباب  اأه��م  ميثالن  للعمل  ودعمه 
اإىل الظهور امل�صرف للعني يف ا�صت�صافة مباريات 
الدور  ، ف�صاًل عن مباراتي  ال�صاد�صة  املجموعة 
العمل  روح  اأن   مو�صحا   ، النهائي  ورب���ع  ثمن 
والرغبة يف التحدي كانت �صبباً مهماً يف احراز 
ال��دول��ة  ج���دارة  لتاأكيد   ، امل��م��ت��ازة  النتائج  ه��ذه 
ومتيزها يف ا�صت�صافة الأحداث الريا�صية العاملية 
وفق  املطلوبة  بالطريقة  العمل م�صى  اأن  واأك��د 
اخلطة التي كانت مقررة قبل بداية البطولة ، 
فعززت هذه املعطيات طبيعة امل�صوؤولية الوطنية 
ويف الطار ذاته ثمن الرائد �صعيد نا�صر رئي�س 
التعاون   ، ال��ع��ني  جمموعة  يف  الأم��ن��ي��ة  اللجنة 
الي��ج��اب��ي م��ن اأع�����ص��اء رئي�س وم��دي��ر واأع�����ص��اء 
جم��م��وع��ة ال��ع��ني يف ال��ب��ط��ول��ة ، وق���ال اإن���ه ك��ان 
اجناز  على  �صاعدتهم  التي  املهمة  الأ�صباب  من 
اأم��ام �صيوف الدولة  مهمتهم يف تهيئة الأج��واء 
، على نحو يعزز  املباريات  واجلماهري يف جميع 
اأنهم  اإىل  واأ�صار  املجموعة  الذي حققته  النجاح 
ي�صعروا  ومل  الواحدة  املجموعة  اط��ار  يف  عملوا 
والدعم  التعاون  يجدون  فكانوا   ، غرباء  باأنهم 
املطلوب لكل اخلطوات التي قاموا بها لتحقيق 
بن  �صتاد خليفة  لكل مرتادي  وال�صالمة  الأم��ن 
زايد بنادي العني واأثناء تواجد �صيوف الدولة 
يف مقار اإقامتهم وكان حممد بن هزام قد اأقام 
حفل كبري مبنزله العامر مبدينة العني ح�صره 
مبجموعة  فيفا  ال��دويل  الحت��اد  ممثلي  جميع 
ال���ع���ني وروؤ������ص�����اء وم��ن�����ص��ق��ي وح������دات واأع�������ص���اء 

املجموعة.

���ص��ه��د حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي 
للم�صارعة  الإم����ارات  احت���اد  رئي�س 
الرئي�س  بوك�صينغ  والكيك  واجلودو 
الفخري الحتاد العربي اأم�س الأول 
اح��ت��ف��الت الحت����اد ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 
وال��ذي  الثالثة  ن�صخته  يف  للجودو 
اأق��ي��م يف اأك���ر م��ن 100 دول���ة من 
اأع�صاء  ال��دول  القارات من  خمتلف 
وال���ذي   )  IJF ال�����دويل)  الحت�����اد 
اأق��ي��م حت��ت ���ص��ع��ار )امل���ث���اب���رة(، وق��د 
ب�صالة  اأق��ي��م  ال��ذي  الحتفال  �صمل 
امل�صرف  الرئي�صية مبنطقة  الحت��اد 
يف اأب���وظ���ب���ي م��ت��زام��ن��ا م���ع ت��د���ص��ني 
م��و���ص��م اجل����ودو م��ن خ���الل بطولة 
للمراحل  امل��ف��ت��وح��ة  الحت����اد  ك��اأ���س 
ال�������ص���ن���ي���ة ل����ل����ج����ودو ال����ت����ي ���ص��ه��دت 
250 لع��ب��ا  م����ن  اأك������ر  م�������ص���ارك���ة 
 17 حت��ت  ومقيمني  مواطنني  م��ن 
،وحتت 15 �صنة للنا�صئني والأ�صبال 
من 16 نادياً ومركزاً على م�صتوى 
ال��دول��ة ،وال��ت��ي ج��اءت بالتعاون مع 
واملناطق  املدر�صية  الريا�صة  احت��اد 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وق�����د ح���ر����ص���ت جل��ن��ة 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ج��ودو على 
متابعة مناف�صات البطولة حيث مت 
املواطنني  الالعبني  اأف�صل  اختيار 
ال�صنية  املنتخبات  لقائمة  ل�صمهم 
بطولة  يف  للم�صاركة  ت�صتعد  ،ال��ت��ي 
الفئات  لتلك  ل��ل��ج��ودو  اآ���ص��ي��ا  غ���رب 
اأبوظبي  العا�صمة  يف  ت��ق��ام  ،وال��ت��ي 
احتفالت  �صمن  القادم  دي�صمرب  يف 

البالد باليوم الوطني.
وق���د ���ص��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة ت��األ��ق مركز 
ال���ذي �صيطر على  ن���ادي خ��ورف��ك��ان 

للنا�صئني   16 حتت  الأوىل  امل��راك��ز 
،كما جاء  �صنة لالأ�صبال   13 وحتت 
ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي يف امل���رك���ز ال��ث��اين 
يف  ال�صاخمة  فريق  ،وج���اء  للفئتني 
�صنة   16 حت��ت  لفئة  الثالث  امل��رك��ز 
والعني رابعا لتلك الفئة ،فيما جاء 
فريق مركز العجبان ثالثا حتت 14 
ال�صارقة رابعا.. �صنة ومركز حلوان 
اأم�����ا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال����ف����ردي لفئة 
املركز  ذهبية  حقق  فقد  النا�صئني 
الأول لفئة حتت 16�صنة لوزن حتت 
 ) )ال�صاخمة  يا�صر  عمر  كلغم   40
والثاين حمدان خمي�س )خورفكان( 
اأم��ا  )ال��ع��ني(  ناجي  والثالث ط��الل 
ال�صنية  الفئة  لتلك   45 حتت  وزن 
ف��ق��د ف����از ب��ذه��ب��ي��ت��ه ع��ب��دال��رح��م��ن 

حتت  ذهبية  )خورفكان(،ونال  علي 
عبداهلل  خورفكان  لع��ب  كلغم   50
55 كلغم  ..اأم��ا وزن حتت  نعمتوف 
ال��ذه��ب��ي  الأول  امل���رك���ز  ح��ق��ق  ف��ق��د 
اأ������ص�����الن م���ا����ص���ت���و )خ����ورف����ك����ان(.. 
النا�صئني  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ص��ات  و���ص��ه��دت 
حتت 16 �صنة لوزن حتت 60 كلغم 
ف����وز ي��ا���ص��ر ن��ع��م��ت��وف )خ���ورف���ك���ان( 
فئة  اأم����ا   ، ال��ذه��ب��ي  الأول  ب��امل��رك��ز 
بذهبيته  ف��از  فقد  كلغم   66 حت��ت 
وحقق  )ابوظبي(  احلو�صني  خليفة 
ذهبية فئة النا�صئني حتت 16 �صنة 
)وزن-73 ( كلغم النا�صئ املحرتف 
خ��ال��د ال��ع��م��رو )اب��وظ��ب��ي(.. وحقق 
وحيد  احمد  كلغم   73 ف��وق  ذهبية 
)اب����وظ����ب����ي(. و����ص���ه���دت م��ن��اف�����ص��ات 

�صنة فقد ذهبية   13 الأ�صبال حتت 
خليفة  زاي����د  ك��ل��غ��م   27 حت��ت  وزن 
)ابوظبي(..وفاز بذهبية وزن حتت 
30 كلغم را�صد حممد )خورفكان( 
34 كلجم  ذه��ب��ي��ة وزن حت��ت  ون���ال 
وا�صتحق  )خورفكان(  حممد  احمد 
لع��ب  كلغم   38 حت��ت  وزن  ذه��ب��ي��ة 
..اأما فئة  خورفكان حمدان خمي�س 
وزن حتت 42 كلغم فقد حقق املركز 
ع��ادل )خ��ورف��ك��ان( ويف  الأول عبيد 
كلغم فقد   46 مناف�صات وزن حتت 
املركز الأول الذهبي مهند العامري 
حتت  وزن  و�صهد  العجبان(  )مركز 
خ��ورف��ك��ان  ت��ت��وي��ج لع���ب  كلغم   50
م��ا بني  اأم���ا وزن  نعمتوف،  ع��ب��داهلل 
ذهبيته  حقق  فقد  كلغم   65-50

يا�صني نعمتوف..ويف ختام املناف�صات 
قام حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 
احتاد الإمارات للم�صارعة واجلودو 
حممد  ي��راف��ق��ه  بوك�صينغ  وال��ك��ي��ك 
م�صرف  امل�صاعد  ال�صر  اأم��ني  جا�صم 

