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من�سور بن زايد ي�ستقبل الفائزين باملراكز 
الأوىل يف بطولة رماية وزارة �سوؤون الرئا�سة

عربي ودويل

مدار�ص الدولة تبداأ حملة وطنية 
�ساملة احتفالً بيوم الَعلم 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

ول عمليات  ثري اأمريكي يمُ
التهويد يف القد�ص 

رئي�س الدولة يتلقى برقية تهنئة من الرئي�س 
امل�سري مبنا�سبة ال�سنة الهجرية اجلديدة  

•• ابوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
1435هـ من  ال�شنه الهجرية اجلديدة  اهلل برقية تهنئه مبنا�شبة حلول 

فخامة الرئي�س عديل من�شور رئي�س جمهورية م�شر العربية. 

   

القاهرة تعد عبا�س بحل اأزمة الكهرباء يف غزة 
اأوامر هدم يف القد�س

 ومئات العائالت تواجه الت�سريد
•• عوا�صم-وكاالت:

الفل�شطينية  ال�شخ�شيات  جتمع  رئي�س  الــواديــة  يا�شر  الــدكــتــور  اأكـــد 
وعد  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  اأن  غــزة  قطاع  يف  امل�شتقلة 
اأنه  اإىل  واأ�شار  املقبلة.  القليلة  ال�شاعات  كهرباء غزة خالل  اأزمــة  بحل 
مت اإجراء ات�شاالت مكثفة مع القيادة يف رام اهلل وحركة حما�س يف غزة 
اأزمة الكهرباء ومنع تفاقم االأو�شاع يف القطاع  والقيادة امل�شرية حلل 
خا�شة واأن تفاقمها مي�س خمتلف مناحي احلياة االأ�شا�شية يف القطاع 
�شواء االإجتماعية اأو ال�شحية اأو االإقت�شادية والتعليمية. وفيما يتعلق 
بــاالتــ�ــشــاالت مــع اجلــانــب املــ�ــشــري..قــال الــواديــة حتدثنا مــع القيادة 
احلالية.. االأزمـــة  لتجاوز  غــزة  تخ�س  التي  االأمـــور  كل  حــول  امل�شرية 

م�شيفا اأن م�شر وعدت بحل م�شكلة الوقود خالل االأيام القادمة.
التي  ال�شكنية  ال�شقق  مــئــات  بــهــدم  اإ�ــشــرائــيــل  تــهــدد  اخـــر  �شعيد  عــلــى 
بلدية  تــوزيــع  خــالل  مــن  ال�شرقية  القد�س  يف  الفل�شطينيون  ي�شكنها 
املدينة اإخطارات على املواطنني �شملت اأوامر هدم �شادرة عن املحكمة 

االإ�شرائيلية.
بتوزيع عدد  بــداأت  القد�س  بلدية  اأن  االإثنني،  واأفــادت �شحيفة هاآرت�س 
كبري من اأوامر هدم بنايات يف اجلهة ال�شرقية من املدينة، فيما ادعت 
البلدية اأنها وزعت 11 اأمرا من هذا النوع فقط. ولكن ال�شحيفة قالت 
اإن اأوامر الهدم �شملت بنايات عديدة، وبينها اأبراج �شكنية ترتفع اإىل 9 
و10 طوابق وت�شكن يف كل واحد منها ع�شرات العائالت، واأن احلديث 

يدور عن مئات العائالت التي تواجه خطر هدم بيوتها.
اأوامــر الهدم يف �شاحيتي، را�ــس خمي�س،  ووزعــت بلدية القد�س معظم 
ورا�س �شحادة، القريبتني من خميم �شعفاط لالجئني يف �شمال القد�س 

وخلف اجلدار العازل.

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س جمهورية غينيا  )وام(

بحث مع رئي�س غينيا العالقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على دعم عالقاتها مع الدول الأفريقية ال�سديقة 

الأكراد ي�سيطرون على 19 قرية يف �سمال �سوريا 

معارك عنيفة قرب دم�سق وتفجري �سيارة يف درعا 
•• عوا�صم-وكاالت:

قوات  بني  بالعنيفة  نا�شطون  و�شفها  ا�شتباكات  تــدور 
ملناطق  واجلــوي  املدفعي  ق�شفها  تكثف  -التي  النظام 
خمتلفة من البالد- وبني قوات املعار�شة التي �شدت 
بــريــف دمــ�ــشــق، وا�شتهدفت  دبـــابـــات  هــجــمــات ودمــــرت 

حاجزا للنظام بدرعا ب�شيارة مفخخة.
فقد قال املركز االإعالمي ال�شوري اإن مواجهات عنيفة 
اجلي�س  قــوات  بــني  االأوىل  ال�شباح  �شاعات  منذ  دارت 
بعنا�شر من حــزب اهلل  املدعومة  النظام  احلــر وقــوات 

اللبناين على جبهات عدة يف ريف دم�شق.
وقالت �شبكة �شام االإخبارية اإن اجلي�س احلر متكن من 
�شد هجوم لقوات النظام وحزب اهلل ولواء اأبو الف�شل 
وقتل  دم�شق،  بريف  البلد  ب�شاتني حجرية  العبا�س يف 

العديد منهم ودمر اأربعة �شيارات ع�شكرية.
اأعلى  ا�شتباكات عنيفة يف تلة حربون يف  وحتدثت عن 
جبل ال�شيخ بريف دم�شق الغربي، و�شط ق�شف عنيف 
ي�شتهدف عدة قرى بجبل ال�شيخ حيث �شيطر اجلي�س 

تن�شيقيات  احتــاد  وفق  للنظام،  تابعة  �شرية  على  احلر 
الثورة.

ب�شكل  ق�شفت  النظام  قـــوات  اأن  اإىل  ال�شبكة  واأ�ــشــارت 
على  الثقيلة  واملــدفــعــيــة  الــ�ــشــواريــخ  بــراجــمــات  عنيف 
مدن وبلدات املليحة ومع�شمية ال�شام وداريا وعلى عدة 
ا�شتباكات  اندلعت  حني  يف  ال�شرقية،  بالغوطة  مناطق 
ملدينة  الغربية  اجلبهة  وعلى  ال�شبينة  بلدة  يف  عنيفة 

مع�شمية ال�شام.
من جانبه، اأكد احتاد تن�شيقيات الثورة وقوع ا�شتباكات 
ال�شرقية  بالغوطة  املــرج  منطقة  يف  جبهات  عــدة  على 
الــ�ــشــوريــة حلقوق  بــريــف دمــ�ــشــق. وقــد وثــقــت ال�شبكة 
االإن�شان مقتل اثنني يف دم�شق والرقة لهذا اليوم، وكان 

اأحدهما امراأة.
اىل ذلك �شيطر مقاتلون اكراد على 19 قرية يف ريف 
مدينة را�س العني احلدودية مع تركيا يف �شمال �شوريا، 
اثـــر ا�ــشــتــبــاكــات مــتــوا�ــشــلــة مــنــذ يــومــني مــع مقاتلني 
جــهــاديــني، بح�شب مــا افـــاد املــر�ــشــد الــ�ــشــوري حلقوق 

االن�شان االثنني.

الفي�شل وكريي خالل موؤمترهما ال�شحفي  )رويرتز(

مر�شي يف قف�س االإتهام )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

الرئي�س  قــا�ــشــي حمــاكــمــة  اأ�ــشــدر 
املــ�ــشــري املـــعـــزول حمــمــد مــر�ــشــي 
قراره بتاأجيل الق�شية اإىل الثامن 
مــن يــنــايــر املــقــبــل، لــالطــالع على 
املــ�ــشــتــنــدات، واأكـــــد مــ�ــشــدر اأمــنــي 
العرب  اإىل �شجن برج  نقل مر�شي 
يف غــــرب حمــافــظــة االأ�ــشــكــنــدريــة 
احلب�س  فـــرتة  لق�شاء  ال�شاحلية 
االإحـــتـــيـــاطـــي عـــلـــى ذمـــــة اتــهــامــه 
واآخـــريـــن بــالــتــحــريــ�ــس عــلــى قتل 

متظاهرين �شلميني.
للمرة  رفــعــت  قــد  اجلل�شة  وكــانــت 
الــثــانــيــة بــعــد ا�ــشــتــاأنــفــهــا بــدقــائــق 
ب�شبب  القاعة،  داخل  م�شادات  بعد 
رفــ�ــس الــرئــيــ�ــس الــ�ــشــابــق ارتــــداء 
ـــ�ـــس االحـــتـــيـــاطـــي  ـــ�ـــس احلـــب مـــالب
الــبــيــ�ــشــاء وتـــعـــايل الــهــتــافــات من 

املتهمني املنددة باملحاكمة.
وقـــــال الــكــاتــب الــ�ــشــحــايف يــ�ــشــري 
البدري اإن الرئي�س ال�شابق حممد 
ببدلة كاملة  املحكمة  مر�شي دخل 
م�شاهداته  وروى  عنق،  ربطة  بال 
احلدث  لـالعربية  املحاكمة  داخــل 
بتاأكيده اأن بع�س املتهمني اأحدثوا 
هتفوا  واأنــهــم  املــحــكــمــة،  يف  �شجة 
الــقــا�ــشــي من�شة  مبــجــرد اعــتــالء 

امـــــام حمكمة  املــتــظــاهــريــن  قــتــل 
قد  اأمني  وكــان م�شدر  االحتادية. 
اإىل  املتهمني  جميع  و�ــشــول  اأعــلــن 
مقر املحاكمة، واأنــه مت نقلهم من 
طــرة  �ــشــجــون  مبنطقة  حمب�شهم 
بــوا�ــشــطــة  االأكــــادميــــيــــة  مــقــر  اإىل 
مـــدرعـــات مــ�ــشــّفــحــة خــا�ــشــة بعد 
دعوة جماعة االإخوان للزحف اإىل 

مقر املحاكمة.
وقـــــد تـــعـــر�ـــس مــــن االإعـــالمـــيـــني 
واأن�شار  البلطجية  من  مل�شايقات 
مر�شي خــالل وجــودهــم اأمــام مقر 

اأكادميية ال�شرطة.
اإن  الـــعـــربـــيـــة  ـــلـــة  وقـــــالـــــت مـــرا�ـــش
هــّددوا  االإخـــوان  وبلطجية  اأن�شار 
االإعــالمــيــني بــاالأ�ــشــلــحــة الــنــاريــة، 
وذكرت اأنه يوجد من �شمن اأن�شار 

مر�شي مند�شني من البلطجية.
هــوؤالء حاولوا  اأن  املرا�شلة  واأكــدت 
االعـــــــتـــــــداء عــــلــــى الـــ�ـــشـــحـــافـــيـــني 
التابعة  املــبــا�ــشــر  الــنــقــل  و�ــشــيــارات 
املحلية  الــتــلــفــزيــونــيــة  للمحطات 
باالإ�شافة اإىل فريق العربية، واأما 
بــالــنــ�ــشــبــة لـــالإعـــالم الــغــربــي فـــاإن 
اأنــ�ــشــار مــر�ــشــي يــتــعــامــلــون معهم 
بهدوء الإعطائهم �شورة ح�شارية، 
ويـــدلـــون بــ�ــشــهــاداتــهــم حــــول عــدم 

قانونية هذه املحاكمة.

اأن�ساره مار�سوا البلطجة واعتدوا على ال�سحافيني والإعالميني

تاأجيل حماكمة مر�سي اإىل 8 يناير ونقله اإىل �سجن برج العرب

•• الريا�ض-وكاالت:

هـــون وزيــــر اخلــارجــيــة االمــريــكــي 
جــون كــريي امــ�ــس مــن اأي خالف 
العالقات  ان  وقــال  ال�شعودية  مــع 
وقوية  ا�شرتاتيجية  البلدين  بني 
املفاو�شات  ان  على  اتفقا  وانــهــمــا 
هي الطريق الوحيد النهاء احلرب 

االهلية يف �شوريا.
مع  م�شرتك  �شحفي  مــوؤمتــر  ويف 
االمري  ال�شعودي  اخلارجية  وزيــر 
بعد  الــريــا�ــس  يف  الفي�شل  �ــشــعــود 
حمــادثــات مــع املــلــك عبد اهلل قال 
تدع  لن  وا�شنطن  ان  اي�شا  كــريي 

ايران حت�شل على ا�شلحة نووية.
امللك عبد  لقاء مع  وتابع يف ختام 
هناك  لي�س  الــعــزيــز  عــبــد  بــن  اهلل 
خــالف حــول الهدف الــذي نريده 

ان يكون م�شرتكا حول �شوريا.
من جهته اأكد االأمري �شعود الفي�شل 
الـــعـــالقـــات  اأن  اخلـــارجـــيـــة  وزيــــــر 
الــتــاريــخــيــة بـــني املــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الـــ�ـــشـــعـــوديـــة والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
اال�شتقاللية  على  تقوم  االأمريكية 
واالحرتام املتبادل وخدمة امل�شالح 
والتعاون  البلدين،  بــني  امل�شرتكة 
الــبــنــاء يف الــتــعــامــل مـــع الــقــ�ــشــايــا 
االقليمية، والدولية، خدمة لالأمن 
وال�شلم الدوليني.وقال الفي�شل اإن 
العالقات احلقيقية بني االأ�شدقاء 

ترتكز  بــل  املجاملة؛  على  تقوم  ال 
عــلــى الـــ�ـــشـــراحـــة واملــكــا�ــشــفــة بني 
الــطــرفــني، وطـــرح وجــهــات النظر 
املنظور.  هــذا  ومــن  �شفافية،  بكل 
وتابع من غري امل�شتغرب اأن ت�شهد 
التقاء  نقاط  وال�شيا�شات  الـــروؤى، 
اأي  اأمر طبيعي يف  واختالف، وهو 

عالقة جاده.

املــحــكــمــة بــجــمــلــة: يــ�ــشــقــط حكم 
الع�شكر. 

واأ�شاف البدري اأن بع�س املتهمني 
رفـــعـــوا اإ�ــــشــــارات رابـــعـــة مـــن داخـــل 
من  قــــال  مــر�ــشــي  واأن  الــقــفــ�ــس، 
داخل القف�س اأنا الرئي�س ال�شرعي 

مل�شر.
ويف �شياق جمريات املحاكمة طالب 

�شبيله  بـــاإخـــالء  الــقــا�ــشــي  مــر�ــشــي 
كرئي�س  من�شبه  مــهــام  لــيــمــار�ــس 
متواجد  اأنـــه  اإىل  م�شريا  لــلــبــالد، 
يف هــذا املــكــان ق�شراً وبــالــقــوة، كما 
انفرد رئي�س هيئة الدفاع د. �شليم 

العوا بالرئي�س املعزول لتهدئته.
متحدث  �ــشــّرح  اأي�شاً  ال�شياق  ويف 
بــا�ــشــم هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن مــر�ــشــي 

باأنه �شينقل اإىل اأحد ال�شجون بعد 
انتهاء املحاكمة، يذكر اأن الرئي�س 
املـــعـــزول قــد رفــ�ــس الــتــوقــيــع على 

اأوراق حماكمته.
وعــــلــــى اجلــــانــــب االآخـــــــــر، طــالــب 
املــــدعــــون بـــاحلـــق املـــــدين بـــاإنـــزال 
عــقــوبــة االإعــــــــدام بــحــق الــرئــيــ�ــس 
املــــــعــــــزول مــــر�ــــشــــي، لــتــ�ــشــبــبــه يف 

املعار�سة تهدد بالن�سحاب من احلوار:كريي: العالقات الأمريكية ال�سعودية ا�سرتاتيجية وقوية

تون�س: مزاد �سر�س على كر�سي رئي�س احلكومة..؟
•• الفجر – تون�ض - خا�ض

�شاعة متاأخرة حول تعيني رئي�س جديد للحكومة  اإىل  اأم�س  املزاد  ا�شتمر 
اأبرزها عبد  اأخــرى  اأ�شماء جديدة على اخلط وعــودة  التون�شية مع دخول 

الكرمي الزبيدي وزير الدفاع ال�شابق.
اأن بع�س االأطــراف ات�شلت  اإىل  اأ�شارت ت�شريبات من احلوار الوطني  وقد 
رئا�شة  ملن�شب  لرت�شيحه  الــزبــيــدي  الــكــرمي  عبد  ال�شابق  الــدفــاع  بــوزيــر 
احلــكــومــة اجلـــديـــدة.  وح�شب مــا ت�شرب مــن اأنــبــاء فـــاإن الــزبــيــدي  اأبــدى 

موافقته على هذا الرت�شيح.
ويف هذا ال�شياق قال حممد الطاهر االالهــي، القيادي يف حركة التون�شي 
اأبــدى  ال�شابق  الــدفــاع  وزيــر  الزبيدي  الــكــرمي  عبد  اأن  والــكــرامــة  للحرية 

ا�شتعداده لقبول من�شب رئي�س احلكومة اجلديدة ولكن ب�شرط. 
جل�شات  على  ا�شمه  طــرح  يقع  اأن  ا�ــشــرتط  الزبيدي  اأّن  االالهـــي  واأ�ــشــاف 

احلوار الوطني اإاّل يف حال التوافق بني جميع امل�شاركني على �شخ�شه.
موافقتهم  عــروا عن  20 حزبا  هناك  اأن  االالهــي  الطاهر  واأكــد حممد 
النه�شة وبذلك يخرج م�شكل احلوار  رد  انتظار  الزبيدي وهم يف  لرت�شح 
كوالي�س مقر  اأخــرى من  ت�شريبات  واأ�شارت  الزجاجة.   عنق  الوطني من 
انعقاد جل�شات احلوار الوطني ت�شري اإىل اأن حركة النه�شة اقرتحت تر�شيح 
وزير اال�شتثمار و التعاون الدويل ال�شابق حممد النوري اجلويني لتجاوز 
ماأزق اختيار رئي�س احلكومة اجلديدة.  واأفادت اأنباء عن رف�س اجلويني 

هذا االقرتاح.                                                            )التفا�شيل �س13(

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 االلكرتوينالريد االلكرتوين

توريد  جمــال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 عــام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
النفط والــغــاز.  العاملية يف جمــال  الــ�ــشــركــات  اأ�ــشــهــر  مــعــدات وخــدمــات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم واالأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة االأمان 

تغطي دولة االمارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار االت�شاالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
ام�س  البحر  ق�شر  يف  امل�شلحة  للقوات  االأعــلــى  القائد  نــائــب  اأبــوظــبــي 
البالد  الذي يزور  األفا كوندي رئي�س جمهورية غينيا  الرئي�س  فخامة 
معه  وبحث  الغيني  بالرئي�س  اأبــوظــبــي  عهد  ويل  �شمو  ورحــب  حاليا. 
عالقات ال�شداقة والتعاون بني دولة االإمارات العربية املتحدة وغينيا 

و�شبل تطويرها مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
واأكد �شمو ال�شيخ حممد بن زايد حر�س دولة االإمــارات بقيادة �شاحب 
الدولة حفظه اهلل على  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
على  والتاأكيد  ال�شديقة  االأفريقية  الــدول  مع  الثنائية  عالقاتها  دعم 
اأهمية تعزيزها وتنميتها من اجل حتقيق امل�شالح املتبادلة منوها �شموه 

بان دولة االإمارات وجمهورية غينيا جتمعهما عالقات طيبة ومتميزة.
)التفا�شيل �س2(



اأخبـار الإمـارات
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•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة يف ق�شر البحر ام�س فخامة 

الرئي�س األفا كوندي رئي�س جمهورية غينيا الذي يزور البالد حاليا.
عالقات  معه  وبحث  الغيني  بالرئي�س  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ورحــب 

بان دولة االإمارات وجمهورية غينيا جتمعهما عالقات طيبة ومتميزة. 
وتناول اللقاء الذي ح�شره �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اخلريية  لــالأعــمــال  نهيان  اآل  �شلطان  بــن  زايــد  موؤ�ش�شة  اأمــنــاء  جمل�س 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  واالإن�شانية 
واأهمية  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  الداخلية  وزيــر  الـــوزراء  جمل�س 
دعمها يف كافة املجاالت خا�شة يف جوانب االقت�شاد واال�شتثمار مبا يعود 

و�شبل  وغينيا  املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  بني  والتعاون  ال�شداقة 
تطويرها مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

واأكد �شمو ال�شيخ حممد بن زايد حر�س دولة االإمــارات بقيادة �شاحب 
على  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
على  والتاأكيد  ال�شديقة  االأفريقية  الــدول  مع  الثنائية  عالقاتها  دعــم 
اأهمية تعزيزها وتنميتها من اجل حتقيق امل�شالح املتبادلة منوها �شموه 

بالفائدة على البلدين. كما جرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول 
اإ�شافة  املنطقة  يف  االأحــداث  وتطورات  والدولية  االإقليمية  امل�شتجدات 
اىل عدد من املوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك. من جانبه ابدى الرئي�س 
الغيني �شعادته بزيارة دولة االإمــارات العربية املتحدة ولقائه �شمو ويل 
مع  الثنائية  عالقاتها  تنمية  على  بــالده  حر�س  مــوؤكــدا  ابوظبي  عهد 

االإمارات. 

بحث مع رئي�س غينيا العالقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات بقيادة خليفة على دعم عالقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية ال�سديقة

هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة بطي غامن �سعيد الرميثيهزاع بن زايد ي�ستقبل ال�سفري القطري

�سيف بن زايد يلتقي رئي�س الأمن القومي البيالرو�سيمن�سور بن زايد ي�ستقبل رئي�س جمهورية غينيا

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نــائــب 
الإمــــارة اأبــوظــبــي امــ�ــس يف ديــوان 
ويل عهد اأبوظبي معايل عبداهلل 
دولــة  �شفري  العثمان  حممد  بــن 
قطر ال�شقيقة الذي قدم لل�شالم 
على �شموه مبنا�شبة انتهاء فرتة 

عمله لدى الدولة.
واأعــــــرب الــ�ــشــفــري الــقــطــري عن 
ما  والتقدير على  ال�شكر  خال�س 
حظي به من تعاون طــوال فرتة 
عمله يف دولة االإمارات ما �شاعده 
على اأداء مهمته بنجاح يف تطوير 
البلدين  بني  االأخــويــة  العالقات 

ال�شقيقني.
وثمن �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
بذلها  الــتــي  اجلـــهـــود  نــهــيــان  اآل 

•• اأبوظبي-وام:

قـــدم �شمو الــ�ــشــيــخ هـــزاع بــن زايــد 
الوطني  االأمــن  اآل نهيان م�شت�شار 
التنفيذي  املــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  نــائــب 
الإمـــــــارة اأبـــوظـــبـــي واجـــــب الـــعـــزاء 
مر�شد  اهلل  عبد  اأحمد  ال�شيد  اإىل 
الرميثي يف وفاة اأخيه بطي غامن 

�شعيد الرميثي.
اأبــنــاء  اإىل  الــعــزاء  �شموه  قــدم  كما 
ــيــد عـــبـــد اهلل بــطــي  الــفــقــيــد الــ�ــش
الـــرمـــيـــثـــي واإخـــــــوانـــــــه وذلــــــــك يف 
امل�شرف  منطقة  يف  العائلة  منزل 
باأبوظبي. وعر �شموه عن خال�س 
اأن الــتــعــازي و�ــشــادق املــوا�ــشــاة الأ�ــشــرة  وجــل  عز  املــوىل  �شائال  ــلــوان واأن الفقيد  ي�شكن الفقيد ف�شيح جناته .يــلــهــمــهــم الــ�ــشــر والــ�ــش

•• اأبوظبي-وام:

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ام�س 
الرئي�س  فخامة  الرئا�شة  بق�شر 
الـــفـــا كـــونـــدي رئــيــ�ــس جــمــهــوريــة 
حاليا.  الــبــالد  يـــزور  الـــذي  غينيا 
جــــرى خــــالل الــلــقــاء بــحــث �شبل 
تـــطـــويـــر عــــالقــــات الــــتــــعــــاون بــني 
املتحدة  الــعــربــيــة  االإمــــــارات  دولـــة 
وجمهورية غينيا ال�شديقة واآليات 
تعزيزها يف جميع املجاالت . ح�شر 
اللقاء را�شد �شعيد العامري وكيل 
لــقــطــاع  الـــرئـــا�ـــشـــة  �ــــشــــوؤون  وزارة 

التن�شيق احلكومي.

•• اأبوظبي-وام:
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  التقى 
جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان  اآل  زايـــد 
الوزراء وزير الداخلية يف مكتبه ام�س 
االأمـــن  رئــيــ�ــس  �شينكو  لــوكــا  فــيــكــتــور 
القومي جلمهورية بيالرو�شيا والوفد 
املــرافــق لــه. ومت خــالل الــلــقــاء بحث 
عـــدد مــن املــو�ــشــوعــات ذات االهــتــمــام 
ال�شديقني.  البلدين  بــني  املــ�ــشــرتك 
نا�شر خلريباين  اللواء  اللقاء  ح�شر 
الــنــعــيــمــي االأمــــني الــعــام ملــكــتــب �شمو 
نــائــب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء وزيــر 
ال�شاعدي  �شعود  والعقيد  الداخلية 
الوزير  �شمو  مكتب  �شكرتارية  مدير 
اإليك�شادنروفيت�س  رومــــان  �ــشــعــادة  و 
غــولــوفــتــ�ــشــيــنــكــو �ــشــفــري جــمــهــوريــة 

بيالرو�شيا لدى الدولة.

ال�شفري القطري يف خدمة ودعم 
بني  القائمة  االأخــويــة  العالقات 

املتحدة  العربية  االإمــــارات  دولــة 
�شموه عن  ..مــعــربــا  ودولـــة قطر 

متنياته له بالتوفيق والنجاح يف 
مهامه امل�شتقبلية.

من�سور بن زايد ي�ستقبل �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية لدى الدولة
•• اأبوظبي -وام:

نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
الرئا�شة يف مكتب  �شوؤون  وزيــر  الـــوزراء  رئي�س جمل�س 
�شموه بق�شر الرئا�شة �شعادة حمـمد ر�شا فيا�س �شفري 

اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية لدى الدولة. مت خالل 
اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية بني البلديـن و�شبـل 
اإىل عدد من الق�شايا ذات  اإ�شافة  تعـزيزهـا وتطويرها 
العامري  �شعيد  را�شد  اللقاء  امل�شرتك. ح�شر  االهتمام 

وكيل وزارة �شوؤون الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي.

تقرير البنك الدويل: اأرا�سي دبي الأوىل عربيا والرابعة عامليا من حيث �سرعة وكفاءة الأداء
•• دبي-وام:

�ــشــنــف تــقــريــر ممـــار�ـــشـــة اأنــ�ــشــطــة 
االأعمال لعام 2013 الذي اأ�شدره 
الــبــنــك الـــــدويل..دائـــــرة االأرا�ـــشـــي 
واالأمــــالك يف دبــي يف املــركــز االأول 
عــربــيــا والــــرابــــع عــاملــيــا يف �ــشــرعــة 
دائـــرة  وذكــــرت  الــعــقــارات.  ت�شجيل 
االأرا�ـــــشـــــي واالأمــــــــالك يف دبــــي يف 
اأن  ام�س  عنها  �شدر  �شحفي  بيان 
بالتف�شيل  بــني  الــــدويل  الــتــقــريــر 
ثماين  االرتقاء  من  الدائرة  متكن 
العقارية  امللكية  موؤ�شر  يف  مــراتــب 
مبعدل  االأداء  يف  حت�شنا  و�شجلت 
املكانة  مــع  مــقــارنــة  مــراكــز  ثمانية 
الـــتـــي �ــشــجــلــتــهــا يف الـــعـــام املــا�ــشــي 
. وقــــال �ــشــعــادة �ــشــلــطــان بــطــي بن 
جمــرن مدير عــام دائـــرة االأرا�ــشــي 
واالأمالك بدبي يف ت�شريح �شحفي 

الرتتيب  اأن  اإىل  ابن جمرن  واأ�شار 
نقلة  وميــثــل  للغاية  مهم  اجلــديــد 
نـــوعـــيـــة لــــدائــــرة االأرا�ـــــشـــــي ومـــن 
الهادفة  توجهاتها  يدعم  اأن  �شاأنه 
باالعتماد  بخدماتها  االرتــقــاء  اإىل 
ــة تــقــوم على  عــلــى خــطــط مــدرو�ــش
يتنا�شب  مبــا  دقيقة  علمية  اأ�ــشــ�ــس 
مــــع الـــبـــيـــئـــة الـــعـــقـــاريـــة املــتــمــيــزة 
االأرا�شي  دائرة  الإمارة دبي. وكانت 
قــد عمدت خالل  واالأمـــالك بدبي 
الـــ�ـــشـــنـــوات الــقــلــيــلــة املــا�ــشــيــة اإىل 
معامالتها  تب�شيط  على  الرتكيز 
لال�شتحواذ  اإجـــراءاتـــهـــا  وت�شهيل 
على ر�شا املتعاملني ومتكنت خالل 
فــرتة وجــيــزة مــن حتقيق اإجنـــازات 
كبرية يف ما يتعلق ب�شهولة و�شرعة 
العقارية  الــتــعــامــالت  اإجنـــاز  ودقـــة 
يف الـــدائـــرة وخــارجــهــا واالعــتــمــاد 
حريف  وبطابع  متميزة  اآلــيــات  على 

الدائرة  يف  العاملني  الــيــوم..اإن  له 
اأداء  تــطــور  اإزاء  بالفخر  ي�شعرون 
الــــدائــــرة وحــ�ــشــولــهــا عــلــى املــركــز 
يف  عــربــيــا  واالأول  عــاملــيــا  الــــرابــــع 
وفـــق ما  الــعــقــارات  ت�شجيل  جمـــال 
الــذي  الـــدويل  البنك  تقرير  اأقـــره 
يــعــد �ــشــهــادة عــاملــيــة عــلــى اجلــهــود 
الــتــي يــبــذلــونــهــا لــتــقــدمي خــدمــات 
يبدونه  ومــا  عاملية  م�شتويات  ذات 
مــن الــتــزام عـــال لــالرتــقــاء مبكانة 
الت�شنيف  هــذا  اأن  واأكـــد  الـــدائـــرة. 
ين�شجم مع توجهات �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
الـــوزراء حاكم دبــي رعــاه اهلل لرفع 
دبي  اإمــــارة  يف  التناف�شية  م�شتوى 
الــدائــرة  روؤيـــة  اإىل  اإ�ــشــافــة  عموما 
لتكون البيئة العقارية االأوىل عامليا 

اجلاذبة اال�شتثمار . 

اأف�شل  الدائرة  موظفو  معه  �شجل 
م�شتويات االأداء. واأو�شح ابن جمرن 
اأن الـــدائـــرة تــطــبــق اآلــيــة االإجــــراء 
الواحد الإجناز املعاملة خالل/ 30 
الدائرة  اأقــل مما جعل  اأو  دقيقة   /
تتبواأ املرتبة الرابعة عامليا واالأوىل 
يركز  الذي  املوؤ�شر  عربيا على هذا 
عــلــى مـــراقـــبـــة �ــشــفــافــيــة و�ــشــهــولــة 
الــتــ�ــشــجــيــل الـــعـــقـــاري. و�ـــشـــدد على 
دعم  يف  �شت�شهم  النتيجة  هــذه  اأن 
مع  التعامل  على  الــدائــرة  قـــدرات 
املتعاملني  مــن  املــتــزايــدة  االأعـــــداد 
عــلــى  احلـــــ�ـــــشـــــول  الـــــراغـــــبـــــني يف 
دائرة  وتاأ�ش�شت  املختلفة.  خدماتها 
االأرا�شي واالأمــالك بدبي يف يناير 
عام 1960 حيث اأر�شت اأهم قطاع 
عقاري يف ال�شرق االأو�شط ويف العامل 
 /165/ نحو  تقدمي  على  وتعمل 
املتعاملني  جلميع  متميزة  خــدمــة 

يف القطاع العقاري لتتعدى جمرد 
واإ�ــشــدار  ت�شجيل  خــدمــات  تــقــدمي 
خدمة  تــوفــري  اإىل  امللكية  �ــشــنــدات 
مــتــكــامــلــة لــلــمــتــعــامــلــني وتــطــويــر 
الــتــ�ــشــريــعــات الــالزمــة مبــا ي�شمن 
وت�شجيع  العقاري  القطاع  تنظيم 
اإىل  فيه..اإ�شافة  اال�شتثمار  وادارة 
 . العقارية  والثقافة  املعرفة  ن�شر 
وت�شعى دائــرة االأرا�ــشــي واالأمــالك 
يف دبـــــي مــــن خـــــالل مــوؤ�ــشــ�ــشــاتــهــا 
التنظيم  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  وهـــي  الــفــاعــلــة 
العقاري ـ ذراعها التنظيمي ـ ومركز 
ذراعها  ـ  اال�شتثمار  واإدارة  ت�شجيع 
العقاري  دبي  ومعهد  ـ  اال�شتثماري 
ال�شوق  لــريــادة  ـ  التعليمي  ذراعــهــا  ـ 
الــعــقــاريــة اإقــلــيــمــيــا وعــاملــيــا بهدف 
امل�شتوى  توفري بيئة عقارية عاملية 
ت�شمن حقوق االأطــراف وت�شهم يف 

تنمية املجتمع االإماراتي.

اإطالق املرحلة الثانية من م�سروع الإرتقاء مبنظومة الت�سال احلكومي يف ال�سارقة
االت�شال  االرتقاء مبنظومة  اأن م�شروع  القا�شمي  �شلطان  ال�شيخ  وذكر 
احلكومي بال�شارقة الذي تنفذه وحدة االت�شال احلكومي هو االأول من 
نوعه الذي مت ت�شميمه لتلبية احتياجات جميع العاملني يف هذا املجال 
احلكومي  االت�شال  منظومة  �شمن  ر�شينة  قاعدة  بناء  اإىل  للو�شول 
دولة  اأنــحــاء  خمتلف  يف  خمرجاتها  من  واال�شتفادة  ال�شارقة  اإمـــارة  يف 

االإمارات العربية املتحدة.
للمجل�س  �شكره وتقديره  االإعالمي عن  ال�شارقة  رئي�س مركز  واأعــرب 
التنفيذي برئا�شة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة لدعم املجل�س املتوا�شل ملركز ال�شارقة 

االعالمي. 

ودائــرة  الب�شرية  املــوارد  ودائــرة  للفنون  ال�شارقة  حكومية هي موؤ�ش�شة 
وموؤ�ش�شة  املــركــزيــة  املالية  ودائـــرة  االإلــكــرتونــيــة  واحلــكــومــة  املعلومات 
ال�شارقة لالإعالم ودائرة املوانىء البحرية واجلمارك ومدينة ال�شارقة 
للخدمات االإن�شانية وموا�شالت ال�شارقة واإدارة متاحف ال�شارقة وهيئة 
البيئة  وهيئة  االأ�شرة  ل�شوؤون  االأعلى  واملجل�س  الــدويل  ال�شارقة  مطار 
واملحميات الطبيعية ودائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى. وباإطالق املرحلة 
بال�شارقة  اجلديدة من م�شروع االرتقاء مبنظومة االت�شال احلكومي 
يبلغ عدد اأع�شاء �شبكة االت�شال احلكومي يف اإمارة ال�شارقة 28 جهة 
من املوؤ�ش�شات والدوائر واجلهات احلكومية املختلفة يف اإمارة ال�شارقة. 
واأكد ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي التزام وحدة االت�شال احلكومي 

بدعم جميع الدوائر احلكومية يف االإمارة و�شوال اإىل بناء ا�شرتاتيجية 
مركز  اأهــداف  وحتقيق  ال�شارقة  اإمــارة  يف  احلكومي  لالت�شال  موحدة 
باآليات االت�شال احلكومي يف  اإىل االرتقاء  الرامية  ال�شارقة االإعالمي 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  روؤية وتوجيهات �شاحب  واملنبثقة عن  ال�شارقة 

�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة.
االت�شال  �شبكة  باأع�شاء  القا�شمي  اأحــمــد  بــن  �شلطان  ال�شيخ  ورحـــب 
احلكومي اجلدد .. موؤكدا ثقته بقدراتهم وعطائهم وترجمة تطلعات 
وحدة االت�شال احلكومي التي ت�شب يف جمملها خلدمة اإمارة ل�شارقة 
وحماكاة اإجنازاتها املتالحقة �شمن ات�شال حكومي فعال وبناء والعمل 

بروح يد واحدة.

•• ال�صارقة-وام:

االإعــالمــي  ال�شارقة  ملــركــز  التابعة  احلكومي  االتــ�ــشــال  وحـــدة  اأطلقت 
بح�شور ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�س املركز واأ�شامة �شمرة 
االت�شال  مبنظومة  االرتقاء  م�شروع  من  الثانية  املرحلة  املركز  مدير 
االتــ�ــشــال  واقـــع  تقييم  مــ�ــشــروع  يت�شمن  الـــذي  بــالــ�ــشــارقــة  احلــكــومــي 
اأربــع مراحل تن�شم خاللها  احلكومي يف االإمــارة ويجري تنفيذه على 
ال�شارقة ل�شبكة االت�شال احلكومي  اإمــارة  جميع اجلهات احلكومية يف 
االأوىل  املرحلة  و�شمت   . حكومية  وموؤ�ش�شة  دائــرة   50 عددها  البالغ 
13 دائرة  الثانية  15 دائرة حكومية بينما ت�شم املرحلة  من امل�شروع 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

امتثاًل لتوجيهات نائب رئي�س الدولة 

مدار�س الدولة تبداأ حملة وطنية �ساملة احتفاًل بيوم الَعلم 
•• دبي- الفجر 

اأعـــرب مــديــرو ومــديــرات املــدار�ــس 
عـــن امــتــنــانــهــم لــلــدعــوة الــكــرميــة 
التي وجهها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس الــــدولــــة رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس 
الــــوزراء حــاكــم دبــي رعـــاه اهلل ، يف 
و�شعبية  وطــنــيــة  حملة  بـــدء  �ــشــاأن 
يوم  بـــ  احــتــفــااًل  وم�شتمرة  �شاملة 
الــَعــلــم ، رفـــع عــلــم الـــدولـــة ب�شكل 
مـــتـــزامـــن، يف متــــام الــ�ــشــاعــة 12 
ظهراً من يوم االأربعاء 6 نوفمر 
واملديرات  املديرون  واأكد  اجلــاري، 
نائب  ال�شمو  اأن توجيهات �شاحب 
بالغة  ر�شالة  تعد  الــدولــة،  رئي�س 
املــــعــــاين، لــتــعــزيــز قـــيـــم املـــواطـــنـــة 
عــام  ب�شكل  املــواطــنــني،  نــفــو�ــس  يف 

والطلبة بوجه خا�س .
وقالوا يف ت�شريحات �شحافية اأنهم 
بداأوا بالفعل اال�شتعداد لالحتفال 
عدة،  مبادرات  بابتكار  العلم،  بيوم 
اليوم، ودعم قيم  اأهــداف  لتحقيق 

االنتماء والوالء لدى الطلبة .
وكانت وزارة الرتبية والتعليم قد 
اأ�ــشــدرت �شباح اأمــ�ــس ) االثــنــني ( 
التعليمية  املناطق  الإدارات  تعميماً 
العلم،  بيوم  لالحتفاء  واملدر�شية، 
لتوجيهات  وامتثااًل  تنفيذاً  وذلك 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة، 
على  التعميم  يف  الـــــوزارة  واأكــــدت 
العلم  باحتفالية  اخلــروج  �شرورة 
ح�شارية  مبــظــاهــر  مــدار�ــشــنــا،  يف 
واأنــ�ــشــطــة مــبــتــكــرة ومــبــدعــة، مبا 
يتنا�شب وال�شورة امل�شرقة لدولتنا 

.
منا�سبة وطنية

املــال مديرة  اهلل  عبد  اأمنة  وقالت 
للتعليم  النموذجية  ال�شارقة  اإدارة 
العلم  يـــوم  فعالية  اإن  االأ�ــشــا�ــشــي، 
�شعب  على  غالية  وطنية  منا�شبة 
 ، املتحدة  العربية  االمــــارات  دولــة 
وهـــي مـــبـــادرة غــالــيــة مــن �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
بــ  �شموه  عنهــا  عر  ،والتي  مكتوم 
على مبانينا  نريد علمنا خفاقاً   (
ومرافقنا وموؤ�ش�شاتنا ( .. وجعلها 

من  االإلــكــرتوين  التدريب  اأن  اإىل 
اأجنـــــح الـــو�ـــشـــائـــل احلـــديـــثـــة الــتــي 
وتنمية معارف  زيــادة  ت�شاعد على 
االأفــــــراد ومــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم، 
وتــــرفــــع مــــن الــــكــــفــــاءة االإداريـــــــــة 
واالإنتاجية، حيث ي�شاهم يف زيادة 
التطوير  وي�شاند  التدريب  كفاءة 

والتعليم الذاتي. 
اأن من �شاأن  واأكدت القايدي، على 
االإلــكــرتوين  التعليم  ثقافة  ن�شر 
ثرية  م�شادر  تــوفــري  يف  امل�شاعدة 
اإليها  الو�شول  ميكن  للمعلومات 
يف اأي زمـــان ومــكــان وخـــالل وقت 
الــهــيــئــة  اأن  اإىل  مــ�ــشــرية  قــ�ــشــري، 
كانت  الب�شرية  للموارد  االحتادية 
التطبيقات  من  حزمة  اأطلقت  قد 
الذكية، موؤخرا، التي تتيح ملوظفي 
اإجراء  احلكومة االحتادية �شهولة 
مـــعـــامـــالتـــهـــم املــتــعــلــقــة بــــاملــــوارد 
الــبــ�ــشــريــة، واحلــ�ــشــول عــلــى كافة 
املعلومات والبيانات اخلا�شة بهم.