اللعبة بتتويج الفائزين .
ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  و���ص��رح حممد 
للم�صارعة  الإم����ارات  احت���اد  رئي�س 
عقب  بوك�صينغ  وال��ك��ي��ك  واجل�����ودو 
التتويج باأن الحتاد رفع �صعار املثابرة 
قول وعمال ،وذلك تفاعال مع نداء 
الحتاد الدويل للجودو،بعد اأن جاء 
للجودو  ال��ري��ا���ص��ي  امل��و���ص��م  تد�صني 
ان��ط��الق��ا م���ن ت��ل��ك امل��ن��ا���ص��ب��ة ال��ت��ي 
الذي  الذهبي  الجن��از  مع  تزامنت 
الكربى  اجل��ائ��زة  بطولة  يف  حتقق 
الأول  اأم�����س  اختتمت  التي  للجودو 
والتي  بال�صني  ت�صينجداو  مبدينة 
ح��ق��ق خ��الل��ه��ا اجل�����ودو الإم����ارات����ي 
امل��رك��ز اخل��ام�����س يف ال��رتت��ي��ب العام 
والأول عربيا بعد اأن �صمت البطولة 
28 دولة من اأبرز منتخبات اجلودو 
.. م���وؤك���دا ب���ان امل��ث��اب��رة ه��ي طريق 
وع��ل��ي اجلميع  واأب���دا  دائ��م��ا  النجاح 
اإخال�س  بكل  العمل  يف  ال�صتمرار 
العامل  يف  يوجد  ل  باأنه  نعلم  وكلنا 
الإ�صرار  اأن يحل حمل  �صيء ميكن 
وال��ذك��اء  تكفي  ل  وح��ده��ا  فاملوهبة 
وح����ده ل ي��ك��ف��ي وال��ت��ع��ل��م وح����ده ل 
ي��ك��ف��ي ل��ك��ن الإ�����ص����رار وال��ت�����ص��م��ي��م 
�صيء،وعلينا  ك��ل  فعل  على  ق����ادران 
لبلوغه  لأن��ف�����ص��ن��ا  ه��دف��ا  ن�����ص��ع  اأن 
باملثابرة ،والتي متثل البطل الدائم 

يف ق�ص�س النجاح .

يخو�س ال�صرطة بطل املو�صم املا�صي وو�صيفه اربيل مهمتني �صهلتني 
وب��ني  ع��ل��ى ملعبه  م��ي�����ص��ان  ن��ف��ط  اجل��دي��د  ال���واف���د  م��ع �صيفه  الول 
جمهوره، والثاين مع م�صيفه كربالء اليوم الحد يف اجلولة الثانية 

من بطولة العراق لكرة القدم.
ح�صيم  ال�صوري  م��درب��ه  بقيادة  م�صان  نفط  ي��اأم��ل  الوىل،  امل��ب��اراة  يف 
عف�س اخلروج من هذه املواجهة ال�صعبة بنتيجة مقبولة لكن �صاحب 
الثمني على  الذي يدخل مباراته مبعنويات فوزه  الر�س واجلمهور 
التوايل ويكاد يكون يف  ال��زوراء ل يهتم �صوى بتحقيق فوز ثان على 

متناوله.
ويف املباراة الثانية، يبحث مدرب اربيل ايوب اودي�صو عن نقاط مباراته 

كاملة امام �صاحب ال�صيافة كربالء وهو يدخلها مبعنويات انت�صاره 
لجتياز  متاحة  فريقه  فر�صة  وت��ب��دو  اجل��وي��ة،  ح�صاب  على  ال��الف��ت 
ا�صحاب الر�س على الرغم من اهمية املباراة .. م�صاعد مدرب اربيل 
�صعدي توما ذكر ان كل املباريات يف امل�صابقة مهمة، فرق املقدمة ت�صعى 
ان  امل��ه��م  لكن  مماثلة  نتائج  ع��ن  تبحث  ال��ف��رق  وبقية  ج��ي��دة  لنتائج 
نح�صد ثالث نقاط، كربالء فريق طامح للفوز وي�صم لعبني �صباب 

يح�صبون خل�صو�صية مثل هذه املباريات .
وهذه هي اول مواجهة بني م�صاعد مدرب اربيل �صعدي توما ومدرب 
كربالء يحيى علوان اللذين عمال يف جهاز تدريبي واحد �صابقا مع 

املنتخب الوملبي العراقي وقاداه اىل نتائج جيدة.

ويخو�س الزوراء لقاء �صعبا امام م�صيفه دهوك يف ظل رغبة م�صرتكة 
امام  الول  خ�صر  ان  بعد  الوىل  اجلولة  يف  املبكر  تعرها  لتعوي�س 

ال�صرطة و�صقوط الثاين يف فخ التعادل املخيب امام امل�صايف.
ويدرك ال��زوراء ان العودة من ملعب م�صيفه بفوز منتظر، بات امرا 
ال�صابق فالح  النادي التي يقودها الدويل  مطالب به بالن�صبة لدارة 
ح�صن الذي واجه انتقادات لذعة من قبل جمهور الفريق بعد خ�صارته 

ال�صابقة، التي يتطلع ان يتفاداها هذه املرة.
من جهته، ي�صعى ال�صوري فدر ابراهيم اىل العودة �صريعا اىل اجواء 
ال�صابقة طاملا يخو�س فريقه دهوك هذه  امل�صابقة وتعوي�س مباراته 

املواجهة على ار�صه وامام جمهوره.

اجلنوب يف  نفط  ملالقاة  الب�صرة  اىل  زاخ��و  ال�صمايل  الفريق  وينتقل 
كثريا  قوي�س  حممد  ال�صوري  مدربه  ت��وؤرق  لكنها  متكافئة  مواجهة 

وهو يبحث عن فر�صة حتقيق اول فوز ي�صتعيد به فريقه عافيته.
ويحل امل�صايف �صيفا على الكرخ يف مواجهة يحاول فيها فيها الثاين 
ان ل يواجه �صيناريو خ�صارته ال�صابقة من بغداد، بل ا�صتعادة توازنه 
ناظم  ال�صابق  ال��دويل  امل��درب  بقيادة  ال�صيوف  الرغم من رغبة  على 
�صاكر لتحقيق اول فوز يف املو�صم اجلديد ويكاد يكون قريبا منه ويف 
العا�صمة، يحل امليناء �صيفا على بغداد يف مباراة يبحث فيها �صاحب 
الر���س عن فوز ثان على التوايل، ومناف�صه عن اول ثالث نقاط يف 

م�صواره.

مهمت���ان �صهلت����ان للبط�����ل وال��صي�����ف يف ال������دوري العراق�������ي

بالتزامن بطولة كاأ�س الحتاد املفتوحة للمراحل ال�شنية للجودو

احتاد االإمارات للم�صارعة واجل�دو والكيك ب�ك�صينغ ي�صارك باحتفاالت الي�م العاملي للج�دو 

الهرم�دي : العني كانت حا�صرة بكل مك�ناتها لتعزيز جناح امل�نديال 

�صهدت املباراة الودية التي جمعت 
ف���ري���ق ال��ف��ي��ف��ا وال���ف���ري���ق امل��ح��ل��ي 
حممد  ب�صتاد  ابوظبي  مبجموعة 
كبريا  تهديفيا  مهرجانا  زاي��د  بن 
ج�����اءت �صمن  ال���ت���ي  امل���واج���ه���ة  يف 
الربامج الرتفيهية لتعزيز اوا�صر 

ال��ت��ع��اون وال��ت��وا���ص��ل خ���ارج نطاق 
ال��ع��م��ل ال��ر���ص��م��ي خ���الل م��ب��اري��ات 
الم���ارات  للنا�صئني  ال��ع��امل  ك��اأ���س 

.2013
فريق  ف��وز  عن  املواجهة  وا�صفرت 
اربعة  مقابل  اه��داف  ب�صتة  الفيفا 

املحلية  ابوظبي  جمموعة  لفريق 
، و����ص���ط اج������واء امل�����رح واحل��م��ا���س 
وال��ت��ف��اع��ل ب��ني ال��ف��ري��ق��ني ، حيث 
���ص��م ف��ري��ق ال��ف��ي��ف��ا امل��ن�����ص��ق ال��ع��ام 
ج����ريي وت��ي��د وك��ر���ص��ت��ني وم���ريي 
وجيم  والفارو  وتوما�س  و�صتيفانا 

ونيلد وروميو ، فيما مثل جمموعة 
و�صالح  البلو�صي  يو�صف  ابوظبي 
امل����رزوق����ي وول���ي���د ط���اه���ر واح��م��د 
ويو�صف  املفلحي  وخالد  امل�صعبي 
جعي�س  الرحمن  وعبد  الرم��ي��ل��ي 

ودويت�صيو وو�صاح اليافعي .