تـــ�ـــشـــمـــل هـــــــذه احلــــــزمــــــة، نـــظـــام 
بـــيـــانـــاتـــي ومــــبــــادرتــــي مــــعــــارف و 
امــتــيــازات ، وذلـــك يف اإطـــار جهود 
الــهــيــئــة لــلــتــحــول نــحــو احلــكــومــة 
اخلدمات  توفري  و�شمان  الذكية 
احلكومية ب�شكل �شريع وفعال على 

مدار ال�شاعة

الداخلية تبحث تعزيز جهودها 
يف ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان 

•• اأبوظبي -وام:

بحثت وزارة الداخلية �شبل تعزيز 
حقوق  جمــال  يف  جهودها  وتفعيل 
الدولية  املنظمة  وتقرير  االإن�شان 
جلنة  وكــانــت  والتنمية.  للحقوق 
عقدت  الـــوزارة  يف  االإن�شان  حقوق 
العميد  برئا�شة  الثاين  اجتماعها 
اأحـــمـــد حمــمــد نـــخـــرية املــحــرمــي 
االإنــــ�ــــشــــان  حــــقــــوق  اإدارة  مــــديــــر 
الـــــــــــوزارة واعــــتــــمــــدت اخلــطــة  يف 
اال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة وفـــــــرق الــعــمــل 
حقوق  بلجنة  اخلــا�ــشــة  الــفــرعــيــة 
ال�شيا�شات  وا�شتعر�شت  االإنــ�ــشــان 
ا�شتعر�شت  كما   . للجنة  املقرتحة 
اللجان  �شيا�شات  حــول  ورقــة عمل 
والتح�شريات  الداخلية  وزارة  يف 
لالحتفال  اجلارية  واال�شتعدادات 
بــالــيــوم الــعــاملــي حلــقــوق االنــ�ــشــان 
الذي ي�شادف العا�شر من دي�شمر 
من كل عام. واأكد العميد املحرمي 
ولــذا  االإبــــداع  تتبنى  ال�شرطة  اأن 
وتهتم  الــداخــلــيــة  وزارة  حتــر�ــس 
املجتمع  واأفــــراد  كافة  مبنت�شبيها 
وتـــتـــابـــع الــــرامــــج واملـــــبـــــادرات يف 
احــرتام حقوق  ثقافة  ن�شر  جمــال 
االإنــــ�ــــشــــان وحـــــث عـــلـــى مــ�ــشــاعــفــة 
وحث  املقبلة.  املرحلة  يف  اجلــهــود 
على �شرورة تكاتف اجلميع وطرح 
ثقافة  ن�شر  لتعزيز  جديدة  اأفــكــار 
حـــقـــوق االإنـــ�ـــشـــان وتــفــعــيــل مــهــام 
بــنــتــائــج تر�شي  لــلــخــروج  الــلــجــنــة 
جــمــيــع اجلـــهـــات املــعــنــيــة وتــعــزيــز 
لرد  املــ�ــشــرتك  والتن�شيق  الــتــعــاون 
اجلـــمـــيـــل لـــهـــذا الــــوطــــن املــعــطــاء 

باحلفاظ على اأمنه وا�شتقراره.

••  دبي- حم�صن را�صد 

اأطلقت الهيئة االحتادية للموارد   
الـــبـــ�ـــشـــريـــة احلـــكـــومـــيـــة بـــرنـــامـــج 
التدريب االإلكرتوين على الالئحة 
الب�شرية  املوارد  التنفيذية لقانون 
يف احلــكــومــة االحتــــاديــــة، وتـــاأتـــي 
ثقافة  بهدف خلق  االطالقة  هذه 
قانونية �شليمة بني جميع موظفي 
اختالف  على  االحتادية  احلكومة 
وتوعيتهم   ، وقطاعاتهم  اإداراتــهــم 
الب�شرية  املوارد  بقانون  وتثقيفهم 
يف احلكومة االحتادية وتعديالته 
والئحته التنفيذية، وبع�س مواده 
الـــتـــي يـــكـــر الــــ�ــــشــــوؤال عــنــهــا مــن 

موظفي احلكومة االحتادية. 
من جهتها قالت عائ�شة ال�شويدي 
�شيا�شات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املــــــــــوارد الـــبـــ�ـــشـــريـــة بــــاالإنــــابــــة يف 
متاح جلميع  الرنامج  اإن  الهيئة، 
مـــوظـــفـــي الــــــــــــــوزارات واجلــــهــــات 
االحتادية اخلا�شعة لقانون املوارد 
الــبــ�ــشــريــة والئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة 
املــوارد  اإدارات  موظفي  وخ�شو�شا 
والتنفيذيني  والباحثني  الب�شرية 
الــقــانــونــيــني عـــر مـــوقـــع الــهــيــئــة 
www.fahr.( االإلــــكــــرتوين 

 .  )gov.ae

للموظفني  ويت�شنى  واأ�ــشــافــت:   
االطالع على املعلومات واالإجابات 
عن الت�شاوؤالت التي يحتاجون لها، 
اإذ يوفر الرنامج مناذج ومعلومات 
التنفيذية لقانون  ح�شب الالئحة 
نظام  خــالل  من  الب�شرية،  املـــوارد 
عــر�ــس احلـــالـــة، و�ـــشـــرب االأمــثــلــة 
بــاإجــراءات  تتعلق  اأمـــور  يف  عليها، 
التعيني،  مــثــل  الــعــامــة  الــوظــيــفــة 
النقل، الندب، الرتقية واالإجازات 
وغـــريهـــا مـــن االأمـــــــور الـــتـــي تهم 

موظفي احلكومة االحتادية.
الــهــيــئــة  اأن  الـــ�ـــشـــويـــدي،  وذكـــــــرت 
االحتـــــاديـــــة لــــلــــمــــوارد الــبــ�ــشــريــة 
احلــكــومــيــة حــريــ�ــشــة عــلــى توفري 
اأعـــــلـــــى مـــ�ـــشـــتـــويـــات اجلــــــــــودة يف 
اخلـــدمـــات الــتــي تــقــدمــهــا، ويــاأتــي 
اإ�شرتاتيجية  روؤيــــة  اإطــــار  يف  هـــذا 
وا�ــشــحــة جلــعــل جتــربــة احلكومة 
الـــذكـــيـــة واحــــــــدة مــــن الـــتـــجـــارب 
الــعــامل مبا  الــرائــدة على م�شتوى 
التناف�شية  معايري  تعزيز  ي�شمن 
واالبتكار التي تتمتع بها االإمارات 
اأن  اإىل  املــجــاالت، الفــتــة  يف جميع 
اختيار احلاالت الدرا�شية التي مت 
ت�شمينها يف الرنامج االإلكرتوين 
، جـــاء بــنــاء عــلــى قــائــمــة االأ�ــشــئــلــة 
االأكــــر �ــشــيــوعــا الــتــي تـــرد الهيئة 

مــن مــوظــفــي الــــــوزارات واجلــهــات 
االحتادية.

اأهم ما  اأن  اإىل  ال�شويدي،  واأ�شارت 
ميــيــز الــرنــامــج االإلـــكـــرتوين هو 
ب�شكل  املعلومة  تقدمي  اإىل  �شعيه 
مــ�ــشــوق يــكــ�ــشــر اجلـــمـــود يف املــــادة 
الطرح  يف  تب�شيط  مع  القانونية، 
االأ�شئلة  اإىل  م�شتنداً  واملــحــتــوى، 
اإىل  الــــواردة  القانونية  واحلــــاالت 

الهيئة خالل ال�شنوات االأخرية.
مـــن جــانــبــه اأكـــــد دملـــــوك املــهــريي 
والــ�ــشــوؤون  ال�شيا�شات  اإدارة  مدير 
النظام  اأن  الــهــيــئــة،  يف  الــقــانــونــيــة 
على  للت�شهيل  ي�شعى  االإلــكــرتوين 
مـــوظـــفـــي احلـــكـــومـــة االحتــــاديــــة 

ومتــكــيــنــهــم مــــن قــــانــــون املـــــــوارد 
الــبــ�ــشــريــة والئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة 
ن�شر  يف  ي�شاعد  مــا  �شل�س،  ب�شكل 
الــوعــي حــولــهــمــا، يف ظــل م�شاعي 
اإىل  خدماتها  حتويل  نحو  الهيئة 

اإلكرتونية ذكية.
وذكر املهريي، اأن برنامج التدريب 
ــــى الــــالئــــحــــة  االإلـــــــــكـــــــــرتوين عــــل
الب�شرية  املوارد  التنفيذية لقانون 
يف احلكومة االحتادية ينق�شم اإىل 
م�شتويني، االأول مبتدئ، ويحتوي 
�ــشــوؤااًل، والــثــاين متقدم،   20 على 
وفــيــه قـــرابـــة 80 �ــــشــــوؤااًل وحــالــة 

درا�شية.
واأ�ـــشـــار املــهــريي، اإىل اإنـــه بــاإمــكــان 

مـــوظـــفـــي الــــــــــــــوزارات واجلــــهــــات 
االحتـــاديـــة الــراغــبــني بــااللــتــحــاق 
بـــالـــرنـــامـــج اجـــتـــيـــاز املــ�ــشــتــويــني 
�ــشــهــر  الـــتـــدريـــبـــيـــني يف غـــ�ـــشـــون 
امل�شتوى  يف  الت�شجيل  تــاريــخ  مــن 
اجــتــيــاز الرنامج  املــبــتــدئ، وعــنــد 
مينح امل�شاركون �شهادة تفيد بذلك 
من قبل الهيئة االحتادية للموارد 

الب�شرية احلكومية. 
وتــخــلــل حــفــل اإطـــــالق الــرنــامــج 
عـــر�ـــس تــقــدميــي الأهـــــم ممــيــزات 
الــرنــامــج واآلـــيـــة الــو�ــشــول اإلــيــه 
قــدمــتــه ح�شة  فــيــه  والــتــ�ــشــجــيــل 
الـــقـــايـــدي تــنــفــيــذي ا�ــشــتــ�ــشــارات 
اأ�ــشــارت  حيث   ، الهيئة  يف  قانونية 

االنتماء وحب الوطن والدفاع عنه 
بالدماء واالرواح من اجل ان تبقي 

علم الدولة عالياً خفاقاً.
فاطمة �شالح �شمحان  وقالت 
مـــديـــرة مـــدر�ـــشـــة اأبـــــي بــنــت كعب 
راأ�س اخليمة  االأ�شا�شي يف  للتعليم 

:
احــتــفــالــيــة ) يـــوم الــعــلــم ( مــبــادرة 
رائــــعــــة ونـــحـــن دائــــمــــا نــحــتــفــل يف 
ب�شكل  الــدولــة  علم  برفع  املدر�شة 
الـــ�ـــشـــيء اجلـــمـــيـــل يف  ، و  مــبــتــكــر 
على  تقت�شر  ال  اأنــهــا  ال�شنة  هـــذه 
بــل ت�شمل  املــوؤ�ــشــ�ــشــات احلــكــومــيــة 
املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات اخلــــا�ــــشــــة كــــذلــــك ، 
املنا�شبات  هــذه  مبثل  نعتز  ونحن 
واالحــتــفــاالت الــتــي تــر�ــشــخ تــاريــخ 
اأبــنــائــنــا الطلبة  نــفــو�ــس  بــالدنــا يف 

والوالء للوطن .
اأمــــــــا بــــــدر رمــــ�ــــشــــان احلـــو�ـــشـــنـــي 
للتعليم  الــرفــيــعــة  مــدر�ــشــة  مــديــر 
منطقة  يف  والـــثـــانـــوي  االأ�ــشــا�ــشــي 
الـــ�ـــشـــارقـــة الــتــعــلــيــمــيــة، فــيــقــول : 
الوطنية  القيم  تعزز  املــبــادرة  هــذه 
وكذلك  الوطنية  الهوية  وتر�شخ 
الرتبية  وزارة  اإ�شرتاتيجية  حتقق 
الوطنية  القيم  ن�شر  يف  والتعليم 
املزيد  اإىل  الطلبة  يتعرف  وبحيث 
اإىل  لفت  فيما  العلم،  اأهمية  مــن 
اليوم  هــذا  يف  �شتقوم  مدر�شته  اأن 
بـــتـــوزيـــع نـــ�ـــشـــرات حتــــوي قــوانــني 
الــعــلــم عــلــى الــطــالب ورفـــع العلم 
وتــوزيــع االأعــــالم وبــاالإ�ــشــافــة اإىل 

اأر�شنا  على  املــعــوذات  فلنقراأ  األــقــاً 
نعمة  يف  فنحن  وقــيــادتــنــا  واأمــنــنــا 

تغبطنا عليها �شعوب االأر�س .
وتــوؤكــد : نــحــن كــرتبــويــني نحمل 
الوطنية  القيم  تعزيز  م�شوؤولية 
الــوطــنــي حـــول القائد  والــتــالحــم 
ويف حــب االإمــــــارات ، ونـــوؤكـــد اأنــنــا 
دولــــة حــ�ــشــارة ال بـــد الأبــنــائــنــا اأن 
انطالقا  ويعملوا  بــذلــك  يــوؤمــنــوا 
من هذا الفكر ويرتجموه اأخالقاً 
و�ـــشـــلـــوكـــاً واحــــــرتامــــــاً ووطـــنـــيـــًة 
مــقــدرات  عــلــى  للحفاظ  تــدعــوهــم 
الوطن ومنجزاته ، وفكراً تناف�شياً 
تــكــرمي  مـــنـــ�ـــشـــات  اإىل  يـــدفـــعـــهـــم 

االأوائل يف كل جمال .

اليوم الوطني
قـــال عــبــد الــبــا�ــشــط حمــمــد اأمـــني 
للتعليم  ال�شعيدية  مدر�شة  مدير 
دبي  منطقة  يف  للبنني  االأ�ــشــا�ــشــي 
التعليمية بناًء على توجيهات �شمو 
ال مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الــوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بداأت 
لالحتفال  اال�شتعداد  يف  املــدر�ــشــة 
العزيزة  الوطنية  املنا�شبة  بــهــذه 
الوطني  الــيــوم  وهـــي  قلوبنا  عــلــى 
لــلــعــلــم ، وبـــــداأت االحـــتـــفـــاالت من 
خـــالل االإذاعــــــة املــدر�ــشــيــة بــاإلــقــاء 
واأهمية  املنا�شبة  هذه  على  ال�شوء 
العلم والذي يرمز اإىل عزة ال�شعب 
قوته ووحدته وهو م�شدر الفخر 

ذكـــــرى وطــنــيــة تــــرددهــــا الــقــلــوب 
وتتناقلها االأجيال .. وهي مبنا�شبة 
تويل والدنا ال�شيخ خليفة بن زايد 
ـ  ورعــــاه  .. حــفــظــه اهلل  نــهــيــان  اآل 
 .. مقاليد احلكم لدولة االمــارات 

والأن العلم رمز قوتنا .
العلم  يــوم   ( احتفالية  اأن  وذكــرت 
بع�س  لقادتنا  لــرد  فر�شة  تعد   )
اجلميل من عطاياهم علينا ونحن 
بــدورنــا كــرتبــويــني نــدعــو طالبنا 
دائــــمــــاً اىل االعــــتــــزاز بــوحــدتــنــا ، 
ونـــعـــزز لــديــهــم الـــــوالء واالنــتــمــاء 
ونحثهم   ) العلم   ( الــوطــن  لــرمــز 
به  تليق  التي  االأمــاكــن  لو�شعه يف 
، واأن يكون عالياً خفاقاً ترنو اإليه 
به  تزهو  و�شاخماً   .. الهامات  كــل 

االنف�س واالأرواح .

�سفراء المارات
واأ�شاف على خليفة ال�شعايل رئي�س 
ق�شم االأن�شطة والبيئة املدر�شية يف 
هذه   : التعليمية  عجمان  منطقة 
الوطن  وحـــدة  عــن  تعر  املنا�شبة 
ووحــدة ابــنــاءه واأرا�ــشــيــه و الدفاع 
وبــذل  والت�شحية  مكت�شباته  عــن 
نــكــون  وان  الــتــنــمــيــة،  يف  اجلـــهـــد 

�شفراءاً لهذه الدولة الفتية .
الوطن  هيبة  رمــز  العلم   : وذكـــر   
قوتها  و�شعار  الدولة  عزة  وعنوان 
وا�ــشــتــقــاللــهــا ويف �ــشــبــاح كـــل يــوم 
يــقــف الـــطـــالب لــتــحــيــة الــعــلــم يف 
�ـــشـــاحـــة املــــدر�ــــشــــة بــــهــــدف غــر�ــس 

، وهــنــاك بــرامــج مكثفة تــبــداأ من 
الــيــوم وملــــدة ا�ــشــبــوع مــنــهــا بــرامــج 
كذلك  اأمـــورهـــم  واأولـــيـــاء  للطلبة 
زيارات منزلية توعوية بخ�شو�س 
حب الوطن وكيف نخل�س الأر�شنا 
وقادتنا من خالل االهتمام باالأبناء 

الأنهم القدوة مل�شتقبل زاهر .

فكر متح�سر
الطنيجي  عـــبـــداهلل  حــ�ــشــه  قــالــت 
مديرة مدر�شة مرمي النموذجية : 
يوم العلم هو يوم االحتفاء بتويل 
بن  خليفه  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان مقاليد احلكم ،كما 
اأر�ــس  اأن  يــوم يعزز يف نفو�شنا  اأنــه 
االإمارات خ�شبة وولود فزايد طيب 
اهلل ثراه رحل لكنه باٍق يف قيادات 
ت�شربت منهجه وحبه الأبناء �شعبه 
الــذي  وخـــري دلــيــل خليفة اخلـــري 

ن�شري اليوم جنوٌد حتت رايته 
العلم  بــيــوم  ت�شميته  واأ�ـــشـــافـــت: 
وامل�شري  الوحدة  قيم  توؤكد  جاءت 
املــ�ــشــرتك وهــــذه قــيــم ال يــجــب اأن 
واحــده  منا�شبة  على  حــكــراً  تبقى 
بل احتفاوؤنا بالعلم يجب اأن يكون 
توجهاتنا  تــوؤكــد  دائــمــة  ممــار�ــشــة 
وتوؤكد  وقائدنا  الحتــادنــا  ووالئــنــا 
رمـــز حت�شرنا  هــو  الــعــلــم  هـــذا  اأن 
بــالــتــاأكــيــد هــو فكر  الــتــوحــد  ففكر 
موعد  وقـــرب   . بــجــداره  متح�شر 
هــــذا الـــيـــوم مـــن الـــيـــوم الــوطــنــي 
اأعــيــاد قلوبنا  اإىل  اأ�ــشــاف  لــلــدولــة 

حما�شرة عن تاريخ العلم .

النتماء والتقدير
وتوؤكد مرمي عبيد الغربي مديرة 
الــثــانــوي  للتعليم  املــعــال  مــدر�ــشــة 
الــقــيــويــن  اأم  مــنــطــقــة  يف  لــلــبــنــات 
العلم  يوم  احتفالية  اأن  التعليمية 
مـــن �ــشــاأنــهــا تــعــزيــز اأهــــم الــنــقــاط 
كالوالء  الوطنية  للقيم  االأ�شا�شية 
املوؤ�ش�شني  دور  وتقدير  واالنــتــمــاء 
بتاأ�شي�س  التذكري  اإىل  باالإ�شافة   ،
هــــذه الـــدولـــة وواجـــبـــنـــا اجتــاهــهــا 
و�ـــشـــوف نـــقـــوم يف يــــوم االحــتــفــال 
عن  فــ�ــشــاًل  خــا�ــس  ب�شكل  بتحية 
تــنــفــيــذ اأنــ�ــشــطــة مــتــنــوعــة الإجنـــاح 

ذلك اليوم . 
واأ�ــــشــــار �ــشــيــف خــمــيــ�ــس املـــزروعـــي 
مدير مدر�شة وادي احللو للتعليم 
بع�س  اإىل  والـــثـــانـــوي،  اال�ــشــا�ــشــي 
املدر�شة  �شتنفذها  التي  االأن�شطة 
يف يوم العلم، منها : ن�شاط االإذاعة 
املدر�شية من خالل طابور ال�شباح 
من  املنا�شبة  هــذه  تفعيل  واأي�شا   ،
خالل �شبكات التوا�شل االجتماعي 
وخارجها  املدر�شة  داخــل  املتنوعة 
املجتمعية  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات  ودعـــــوة   ،
اإىل  للم�شاركة يف احياء هذا اليوم 
جانب دعوة املعلمني للحديث حول 
واحــرتامــه  الوطني  العلم  اأهمية 
ينم عن احرتام الوطن وروؤ�شاءها 
الدولة  اأعــالم  تكثيف  اإىل جانب   ،
مرفرفة عالية يف �شاحات املدر�شة 

عبدالبا�شط  واأ�شاف   ، واالحــرتام 
املـــقـــامـــة يف  الـــفـــعـــالـــيـــات  ان هـــــذه 
من  االأول  حتى  �شت�شتمر  املدر�شة 
�شاحب  دعـــوة  على  بــنــاًء  دي�شمر 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
اأن  عبدالبا�شط  واو�ــشــح   ، مكتوم 
لدى  ير�شخ  العلم  بيوم  االحتفال 
الطلبة حب الوطن وتعزيز الهوية 
الوطنية وغر�س االنتماء للوطن .

اإكمال امل�سرية
واأ�ــشــافــت عــائــ�ــشــة املــطــوع مــديــرة 
النموذجية مبنطقة  املنار  مدر�شة 
دعـــوة  ان   ، الــتــعــلــيــمــيــة  الــ�ــشــارقــة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
بيوم  لالحتفال  مكتوم  اآل  را�ــشــد 
العلم لها مكانة خا�شة يف قلوبنا ملا 
ميثله العلم من وحدة وقوة حيث 
الذين  الــدولــة  موؤ�ش�شي  نن�شى  ال 
رفـــعـــوا الــعــلــم عــالــيــا خــفــاقــا فمن 
واجبنا اإكمال امل�شرية وجعل العلم 
عاليا يف جميع املحافل واأن نغر�س 
يف نــفــو�ــس اأبـــنـــائـــنـــا حـــب الــوطــن 
بــداأت  وقــد   ، اأجله  والت�شحية من 
�شت�شتمر  والتي  فعالياتها  املدر�شة 
دي�شمر  مـــن  االأول  الـــيـــوم  حــتــى 
تنفذها  جـــداريـــة  لـــوحـــات  بــر�ــشــم 
طالبات املدر�شة معرة عن الوطن 
كــم متــت اقــامــة معر�س تــراثــي يف 
املدر�شة ، باالإ�شافة اإىل تخ�شي�س 
بهذه  لالحتفال  املدر�شية  االإذاعــة 
وطنية  م�شابقات  وطــرح  املنا�شبة 
يومي  ب�شكل  واملدر�شات  للطالبات 
،وذكرت عائ�شة اأنه يف يوم االربعاء 
ــاعــة 12  �ــشــيــتــم رفــــع الــعــلــم الــ�ــش
ظــهــرا امــتــثــااًل لــلــدعــوة الــكــرميــة 
التي وجهها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد رعاه اهلل .
الــفــردان   ومــن جانبه ذكــر جعفر 
للتعليم  املــهــلــب  مـــدر�ـــشـــة  مـــديـــر 
التعليمية  دبي  مبنطقة  اال�شا�شي 
اإن املــدر�ــشــة ر�ـــشـــدت عـــدة بــرامــج 
العلم  بــيــوم  لالحتفال  وفــعــالــيــات 
دور  لها  الوطنية  املنا�شبات  فهذه 
كبري يف تعزيز حب الوطن وتعزيز 
للقيادة  والـــوالء  الوطنية  الهوية 

الر�شيدة .

�سرطة ال�سارقة تلقي القب�س على ايراين بتهمة �سرقة ال�سيارات
•• ال�صارقة-الفجر:

يف اإطار جهودها للحد من الظواهر ال�شلبية واجلرائم ومالحقة و�شبط مرتكبيها 
اأجهزة التحريات واملباحث اجلنائية بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة من  متكنت 

�شبط )ح�شن ، �س ،غ ( يحمل اجلن�شية االيرانية بتهمة �شرقة ال�شيارات .
باإمارة  ال�شامل  البحرية  �شرطة  ملركز  بالغني  ورود  ايل  الواقعة  تفا�شيل  وتعود 
اأ�شخا�س تعر�شت مركباتهم لل�شرقة من قبل جمهولني بعدة  ال�شارقة تقدم بها 

مناطق تابعة الإمارة ال�شارقة.
وعــلــى �ــشــوء الــبــالغــات مت ت�شكيل فــريــق اأمــنــي مــن اجــهــزة الــتــحــريــات واملــبــاحــث 
، وبعد البحث والتحري  ال�شرقات و�شبط اجلناة  اجلنائية لك�شف مالب�شات تلك 

الفريق  متكن  اجلناة  قبل  من  املتبع  اجلرمي  اال�شلوب  وحتديد  املعلومات  وجمع 
ال�شبهات  حوله  حتوم  االيرانية  اجلن�شية  من  ب�شخ�س  اال�شتباه  يف  املكلف  االمني 
ويتوقع بان له �شلة بتلك ال�شرقات ،وبتكثيف اجلهود املبذولة وربط االدلة التي 
تو�شل اليها الفريق املكلف للعثور على احدى ال�شيارات امل�شروقة مب�شاعدة مالكها 
بعد ان متكن من التعرف عليها �شدفة حلظه مروره بجانب اأحد املراكز التجارية 
باأخرى  اال�شلية  با�شتبدال لوحاتها  الرغم من قيام اجلاين  ال�شارقة على  باإمارة 
ابعاد ال�شكوك من حوله ل�شمان عدم تعر�شه لعراقيل من  مزورة حماوال بذلك 
�شاأنها ان تك�شف اأمره وباتخاذ التدابري االمنية الالزمة مت اإلقاء القب�س عليه وهو 
يهم بقيادة املركبة امل�شروقة ومبواجهته بالتهم املن�شوبه اليه اعرتف مبا ن�شب اليه 
كا�شفا عن قيامة ب�شرقة مركبة اخرى بعد ان ركنها �شاحبها يف احد املواقف العامة 

مبنطقة النهدة التابعة الإمارة ال�شارقة مر�شدا عن مكان اخفائها، وبناء عليه ، مت 
توقيفه واإحالته اىل النيابة العامة يف امارة ال�شارقة.

ال�شارقة جمددا جميع ا�شحاب املركبات ب�شرورة  وحذرت القيادة العامة ب�شرطة 
ال�شرقات بعدم ترك مركباتهم يف اماكن معزولة  اخذ احليطة واحلــذر �شد هذه 
ابوابها  والتاأكد من قفل  �شبه معدومة  االنــارة  بها  التي تكون  الرملية  وال�شاحات 
باإحكام لعدم منح �شعفاء النفو�س فر�شة ل�شرقتها ومطالبة اجلمهور بالتعاون مع 
اجلهات االمنية واالإبالغ فوراً عن اي ن�شاط ي�شتبه باأنه يتعلق ب�شرقة ال�شيارات من 
خالل التوا�شل الدائم مع �شرطة ال�شارقة عر قنوات االت�شال االأمن التي وفرتها 
اأو  لهذا الغر�س ومن بينها خدمة جنيد على الهاتف املجاين رقم )800151( 

االت�شال على الرقم )999( 

ح�سة الطنيجي عبد البا�سطمرمي الغربي ال�سعايل اأمنة املال

لئحة املوارد الب�سرية يف  
اجلهات الحتادية امل�ستقلة دملوك املهريي عائ�سة ال�سويدي

لتثقيفهم قانونيا بالالئحة التنفيذية للموارد الب�سرية 

الهيئة الحتادية ت�ستهدف موظفي احلكومة بربنامج تدريبي الكرتوين
ال�سويدي: ا�ستعرا�س الإجراءات الوظيفة كالتعيني والنقل والرتقية والإجازات 

املهريي: طرح اأكرث من 100 �سوؤال لتعزيز الثقافة القانونية ملوظفي احلكومة الحتادية
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غرفة ال�سارقة تبحث واقع العمل مع ممثلي قطاع الدراجات املائية وقوارب النزهة يف خورفكان
واالإ�شرتاتيجيات  ال�شرقية  املنطقة  يف  االقت�شاد  بتطوير 
ودعم التوجهات امل�شتقبلية وامل�شاريع التنموية. وا�شتعر�س 
النمو  عملية  تــواجــه  التي  والتحديات  املــعــوقــات  احل�شور 
الــتــجــارب  مــن  وعــــددا  الفنية  بــاجلــوانــب  املتعلقة  �شيما  ال 
الناجحة واالأفكار اجلديدة التي من �شاأنها اإنعا�س احلركة 
ال�شرقية عامة ومدينة  املنطقة  االقت�شادية وال�شياحية يف 
اأهمية تنظيم مثل هذه  واأكــد االجتماع   . خورفكان خا�شة 
العمل  واقــع  اإىل  التعرف  يف  فعال  دور  من  لها  ملا  اللقاءات 
اآلية  وو�شع  العمل  �شري  تواجه  قد  التي  املعوقات  وتذليل 
ت�شاهم يف تــوفــري الــدعــم االقــتــ�ــشــادي �ــشــواء كــان مــاديــا اأو 
معنويا لتحقيق اأف�شل النتائج واالرتقاء نحو اإقت�شاد ناجح 

يكون عامل جذب لال�شتثمار وال�شياحة يف االإمارة. 

•• خورفكان-وام:

بــحــثــت غـــرفـــة جتـــــارة و�ــشــنــاعــة الــ�ــشــارقــة - فــــرع مــديــنــة 
الدراجات  العمل مع ممثلي قطاع  واقــع  ام�س   - خورفكان 
املائية وقوارب النزهة يف املدينة. كما مت خالل اللقاء الذي 
تقدمها  التي  والت�شهيالت  باخلدمات  التعريف  اإىل  يهدف 
املــنــتــ�ــشــبــني..تــبــادل وجــهــات النظر  اأعــ�ــشــائــهــا  اإىل  الــغــرفــة 
والــتــعــرف عــلــى مــرئــيــات ومــقــرتحــات االأعــ�ــشــاء املنت�شبني 
العمل  اآليات  ت�شهم يف تطوير  اأن  �شاأنها  والتي من  للقطاع 
تتنا�شب  خــدمــات  تــقــدمي  ي�شهل  دورهــــا ومبـــا  مــن  وتــعــزز 
اإىل  الغرفة  من  �شعيا  واأي�شا  القطاع  هذا  عمل  طبيعة  مع 
عقد لقاءات مبا�شرة بني عمالئها وممثلي اجلهات املعنية 

بــالــقــطــاعــات االقــتــ�ــشــاديــة . حــ�ــشــر الــلــقــاء خــلــيــل حممد 
املن�شوري مدير اإدارة �شوؤون الفروع يف الغرفة ووفد �شرطة 
ق�شم  رئي�س  املرزوقي  الرائد عبيد  ال�شرقية مثلها  املنطقة 
االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  ومــن جانب  والــدوريــات  املـــرور 
ومن  بــاالإنــابــة  خــورفــكــان  فــرع  رئي�س  النقبي  �شعيد  طـــارق 
جانب بلدية خورفكان وفد مثله �شامل الظنني رئي�س ق�شم 
حماية امل�شتهلك وم�شتثمرو قطاع الدراجات املائية وقوارب 
وجهات  املجتمعون  وتــبــادل  خــورفــكــان.  مدينة  يف  الــنــزهــة 
النظر حول عدد من امل�شائل ذات العالقة بقطاع الدراجات 
تقدمها  التي  الت�شهيالت  ونوعية  النزهة  وقـــوارب  املائية 
جمموعة  اإىل  اإ�شافة  القطاع  الأ�شحاب  احلكومية  الدوائر 
ال�شلة  ذات  الق�شايا  تتناول  الــتــي  الرئي�شية  املــحــاور  مــن 

احتفاء بيومه ال�سنوي

الوطني للوثائق والبحوث يقدم وثائق وتفا�سيل حول علم الإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

عــنــدمــا رفـــع عــلــم دولــــة االإمـــــارات 
مــــرة  الأول  املــــتــــحــــدة  الــــعــــربــــيــــة 
دي�شمر  مــن  الــثــاين  يــوم  �شبيحة 
احتادية  دولــة  قيام  1971معلناً 
ولــــيــــدة، تـــ�ـــشـــاءل الــــكــــثــــريون عــن 
واأبعاده، وق�شة  العلم  األــوان  معنى 

ت�شميمه.
واملركز الوطني للوثائق والبحوث 
ب�شفته  الــرئــا�ــشــة  �ـــشـــوؤون  بـــــوزارة 
االأر�ــشــيــف الــوطــنــي لــلــدولــة يوثق 
بني مقتنياته �شّر ظهور هذا العلم، 

وتفا�شيل عن موا�شفاته الفنية.
املركز  يف  املتوفرة  الوثائق  وح�شب 
العربية  االإمـــارات  لدولة  الوطني 
املــتــحــدة، فــاإنــه يف يـــوم الــثــاين من 
– بـــاإذن  لــه  املــغــفــور  دي�شمر رفـــع 
اآل  �شلطان  بــن  زايـــد  ال�شيخ  اهلل- 
نــهــيــان اأول عــلــم لــدولــة االإمــــارات 
العربية املتحدة معلناً ميالد دولة 
هــذا  ليبقى  �ــشــيــادة،  ذات  م�شتقلة 
وقوته،  للوطن  خالداً  رمــزاً  العلم 

ورفعته وهويته.
يج�شد  وطنياً  رمــزاً  العلم  كان  وملا 
طــمــوحــات واآمــــــال الــ�ــشــعــب؛ فـــاإن 
اأعــــلــــنــــت يف �ــشــحــيــفــة  مـــ�ـــشـــابـــقـــة 
االحتـــــاد لــتــ�ــشــمــيــم عــلــم االحتـــــاد، 
يقول  الــعــلــم  ت�شميم  قــ�ــشــة  وعـــن 
املعينة:  اهلل  عبد  �شعادة  م�شممه 

حالة من القلق واللهفة واالنتظار 
اإىل اللحظة التي �شيتم فيها اإعالن 
مــعــرفــة  واإىل  االإمـــــــــــارات،  احتــــــاد 
مــ�ــشــري الــتــ�ــشــامــيــم الــتــي قــدمــهــا 
للم�شابقة، وبعد اأيام قليلة اأخرين 
ع�شو يف جلنة حتكيم امل�شابقة باأنه 
اأحــــد الــتــ�ــشــامــيــم التي  مت اخــتــيــار 
قدمتها يف الت�شفية النهائية التي 
اختارتها اللجنة املعنية واقت�شرت 

على ب�شعة ت�شاميم فقط.
ويــ�ــشــيــف املــعــيــنــة: تـــطـــورت حــالــة 
التلهف لدي ف�شرت اأنتظر ب�شغف 
الت�شاميم  عــر�ــس  وتــقــرر  وقــلــق، 
املـــخـــتـــارة مـــن قــبــل الــلــجــنــة على 
الختيار  لــالحتــاد  االأعــلــى  املجل�س 
اأحـــدهـــا، وبــقــي االأمــــر مــعــلــقــاً دون 
االإعـــــــالن عـــن الــتــ�ــشــمــيــم الــفــائــز 
انــتــظــاراً الإعـــالن احتـــاد االإمــــارات، 
واأنــــا  اأمن  مل  االإعـــــــالن  لــيــلــة  ويف 
وعندما  املــ�ــشــابــقــة،  نتيجة  اأنــتــظــر 
الباكر  ال�شباح  يف  ذهبت  تعلن  مل 
اأول  اأرى رفـــع عــلــم االحتــــاد  حــتــى 
مرة، وعندما راأيت العلم مل اأ�شدق 
نــفــ�ــشــي، وظــلــلــت واقـــفـــٌا اأكــــر من 
األوانه،  اإليه، واأدقق يف  اأنظر  �شاعة 
ومل يهداأ يل بال اإال يف اليوم الثاين 
عـــنـــدمـــا نـــ�ـــشـــرت جــــريــــدة االحتـــــاد 

�شورة العلم.
اأنه  املعينة  اهلل  عبد  �شعادة  ويوؤكد 
اختار األوان علم الدولة على �شوء 

بــيــت الــ�ــشــعــر الــــذي قــالــه الــ�ــشــاعــر 
�شفي الدين احللي:

 بي�س �شنائعنا خ�شر مرابعنا �شود 
وقائعنا حمر موا�شينا

االأعــمــال  هــي  ال�شنائع  اأن  واملعنى 
التي متيل للّر واملعروف واخلري، 
ويــرمــز لــهــا الــلــون االأبــيــ�ــس. اأمــا 
الــوقــائــع فــهــي املــعــارك واحلــــروب، 
واملرابع  االأ�شود.  اللون  لها  ويرمز 
هـــي االأرا�ــــشــــي الــوا�ــشــعــة املــعــطــاء، 
ويـــــرمـــــز لـــهـــا الـــــلـــــون االأخــــ�ــــشــــر. 
ــــي هــــي الـــ�ـــشـــيـــوف الــتــي  واملــــوا�ــــش
ــبــتــهــا دمـــــــاء االأعــــــــــــداء بــعــد  خــ�ــش
االنت�شار عليهم، ويرمز لها اللون 

االأحمر.
امل�شابقة  جــائــزة  �شعادته  يتذكر  و 
الـــتـــي ا�ــشــتــلــمــهــا حـــيـــنـــذاك وكــانــت 
تعتر  وكــانــت  ريــــال،  اآالف  اأربـــعـــة 
اإال  الــفــرتة،  تــلــك  يف  كــبــريا  مبلغاً 
اأنــــهــــا مل تـــكـــن تــعــنــي لــــه الــكــثــري 
باملقارنة مع �شعادته باختيار العلم 
الذي �شممه، وهو يرمز اإىل دولة 
االإمــارات العربية املتحدة؛ الوطن 
املــ�ــشــتــقــل والــعــزيــز عــلــى اجلــمــيــع، 

ويرمز ل�شيادة البالد ورفعتها.
فنية  موا�شفات  االإمــاراتــي  وللعلم 
الــ�ــشــكــل،  م�شتطيل  فــهــو  خــا�ــشــة؛ 
طـــولـــه �ــشــعــف عـــر�ـــشـــه، ويــنــقــ�ــشــم 
اللون  م�شتطيلة،  اأق�شام  اأربعة  اإىل 
االأحــــمــــر بــعــر�ــس الـــعـــلـــم، ويـــاأخـــذ 

ربـــع مــ�ــشــاحــة الــعــلــم، وهـــو يــجــاور 
الــ�ــشــاريــة. ثــم الــلــون االأخــ�ــشــر يف 
االأعــــلــــى، واالأبـــيـــ�ـــس يف الــو�ــشــط، 

واالأ�شود يف االأ�شفل.
الــعــلــم فقد  مــكــانــة  اإىل  وبــالــنــظــر 
تــفــ�ــشــل �ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس الـــــدولـــــة، رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس 
)يوم  باعتماد  دبــي  الـــوزراء، حاكم 
�شنوية،  وطــنــيــة  كمنا�شبة  الــعــلــم( 
تزمناً  االإمـــارات  �شعب  بها  يحتفل 
مــع االحــتــفــال بــيــوم تــويل �شاحب 
اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نــهــيــان، رئــيــ�ــس الــــدولــــة، مــقــالــيــد 

احلكم يف الثالث من نوفمر.
الن�شب  اإىل  هــنــا  االإ�ـــشـــارة  وجتـــدر 
ترتفع  التي  ال�شارية  اأو  التذكاري، 

دار  مــبــنــى  يف  مـــــرتاً   120 حــتــى 
االحتــــاد قــ�ــشــر الــ�ــشــيــافــة يف دبــي، 
والتي كانت من تخطيط املهند�س 
احل�شن  اأبو  الر�شا  عبد  االإماراتي 
لريتفع علم الدولة عليها، �شاهداً 
على ميالد دولة االإمارات العربية 
واأربعني  اثنني  قرابة  قبل  املتحدة 
عاماً، حيث اجتمعت االإمارات حتت 

راية واحدة.
ويــبــقــى عــلــم االإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
املتحدة عنوان وطن و�شعب، وق�شة 
والء وانتماء لدولة االحتاد ورمزاً 
يــــروي حكاية  الــوطــنــيــة،  لــلــهــويــة 
وطـــــن وانــــتــــمــــاء �ـــشـــعـــب، ولـــذلـــك 
ا�شتحق من املركز الوطني للوثائق 
والــبــحــوث الــــذي ميــثــل االأر�ــشــيــف 
الوطني للدولة اأن يوثق تاريخه.   