قاد جيم�س هاردن فريقه هيو�صنت روكت�س اىل فوزه 
-113 دال�س مافريك�س  الثاين وكان على ح�صاب 

105 �صمن الدوري المريكي يف كرة ال�صلة وتاألق 
هاردن بت�صجيله 34 نقطة، بعد ان كان �صجل 21 
هيو�صنت  فيها  تغلب  التي  الوىل  امل��ب��اراة  يف  نقطة 

على ت�صارلوت بوبكات�س 83-96.
وكان ديرك نوفيت�صكي ومونتا الي�س ابرز امل�صجلني 
على  نقطة  و20   22 بر�صيد  دال����س  �صفوف  يف 
التوايل ويف مباراة مثرية ح�صمت فيها النتيجة يف 
بفارق  ف��وزا  نت�س  بروكلني  الخ��رية، حقق  الثواين 
نقطة واحدة على ميامي هيت 101-100 برغم 
نقطة   26( ل��ي��ربون جيم�س  الخ���ري  ت��األ��ق جنمي 
واي��د  ودواي���ن  حا�صمة(  مت��ري��رات  و6  متابعات  و7 
وب���رز م��ن بروكلني  5 م��ت��اب��ع��ات(.  )21 نقطة م��ع 

19 نقطة  بول بري�س وجو جون�صون ولكل منهما 
وفاز �صان انطونيو �صبريز على لو�س اجنلي�س ليكرز 
91-85 يف غياب جنم الخري كوبي براينت ب�صبب 

ال�صابة.
و4  نقطة   24( باركر  ت��وين  من  كل  للفائز  �صجل 
جينوبيلي  ومانو  حا�صمة(  مت��ري��رات  و6  متابعات 
)20 نقطة(، وللخا�صر باو غا�صول )20 نقطة مع 
�صلتيك�س فيتور  بو�صطن  وتاألق جنم  11 متابعة(. 
متابعة،   12 م��ع  نقطة   38 بت�صجيله  ف��اف��رياين 
لكن ذلك مل يجنب فريقه اخل�صارة امام ميلووكي 
الب��رز  بات�صوليا  زازا  ك��ان  ال��ذي   105-98 باك�س 
9 متابعات(.كما تغلب  يف �صفوفه )20 نقطة مع 
اورلن��دو ماجيك على نيو اورليانز ب�صهولة بفارق 
افيالو  اورن  ل��الول  و�صجل   90-110 نقطة   20

نقطة   20( ه��ارك��ل��ي�����س  وم��وري�����س  ن��ق��ط��ة(   30(
ان��ت��وين ديفي�س )26  ول��ل��ث��اين  م��ت��اب��ع��ات(،   8 م��ع 
فاز  الخ���رى،  امل��ب��اري��ات  ويف  متابعة(.  و17  نقطة 
ويزاردز  وا�صنطن  على  �صيك�صرز  �صفنتي  فيالدلفيا 
كليفالند  على  بوبكات�س  وت�صارلوت   ،102-109
كافاليريز 90-84، واتالنتا هوك�س على تورونتو 
رابتورز 102-95، وميلووكي باك�س على بو�صطن 
على  متربوولفز  وميني�صوتا   ،98-105 �صلتيك�س 
غريزليز  وممفي�س   ،81-100 �صيتي  اوكالهوما 
وبورتالند   ،108-111 بي�صتونز  ديرتويت  على 
 ،98-113 ن��اغ��ت�����س  ب���الي���زرز ع��ل��ى دن��ف��ر  ت���راي���ل 
ولو�س   ،84-87 ج��از  ي��وت��ا  على  �صنز  وفينيك�س 
-110 كينغز  �صاكرامنتو  على  كليربز  اجنلي�س 

.101

مهرجان تهديفي يف امل�اجهة ال�دية بني فريق الفيفا 
وجمم�عة اأب�ظبي املحلية 

هاردن يق�د هي��صنت لف�زه الثاين يف دوري املحرتفني
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ح�صاب اأبناوؤنا للدخار من بنك اخلليج االأول 
يكافئ اأحد عملئه ب� 50,000 درهم

اأربعني  اأك��ر من  الإم��ارات منذ  املقيم يف دول��ة  با�صاتاين،  فاز �صوري�س �صايراي 
عاماً بجائزة ال�صحب الربع �صنوي الثالث حل�صاب اأبناوؤنا لالدخار والبالغة قيمتها 
50،000 درهم وكان با�صاتاين قد �صارك يف برنامج اأبناوؤنا العام املا�صي بهدف 
با�صاتاين  بها  يفوز  التي  الأوىل  امل��رة  واع��د حلفيده. وتعد هذه  �صمان م�صتقبل 
ت�صلم جائزته من هدى عبداهلل،  الإم���ارات، حيث  اإقامته يف  بجائزة طيلة فرتة 
والف��رع-اخل��دم��ات  املواطنني  العمالء  �صوؤون  ورئي�س  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
امل�صرفية لالأفراد يف بنك اخلليج الأول، بعد اإعالن نتائج ال�صحب الربع �صنوي. 

وحماية  التجارية  الرقابة  اإدارت��ي  نظمت 
امل�صتهلك يف وزارة القت�صاد بالتن�صيق مع 
جمل�س اأبوظبي للتعليم حملة توعوية يف 
الثانوية  بكر  اأب��ي  بنت  عائ�صة  مدر�صة  يف 
يف  للطالبات  الثانوية  امل��واه��ب  وم��در���ص��ة 
طالبات  لتعريف  ،وذل���ك  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
امل����در�����ص����ت����ني مب���خ���اط���ر امل���������واد امل���ق���ل���دة 
واملغ�صو�صة وما ينتج عنها من ا�صرار على 

الفرد وعلى البيئة.
روؤية  اط��ار جت�صيد  املبادرة يف  وتاتي هذه 
الوزارة املتمثلة يف اقت�صاد معريف تناف�صي 
ومتنوع وبكفاءات وطنية وحتقيقاً للهدف 
متكني  يف  املتمثل  ل��ل��وزارة  ال�صرتاتيجي 
وح��م��اي��ة  ال�صليمة  ال��ت��ج��اري��ة  امل��م��ار���ص��ات 
امل�صتهلك وحقوق امللكية الفكرية وتنفيذاً 
مبكافحة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  مل��ه��ام 
الوعي  ون�صر  والتقليد  ال��ت��ج��اري  الغ�س 

بالت�صريعات الرقابية.
حميد  �صعادة  �صرح  امل��ب��ادرة  على  وتعقيبا 
ع��ل��ي ب��ن ب��ط��ي امل��ه��ريي ال��وك��ي��ل امل�صاعد 
اأن  القت�صاد  وزارة  يف  التجارية  لل�صوؤون 
املهند�س  م��ع��ايل  م��ن  بتوجيهات  ال����وزارة 
����ص���ل���ط���ان ب����ن ���ص��ع��ي��د امل���ن�������ص���وري وزي����ر 
الدائم  التوا�صل  على  حتر�س  القت�صاد 
امل��ع��ن��ي��ة م��ن موؤ�ص�صات  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  م��ع 
جمتمعية  وف��ع��ال��ي��ات  ح��ك��وم��ي��ة  وج���ه���ات 
على امل�صتويني الحتادي واملحلي يف اطار 
الداء  وحت�صني  العمل  اإج����راءات  تطوير 
ل��ل��و���ص��ول اىل اأع���ل���ى م���رات���ب ال��ت��م��ي��ز يف 

تقدمي خدمات الوزارة . 

ركن »امل�صتك�صف�ن ال�صغار« ت�صتقبل  الهال�ين
 )Halloween( باأم�صية حافلة بالفعاليات ال�صيقة 

�صنرت،  �صيتي  ني�صن« مبردف  »بالي  �صنوات يف   7–2 �صّن  غار من  لل�صّ املف�صلة  الرتفيه  ُوجهة  ال�صغار«،  »امل�صتك�صفون  حتول 
اإىل عامل من اخليال مع ا�صت�صافته اأم�صية الهالوين يوم اخلمي�س 31 اأكتوبر املا�صي. وكان الدخول جماناً وبداأت الأم�صية 
مبغامرة البحث عن اليقطني عند ال�صاعة ال�صابعة م�صاء، اإذ اجتهد الأطفال من �صّن ثالثة اإىل �صبعة اأعوام يف البحث عن خمباأ 
مة على طريقة هالوين ومليئة باحللوى التي ُتوزع يف  اليقطني ال�صغري يف اأرجاء املكان وح�صل الثالثة الأوائل على �صلة م�صمَّ

العادة يف احتفالت هالوين.
وطلب من الأطفال الراغبني بامل�صاركة يف اأم�صية الهالوين اإطالق العنان خليالهم يف اختيار اأزيائهم حيث تقام م�صابقة اأخرى 
التذكرة  الفائز على  اإبداعاً، وح�صل  واأكرها  املنا�صبة  لهذه  اأن�صبها  واختيار  الأزي��اء  اأزي��اء هالوين ومت حتكيم  اأجمل  لختيار 
املفتوحة All Play بقيمة 160 درهماً تتيح ال�صتمتاع ب�97 لعبة على امتداد املناطق اخلم�س التي ينق�صم اإليها »امل�صتك�صفون 
ال�صغار«. وان�صم موظفو وم�صرفو »امل�صتك�صفون ال�صغار« اإىل الأم�صية املرحة وارتدوا اأزياء احتفالية تالئم اأجواء الحتفال، كما 
رافقوا ال�صغار يف مغامرة يف اأرجاء املكان الذي تزين باليقطني وامل�صابيح والديكورات املخيفة وبيوت العناكب وغريها. هذه 

الأم�صية جذبت الآباء والأبناء الراغبني بق�صاء اأم�صية مرحة و�صيقة معاً لالحتفال بالهالوين. 

�صقران ب�صيافة االإدارة العامة
 للإقامة و�ص�ؤون االأجانب بدبي 

الإدارة  اإىل  �صقران  النا�صئني  مونديال  لتميمة  زي��ارة  دبي  جمموعة  نظمت 
الرتويجية  اإط��ار اخلطة  يف  وذل��ك  بدبي،  الأجانب  و�صوؤون  لالإقامة  العامة 
للموؤ�ص�صات احلكومية ودعوة موظفيها حل�صور املباريات التي تتوا�صل حتى 
8 نوفمرب اجلاري. وا�صتقبل �صعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير الإدارة 
العام لالإقامة و�صوؤون الأجانب بدبي وع�صو اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
رئي�س  ن��ائ��ب  عمر  علي  ���ص��م:  ال���ذي  دب��ي  جمموعة  وف��د  النا�صئني،  ال��ع��امل 
املجموعة واأحمد اإبراهيم من�صق الرتويج باملجموعة، وعدد من اأع�صاء فرق 

مطعم »ال بيتيت ميزون« ي�صاهم يف دعم 
املبادرة العاملية للت�عية ب�صرطان الربو�صتات 

دبي  يف   La Petite Maison م��ي��زون«  بيتيت  »ل  مطعم  موظفو  ر  ق��رَّ
التي  الربو�صتات  ب�صرطان  للتوعية  العاملية  للحملة  دعماً  �صواربهم  اإط��الق 
ع مطعم »ل  اأرج��اء العامل. وقد �صجَّ تتوا�صل طوال �صهر نوفمرب اجلاري يف 
بيتيت ميزون« موظفيه الذكور على اإطالق �صواربهم طوال نوفمرب يف اإطار 

عات دعماً ملوؤ�ص�صة ذات ر�صالة اإن�صانية. حملة ت�صمل َجْمع التربُّ
ُيذكر اأن �صرطان الربو�صتات هو ثالث اأكر اأنواع ال�صرطان �صيوعاً يف العامل، 
ي�صيب  العادة  ويف  للرجال،  املميتة  ال�صرطانات  بني  ال�صاد�صة  املرتبة  يف  وهو 

�صرطان الربو�صتات الرجال فوق �صن اخلم�صني.
املعتادة،  باأناقتهم  وطوال نوفمرب �صيظهر موظفو مطعم »ل بيتيت ميزون« 
ولكن دون حالقة �صواربهم، لإظهار دعمهم للمبادرة التي ُتَعدُّ من اأهم املبادرات 
العاملية املن�صبَّة على �صحة الرجال. كذلك، �صيتيح مطعم »ل بيتيت ميزون« 
ع مببلغ 10 درهم على اأقل تقدير ُت�صاف اإىل فواتريهم،  لزبائنه خيار التربُّ

ع بَرْيع احلملة لدعم موؤ�ص�صة حملية ذات ر�صالة اإن�صانية. و�صيتم التربُّ
نا  وبهذه املنا�صبة، قال �صيدريك تو�صونت، مدير عام »ل بيتيت ميزون«: ي�صرُّ
ب�صرطان  التوعية  حملة  مثل  مهمة  عاملية  توعية  م��ب��ادرة  دع��م  يف  ن�صهم  اأن 
الربو�صتات الذي ي�صيب ماليني الرجال حول العامل. واملر�س يهمنا جميعاً 
لأنه قد ي�صيب اآباءنا اأو اإخواننا اأو اأعمامنا اأو اأبناءنا، ونحن واثقون باأن زبائن 
ل بيتيت ميزون �صيتربعون ب�صخاء لهذه احلملة جَلْمع الأموال التي �صتدعم 

بحوث �صرطان الربو�صتات .

م�صرف اأب�ظبي االإ�صلمي يعني مي�س فيلد 
رئي�صًا تنفيذيًا ل�صركة MPM العقارية

الإ�صالمي،  اأبوظبي  م�صرف  اأعلن 
جم�����م�����وع�����ة اخل��������دم��������ات امل����ال����ي����ة 
الإ���ص��الم��ي��ة ال����رائ����دة، ع���ن تعيني 
مبن�صب  فيلد  مي�س  ب���ول  ال�����ص��ي��د 
 MPM الرئي�س التنفيذي ل�صركة
ال���ع���ق���اري���ة، ����ص���رك���ة ال����ص���ت�������ص���ارات 
اأبوظبي  مل�صرف  التابعة  العقارية 
الإ���ص��الم��ي، وال��ت��ي تدير اأك��ر من 
دول��ة  يف  عقارية  وح��دة  األ��ف   20

الإمارات العربية املتحدة.
و����ص���ي���ك���ون م��ي�����س ف��ي��ل��د م�������ص���وؤوًل 
مبوجب من�صبه اجلديد، عن كافة 
الرتكيز على  ال�صركة، مع  عمليات 
رفع م�صتوى خدمة ودعم العمالء، 
اإدارة  مع  وثيق  ب�صكل  �صيعمل  كما 
ا�صرتاتيجية  امل�صرف لو�صع خطة 
ل��ت��و���ص��ي��ع اخل���دم���ات ال���ص��ت�����ص��اري��ة 

لل�صركة.

م�صنع االإمارات الإنتاج حليب االإبل وم�صتقاته مع �صركة الن�صمة 
لل�صك�الته ي�صت�صيفان وفدًا من املكتب الدويل للمعار�س 

ا�صت�صاف م�صنع الإمارات لنتاج حليب الإبل وم�صتقاته، بالتعاون مع �صركة 
حليب  من  امل�صنوعة  ال�صكولته  لنتاج  �صركة  واأرق��ى  اأول  تعد  التي  الن�صمة 
الإبل، وفداً من املكتب الدويل للمعار�س يف �صياق دعم جهود الإمارات العربية 
املتحدة ل�صت�صافة معر�س اإك�صبو 2020 يف دبي.  وقد اطلع الوفد ال�صيف 
اأكرب  تعد  التي  وم�صتقاته  الإب��ل  حليب  لنتاج  الإم���ارات  م�صنع  جتربة  على 

من�صاأة متكاملة لنتاج حليب الإبل على م�صتوى جتاري.

هيلت�ن العاملية حتتفي مب�اهب الطهي االإقليمية
احتفاًء باإبداعات الطهي وفن اإعداد امل�صروبات الأ�صلية يف املنطقة، 
اأعلنت هيلتون العاملية عن اأ�صماء املتاأهلني لنهائي م�صابقة اإعداد 
F&B Masters وامل�صابقة  العام  الأطعمة وامل�صروبات لهذا 
التي هي يف عامها الثالث الآن، حتتفي وتعرتف باخلربات العاملية 
لطاقم هيلتون يف جمال الأطعمة وامل�صروبات ومن ثم منح لقب 
 13 الفئتني. ويف يوم الأربعاء  ما�صرت ملبدع واحد فقط يف كلتا 
نوفمرب اجلاري، ي�صت�صيف فندق كونراد دبي الذي افتتح حديثا 
دبي  هيلتون  اأبوظبي، منتجع  كابيتال غراند  هيلتون  طهاة من 
خرباء  اإىل  بالإ�صافة  اأفريقيا،  جنوب  دورب��ان  وهيلتون  جمريا، 

خلطات امل�صروبات من كونراد القاهرة يف م�صر، هيلتون اأدي�س اأبابا باإثيوبيا، منتجع و�صبا هيلتون �صي�صل 
تقييم  امل�صروبات. ومت  الطهاة ومعدي  األقاب  للتناف�س على  راأ�س اخليمة،  اأ�صتوريا  وال��دورف  نورثهومل، 
اإبداعاتهم من قبل جلنة حتكيم من اخلرباء يراأ�صها كنود بندغارد، مدير الطهي لدى هيلتون العاملية 

ملنطقة ال�صرق الأو�صط واإفريقيا، ليتم الإعالن عن الفائزين يف حفل توزيع جوائز ح�صري ذلك امل�صاء.