بداأ اهتمامي بت�شميم العلم بعدما 
قــــراأت اإعـــالنـــاً يف جــريــدة االحتـــاد 
اإعــالن قيام  قبل نحو �شهرين من 
دولــة االإمـــارات، وكــان االإعــالن من 
الـــديـــوان االأمـــــريي بــالــتــعــاون مع 
اأبوظبي  دائــرة االإعــالم يف حكومة 

علم  لت�شميم  م�شابقة  طـــرح  عــن 
امل�شاركة  االحتــاد، وحينذاك قررت 
�شتة  بــعــمــل  وقـــمـــت  ــابــقــة،  املــ�ــش يف 
االإمــارات كما تخيلته،  مناذج لعلم 
وو�ــشــعــتــهــا يف األـــبـــوم اأر�ــشــلــتــه على 
العنوان الوارد يف االإعالن، وجتدر 

االإ�شارة هنا اإىل اأن عدد الت�شاميم 
امل�شاركة يف امل�شابقة بلغت حينذاك 

1030ت�شميماً. 
اإلــيــه حاله  اآلــت  مــا  املعينة  وي�شف 
منذ  امل�شابقة:  نتيجة  ينتظر  وهــو 
حلــظــة اإر�ـــشـــال الــتــ�ــشــامــيــم ع�شت 

البيئة واملحميات يف ال�سارقة ت�سارك يف معر�س الكتاب 2013
•• ال�صارقة-وام:

الدورة  ال�شارقة يف فعاليات  البيئة واملحميات الطبيعية يف  ت�شارك هيئة 
الـ 32 ملعر�س ال�شارقة الدويل للكتاب التي تنطلق غدا االأربعاء و ت�شتمر 
وتاأتي  ال�شارقة.  اك�شبو  مركز  يف  اجلـــاري  نوفمر  �شهر  مــن   16 حتى 
الثقافية  ال�شاحة  على  بفاعلية  للتواجد  الهيئة  جهود  اإطــار  يف  امل�شاركة 
هنا  للجمهور. و�شرحت  ودرا�شات  بحوث  ما هو جديد من  كل  وتقدمي 
�شيف ال�شويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة..اأن 
باأهمية  اإميانها  من  اإنطالقا  تاأتي  املعر�س  يف  الــدوريــة  الهيئة  م�شاركة 

هيئة  رئي�س  واأ�ــشــارت   . ال�شارقة  حاكم  االأعــلــى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
واملطبوعات  االإ�ـــشـــدارات  خمتلف  يت�شمن  الهيئة  جناح  اأن  اإىل  البيئة 
وبو�شرتات  وكتيبات  مطويات  من  ت�شدرها  التي  والتوعوية  التعريفية 
اإر�شادية اإ�شافة اإىل اآخر االإ�شدارات والدرا�شات املتخ�ش�شة ال�شادرة عن 
مركز حماية واإكثار احليوانات العربية املهددة باالنقرا�س . و�شيتم تقدمي 
�شرح لزوار جناح بيئة ال�شارقة عن ال�شور املعرو�شة فيه والتي متثل اأبرز 
ال�شارقة مثل �شور حممية الظليماء  التابعة الإمارة  املحميات الطبيعية 
والتنوع  القرم وحممية جزيرة �شري بونعري  واأ�شجار  و حممية احلفية 
ومــرجــان  و�شالحف  بحرية  وطــيــور  طبيعية  نباتات  مــن  فيها  احلــيــوي 

الدين  عليه  ما حثنا  اأول  فهي  واملجتمع  الفرد  ودورهــا يف حياة  القراءة 
خلق  الــذي  ربــك  با�شم  اإقـــراأ  وتعاىل  �شبحانه  بقوله  احلنيف  االإ�شالمي 
نظرا الأنها تزود االأفراد باخلرات وتنمي مداركهم واجتاهاتهم الفكرية 
اإىل م�شاف الدول املتقدمة.  وتوجهها نحو خدمة املجتمع واالرتقاء به 
الكلمة  واأكــدت �شرورة الرتكيز على فئة االأطفال وال�شباب وغر�س حب 
مهارات  بتعليمهم  �شليما  بناء  بنائهم  نحو  والعمل  نفو�شهم  يف  املقروءة 
واملعار�س  باملحافل  واالهتمام  املكتبات  ون�شر  احلديثة  القراءة  واأ�شاليب 
واالأن�شطة الثقافية. واأ�شادت بالتقدم امللحوظ الذي ي�شهده املعر�س عاما 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دعم  بف�شل  عام  بعد 

املحميات  املعر�س عن  اأيــام  اأفــالم وثائقية طوال  بجانب تقدمي عرو�س 
ال�شحراء  منتزه  ي�شمها  التي  والرتفيهية  التعليمية  واملراكز  الطبيعية 
عن  للباحثني  قيمة  كتب  عر�س  اجلناح  فعاليات  وتت�شمن  ال�شارقة.  يف 
التنوع احليوي يف بيئات �شبه اجلزيرة العربية وجهود اإمارة ال�شارقة يف 
يف  يوم  ق�شة  اإىل  باالإنقرا�س..اإ�شافة  املهددة  احليوانات  واإكثار  حماية 
ال�شحراء والتي حتكي عن عائلة قامت برحلة ترفيهية يف ربوع �شحراء 
دولة االإمــارات تعرفت خاللها على القيم واالآداب و كيفية احلفاظ على 
على  واملحافظة  للتخييم  ال�شليم  املــكــان  اختيار  وكيفية  الــريــة  البيئة 

نظافة املكان بعد االإنتهاء من الرحلة. 

تغطي جانبا معرفيا وثقافيا مهما يف تاريخ الإمارات

اإ�سدار اأول مو�سوعة مل�ساجد الإمارات برعاية موؤ�س�سة احلبتور اخلريية
احلبتور: �سرن�سل ن�سخًا منها للجامعات العريقة يف اأمريكا وبريطانيا وموؤ�س�سات بالدولة

••  دبي- حم�صن را�صد 

اأعـــلـــنـــت مـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة خـــلـــف اأحـــمـــد 
احلــــبــــتــــور لــــالأعــــمــــال اخلـــرييـــة 
�شحيفة البيان بدبي، عن اإ�شدار 
مو�شوعة م�شاجد االإمارات ، كاأول 
طباعة  ومت  نوعها،  من  مو�شوعة 
املوؤ�ش�شة  ل�شالح  ن�شخة   1000
ـــتـــي �ــشــتــتــوىل تـــوزيـــعـــهـــا ، مــن  ال
احلبتور  اأحــمــد  خلف  قــال  جهته 
جمــمــوعــة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
احلــبــتــور ورجـــل االأعـــمـــال، خالل 
حـــ�ـــشـــوره لـــلـــمـــوؤمتـــر الــ�ــشــحــفــي 
الــــذي عــقــد اأمـــ�ـــس لـــالإعـــالن عن 
احلبتور  موؤ�ش�شة  اأن  املــو�ــشــوعــة، 
اخلـــــرييـــــة �ـــشـــرت�ـــشـــل نـــ�ـــشـــخ مــن 
�ــشــاحــب  اإىل  املــــو�ــــشــــوعــــة  هــــــذه 
 ، واحلــكــام  الــدولــة  رئي�س  ال�شمو 
تغطي  املو�شوعة  هــذه  اأن  م�شيفا 
االإمـــارات  تــاريــخ  جانبا مهما مــن 
ن�شخ  كذلك  و�شر�شل  االإ�شالمي، 
اإىل اجلامعات العريقة يف اأمريكا 
وبــريــطــانــيــا وكـــذلـــك اجلــامــعــات 
املو�شوعة  اأن  اإىل  واأ�شار   . املحلية 
تــ�ــشــلــط الـــ�ـــشـــوء عـــلـــى الـــتـــطـــور 
ابتداء  املعماري مل�شاجد االإمارات، 
من امل�شاجد التاريخية التي تعود 
االأوىل،  االإ�شالمية  الع�شور  اإىل 
اأخــريا،  �شيدت  التي  اإىل  وو�شوال 
263 �شفحة،  املو�شوعة يف  وتقع 
 10 من  تاريخ  املو�شوعة  وتغطي 
اإىل 15 % من اإجمايل امل�شاجد 
املـــــوجـــــودة عـــلـــى مـــ�ـــشـــتـــوى دولــــة 

 6527 والبالغ عددها  االإمــارات 
املو�شوعة  اأن  اإىل  م�شجدا، م�شريا 
تناولتها  الــتــي  املــ�ــشــاجــد  اخــتــارت 
بناء على عدة معايري ، من اأهمها 
قدم امل�شجد من حيث تاريخ البناء 
واالأهــمــيــة املــعــمــاريــة الــتــي يتميز 
املو�شوعة  وتتناول  غريه،  عن  بها 

تطور م�شاجد يف االإمارات. 
رئي�س  اأحمد احلبتور  واأكــد خلف 
احلبتور،  جمموعة  اإدارة  جمل�س 
على  املو�شوعة،  مبدخل  كلمته  يف 
اأهــمــيــة هـــذا االإ�ــــشــــدار بــاعــتــبــاره 
عـــمـــال رائـــــــدا يف مــــيــــدان عـــمـــارة 
فراغا  ي�شد  االإمـــارات  يف  امل�شاجد 
ا�شتدراكه  معرفيا، كان ال بد من 
مــنــذ �ــشــنــوات طــويــلــة، مــعــربــا عن 
تلقي  مماثلة  اأعــمــال  اإىل  تطلعه 
ال�شوء على اجلوانب املختلفة من 
اأوجه التقدم واالإجناز يف االإمارات 
التي ت�شتحق عن جدارة املزيد من 
وتقدميها  بــهــا  للتعريف  اجلــهــد 
اإىل كل من يهتم بها يف االإمــارات 

وخارجها على حد �شواء.
وقـــــام بــتــاألــيــف املـــو�ـــشـــوعـــة كــامــل 
يــــو�ــــشــــف حـــ�ـــشـــني رئــــيــــ�ــــس قــ�ــشــم 
الــــرتجــــمــــة بـــ�ـــشـــحـــيـــفـــة الـــبـــيـــان 
ومـــوؤلـــف ومــرتجــم 80 كــتــابــا يف 
خمتلف جماالت املعرفة واالإبداع 
االإن�شاين، وقدم ق�شم الت�شوير يف 
الفريدة  ال�شور  جمموعة  البيان 
الـــتـــي حتــتــويــهــا املـــو�ـــشـــوعـــة، كما 
نــفــذ قــ�ــشــم الــر�ــشــوم املــعــلــومــاتــيــة 

جمموعة الر�شوم البيانية بها.

احلقائق، يف مقدمتها عدم �شحة 
اأن  تفيد  الــتــي  املنت�شرة  املعلومة 
اأقدم م�شاجد االإمارات هو م�شجد 
الــــبــــديــــة، بــيــنــمــا تـــ�ـــشـــري اأحـــــدث 
امل�شجد  اأن  اإىل  امليدانية  االأبحاث 
هو  التو�شيف  بهذا  الــذي يحظى 
الع�شور  اإىل  يــعــود  مــهــم  م�شجد 
اآثــاره  على  العثور  مت  االإ�شالمية 

يف مدينة العني.
الف�شل  مــن  املــو�ــشــوعــة  وتــتــنــاول 
، ملحات من  الثالث وحتى التا�شع 
عمارة امل�شاجد يف اأبوظبي، وحتى 
احلــقــائــق  يلتقي  حــيــث  الــفــجــرية 
هذه  حــول  تـــدور  الــتــي  االأ�شا�شية 
امل�شاجد من الناحية املعمارية، ثم 
اأبــرز مالمح  اإىل  ينتقل بعد ذلك 
يف كل اإمارة من االإمارات ال�شبع. 

املو�سوعة تدر�س م�ستقبل 
عمارة امل�ساجد بالدولة

وتقدم مو�شوعة م�شاجد االإمارات، 
يف الف�شل العا�شر واالأخري، درا�شة 
امل�شاجد  تف�شيلية مل�شتقبل عمارة 
يف الــدولــة، حيث يــتــنــاول املــوؤلــف 
الو�شعية الراهنة لعمارة امل�شاجد 
يف اإطــــــــار املــــ�ــــشــــروع الــــثــــقــــايف يف 
االإمارات ، ثم تنتقل املو�شوعة، اإىل 
درا�شة العالقة بني عمارة امل�شاجد 
والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة، ثـــم يــتــنــاول 
ويعر�س   ، امل�شاجد  عمارة  �شمات 
لـــلـــعـــالقـــة بــــني عــــمــــارة مــ�ــشــاجــد 
االإمــارات واحلداثة، ويتطرق اإىل 
للباحثني  بالن�شبة  مهمة  ق�شية 

يف جمــال الــعــمــارة، وهــي و�شعية 
املـــ�ـــشـــاجـــد الـــ�ـــشـــغـــرية يف الــبــيــئــة 
اإىل  لي�شل  االإمــــــارات،  يف  املبنية 
يف  امل�شتقبل  حتـــوالت  ا�شت�شراف 
عمارة م�شاجد االإمارات. وقدمت 
م�شتقبل  قــراءة ملالمح  املو�شوعة، 
يقدم  حيث  امل�شاجد،  هــذه  عمارة 
اأبــرزهــا  رئي�شية،  مــالمــح  ثمانية 
امل�شاجد  بــنــاء  ي�شتمر  اأال  تــوقــعــه 
بــاأن  توقعها  وكــذلــك  ال�شرحية، 
مــ�ــشــاجــد االأحـــيـــاء الــ�ــشــغــرية هي 
م�شاجد الغد يف االإمارات بامتياز، 
وتــ�ــشــديــدهــا عــلــى مــيــل مــ�ــشــاجــد 
االإمارات اإىل اجلمع بني الب�شاطة 
والقوة يف الت�شميم والتنفيذ على 
حـــد �ـــشـــواء.  وتــتــوقــع املــو�ــشــوعــة، 
اأي�شا عدم بروز تيار واحد حمدد 
االإبــداع  تيارات  يفر�س نف�شه من 
املــعــمــاري يف مــ�ــشــاجــد االإمــــــارات، 
وتــــقــــف املــــو�ــــشــــوعــــة، عـــنـــد تــوقــع 
ـــتـــمـــرار عـــــدم بـــــــروز عــنــا�ــشــر  ا�ـــش
التي  امل�شاجد  يف  االأهلية  العمارة 
�شتبنى يف االإمارات. وتتوقع ابتعاد 
هذه امل�شاجد عن النزوع احلداثي 
يف الت�شميم، ف�شال عن ا�شتمرار 
احلـــر�ـــس عــلــى تـــاأكـــيـــد الــ�ــشــورة 
االإمـــارات  م�شاجد  يف  االإ�شالمية 
ت�شكل  كــمــا  وتــنــفــيــذا،  تــ�ــشــمــيــمــا 
املو�شوعة، دعوة مفتوحة للباحثني 
والــــدار�ــــشــــني واالخــتــ�ــشــا�ــشــيــني 
االهتمام  مــن  مبزيد  املــبــادرة  اإىل 
مب�شاجد االإمــارات، كحقل معريف 

بالغ االأهمية.

اإ�سافة معرفية
من جانبه، و�شف ظاعن �شاهني، 
الن�شر  لــقــطــاع  الــتــنــفــيــذي  املــديــر 
رئي�س  لــالإعــالم  دبــي  موؤ�ش�شة  يف 
حترير �شحيفة البيان ، مو�شوعة 
اإ�ــشــافــة  بــاأنــهــا  االإمـــــارات  م�شاجد 
امتدت طويال  اإىل جهود  مميزة  
الإثــــراء هــذا املــيــدان املــعــريف املهم 
تغطي  املو�شوعة  اأن  اإىل  م�شريا   ،
املحلية  املــكــتــبــة  يف  مــهــمــا  جــانــبــا 
الأحــــد جـــوانـــب تـــاريـــخ االإمــــــارات، 
م�شروع  املو�شوعة  فــهــذه  ولــذلــك 
حـــيـــوي ومـــهـــم كــقــيــمــة مــعــرفــيــة 

وثقافية .
حتتوي  املــو�ــشــوعــة  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــش
ملــ�ــشــاجــد يف  �ــــشــــورة   224 عـــلـــى 
الدولة و 16 لوحة انفوجرافيك 
ت�شم معلومات اإح�شائية وبيانات 

الكتاب  اأن  اإىل  غــبــا�ــس،  واأ�ـــشـــارت 
ي�شم مادة علمية تاريخية ممتازة 
االإ�شالمية  الــعــمــارة  على  وتــركــز 
االإمــارات، وت�شتعر�س  يف م�شاجد 
املــ�ــشــاجــد يف كـــل اإمـــــــارة وتـــاريـــخ 
يف  بالعمارة  وتــاأثــره  امل�شجد  بناء 

الفرتات االإ�شالمية املا�شية. 

حمتوى املو�سوعة
وتــقــع املــو�ــشــوعــة، بــاالإ�ــشــافــة اإىل 
يف  واملــقــدمــة،  واملــدخــل  الت�شدير 
الهوام�س  تتبعها  ف�شول،  ع�شرة 
اإ�ــشــافــة اإىل  الــتــي ت�شكل يف ذاتــهــا 
االإطـــار املــعــريف لها، وقــد خ�ش�س 
املــالمــح  لــدرا�ــشــة  االأول،  الف�شل 
ــيــة يف عــــمــــارة مــ�ــشــاجــد  الــرئــيــ�ــش
ال�شوء  باإلقاء  االإمــارات، م�شتهال 
على م�شرية تطور عمارة امل�شاجد 

مهمة للقارئ. 
احلبتور،  �شلطان  قال  جهته،  من 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس اأمـــنـــاء مــوؤ�ــشــ�ــشــة 
خــلــف اأحـــمـــد احلــبــتــور لــالأعــمــال 
 350 قدمت  املوؤ�ش�شة  اخلــرييــة، 
األف درهم لدعم طباعة املو�شوعة 
واإ�شدارها، و�شتعمل املوؤ�ش�شة على 
تـــوزيـــع الــنــ�ــشــخــة املــطــبــوعــة على 

كرى اجلهات املحلية . 
وبــدورهــا قــالــت الــدكــتــورة رفيعة 
غـــبـــا�ـــس، عــ�ــشــو جمــلــ�ــس اأمـــنـــاء 
مــوؤ�ــشــ�ــشــة خــلــف اأحـــمـــد احلــبــتــور 
لـــالأعـــمـــال اخلــــرييــــة، نــبــحــث اأن 
يــكــون هــنــاك نــ�ــشــخــة الــكــرتونــيــة 
االإمــــارات  م�شاجد  مو�شوعة  مــن 
ــ�ــشــة احلــبــتــور  عــلــى مـــوقـــع مــوؤ�ــش
لالأعمال اخلريية، لي�شتفيد منها 

الباحثون واجلمهور . 

ب�شكل عام، ومركزا على جماليات 
املـــــكـــــان كـــــاإطـــــار لــــتــــاأمــــل عـــمـــارة 
امل�شاجد، قبل اأن يقدم �شل�شلة من 
املكان  جماليات  حــول  املالحظات 

يف عمارة امل�شاجد اخلليجية.
ـــل، املـــالمـــح  وقـــــــدم هــــــذا الـــفـــ�ـــش
االأ�ــــشــــا�ــــشــــيــــة لــــعــــمــــارة مــ�ــشــاجــد 
االإمارات، التي يبلغ عددها ح�شب 
 6527 ـــــاءات  االإحـــــ�ـــــش اأحــــــــدث 
مــ�ــشــجــدا، وتــ�ــشــمــل اأربــــــع عــ�ــشــرة 
نــقــطــة مــهــمــة، اأبــــرزهــــا الــعــالقــة 
املركبة بالرتاث وطموح الرنامج 
ـــاريـــع  ـــش ـــ� االإنـــــ�ـــــشـــــائـــــي وثــــــــــراء امل

الزخرفية.
املوؤلف  ، يقدم  الثاين  الف�شل  ويف 
درا�ـــشـــة نـــــادرة ملــ�ــشــاجــد االإمـــــارات 
يلتقي  حيث  واالأثرية،  التاريخية 
الــــقــــارئ مبــجــمــوعــة مــهــمــة مــن 

الدكتورة رفيعة غبا�سظاعن �ساهني خلف احمد احلبتوركامل يو�سف
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طرق دبي تطلق مزادها العلني لالأرقام املميزة اخلمي�س املقبل
•• دبي-وام: 

تطلق موؤ�ش�شة الرتخي�س يف هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي 
اخلمي�س  يوم  املميزة  لالأرقام  فعاليات مزادها العلني الـ 18 
املــقــبــل الــــذي تــعــر�ــس خــاللــه 90 رقــمــا لــلــوحــات املــركــبــات. 
وياأتي اإطالق املزاد على هام�س فعاليات معر�س دبي الدويل 
لل�شيارات 2013 التي تنطلق اليوم الثالثاء وت�شتمر خم�شة 
اأيام يف مركز دبي التجاري العاملي. و�شرح حممد عبد الكرمي 
نعمت مدير اإدارة ترخي�س املركبات يف موؤ�ش�شة الرتخي�س يف 

الهيئة.
التجاري  دبــي  مركز  يف  مــرة  الأول  للمزاد  الهيئة  تنظيم  .اأن 

 2013 العاملي وبالتعاون مع معر�س دبي الدويل لل�شيارات 
بني  اال�شرتاتيجي  التعاون  تعزيز  اأهمية  من  انطالقا  ياأتي 
الــعــاملــي والــتــواجــد خـــالل معر�س  الــتــجــاري  الهيئة واملــركــز 
�شريحة  ولديه  �شنتني  كل  يقام مرة  الــذي  الــدويل  ال�شيارات 
وا�شعة من الزوار �شواء من داخل الدولة اأو خارجها ما ي�شاهم 
اجلمهور  وتثقيف  املركبات  ترخي�س  اإدارة  خدمات  عر�س  يف 
اأنواعها ف�شال  ب�شتى  الهيئة  املقدمة من  باخلدمات  والــزوار 
عن اأن امل�شاركة �شتحقق زيادة يف االإيرادات وتر�شيد للنفقات. 
واأ�شاف نعمت اأن املزاد �شي�شم العديد من االأرقام التي �شتكون 
اأنـــه يجمع مــا بــني االأرقـــام  حمــط اهــتــمــام اجلــمــهــور ال�شيما 
اإت�س  الثنائية والثالثية والرباعية واخلما�شية للفئات جي و 

من  املتعاملني  رغبات  يلبي  ما  وجيه  واإل  واإم  واإن  وكيه  واآي 
هواة اقتناء االأرقام املميزة. واأكد اأن املزاد يعد فر�شة للجمهور 
للم�شاركة كونه يحظى على باإقبال وا�شع من خمتلف �شرائح 
اقــتــنــاء  يف  ورغــبــاتــهــم  تطلعاتهم  يــحــقــق  بــاعــتــبــاره  املــجــتــمــع 
اللوحات املميزة ف�شال عن اأن املزادات العلنية حتقق التناف�س 
اآلية  وحــول  اللوحة.  على  احل�شول  يف  اجلمهور  بني  الكبري 
امل�شاركة يف املزاد .. اأو�شح اأنه �شيتم فتح باب الت�شجيل اليوم 
وي�شتمر حتى يوم املزاد وذلك من خالل زيارة مراكز خدمة 
اأو من خالل الت�شجيل  اإمــارة دبي  التابعة للهيئة يف  العمالء 
�شيك  و�شع  الت�شجيل  اأثناء  ويتطلب  االلكرتوين  املوقع  عر 

قابل لال�شرتجاع ك�شمان للم�شاركة بقيمة 25 األف درهم. 

جمعية الفلك: روائع الكون بعد�سة 
تل�سكوب هابل الف�سائي 

•• اأبوظبي-وام:

تنظم جمعية االإمارات للفلك بالتعاون مع مركز الفلك الدويل م�شاء اليوم حما�شرة علمية 
فلكية بعنوان روائع الكون بعد�شة تل�شكوب هابل الف�شائي للمهند�س �شخر �شيف نائب رئي�س 
اأبوظبي  يف  نيويورك  جامعة  ت�شت�شيفها  التي  املحا�شرة  وتعر�س  للفلك.  االإمــارات  جمعية 
بهدف ن�شر الثقافة الفلكية املرتبطة باملجتمع املحلي..�شريط فيديو �شجل فيه اأجمل املناظر 
لبقايا  �شور  وفيه  الوا�شع  الكون  ويف  جمرتنا  يف  هابل  الف�شائي  التل�شكوب  التقطها  التي 
جنوم تفجرت و�شحب كونية تتولد فيها النجوم وجمرات متفاعلة مع بع�شها وجمرات على 
اأبعاد �شحيقة يف الكون. ودعا املركز املهتمني حل�شور املحا�شرة م�شريا اإىل اأنه ميكن كذلك 

م�شاهدة املحا�شرة على الهواء مبا�شرة على موقع املركز على االإنرتنت .

اأخبار ال�ساعة .. البنية التحتية املتطورة عنوان النه�سة

روؤ�ساء جلان املحامني يوؤكدون �سرورة الرتقاء مبهنة املحاماة

•• اأبوظبي-وام:

التحتية هي  الــبــنــيــة  اأن  الــ�ــشــاعــة  اأخـــبـــار  نــ�ــشــرة  اأكــــدت 
االأ�شا�س الذي تبنى عليه التنمية وكلما تطورت البنية 
اأن�شطة  احت�شان  على  الــدولــة  قـــدرة  ازدادت  التحتية 
اقت�شادية اأكــر عــددا واأكــر حجما بل واأكــر تنوعا .. 
مو�شحة اأنه كلما ات�شع االنت�شار اجلغرايف لهذه البنية 
للم�شتثمرين  معينا  ذلك  كان  توزيعها  عدالة  وازدادت 
على اكت�شاف الفر�س اال�شتثمارية على م�شتوى الرقعة 
يف  التو�شع  على  لهم  وحمفزا  ككل  للدولة  اجلغرافية 
فيما  جــديــدة  مــنــاطــق  اإىل  اأن�شطتهم  ونــقــل  اأعــمــالــهــم 
التنموية  العملية  م�شلحة  يف  املطاف  نهاية  يف  ي�شب 
التحتية  البنية   / عــام. وحتــت عنوان  الــدولــة بوجه  يف 
ذلك  بجانب  اأنـــه  اأ�ــشــافــت   / النه�شة  عــنــوان  املــتــطــورة 
مل�شروعات  وا�شعة  وتنموية  اقت�شادية  فوائد  هناك  فاإن 
البنية التحتية يف حد ذاتها حيث تت�شم هذه امل�شروعات 
االأن�شطة  باقي  مع  الكبري  وت�شابكها  ب�شخامة حجمها 
وال�شناعات..اإ�شافة اإىل �شخامة اال�شتثمارات الالزمة 
الإجنازها وبالتايل فاإن التو�شع فيها يعد حمفزا للنمو 
االقت�شادي ومولدا لفر�س العمل اجلديدة . واأو�شحت 
الــنــ�ــشــرة الــتــي يــ�ــشــدرهــا مــركــز االإمـــــــارات لــلــدرا�ــشــات 
فاإن  ذلــك  من  انطالقا  اال�شرتاتيجية..اأنه  والبحوث 
الدولة التي لديها طموحات وروؤى تنموية و ت�شعى اإىل 
بناء اقت�شاد متطور ومتوازن وقادر على النمو امل�شتدام 
ومنفتح بفاعلية على العامل اخلارجي ولديها يف الوقت 
التنمية  مكت�شبات  تــوزيــع  عــلــى  �ــشــديــد  حــر�ــس  نف�شه 
يف  ملزمة  فهي  اأبنائها  جميع  لت�شمل  مظلتها  وتو�شيع 
املقام االأول بتوفري بنية حتتية متطورة. وقالت اإن هذا 
بال�شبط هو حال دولة االإمارات العربية املتحدة يف داأبها 
على  يزيد  ما  منذ  التحتية  بناها  تطوير  على  امل�شتمر 
املوؤ�ش�س  االأب  يد  على  ن�شاأتها  ومنذ  كاملة  عقود  اأربعة 

اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زايــد  ال�شيخ  له  املغفور 
نف�شه يف  الـــدرب  ت�شري على  اأي�شا  مــازالــت  واأنــهــا  ثــراه 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  الــقــيــادة  ظــل 
. ونوهت  الــدولــة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن 
اأخبار ال�شاعة باأن دولة االإمارات العربية املتحدة ظلت 
طوال ال�شنوات املا�شية من بني اأكر دول العامل اإنفاقا 
البنية التحتية وحافظت على  وا�شتثمارا يف م�شروعات 
امل�شروعات  هذه  يف  م�شتثمر  كاأكر  املقدمة  يف  موقعها 
اإنها  حتى  اأفريقيا  و�شمال  االأو�ــشــط  ال�شرق  منطقة  يف 
ت�شتحوذ االآن على نحو 37 من القيمة الكلية مل�شروعات 
البنية التحتية يف منطقة اخلليج العربية. واأ�شارت اإىل 
اأن اهــتــمــام الــدولــة بــهــذا الــقــطــاع احلــيــوي مل يقت�شر 
بل  فقط  الكمية  �شورته  يف  اال�شتثماري  االإنــفــاق  على 
م�شتوفية  التحتية  بناها  تــكــون  اأن  على  حر�شت  اإنــهــا 
والكفاءة  الت�شميم  حيث  مــن  العاملية  املعايري  الأعــلــى 
بنائها  يف  املتطورة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  حيث  ومــن 
لهذه  االأمــثــل  الــتــوزيــع  على  كذلك  وحر�شت  واإدارتــهــا 
املعايري اجلغرافية  اإىل  بالن�شبة  ذلك  كان  �شواء  البنية 
القطاعية  املعايري  اإىل  بالن�شبة  اأو  الدولة  على مناطق 
على م�شتوى االقت�شاد الوطني. وقالت الن�شرة يف ختام 
العربية  االإمـــــارات  دولـــة  جــهــود  اإن  االفــتــتــاحــي  مقالها 
املتحدة تكللت بنجاح منقطع النظري فاأ�شبحت متتلك 
االآن اأف�شل بنية حتتية على امل�شتوى االإقليمي وواحدة 
واأ�شبحت  الــعــامل  يف  التحتية  الــبــنــى  اأفــ�ــشــل  بــني  مــن 
االقت�شادية  لنه�شتها  عنوانا  املتطورة  التحتية  البنية 
اأبنائها  اأيـــدي  على  املتوا�شلة  واحل�شارية  والتنموية 
االأول  الرتتيب  يف  جــاءت  قد  بالفعل  وهــي  و�شواعدهم 
ملوؤ�شر  وفقا  عامليا  ع�شرة  احلــاديــة  املرتبة  ويف  اإقليميا 
جودة البنية التحتية وذلك يف الت�شنيف االأخري ال�شادر 
ال�شنوي  العاملي �شمن تقريره  املنتدى االقت�شادي  عن 

 . التقرير العاملي لتمكني التجارة 2012 

•• ال�صارقة-وام:

اأم�س  والقانونيني  للمحامني  االإمـــارات  جمعية  بحثت 
االول خالل االجتماع الثاين لروؤ�شاء جلان املحامني يف 
االأ�شعدة  جميع  على  املحاماة  مبهنة  الدولة..االرتقاء 
واحلــــفــــاظ عــلــى ا�ــشــتــقــاللــيــتــهــا وتــر�ــشــيــخ تــقــالــيــدهــا 
واأهدافها..دعما لتكري�س مبداأ �شيادة القانون وا�شتقالل 
تــراأ�ــس االجتماع  الق�شاء و�ــشــون احلــقــوق واحلــريــات. 
الذي عقد يف مقر اجلمعية يف ال�شارقة..املحامي زايد 
ح�شر  اجلمعية.  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  �شعيد 
املحامني  جلنة  رئي�س  املال  ابراهيم  الدكتور  االجتماع 
يف راأ�س اخليمة واملحامي علي م�شبح علي رئي�س جلنة 
اإمــارة دبي واملحامي علي ال�شالين رئي�س  املحامني يف 
اإمــــارة الــ�ــشــارقــة وكــال مــن املحامي  جلنة املــحــامــني يف 
اإمــارة ابوظبي  حامد املنهايل رئي�س جلنة املحامني يف 
اإمارة  املحامني يف  واملحامية رمي اجلر�س رئي�س جلنة 
االرتــقــاء  اأن  ال�شام�شي  �شعيد  زايـــد  واأو�ــشــح   . عجمان 
اأداء املحامني ال يتاأتى اإال من  مبهنة املحاماة وتطوير 
باعتباره  والتطبيقي  العملي  الــواقــع  مالم�شة  خــالل 
املوؤ�شر على جودة هذا االأداء مما ي�شهل مهمة التقييم 

نقاط  وعــالج  وتـــدارك  القوة  مواطن  تعزيز  يتم  حيث 
دائـــرة  تــو�ــشــعــة  اإىل  اإ�ــشــافــة ل�شعي اجلــمــعــيــة  الــ�ــشــعــف 
الــتــعــاون بــني جلــان املحامني واملــحــاكــم يف الــدولــة مبا 
ب�شكل  املجتمع  الأفـــراد  املقدمة  اخلــدمــات  على  ينعك�س 
عر�شا  يت�شمن  االجــتــمــاع  اإن  ال�شام�شي  وقـــال   . عـــام 
وخططها  املحامني  جلــان  اأعــمــال  عــن  متكامال  مرئيا 
امل�شتقبلية..م�شريا اإىل اأنه �شيعقب االجتماع اجتماعات 
اخلطط  وتقييم  ملتابعة  املقبلة  املرحلة  خــالل  اأخـــرى 
واجلـــهـــود لـــالرتـــقـــاء مبــهــنــة املـــحـــامـــاة وو�ـــشـــع خطط 
ودرا�شات م�شتقبلية . ومت خالل االجتماع مناق�شة عدد 
من املو�شوعات املتعلقة مبهنة املحاماة وعمل املحامني 
داخل املحاكم والتطرق اىل املو�شوعات اخلا�شة بعملهم 
وتذليل العقبات التي تعيقهم عن اأداء دورهم ور�شالتهم 
اأمانة واإخال�س ومبا يحقق العدالة املن�شودة وقد  بكل 
مت و�شع خطة لعالج هذه العقبات مع اجلهات املخت�شة 
. كما تطرق االجتماع اإىل �شرورة اإحــداث نقلة نوعية 
على  والعمل  واملحاماة  الق�شاء  بني  العالقة  يف  مهمة 
تر�شيخ  على  للعمل  العدل  وزارة  مع  امل�شتمر  التوا�شل 
العالقة وتنظيمها على اأحدث النظم املعمول بها على 

م�شتوى العامل . 
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جامعة عجمان تطلق نوادي مهنية متخ�س�سة

•• عجمان -وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  ع�شو  النعيمى  را�شد  بن 
االأعلي حاكم عجمان حفل الغداء 
�شعيد  ال�شيخ  اأخـــوه  اأقــامــه  الـــذي 
مــنــزلــه يف  النعيمي يف  را�ــشــد  بــن 
مــنــطــقــة احلــمــيــديــة يف عــجــمــان 
ظـــهـــر امــــ�ــــس تـــكـــرميـــا واحـــتـــفـــاء 
بــحــ�ــشــور �شمو  .. وذلــــك  بــ�ــشــمــوه 
النعيمي  حميد  بــن  عــمــار  ال�شيخ 
و�شموال�شيخ  عــجــمــان  عــهــد  ويل 

احمد  وال�شيخ  النعيمي  را�شد  بن 
بن را�شد النعيمي وال�شيخ حممد 
بن را�شد النعيمي وال�شيخ عبداهلل 
علي  وال�شيخ  النعيمي  �شعيد  بــن 
ح�شر  كما   . النعيمي  �شعيد  بــن 
ومــدراء  ال�شيوخ  من  عــدد  احلفل 
ـــــر املـــحـــلـــيـــة واالحتـــــاديـــــة  ـــــدوائ ال
امل�شوؤولني  وكــبــار  الــبــالد  واأعــيــان 
واالإعالمية  الثقافية  والفعاليات 
يف عجمان. وتبادل �شاحب ال�شمو 
حاكم عجمان واأخوه ال�شيخ �شعيد 
ـــد الــنــعــيــمــى واحلــ�ــشــور  بـــن را�ـــش

نائب  النعيمي  را�ــشــد  بــن  نــا�ــشــر 
حاكم عجمان. ح�شر املاأدبة ال�شيخ 
ممثل  النعيمي  حميد  بــن  اأحــمــد 
�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو حـــاكـــم عــجــمــان 
املالية واالإداريــة وال�شيخ  لل�شوؤون 
النعيمي  حــمــيــد  بــن  عــبــدالــعــزيــز 
ال�شياحية  التنمية  دائـــرة  رئي�س 
النعيمي  را�شد بن حميد  وال�شيخ 
والتخطيط  البلدية  دائرة  رئي�س 
ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن 
الــديــوان  رئــيــ�ــس  النعيمي  �شعيد 
االأمريي بعجمان وال�شيخ حمدان 

الــتــهــانــى مبــنــا�ــشــبــة دخــــول الــعــام 
املــوىل  اجلــديــد..داعــني  الهجرى 
املنا�شبة  هـــذه  يعيد  اأن  وجـــل  عــز 
الكرمية على دولة االإمارات قيادة 
و�شعبا مبزيد من اخلري والتقدم 
والـــرخـــاء .. مــ�ــشــيــديــن بــالــقــيــادة 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الــــوزراء حــاكــم دبــى رعــاه 

ال�شمو  اأ�ــشــحــاب  واإخــوانــهــمــا  اهلل 
اأعـــ�ـــشـــاء املــجــلــ�ــس االأعــــلــــى حــكــام 
االإمـــــــــارات ومــــا يــ�ــشــهــده الــوطــن 
الر�شيدة  قيادتنا  يد  على  الغايل 
مــــن اإجنــــــــــازات كـــبـــرية و�ــشــامــلــة 
اأجــل رفعة  على كل اال�شعدة من 
واألقى   . اأبنائه  وم�شلحة  الوطن 
ترحب  ق�شائد  ال�شعراء  من  عدد 
عجمان.. حاكم  ال�شمو  ب�شاحب 
ورعايته  �شموه  بحكمة  م�شيدين 
ت�شهدها  الــتــي  الــكــري  للنه�شة 

اإمارة عجمان.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

ادارة ال�شحة  قام بها املفت�شون يف 
ببلدية راأ�س اخليمة بعدد 1913 
جولة تفتي�شية خالل الفرتة من 
اأغ�شط�س   31 العام ولغاية  بداية 
خــــالل  مــــــن  اجلـــــــــــاري   2013
جتـــاريـــاً  حمــــاًل   10749 ـــــارة  زي
بــالــتــزامــن مع  املــواقــع  يف خمتلف 

PDA اجناز م�شروع
يف اإطــــــار جتــ�ــشــيــد ا�ــشــرتاتــيــجــيــة 
دائرة بلدية راأ�س اخليمة اإىل واقع 
مــلــمــو�ــس لــدفــع مــ�ــشــرية االإجنــــاز 
املن�شود  الــتــمــيــز  اإىل  الــو�ــشــول  و 
اأجنــزت دائــرة بلدية راأ�ــس اخليمة 
PDA الذي يهدف اإىل  م�شروع 

اإحكام الرقابة على االأغذية .
 وقال مبارك علي ال�شام�شي رئي�س 
دائــرة بلدية راأ�ــس اخليمة اأن هذا 
نظام  تطوير  على  يعمل  امل�شروع 

لطباعة االإنذارات و اال�شتدعاءات، 
ومــــربــــوط بــجــهــاز خـــــادم الــويــب 
الذي يت�شل باالأجهزة عن طريق 
االإنرتنت وهو و�شيط بني اجلهاز 

املحمول و قاعدة البيانات.
اجلـــهـــاز  :اإن  املـــكـــتـــوم  واأ�ــــــشــــــاف 
الــرقــمــي يــوفــر مــزايــا كــثــرية مثل 
تقييم حجم العمل ح�شب املنطقة 
للمفت�شني،  املـــتـــوازن  الــتــوزيــع  و 
املناطق  تبديل  اإمكانية  اإفــ�ــشــاح  و 
كما  الــعــمــل  وتـــدويـــر  للمفت�شني 
اإجناز  املفت�شني تقييم  ي�شهل على 
االأعمال اإ�شافة اإىل املعرفة االآنية 
الغري  املــواقــع  و  املفت�شة  للمواقع 
الإمكانية  املجال  واإعــطــاء  مفت�شة 
اإ�ــــــشــــــدار تــــقــــاريــــر عـــــن و�ــشــعــيــة 
التفتي�س على املخططات وب�شورة 

مرئية.
عمليات  يف  اجلــهــاز  اأهمية  وحــول 
التفتي�س اليومي ذكر فواز يو�شف 

على  احلفاظ  و  الغذائية  الرقابة 
العالقة  ذات  للمن�شاآت  الــ�ــشــحــة 
بــالــ�ــشــحــة اإ�ــشــافــة اإىل ذلـــك فــاإن 
امل�شتهلك  ثقة  مــن  يزيد  امل�شروع 
بجودة االأغذية و�شالمتها ويعرف 
املفت�شني على مواقع املن�شاآت التي 

ي�شعب الو�شول اإليها.
ومـــن جــهــتــه ذكـــر خــلــيــفــة املــكــتــوم 
بــاأن  الــعــامــة  ال�شحة  اإدارة  مــديــر 
دائــرة بلدية راأ�ــس اخليمة اأجنزت 
الــدائــرة  اأن  باعتبار  املــ�ــشــروع  هــذا 
حتــــر�ــــس عـــلـــى تــــقــــدمي خـــدمـــات 
�ــشــحــيــة مــتــمــيــزة تــ�ــشــمــل كـــل ما 
والريــب  االإنــ�ــشــان،  ب�شحة  يتعلق 
ال�شحية  الــرقــابــة  اإحـــكـــام  اأن  يف 
اجلهاز  با�شتخدام  االأغــذيــة  على 
الــــرقــــمــــي الــ�ــشــخــ�ــشــي املــ�ــشــاعــد 
 Personal( لــــ  هـــي   PDA
و   ،)Digital Assistant
حممولة  �ــشــغــرية  بطابعة  املــــزود 

عــــبــــداهلل مـــديـــر قــ�ــشــم الـــرقـــابـــة 
الــغــذائــيــة بــانــه ي�شهل املــتــابــعــة يف 
حاالت �شحب اأي منتج من االأ�شواق 
والـــتـــاأكـــد مـــن الــتــغــطــيــة الــكــامــلــة 
لــلــمــواقــع ويــ�ــشــمــح بــاال�ــشــتــغــالل 
االأمثل ل�شيارات املفت�شني و تقليل 
حركة التنقل مما يوفر ا�شتهالك 
للوقود وقطع الغيار وعالوة على 
املفت�شني  مــامــوريــة  يــ�ــشــهــل  ذلـــك 
يف الــو�ــشــول لــلــمــواقــع املــقــ�ــشــودة 
مبــعــرفــة الــطــرق اأو املــ�ــشــار الــذي 
يــجــب اتـــخـــاذه عــن طــريــق عر�س 
اخلـــارطـــة املــحــمــلــة عــلــى اجلــهــاز 
الــوقــت بتعبئة  وتــوفــري اجلــهــد و 
ذلــك  يــتــم  املفت�شني حــيــث  بــيــانــات 
ــه فـــ�ـــشـــاًل عــن  مــــن املــــوقــــع نــفــ�ــش
من  اأكــــر  عـــدد  تفتي�س  اإمــكــانــيــة 
املواقع واالت�شال املبا�شر بامل�شئول 
وا�ــشــتــالم مــهــام اإ�ــشــافــيــة بــاملــوقــع 
املكتب  اإىل  للرجوع  احلــاجــة  دون 

التفتي�س  تاريخ  عر�س  واإمكانية 
الـــ�ـــشـــابـــق لــلــمــوقــع وا�ــشــتــعــرا�ــس 

االإجراءات ال�شابقة يف املوقع.
اأمــــــا عـــلـــى املـــ�ـــشـــتـــوى الـــقـــيـــادي و 
ا�شتخدام  يوفر  فاإنه  التخطيطي 
التي  اجلــغــرافــيــة  املــعــلــومــات  نظم 
تــتــيــح مــتــابــعــة املــنــاطــق املـــجـــاورة 
اتخاذ  االإدارة  ت�شتطيع  وبــالــتــايل 
القرارت املتعلقة باإعطاء املوافقات 
الـــرخـــ�ـــس اجلــــديــــدة و  اأو رفـــ�ـــس 
الــبــيــئــة املحيطة  بــنــاء عــلــى  ذلـــك 
القرارات  اتخاذ  املجال  يف�شح  كما 
االإدارية املنا�شبة وخا�شة يف جمال 

املخالفات.
كما اأن هناك مزايا اأخرى يوفرها 
اجلــــهــــاز مـــثـــل:عـــر�ـــس الــرخــ�ــس 
بال�شحة  العالقة  ذات  التجارية 
الـــعـــامـــة و�ــشــهــولــة اال�ـــشـــتـــعـــالم و 
اإ�ــشــدار الــتــقــاريــر ومــعــرفــة موقع 

املفت�س خالل فرتة حمددة.

•• عجمان ـ الفجر 

نــوعــهــا،  االأوىل مــن  بــــادرة هــي  يف 
االأعــــمــــال  اإدارة  كـــلـــيـــة  اأطــــلــــقــــت 
لـــلـــعـــلـــوم  عــــجــــمــــان  جــــامــــعــــة  يف 
والــتــكــنــولــوجــيــا نــــــوادي طــالبــيــة 
اإطار  يف  وذلك  مهنية متخ�ش�شة، 
اأجل  من  امل�شتمر  التطوير  جهود 

الدكتورة  املبادرة، قالت  وعن هذه 
كلية  عميدة  الدين،  غياث  ليليان 
الــذي  الــهــدف  اإن  االأعـــمـــال،  اإدارة 
اإىل حتــقــيــقــه من  الــكــلــيــة  تــ�ــشــعــى 
اأن  املهنية هو  النوادي  خالل هذه 
اأكـــر من  قــريــبــني  الطلبة  جتــعــل 
يف�شلونها،  التي  العمل  جمــاالت 
اأكـــر قـــدر مــن املعرفة  واكــتــ�ــشــاب 

اأكــر للطلبة يف �شوق  �شمان دمج 
مفهوم  ويعد  التخرج.  قبل  العمل 
النوادي املهنية مفهوما فريدا من 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  نوعه يف 
االإمـــــاراتـــــيـــــة، حـــيـــث تــ�ــشــعــى هـــذه 
ما  التالحم  توطيد  اإىل  الــنــوادي 
واملمار�شات  النظرية  املــعــارف  بني 

العملية.

خالل �شنوات درا�شتهم باجلامعة، 
واإن�شاء قاعدة معرفية قوية حول 
املــجــال املــهــنــي املــرتــقــب، ومـــن ثم 
الـــقـــدرة عــلــى الـــدخـــول اإىل �ــشــوق 

العمل بثقة اأكر.
واأكدت الدكتورة غياث الدين على 
م�شئولة  �شتكون  الــنــوادي  هــذه  اأن 
الــعــديــد من  واإقـــامـــة  تنظيم  عــن 

والرتفيهية.  االأكادميية  االأن�شطة 
الطلبة  توجيه  على  �شتعمل  كما 
املــلــتــحــقــني يف كـــل فــ�ــشــل درا�ـــشـــي 
اإىل  الوقت  مع  و�شتتحول  جديد، 
يلزم  مبــا  جمــهــزة  مهنية،  نــــوادي 
ال�ــشــتــيــفــاء مــتــطــلــبــات اخلــريــجــني 
اجلــــــــــدد فــــيــــمــــا يــــخــــ�ــــس تــــاأمــــني 

التحاقهم ال�شريع ب�شوق العمل.

بلدية عجمان تت�سلم �سهادة الآيزو لنظام الإدارة املتكاملة يف اأنظمة اجلودة والبيئة وال�سالمة وال�سحة املهنية
•• عجمان ـ الفجر 

تــ�ــشــلــم �ـــشـــعـــادة يــحــيــى اإبـــراهـــيـــم 
اأحــمــد مــديــر عـــام دائــــرة البلدية 
ـــعـــجـــمـــان اأمــــ�ــــس  والـــتـــخـــطـــيـــط ب
�ـــشـــهـــادات املـــ�ـــشـــادقـــة عـــلـــى نــظــام 
�ــشــركــة  مـــــن  املـــتـــكـــامـــل  االإدارة 
نظام  ت�شمل  التي  و  يروفرييتا�س 
 9001:2008 اجلـــــودة  اإدارة 
الــبــيــئــة  اإدارة  ،ونــــــظــــــام   ISo
 ISO  14001  2004:
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  ،ونظام 
 18001OHSAS:   2007
يف  املــتــكــامــلــة  االإدارة  نــظــام  �شمن 
وال�شالمة  والبيئة  اجلــودة  اأنظمة 

وال�شحة املهنية.

�شالمة  لنظام  والتدريب  التاأهيل 
والتعاون   22000 االيزو  الغذاء 
يف جمال تاأهيل الدائرة للح�شول 
املتعاملني  اإدارة خدمات  ايزو  على 

وال�شكاوى 10002.
املـــديـــر  �ــــشــــعــــادة  اأكــــــــد  ذلــــــك  اإىل 
ـــدائـــرة بــــــاأن مــنــهــجــيــات  ـــل الــــعــــام ل
واإ�شرتاتيجيات الدائرة ترتكز على 
وبتناف�شية  واحـــد  الــرقــم  حتقيق 
عالية يف كافة م�شاريعها التناف�شية 
،وكذلك  البلدي  بالعمل  اخلا�شة 
ال�شاملة  املتكاملة للجودة  باالإدارة 
وذلــــك بــتــوجــيــه مــن �ــشــمــو ال�شيخ 
رئي�س  النعيمي  حميد  بــن  را�ــشــد 
الــــدائــــرة وحـــر�ـــشـــه الــــدائــــم على 

ذلك.

اأحمد املدير العام الأهمية ترجمة 
روؤيــــة ور�ــشــالــة واأهــــــداف الــدائــرة 
الـــعـــالقـــة  ذات  االإ�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
باأنظمة اجلودة والبيئة وال�شالمة 
وال�شحة املهنية والتي تعتمدها يف 
املتعلقة  اخلــا�ــشــة  مهامها  تنفيذ 
للجودة  املتكاملة  االإدارة  باأنظمة 
مــنــوهــا بـــــاأن هـــاتـــني الــ�ــشــهــادتــني 
للدائرة  جديدا  مكت�شبا  تعتران 
ور�شيدا اإ�شافيا ي�شاف اإىل �شجل 

منجزاتها الوطنية.
مــــن جـــهـــتـــه اأعــــــــرب فــــريــــق عــمــل 
ل�شعادة  �شكره  �شركة فريتا�س عن 
املـــديـــر الـــعـــام وملــجــلــ�ــس الــقــيــادات 
بــرئــا�ــشــة �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ را�ـــشـــد بن 
حــمــيــد الــنــعــيــمــي رئــيــ�ــس الـــدائـــرة 

اأم�س  جاء هذا خالل لقائه �شباح 
�ــشــاكــر ر�ــشــيــد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
املتخ�ش�شة  فريتا�س  بريو  ل�شركة 
يف  املتميزة  للجهات  االآيـــزو  مبنح 
�شلمان  اإبــراهــيــم  بح�شور  الــدولــة 
لقطاع  التنفيذي  املدير  احلمادي 
املوؤ�ش�شي  واالأداء  االإ�شرتاتيجية 
احلو�شني  معني  خالد  واملهند�س 
ال�شحة  لقطاع  التنفيذي  املــديــر 
الــــعــــامــــة والــــبــــيــــئــــة، وعــــــــدد مــن 

امل�شئولني يف الدائرة.
واأعرب �شعادته عن �شكره لل�شركة 
جمال  يف  الــدائــرة  مــع  تعاونها  يف 
تدريب وتاأهيل املدققني املعتمدين 
االإدارة  لنظام   )IRCA( دولــيــا 
املـــتـــكـــامـــل ،والــــتــــعــــاون يف جمـــال 

واأ�شاد �شعادته بجهود فريق العمل 
يف الدائرة وتعاونه املثمر مع �شركة 
اأهــداف  ترجمة  يف  فريتا�س  بــريو 
يعزز  مبــا  االإ�شرتاتيجية  الــدائــرة 
وما  املوؤ�ش�شي  بالتميز  م�شريتها 
والــوالء  لها،  االنتماء  من  يعك�شه 
وما  عجمان  يف  الر�شيدة  للقيادة 
القيادة  لــروؤيــة  ترجمة  من  يتبعه 
يف وطــنــنــا الــغــايل االإمــــــارات ، مبا 
يف  اأ�شهمت  مكت�شبات  مــن  حتققه 
متكينها من احل�شول على هاتني 
ال�شهادتني التي ت�شهمان يف تعزيز 
يوؤكد  مبا  للدائرة  املوؤ�ش�شي  االأداء 
�شتى  يف  التناف�شية  على  قــدراتــهــا 
املجاالت اخلا�شة بالعمل البلدي.

ولـــفـــت �ـــشـــعـــادة يــحــيــى اإبـــراهـــيـــم 
واحل�شول  التميز  على  وحــر�ــشــه 
االأمــور  املراتب يف كافة  اأعلى  على 

املــوؤ�ــشــ�ــشــي  بــالــتــمــيــز  الــعــالقــة  ذات 
بتناف�شية عالية بني �شائر البلدية 

يف الدولة خا�شة واملنطقة العربية 
ب�شكل عام.
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اإعــــــــــالن
�شناء  ال�شـــــادة/ميزان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1047037:االلكرتوين رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد حممد احمد ال�شامل )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد ال�شامل

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/مقهى الطاحونة 

CN 1058803:الذهبية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلوى خمي�س مبارك الهاجري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد داوود عثمان حممد احلو�شني

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/اعالنات عيا�س 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1043420 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شيف حارب �شيف ال�شويدي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد �شقر حمدان الفالحي
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للهواتف  ال�شـــــادة/الدليل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

املتحركة رخ�شة رقم:CN 1084789 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بينه مبارك �شلطان الزعابي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف مبارك مرزوق مبارك مرزوق املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ذيب مو�شى املحمود

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 0.250*1
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/بقالة احلنان - فرع

 رخ�شة رقم:CN 1031412 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 11*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ش�شة
تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة احلنان - فرع

AL HANAN GROCERY - BRANCH

اىل/بقالة واحة احلنان  
BAQALA ALHANAN OASIS

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/رويال �شوان كوتور

 رخ�شة رقم:CN 1030714 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/رويال �شوان كوتور
ROYAL SWAN COUTURE

اىل/�شالون اخلط امللكي لالطفال  
ROYAL LINES KIDS SALOON

تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة لالطفال )9602901(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية فئة ثانية )1410907.2(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/حممد الريامي للمقاوالت 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1139506 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2*9 اىل 45*1.20

تعديل ا�شم جتاري:من/حممد الريامي للمقاوالت وال�شيانة العامة
MOHAMMED AL REYAMI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/حممد الريامي لل�شيانة العامة  
MOHAMMED AL REYAMI GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
العاملية  امل�شياف  �شركة  ال�شـــــادة/م�شتودع  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1402992:لالدوية وامل�شتلزمات الطبية ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 80*6 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/م�شتودع �شركة امل�شياف العاملية لالدوية وامل�شتلزمات الطبية ذ.م.م

ALMEDIAFF INTERNATIONAL COMPANY STORE FOR MEDICINES & MEDICAL SUPPLIES LLC

اىل/�شركة ليت�شي لتجارة امل�شتح�شرات ال�شيدالنية وامل�شتلزمات الطبية ذ.م.م  

LICHY PHARMACEUTICAL & MEDICAL SUPPLIES LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/املوارد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN 1466599:للو�شاطة التجارية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة 

CN 1137389:شابي للمقاوالت العامة رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/ماي هوم للمقاوالت العامة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1139962 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/اال�شد �شعيد طالب عبيد الكثريي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ اال�شد �شعيد طالب عبيد الكثريي من 70% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي عو�س الواحدي

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 40*3.85

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/ماي هوم للمقاوالت العامة ذ.م.م

MY HOME GENERAL CONTRACTING LLC
اىل/ماي هوم للديكور  

MY HOME DECOR
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ق 33 م 145 اىل ابوظبي بني يا�س املفرق 

حمل 13 بناية حممد نا�شر خلفان املن�شوري
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/اللنية ل�شيانة الكهرباء

 رخ�شة رقم:CN 1097613 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/اللنية ل�شيانة الكهرباء
AL LINIYA ELECTRICAL MAINTENANCE

اىل/وايت بال�س لل�شيانة العامة  
WHITE PLUS GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ق 35 م 127 اىل ابوظبي م�شفح 
م 40 ق 118 حمل رقم 11 املالك نا�شر را�شد علي الزعابي واآخرون

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب وا�شالح التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة مهرة للمواد الغذائية

 رخ�شة رقم:CN 1034947 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة مهرة للمواد الغذائية
MAHRA FOODSTUFF ESTABLISHMENT

اىل/بقالة مهرة  
MAHARA GROCERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع التوابل والبهارات ومواد العطارة - بالتجزئة )4721030(
تعديل ن�شاط/حذف جتهيز وتعبئة البقوليات )1061008(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/�شالون 

CN 1066722:تاج النور للرجال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/جو ليوا 

CN 1363564:للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/املت�شدر 

لت�شليح كهرباء ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1145762 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/حمبت 
خان لتجارة االملنيوم والنحا�س واحلديد والبطاريات 

CN 1142054:امل�شتعملة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/ال�شموخ 

CN 1432135:لتجارة الهدايا رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/البدعاوي لل�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1144654 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.6*0.4 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/البدعاوي لل�شيانة العامة
ALBADAWI GENERAL MAINTENANCE

اىل/موؤ�ش�شة البدعاوي للمقاوالت العامة
ALBADAWI GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/خياط  التنمية االقت�شادية بان  دائـــرة  تعلن 

نور اليحر الزياء ال�شيدات
 رخ�شة رقم:CN 1123200 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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وفد ع�سكري عربي واأجنبي ي�سيد بجهود الدولة يف املحافظة على الرتاث والهوية الوطنية

املــــر يوؤكــد عمــــق العــــالقـــات التاريخيـــة بيــــن الإمــــارات وم�ســـــر

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا تكرم طلبتها املتفوقني 

بريد الإمارات ي�سدر طابعا تذكاريا لبطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد وفد ي�شم 60 �شابطا و�شابطة 
دول جمل�س  امل�شلحة من  القوات  من 
الــــتــــعــــاون لـــــــدول اخلـــلـــيـــج الــعــربــيــة 
خــالل  اأجــنــبــيــة  دول  وعــــدة  واالأردن 
زيــارتــه اأمــ�ــس االول املــعــر�ــس الــدائــم 
لـــ مــركــز زايــــد لــلــدرا�ــشــات والــبــحــوث 
الــدولــة  الــبــطــني..بــجــهــود  منطقة  يف 
يف املــحــافــظــة عــلــى الــــرتاث والــهــويــة 
الوطنية وما ت�شهده من تنمية �شاملة 
وقـــــدم جمعة  املــــجــــاالت.  يف خمــتــلــف 
املتاحف  وحدة  رئي�س  الدرمكي  �شامل 
واملقتنيات يف املركز التابع لنادي تراث 
اأهداف  حول  للوفد  االإمارات..�شرحا 
املــركــز و مــرافــقــه خــالل جتــوالــهــم يف 
الدائم  زايــد  معر�س  خا�شة  اأجنحته 
الـــذي يــعــر�ــس الــعــديــد مــن االأو�ــشــمــة 

التي  التقديرية  وال�شهادات واجلوائز 
تعاىل  اهلل  بـــاإذن  لــه  للمغفور  منحت 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 
ال�شخ�شية  املقتنيات  اهلل ثراه بجانب 
الــتــي ا�ــشــتــخــدمــهــا يف حــيــاتــه. واطــلــع 
االأجنحة  الــوفــد خــالل اجلــولــة على 
وجناح  املكتبة  ومنها  للمركز  التابعة 
الــبــرتول  و�ــشــركــات  امل�شلحة  الــقــوات 
الــعــامــلــة يف اإمــــارة اأبــوظــبــي والــريــد 
والـــتـــي تــــرز اإجنـــــــازات الــ�ــشــيــخ زايـــد 
النه�شة  يف  الكبري  ودوره  اهلل  رحمه 
واالجتماعية  والــثــقــافــيــة  التعليمية 
ال�شاملة  والــعــمــرانــيــة  واالقــتــ�ــشــاديــة 
وثائقيا  فيلما  مــ�ــشــاهــدتــهــم  بــجــانــب 
قـــ�ـــشـــريا عــــن االإمــــــــــارات يف املــا�ــشــي 
مــتــابــعــة  اىل  اإ�ـــــشـــــافـــــة  واحلـــــا�ـــــشـــــر 
الــ�ــشــرطــة. واطــلــعــوا  حمــتــويــات ق�شم 
عــلــى جـــنـــاح الــ�ــشــور الـــرتاثـــيـــة الــتــي 

تــوثــق مــ�ــشــرية اخلـــري والــعــطــاء التي 
عقود  مــدى  على  زايـــد  ال�شيخ  قــادهــا 
طويلة من الزمن وما بذله من جهود 
لــلــدولــة  الــ�ــشــامــلــة  الــتــنــمــيــة  لتحقيق 
والـــتـــي و�ــشــعــتــهــا يف مــ�ــشــاف الــــدول 
االإمـــــارات  اأ�ــشــبــحــت  املــتــقــدمــة بحيث 
بجانب  بــرتاثــهــا  مت�شكها  خــالل  مــن 
التحديث من اأبرز الدول التي جنحت 
يف املــواءمــة بــني كــل مــا هــو اأ�ــشــيــل يف 
املا�شي وما هو حديث ومتطور يف هذا 
الع�شر مبا ي�شعها على خارطة الدول 
وزار   . وتــقــدمــهــا  بنه�شتها  املــتــمــيــزة 
الوفد القرية الرتاثية التابعة للنادي 
يف كا�شراالأمواج حيث عرف �شعيد علي 
والعالقات  االإعـــالم  من�شق  القبي�شي 
الــعــامــة يف الــقــريــة الــرتاثــيــة الــوفــد 
القرية وا�شطحبهم  ال�شيف مبرافق 
يف جولة اطلعهم خاللها على البيئات 

وال�شوق  والبحرية  والزراعية  الرية 
الــ�ــشــعــبــيــة الـــتـــي تــتــ�ــشــمــن الــدكــاكــني 
والب�شوت  اجللود  ب�شناعة  تهتم  التي 
والــــقــــوارب اخلــ�ــشــبــيــة والــنــقــ�ــس على 
و�شناعة  والزجاح  واخل�شب  النحا�س 
الفخاريات وكان الطب ال�شعبي وبيت 
القرية  متحف  زاروا  كما  الــطــوا�ــس. 
الـــــذي يــحــتــوي عــلــى اأجـــنـــحـــة تطلع 
احلــيــاة  وتفا�شيل  واقـــع  عــلــى  الــزائــر 
اليومية ملجتمع االإمارات قبل النفط 
بـــجـــانـــب زيـــــــارة احلــــظــــرية وجمــلــ�ــس 
الــقــريــة واملــ�ــشــغــل الــنــ�ــشــائــي وتــعــرفــوا 
التي  الــقــريــة  ون�شاطات  مــرافــق  على 
لل�شياحة  االأوىل  الــوجــهــة  اأ�ــشــبــحــت 
الرتاثية يف العا�شمة اأبوظبي . وثمن 
الــزائــر جهود �شاحب  الــوفــد  اأعــ�ــشــاء 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
حماية  يف  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�س 

الهوية الوطنية وتراث االإمارات جنبا 
املن�شود  التطور  اإىل جنب مع حتقيق 
كــافــة مبــا يحقق  املــجــاالت  للدولة يف 
واملعا�شرة  االآ�ــشــالــة  مــعــادلــة  مفهوم 
ب�شورة تدعو اإىل االإعجاب واالحرتام 
�ــشــمــوه يف توطيد  اإىل جــهــود  اإ�ــشــافــة 
عــالقــات الــتــعــاون مــع كــل الـــدول مبا 
خمتلف  مع  الثنائية  العالقات  يعزز 
ال�شكر  وقــدمــوا  واملجتمعات.  الـــدول 
والتقدير جلهود �شمو ال�شيخ �شلطان 
اآل نــهــيــان ممــثــل �ــشــاحــب  بـــن زايـــــد 
الــ�ــشــمــو رئــيــ�ــس الـــدولـــة رئــيــ�ــس نـــادي 
املــحــافــظــة على  تـــــراث االإمــــــــارات يف 
ال�شعبي  واملـــــوروث  الــوطــنــيــة  الــهــويــة 
واإبــــــــــــراز هــــــذا اجلـــــانـــــب مـــــن خـــالل 
للدرا�شات  زايــد  زايــد  مركز  ن�شاطات 
والبحوث والقرية الرتاثية وغريها. 
واأعرب الوفد عن اإعجابه �شعادته مبا 

�شاهده من متقتنيات و�شور واأجنحة 
خمتلفة وروح تراثية عريقة .. موؤكدا 
اأن مــا احــتــواه املــركــز والــقــريــة عك�س 
النه�شة  حــجــم  عــن  حقيقية  �ــشــورة 

العربية  االإمــــــارات  لــدولــة  الــ�ــشــامــلــة 
كان  التي  ال�شديدة  واحلكمة  املتحدة 
تعاىل  بــاإذن اهلل  له  املغفور  بها  يتمتع 
ا�ــشــتــحــواذه  اإىل  اإ�ــشــافــة  زايـــد  ال�شيخ 

الـــدويل  عــلــى االحــــرتام مــن املجتمع 
لن�شر  الــنــادي من خدمة  ومــا يقدمه 
الرتاث الوطني عر ن�شاطات ومرافق 

القرية الرتاثية . 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س الوطني 
االحتــــادي ان الــتــاريــخ املــ�ــشــرتك بــني كــل مــن دولــة 
االإمارات العربية املتحدة وجمهورية م�شر العربية 
امل�شرتكة  وامل�شالح  املتبادل  االحـــرتام  على  القائم 
مثاال  يعد  الــكــرى..  العربية  امل�شالح  يــخــدم  مبــا 
ومنوذجا يحتذى به يف العالقات العربية ..م�شريا 
اىل ان هذا التاريخ امل�شرتك اأ�ش�س حتت قيادة املغفور 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وي�شري 
على نهجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ال�شعبي  الــوفــد  ا�شتقباله  خـــالل   - مــعــالــيــه  وقـــال 
امل�شري ام�س يف مقر املجل�س باأبوظبي بح�شور عدد 
�شامل  حممد  الدكتور  و�شعادة  املجل�س  اأع�شاء  من 
االحتادي  الوطني  للمجل�س  العام  االأمني  املزروعي 
-  من دولة االإمارات ومن حتت قبة املجل�س الوطني 
االحتادي ومن دار زايد رحمه اهلل اأقول لكم اأ�شعدنا 
ح�شوركم الذي يعر عن عمق العالقات بني بلدينا 
فاأهال بكم يف وطنكم الثاين االإمـــارات ..مــوؤكــدا ان 

دولــة االإمـــارات التي مل تتوان يف اأن تقف جنبا اإىل 
جنب مع االإرادة ال�شعبية لل�شعب امل�شري وتطلعاته 
واآمــــالــــه يف الـــدميـــقـــراطـــيـــة والـــتـــطـــور الــ�ــشــيــا�ــشــي 
ركيزة  م�شر  ان  على  الــتــاأكــيــد  تعيد  واالقــتــ�ــشــادي 

اأ�شا�شية لال�شتقرار واالأمن يف املنطقة.
واأ�شاف معاليه لقد كان املغفور له ال�شيخ زايد بن 

داعما  الــــدوام  وعــلــى  اهلل  رحــمــه  نهيان  اآل  �شلطان 
وال  واالأزمــــات  الــظــروف  مل�شر يف خمتلف  وم�شاندا 
اأن  “ال ميــكــن  الــ�ــشــهــرية  مقولته  اأحـــد  عــلــى  يخفى 
يكون لالأمة العربية وجود بدون م�شر كما اأن م�شر 
ال ميكنها باأي حال اأن ت�شتغني عن االأمة العربية..
نهج  عــلــى  ت�شري  احلكيمة  الــقــيــادة  ان  اىل  مــ�ــشــريا 

االإمــاراتــيــة  امل�شرية  العالقات  تعزيز  يف  موؤ�ش�شها 
وتوؤكد على دور م�شر اال�شرتاتيجي املهم.

االحتــادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل  وا�شتذكر 
اإىل  تعود  التي  االإماراتية  امل�شرية  العالقات  تاريخ 
ما قبل عام 1971 الــذي �شهد اإعــالن احتــاد دولة 
االإمـــــــارات ..مــ�ــشــريا اىل ان مــ�ــشــر كــانــت مـــن بني 

التي اعرتفت باالحتاد ودعمته دوليا  الــدول  اأوائــل 
املنطقة  يف  واال�ــشــتــقــرار  لــالأمــن  كــركــيــزة  واإقليميا 
باأن  يقينه  .موؤكدا  العربية  للدول  جديدة  واإ�شافة 
العالقات الثنائية بني البلدين �شت�شهد يف القريب 
الــعــاجــل تــطــورا كــبــريا عــلــى كــافــة الــ�ــشــعــد بف�شل 
حتقيق  فـــى  املــ�ــشــرتك  وطــمــوحــهــمــا  �شعبينا  اإرادة 

واأعــــرب معاليه عــن متنياته  الــتــعــاون.  املــزيــد مــن 
اإليه من  باأن يتحقق لل�شعب امل�شري كل ما يتطلع 
ودورهــا  مكانتها  م�شر  تــاأخــذ  واأن  وا�شتقرار  اأمـــان 
الــقــيــادي يف املــنــطــقــة ..مـــوؤكـــدا ان دولــــة االإمـــــارات 
�شندا قويا مل�شر و�شعبها  و�شعبا  دائما قيادة  �شتظل 
نهج  على  �ــشــريا  التطلعات  هــذه  لتحقيق  ال�شقيق 
موؤ�ش�شيها. من جانبهم اأعرب اأع�شاء الوفد امل�شري 
عن تقديرهم ملواقف دولة االإمــارات بقيادة �شاحب 
رئي�س  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بــن  خليفة  الــ�ــشــيــخ  الــ�ــشــمــو 
الدولة حفظه اهلل جتاه م�شر و�شعبها ..واأكــدوا ان 
دولة االإمارات تقدم منوذجا ملا يجب اأن تكون عليه 
هــي متجددة  املــواقــف  هــذه  وان  العربية  الــعــالقــات 
له  املغفور  امل�شرية منذ عهد  الذاكرة  وحمفورة يف 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان. واأ�شادوا 
مبا و�شلت له دولــة االإمـــارات من تقدم يف خمتلف 
وم�شرية  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ت�شهده  ومــا  املــجــاالت 
املجل�س الوطني االحتادي. وقد اختتم الوفد زيارته 
بجولة يف اأروقة املجل�س �شملت قاعة زايد ومعر�س 
ال�شور ومتحف الهدايا التذكارية التي توؤرخ م�شرية 

املجل�س منذ تاأ�شي�شه. 

••ابوظبي-العنب-الفجر:

العني  جامعة  يف  الطلبة  �ــشــوؤون  عــمــادة  نظمت 
للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف العني واأبوظبي 
حــفــاًل لــتــكــرمي الــطــلــبــة املــتــفــوقــني يف خمتلف 
اجلامعة  �شرف  على الئحة  احلا�شلني  الكليات 
بح�شور رئي�س اجلامعة االأ�شتاذ الدكتور غالب 
الرفاعي ونائب رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات 
بهدف  ذلــك  و  املتفوقني  الطلبة  اأمــور  واأولــيــاء 
مهاراتهم  لتعزيز  اجلهود  بذل  على  ت�شجيعهم 
يف التح�شيل الدرا�شي و املعريف وللحفاظ على 

التميز و التفوق .
و اأعرب اال�شتاذ الدكتور غالب عو�س الرفاعي 
رئي�س اجلامعة عن تقديره للطالب والطالبات 

املــكــرمــني و الــبــالــغ عـــددهـــم  ) 35 ( طــالــبــا و 
ان  الــتــكــرمي  حفل  يف  كلمته  يف  قــال  و   ، طالبة 
العمل  و  املكثفة  اجلهود  يتطلب  هــدف  التفوق 
اجلــاد من اجــل حتقيقه و خا�شة يف االأو�ــشــاط 
الذي يرغب  الطالب  ي�شتطيع  التعليمية حيث 
يف الو�شول اىل هذا الهدف التعامل مع م�شادر 
املــعــلــومــات و االإطـــــالع عــلــى املـــعـــارف احلــديــثــة 

طوال الوقت .
العني  اأن جامعة  اىل  الــرفــاعــي  الــدكــتــور  ونـــوه 
حتـــر�ـــس عـــلـــى طـــــرح الــــرامــــج واملـــ�ـــشـــاقـــات يف 
حاجات  مع  تتوافق  التي  املتنوعة  التخ�ش�شات 
�ـــشـــوق الــعــمــل ايل جـــانـــب الــــرامــــج الـــريـــاديـــة 
وتطوير  الطلبة  قــدرات  تنمية  يف  ت�شاهم  التي 
مــهــاراتــهــم مـــن خــــالل املــ�ــشــاركــة يف الـــنـــدوات 

والتعرف  الفعاليات  مــن  وغــريهــا  واملـــوؤمتـــرات 
عــلــى الــتــجــارب واخلـــــرات وهـــو مــا يــ�ــشــاهــم يف 
تكامل اإعداد الطلبة علميا وعمليا حيث ينعك�س 
املتقدم  والــثــقــايف  الــدرا�ــشــي  امل�شتوى  على  ذلــك 

الذي يتميز به الطلبة واخلريجون.
ومن جانبة عراالأ�شتاذ الدكتور عبد احلفيظ 
بلعربي نائب رئي�س اجلامعة عن فخره واعتزازه 
بتكرمي الطالب الذين اأثبتوا مكانتهم ومتيزهم 
اإن  املتفوقني  للطلبة  متوجها  وقـــال  بــجــدارة، 
التفوق، واإمنــا هو  التميز ال يقت�شر فقط على 
يعك�س اأ�شلوب ومنهج حياة، وكما كنتم تتخذونه 
يف  ي�شتمر  ف�شوف  الــدرا�ــشــة،  اأثــنــاء  لكم  منهجاً 
اأن يكون كذلك يف جميع  حياتكم املهنية، واآمل 

مراحل ونواحي احلياة. 