وزارة االقت�صاد تنظم حملة ت�ع�ية يف مدار�س اأب�ظبي

اإعمار لتجارة التجزئة تقدم باقة من الفعاليات الرتفيهية امل�ص�قة مبنا�صبة الهال�ين

ف�ز م�اطنة اإماراتية يف م�صابقة ت�صميم امل�صرح 
الرئي�صي لفعالية معزوفات على ال�صاطئ

فازت املواطنة الإماراتية منرية الزعابي )22 عاماً( يف م�صابقة ت�صميم امل�صرح الرئي�صي لفعالية معزوفة على ال�صاطئ 
2 نوفمرب. وقد قامت فال�س للرتفيه واملخترب الإبداعي يف  اأكتوبر ولغاية   31 اأبوظبي من  الذي نظم على كورني�س 
twofour54 بتقدمي الفائزة التي ظهر عملها متميزاً باألوانه اجلريئة، حيث التقطت من خالل اللوحة الإلكرتونية 
يا �صالم من  ال�صاطئ �صمن مهرجان  واملجاين.  تقدم فعالية معزوفات على  ال�صخم  املو�صيقي  املهرجان  نب�س  امللونة 
بتنظيم  فال�س  قامت  وقد   1 الفورمول  �صباقات  مبو�صم  احتفاًل  وتنظم  احل�صور  جمانية  وهي  للرتفيه،  فال�س  قبل 
الإنطالق  العرب وت�صاعدهم على  املبدعني  التي تدعم  املبادرة   twofour54 الإبداعي يف  املخترب  امل�صابقة مع  هذه 
يف املجال الإعالمي.  ِوتعليقاً على ذلك، قالت فاطمة اليو�صف، مدير م�صاعد اإدارة املجتمع، يف املخترب الإبداعي: يتميز 
توفرت ملنرية ما يقدمه  التي  الفر�صة  وتعك�س هذه  بامل�صاهد.  التاأثري  الكبرية على  بقدرته  بامل�صابقة  الفائز  الت�صميم 
املخترب الإبداعي للمنت�صبني اإليه من خالل عملهم مع املحرتفني وتعلمهم منهم كي يقدموا اأعماًل حمرتفة وفريدة 

ويطوروا من مهاراتهم فمبارك لها هذا الفوز وناأمل اأن تتابع خطاها الناجحة يف جمال مهمة الت�صميم.  

الثامن ع�صر وعلى قائمة براجمها 
احلافلة، فاإن القرية العاملية تتيح 
ه����ذا امل��و���ص��م ف��ر���ص��اً اأك����رب ل��ل��ف��وز 
ب�صيارة Audi A4 حيث يجرى 
ال�صحب على �صيارة واحدة كل يوم 
الإ�صرتاك  للزائر  وميكن  خمي�س، 
تذكرة  �صراء  خ��الل  من  بال�صحب 

وم�������ص���اب���ق���ات الأزي���������اء ال��ت��ن��ك��ري��ة 
الزومبي  دمى  وعرو�س  اليومية، 
امل�������ص���ل���ي���ة ل���ل�������ص���غ���ار. ك���م���ا مي��ك��ن 
خا�صة  مالب�س  ارت���داء  ل��الأط��ف��ال 
مثل  واحلركة  امل�صي  كيفية  وتعلم 
التمثيل  اأك���ادمي���ي���ة  يف  ال���زوم���ب���ي 
مب��دي��ن��ة ك��ي��دزان��ي��ا . اأم����ا ال��ط��ه��اة 

العاملية  القرية  اأن  ومبا  الدخول. 
ع��امل متكامل وح��وار م�صتمر  هي 
ل���ل���ح�������ص���ارات وت�����ص��ت��ق��ط��ب ك��اف��ة 
اجل��ن�����ص��ي��ات مل���ا ت�����ص��ّم��ه م���ن ت��ن��وع 
للثقافات، فقد فازت اأربع جن�صيات 
خمتلفة، حيث كان الفوز بال�صيارة 
اململكة  من  �صخ�س  حليف  الأوىل 

كندا  ثم  ومن  ال�صعودية،  العربية 
والهند والإمارات ويجري ال�صحب 
ي����وم اخل��م��ي�����س م���ن ك���ل اأ����ص���ب���وع ، 
لالإحتفال  الزائرين  يجتمع  حيث 
ب��ال��ف��ائ��ز ب��ع��د اإع�����الن ا���ص��م��ه على 
خ�صبة امل�صرح الثقايف مبا�صرة بعد 

ال�صحب. 

اإىل  ال��ت��وج��ه  فباإمكانهم  ال�����ص��غ��ار 
م���در����ص���ة ال��ط��ب��خ واإع�������داد ح��ل��وى 
باملنا�صبة؛  اخل��ا���ص��ة  ك��ي��ك  ال��ك��اب 
يف ح����ني ت����ت����اح ال���ف���ر����ص���ة مل��ح��ب��ي 
لق�صاء  اليدوية  واحل��رف  الفنون 
اأوق��ات م�صلية يف و�صع الديكورات 

امل�صتوحاة من املنا�صبة.

افتتاح متجر ملب�رغيني ترافل 
يف االأ�ص�اق احلرة باأب�ظبي 

اأع��ل��ن��ت م���ط���ارات اأب��وظ��ب��ي عن 
ترافل  ملبورغيني  متجر  افتتاح 
يف م��ب��ن��ى امل�����ص��اف��ري��ن رق����م 1، 
ح��ي��ث ت��ت��ي��ح ���ص��رك��ة ال�����ص��ي��ارات 
ملبورغيني  املعروفة  الإيطالية 
منتجات  ال��ع��امل  يف  م��رة  ولأول 
مالب�س  ت�صمل  متنوعة  واأدوات 
رج��ال��ي��ة ون�����ص��ائ��ي��ة ول��الأط��ف��ال 
واك�����ص�����ص��وارات واأل���ع���اب وه��داي��ا 
ت��ذك��اري��ة ت���رتاوح اأ���ص��ع��اره��ا بني 

درهماً.   650 اإىل   150
 3 يف  ر�صمياً  املتجر  افتتاح  ومت 
�صيارة  وي�صم   ،2013 اأكتوبر 
من طراز ماكويته مارت�صيليغو 
ال�صركة  ال�����ص��ي��ارات  اأ���ص��ه��ر  اأح���د 
اأه����م����ي����ة يف م��ت��ح��ف  والأك����������ر 
مل��ب��ورغ��ي��ن��ي ح��ي��ث و���ص��ل��ت ه��ذه 
اأب��وظ��ب��ي  م���ط���ار  اإىل  ال�����ص��ي��ارة 
م��ن مدينة  مبا�صرة  اجل��و  ع��رب 

بولونيا يف اإيطاليا. 

ال��ع��امل��ي��ة، الوجهة  ال��ق��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 
العائلية الأوىل للثقافة والرتفيه 
وال���ت�������ص���وق يف امل��ن��ط��ق��ة، ع���ن ف��وز 
بال�صحوبات  زائ��ري��ه��ا  م��ن  اأرب���ع���ة 
ال��ت��ي اأج��ري��ت ح��ت��ى الآن م��ن بني 
تقدمها   Audi A4 �صيارة   16
مو�صمها  خ���الل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة 

ق��دم��ت اإع���م���ار ل��ت��ج��ارة ال��ت��ج��زئ��ة  
الرتفيهية  املرافق  خمتلف  ل��زوار 
ال��ت��ي ت��دي��ره��ا يف دب���ي م���ول ، مبا 
يف ذل����ك ك���ي���دزان���ي���ا و ح��ل��ب��ة دب��ي 
للتزلج وريل �صينما ودبي اأكواريوم 
باقة   ، املائية  احليوانات  وحديقة 
من الأن�صطة والفعاليات اخلا�صة 
 ، الهالووين  اأج��واء  امل�صتوحاة من 
وذلك لغاية 10 نوفمرب اجلاري. 
كيدزانيا،  تتزين  ال�صياق،  هذا  ويف 
م����دي����ن����ة الأل�������ع�������اب ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
جوائز  على  احل��ائ��زة  والتعليمية 
ال��زوم��ب��ي يف  بحلة مدينة  ع��امل��ي��ة، 
اأج������واء م��ل��وؤه��ا امل�����رح واحل��ي��وي��ة، 
ودي�������ك�������ورات ت����وح����ي ب��ال��غ��م��و���س 
القرع  تت�صمن م�صابيح  والإث��ارة، 
و����ص���ب���اك ال���ع���ن���ك���ب���وت وت�����ص��ام��ي��م 
املوؤثرات  مع  تتكامل  التي  املقابر، 
اآن  يف  وامل�صلية  املخيفة  ال�صوتية 

معاً. 
هنالك اأي�صاً العديد من الفعاليات 
امل��م��ي��زة م��ث��ل م�����ص��ريات ال��زوم��ب��ي، 

القرية العاملية تعلن عن ف�ز اأربعة من زائريها
 Audi A4 يف ال�صحب االأ�صب�عي على �صيارات 



انقاذ 14 هرة من منزل طف�لة كيلي 
مهددة  ك��ان��ت  ه��رة   14 الأم��ريك��ي��ة  بن�صلفانيا  ولي���ة  يف  ال�صلطات  اأن��ق��ذت 

بالنفوق من منزل طفولة املمثلة واأمرية موناكو الراحلة، غري�س كيلي.
14 هرة تعي�س بالقذارة وتعاين  اأنه مت انقاذ  اأ�س(  وذكرت �صبكة )�صي بي 
طفولتها  يف  كيلي  �صكنته  ال���ذي  امل��ن��زل  م��ن  التغذية  ونق�س  امل��ر���س  م��ن 
جتاه  الق�صاوة  بتهمة  العمر  م��ن  ال�81  يف  �صيدة  واأوق��ف��ت  بن�صلفانيا،  يف 

احليوانات.
اإي�صت فولز و�صكنته  الواقع يف جادة هري يف  املنزل  وكان والد كيلي بنى 

العائلة لفرتة وقد بيع قبل عقود.
وق��ال��ت ال�صرطة اإن��ه��ا تلقت ع��دة ب��الغ��ات و���ص��ك��اوى م��ن اجل���ريان، ووج��د 
اأخرى  14 هرة  املنزل، واكت�صف  نافقة يف  اإدارة احليوانات هرة  موظف يف 

مهددة بالنفوق.
وتبني اأن ال�صيدة الثمانينية كانت يف املا�صي تنقذ احليوانات ولكن منزلها 

حتول اليوم اإىل مكان مزر. و�صيجري تقييم و�صع ال�صيدة النف�صي.

ت�صعل النريان يف اإمام م�صجد حتر�س بها
اأمر قا�صي املعار�صات مبحكمة جنح اأول اأكتوبر مب�صر، بتجديد حب�س ربة 
اإمام  يف  النريان  باإ�صعال  لتهامها  التحقيقات،  ذمة  على  51 يوما  منزل 
م�صجد ح�صر اإىل منزلها لتحفيظ جنلها القراآن الكرمي، بعد اأن اتهمته 
مبحاولة التحر�س بها اأكر من مرة، بح�صب �صحيفة اجلزيرة ال�صعودية.

خطيب  بو�صول  اإخطارا  تلقى  اجليزة،  ملباحث  العامة  الإدارة  مدير  وكان 
6 اأكتوبر، م�صاباً  39 عاما، اإيل م�صت�صفى  واإمام مبديرية اأوقاف القاهرة 

بحروق باأنحاء متفرقة من اجل�صم ولفظ اأنفا�صه الأخرية.
عيد  وق��ف��ة  ي��وم  ت��وج��ه  ق��د  ك��ان  عليه  املجني  اأن  اإىل  التحريات  وتو�صلت 
الأ�صحى ليعطى الدر�س لإحدى التلميذات بال�صف الثاين البتدائي داخل 
منزل باأكتوبر، واأثناء تواجده داخل املنزل قامت والدة الطالبة 38 �صنة 
بالعتداء عليه و�صكبت كمية من البنزين على ج�صده، واإ�صعال النريان مما 
اإل  ال�صارع،  اإىل  اأ�صابه بحالة هي�صتريية من ال�صراخ والبكاء، فر خاللها 
اأن النريان اأم�صكت بج�صده و�صط ذهول اجلريان واملارة الذين قاموا بنقله 

اإىل امل�صت�صفي لإنقاذه.
ومتكن رجال الأمن من القب�س على املتهمة، التي اأقرت باأنها اأثناء تواجد 
املدر�س املجني عليه داخل منزلها ليعطي الدر�س لبنتها حاول التحر�س 
بها بعدما علم بوجودها باملنزل وحدها ف�صكبت عليه البنزين واأ�صعلت به 

النريان ليلقي م�صرعه.
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بايتمان وكيدمان يف 
)ذا فاميلي فانغ(

ان�صم املمثل جي�صون بايتمان، اإىل 
النجمة نيكول كيدمان، يف فيلم ذا 
اأي�صاً  �صيتوىل  الذي  فانغ  فاميلي 
اإخراجه، حيث يوؤديان دور زوجني 
ف��ن��ان��ني ي���ج���ربان اأولده����م����ا على 

امل�صاركة باأداء غريب.
وذكر موقع )ديدلين( الأمريكي، 
ال��ف��ي��ل��م  ����ص���ي���خ���رج  ب���اي���ت���م���ان  اأن 
امل�صتوحى من كتاب الروائي، كيفن 

ويل�صون، بالعنوان نف�صه.
وتدور اأحداث الفيلم حول زوجني 
فنانني )كيدمان وبايتمان( جعال 
اأداءات  ي�صاركان يف عدة  اأطفالهما 
انتقال  م��ن  �صنوات  وبعد  غريبة. 
ي�صطرون  امل���ن���زل،  م��ن  الأط���ف���ال 
اإل��ي��ه ب��ع��د ان��ه��ي��ار عاملهم،  ل��ل��ع��ودة 
غري اأن والديهما، امل�ص�صمني على 
 ، العمر  اأداء  ي�صفانه  مب��ا  ال��ق��ي��ام 
يطلبان منهم امل�صاركة باأداء اأخري 

وجريء.

َعَثت عليها كلبة 
َفَحَملت ا�صمها 

ال��ولدة مرمية يف كي�س  ت كلبة على طفلة حديثة  َع��َرَ
بريطانية،  م��دي��ن��ة  يف  ع��ام��ة  بحديقة  البال�صتيك  م��ن 
بينما كانت ت�صري فيها مع مالكها. وقالت هيئة الإذاعة 
اختاروا  امل�صت�صفى  اإن موظفي   ، �صي  بي  بي  الربيطانية 
ا�صم ِجْيد للطفلة الر�صيعة تيمناً با�صم الكلبة، بعد نقلها 
للعالج، يف اأعقاب العثور عليها بحديقة عامة يف مدينة 
بريمنغهام. واأ�صافت اأن �صرطة مدينة بريمنغهام اأكدت 
وما  كيلوغرامات،   2.7 ح��واىل  ت��زن  الطفلة،  ِج��ْي��د،  ب��اأن 
تزال يف امل�صت�صفى، وتوقعت اأن تتماثل لل�صفاء يف غ�صون 
متحدث  اإىل  �صي  بي  بي  ون�صبت  املقبلة.  القليلة  الأي���ام 
با�صم ال�صرطة قوله، اإن الأطباء اأكدوا باأن الطفلة كانت 
حمظوظة حني عرت عليها الكلبة، لأن بقاءها �صاعات 
اأكر وهي معر�صة لظروف جوية �صيئة كان من املوؤكد اأن 
يد بخري  يعر�س حياتها للخطر . واأ�صاف املتحدث اأن ِجْ
و�صحة جيدة الآن، واأولويتنا هي اإيجاد والدتها، و�صمان 

�صالمتها، وتوفري كل الدعم الذي حتتاجه .

طعنت �صديقتها وطفلتني دفاعًا 
عن جرائها 

طعنت امراأة رو�صية �صديقتها وطفلتّي الأخرية بال�صكني 
ب�صبب طريقة تعاملهن مع جرائها.

ونقلت وكالة الأنباء الرو�صية )نوفو�صتي( عن ال�صرطة اأن 
امراأة ا�صطحبت طفلتيها وهما يف ال�11 وال�8 من العمر 
لزيارة �صديقتها يف مو�صكو. وتناولت املراأتان الكحول ثم 
من  ا�صتيائها  عن  البيت  �صاحبة  اأعربت  حني  ت�صاجرتا 
التي  الكالب  طريقة تعامل طفلتّي �صديقتها مع جراء 
امل�صيفة وهي يف  اأن هاجمت  امل�صيفة. وما لبثت  متلكها 
بال�صكني  والطفلتني  �صديقتها  العمر،  من  الأربعينات 
الإبنة  اأ�صيبت  فيما  و���ص��دره��ا،  مبعدتها  الأم  فاأ�صيبت 
واأ�صيبت  ويديها،  ووجهها  و�صدرها  مبعدتها  ال��ك��ربى 
امل�صت�صفى  اإىل  اجلريحات  ونقلت  ب�صاعدها.  ال�صغرى 

فيما مت توقيف املهاِجمة.