وقـــد مت االإعـــــالن عــن الئــحــة �ــشــرف اجلــامــعــة 
على املوقع االإلكرتوين للجامعة. ومن اجلدير 
�شرف  لوحة  على  احل�شول  �شروط  اأن  بالذكر 
اجلـــامـــعـــة هــــو تــ�ــشــجــيــل 15 �ـــشـــاعـــة مــعــتــمــدة 
3.6 وذلـــك يف ثالثة  واحلــ�ــشــول عــلــى مــعــدل 
اإىل حتقيق  بــاالإ�ــشــافــة  فــ�ــشــول مــتــتــالــيــة هـــذا 
بع�س ال�شروط االأخرى مثل عدم �شدور اإنذار 
تاأديبي يف حق الطالب، واأن ال يظهر يف ال�شجل 

الدرا�شي للطالب تقدير غري مكتمل.
الغامرة  �شعادتهم  على  الطلبة  اأكـــد  وقــد  هــذا 
من هذا االإجراء خا�شة واأن عبارة لوحة �شرف 
الطالب  عــالمــات  ك�شف  عــلــى  تظهر  اجلــامــعــة 
خالل  ومتيزه  تفوقه  يظهر  مما  تخرجه  عند 

درا�شته.

•• دبي -وام:

بالتعاون  االإمــــارات  بــريــد  جمموعة  اأ�ــشــدرت 
طوابع  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  مع 
الدولية  اأبــوظــبــي  لبطولة  تــذكــاريــة  بريدية 
اجلديد يف  اال�شدار  يتوفر  للرتايثلون حيث 
البيع يف مكاتب بريد االإمــارات  جميع منافذ 
بقيمة 3 دراهم كما �شيتوفر عدد حمدود من 
مغلف اليوم االأول لالإ�شدار بقيمة 4 دراهم.

واأ�ـــــشـــــار �ـــشـــعـــادة فـــهـــد احلـــو�ـــشـــنـــي الــرئــيــ�ــس 
بالوكالة  االإمـــارات  بريد  ملجموعة  التنفيذي 

الــتــذكــاري  للطابع  املميز  اال�ــشــدار  هــذا  بـــاأن 
لـــدولـــة االإمـــــــارات يـــاأتـــي بــالــتــعــاون مـــع هيئة 
لبطولة  دعــمــا  والــثــقــافــة  لل�شياحة  ابــوظــبــي 
�شعي  ..مــوؤكــدا  للرتايثلون  الدولية  اأبوظبي 
املجموعة الدائم لرعاية ودعم كافة االأن�شطة 

والبطوالت الريا�شية.
اإ�شدار عدد  العام احلايل  اأنه مت خالل  وقال 
طوابع  منها  املميزة  الــريــديــة  الــطــوابــع  مــن 
االإمارات بطل خليجي 21 كما مت تكرمي �شمو 
االحتــاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 

لــالأمــومــة  االأعــلــى  املجل�س  رئي�شة  االأ�ــشــريــة 
مميز  طابع  بــاإ�ــشــدار  االإمــــارات  اأم  والطفولة 
القيا�شية  دخل فى مو�شوعة غيني�س لالأرقام 
القمر  وطابع  العامل  يف  بريدي  طابع  كاأكر 
اإىل  باالإ�شافة  �شات  يــاه  االإمــاراتــي  ال�شناعي 
اليولة  الرتاثية  اإ�شدار طوابع بطوالت فزاع 
والغو�س وطابع املها يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
االإمـــارات  ا�ــشــدارات بريد  ان  واأكــد احلو�شني 
مـــن الـــطـــوابـــع الـــتـــذكـــاريـــة مـــتـــوفـــرة لــلــهــواة 
واملهتمني عر منافذ خا�شة خلدمتهم ت�شمل 

حفظ  والبومات  الطوابع  جمع  هواية  اأدوات 
الطوابع التذكارية.

يذكر اأن بطولة اأبوظبي الدولية للرتايثلون 
التي جترى عر ثالث م�شافات جتذب نخبة 
العامل  يف  الــرتايــثــلــون  مت�شابقي  اأف�شل  مــن 
وهواة عامليني مما يقرب من 50 دولة يف كل 

عام.
للرتايثلون  الدولية  اأبوظبي  بطولة  وتق�شم 
التي تنظمها هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
عــلــى ثــالثــة مــ�ــشــارات وهـــي املــ�ــشــار الــطــويــل 

االأ�شا�شي و امل�شار الق�شري و امل�شار ال�شريع .

•• ال�صارقه-وام:

اإحدى موؤ�ش�شات  اإدارة مراكز التنمية االأ�شرية -  عقدت 
مع  لقاء   - ال�شارقة  يف  االأ�ــشــرة  ل�شوؤون  االأعــلــى  املجل�س 
ال�شارقة  اإمــــارة  يف  االأ�ــشــرة  ا�شرتاتيجية  حمـــاور  جلــان 
والتي ت�شم 27 من�شقا من خمتلف دوائر االإمارة وعددا 
الذي  اللقاء  وناق�س  الدولة.  يف  االحتادية  اجلهات  من 
التنمية  مــراكــز  عــام  مدير  ال�شام�شي  مو�شي  ح�شرته 
ال�شرتاتيجة  التوجيهية  اللجنة  رئي�س  نائب  االأ�شرية 
لالأ�شرة  الوطنية  اال�شرتاتيجية  حماور  ق�شايا  االأ�شرة 

ال�شيا�شة   - بــعــنــوان  جــــاءت  والــتــي  الــ�ــشــارقــة  اإمـــــارة  يف 
االإجتماعية لالأ�شرة وتكاملها مع احتياجاتها وحقوقها 
التنموية - . وياأتي اللقاء يف اإطار �شعى املجل�س االأعلى 
ل�شوؤون االأ�شرة يف ال�شارقة برئا�شة �شمو ال�شيخة جواهر 
اإعــداد وتنفيذ  اإىل  املجل�س  القا�شمي رئي�شة  بنت حممد 
ا�شرتاتيجية االأ�شرة يف اإمارة ال�شارقة كجزء من مهماته 
واملتعلقة  االأ�شرية  ال�شيا�شات  يف  الرئي�شية  وم�شوؤولياته 
ال�شارقة وتعزيز دورها كوحدة  اإمارة  االأ�شرة يف  بتمكني 
اأ�شا�شية يف املجتمع للقيام بوظائفها ومواجهة املتطلبات 
والعوملة  والــتــحــديــث  التنمية  عــوامــل  نتيجة  املــتــزايــدة 

مبظاهرها املختلفة. يذكر اأن اإعداد اال�شرتاتيجية ياأتي 
وفق اتفاقية موقعة بني املجل�س االعلى ل�شوؤون االأ�شرة 
وا�شتعر�س  العدل.  وزارة  من  وممثل  ال�شارقة  وجامعة 
اإدارة  مــديــر  احلــمــادي  حمــمــد  اأحــمــد  حمــمــد  امل�شت�شار 
حمور  اللقاء  خــالل  الــعــدل  بـــوزارة  والت�شريع  الفتوى 
من  الوطنية  والت�شريعات  الــقــوانــني  يف  االأ�ــشــرة  و�ــشــع 
حيث  املجتمع  عليه  القائم  الد�شتور  يف  اأهميتها  جانب 
متتلك االأ�شرة مقومات ووجودا يجب اأن يوليها املجتمع 
على  االأ�ـــشـــرة  تنمية  تعتمد  حــيــث  واالهــتــمــام  احلــمــايــة 
واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شرعية  حقوقها  �شمان 

والتعليمية. واأ�شار احلمادي اإىل اأن ال�شيا�شة الت�شريعية 
تعتر معززة لالأ�شرة حيث اأنه من املفيد جدا اأن تتحول 
خالله  من  يرز  جديد  اجتاه  اإىل  الت�شريعية  ال�شيا�شة 
االهتمام مب�شالح االأ�شرة ككيان له خ�شائ�شه ومقوماته 
اإن�شاء منظومة  الدولة  يقع على عاتق  واحتياجاته كما 
مـــن اخلـــدمـــات الــتــي تــ�ــشــمــن حــ�ــشــول املــواطــنــني على 
حقوقهم االجتماعية واالقت�شادية والثقافية من خالل 
والتاأمني  العمل  فر�س  و  االجتماعي  ال�شمان  توفري 
ال�شحي والــقــ�ــشــاء عــلــى الــفــقــر والــبــطــالــة واالأمـــرا�ـــس 
التنمية  احلياة من خالل  ملمار�شة  �شليمة  بيئة  وتوفري 

املحور  قـ�شايا  ا�شتعرا�س  مت  كما  امل�شتدامة.  و  ال�شاملة 
االأ�ــشــا�ــشــيــة لــالأ�ــشــرة الــقــويــة ومــنــهــا الــبــنــاء االأخــالقــي 
وتقاليد  وعادات  ال�شرعية  املبادئ  على  القائم  االإن�شاين 
اأ�شرة  اإىل  و�شوال  االإماراتية  لالأ�شرة  االأ�شيلة  املجتمع 
قــويــة مــرتابــطــة وحــمــايــة االأ�ــشــر مــن الــنــتــائــج ال�شلبية 
للعوملة واإفرازاتها الثقافية واالجتماعية وتنمية الوالء 
للوطن وحتقيق االأمن النف�شي واالجتماعي من خالل 
املادي من خالل  الت�شريعات اجلزائية وتوفري االكتفاء 
والــتــاأمــيــنــات  بــالــعــمــل  املتعلقة  الت�شريعية  الــ�ــشــيــا�ــشــات 

االجتماعية وت�شجيع امل�شاريع االأ�شرية املنتجة.

جلان ال�سرتاتيجية الوطنية يف ال�سارقة تناق�س قوانني وت�سريعات الأ�سرة
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    اعالن بالن�سر 

امــام  املنظورة  ابــتــدائــي(   2013/2796( رقــم  الــدعــوى  يف  تقرر  لقد 
جلــنــة فــ�ــس املــنــازعــات االيــجــاريــة واملــرفــوعــة عــلــى املــدعــى عليها/

جوديت  وميثلها/  املكتبية  واالدوات  للقرطا�شية  ا�شتان�س  موؤ�ش�شة 
�شتارلني �شيلفاياء، اعالنها ن�شرا ، وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�شة 
يوم االثنني املوافق 2013/11/25 يف متام ال�شاعة 01.00 ظهرا مبقر 
رفيق  املدعي/  نفقة  على  وذلــك  نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة 

هالل خليل حجى.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/344 تنفيذ   عقاري
ان طالب  االقــامــة مبــا  للعقارات  جمهول حمــل  ا�شكان  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
نعلنك  بوج�شيم   �شعيد  حمــمــد  را�ــشــد  وميــثــلــه:  ليمتد  اورتــ�ــشــيــد  التنفيذ/ 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/264 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ  باحلكم 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 وذلــك:  تنفيذيا  �شندا  باعتباره   2012/2/23
)1895206.50  درهم( والفوائد بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
يف 2011/3/9 حتى متام ال�شداد وت�شليمه اىل  طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
تــاريــخ ن�شر هــذا االعــــالن.   وعليه فــان املحكمة �شتبا�شر  خــالل 15 يــوم مــن 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االجــراءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/998   جتاري كلي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  طارق علي عبداهلل اليا�س   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد طيب ح�شني طاهري وميثله: منى حممد ر�شا االن�شاري      قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بن�شبة  القانونية  الفوائد  مع  درهــم(   134.000( مبلغ 
وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  وحتى متام   2009/11/11 احلا�شل يف  القانونية 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/12 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1078   جتاري كلي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �شركة عجائب الفن لالعمال الفنية   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ال�شركة الكويتية لالغذية امريكانا- فرع ال�شارقة      قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )2.414.082 درهم( والفائدة 
احلكم   �شمول  مع  ال�شداد  متــام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونة 
بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفاله ل�شدورة يف مادة جتارية وبالر�شوم وامل�شروفات 
ومقابل اتعاب حماماة.   وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/11/13 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/435   عقاري كلي            
اني�س هولدينجز ليمتد     تــاور ليمتد 2-  ت�شي�س    -  1 املــدخــل  /  اىل  اخل�شم 
عليك  اقــام  قد  �شيموزونو    /كيميهيو  املدعي  ان  االقــامــة مبا  جمهول حمل 
والزام  عليها  واملدعى  املدعي  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
تاريخ  املدعي عليها مببلغ وقدره )3022572 درهم( والفائدة بواقع 12% من 
�شداد املبلغ وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت 
بالقاعة  �ــس   9:30 الــ�ــشــاعــة   2013/11/13 املــوافــق  االربـــعـــاء  يـــوم  جل�شة  لــهــا 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1.A.1
على  ايــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/77   عقاري كلي            
العقارية- ب�شفته ممثله للمطور  اىل  املدعي عليهما/ 1 -  جرو �شيف�شنز للو�شاطة 
الرئي�شي 2- فورت�س هوم انف�شتمنت ليمتيد- ب�شفته املطور الرئي�شي  جمهول حمل 
الزرعوين وميثله/احمد  عبدالرحمن  ابراهيم  /عبدالرحمن  املدعي  ان  االقامة مبا 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  امليدور املهريي قد  احلاج خادم بطي 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   1584292( وقــدره  مبلغ  ب�شداد  عليهما  املدعي 
املحاماة والفائدة 12% و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم 
لذا فانت مكلف   ch1.A.1 اخلمي�س املوافق 2013/11/14 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/23   دعاوي م�ستعجلة مدنية              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  القرية العاملية- دبى- �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /فريج الرتفيهية �س.ذ.م.م-  )�شابقا موؤ�ش�شة فريج الرتفيهية وميثلها مديرها 
ال�شيد/ فريج فار�س الزين وميثله: ناجي علي احلاج ابراهيم بي�شون    قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شفة م�شتعجلة بندب خبري املعدات امليكانيكية الجراء 
املعاينة على املعدات والعاب املحجوز عليها مبح�شر احلجز املوؤرخ 2013/4/24 وغري 
حالتها  واثــبــات  امليكانيكية  حالتها  ومعاينة  املح�شر  بهذا  عليها  املحجوز  او  الـــواردة 
املوافق  الثالثاء  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت  واالتــعــاب.   وامل�شارريف  والر�شوم  ومكانها 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا   ch1.B.6 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2013/11/19
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/757   جتاري جزئي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �شركة جراغ للمقاوالت ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /موؤ�ش�شة التجهيزات املتحدة ملواد البناء قد اقام عليك الدعوى 
وقــدره  مبلغ  للمدعية  تدفع  بــان  عليها  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�شوعها 
)77126 درهــــم( مــع الــزامــهــا الــر�ــشــوم واملــ�ــشــاريــف ومــقــابــل اتــعــاب املــحــامــاة.  
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/11/27 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
وعليك  قــانــونــيــا  ميثلك  مــن  او  بــاحلــ�ــشــور  مكلف  فــانــت  لـــذا   ch2.D.19
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1336   جتاري كلي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  ار�شالن رباين للمواد الغذائية �س ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /ال�شركة العربية للتغليف ذ.م.م وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل 
ال�شام�شي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
وحتى  اال�شتحقات  تــاريــخ  مــن   %12 بــواقــع  القانونية  والــفــائــدة  درهــم   297.000 مبلغ 
ال�شداد التام والزامها بتعوي�س وقدره 50.000 درهم واتعاب حماماة وقدرها 20.000 
درهم والزامها الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
لذا فانت مكلف باحل�شور او   ch1.C.15 2013/11/19 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/804  ا�ستئناف مدين

االقامة  حمل  جمهول  نيناين   برا�شاد  -كر�شنا   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:  كومباين  ا�شوران�س  هــوم  امرييكان  �شركة   / امل�شتاأنف  ان  مبا 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املال  عبداهلل  �شريف  حبيب حممد 
لها  وحــددت   2013/8/27 بتاريخ  كلي  مدين   2013/125 رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم االربعاء املوافق 2013/11/27 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.D.17

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�ض الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     

يف الدعوى رقم  2013/1427 جتاري كلي- دبي
اىل املدعى عليها: �شركة روبا�شت  للمقاوالت دبي ) ذ.م.م( مبا ان املدعية/ �شركة يونيمار للتجارة 
او  ) �س.ذ.م.م( قد رفعت عليك الدعوى رقم 2013/1427( جتاري كلي دبي- فانتم مكلفون 
وكيلكم القانوين بح�شور جل�شة اخلرة االوىل وذلك يوم االثنني املوافق 2013/11/11 ال�شاعة 
الكائن يف مدينة  احل�شابات-  لتدقيق  التخطيط  وذلك مبقر اخلبري- مكتب  �شباحا   10.00
دبي- �شارع ال�شيخ زايد- باجتاه ابوظبي دبي- حمطة ميرتو اخلليج التجاري- خمرج حمطة 
ايبكو واالمارات للعطالت- بناية بر�شيم ) PRISM( ا�شفل البناية �شوبرماركت فانتا�شي- 
الطابق )8( مكتب رقم )805( هاتف 4341111-04 ويف حال عدم ح�شوركم بامل�شتندات املوؤيدة 
لدفاعكم وح�شوركم جل�شة اخلرة يف املوعد �شيتم االجراء يف غيابكم ومبا لدينا من مذكرات 

وم�شتندات وتقدمي التقرير املطلوب للمحكمة املوقرة وتتحملون كامل امل�شوؤولية.

اخلبري واملحكم الهند�سي

املهند�ض- �سكري �سليم العكر  

اعــــالن خربة

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1393 جت جز- م ت- ب-اأظ

ميديا  جراند  الرخ�شة/  خدمات  وكيل  ب�شفته  املرزوقي  حممد  ح�شن  علي  مدعي/ 
للهدايا اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: �شاجي عبدالكرمي ب�شفته مالك الرخ�شة/ 
وكيل اخلدمات  الدعوى:ف�شخ عقد  الهند   مو�شوع  اجلن�شية:  للهدايا  جراند ميديا 
جراند  الرخ�شة/  مالك  ب�شفته  عبدالكرمي  �شاجي  اعالنه/  املطلوب  درهم     40000
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ن�شرا حيث  الهند  عنوانه:  للهدايا اجلن�شية:  ميديا 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/9 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  بـ  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - االبتدائية 
ايام على  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2296   

 املنذرة/اي �شي ا�س لو�شاطة التاأمني )�س.ذ.م.م( وميثلها احمد خمي�س املن�شوري.
وميثلها  اخليمة  را�ــس   C/3351/10 رقــم  رخ�شة  ليمتد  جــروب  ديفري  اليها:  املنذر 

ال�شيد/ تايجل جرين      جمهولة حمل االقامة.
تنذر املنذرة/ املنذر اليها ب�شرورة وجوب �شداد مبلغ وقدره )1.400.000 درهم( مليون 
واربعمائة الف درهم اماراتي ال غري وذلك خالل مدة اق�شاها خم�شة ع�شر يوما من 
تاريخ هذا االنذار واال �شت�شطر املنذرة اآ�شفة التخاذ كافة االجراءات القانونية جلر 
حقوقها مت�شمنا ذلك رفع الدعوى املو�شوعية ف�شال عن املطالبة بالتعوي�س املنا�شب 
وامل�شاريف  الر�شوم  كافة  اليها  املنذر  باملنذرة مع حتميل  او �شرر حلق  اي عطل  عن 

واتعاب املحاماة واي م�شاريف نا�شئة اخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/943  عقاري كلي

اىل املدعى عليهما/1- امنيات بروبرتيز �شك�س  ليمتد 2- �شركة امنيات للتطوير العقاري �س.ذ.م.م 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / فينيموبايليار ا�س ار ال   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
اخلبري  بندب  الــتــايل:  التمهيدي  احلكم   2013/9/26 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  وعليه 
الهند�شي �شاحب الدور من اخلراء املقيدين باجلدول املخت�شني قانونا تكون مهمته بعد االطالع 
اداء  �شبيل  وللخبري يف   ، له اخل�شوم منها  يقدمه  ان  وما ع�شى  الدعوى وم�شتنداتها  اوراق  على 
املامورية االنتقال اىل اي جهة حكومية او غري حكومية يرى لزوما االنتقال اليها لالطالع على 
ما بها من م�شتندات تعينة على اداء املامورية وكذا �شماع اقوال ومالحظات من يرى لزوما ل�شماعة 
دون حلف ميني، وقدرت امانة مقدارها خم�شة ع�شر الف درهم على ذمة اتعاب اخلبري وتلزم املدعية 
ب�شدادها خزينة املحكمة.    وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/11 ال�شاعة 

 ch1.A.1 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1285 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة بن حفيظ للمقاوالت العامة دبي- ذ.م.م 
2- حممد عــبــداهلل الــرفــاعــى   جمــهــويل حمــل االقــامــة مبــا ان طالب 
التنفيذ/ بنك امل�شرق بي ا�س �شي وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم     
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6452240( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5    

اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/914 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

 -1 عليهما/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتــايــة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
الفكو ل�شناعة االملنيوم والزجاج ذ.م.م 2- بابو �شندراثيل جورج - اقام املدعي/

�شركة �شيلكت جال�س اآند �شرتيز ذ.م.م عنوانه: را�س اخليمة- اجلزيرة احلمراء    
موعد  حتديد  مو�شوعها  عجمان-  كلي-   - -مــدين   2013/914 برقم  الدعوى 
االبــتــدائــيــة  امـــام حمكمة عــجــمــان االحتـــاديـــة  بــاحلــ�ــشــور  فــانــت مكلف  جل�شة  
املوافق يوم 13 من  ال�شاعة 11.00  بوا�شطة وكيل معتمد وذلــك يف  او  �شخ�شيا 
�شهر نوفمر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا 

يف 2013/10/22
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
        اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1573 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: عادل عبداهلل غالم 
مع  درهم   934.880.10 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  علي 
الفائدة القانونية     املطلوب اعالنه/   عادل عبداهلل غالم علي اجلن�شية: االمارات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/19 املوافق  الثالثاء 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بـ  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
املحكمة التجارية    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1120 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
�شعيد  حممد  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  الوطني  االحتاد  بنك  مدعي/ 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ   االمارات  مو�شوع  الهاملي اجلن�شية:  �شامل حم�س 
2859473.63 درهم    املطلوب اعالنه/ حممد �شعيد �شامل حم�س الهاملي اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/10/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2394 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ ماجد مهري غامن القبي�شي ميثله: �شعيد ماجد مهري القبي�شي اجلن�شية: 
العامة- ميثلها: حممد  البادية للعقارات وال�شناعية  االمارات   مدعي عليه: ركن 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  امني  حممود  احمد  واخيه  عبدالهادي  امني  حممود 
اعالنه/   املطلوب  درهم   400.000 ايجارية  قيمة  و�شداد  باخالء  مطالبة  الدعوى: 
ركن البادية للعقارات وال�شناعية العامة- ميثلها: حممد حممود امني عبدالهادي 
واخيه احمد حممود امني اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/11/10 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/643 مد  جز- م ر-ب-اأظ

بدر  �شمري  عليه:  مدعي  الت�شيك   اجلن�شية:  �شلطان  ابو  حممد  مدعي/ 
رمزي اجلن�شية: ميني مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 3000 درهم   
املطلوب اعالنه/ �شمري بدر رمزي اجلن�شية: ميني   عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
2013/11/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  بـ حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1943 جت كل - م ت-ب-اأظ

مدعي  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  البناء  ملواد  االمارات  مدار  �شركة  مدعي/ 
اجلن�شية:  واخرون  واخلراطة  للحدادة  جا�شم  حممد  ور�شة  موؤ�ش�شة  عليه: 
االمارات   مو�شوع الدعوى: �شحة وتثبيت احلجز التحفظي 501417 درهم   
املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة ور�شة حممد جا�شم للحدادة واخلراطة اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/11/13 موعدا لنظر  املحكمة يوم االربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/10/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1532 ح نف�ض- م ر-ب-اأظ

�شريف  عليه:  الفلبني   مدعي  اجلن�شية:  البانز  لوميباو  ايدماري  مدعي/ 
طالق-اثبات  الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  �شادق  �شعيد  حممد 
�شعيد  �شريف حممد  اعالنه/  املطلوب  الدولة   اىل  البنت  اح�شار  ح�شانة- 
�شادق اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لنظر  موعدا   2013/11/19 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/10/21
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1229 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة عبداهلل حممد ح�شن اجلن�شية: االمارات   املنفذ �شده 
موؤ�ش�شة  اعالنه:  املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  البهيج  ال�شالون  موؤ�ش�شة   :
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  البهيج  ال�شالون 
لنظره  وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جل�شة يوم االحد املوافق 2013/11/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
 القلم اليجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1302 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده : حممد 
�شرف الدين جمعه رجب ابو ميامه اجلن�شية: م�شر  املطلوب اعالنه: حممد 
مبا  بالن�شر  عنوانه:  م�شر     اجلن�شية:  ميامه  ابو  رجب  جمعه  الدين  �شرف 
رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ت-ب-  كل-م  جت   2012/677
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/11/19 موعدا 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                       

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

با�شر مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية 
منذ  الذكية  الوطنية  الهوية  ببطاقة  العمل  تفعيل 
موظفي  جميع  لــدى  املا�شي  اأكــتــوبــر  �شهر  مــن  االأول 
املـــركـــز والــعــامــلــني فــيــه بــو�ــشــفــهــا الــوثــيــقــة الــوطــنــيــة 
كانوا  �ــشــواء  املوظفني  ب�شخ�شيات  للتعريف  املعتمدة 
مواطنني اأو مقيمني. ياأتي ذلك تنفيذا ال�شرتاتيجية 
اأن  وبــعــد  للهوية  االإمـــــارات  هيئة  اعتمدتها  متكاملة 
املدنية  لل�شجالت  بيانات  قاعدة  اأكر  اأ�شبحت متتلك 
العامل  م�شتوى  على  املــدجمــة  االإلــكــرتونــيــة  احليوية 
القيا�شية..  لــالأرقــام  العاملية  لالأكادميية  وفقا  وذلــك 

فيما تاأتي اأهمية تفعيل العمل ببطاقة الهوية الوطنية 
يف املركز للم�شاهمة يف تعزيز االأمن الوطني والفردي 
عن  ف�شال  كافة  املجاالت  ويف  الدولة  يف  واالجتماعي 
اخلدمات  وتطوير  اال�شرتاتيجي  القرار  �شناعة  دعم 
احلــكــومــيــة االلــكــرتونــيــة وذلـــك يف اإطــــار تنفيذ روؤيـــة 
االإمارات 21 يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ف�شال عن 
اأحد  تنفيذ توجهات القيادة باأن ت�شبح دولة االإمــارات 
اأفــ�ــشــل بــلــدان الــعــامل مــن حــيــث اال�ــشــتــدامــة والــرفــاه 
االجتماعي واال�شتخدام االأمثل للتكنولوجيا املتقدمة. 
وكان مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية 
ا�شت�شاف قمة اأبوظبي العاملية الأنظمة الهوية املتقدمة 

2013 حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
الداخلية  وزيــر  الــوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االإمارات للهوية لدعم 
هذا  يف  الــدولــة  اإ�شرتاتيجية  خــدمــة  يف  ي�شب  مــا  كــل 
ال�شاأن وامل�شاهمة يف دعم جمتمع املعرفة وتعزيز ثقافة 
الدكتور  �شعادة  دعا  اأخــرى  الرقمية. من جهة  الهوية 
�شرورة  املــركــز..اإىل  عــام  مدير  ال�شويدي  �شند  جمال 
التي  التوطني  متكني  �شيا�شة  برامج  بتنفيذ  االإ�ــشــراع 
لتطوير  خليفة  �شندوق  و  الر�شيدة  الــقــيــادة  اأقــرتــهــا 
امل�شاريع ..يف اإدارات املركز واأق�شامه ويف عموم املوؤ�ش�شات 
احلــكــومــيــة والــقــطــاع اخلــا�ــس لــلــقــ�ــشــاء عــلــى ظــاهــرة 
ال�شنوات  خالل  املواطنة  العاملة  القوى  بني  البطالة 

القليلة املقبلة. واأكد ال�شويدي خالل تروؤ�شه اجتماعا 
املركز..اأهمية  يف  واملعنيني  الب�شرية  املـــوارد  اإدارة  مع 
اأقــرهــا..مــ�ــشــريا  الــتــي  الــتــوطــني  املــركــز خلطط  تنفيذ 
اإىل اأن ن�شبة توطني يف املركز بلغت خالل عام 2013 
الأهمية  مراعاته  اإىل  اإ�شافة  املائة  يف   /  50 حــوايل/ 
املــركــز  اإدارات  يف  االإعـــاقـــة  ذوي  مــن  مــواطــنــني  تعيني 
للمركز  التابعة  الدبلوم  برامج  اأن  واأ�شاف  واأق�شامه. 
واالإداري  العلمي  البحث  دبلوم  الثالثة وهي  بفروعها 
املوظفني  تاأهيل  يف  عالية  بدرجة  اأ�شهمت  التاأهيل  و 
املواطنني خلو�س غمار م�شوؤولياتهم البحثية لي�شغلوا 
اإدارات  عــمــوم  يف  عليا  ومهنية  وعلمية  اإداريــــة  مــراكــز 

املركز واأق�شامه.

الإمارات للدرا�سات يفعل العمل ببطاقة الهوية ملوظفيه ويدعو لتنفيذ برامج التوطني

وزير البيئة واملياه يطلع على اأن�سطة جمعية الرتاث العمراين بالدولة

خمترب دبي املركزي يف البلدية يطلق مبادرة الق�سطا�س امل�ستقيم

نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارثهيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تطلق م�سروع 

اللواء الهديدي يفتتح دورة اإعداد خطط الطوارئ بفندق �سنرتو ال�سارقة

خمترب كهرباء ومياه دبي لفح�س زيت املحولت اأول 
خمترب حكومي يح�سل على �سهادة اعتماد دولية

نهيان بن مبارك ي�سيد باطالق حممد بن را�سد حملة العلم ويدعو للم�ساركة فيها

•• دبي-وام: 

التقى معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير 
بدبي  الـــوزارة  ديـــوان  ام�س مبقر  واملــيــاه  البيئة 
املجل�س  بــوخــ�ــس ع�شو  ر�ــشــاد حمــمــد  املــهــنــد�ــس 
الـــوطـــنـــي االحتــــــــادي رئـــيـــ�ـــس جــمــعــيــة الـــــرتاث 
العمراين بالدولة . وا�شتمع وزير البيئة واملياه 
من املهند�س ر�شاد بوخ�س اىل �شرح حول مواقع 
مت  حيث  والثقافية  الطبيعية  الــعــاملــي  الـــرتاث 
الدول  املواقع يف بع�س  التعريف بعدد من تلك 
االأجــنــبــيــة واخلــلــيــجــيــة والــعــربــيــة املــ�ــشــجــلــة يف 
م�شريا  اليون�شكو  ملنظمة  العاملي  الرتاث  الئحة 

كــافــة اجلهات  بــني  اجلــهــود  ت�شافر  اأهــمــيــة  اإىل 
املعنية يف الدولة بهدف ت�شجيل عدد من املواقع 
املوجودة يف الدولة �شمن قائمة املواقع العاملية 
املهند�س ر�شاد بو  . وتناول  امل�شجلة يف الالئحة 
اال�شتثنائية  القيمة  معايري  اأهـــم  بعدها  خ�س 
والطبيعية  الثقافية  ومنها  للمواقع  العاملية 
تــوافــرهــا يف  الــواجــب  الــ�ــشــروط  ا�شتعر�س  كــمــا 
تر�شيح  وخطوات  العاملي  للرتاث  املر�شح  املوقع 
بعدها  ونــوه   . الرت�شيح  املوقع وحمتويات ملف 
الــــرتاث  الئـــحـــة  يف  الــتــ�ــشــجــيــل  اأهــمــيــة  اأن  اإىل 
الثقايف  املــوروث  على  احلفاظ  يف  تتمثل  العاملي 
رفع  يف  وامل�شاهمة  القادمة  لالأجيال  والطبيعي 

واإ�شافة  الــدولــيــة  التناف�شية  يف  الــدولــة  مكانة 
ا�ــشــم دولــــة االمــــــارات عــلــى اخلـــارطـــة الثقافية 
والطبيعية العاملية . وتطرق بو خ�س بعدها اىل 
اإجـــــراءات ت�شجيل خــور دبــي يف الئــحــة الــرتاث 
تعريفية  نــبــذة  قـــدم  حــيــث  باليون�شكو  الــعــاملــي 
اليون�شكو  املواقع يف الئحة  عن �شروط ت�شجيل 
خور  ت�شجيل  اأهــمــيــة  اأن  اإىل  م�شريا  الــرتاثــيــة 
الــيــونــ�ــشــكــو الــرتاثــيــة تتمثل يف  دبـــي يف الئــحــة 
املــوروث الثقايف والهوية الوطنية  احلفاظ على 
وو�شع دبي على خريطة الثقافة العاملية وتنمية 
ختام  ويف  الثقافية.  ال�شياحة  بتعزيز  االقت�شاد 
الــلــقــاء تــقــدم مــعــايل الــدكــتــور را�ــشــد اأحــمــد بن 

فهد بال�شكر والتقدير للمهند�س ر�شاد بو خ�س 
مبديا ا�شتعداد وزارة البيئة واملياه التام للتعاون 
مع خمتلف اجلهات يف الدولة للم�شاركة يف دعم 
تر�شيح الدولة لبع�س املواقع الرتاثية الطبيعية 
لت�شاف اإىل الئحة الرتاث العاملي ملا لذلك من 
اخلريطة  على  الــدولــة  مكانة  تعزيز  يف  اأهمية 
�شلطان  �شعادة  اللقاء  ح�شر   . العاملية  الثقافية 
علوان وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع املوارد املائية 
واملهند�س  بــالــوكــالــة  الطبيعة  على  واملــحــافــظــة 
بدر حممد اآل علي رئي�س ق�شم درا�شات الرتاث 
بــبــلــديــة دبـــي وعــــدد مـــن املخت�شني  الــعــمــراين 

بالوزارة . 

•• دبي-وام:

اأطلق خمتر دبي املركزي يف بلدية دبي ام�س..
مــ�ــشــروع  وهـــي  امل�شتقيم  الــقــ�ــشــطــا�ــس  مـــبـــادرة 
الرقابة املرتولوجية على املوازين االإلكرتونية 
ملحالت الذهب واملجوهرات وحمالت العطور 
واجلمعيات التعاونية والهاير ماركت . وياأتي 
اإطــالق املبادرة من منطلق حر�س بلدية دبي 
والبائع..كما  امل�شتهلك  بني  الثقة  تاأمني  على 
القانونية  املعايرة  املبادرة �شمن م�شروع  تاأتي 
الذي تنفذه االإدارة على املوازين التجارية وقد 
بداأت فيه مع حمالت بيع الذهب واملجوهرات 
تبعا  اأوىل  كــمــرحــلــة  دبـــي  اإمـــــارة  يف  الــثــمــيــنــة 
لــلــتــخــويــل الـــــذي حــ�ــشــلــت عــلــيــه بــلــديــة دبــي 
واملقايي�س.  للموا�شفات  االإمــــارات  هيئة  مــن 
املركزي  دبي  خمتر  بقيام  التخويل  ويق�شي 
اأدوات  جميع  على  القانونية  املعايرة  بتنفيذ 
القيا�س القانونية يف اأ�شواق االإمارة متا�شيا مع 
2006 يف  الــوزراء ال�شادر �شنة  قرار جمل�س 
�شاأن النظام الوطني للقيا�س . واأكدت املهند�شة 
حواء ب�شتكي مدير اإدارة خمتر دبي املركزي اأن 
املعايرة القانونية التي ميتلكها قطاع املقايي�س 
اأداء  بــارزة يف مراقبة  اأهمية  لها من  ملا  عاملية 
االأ�شواق من خالل �شبط دقة اأجهزة القيا�س 
امل�شتخدمة للبيع وال�شراء يف االأ�شواق املتنوعة 

تتجلى يف حماية  االأهــمــيــة  هــذه  اإن  وقــالــت   .
واحد من  اآن  وال�شناع يف  والتجار  امل�شتهلكني 
اأدنــى خلل يف دقة  اأي غرر قد يطالهم نتيجة 
ب�شتكي  واأ�شافت   . امل�شتخدمة  االأجــهــزة  هــذه 
املرتولوجية  الرقابة  تطبيق  من  الغر�س  اأن 
القانونية هو امل�شاهمة يف بناء اقت�شاد جتاري 
م�شتدام اإذ اأن مفهوم البيع وال�شراء ال�شحيح 
فالنا�س  ذلـــك  دون  مــن  يتحقق  اأن  ميــكــن  ال 
يف حــيــاتــهــم الــيــومــيــة يــقــومــون بــالــعــديــد من 
نظام  يف  ثقتهم  على  تعتمد  الــتــي  امل�شرتيات 
البيع وكذلك ال�شركات بحاجة اإىل معرفة اأنه 
اأحد  اأنــه ال  البيع يف �شوق عادلة. وذكــرت  يتم 
نتائج  م�شداقية  م�شتوى  تــدين  من  ي�شتفيد 
التي  الوطنية  التنظيمية  البيئة  يف  القيا�س 
ت�شمل جميع االأن�شطة املتعلقة باأدوات القيا�س 
امل�شتعملة اأثناء املعامالت التجارية بني البائع 
املجتمع  وحماية  حلمايتهم  وذلــك  وامل�شرتي 
ككل. ونوهت باأن ق�شم املقايي�س يف خمتر دبي 
املركزي يلتزم بالرقابة املرتولوجية القانونية 
الــتــجــاريــة  املـــوازيـــن  وذلــــك للتحقق مــن دقـــة 
امل�شتخدمة  القانونية  القيا�س  اأدوات  وجميع 
اأنها  للتاأكد من  دبي  اإمــارة  اأ�شواق  يف حمالت 
التجارية  املــعــامــالت  يف  لال�شتخدام  �شاحلة 
. واأ�ــــشــــار املــهــنــد�ــس فــريــد حمــمــد اإ�ــشــمــاعــيــل 
املختر  اأن  اإىل  املقايي�س  خمتر  ق�شم  رئي�س 

على  التحقق  جـــوالت   2012 يــونــيــو  يف  بـــداأ 
مــوازيــن حمــالت الــذهــب مــن قبل مهند�شني 
وفــنــيــني ميــتــلــكــون اخلـــــرات الـــالزمـــة وفــقــا 
اأحـــدث  املــعــتــمــدة وبــا�ــشــتــخــدام  الفنية  لــلــوائــح 
ا�شتخدام  دون  املتطورة  االإلكرتونية  االأجهزة 
دبي  حكومة  وتــفــوق  ملــبــادئ  تكري�شا  ورق  اأي 
ـــــالغ جتــار  االلـــكـــرتونـــيـــة. واأو�ــــشــــح اأنـــــه مت اإب
اأ�شهر  عــدة  قبل  م�شبقا  واملــجــوهــرات  الــذهــب 
بتطبيق املعايرة القانونية من خالل لقاء عقد 
مع متعاملي جتار الذهب يف نوفمر 2011 
اإن  وقــال  ر�شمية.  بر�شائل  اإخطارهم  وكذلك 
جوالت التحقق �شت�شمل ما يفوق خم�شة اآالف 
املتوزعة يف  ميزان جتــاري يف حمــالت الذهب 
حتقق  ل�شاقة  و�ــشــع  و�شيتم  االإمـــــارة  اأ�ـــشـــواق 
للموا�شفات  مطابق  مــيــزان  كــل  على  �شفراء 
الفنية املعتمدة من هيئة االإمارات للموا�شفات 
واملقايي�س ول�شاقة حمراء للموازين املرفو�شة 
بحيث ينبه �شاحب املحل بعدم ا�شتخدام امليزان 
التحقق  واإعـــادة  اإ�شالحه  يتم  حتى  املرفو�س 
م�شنوعة  الال�شقات  اأن  اإىل  م�شريا   .. منه 
مــنــعــا لعمليات  لـــالإزالـــة  قــابــل  مــن ورق غــري 
الغ�س والتدلي�س . واأعرب عن ثقته اأن تطبيق 
ب�شكل  �شي�شاهم  الــقــانــونــيــة  املــعــايــرة  مــ�ــشــروع 
والتجار  امل�شتهلكني  مــن  كــل  حماية  يف  فعال 
 . الوطني  االقت�شاد  وحماية  منو  يف  وي�شاعد 

ولفت اإىل اأن هناك تن�شيقا بني هيئة االإمارات 
املركزي  دبي  وخمتر  واملقايي�س  للموا�شفات 
حـــول مــنــح املــركــز تــخــويــال بـــاإجـــراء فحو�س 
التي تدخل عر  املوازين  النوع جلميع  اإقــرار 
بني  فنية  جلنة  ت�شكلت  حيث  الــدولــة  منافذ 
الفريقني تناق�س جميع ق�شايا املقايي�س ومن 
ق�شم  رئي�س  وقــال  النوع.  اإقــرار  بينها م�شروع 
اآليات  بتحديد  البدء  اإنه مت  املقايي�س  خمتر 
وحيثيات تطبيق هذا امل�شروع بدءا من ا�شتالم 
الطلب حتى ت�شليم ال�شهادة وما يتعلق بر�شوم 
اخلدمة والوقت امل�شتغرق الأدائها مما ي�شاهم 
يف حماية امل�شتهلكني والتجار و�شبط عمليات 
البيع وال�شراء يف اأ�شواق الدولة. ودعت بلدية 
دبي التجار اإىل ا�شتخدام املوازين التي ت�شلح 
والــكــفــاءة  بال�شعة  يتعلق  فيما  الــغــر�ــس  لــهــذا 
والدقة وو�شع هذه املوازين على اأ�شطح �شلبة 
م�شطحة يف بيئة نظيفة مع درجة حرارة ثابتة 
اليوؤثرعلى  بحيث  للهواء  تدفق  اأقــل  و�شمان 
املــوازيــن  هـــذه  ثباتية  و�ــشــمــان  الــــوزن  عملية 
وا�شتوائيتها و جعل الزبون واثقا من ت�شفري 
امليزان عند بدء عملية الوزن واأن تكون قراءة 
املـــيـــزان وا�ــشــحــة لــلــزبــون والـــتـــعـــاون الــكــامــل 
دبي  ملختر  املــرتولــوجــي  التحقق  �شباط  مــع 
املركزي يف حال  دبــي  واإعــالم خمتر  املركزي 

تغيري امليزان اأو اأي م�شكلة طارئة عليه .