دم�عها الربيئة ح�صدت 5 
مليني م�صاهدة

ع���ادة م��ا تغمر ق��ل��وب الأط���ف���ال ال��ف��رح��ة وت��رت�����ص��م على 
وج��وه��ه��م ب�����ص��م��ات ب��ري��ئ��ة و���ص��ح��ك��ات ع��ال��ي��ة ت��خ��رج من 
الأم��ر  اأن  يبدو  لكن  والدتهم،  لهم  تغني  عندما  القلب، 

اختلف متاماً مع ماري ليني لريوك�س .
اأ�صهر،  ال�10  امل�صاعر  جيا�صة  الطفلة  هذه  تتجاوز  ومل 
�صوت  ل�صماع  تبكي  وهي  الربيئة،  بدموعها  وا�صتطاعت 

مر�صحة ت�صمن ملن ينتخبها دخ�ل اجلنة
اأعلنت مر�صحة للربملان العراقي اأنها لن تدخل اجلنة اإل اإن دخل معها ناخبوها.  ونقل موقع اإيالف اأن الكثري من 

العراقيني يف دائرة املر�صحة اأعربوا عن ده�صتهم من هذه الت�صريحات وكاأن املر�صحة تبيع �صكوك الغفران. 
فوزية اجل�صعمي، ع�صو جمل�س حمافظة بابل واملر�صحة لالنتخابات الربملانية، كتبت يف �صفحتها على في�صبوك 
خماطبة الناخبني: اآخيتك يف اهلل و�صافيتك يف اهلل و�صافحتك يف اهلل وعاهدت اهلل ومالئكته وكتبه ور�صله واأنبياَءه 

عليهم ال�صالم على اأنني اإن كنت من اأهل اجلنة ل اأدخلها اإل وانت معي. من اآخاين يكتب: قبلت . 
وا�صتغرب الناخبون اأن يبايعها البع�س ويوؤكد ذلك بكتابة كلمة قبلت ، وكاأن الأمر مرهون بهذه الكلمة، واأن هذه 

املراأة بيدها قرارات الدخول اإىل اجلنة. 
واأعرب اأحمد كويف عن ا�صتغرابه من هذا الت�صرف، وقال: رمبا اأرادت املزاح اأو تخفيف حدة الجواء املرعبة التي 
حتيط بحياتنا، واإل هل من املعقول اأن ن�صمع مثل هذا الكالم؟ مل تقل �صيًئا عن ا�صباب هذه الدعوة الغريبة، هل 
اأتاها وحي اأنها من املمكن اأن تكون بيدها �صكوك الغفران وتاأ�صريات الدخول اإىل اجلنة ملجرد اأن يوؤاخيها اأي اأحد؟ 
واأعلنت  الأح��داث  ا�صتبقت  ولذلك،  املقبلة.  نف�صها لالنتخابات  �صرت�صح  امل��راأة  ابراهيم، فقالت: هذه  �صهاد  اأما    .

لل�صاذجني اأنها قادرة على اإدخالهم اجلنة اإذا اأعلنوا قبول موؤاخاتها، وهناك من �صدقها طبًعا . 
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خمالفة مرورية ال�صتخدام نظارة غ�غل
اأثارت امراأة من جنوب كاليفورنيا اجلدل بعد اأن اأ�صبحت -على 
اأول �صخ�س ي�صبط وحترر له خمالفة مرورية ب�صبب  ما يبدو- 

ارتداء نظارة غوغل الذكية اأثناء القيادة. 
مزود  لكنه  العادية  النظارة  للغاية  ال�صغري  اجلهاز  ه��ذا  وي�صبه 
اأم��ام  للتطبيقات  �صفاف  وبعر�س  بالإنرتنت،  الت�صال  بخا�صية 
موقع  على  اأب���ادي  �صي�صيال  ون�صرت  ي��رت��دي��ه.   مل��ن  اليمنى  العني 
يف  لها  ح��ررت  م��روري��ة  خمالفة  اإي�صال  من  �صورة  بال�س  غوغل 
اأم��ام  مرئية  �صا�صة  وج��ود  م��ع  ال�صيارة  ق��ي��ادة  ب�صبب  دييغو،  �صان 
ال�صائق هي نظارة غوغل. واأ�صارت اإىل اأن ال�صرطي اأوقفها و�صجل 
عليها خمالفة لرتدائها النظارة اأثناء القيادة، واأ�صافت هل نظارة 
اأي  ال�صرطي خمطئ؟  اأم هذا  القيادة؟  اأثناء  قانونية  غوغل غري 
م�صورة قانونية �صتكون حمل تقدير .  وكان اأكر من 500 �صخ�س 
قد ردوا على تعليقها املن�صور، وحثها الكثريون على الطعن يف تلك 

املخالفة اأمام املحكمة املخت�صة.
اأو  تلفاز  و�صع  يحظر  كاليفورنيا  يف  القانون  اإن  ال�صرطة  وتقول 
�صا�صة فيديو اأو اأي �صيء مرئي اأمام ال�صائق، وفقا لتقرير ن�صرته 

�صحيفة لو�س اأجنلو�س تاميز الأمريكية. 

ابنة ال�3 خبرية يف اأن�اع ال�صيارات
اأظهر مقطع فيديو طريف على اليوتيوب لطفلة �صغرية مل تتعد 
دراجتها  على  وال��ده��ا  برفقة  تتجول  عمرها  من  �صنوات  الثالث 
بالإ�صارة  الأب  ويقوم  بال�صيارات،  خا�س  موقف  بجانب  ال�صغرية 
اإىل كل �صيارة مير بجانبها ويوجه ال�صوؤال لبنته ال�صغرية ما نوع 
ال�صيارة  ماركة  ا�صم  ناطقة  الطفلة  لتجيب  ال�صيارة؟  ماركة هذه 

كما لو اأنها خبرية يف عامل ال�صيارات!.

ي�صرق �ص�ر الفتيات ويبتزهن بها
اخ��رتق ح�صابات �صخ�صية  اأن��ه  الق�صاء  اأم��ام  اأم��ريك��ي  اأق��ر طالب 
وهن  �صورهن  �صرقة  بهدف  ال�صابات،  م��ن  لعدد  الن��رتن��ت  على 
ج��ارد جيم�س  ويدعى  الطالب  واع��رتف  بها.   عاريات لبتزازهن 
بابتزاز �صابات وطلب خدمات منهن يف مقابل عدم ن�صر �صورهن 

الفا�صحة على نطاق وا�صع على النرتنت. 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  اإىل  نف�صه  ت��ل��ق��اء  م��ن  ت��وج��ه  ال��ط��ال��ب  وك����ان 
حمكمة  اأم���ام  و�صيمثل  املا�صي،  �صبتمرب  يف  اآي  ب��ي  اف  ال��ف��درايل 

لو�س اجنلي�س الثنني، وذلك بعد ما رفعت دعوى يف حقه. 
27 �صهرا و33،  وين�س القانون الأمريكي على عقوبة تراوح بني 
اأف���اد  م��ا  بح�صب  ال��ق��ا���ص��ي،  لتقدير  يبقى  الأخ����ري  ال��ق��رار  ول��ك��ن 
متحدث با�صم ال�صلطات الق�صائية.  وتوزعت �صحايا هذا ال�صاب 

بني كاليفورنيا يف الوليات املتحدة، ومولدافيا وكندا ورو�صيا. 
واإحدى هذه ال�صحايا وتدعى كا�صيدي وولف 18 عاما فازت بلقب 
ملكة جمال املراهقات الأمريكيات مي�س تني يف اغ�صط�س املا�صي.  
وهي من اأبلغ ال�صلطات بهذه الق�صية بعدما تلقت ر�صالة بريدية 
من ال�صاب تطلب منها اإر�صال مقاطع فيديو عنها وحمادثته عرب 
�صكايب واإر�صال �صور ذات نوعية جيدة حتت طائلة ن�صر ال�صور يف 
ب��اأي من  اأخليت  اإذا  الر�صالة  .  وكتب لها يف  كل مواقع النرتنت 
النقاط املذكورة اأدناه، �صيتبدد حلمك باأن ت�صبحي عار�صة اأزياء . 

�شتيفن بريكنز جني مع زوجته �شيندي وابنه اأثناء حفل اإزاحة ال�شتار عن تكرميه بالنجمة رقم 2،509 على مم�شى 
امل�شاهري يف هوليوود. )يو بي اآي(

فاز باليان�صيب 
مرتني يف عامني

فاز رجل اأمريكي بجائزة اليان�صيب 
مرتني يف غ�صون عامني.  جيم�س 
، ف��از  ب���وزم���ان ج��ون��ي��ور 67 ع���ام���اً 
3 ماليني  بجائزة يان�صيب بقيمة 
خالل  من  ا�صرتاها  بتذكرة  دولر 
اختياره اأرقاماً ع�صوائية يف منطقة 
اإي���دج���وود ب��ولي��ة م��اري��الن��د، وهو 
امل��ت��ج��ر ع��ي��ن��ه ال����ذي ا����ص���رتى منه 
بجائزة  ل��ه  ف���ازت  يان�صيب  ت��ذك��رة 
واأ�صار  دولر.   ماليني   10 قيمتها 
اخلرباء اإىل اأن بوزمان فاز باجلائزة 
الفوز  احتمالت  بلغت  التي  الأوىل 
و983  مليوناً   13 اإىل  واح���داً  بها 
الثانية  اجل��ائ��زة  ويف  و816،  األ��ف��اً 
ال��ت��ي ب��ل��غ��ت اح��ت��م��الت ال���ف���وز بها 
و547  تريليوناً   195 اإىل  واح���داً 
األفاً  و921  ماليني  و109  ملياراً 
و856.  وكان امل�صوؤولون يف م�صابقة 
فوز  اأعلنوا  فلوريدا  يف  اليان�صيب 
ا�صرتاها  ال��ت��ي  اليان�صيب  بطاقة 
بوزمان يف اأغ�صط�س املا�صي، والتي 

فازت له ب�10 ماليني دولر. 