•• القد�ض-وام:

اأطــلــقــت هــيــئــة االأعـــمـــال اخلــرييــة االإمـــاراتـــيـــة م�شروعا 
للتعليم التفاعلي يف االأرا�شي الفل�شطينية بداأته بطالب 
الهيئة  را�شد مدير مكتب  اإبراهيم  وقال  القد�س.  مدينة 
االأعــمــال اخلريية  الــغــربــيــة..اإن طــواقــم هيئة  ال�شفة  يف 
بتطبيق  تعمل  �شبعني جهازا  اأكــر من  وزعــت  االإماراتية 
الذي  الفل�شطيني  التعليم  مناهج  على  وحتتوي  اللم�س 
على  يحتوي  حيث  تفاعلي  ب�شكل  للطلبة  عر�شه  ميكن 
للت�شبيك  اإلــكــرتونــيــة  واآلــيــات  متحركة  ور�ــشــوم  اأ�ــشــوات 
والت�شحيح . واأو�شح اأن امل�شروع �شيطبق اأي�شا يف مدار�س 
عديدة بال�شفة الغربية و�شتدعمه هيئة االأعمال اخلريية 
مدار�س  ع�شر  لي�شمل  ميتد  اأن  املتوقع  ومن   . االإماراتية 
فل�شطينية بتكلفة ت�شل اإىل مليون درهم . من جهته اأ�شاد 
بامل�شاعدات  القد�س  حمافظ  احل�شيني  عدنان  املهند�س 
التي تقدمها هيئة االأعمال اخلريية االإماراتية والهيئات 

بدعم  اأ�شاد  والقد�س..كما  لفل�شطني  االأخــرى  االإماراتية 
املعهد العربي لالأيتام حيث هو البذرة التي انطلقت منها 
القد�س  يف  التعليم  اإن  احل�شيني  وقــال   . القد�س  جامعة 
الت�شويه  مــن  حلمايته  مــ�ــشــاعــدة  اإىل  ويــحــتــاج  حمــا�ــشــر 

ودفعه اإىل االأمام.
اإطــالق  ح�شروا  اآخـــرون  فل�شطينيون  مــ�ــشــوؤولــون  ووجـــه 
م�شروع النقل التفاعلي للتعليم �شكرهم اإىل هيئة االأعمال 
اخلريية والهيئات اخلريية االإماراتية االأخرى وما تقدمه 
من معونات الأهل القد�س وال�شعب الفل�شطيني . واأو�شحوا 
ان امل�شروع الكتابي هو م�شروع تعليمي فل�شطيني متقدم 
خا�شة يف القد�س وي�شعى اإىل تطوير قــدرات الطالب يف 
اال�شتيعاب وفهم املنهج التعليمي . يذكر اأن هيئات خريية 
م�شاريع  لها  االأحمر  الهالل  هيئة  مقدمتها  يف  اإماراتية 
تعليمية متعددة يف االأرا�شي الفل�شطينية والقد�س حيث 
تــبــنــي املـــدار�ـــس وتــ�ــشــاعــد اجلــامــعــات وتـــزودهـــا وطــالبــهــا 

باالأجهزة التعليمية واحلقائب املدر�شية .

•• ال�صارقة-الفجر:

�شباح  ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  الهديدي  حممد  حميد  اللواء  افتتح 
ام�س دورة اإعداد خطط الطوارئ والتي نظمتها الهيئة الوطنية الإدارة 
الوطني  واال�شتجابة  التن�شيق  مكتب  والــكــوارث  واالزمــــات  الــطــوارئ 
بال�شارقة يف فندق �شنرتو ال�شارقة ، والتي ي�شارك بها ) 25 ( منت�شباً 
والــكــوارث  واالزمــــات  الــطــوارئ  لفريق  التنفيذية  اللجنة  اأعــ�ــشــاء  مــن 
وتطوير  لال�شتعداد  الهيئة  الــدورة �شمن خطط  ،وتاأتي هذه  باالإمارة 
قدرات ومهارات قادة وفرق الطوارئ واالأزمات التابعة للجهات املحلية 

املختلفة. 
ومن جانبه اأعرب اللواء حميد حممدالهديدي قائد عام �شرطة ال�شارقة 
رئي�س فريق ادارة الطوارئ واالأزمات والكوارث باإمارة ال�شارقة يف كلمة 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  للهيئة  �شكره  عن  الــدورة  افتتاحه  خــالل  له 
وتنظيم  والتطوير  التدريب  برامج  واهتمامها  والــكــوارث  واالأزمـــات 
الــدورات ب�شكل جيد التي من �شاأنها متكني امل�شاركني من القدرة على 

التعامل ال�شليم مع االأزمات والكوارث .

•• دبي-وام:

ح�شل خمتر فح�س زيت املحوالت التابع لهيئة كهرباء 
ومياه دبي على �شهادة االعتماد اآيزو اآي اإي �شي 17025 
الـــدولـــيـــة لــيــ�ــشــبــح اأول خمــتــر حــكــومــي لــفــحــ�ــس زيــت 
املعرتف  ال�شهادة  هــذه  على  يح�شل  الدولة  يف  املحوالت 
بها يف اأنحاء العامل كافة. وتعتر �شهادة اآيزو اآي اإي �شي 
لفح�س  العامة  العاملية  املعايري  مــن  واحـــدة   17025
كفاءة خمترات الفح�س واملعايرة وهي املوا�شفة اخلا�شة 
باملخترات اأو مبعامل القيا�س والتحاليل واملعايرة والتي 
تتبناها املنظمة الدولية للمعايري اآيزو واللجنة الدولية 
اإي �شي وهي �شهادة دولية تعتمد  اآي  للتقانة الكهربائية 
املنتجات  واأمـــان  وكــفــاءة  جــودة  قيا�س  يف  دقيقة  معايري 
الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  وقــال  املقدمة.  واخلــدمــات 
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  االإدارة  جمل�س  ع�شو 
اإنه متا�شيا مع روؤية الهيئة يف اأن تكون موؤ�ش�شة م�شتدامة 
على م�شتوى عاملي فاإنها تتبع اأف�شل املمار�شات وتطبيق 
اأ�شد القوانني يف جمال ال�شالمة والفح�س الدوري حيث 
تعتر الفحو�شات التي يقوم بها خمتر الهيئة لفح�س 
زيت املحوالت جزءا من نظام االعتمادية والكفاءة الذي 
واأ�شاف  للهيئة.  التابعة  الطاقة  نقل  �شيانة  اإدارة  تتبعه 
اأن هذا االأمر ظهر جليا يف حتقيق الهيئة نتائج مناف�شة 
يف  مــتــجــاوزة  اخلــا�ــس  القطاع  على  تفوقت  حيث  للغاية 
الكفاءة  يف  واالأمريكية  االأوروبــيــة  ال�شركات  نخبة  ذلــك 
واالعتمادية .. م�شريا اإىل اأن الهيئة ا�شتطاعت تخفي�س 

املائة  يف  ر3   5 اإىل  الكهربائية  ال�شبكة  يف  الفاقد  ن�شبة 
مقارنة بن�شبة الفاقد يف اأوروبا واأمريكا التي ترتاوح ما 
بني �شتة و�شبعة يف املائة فيما انخف�شت ن�شبة الفاقد يف 
�شبكة مياه دبي اإىل 8 ر10 يف املائة مقارنة مع حوايل 15 
اأمريكا ال�شمالية حمققني معدالت عاملية يف  يف املائة يف 
خف�س الفاقد املائي والذي ي�شاهم بدوره يف تلبية جانب 
من النمو يف الطلب وتعزيز اال�شتدامة. ومتكنت الهيئة 
من الو�شول اإىل اأف�شل النتائج العاملية يف معدل الدقائق 
/  5.78/ بلغ  والـــذي  ال�شنة  يف  م�شرتك  لكل  املــفــقــودة 

دقيقة   /16.4/ باملقارنة مع  للم�شرتك  دقيقة مفقودة 
االأوروبــــي.  االحتـــاد  دول  يف  الكهرباء  �شركات  نخبة  مــن 
لتريد  ي�شتعمل  الـــذي  الــزيــت  فح�س  املختر  ويــتــوىل 
خمــتــلــف اأنـــــواع حمــــوالت الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ويــوؤمــن 
ت�شل  ال  اأن  يجب  التي  لــالأجــزاء  كهربائيا  عــزال  الــزيــت 
درجــة  على  ثابتا  الــزيــت  يبقى  اأن  يجب  الكهرباء  اإليها 
القيام بعمليات  اأي ظرف مما يحتم  حــرارة معينة حتت 
امل�شتخدم  الزيت  ونوعية  ثبات  امل�شتمر ل�شمان  الفح�س 
لنوعية  الــدوري  الفح�س  يعتر  حيث  املحوالت  لتريد 
الزيت امل�شتخدم يف العزل من اأهم عوامل �شمان �شالمة 
 / بحوايل /24  الهيئة  ويقوم خمتر  املحوالت.  واأمــان 
األف عملية اختبار �شنويا وتغطي عمليات االإختبار التي 
كل  يف  للهيئة  التابعة  كافة  الكهرباء  حمــوالت  بها  يقوم 
االأق�شام من اإنتاج وتوزيع ونقل والتي متثل نحو /40/ 
األف وحدة اإ�شافة اإىل تقدميه خدمات لعدد من العمالء 

خارج نطاق الهيئة.

•• اأبوظبي-وام:

وزيـــر الــثــقــافــة والــ�ــشــبــاب وتــنــمــيــة املــجــتــمــع اإطـــالق 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
عاليا...ليبقى  اإرفعه  �شعار  العلم حتت  ..حملة  اهلل 
الثالث  ي�شادف  الــذي  العلم  يوم  بـ  احتفاال  �شاخما 
من �شهر نوفمر ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل رئا�شة الدولة. 
وتعد احلملة اأوىل فعاليات االحتفال باليوم الوطني 
التي تنظمها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
مبنا�شبة اليوم الوطني الـ 42 للدولة ملا يعنيه ذلك 
والدعم  احلملة  بهذه  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  من 
الكبري الذي تقدمه للفعاليات الوطنية التي توعي 
االأجيال االإماراتية بقيمة رمزها الوطني والت�شبث 
املوؤ�ش�شون  االآبــاء  العريق وقيمة ما قدمه  بتاريخها 
لهذا الوطن. وقدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان اأثناء اإطالق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم حملة العلم التي تنظمها الوزارة 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  الــتــوايل..  على  ال�شاد�س  للعام 
االإمــــارات  علم  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ 

الذي اأ�شبح رمزا لوحدة اأبناء وبنات الوطن وحبهم 
واأ�شبح  لدولتهم وما ي�شعرون به من والء وانتماء 
رمــزا العــتــزازنــا وفخرنا مبــا متثله دولــة االإمـــارات 
والت�شامح  التعاي�س  يف  فريد  ح�شاري  منــوذج  مــن 
والــتــنــمــيــة والــبــنــاء. واأ�ـــشـــاف اأن هـــذا الــعــلــم رفعه 
�شلطان  بن  زايــد  ال�شيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س 
اآل نهيان رمــزا لقيام دولــة االإحتــاد يف عــام 1971 
الوطن فيما  اأ�شبح منذ ذلك احلني عنوان  والــذي 
امل�شرف  ال�شجل  عــن  يعر  و  ال�شعب  عظمة  ميثل 
للقائد املوؤ�ش�س ولقادة الوطن املخل�شني وي�شهم يف 
دعم الهوية الوطنية لدى اجلميع..ويوؤكد ال�شعور 
الــدولــة  بــاالأمــل والــتــفــاوؤل مب�شتقبل هـــذه  الــقــوي 
العلم  هــذا  اأقـــدم  اإذ  اإنــنــي  معاليه  وقـــال  العظيمة. 
املوقر  الــــوزراء  جمل�س  ويف  ال�شمو  �شاحب  يــا  لكم 
مبنا�شبة بدء احتفاالتنا باليوم الوطني فاإمنا اأعر 
الوطن  وبنات  اأبــنــاء  واعــتــزاز  اعــتــزازي  اأمامكم عن 
حكيمة  قيادات  �شكلتها  التي  الرائعة  الدولة  بهذه 
واأيادي قوية وعزائم �شادقة ومواطنون حري�شون 
اأن تكون دولتهم دائما يف املقدمة  كل احلر�س على 
. واأ�ـــشـــاف.. كــل عــام و  الــعــامل  والطليعة بــني دول 
اإماراتنا احلبيبة بكل خري بلدا للرخاء واال�شتقرار 

ظل  يف  والنماء  للتقدم  بلدا  وال�شالم  للحكمة  بلد 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  القيادة احلكيمة ل�شاحب 
اآل نهيان واإخــوانــه قــادة الدولة الكرام . ودعا  زايــد 
اإىل اأن تكون االحتفاالت باليوم الوطني لهذا العام 
باإجنازاته  وال�شعادة  الوطن  حلب  �شادقا  منوذجا 
معاليه  تطوره..موؤكدا  واآفاق  والتفاوؤل مب�شتقبله 
را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اإطــالق �شاحب  اأن 
اآل مــكــتــوم حــمــلــة الــعــلــم تــعــد مبــثــابــة دعـــم ودافـــع 
للحملة لتحقيق ما ت�شبو اإليه من اأهداف وطنية 
الوطن وتر�شيخ  �شامية من خالل االإحتفاء برمز 
برفع  املرتبطة  والقيم  األوانه  ومعاين  العلم  �شكل 
لوائه عاليا يف كل مكان بني اأبناء جمتمع االإمارات 
واملحافظة عليه اإىل االأبد مرفوعا خفاقا. واأ�شاف 
اأن االعتزاز بالعلم هو تعبري حقيقي عن االنتماء 
للوطن الذي نلتقي جميعا على حمبته والعمل من 
اأجل رفعته وحمايته .. م�شريا اإىل اأن هذه املبادئ 
وفعال.  قــوال  النفو�س  يف  قيادتنا  كر�شتها  والقيم 
نهيان  اآل  مــبــارك  بــن  نــهــيــان  ال�شيخ  مــعــايل  ودعـــا 
الوطنية  االإجنــازات  على  للمحافظة  الوطن  اأبناء 
وامل�شاركة  الوطن خفاقة عالية  راية  واالإبقاء على 
نقدم  اأن  الوطن  حق  من  باأنه  احلملة..منوها  يف 

لنا  يقدم  ما  مع  يتنا�شب  مبا  اأجله  من  ونعمل  له 
يف  قدما  امل�شي  اأجــل  مــن  قيادتنا  حــول  نلتف  واأن 
بناء دولتنا. واأو�شح اأن اإطالق حملة اإرفعه عاليا..

ليبقى �شاخما يهدف لتاأكيد اأن علم الدولة هو رمز 
وجودنا وعالمة ا�شتقاللنا وداللة عظمة كريائنا 
الــوطــنــي وجمــدنــا وعــزتــنــا لــرفــعــه دائــمــا خفاقا 
الــوحــدة والــهــويــة الوطنية  اأنـــه رمـــز  اإىل  اإ�ــشــافــة 
و قيمته الــكــرى هــي مــن قــيــم الــــوالء واحــــرتام 
ت�شعى  احلملة  اأن  اإىل  به..م�شريا  والفخر  الوطن 
للو�شول اإىل املاليني من املواطنني واملقيمني على 
اأر�س الدولة. واأ�شاف اأن احلملة تهدف اإىل توعية 
الروح  تاأجيج  العلم واإىل  اجلمهور بكيفية احرتام 
على  لي�شبوا  وال�شباب  ال�شغار  نفو�س  يف  الوطنية 
حب الوطن وتقدي�س رايته ويعتادوا على وجودها 
عالية خفاقة يف كل �شر على اأر�شها. وقال معاليه 
ــاألــوانــه االأخــ�ــشــر واالأبــيــ�ــس واالأ�ـــشـــود  اإن الــعــلــم ب
واالأحــمــر رمـــزا لــالحتــاد ومــن هنا يــكــون التوحد 
واالأجــيــال  اجليل  هــذا  ا�شتمرار  على  دليال  حوله 
الالحقة على هدى خطوات االآباء املوؤ�ش�شني لهذا 
الوطن والذين وحدوا حتت هذه الراية االإمــارات 
للعام  العلم  حملة  ا�شتمرار  اأن  اإىل  واأ�ــشــار  كــافــة. 

ال�شاد�س على التوايل ياأتي من منطلق التاأكيد على 
للوحدة  كــرمــز  الــدولــة  تقدير علم  اال�ــشــتــمــرار يف 
وداللة الدولة ومكانته العالية الأن املحافظة عليه 
واجب وطني كرمز للوحدة و القوة و املجد ليبقى 
دوما يف االأعماق..مطالبا باأن يحر�س اجلميع على 
�شموخ العلم و ليبقى خفاقا يف كل مكان. وتت�شمن 
احلملة عددا كبريا من االأن�شطة والفعاليات منها 
عن  االإمـــارات  لفناين  الفنية  للم�شاركات  معر�س 
علم الدولة وم�شابقات لل�شعر النبطي والف�شيح..

اإ�شافة اإىل امل�شابقات الثقافية واالإذاعية من خالل 
االأ�شئلة التي تطرح على اأثري العديد من االإذاعات 
الــوطــنــيــة يف الـــدولـــة ملــ�ــشــاركــة اأكــــر �ــشــريــحــة من 
املجتمع..بجانب ور�س عمل للتوعية باأهمية العلم 
ا�شتخدامه  عن  ومعلومات  عليه  املحافظة  و�شبل 
توزيع  عــن  ف�شال  الفعاليات  مــن  الكثري  وغــريهــا 
على  حتتوي  التي  واملطبوعات  التذكارية  الهدايا 
وزارة  وحر�شت  واأهــدافــهــا.  احلملة  عن  معلومات 
الــثــقــافــة والــ�ــشــبــاب وتــنــمــيــة املــجــتــمــع عــلــى اإبــــراز 
مبكرا   42 الـــ  الوطني  باليوم  االحــتــفــال  مظاهر 
الــوالء  العلم تعبريا عن  اإطــالق حملة  من خــالل 
واالنتماء لالإمارات بالتعاون مع الهيئات والوزارات 

اإىل  ومتتد  كافة  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
كل مواطن اإماراتي حيث ت�شل اأن�شطتها وبراجمها 
اإىل كل مكان على اأر�س الدولة من خالل اأن�شطة 
واالنتماء  الــوالء  روح  تعزيز  اإىل  تهدف  وفعاليات 
الوطنية  الهوية  على  واملحافظة  والقيادة  للوطن 
يف  وبثها  وحمايتها  لدعمها  اجلميع  ي�شعى  التي 
نفو�س االأجيال احلالية. وتاأتي حملة العلم كاأوىل 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  فعاليات 
لــالحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي و هـــو الـــيـــوم الـــذي 
قلب  ارتباط  عن  ال�شادق  للتعبري  جميعا  ننتظره 
عاي�شت  التي  االأجيال  �شواء من  كل مواطن  وفكر 
ن�شاأة االحتاد اأو من االأجيال اجلديدة التي عا�شت 
مــنــجــزات االحتـــاد يف كــل بقعة على اأر�ـــس الــدولــة 
خالل العقود االأربعة املا�شية بيوم االحتاد كتاريخ 
القيادة  بف�شل  ونه�شة  رقــي  من  بعده  ما  له  كــان 
الر�شيدة بداية باالآباء املوؤ�ش�شني وحتى اليوم حيث 
ال�شعيد  �شواء على  عالية  االإمــارات مبكانة  تتمتع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  العاملي  اأو  االإقليمي 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 
ال�شمو حكام  واأ�شحاب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 

االإمارات.
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•• ابوظبي-وام:

اجنــــزت هــيــئــة مــيــاه وكــهــربــاء اأبــــو ظــبــي اأدويـــــا و�ــشــركــاتــهــا 
اآخر  بغاز  احلرائق  الإطفاء  اخلا�س  الهالون  غــاز  ا�شتبدال 
ثـــاين اوكــ�ــشــيــد الــكــربــون يــتــوافــق مــع املــتــطــلــبــات الــدولــيــة 
والنقل  الــتــوزيــع  حمــطــات  من�شاآتها  جميع  مــن  احلــديــثــة 
اجلغرافية  املنطقة  �شمن  تقع  والتي  والفرعية  الرئي�شة 
الإمارة اأبو ظبي والعني وبتكلفة بلغت 16 مليون درهم يف 
للتوزيع  العني  ل�شركتي  تابعة  للتوزيع  رئي�شة  11 حمطة 
وابوظبي للنقل والتحكم تران�شكو التابعتني للهيئة . وقال 

�شعادة عبداهلل �شيف النعيمي مدير عام هيئة مياه وكهرباء 
اأدويا : ياأتي هذا االجناز مواكبا لتوجيهات القيادة احلكيمة 
املتحدة  العربية  االإمــارات  دولة  تكون  اأن  ال�شديدة  وروؤيتها 
�شادقت  التي  مونرتيال  معاهدة  مع  التعامل  يف  ال�شباقة 
عليها االمــــــارات ومــنــذ ذلـــك احلـــني و�ــشــعــت الــعــديــد من 
اأهــداف يف وقت �شابق للتخل�س من الغاز  املوؤ�ش�شات املعنية 
اأبو ظبي و�شركاتها  يف من�شاآتها وكانت هيئة مياه وكهرباء 
من ال�شباقني وقررت ان تاأخذ زمام املبادرة يف هذه امل�شاألة 
والبدء يف م�شروعها با�شتبدال غاز الهالون ال�شار بغاز بديل 
والتخل�س  االأوزون  بطبقة  ي�شر  الكربون ال  اأوك�شيد  ثاين 

الدولة  خــارج  امل�شروع  يتم جمعها يف هذا  التي  الكمية  من 
يوجد  حيث  االأمــريــكــيــة  املــتــحــدة  الــواليــات  يف  وبالتحديد 
مرافق متخ�ش�شة الإعادة تدويره وا�شتخدامه يف �شناعات 
اأخرى بحيث ال ي�شكل خطرا على البيئة. وا�شاف مدير عام 
اأدويــا قامت الهيئة ويف اطار حر�شها على تنفيذ التزامات 
ا�شرتاتيجي  قــرار  باتخاذ  الدولية  املعاهدات  جتــاه  الدولة 
التي تعمل  اإطفاء احلرائق  الكلي الأنظمة  الرفع  مهم وهو 
بالهالون املحظور دوليا وا�شتبداله بغاز اأقل �شررا. وقررت 
وال�شحة  البيئة  وحــدة  بقيادة  عمل  فريق  ت�شكيل  الهيئة 
من  وخمت�شني  والتطوير  التخطيط  اإدارة  يف  وال�شالمة 

متخ�ش�س  ا�شت�شاري  وتكليف  الهيئة  �ــشــركــات  جمموعة 
لعمل جرد لغاز الهالون املوجود �شابقا يف املحطات والبدء 
باأعداد ت�شاميم للم�شروع . لقد كان م�شروعا مهما وتطلب 
تو�شيات فنية بخ�شو�س توفري البديل املقبول على ان يوفر 
درجة اأمان عالية يف معاجلة احلرائق يف حمطاتنا احليوية 
جمموعة  وا�شتطاعت  البيئة.  على  ال�شرر  قليل  يكون  وان 
التي  الفنية  امل�شكل  التو�شل اىل حلول جلميع  العمل هذه 
ظهرت اثناء عملية التنفيذ التي اأحيلت بدورها اىل مقاول 
متخ�ش�س يف هذا املجال بعد ان مت اختيار غاز ثاين اأوك�شيد 
اأقل  وهــو  احلــرائــق  واآمــن يف مكافحة  بديل  كغاز  الكاربون 

�شررا على طبقة االأوزون وبعد انتهاء العمل مت جتميع غاز 
الهالون ونقله من ا�شطوانات منفردة اىل حاويات �شخمة 
قرابة  جتميع  مت  حيث  الدولة  خــارج  لنقله  والتهيئة  اآمنة 
و375.42   1301 الهالون  غاز  859.5.93 غرام من 
الهيئة  تكون  وبهذا   .  1211 الهالون  غاز  غــرام من  كيلو 
بن�شبة  بامل�شروع  اخلا�شة  الفنية  االأعمال  اأكملت جميع  قد 
احلــاويــات  ت�شدير  عملية  غــري  يتبق  ومل  املــائــة  100يف 
الــواليــات  الــغــاز املحظور لتدويره يف  االآمــنــة والــتــي حتــوي 
العقد  وح�شب  متخ�ش�شة  ت  من�شاآ  ويف  االأمريكية  املتحدة 

املرم مع املقاول والذي �شيبداأ قريبا .

اجناز بيئي لهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي بتكلفة 16 مليون درهم

ويل عهد ال�سارقة يفتتح معر�سا لالأونروا باجلامعة الأمريكية 

جلنة دبي لحتفالت اليوم الوطني تناق�س ا�ستعدادات احلدث الرئي�سي

لبنى القا�سمي تبحث التعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

اأبوظبي للتعليم يطلق برنامج ريادة للمدار�س اخلا�سةدبي ت�ست�سيف موؤمترا دوليا لطب التجميل ومكافحة ال�سيخوخة

•• ال�صارقة -وام:

افتتح �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
معر�شا  ام�س  �شباح  ال�شارقة  حاكم 
لــــالأونــــروا عـــن خمــيــمــات الــالجــئــني 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني يف مـــقـــر اجلــامــعــة 
يقام  والـــذي  ال�شارقة  يف  االأمــريكــيــة 
ال�شمو  �شاحب  مــن  كــرميــة  بــرعــايــة 
حممد  بــن  �شلطان  الــدكــتــور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
االأمريكية  اجلامعة  رئي�س  ال�شارقة 
حتت �شعار املكان .. الزمان .. الكرامة 
خمــيــمــات  حتـــ�ـــشـــني   : احلـــــقـــــوق   ..

الالجئني الفل�شطينيني .
�شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  وقام 
اأجنحة  بتفقد  القا�شمي  �شلطان  بن 
املــعــر�ــس الــــذي ا�ــشــتــمــل عــلــى اأحـــدث 
املجتمعات  جــانــب  مـــن  االإ�ــشــهــامــات 
االأهلية يف عملية تخطيط املخيمات 
ل�شرح  �شموه  ..وا�ــشــتــمــع  وحت�شينها 
عـــن حمــتــويــات املــعــر�ــس الــــذي �شم 
�شورا وجم�شمات ملراحل التطوير يف 

اإعمار خميم  هذه املخيمات ومراحل 
البارد يف لبنان الذي تعر�س لتدمري 

يف عام 2007.
تبذلها  التي  باجلهود  �شموه  واأ�ــشــاد 
وكــــالــــة غـــــوث وتــ�ــشــغــيــل الــالجــئــني 
حت�شني  يف  اأونـــــــروا  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني 
الفل�شطينيني  الـــالجـــئـــني  اأو�ــــشــــاع 
تطويرية  مل�شاريع  تبنيها  خــالل  من 

لتح�شني اأو�شاع املخيمات.
املجتمعية  املــ�ــشــاركــة  املــعــر�ــس  ويـــرز 
االأوىل من نوعها يف عملية التخطيط 
خميمات  اأو�شاع  لتح�شني  العمراين 
ال�شرق  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 
االأو�ـــشـــط والــتــي تــاأتــي مبـــبـــادرة من 
االأونـــروا ودعــم من الـــوزارة االأملانية 
االحتـــــاديـــــة لـــلـــتـــعـــاون االقـــتـــ�ـــشـــادي 

والتنمية بي. اإم .زد .
هوك�شتيتلر  توما�س  الدكتور  وعــر 
مدير اجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة 
بالوكالة عن �شعادته لتعاون اجلامعة 
مع االأونروا ..وقال ان اجلامعة تهتم 
بــهــذه االأ�ــشــكــال مــن الــتــعــاون الــتــي ال 
املعر�س  ان  تقدر بثمن ..م�شريا اىل 

يرز اأعماال جديدة مت تطويرها من 
خالل �شراكات ما بني �شكان املخيمات 
واالأونــــــــروا ومــهــنــد�ــشــني مــعــمــاريــني 
امل�شتوى  على  وفــنــانــني  وخمططني 
املـــحـــلـــي والـــعـــاملـــي يــ�ــشــاهــد خــاللــهــا 
ملــراحــل  �ـــشـــورة حــيــة  املــعــر�ــس  زوار 
كيف  تــبــني  الــتــي  التخطيط  عملية 
القرارات  واتخاذ  االأفــكــار  تطوير  مت 
اأعــمــال  املــ�ــشــاريــع مــن خــالل  وتنفيذ 
الــفــيــديــو والــتــ�ــشــجــيــالت الــ�ــشــوتــيــة 
والت�شاميم  والــر�ــشــومــات  والــوثــائــق 
واملقابالت امل�شجلة مع االأهايل حيث 
اأثــمــر كــل ذلــك عــن نتائج تـــرتاوح ما 
بالبنية  تتعلق  �شخمة  م�شاريع  بني 
حــ�ــشــريــة  تــــداخــــالت  اإىل  الــتــحــتــيــة 
جديدة  �شاحات  اإقــامــة  مثل  ب�شيطة 

ليلعب فيها االأطفال.
وقـــال عــ�ــشــام املـــقـــدادي مــديــر دائـــرة 
املخيمات  وحت�شني  التحتية  البنية 
الــتــابــعــة لـــالأونـــروا ان هـــذا املــعــر�ــس 
يـــ�ـــشـــع عـــمـــل االأونــــــــــــروا يف �ــشــيــاقــه 
اجلــغــرايف والــتــاريــخــي ..مــ�ــشــريا اىل 
بــالــواقــع  رواده  يــعــرف  املــعــر�ــس  ان 

احلــ�ــشــري لــلــمــخــيــمــات الــتــي تـــوؤوي 
مــن  الجــــــئ  مـــلـــيـــون   1.5 حــــــــوايل 
فل�شطيني  الجـــئ  مــاليــني   5 اأ�ـــشـــل 
يعي�شون يف مناطق عمليات االأونــروا 
البنى  بــرنــامــج  على  ويــركــز  اخلم�س 
الــذي  املــخــيــمــات  وحتــ�ــشــني  التحتية 
ــــروا وحــظــي بــدعــم من  اطلقته االأون
الـــوزارة االأملــانــيــة االحتــاديــة للتعاون 
ميثل  والـــذي  والتنمية  االقــتــ�ــشــادي 
لتح�شني  ومبتكرة  جــديــدة  منهجية 
املــعــيــ�ــشــيــة يف خمــيــمــات  االأو�ــــــشــــــاع 
الـ  التي �شهدت على مدى  الالجئني 
انتقالية  مــراحــل  املا�شية  عاما   65
تدريجية بدءا من اخليام املوؤقتة اإىل 
متنوعة  معي�شية  بيئات  اأ�شبحت  اأن 

ومعقدة.
وقال يف حني اأن املخيمات التي تقع يف 
مناطق معزولة ما زالت متخلفة عن 
�شكانها يف  يعي�س  التطور حيث  ركب 
م�شاكن م�شقوفة بال�شفيح ويف بيوت 
اأقــيــمــت بــ�ــشــورة ارجتــالــيــة ..هــنــاك 
�شكانية  اأحــيــاء  اإىل  حتولت  خميمات 
�شديدة االكتظاظ حتتوي على مباين 

الفقر  فيها  وينت�شر  من عدة طوابق 
واالزدحــــام على نطاق وا�ــشــع . وقــدم 
دعمه  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
ملــ�ــشــروع حــفــظ �ــشــجــالت الــالجــئــني 
اأر�شفة  �شاهم يف  الذي  الفل�شطينيني 
الالجئني  ت�شجيل  عملية  وحت�شني 
من خالل تاأ�شي�س نظام جديد لهذه 
االإمــاراتــيــة  املنظمات  وداأبــــت  الــغــايــة 
االأخرية  ال�شنوات  احلكومية يف  غري 
على امل�شاهمة ب�شورة فاعلة يف اأعمال 
الـــبـــنـــاء والــتــطــويــر الـــتـــي جتــــري يف 

خميمات الالجئني الفل�شطينيني.
كــمــا مـــولـــت هــيــئــة الـــهـــالل االأحـــمـــر 
لالإ�شكان  كبريا  م�شروعا  االإمــاراتــي 
غزة  قــطــاع  يون�س يف  خــان  يف خميم 
وبرناجما لتح�شني امل�شاكن يف خميم 
..كما  لبنان  جنوب  يف  ال�شمايل  بــرج 
اآل  �شلطان  بــن  زايــد  موؤ�ش�شة  قامت 
واالإن�شانية  نهيان لالأعمال اخلريية 
غزة  قطاع  يف  مدر�شية  مبان  باإن�شاء 
والــ�ــشــفــة الــغــربــيــة بـــاالإ�ـــشـــافـــة اإىل 
املــنــظــمــات غــري احلــكــومــيــة االأخــــرى 
الـــتـــي �ــشــاهــمــت يف دعـــــم الــالجــئــني 

خليفة  موؤ�ش�شة  منها  الفل�شطينيني 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  اأحــمــد  وموؤ�ش�شة 
لــــالأعــــمــــال اخلــــرييــــة واالإنـــ�ـــشـــانـــيـــة 
ومـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة خـــلـــف اأحــــمــــد احلــبــتــور 
لــالأعــمــال اخلــرييــة وهــيــئــة االإغــاثــة 
االإ�ــشــالمــيــة الــعــاملــيــة ومــوؤ�ــشــ�ــشــة دبــي 

العطاء وحملة �شالم يا �شغار.
لت�شغيل  املتحدة  االأمم  وكالة  وكانت 
وغــــــوث الـــالجـــئـــني الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني 
كلية  بالتعاون مع  اأونــروا قد نظمت 
الـــعـــمـــارة والـــفـــنـــون والــتــ�ــشــمــيــم يف 
اأكادمييا  مــوؤمتــرا  ال�شارقة  اأمريكية 
عـــــن خمـــيـــمـــات الــــالجــــئــــني و�ــشــبــل 

حت�شينها.
�شروور  رالــف  �شعادة  املعر�س  ح�شر 
ــــائــــب �ـــشـــفـــري جــــمــــهــــوريــــة اأملــــانــــيــــا  ن
االحتـــاديـــة لـــدى الـــدولـــة والــدكــتــور 
اجلامعة  مدير  هوك�شتيتلر  توما�س 
بالوكالة و�شامل الق�شري نائب مدير 
اجلـــامـــعـــة االأمـــريكـــيـــة يف الــ�ــشــارقــة 

•• دبي-وام:

بــحــثــت جلــنــة دبـــي الحــتــفــاالت الــيــوم 
الـــوطـــنـــي خـــــالل اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــذي 
عقدته مقر املجل�س التنفيذي الإمارة 
االإمارات..اال�شتعدادات  اأبــراج  يف  دبي 
الوطني  باليوم  باالحتفال  اخلا�شة 
الـــ 42 لــلــدولــة. ويــاأتــي االجــتــمــاع يف 
اإطـــــار الــتــنــ�ــشــيــق الــ�ــشــامــل لــفــعــالــيــات 
مع  للدولة  الوطني  باليوم  االحتفال 
التي ت�شم ممثلني  اللجنة االحتادية 
برئا�شة  ال�شبع  الــدولــة  اإمـــــارات  عــن 
اآل  مــبــارك  بــن  نــهــيــان  ال�شيخ  مــعــايل 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان 
الفعاليات  االإجتماع  وناق�س  املجتمع. 

يف  اللجنة  �شتنظمها  التي  الرئي�شية 
بــرامــج اجلهات  اإىل  االإمــارة..اإ�ــشــافــة 
احلكومية على م�شتوى اإمارة دبي كما 
الرتويجية  احلملة  االجتماع  ناق�س 
واالإعــــالمــــيــــة الـــتـــي �ـــشـــتـــواكـــب هـــذه 
التزيني يف  وكــل مظاهر  االحــتــفــاالت 
اأع�شاء  االجتماع  يف  و�شارك  االإمـــارة. 
الوطني  اليوم  الحتفاالت  دبــي  جلنة 
املـــمـــثـــلـــني عــــن اجلــــهــــات احلــكــومــيــة 
للمجل�س  العامة  االأمانة  ت�شم  والتي 
التنفيذي والقيادة العامة ل�شرطة دبي 
وهيئة الطرق واملوا�شالت وبلدية دبي 
التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  ودائــرة 
واالدارة العامة للدفاع املدين وهيئتي 
والتنمية  واملعرفة  والفنون  الثقافة 

ــ�ــشــة دبــي  الــبــ�ــشــريــة يف دبــــي و مــوؤ�ــش
للفعاليات والرتويج التجاري. وقامت 
العامة  ال�شبكة  مع  بالتن�شيق  اللجنة 
ا�شتخدام  ب�شاأن  احلكومي  لالت�شال 
ــعــار الـــيـــوم  اجلــــهــــات احلـــكـــومـــيـــة لــ�ــش
وفقا  ا�شتخدامه  و�ــشــوابــط  الــوطــنــي 
العليا  االحتــاديــة  اللجنة  لتوجيهات 
ال�شعار  تر�شيخ  بهدف  الوطني  لليوم 
يف نــفــو�ــس اجلــمــهــور ولــتــبــقــى ذكـــرى 
اأبناء  نفو�س  يف  خالدة  الوطني  اليوم 
الوطن واملقيمني على اأر�شه و�شتعمل 
مظاهر  تن�شيق  على  ال�شوابط  هــذه 
ب�شكل  لــتــخــرج  والــتــزيــني  االحــتــفــال 
الوطنية.  املنا�شبة  بهذه  يليق  منظم 
وا�ــشــتــعــر�ــشــت جلــنــة دبـــي الحــتــفــاالت 

الــــيــــوم الــــوطــــنــــي جـــــــدول االأعــــمــــال 
�شتنفذها  التي  الرئي�شة  والفعاليات 
اإمــارة  عــدد من اجلهات احلكومية يف 
دبي حيث مت حتديد اأدوار وم�شوؤوليات 
املختلفة.  واحتياجاتها  اجلهات  تلك 
احلكومية  اجلــهــات  خمــتــلــف  واأبـــــدت 
ت�شخريها  عــن  االجتماع  يف  امل�شاركة 
كل اإمكاناتها من اأجل االحتفال بهذه 
ذاكــرة  يف  املحفورة  الوطنية  الــذكــرى 
التاريخ ..موؤكدين اأن هذا احلدث هو 
فر�شة لتجديد ودعم الوالء واالنتماء 
االإمــــارات.  اأر�ـــس  يقيم على  مــن  لكل 
وقــال الــدكــتــور حمد احلــمــادي ممثل 
اإمارة دبي يف اللجنة االحتادية العليا 
الــوطــنــي..اإن جلنة دبــي حققت  لليوم 

خالل ال�شنوات املا�شية جناحا الفتا يف 
تر�شيخ هذه املنا�شبة الوطنية الغالية 
واالحــتــفــاء بها ومــثــل كــل عــام �شيقام 
احلــــدث الــرئــيــ�ــس لــالحــتــفــال بــالــيــوم 
االأول  اليوم  دبي يف م�شاء  الوطني يف 
اختيار  اأنــه مت  واأ�ــشــاف  دي�شمر.  من 
جـــزيـــرة بــــرج خــلــيــفــة لــتــكــون مــوقــعــا 
عام  كل  االآالف  يجذب  الــذي  للحدث 
.. م�شريا اأن جلنة دبي �شتطلق حملة 
اإعـــالمـــيـــة تــرويــجــيــة لــلــحــدث الـــذي 
بهذه  تليق  ممــيــزة  عــرو�ــشــا  �شيحوي 
عر�س  اإىل  اإ�شافة  الوطنية  املنا�شبة 
الــنــاريــة. ومــن املقرر  مميز لــالألــعــاب 
اأجــواء احتفالية  اإمــارة دبــي  اأن ت�شهد 
ــيــمــا مــــع اال�ـــشـــتـــعـــدادات  فــــريــــدة ال�ــش

الــــكــــبــــرية الــــتــــي اأبـــــدتـــــهـــــا اجلــــهــــات 
احلـــكـــومـــيـــة ا�ـــشـــتـــجـــابـــة لــتــوجــيــهــات 
امل�شاركة  �شرورة  يخ�س  فيما  القيادة 
واالحتفال بهذه املنا�شبة العزيزة على 
قلوب �شعب االإمــارات وذلك ملا ت�شكله 
االإمــارات  تاريخ  فارقة يف  من عالمة 

اأن جلنة  يــذكــر  وتــقــدمــهــا ورفــعــتــهــا. 
الوطني قد مت  اليوم  دبي الحتفاالت 
ال�شيخ  �شمو  قـــرار  مبــوجــب  ت�شكيلها 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
الإمــــــارة دبـــي مـــن اأجــــل و�ــشــع خطط 

وبـــرامـــج االحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي 
يف  تنفيذها  على  واالإ�ـــشـــراف  لــلــدولــة 
واأهـــداف كل  االإمـــارة وحتديد ر�شائل 
بالتن�شيق مع  الوطني  باليوم  احتفال 
لــالإ�ــشــراف  العليا  االحتــاديــة  اللجنة 

على احتفاالت اليوم الوطني. 

•• اأبوظبي-وام:

بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  بحثت 
التنمية  وزيـــــرة  الــقــا�ــشــمــي  خــالــد 
والــتــعــاون الــــدويل مبــقــر الــــوزارة 
كالرك  هيلني  مع  ام�س  بابوظبي 
االأمم  لــــرنــــامــــج  الــــعــــام  املــــديــــر 
املتحدة االإمنائي �شبل التعاون بني 
وتعزيز  والرنامج  االإمــارات  دولة 
خمــتــلــف جــــوانــــب الـــ�ـــشـــراكـــة بــني 

ال�شتعرا�س  بــاال�ــشــافــة  اجلــانــبــني 
اأهم الق�شايا التنموية واالإن�شانية 
عــلــى الــ�ــشــاحــة الــدولــيــة واجلــهــود 
الــدولــيــة املــبــذولــة واآلــيــات تطوير 
ال�شراكة مع دولة االإمارات يف تبادل 
الكوادر والكفاءات بني اجلانبني . 
وتــطــرقــت مــعــايل الــ�ــشــيــخــة لبنى 
القا�شمي للموؤ�شرات املتقدمة التي 
حققتها دولة االإمــارات يف م�شمار 
الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة واالإنـــ�ـــشـــانـــيـــة 

املــتــزايــدة يف حتقيق  واإ�ــشــهــامــاتــهــا 
ــتــقــرار يف الــعــديــد  الــتــنــمــيــة واال�ــش
الــعــامل. وذكـــرت معاليها  مــن دول 
ان دولــة االإمـــارات وعــر �شراكتها 
مع املوؤ�ش�شات التنموية واالإن�شانية 
االأولوية لالرتقاء  الدولية تعطي 
بــجــهــود ومــــوؤ�ــــشــــرات الــتــنــمــيــة يف 
الدول الفقرية وحت�شني م�شتويات 
املـــعـــيـــ�ـــشـــيـــة عـــــر الــــرتكــــيــــز عــلــى 
جانبها  مــن   . التنموية  املــ�ــشــاريــع 

اأبــدت هيلني كــالرك تقدير االأمم 
املــتــحــدة لــلــجــهــود الــريــاديــة التي 
تــقــوم بها دولـــة االإمــــارات ودعمها 
ال�شلة  ذات  الــعــاملــيــة  لــلــمــبــادرات 
بالتنمية الدولية .. م�شرية لتوقيع 
الـــرنـــامـــج اتــفــاقــيــة مـــع االأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة لـــــدول جمــلــ�ــس الــتــعــاون 
اخلليجي مبا يتيح دعم الرنامج 
لــقــدرات االأمــانــة يف ذلــك ال�شدد. 
ونـــوهـــت هــيــلــني كـــــالرك بــاأهــمــيــة 

الـــــدور الــــذي تــقــوم بـــه االإمــــــارات 
التنمية  حتــقــيــق  يف  واإ�ــشــهــامــاتــهــا 
الب�شرية يف العديد من املجتمعات 
كتطوير موؤ�شرات التعليم ومتكني 
املــــــــراأة واالأنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــرعـــايـــة 
ال�شحية والطاقة املتجددة. ح�شر 
القحطاين  هـــزاع  �ــشــعــادة  املــقــابــلــة 
والــتــعــاون  الــتــنــمــيــة  وزارة  وكـــيـــل 
ال�شام�شي  �شلطان  الدويل و�شعادة 

وكيل الوزارة امل�شاعد. 

•• دبي-وام:

و  ال�شاد�س  يــومــي  دبــي  ت�شت�شيف 
املقبل..  دي�شمر  �شهر  ال�شابع من 
الدويل  واملعر�س  املوؤمتر  فعاليات 
الــ�ــشــاد�ــس لــطــب الــتــجــمــيــل وطــب 
واملنتجعات  ال�شيخوخة  مكافحة 
الــطــبــيــة يف الـــ�ـــشـــرق االأو�ـــــشـــــط . 
ويناق�س املوؤمتر الذي يعقد يف فندق 
اآند  ريـــزورت  بيت�س  جراند  حبتور 
�شبا ..�شبل الوقاية من امل�شاعفات 
فيما  التجميلية..  اجلـــراحـــات  يف 
الــــذي تنظمه  يــ�ــشــارك يف احلــــدث 
اإكزيبي�شنز  �شاين�شز  اإنفورما اليف 
..اأكــــر مــن 25 عــار�ــشــا وحـــوايل 
هام�شه  على  ويعقد  م�شارك  األــف 
ومعتمد  علمي متخ�ش�س  برنامج 
املــ�ــشــتــمــر ي�شم  الــطــبــي  لــلــتــعــلــيــم 
طب  هــمــا  تخ�ش�شيني  مــ�ــشــاريــن 
االأمــــرا�ــــس اجلــلــديــة والــتــجــمــيــل 
واجلراحات التجميلية..ف�شال عن 
مبا�شرة  جــراحــيــة  جل�شات  اإجــــراء 
العنق  ورفــع  و�شد  الــدهــون  حلقن 
يف  دي�شمر  �شهر  مــن  الثامن  يــوم 
االأمريكية  االأكــادميــيــة  م�شت�شفى 
مدينة  يف  التجميلية  لــلــجــراحــة 
دبي. وقال الدكتور �شنجاي بار�شار 
املدير التنفيذي واأخ�شائي جراحة 

يف  التخ�ش�شي  والــلــيــزر  التجميل 
اأ�شتيتيك  كــوكــونــا  الــطــبــي  املــركــز 
دبــي.. يف  �شنرت  تران�شفورمي�شن 

اإنــــه مـــن اأجــــل جتــنــب املــ�ــشــاعــفــات 
جراحة  عملية  اإىل  اخل�شوع  قبل 
جتــمــيــلــيــة يــتــعــني عـــلـــى املــريــ�ــس 
االإقـــالع عــن التدخني واحلــد من 
الكحولية  املــ�ــشــروبــات  ا�ــشــتــهــالك 
واالإفــ�ــشــاح عــن جميع  اإن وجـــدت 
احلاالت الطبية للجراح يف مرحلة 

الــتــ�ــشــاور مـــوؤكـــدا ازديــــــاد خمــاطــر 
اجلراحة اإذا كان املري�س يعاين من 
اأمرا�س مزمنة مثل اإرتفاع �شغط 
الدم وداء ال�شكري وجتلط االأوردة 
منوها  ال�شاقني  ودوايل  العميقة 
على  الــ�ــشــوء  ت�شليط  يــجــب  بــاأنــه 
مرحلة  يف  املر�شية  احلـــاالت  هــذه 
جــراحــيــة  عملية  الأي  التخطيط 
املر�شى  على  يجب  اأنـــه  واأ�ــشــاف   .
اأن  قبل  دقيق  طبي  فح�س  اإجـــراء 

جتميلية  جــراحــة  الأي  يــخــ�ــشــعــوا 
ـــهـــم لـــلـــجـــراحـــة  وجتــــهــــيــــز اأنـــفـــ�ـــش
باإيقاف تعاطي بع�س االأدوية مثل 
املتعددة  والفيتامينات  االأ�شرين 
الهرمونات  واأقرا�س  هـ  وفيتامني 
و الرواكيوتان وذلك بعد ا�شت�شارة 
اأن  ميكن  حيث  املخت�س  الطبيب 
تت�شبب هذه االأدوية يف زيادة النزف 
اأو التفاعل مع املخدر امل�شتخدم يف 
العملية اجلراحية الفتا اإىل اأهمية 
اإجراء فحو�شات منتظمة للجروح 
بــعــد اجلـــراحـــة . يــذكــر اأنـــه ميكن 
للجراحات  ال�شائعة  للم�شاعفات 
امللتهبة  اجلـــروح  مثل  التجميلية 
على  تــنــطــوي  اأن  الــنــدوب  ون�شيج 
رفاهية  على  �شديد  �شلبي  تــاأثــري 
يق�شي  اأن  ميكن  فيما   .. املري�س 
االأكــر  احلـــاالت  نحبه يف  املري�س 
�ـــشـــدة والـــتـــي تــ�ــشــمــل مــ�ــشــاعــفــات 
نــاجــمــة عـــن اإ�ــشــتــخــدام الــتــخــديــر 
اأثــنــاء اجلــراحــة . ووفــقــا للدورية 
عـــن اجلمعية  الـــ�ـــشـــادرة  الــعــلــمــيــة 
اأدلــة  الطبية االأملــانــيــة فـــاإن هــنــاك 
اأنـــه بعد عــقــود مــن الــرتاجــع  على 
ارتــــفــــع جمــــــددا مـــعـــدل الـــوفـــيـــات 
اإىل  الكلي  التخدير  اأثــنــاء  العاملي 
حوايل �شبعة مر�شى يف كل مليون 

مري�س . 

•• اأبوظبي-وام:

اطلق قطاع املدار�س اخلا�شة و�شمان اجلودة التابع 
الذي  ريــادة  برنامج  ام�س  للتعليم  اأبوظبي  ملجل�س 
يــهــدف اإىل تــقــدمي الــدعــم الــــالزم لــلــمــدار�ــس من 
منطلق حر�س املجل�س على االرتقاء مب�شتوى جودة 

اأداء املدار�س اخلا�شة يف اإمارة اأبوظبي.
املــ�ــشــاركــة  املــــدار�ــــس  مـــن  االأوىل  الــدفــعــة  وتــ�ــشــمــل 
برنامج ريادة 60 مدر�شة خا�شة وت�شتهدف 300 
 900 عن  يزيد  ومــا  املدر�شية  القيادات  من  ع�شو 

معلم ومعلمة مبختلف التخ�ش�شات.
وبــرنــامــج ريــــادة هــو بــرنــامــج تــطــويــر مهني �شامل 
يعنى بتطوير املهارات القيادية واالإداريــة للقيادات 
اإطالقه بناء  التعليمة وقد جاء  املدر�شية والهيئات 
املجل�س  اأجــراهــا  التي  التقييم  عمليات  نتائج  على 
ال�شتني  املدار�س  اإثرها حتديد  موؤخرا وجرى على 
التي �شت�شارك يف املجموعة االأوىل يف التدريب حيث 

اأظهرت تلك املدار�س قابلية للتح�شن الفوري.
باأبوظبي  ومت االإطــالق الر�شمي لرنامج ريــادة يف 
الــثــالثــاء املــا�ــشــي بــحــ�ــشــور ممــثــلــني عـــن املـــدار�ـــس 
التدريبية  بالدورات  فعليا  البدء  ومت  فيه  امل�شاركة 

للقيادات املدر�شية والهيئات التعليمية.
الدرا�شي اجلاري بتعيني  العام  املجل�س خالل  وقام 
املدار�س  من  مدر�شة  لكل  التعليم  لتطوير  �شريك 
اخلا�شة معني بتقدمي امل�شاعدة وامل�شورة واالإر�شاد 
للمدار�س والدعم الالزم خلطط التطوير امل�شتمر 
املــدار�ــس  بــزيــارة  التقييم  فــرق  و�شتقوم  للمدر�شة. 
مرتني  اأو  واحــــدة  مـــرة  مـــوؤخـــرا  تقييمها  مت  الــتــي 
اأو ثــالث مــرات �شنويا على االأقــل وذلــك بناء على 
للح�شول  املــدر�ــشــة  حــاجــة  ومـــدى  التقييم  نــتــائــج 

على امل�شاعدة لدعم خطط التطوير امل�شتمر .. اأما 
كبري  حت�شني  اإىل  بحاجة  التي  للمدار�س  بالن�شبة 
الدعم  لتقدمي  �شهريا  بــزيــارتــهــا  الــفــرق  ف�شتقوم 

وامل�شاعدة الالزمني لالرتقاء مب�شتواها.
لقطاع  الــتــابــعــة  املـــدار�ـــس  تــطــويــر  اإدارة  وحتــر�ــس 
باملجل�س على  املــدار�ــس اخلــا�ــشــة و�ــشــمــان اجلـــودة 
واإمكانية  املدار�س من منطلق قدرة  تطوير قدرات 
كل مدر�شة على التنمية والتطوير كما اأن التنمية 
فاإن  لذا  املدر�شية  البيئة  داخل  تنبع من  امل�شتدامة 
االإدارة حتر�س كذلك على العمل امل�شرتك والوثيق 
املن�شود  التنمية  لتحقيق  املدر�شية  املجتمعات  مــع 
تعيني  على  املــدار�ــس  تطوير  اإدارة  حر�شت  كما   ..
�شريك مل�شاندتها يف عملية تدريب الكوادر املدر�شية 

وحتقيق اأهداف برنامج ريادة على الوجه االأكمل.
وتكمن اأهمية القيادة املدر�شية التي تت�شم بالكفاءة 
املــدار�ــس  داخـــل  التنمية  عجلة  دفـــع  يف  والــفــعــالــيــة 
يف وجــــود روؤيــــة وا�ــشــحــة وتــطــلــعــات كــبــرية ف�شال 
عــن املــهــارات الــالزمــة لرتجمة هــذه االأهـــداف اإىل 
حقيقة واقعة. وي�شعى جمل�س اأبوظبي للتعليم اإىل 
وذلك  املدر�شية  القيادات  وقـــدرات  مــهــارات  تطوير 
مــن خـــالل بــرامــج الــتــطــويــر املــهــنــي الــتــي يطلقها 
با�شتمرار وتهدف اإىل تطوير املهارات القيادية وفقا 
االإ�شرتاتيجية  القيادة   .. التالية  املهنية  للمعايري 
وقيادة  االأفـــراد  وقــيــادة  التعليمية  العملية  وقــيــادة 
التدريب  برنامج  و�شيقوم  املجتمع  وقيادة  املوؤ�ش�شة 
ل�شمان  امل�شتمر  املــهــنــي  الــتــطــويــر  بــتــوفــري  املــهــنــي 
على  واالإطــالع  املدار�س  اأداء  وحت�شني  فعالة  قيادة 
نتائج  لدعم  ال�شلة  ذات  والبحوث  القيادية  املــوارد 
التدريب التوجيه امل�شتمر لدعم التطبيق بالرامج 
العملية  على  اأثرها  وقيا�س  املــدار�ــس  يف  التدريبية 

التعليمة واملخرجات التعليمية للطلبة.
اأداوؤهــا  التي يت�شم  املدار�س  اأن  اإىل  االأبحاث  وت�شري 
فــاإن  لـــذا  الــنــ�ــسء  بالفعالية حتـــدث فــرقــا يف حــيــاة 
اأداء  اإيجابا على  توفري بيئة تعليمية منا�شبة يوؤثر 
وتوظيف  ا�شتغالل  مــن  املتعلمني  وميــكــن  الطلبة 

كامل اإمكاناتهم وقدراتهم.
وقــدرات  مــهــارات  تطوير  اإىل  الرنامج  ي�شعى  كما 
املعلمني بغية متكينهم من اإعداد بيئة تعلم منا�شبة 
وتــوظــيــف اال�ــشــرتاتــيــجــيــات لــتــعــزيــز تــعــلــم جميع 
كــفــاءة  اأكـــر  لي�شبحوا  مــهــارات  وتــطــويــر  الطلبة 

وفعالية داخل ال�شفوف الدرا�شية.
وجعلها  املــدار�ــس  لتح�شني  حثيثا  املجل�س  وي�شعى 
املجتمعات  لت�شبح  ودعمها  للطلبة  اأف�شل  مكانا 
اإمكانياتها  لتطوير  الــعــمــل  عــلــى  قــــادرة  املــدر�ــشــيــة 
برامج  اأن  كما  دون م�شاعدة  وبناء قدراتها  الذاتية 
تثقيف  على  تعمل  املجل�س  يوفرها  التي  التدريب 
االأداء  واإدارة  الــفــعــالــة  الــقــيــادة  جمـــال  يف  املـــدار�ـــس 
فعالة  ا�شرتاتيجيات  وتبني  املجتمعية  وامل�شاركة 
احــتــيــاجــات  وتــلــبــيــة  التعليمية  الــعــمــلــيــة  لــتــطــويــر 
جميع الطلبة من خالل التخطيط الفعال وي�شمل 
والطلبة  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  ذلــك 
الــفــائــقــني واملـــوهـــوبـــني وتـــقـــدمي مــنــاهــج درا�ــشــيــة 

مالئمة وتقييمها ملعرفة مدى مالءمتها.
تــزويــد  اإىل  الـــرامـــج  تــلــك  كــمــا ي�شعى مــن خـــالل 
املـــدار�ـــس بــالــتــدريــب املــنــا�ــشــب الــــذي ميــكــنــهــم من 
جميع  وتــاأهــيــل  تطوير  يف  وا�شتغالله  ا�شتخدامه 
وتطبيق  و�ــشــع  بــهــدف  بــاملــدار�ــس  العاملة  الهيئات 
خطط لتطوير املدر�شة على الوجه االأكمل لتحقيق 
الهدف املن�شود الذي يتمثل يف تطوير م�شتوى اأداء 

الطلبة واملدار�س على حد �شواء.
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املراقبة  من  فّر  بــاالإرهــاب  م�شتبه  عن  الريطانية  ال�شرطة  تبحث 
وحـــّذرت  الــ�ــشــالة،  الأداء  م�شجد  اإىل  دخــولــه  بعد  الــرقــع  بــارتــداء 
اجلمهور من عدم االإقــرتاب منه وقالت هيئة االإذاعــة الريطانية 
 27 العمر  البالغ من  اأحمد حممد،  اإن حممد  االإثنني  �شي  بي بي 
ال�شرطة  قبل  من  حتركاته  يقّيد  مراقبة  الأمــر  خا�شعاً  كــان  عاماً، 
الريطانية، و�شوهد للمرة االأخرية يوم اجلمعة املا�شي وهو يدخل 
اإىل م�شجد يف حي اأكتون غرب لندن، وظهر الحقاً يف �شور التقطتها 
اأن  وا�شافت  الرقع.  مرتدياً  امل�شجد  من  يخرج  املراقبة  كامريات 
اأمــنــيــة بــحــثــاً عــن حمــمــد ال�شومايل  �ــشــرطــة لــنــدن اطــلــقــت عملية 
االأ�شل، فيما اعلن حزب العمال املعار�س باأنه �شيطلب من احلكومة 
االإئتالفية تف�شرياً عاجاًل للق�شية يف الرملان. ون�شبت بي بي �شي 
بروكن�شاير،  جيم�س  االأمـــن،  ل�شوؤون  الريطاين  الــدولــة  وزيــر  اإىل 
وتبذل  احلكومة،  اأولــويــات  راأ�ـــس  على  هــو  القومي  االأمـــن  اإن  قوله 
اأ�شرع  القب�س على هذا الرجل يف  ال�شرطة كل ما يف و�شعها الإلقاء 
وقت ممكن . وا�شاف الوزير بروكن�شاير اأن ال�شرطة واأجهزة االأمن 
على  مبا�شرا  تهديداً  ي�شكل  الــرجــل  هــذا  اأن  تعتقد  ال  الريطانية 
اجلمهور يف اململكة املتحدة . وو�شفت وزيرة داخلية الظل يف حكومة 
حزب العمال الريطاين املعار�س، اإيفيت كوبر، حادث هروب امل�شتبه 
باالرهاب حممد باأنه خطري للغاية ، ودعت احلكومة االئتالفية اإىل 
تقدمي اي�شاحات عاجلة ب�شاأن قدرته على الهروب وجتنب املراقبة.

 
الهبوط  حماولتها  اثناء  �شخ�شا   18 تقل  بوليفية  طائرة  حتطمت 
خالل احوال جوية �شيئة يف �شمال بوليفيا مما ادى اىل مقتل ثمانية 
ركاب وا�شابة اخرين على متنها وذلك ح�شب ماقال مدير م�شت�شفى 
حملي لرويرتز. وقال �شهود ان امطارا غزيرة كانت تهطل يف الوقت 
طــريان  ل�شركة  التابعة  ال�شغرية  الــطــائــرة  تلك  فيه  حــاولــت  الـــذي 
احلــدود  قــرب  بيني  مبنطقة  ريبريالتا  يف  الهبوط  املحلية  ايــروكــون 
الــرازيــلــيــة. وقــالــت ايــروكــون يف وقــت �شابق ان الــطــائــرة اقلعت من 
ترينيداد عا�شمة بيني ومل ت�شر ال�شركة اىل عدد القتلى وقال خو�شيه 
على  كانوا  �شخ�شا   18 ان  ريبريالتا  م�شت�شفى  مدير  برييرا  لوي�س 
منت الطائرة. واردف قائال لرويرتز انه كان يوجد 16 راكبا والطيار 
وم�شاعده جنا منهم ع�شرة ومات ثمانية .. الطيار وامل�شاعد يف اخطر 
حالة..�شبع جثث تفحمت جدا اىل حد اننا ال ن�شتطيع التعرف عليها.

ت�شتعد قوات االمن الهندية لواحدة من اأكر املهام التي متثل حتديا 
يف ع�شرات ال�شنني وهي حماية مر�شح لتويل من�شب رئي�س الوزراء 
هو ناريندرا مودي يف بلد له تاريخ مروع من االغتياالت ال�شيا�شية.

يف  ا�شخا�س  �شتة  ال�شغرية  القنابل  تفجريات  مــن  �شل�شلة  وقتلت 
مدينة  يف  الهندو�شي  القومي  الزعيم  مــودي  عقده  حا�شد  اجتماع 
باتنا يوم 27 اكتوبر. وقالت ال�شلطات ان جماعة املجاهدين الهندية 
هي امل�شوؤولة عن هذه التفجريات. وبينما مل يكن مودي على م�شافة 
وقال �شابط يف  وا�شحة  كانت  الر�شالة  فان  التفجريات  قريبة من 
مكتب املخابرات طلب عدم ذكر ا�شمه النه غري خمول له باحلديث 
لو�شائل االعالم ناريندرا مودي يتقدم على اأي �شخ�س اخر يف قائمة 
جاناتا  بهاراتيا  حزب  مودي  و�شيقود  املجاهدون  لديهم  االغتياالت 
اأعــداوؤه  ايار ويبحث  يف االنتخابات العامة املقرر ان جتري يف مايو 
بالتاأكيد عن فر�شة اخرى لتنفيذ هجوم ويعتر املت�شددون مودي 
م�شوؤوال عن اأعمال ال�شغب يف عام 2002 اثناء فرتة واليته االوىل 
1000 �شخ�س على  كرئي�س لوزراء والية جوجارات التي قتل فيها 
االقل معظمهم من امل�شلمني. وينفي مودي اأي دور يف اعمال ال�شغب 
العداء املجتمعي اىل �شل�شلة  امل�شلمة واأدى  اأو االنحياز �شد االقلية 
اغتياالت ل�شخ�شيات كبرية يف الهند بداأت بعد اأ�شهر من اال�شتقالل 
عندما قتل هندو�شي متع�شب املهامتا غاندي وقتلت رئي�شة الوزراء 
انديرا غاندي بوا�شطة حرا�س من ال�شيخ يف عام 1984 وقتل ابنها 
راجيف غاندي رئي�س الوزراء اال�شبق يف تفجري انتحاري نفذه اأحد 

افراد التاميل يف عام 1991.

عوا�صم

لندن

نيودلهي

ل باز

ال�سعودية تبداأ حملة 
لرتحيل الأجانب املخالفني 

•• الريا�ض-يو بي اأي:

اأمنية مكثفة ت�شارك فيها  ال�شعودية �شباح االثنني حملة  ال�شلطات  بداأت 
8 جهات ل�شبط خمالفي قانون العمل والعمال وترحيلهم اىل بلدانهم ، 
بعدما انتهت الليلة قبل املا�شية املدة املحددة التي اأمر بها العاهل ال�شعودي 
اأربعة  ا�شتمرت  والتي  اأو�شاعهم  لت�شحيح  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك 
ا�شهر ويتاأهب نحو 1200 مفت�س ومفت�شة تابعني لوزارة العمل للتفتي�س 
على من�شاآت القطاع اخلا�س للتاأكد من التزامها بتطبيق النظام يف ت�شغيل 
ال�شعودية  الداخلية  وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وتوّعد  لديها.  العاملني 
اللواء من�شور الرتكي بعقوبات �شارمة على خمالفي نظام العمل واالإقامة 
والــغــرامــة  عــامــني  ال�شجن  بــني  �ــشــتــرتاوح  العقوبة  اأن  مو�شحا  باململكة، 
100 األف ريال اأو العقوبتني معاً. واأ�شار الرتكي اإىل تعدد الغرامات بعدد 
االأ�شخا�س الذين وقعت املخالفة ب�شاأنهم وم�شادرة و�شائط النقل الرية 
التي ا�شتخدمت يف نقلهم، باالإ�شافة اإىل حرمان املخالفني ال�شعوديني من 
من  اململكة.  دخول  من  ومنعهم  املخالفني  الوافدين  وترحيل  اال�شتقدام، 
اأن وزارتــه �شتطبق  اأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج احلقباين  جانبه 
النظام ب�شكل تام مع كل خمالف �شواء اأكان العامل اأو كفيله، واأنه ال �شحة 
فاإن  اال�شتثنائية  املهلة  انتهاء  اأنه رغم  ا�شتثناءات باحلملة، موؤكداً  لوجود 
الت�شحيح ال يزال م�شتمراً. واأعلنت ال�شلطات ال�شعودية اأنها قامت خالل 
اإقــامــة،  جتــديــد  عملية  األـــف  و800  مــاليــني   3 بتنفيذ  املا�شية  الــفــرتة 
مليونني  من  اأكــر  اإىل  اإ�شافة  مهنة  تعديل  عملية  األــف  و300  ومليون 
و400 األف عملية نقل خدمة عامل اأجنبي يف اململكة من اأ�شل حوايل 8 
ماليني متواجدين على االر�شي ال�شعودية .كما قامت اجلوازات برتحيل 

ومنح تاأ�شرية خروج نهائي لنحو 951272 وافدا.

نتنياهو ينتقد احتجاج الفل�سطينيني على ال�ستيطان

ول عمليات التهويد يف القد�س  ثري اأمريكي يمُ

تعزيزات اأمنية يف حميط �سجن العرب ل�ستقبال مر�سي
•• القاهرة-وكاالت:

رمبــــا ارتـــبـــط جمــمــع �ــشــجــون طــرة 
بـــاأذهـــان املــ�ــشــريــني يف اآخـــر عــامــني، 
وذلـــــــك لــتــعــّلــقــه مبـــحـــاكـــمـــة نــظــام 
الــرئــيــ�ــس حــ�ــشــنــي مـــبـــارك وبــعــ�ــس 
كان  العرب  بــرج  �شجن  رمـــوزه، لكن 
خـــارج دائــــرة الــ�ــشــوء حــيــنــهــا؛ كونه 
نائية  �شحراوية  منطقة  يف  يــوجــد 

فـــهـــو �ــشــجــن خمــ�ــشــ�ــس ملــــن وقــعــت 
عــلــيــهــم اأحــــكــــام بــالــ�ــشــجــن املــ�ــشــدد. 
موزعة  عــنــراً   25 ال�شجن  وي�شم 
واحدة  كل  ت�شم  5 جمموعات  على 
منها 5 عنابر وي�شم العنر الواحد 
18 غرفة تتوزع على جناحني ي�شم 

كل جناح منهما 9 غرف.
تكررت  يناير   25 ثــورة  اأعــقــاب  ويف 
بـــاءت جميعها  اقــتــحــامــه  حمــــاوالت 

ا�شتخدام  من  الرغم  على  بالف�شل، 
املهاجمني خالل حماوالت االقتحام 
روايــة  وفــق  وحديثة،  ثقيلة  اأ�شلحة 
�شهود عيان حينها، وبالتايل كتب له 
النطرون  وادي  �شجن  عك�س  النجاة 
الـــتـــي طـــالـــتـــه االقـــتـــحـــامـــات اأثـــنـــاء 
االإرها�شات االأوىل للثورة 25 يناير. 
با�شرتها  الــتــي  االإجـــــراءات  اأول  ويف 
ال�شرطة ا�شتعداداً ال�شتقبال مر�شي، 
املداخل  كافة  اجلي�س  قــوات  اأغلقت 
اخلــا�ــشــة، ومتـــركـــزت نــاقــالت جند 
يف  امل�شلحة  للقوات  تابعة  ومدرعات 
االأمــن  وت�شكيالت  ال�شجن،  حميط 
املركزي، التي حّوطت مبنى ال�شجن 

بالكامل.
وقال اللواء اأمني عز الدين، م�شاعد 
االإ�شكندرية،  الأمــن  الداخلية  وزيــر 
اإن املديرية اتخذت كافة االجراءات 
العرب  بــرج  �شجن  لتاأمني  الــالزمــة 
مــــن الــــداخــــل واأ�ـــــشـــــاف مت جتــهــيــز 
واملتحركة  الثابتة  االأكمنة  من  عدد 
بالكامل  وتاأمينه  ال�شجن،  مبحيط 
بــالــتــعــاون مــع االإدارة  مــن اخلـــــارج، 
تاأمني  لكن  املركزي،  لالأمن  العامة 
ــوؤولــيــة  الــ�ــشــجــن مــــن الــــدخــــل مــ�ــش
االأحــوال  ال�شجون، ويف كل  م�شلحة 
نحن جاهزون ودورنا تاأمني ال�شجن 

مــنــطــقــة �ــشــجــون بــــرج الـــعـــرب من 
اأق�شام: فالق�شم االأول يتكون  ثالثة 
املكلفة  املـــركـــزي  االأمــــن  كتيبة  مــن 
الــ�ــشــجــن، وت�شم  بــحــمــايــة وتـــاأمـــني 
التي  االأرا�ـــشـــي  مــن  كــبــرية  م�شاحة 
حتــــوي بــعــ�ــس املـــبـــاين مــنــهــا عــنــابــر 
والق�شم  وامل�شجد،  املجندين  مبيت 
الـــثـــاين يــتــكــون �ــشــجــن بــــرج الــعــرب 
العرب  بــرج  ليمان  اأمــا  االحتياطي، 

الغربنيات برج العرب غرب  ت�شمى 
االإ�شكندرية.

ولـــكـــن هــــذا الــ�ــشــجــن اأ�ــشــحــى االآن 
حمــــط اأنــــظــــار اجلـــمـــيـــع بـــعـــد قــــرار 
الرئي�س  ترحيل  امل�شرية  ال�شلطات 
املــعــزول حمــمــد مــر�ــشــي ليقبع بني 
جــــدرانــــه لــقــ�ــشــاء فـــــرتات احلــبــ�ــس 

االحتياطي.
ت�شجيلها  ميــكــن  مــالحــظــة  واأهــــــم 

حول هذا ال�شجن اأنه حماط باأ�شوار 
اأمتار،  ب�شبعة  ارتفاعها  يقدر  عالية 
فــ�ــشــاًل عـــن وجـــــود اأبــــــراج مــراقــبــة 
تعمل  ال�شجن  من  متفرقة  باأماكن 
كرادار لر�شد اأي حتركات م�شبوهة.
ويــــعــــّد هـــــذا الــ�ــشــجــن اأيـــ�ـــشـــاً اأحــــد 
نظراً  احلــرا�ــشــة؛  �ــشــديــدة  ال�شجون 
لــوجــود اأعــتــى جتــار املـــخـــدرات، وقد 
وتـــتـــكـــون   2004 عـــــام  بـــــنـــــاوؤه  مت 

•• القاهرة -وام:

الــعــرب  اخلــارجــيــة  وزراء  يــبــحــث 
خالل اجتماعهم يف دولة الكويت 
املحدقة  املخاطر  اجلــاري  ال�شهر 
بـــاملـــ�ـــشـــجـــد االأقــــ�ــــشــــى والـــقـــد�ـــس 
واالأرا�شي الفل�شطينية ب�شكل عام 
على  الواجب  اخلطوات  لتحديد 
الدفاع  اأجــل  من  اتخاذها  العرب 

عن القد�س واالأق�شى.
 وقــــــــال ريـــــا�ـــــس املــــالــــكــــي وزيـــــر 
مت  اإنــــه  الفل�شطيني  اخلــارجــيــة 
الطارئ  االجتماع  خالل  االتفاق 
العرب يف مقر  لــوزراء اخلارجية 
اجلـــامـــعـــة الــعــربــيــة الــلــيــلــة قبل 
لوزراء  جل�شة  عقد  املا�شية..على 
اخلـــارجـــيـــة الـــعـــرب عــلــى هــامــ�ــس 
التي  االإفــريــقــيــة  العربية  القمة 
الــ�ــشــهــر  الــكــويــت  �شت�شت�شيفها 
اجلـــــــاري لــلــبــحــث عــــن املــخــاطــر 
الـــتـــي تـــهـــدد املــ�ــشــجــد االأقـــ�ـــشـــى 
ب�شكل  الفل�شطينية  واالأرا�ـــشـــي 

عام . وقــال املالكي يف ت�شريح له 
عــقــب انــتــهــاء االجــتــمــاع الــطــارئ 
لوزراء اخلارجية اإن كل ما يتعلق 
من  االأقــ�ــشــى  وامل�شجد  بالقد�س 
انـــتـــهـــاكـــات �ــشــيــتــم بــحــثــه خـــالل 
اجلــلــ�ــشــة الــقــادمــة لــلــمــفــاو�ــشــات 
و�ــشــيــكــون هــو احلــديــث االأ�ــشــا�ــس 
الفل�شطيني  الــرئــيــ�ــس  لـــقـــاء  يف 
حممود عبا�س مع وزير اخلارجية 

االأمريكي جون كريي بعد غد يف 
بيت حلم. 