بطل الغ�لف عمره 6 �صن�ات
ع��م��ره ل يتجاوز  ب��ري��ط��اين  ف��از طفل 
الغولف  للعبة  ب��ب��ط��ول��ة  ���ص��ن��وات  ���ص��ت 
خم�����ص�����ص��ة ل�����ص��غ��ار ال�����ص��ن يف وي��ل��ز.  
ب��ب��ط��ول��ة مناف�صة  ب��وي��ز، ف���از  ت�����ص��ارل��ز 
)اأ�صياد ال�صغار( التي اأُقيمت على اأر�س 
اأحد نوادي الغولف  )�صيلتيك مانور(، 
امل��رم��وق��ة يف وي��ل��ز.  غ��اري��ث ب��وي��ز اأك��د 
املتناف�صني  اأ�صغر  كان  ت�صارلز  ابنه  اأن 
�صناً يف البطولة التي نظمتها املوؤ�ص�صة 
اخلريية مل�صاعدة امل�صردين، وا�صطحب 
معه جده ليكون م�صاعده يف البطولة 

ومل يواجه اأي �صغوط خاللها. 

الربيطانيات يتبادلن 
امللب�س للت�فري

اأظهرت درا�صة اأن ن�صف الربيطانيات 
من الفئة العمرية 18 اإىل 30 عاماً 
ي��ت��ب��ادل��ن امل��الب�����س والأح����ذي����ة مع 
زم��ي��الت��ه��ن، ب���ه���دف ت���وف���ري امل����ال.  
ن�صرتها  ال��ت��ي  ال���درا����ص���ة،  ووج�����دت 
املعاطف  اأن  م���ريور  دي��ل��ي  �صحيفة 
املالب�س  قطع  اأك��ر  هي  وال�صرتات 
من  الربيطانيات  ت�صتعريها  التي 
الربيطانيات  رب��ع  واأن  زميالتهن 
ب�����ررن اإع�������ارة م��الب�����ص��ه��ن ب��ت�����ص��اب��ه 
اأذواق����ه����ن م���ع ال���زم���ي���الت وب�����ص��ك��ل 
الثياب  ت��ب��ادل  املنطقي  م��ن  يجعل 
الدرا�صة  واأ�صافت    . معهن  املكلفة 
اأن ربع الربيطانيات اعرتفن باأنهن 
من  اأك���ر  اأو  اثنتني  م��ع  تخا�صمن 
على  اإ���ص��راره��ن  ب�صبب  زميالتهن 
اأق��رت  فيما  نف�صها،  املالب�س  ارت��داء 
اأك�����ر م���ن 30 م��ن��ه��ن ب�����اأن ت��ب��ادل 
امل���الب�������س م����ع ال���زم���ي���الت ج��ع��ل��ه��ن 

حائرات ب�صاأن ملكيتها. 

تركيبة  فهم  يف  كبري  ت��ق��دم  ع��ن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  ك�صفت 
فريو�س نق�س املناعة الب�صرية اإت�س اآي يف املعروف ب� اإيدز 
مما ميكن اأن ي�صاعد يف تطوير لقاح قريب ملنع هذا املر�س 
الربيطانية  تلغراف  ديلى  �صحيفة  ن�صرت  فقد  الفتاك. 
اأن العلماء الأمريكيني متكنوا من حتديد بنية امل�صتوى 
ال��ذي  الإي���دز  لفريو�س  املغلف  للربوتني  الأوىل  ال���ذري 
وتقدم  الطبية.  العلوم  يف  كبرية  قيمة  ذو  اإن��ه  يقولون 
عن  الآن  حتى  تف�صيلية  ���ص��ورة  اأو���ص��ح  ال��درا���ص��ة  نتائج 
ي�صاعده  ال��ذي  للمر�س  امل�صبب  املعقد  الفريو�س  غ��الف 
اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت  الب�صرية.  اإىل اخلاليا  الولوج  يف 
اأن هذا الفهم ميكن اأن ي�صاعد يف ك�صف اأجزاء الفريو�س 
ل�صتثارة  امل�صتقبل  يف  احل��ق��ن  حتاكيها  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
ا�صتجابة مناعية وقائية. ويوجد يف العامل حاليا نحو 34 
مليون �صخ�س م�صاب بفريو�س الإيدز، وقد اأودى بحياة 
25 مليونا خالل ثالثني عاما منذ اكت�صافه، دون اأن يتم 
التو�صل بعد اإىل لقاح فعال مينع حدوث اإ�صابات جديدة 
اأي���ا من  اأن  ال��ف��ريو���س. كما  ال��ع��امل م��ن  ب��ه��دف تخلي�س 
لقاحات الإيدز املختربة حتى الآن مل تقرتب من توفري 
احلماية الكافية ب�صبب التحديات التي ي�صكلها الربوتني 
املغلف املعروف با�صم اإي اإن يف . اأما عن تركيبة اإي اإن يف 
فاإنها معقدة وح�صا�صة جدا حتى اأن العلماء وجدوا �صعوبة 

للت�صوير  م��الئ��م  �صكل  ال��ربوت��ني يف  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  يف 
اإن��ه مييل اإىل النهيار حتى  ال��ذري ال��الزم لفهمه، حيث 
عندما يكون على �صطح الفريو�س، ومن ثم فاإن درا�صته 
تتطلب توجيهه بطريقة معينة كي يكون اأكر ا�صتقرارا. 
وبا�صتخدام تقنيات ت�صوير اأكر تطورا متكن الباحثون 
من فح�س هذا الربوتني اجلديد بتفا�صيل اأكر دقة من 
ذي قبل. وك�صفت الدرا�صة كيفية جتمع اإي اإن يف ومروره 
ب��ت��غ��ريات اأث���ن���اء الإ����ص���اب���ة، واأو����ص���ح���ت ك��ي��ف��ي��ة م��ق��ارن��ت��ه 
اأخرى  خطرية  بفريو�صات  املوجودة  املغلفة  بالربوتينات 
مثل الإنفلونزا والإيبول. وقال الأ�صتاذ جون مور، الذي 
الآن  بحاجة  نحن  كورنيل  جامعة  من  بالدرا�صة  �صاعد 
لت�صخري هذه املعرفة اجلديدة لت�صميم واختبار املركبات 
الثالثية من اجليل القادم، وروؤية ما اإذا كان با�صتطاعتنا 
اأن نحفز حتييد الأج�صام امل�صادة الن�صطة التي �صيحتاجها 
اأي لقاح فعال . وفيما يتعلق بالوقاية احلالية من املر�س، 
لعالج  جديدة  باإر�صادات  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأو�صت 
امل��ر���ص��ى امل�����ص��اب��ني ب��ف��ريو���س الإي����دز ت��ه��دف اإىل متكني 
واأكدت  اأف�صل.  وب�صحة  اأطول  العي�س فرتة  مر�صاه من 
اأن تطبيق هذه التو�صيات �صينقذ حياة  املنظمة الأممية 
ثالثة ماليني �صخ�س يف �صتى اأنحاء العامل بحلول عام 
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ل�نغ�ريا يف علقة مع رجل اأعمال 
اأعمال مك�صيكي. ونقل موقع  اإيفا لونغوريا، عالقة عاطفية مع رجل  الأمريكية،  املمثلة  بداأت 

من  وناجح  ثري  اأعمال  رجل  تواعد  عاماً(   38( لنغوريا  اأن  تاأكيده  م�صدر  عن  )بيبول( 
املك�صيك .

اإرن�صتو  الأم��ريك��ي،  امل��ق��اول  عن  املا�صي  اأغ�صط�س  اآب  يف  انف�صلت  املمثلة  وكانت 
اأرغويل، بعد عالقة ا�صتمرت 4 اأ�صهر.

املمثلة  �صقيق  ك���روز،  اإي�����دواردو  ب���  متقطعة  ع��الق��ة  على  لونغوريا  وك��ان��ت 
بينيلوبيه كروز.

يذكر اأن طليق لونغوريا، لعب كرة ال�صلة الفرن�صي، طوين باركر، اأعلن 
قبل يومني اأن زوجته اجلديدة حامل منه.