خطة  تنفذ  اإ�شرائيل  اأن  واأ�ــشــاف 
ت�شمى  القد�س  بلدية  طريق  عن 
اخلطة  هــذه  و�شتنفذ   2020 بـــ 
وعـــنـــدمـــا   2020 عــــــام  خــــــالل 
عــدد  �شي�شبح  اخلــطــة  تــنــفــيــذهــا 
الــ�ــشــكــان الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني الــعــرب 
داخـــل الــقــد�ــس الــكــرى اأقـــل من 

عدد  جمــمــوع  مــن  املــائــة  يف   23
اأن  اإىل  الــعــام..مــ�ــشــريا  الــ�ــشــكــان 
ذلــك �شيتم مــن خــالل جمموعة 
ـــــني  ـــ ـــ ـــ ـــ مـــن االإجــــــــــراءات والــقــوانـــ
والطرد  وال�شيا�شات  والفعاليات 
واالهـــــمـــــال والـــتـــ�ـــشـــريـــد . وقــــال 
املعمول  ال�شيا�شات  هــي  هــذه  اإن 
بــهــا وهــــم مل يــخــفــوا ذلــــك على 

االطالق .
 واأ�شاف املالكي اأن ال�شئ اجلديد 
هو اأنهم اأعلنوا اأن امل�شجد االأق�شى 
يف  لليهود  مقد�شا  مكانا  �شيكون 
الــقــريــب الــعــاجــل وبــالــتــايل هــذه 
ال�شيا�شة التي يعملون بها خالل 
امل�شجد  لتحويل  القادمة  املرحلة 
لليهود.  مقد�شا  مكانا  االأقــ�ــشــى 
اإ�شرائيلية  خطة  هناك  اأن  واأكـــد 
زمنيا  االأقــ�ــشــى  امل�شجد  لتق�شيم 
ومـــكـــانـــيـــا فـــمـــن حـــيـــث الــــزمــــان 
�ــشــيــخــ�ــشــ�ــشــون �ـــشـــاعـــات مــعــيــنــة 
املــ�ــشــجــد  لـــلـــ�ـــشـــالة يف  لـــلـــيـــهـــود 
اأي م�شلم يف  االأقــ�ــشــى وميــنــعــون 

الدخول يف تلك ال�شاعات..
اأماكن  فيخ�ش�شون  مكانيا  اأمــا   
و�شاحاته  امل�شجد  داخـــل  حمـــددة 
لتكون ال�شالة لليهود فقط وهذا 
للم�شجد  االأويل  الــتــقــا�ــشــم  هـــو 
وامل�شلمني  الــيــهــود  بــني  االأقــ�ــشــى 
الــ�ــشــيــطــرة  جتــــاه  اأوىل  كــخــطــوة 
الــكــلــيــة عــلــى املــ�ــشــجــد االأقــ�ــشــى. 
الـــذي  املـــ�ـــشـــروع  اأن  اىل  واأ�ــــشــــار 
�ــشــيــعــتــمــد غــــدا يف الــكــنــيــ�ــشــت كي 
املــ�ــشــجــد االأقــ�ــشــى مكانا  يــ�ــشــبــح 

لليهود ..
�شخ�س  تعيني  �شيتم  اأنــه  م�شيفا 
اليهودية  االأديـــان  وزارة  قبل  من 
ليكون هو املكلف بتحديد املواقع 
واالأمــاكــن وح�شر من يــدل ومن 
يــ�ــشــلــي مـــن املــ�ــشــلــمــني والــيــهــود. 
ونبه وزير اخلارجية الفل�شطيني 
ريا�س املالكي يف ختام ت�شريحاته 
اأعــلــنــت  �ــشــيــا�ــشــة  هـــنـــاك  اأن  اإىل 
لتهويد امل�شجد االأق�شى ومن ثم 

ال�شيطرة عليه.

الإريرتيون يف لمبيدوزا هاربون من القمع
واأفــقــره، ومالأ  �شعبها  وقمع  الــعــامل،  االأفــريــقــي، وعزلها عن 
نرغب  مل  �شيا�شي  مــعــار�ــس  األـــف  مــائــة  مــن  بــاأكــر  �شجونها 
باإيطاليا  الالجئني  ت�شجيل  اإدارة  وت�شنف   . منهم  ن�شبح  اأن 
منذ  المبيدوزا  و�شلت  الجئني  جمموعة  كاأكر  االإريــرتيــني 
اآالف  ثمانية  من  باأكر  عددهم  وتقدر  اجلــاري،  العام  بداية 
األــف الجــئ مــن جن�شيات  �شخ�س مــن بــني اأكــر مــن ثالثني 
املا�شية.  الت�شعة  باالأ�شهر  باجلزيرة  قواربهم  حطت  خمتلفة 
اإىل جزيرة  اأو مع عائالتهم  االإريرتيني فرادى  وجاء معظم 
المبيدوزا قادمني من ليبيا، وقال من التقتهم اجلزيرة نت 
منهم اإنه ال يوجد اإريرتي اأو �شومايل واحد ح�شر اإىل ليبيا 
ومل يدخل �شجونها مرة على االأقل، اأو مل يتم تعذيبه والتعدي 

•• المبيدوزا -وكاالت:

يــ�ــشــكــل االإريـــــرتيـــــون مــعــظــم �ــشــحــايــا حـــــوادث غــــرق قــــوارب 
الالجئني القادمة من ليبيا اإىل جزيرة المبيدوزا االإيطالية 
املــتــابــعــني للت�شاعد  ــابــيــع االأخــــــرية، ممـــا جــعــل  خـــالل االأ�ــش
توقعاتهم  خيبة  يبدون  املهاجرين  باأعداد  واملتوا�شل  الهائل 
عــام  ا�شتقاللها  عــنــد  لــهــا  يتوقعونه  كــانــوا  ومـــا  اإريـــرتيـــا،  يف 
1993 مما جعلهم يطلقون عليها االآن ا�شم كوريا ال�شمالية 
و�شوارعها  المبيدوزا  يف  اللجوء  مع�شكر  ويكتظ  االأفريقية 
ال�شتار  دولــة  من  قــادمــون  اإنهم  يقولون  اإريــرتيــني  بالجئني 
احلــديــدي الــتــي اأقــامــهــا الــرئــيــ�ــس اأ�ــشــيــا�ــس اأفـــورقـــي بالقرن 

معظمهم  اأن  اإىل  هــوؤالء  واأ�ــشــار  باهظة  مبالغ  وتغرميه  عليه 
حاول اأكر من مرة اإنهاء هذه املعاناة مبحاوالت ف�شل بع�شها 
ال�شواطئ  اإىل  لــلــو�ــشــول  بــالــقــوارب  لل�شفر  اأخــــرى  وجنــحــت 
االإيطالية من مدينة زوارة الليبية وي�شكل ال�شباب ال�شريحة 
االأكر من بني الالجئني االإريرتيني يف المبيدوزا، وا�شرتط 
حممد واأحمد وهما �شابان مل يتعديا الـ25 عاما للحديث مع 
االإيطالية  املخابرات  اجلزيرة نت عدم ت�شويرهما خوفا من 
الن�شطة مبالحقة الالجئني االإريرتيني يف اإيطاليا ومتابعة 
اأي مقابالت �شحفية لهم، واأو�شحا اأن الجئني اآخرين ت�شببت 
مقابالت �شحفية معهم باإحلاق االأمن االإريرتي االأذي البالغ 

باأ�شرهم وذويهم املوجودين ببالدهم.

الكويت ت�ست�سيف اجتماعًا لوزراء اخلارجية العرب يبحث املخاطر التي تهدد الأق�سى

م�شتحياًل  اأمــراً  اأ�شبحت  القد�س 
بــفــعــل تـــاأثـــري مــ�ــشــاريــع الــتــهــويــد 

التي ميولها مي�شكوفيت�س.
�ــشــحــيــفــة  نـــ�ـــشـــرتـــه  مــــقــــال  ويف 
مـــعـــاريـــف، اأو�ـــشـــح يــر�ــشــاملــي، اأن 
الــتــي تنفذها  الــتــهــويــد  مــ�ــشــاريــع 
عـــطـــريات كــوهــنــيــم ، بــالــتــعــاون 
القد�س،  يف  االحــتــالل  بلدية  مــع 
وميــــولــــهــــا مــيــ�ــشــكــوفــيــتــ�ــس يــتــم 
توا�شال  يخلق  ب�شكل  ت�شميمها 
القد�س  اليهودية يف  االأحياء  بني 
التي  امل�شتوطنات  وبـــني  املحتلة 
حتيط باملدينة، مما يجعل ف�شل 
االأحياء الفل�شطينية عن االأحياء 

اليهودية مهمة م�شتحيلة.
الـــوزراء  رئي�س  اعــتــر  ذلـــك،  اىل 
نتنياهو،  بنيامني  االإ�ــشــرائــيــلــي، 
اأزمة  يختلقون  الفل�شطينيني  اأن 
اأعمال  تو�شيع  اإن  يقولون  عندما 
ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  يف  البناء 
الغربية والقد�س ال�شرقية ي�شكل 
خرقا للتفاهمات التي مت التو�شل 

اإليها باملفاو�شات.
ونقلت االإذاعة العامة االإ�شرائيلية 
ما  رفــ�ــشــه  نتنياهو  عــن  االثــنــني 
الفل�شطينيني  بــادعــاءات  اأ�شمها 
بـــاأن الــبــنــاء يف يــهــودا والــ�ــشــامــرة 
ت�شكل  الـــغـــربـــيـــة(  الــ�ــشــفــة  )اأي 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

دوراً  اأمريكي  يهودي  ثــري  يلعب 
مركزياً يف تعاظم وترية عمليات 
مدينة  ت�شتهدف  الــتــي  التهويد 
امللياردير  ويبدي  املحتلة  القد�س 
حما�شاً  مي�شكوفيت�س  اأورفــيــنــغ 
التهويد  عمليات  لتمويل  كــبــرياً 
القدمية  الــبــلــدة  ت�شتهدف  الــتــي 
وبلدة  االأق�شى  امل�شجد  وحميط 

�شلوان.
وذكــــر مــوقــع �ــشــحــيــفــة مــعــاريــف 
مي�شكوفيت�س  اأن  االإ�ــشــرائــيــلــيــة 
االأمـــــوال ل�شالح  بــتــحــويــل  يــقــوم 
مـــنـــظـــمـــة عـــــطـــــريات كـــوهـــنـــيـــم ، 
تتوىل  التي  املتطرفة،  اليهودية 
االإ�ــــشــــراف عــلــى تــنــفــيــذ مــ�ــشــاريــع 
الـــبـــلـــدة الــقــدميــة  الـــتـــهـــويـــد يف 
وحمـــيـــطـــهـــا، والــــتــــي يــتــزعــمــهــا 
اأبـــرز  اأفـــنـــريي،  �شلومو  احلــاخــام 
ال�شفة  مــ�ــشــتــوطــنــات  حــاخــامــات 

الغربية.
كوهنيم  عطريات  منظمة  وتعلن 
اإعــــادة  اأن هــدفــهــا الــرئــيــ�ــس هــو   ،
اأنقا�س  على  الثالث  الهيكل  بناء 
تقرير  واأ�ـــشـــار  االأقــ�ــشــى  امل�شجد 
ن�شره املوقع اإىل اأن مي�شكوفيت�س 
الـــــذي جــمــع ثـــروتـــه مـــن خــالل 

بــالــواليــات  قـــمـــار  �ـــشـــاالت  اإدارة 
املـــتـــحـــدة يـــقـــوم بــتــحــويــل اأمـــــوال 
كوهنيم  عطريات  ملنظمة  طائلة 
م�شاريع  مــن  عــدد  اأكــر  لتد�شني 
الــتــهــويــد بــالــبــلــدة الــقــدميــة، ويف 
بـــلـــدة �ــشــلــوان . وحــ�ــشــب املـــوقـــع، 
فـــــــاإن الــــتــــرعــــات الــــتــــي قــدمــهــا 
مركزياً  دوراً  لعبت  مي�شكوفيت�س 
يف تد�شني م�شتوطنة مدينة داود 
، الــتــي اأقــيــمــت يف قــلــب �ــشــلــوان ، 
والتي حولت حياة الفل�شطينيني 

يف البلدة اإىل جحيم.
و�ــشــمــن مــ�ــشــاريــع الــتــهــويــد التي 
مولها الري املتدين �شراء فندق 
�ــشــبــريد يف الـــقـــد�ـــس الــ�ــشــرقــيــة، 
والــــذي كـــان مــنــزاًل لــلــحــاج اأمــني 
وقائد  الــقــد�ــس  مفتي  احل�شيني 
الثورة الفل�شطينية الكرى التي 
تفجرت عام 1936، عالوة على 
التهويد  م�شاريع  معظم  متويل 
الــــتــــي تــ�ــشــتــهــدف مــــا يــــعــــرف يف 
اإ�شرائيل باحلو�س املقد�س ، الذي 
اليهودية  الدينية  املــراجــع  تزعم 
اأنه ي�شم قبور اأنبياء وملوك بني 
اإ�شرائيل ويف موؤ�شر على خطورة 
مـــا يـــقـــوم بــــه، اعـــتـــر الــ�ــشــحــفــي 
اأن  ير�شاملي  �ــشــالــوم  االإ�ــشــرائــيــلــي 
اإمــكــانــيــة اإعــــــادة تــقــ�ــشــيــم مــديــنــة 

عورتا جنوب �شرق مدينة نابل�س 
اثنني،  واعتقل منها فل�شطينيني 
اأميـــن دراو�ـــشـــة ويف  عـــرف منهما 
مــديــنــة اخلـــلـــيـــل، داهـــمـــت قـــوات 
اجلـــيـــ�ـــس االإ�ـــشـــرائـــيـــلـــي مــنــطــقــة 
واعتقلت  )جـــنـــوب(،  الــهــريــة  واد 
عبد  وكفاح  ن�شال  الفل�شطينيني 
دباب�شة  مــازن  املعز مرقة، وعــالء 
)21عاما(، ورائف حممد قباجة 
منازلهم  تفتي�س  بعد  )21عاما( 
تــرقــومــيــا غـــرب اخلليل  بــلــدة  يف 
ب�شكل  االإ�شرائيلي  وي�شن اجلي�س 
�شبه يومي حمالت دهم واعتقال 

يف اأنحاء متفرقة من ال�شفة.

باملفاو�شات  للتفاهمات  انتهاكا 
وقوله خالل اجتماع وزراء حزب 
هذه  اإن  اأمــ�ــس،  احلــاكــم،  الليكود 
حماولة الختالق اأزمة م�شطنعة 

يف املفاو�شات.
الفل�شطينيني  اإن  نتنياهو  وقــال 
بــدء  ع�شية  جــيــدا  يعلمون  كــانــوا 
املــــحــــادثــــات بــــــاأن اإ�ـــشـــرائـــيـــل لــن 
ب�شاأن  اأية قيود  توافق على قبول 
الــبــنــاء يف املــ�ــشــتــوطــنــات مــعــتــرا 
بــكــافــــــــة  مــلــتــزمــة  اإ�ـــشـــرائـــيـــل  اأن 
التفاهمات التي مت االتفاق عليها 

يف بداية املحادثات .
وكانت حركة �شالم االآن اأم�س عن 

اأن اإ�شرائيل ن�شرت عطاءات لبناء 
يف  جديدة  �شكنية  وحدة   1889
امل�شتوطنات، بينها 1061 وحدة 
�شكنية يف ال�شفة و828 وحدة يف 

القد�س ال�شرقية.
وقالت احلركة اإن هذه العطاءات 
بدء  قبل  االأخـــرية  املرحلة  ت�شكل 
ميدانيا   .. الــبــنــاء  اأعــمــال  تنفيذ 
اإعتقل اجلي�س االإ�شرائيلي �شباح 
بعد  فــلــ�ــشــطــيــنــيــني   6 االإثــــنــــني، 
حـــمـــالت دهــــم طـــالـــت عــــدة مــدن 

فل�شطينية بال�شفة.
وقال م�شدر اأمني فل�شطيني، اإن 
قرية  داهــم  االإ�شرائيلي  اجلي�س 

تون�س ت�سرتي 6 مروحيات 
ع�سكرية فرن�سية 

•• تون�ض-يو بي اأي:

6 مـــروحـــيـــات  تـــونـــ�ـــس  ا�ـــــشـــــرتت 
 350 بقيمة  فــرنــ�ــشــيــة  عــ�ــشــكــريــة 
مليون  دينار)218.75  مليون 
دوالر(،وذلــــــــــــــك لـــتـــعـــزيـــز قـــــدرات 
قواتها اجلوية التي ت�شن منذ مدة 
يف  امل�شلحني  مواقع  على  هجمات 

املناطق اجلبلية بغرب البالد.
ونقلت �شحيفة التون�شية االإثنني، 
ــكــري مل تــذكــر  عــــن مـــ�ـــشـــدر عــ�ــش
التون�شية  الدفاع  وزارة  اإن  ا�شمه، 
مع  �شابق  وقــت  يف  ال�شفقة  وقعت 
املروحيات  لهذه  املُ�شنعة  ال�شركة 

التي مل يتم حتديد نوعها.
اأن  املنتظر  مــن  اأنـــه  اإىل  واأ�ـــشـــارت 
ُتـــعـــزز هـــذه الـــطـــائـــرات الــعــمــوديــة 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــ�ـــشـــكـــريـــة لــيــتــم 
اإ�ــشــتــعــمــالــهــا يف مـــا بــعــد يف جمــال 
مــكــافــحــة االإرهـــــــــاب وخـــا�ـــشـــة يف 
والت�شاري�س  واجلــبــال  املرتفعات 

الوعرة .

التعاون الإ�سالمي تناق�س حتديات عملية ال�سالم يف جنوب الفلبني
•• جدة -وام:

بداأت منظمة التعاون االإ�شالمي �شباح ام�س اجتماعات مبقرها يف جدة تتناول حتديات تواجه عملية ال�شالم يف جنوب الفلبني 
ـ غينيا  واملرتقب عقده يف كوناكري  باملنظمة  االأع�شاء  الــدول  ملوؤمتر وزراء خارجية  التح�شريي  وذلك على هام�س االجتماع 
يف دي�شمر املقبل. ويعد هذا االجتماع ت�شاوريا بغية التح�شري خلطة عمل الأية اتفاقية �شالم بني حكومة الفلبني من جهة 
واجلبهة الوطنية لتحرير مورو من جهة ثانية حيث يفرت�س يف الوقت نف�شه عر�شها على وزاري كوناكري القادم. وقال االأمني 
العام ملنظمة التعاون االإ�شالمي اأكمل الدين اإح�شان اأوغلى ان اأية خطة يفرت�س عر�شها على الوزراء يجب اأن تت�شمن نقاطا 
مهمة تت�شدرها �شرورة التم�شك بالتنفيذ الكامل لالتفاقيات ال�شابقة وعلى راأ�شها اتفاقيتي طرابل�س لعام 1976 وجاكرتا عام 
1996 م�شددا على اأهمية ا�شتمرار دور املنظمة يف ت�شهيل عملية ال�شالم بني اجلانبني والعودة اإىل م�شار املفاو�شات وا�شتئناف 
عملية ال�شالم ف�شال عن البناء على ما مت اإجنازه وحل امل�شاكل العالقة يف هذا ال�شياق. وطالب ب�شرورة ت�شجيع اجلهود املبذولة 
تن�شيط  اإىل  باالإ�شافة  امل�شارين  بني  تــواوؤم  و�شمان حدوث  مورو  لتحرير  االإ�شالمية  اجلبهة  ال�شالم مع  مفاو�شات  م�شار  يف 

اجلهود الرامية اإىل التن�شيق بني جبهتي مورو الوطنية و االإ�شالمية من خالل جمل�س تن�شيق �شعب باجن�شامورو.
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العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/783   احوال نف�ض م�سلمني            
اىل املدعى عليه/ 1 - حممد ابراهيم توفيق  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /كوثر علي عثمان علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة باثبات طالق والر�شوم وامل�شاريف.  . وحددت لها جل�شة يوم 
 ch1.C.14 االربعاء املوافق 2013/11/20 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

االقل.  
رئي�ض الق�سم            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/593   عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - �شركة �شيخ القاب�شة املحدودة جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /هاري�س كي�شينجاند رامناين قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة ب�شم ملف احلجز التحفظي رقم 2013/33 عقاري والق�شاء ب�شحة 
احلجز وثبوت احلق بالت�شديق على حكم املحكمني مو�شوع الدعوى واعطاوؤه 
قوه ال�شند التنفيذي والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/11/13 ال�شاعة 9:30 �س  بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/290   عقاري كلي                

اىل اخل�شم املدخل  / 1 - حممد مكرم ب�شيوين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�شركة امالك للتمويل ) �س م ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
عقد البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي1-2 بي- 1606( 
�شبيل   على  درهـــم   111.940.46 ومبلغ  درهـــم   392.544 مببلغ  عليه  املــدعــى  والــــزام 
التعوي�س عن فوات مقدار الربح والر�شوم وامل�شاريف  واتعاب املحاماة.  وحددت لها 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  9:30 �س   ال�شاعة   2013/11/24 املوافق  االحــد  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/382   عقاري كلي                
اىل اخل�شم املدخل  / 1 - �شكوت جيفر�شون �شول  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/�شركة امالك للتمويل ) �س م ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
كــي1-1 بي- 612(  ال تي-  ال�شكنية رقم )جي  بالوحدة  وال�شراء اخلا�س  البيع  عقد 
بــرج في�شتا ديــل الجــو والــزام املدعى عليه مببلغ وقــدره 521.737 درهــم باال�شافة 
وامل�شاريف  والر�شوم  الربح-  فوات مقدار  تعوي�س عن  درهم   354.671.53 مبلغ  اىل 
�س    9:30 ال�شاعة   2013/11/24 املــوافــق  االحـــد  يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت  واالتــعــاب. 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/370   عقاري كلي                

املــدخــل  / 1 - عكا�س مــادهــوكــار خليكار    جمهول حمــل االقــامــة مبا  اىل اخل�شم 
الدعوى ومو�شوعها  اقــام عليك  قد  ع(   م  �س   ( للتمويل  امــالك  /�شركة  املدعي  ان 
املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي1-

1 بي- 1207( برج في�شتا ديل الجو والزام املدعى عليه مببلغ وقدره 418.633 درهم 
والر�شوم  الربح-  مقدار  فــوات  عن  تعوي�س  درهــم   122.443.71 مبلغ  اىل  باال�شافة 
وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/11/24 ال�شاعة 9:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س  
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعالن اأمر اأداء بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/46 امر اداء
اىل  املدعي عليهما / 1 -  موؤ�ش�شة االنوار جلمع النفايات 2- جمال نا�شر حممد 
عي�شى املطرو�شي ب�شفته مدير موؤ�ش�شة االنوار جلمع النفايات  جمهويل حمل 
علي  وميثله:  القمزي  احمد  حممد  خلفان  /حممد  املــدعــي  ان  مبــا  االقــامــة 
را�شد �شعيد نا�شر الظاهري  طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي 
االبتدائية بتاريخ الزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ )125.000 درهم( للمدعي 
والر�شوم وامل�شاريف. ولكم احلق يف التظلم من االمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سبعة                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2879   عمايل جزئي            

اىل  املــدعــي عليه/ 1 -  هاتو تــورز ) �ــــس.ذ.م.م( جمهول حمــل االقــامــة مبا 
ان املدعي /مــروة �شعيد �شعيد ح�شن ب�شيوين ن�شر   قد اقــام عليك الدعوى 
والر�شوم  درهــم(   15600( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف . وال�شكوى رقم )2013/149771(   وحددت لها جل�شة يوم االحد 
مكلف  فــانــت  لــذا  القا�شي   مبكتب  �ــس   8:30 ال�شاعة   2013/11/17 املــوافــق 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3626   عمايل جزئي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  مطعم �شاج اك�شر�س ذ.م.م فرع  جمهول حمل االقامة 
اقــام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /رونــا ماهيناي جــافــان    قد 
وامل�شاريف  والــر�ــشــوم  درهـــم(   31669( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
املــوافــق  االحـــد  يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت     )2013/154241( رقــم  وال�شكوى   .
2013/11/24 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.)علما بان الدعوى تاجلت اداريا( 
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3754   عمايل جزئي            

اىل  املدعي عليه/ 1 -  �شركة ايكتا للمقاوالت ) �س.ذ.م.م(    جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد رفيق �شيد احمد  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )25.200 درهم( وان توؤدي للمدعى 
4000 درهم بدل تذكرة قدوم وعوده اىل موطنه والر�شوم  وامل�شاريف و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وال�شكوى  رقم )2013/154087(.  وحددت لها 
     ch1.A.5 جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/11/20 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليها/ �شم�س هنادي للتجارة العامة  
العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/11/6 ال�شاعة 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على االقل باال�شافة 

اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
3414/2013/13
3412/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
ميالين بوالند

ديني�س ترمولو ديتو

مبلغ املطالبة
50688 درهم  + تذكر العودة
39312 درهم  + تذكر العودة

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2292   
 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار. ذ.م.م 

- املنذر اليه  : �شركة امل�شعود برغوم
قطعة االر�س رقم 576-597  )جمهول حمل االقامة(

 فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شداد املبلغ وقدره 2.016.151.30 )اثنني مليون 
و�شتة ع�شر الف ومائة وواحد وخم�شون درهم وثالثون فل�س فقط( مع غرامة 
 9 املــادة  ن�س  ح�شب  املركزي  م�شرف  فائدة  على  تزيد   %2 بواقعة  التاخريية 
االنــذار  لهذا  ا�شتالمكم  يوم من   30 وذلــك يف غ�شون  التاجري  االتفاقية  من 
واال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف 

الق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2293   

 املنذر/ح�شن ناجي ح�شن هم�شري  
- املنذر اليه  : ا�شرف دخل اهلل 

 )جمهول حمل االقامة(
 فان املنذرة تنذر املنذر باخالء املاجور املذكور اعاله خالل اثني ع�شر �شهرا من 
تاريخ ا�شتالم هذا االخطار لرغبته يف ا�شتعادة املاجور لال�شتعمال ال�شخ�شي 
ل�شكني موظفيه وعماله او كمقر الحدى �شركاته التجارية واال �شي�شطر املنظر 
للجوء اىل جلنة االيجارات بامارة دبي لطلب اخالء املاجور مع االحتفاظ بحق 
عن  باملنذرة  �شتلحق   التي  اخل�شائر  عن  التعوي�شات  بكافة  املطالبة  يف  املنذر 

التاخري يف االخالء بعد املهلة املمنوحة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2011/1826  جتاري كلي

اىل املــدعــى عــلــيــه/1- مــيــثــاء خــلــفــان �ــشــامل الــــرزي الــ�ــشــامــ�ــشــي   جمهول 
حمــل االقــامــة مبــا ان املــدعــي / عــبــداهلل حممد علي عــبــداهلل خـــوري  قد 
بتاريخ  املحكمة حكمت  بــان  نعلنكم  اعــاله وعليه  املــذكــورة  الــدعــوى  اقــام 
يف  الف�شل  وقبل  املحكمة   حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/10/8

مو�شوع باحالة الدعوى للتحقيق.
وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االحد املوافق 2013/11/10 ال�شاعة 9.30 

التحقيق  لبدء   ch1.C.15 شباحا يف القاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/690   عمايل كلي              
اىل املحكوم  عليه /1- هاتو تورز )�س.ذ.م.م(    جمهول حمل االقامة     نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/9/18 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ �شعد ال�شيد املعداوي عبده نعيم بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )85658 درهم( خم�شة وثمانني الفا و�شتمائة وثمانية وخم�شني 
بخدمة  يلتحق  مامل  نقدا  او  عينا  بالطريان  لوطنه  العودة  وبتذكرة  درهما- 
املــدعــى من  واعــفــت  واملــ�ــشــاريــف  الــر�ــشــوم  مــن  وباملنا�شب  اخـــر،  �شاحب عمل 
ن�شيبه. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2006 تنفيذ عمايل
الب�شائع  حزم  وخدمات  للنقل  انرتنا�شيونال  رمي  �شده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد روح االمني حممد 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  خولدار  علي  �شادق 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14202( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ 834 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2266 تنفيذ عمايل
)�ــــس.ذ.م.م(   جمهول  للمقاوالت  العرب  البناوؤن  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جوليات بي�شايو ماالبانان   قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )13275( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 793 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2542و2013/2541 عم جز- م ع-ب- اأظ

باريا  2-كمال   بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدالعلي  حممد  مياه  م�شاهد   -1 مدعيان/ 
للمقاوالت  نو�شهرة  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  باريا  ديني�س 
والنقليات العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   املطلوب 
اعالنه/ موؤ�ش�شة نو�شهرة للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
املوافق 2013/11/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/10/20
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1095 جت جز- م ت-ب- اأظ

يون�س  حممد  مر�شد  حممد  بوكالة/  احمد  ب�شري  عبداحلليم  مدعي/ 
اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: جون كر�شتوفر كاي�شيب اجلن�شية: الفلبني   
اعالنه/  املطلوب  درهم   32000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
بالن�شر)ب�شحيفة  عنوانه:  الفلبني   اجلن�شية:  كاي�شيب  كر�شتوفر  جون 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الطلبات(  تعديل 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/11/13 موعدا لنظر  املحكمة يوم االربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1994 جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ نا�شر �شيف حممد املن�شوري اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: با�شمة 
املطلوب  خبري   ندب  الدعوى:  مو�شوع  �شوريا   اجلن�شية:  عارفة  م�شطفى 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  عارفة  م�شطفى  با�شمة  اعالنه/ 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/11/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/10/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2465 جت كل- م ت-ب- اأظ

بلو  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات     اجلن�شية:  البدر  عبداهلل  بدر  ليلى  مدعي/ 
ب�شفته  انور-  م�شطفى  قانونا/عبدالروؤوف  وميثلها  العامة  للمقاوالت  الجون 
وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ال�شركة  عام  مدير 
200000 درهم املطلوب اعالنه/ �شركة بلو الجون للمقاوالت العامة وميثلها قانونا/
عبدالروؤوف م�شطفى انور- ب�شفته مدير عام ال�شركة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
املوافق 2013/11/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2498 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مري  �شاه  حبيب  ميثلها:  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  احلب�شي  حمود  علي  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
علي  خالد  ملالكها/  العامة  للمقاوالت  االكتمال  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  االمارات    اجلن�شية: 
ندب  درهم   44.000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الظنحاين  عبيد 
عبيد  علي  خالد  ملالكها/  العامة  للمقاوالت  االكتمال  موؤ�ش�شة  اعالنه/   املطلوب  خبري  
املذكورة اعاله  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  الظنحاين اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
الكائنة  امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/10/30

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3834   عمايل جزئي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  تيمور كاكي�شي للمقاوالت )�ــس.ذ.م.م(  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد علي ح�شن �شالح الدين قد اقام عليك الدعوى 
والر�شوم  درهــم(   16019( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
جل�شة  لها  وحــددت      .2013/152745 رقــم  العمالية  ال�شكوى  يف  وامل�شاريف 
يوم االربعاء املوافق 2013/11/13 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/3735   عمايل جزئي            

اىل  املدعي عليه/ 1 -  تيمور كاكي�شي للمقاوالت )�ــس.ذ.م.م(  جمهول حمل 
الرحمن  قد  الر�شيد حممد حبيب  هـــارون  املــدعــي /حممد  ان  االقــامــة مبــا 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21715 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف.  رقم ال�شكوى   
ال�شاعة  2013/154088. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/11/13 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا  القا�شي  مبكتب  �س   8:30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1472 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- مطعم امليل�س  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
الــدعــوى  عليكم  اأقــــام  قــد  يــو�ــشــف  حمــمــد  ا�شماعيل  حمــمــد  التنفيذ/ 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10017( 
 622 مبلغ  اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم 
االجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  درهم 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الكونغر�س الأمريكي يرف�س الراأفة باإدوارد �سنودن
•• وا�صنطن-وكاالت:

الراأفة  فكرة  االأمريكي  الكونغر�س  يف  بــارزون  اأع�شاء  رف�س 
م�شت�شار  وقــال  �شنودن  ادوارد  الــهــارب  اال�شتخباري  باملحلل 
القانون  ال�شيد �شنودن  انتهك  االأبي�س دان فايفر لقد  البيت 
االأمـــريـــكـــي، وعــلــيــه الـــعـــودة اىل الـــواليـــات املــتــحــدة ملــواجــهــة 

الق�شاء. 
وكان �شنودن قد طلب م�شاعدة دولية القناع الواليات املتحدة 
با�شقاط تهم التج�ش�س التي وجهتها له، وذلك يف ر�شالة بعث 

بها اىل �شيا�شي املاين.
وكان �شنودن البالغ من العمر 30 عاما قد هرب اىل رو�شيا يف 

يف العا�شمة برلني يوم اجلمعة املا�شي وقال �شنودن يف ر�شالته 
اإن قول احلقيقة لي�س جرمية ، مدعيا ان احلكومة االمريكية 
ت�شطهده باتهامه بالتج�ش�س. ولكن البيت االبي�س قال االحد 
كــرره ع�شو  راأي  وهــو  ب�شنودن،  الــراأفــة  فكرة  يتدار�س  انــه ال 
وع�شوة  روجــرز  مايك  اجلمهوري  االمريكي  النواب  جمل�س 

جمل�س ال�شيوخ الدميقراطية دايان فاين�شتاين.
خمالفات  ك�شف  يريد  �شنودن  كــان  لو  اإنــه  فاين�شتيان  وقالت 
االجهزة اال�شتخبارية فقط، لكان ات�شل باللجنة التي تراأ�شها، 

ولكنه اختار عك�س ذلك.
قد  كنا  التلفزيونية  ل�س  بي  �شي  �شبكة  مع  مقابلة  يف  وقالت 
ولكن  عليها.  ح�شل  التي  املعلومات  على  واطلعنا  به  التقينا 

اعتقد  لبالدنا.  ال�شرر  بهذا  ت�شبب  واالآن  يــحــدث،  مل  ذلــك 
التج�ش�شي  الن�شاط  حجم  وكـــان  لــلــراأفــة.   ال  ان  اجلـــواب  ان 
العديد من  قلق  اثــار  قد  �شنودن  عنه  ك�شف  الــذي  االمريكي 
ن�شاطات  على  اال�ــشــراف  بتعزيز  مطالبات  اىل  وادى  الـــدول 

االجهزة اال�شتخبارية االمريكية.
قيام االجهزة االمريكية  التي حتدثت عن  التقارير  وت�شببت 
اجنيال  االملانية  للم�شت�شارة  الهاتفية  املكاملات  على  بالتن�شت 

مريكل يف خالف دبلوما�شي بني البلدين.
اأقر اال�شبوع  وكان وزير اخلارجية االمريكي جون كريي قد 
املا�شي باأن الواليات املتحدة قد متادت يف ن�شاطاتها التج�ش�شية 

يف بع�س احلاالت.

يونيو حزيران املا�شي بعد ان �شرب تفا�شيل عمليات التج�ش�س 
وا�شعة النطاق التي تقوم بها االجهزة االمريكية على النرتنت 
واملكاملات الهاتفية. ومنحت احلكومة الرو�شية �شنودن جلوءا 
م متوز  يوليو  رو�شيا اىل  باالقامة يف  له  ي�شمح  لديها  موؤقتا 
حزب  عن  ع�شو  التقى  مفاجيء،  تطور  ويف  ولكن،   2014
اخل�شر يف الرملان االملاين ب�شنودن اال�شبوع املا�شي يف مو�شكو 
الطــالع  م�شتعد  ال�شابق  اال�شتخباري  املحلل  ان  عــن  وك�شف 
التي  التج�ش�شية  الن�شاطات  تفا�شيل  على  االملانية  احلكومة 

تقوم بها وكالة االمن القومي االمريكية.
وعر �شنودن عن موقفه يف ر�شالة اطلع النائب االملاين هانز 
كري�شتيان �شاوبل ال�شحفيني عليها يف موؤمتر �شحفي عقده 

•• �صنعاء-وكاالت:

اىل  املــتــحــدة  االأمم  مبعوث  اأعــلــن 
اليمن جمال بن عمر االثنني عن 
اإطــالق  لوقف  اتفاق  اىل  ل  التو�شّ
واحلــوثــيــني  ال�شلفيني  بــني  الــنــار 
بعد  اليمن،  �شمال  دمــاج  مبنطقة 
اأّدت  �شهر  مــنــذ  م�شتمرة  مــعــارك 
اىل ع�شرات القتلى واجلرحى بني 
االأممــي  املبعوث  وقــال   . اجلانبني 
اليوم  ب�شنعاء  �شحايف  مــوؤمتــر  يف 
لنا اىل اتفاق لوقف االقتتال  تو�شّ
وقــف  يــكــون  اأن  ونتمنى  دمــــاج،  يف 
دائــم، وتليه خطوات  النار  اإطــالق 
بن  وك�شف   . جــذريــاً  امل�شكل  حلــل 
عــمــر عــن وجـــود جــرحــى يف حالة 
خــطــرة، مت اإر�ــشــال طــائــرة لنقلهم 
اىل امل�شت�شفيات الكبرية يف اليمن، 
م�شرياً اىل دخول �شيارات ال�شليب 
االقـــتـــتـــال  مــنــطــقــة  االأحــــمــــر اىل 
الإخـــــالء اجلـــرحـــى. وارتـــفـــع عــدد 
�شحايا اال�شتباكات بني احلوثيني 
وال�شلفيني يف منطقة دماج التابعة 
ملحافظة �شعدة �شمال اليمن، اإىل 
58 قتياًل وقال ال�شلفيون يف دماج 
اإن اال�شتباكات اندلعت اإثر مهاجمة 
)احلــوثــيــون(  اهلل  اأنــ�ــشــار  عنا�شر 
التي  ال�شلفيني  معقل  دمــاج  بلدة 
احلــدود  عــن  كيلومرتاً   40 تبعد 
الــ�ــشــعــوديــة واتـــهـــم �ــشــالــح هـــرة، 
الأنــ�ــشــار  ال�شيا�شي  املــكــتــب  رئــيــ�ــس 
الفتنة  اإثـــــارة  بــــ  الــ�ــشــلــفــيــني   ، اهلل 
املــقــاتــلــني  اآالف  مـــن خـــالل جــلــب 
اإىل دمــاج وحتويلها اىل  االأجــانــب 

الــدول  وطالب   ، ع�شكرية  منطقة 
بعدم  الوافدون  اإليها  ينتمي  التي 
منطقة  اىل  بالتوّجه  لهم  ال�شماح 

دماج باعتبارها منطقة حرب.
مــواجــهــات  دمـــاج  منطقة  وت�شهد 
متقطعة بني ال�شلفيني واحلوثيني 
خالل  ا�ــشــتــدت   ،2011 عــام  منذ 
اليمن  �شهدها  التي  االحتجاجات 
�شد الرئي�س ال�شابق علي عبداهلل 
�شالح، واحتدمت وتريتها موؤخراً 
توافق  اىل  ل  التو�شّ عــدم  مبـــوازاة 

نهائي يف احلوار الوطني اليمني.
اقـــدم م�شحلون  ذلـــك،  يف غــ�ــشــون 

االنبوب  وي�شخ  عــدن.  خليج  على 
ثمانية االف برميل يف اليوم، وهو 
البالد  يف  الرئي�شي  االنبوب  لي�س 
وذكـــر �ــشــهــود عــيــان انــهــم �ــشــاهــدوا 
بكثافة من  تت�شاعد  اللهب  ال�شنة 
انابيب  وتتعر�س  التفجري  مكان 
با�شتمرار  اليمن  يف  والغاز  النفط 
النفط  انـــتـــاج  وتـــراجـــع  لــهــجــمــات 
ــكــل كـــبـــري يف الـــيـــمـــن بــ�ــشــبــب  بــ�ــش
ال�شيانة  و�ــشــوء  االمــنــي  الــو�ــشــع 
التنقيب  يف  اال�شتثمارات  وتراجع 
 2001 يف  الـــيـــمـــن  انــــتــــاج  وكــــــان 
يوميا.  برميل  الف   440 بحدود 

جمـــهـــولـــون فـــجـــر االثــــنــــني عــلــى 
حمافظة  يف  نــفــط  انــبــوب  تفجري 
�ــشــبــوة اجلــنــوبــيــة مـــا ا�ــشــفــر عن 
بح�شبما  الــ�ــشــخ،  عــمــلــيــات  تــوقــف 
افــــاد مــ�ــشــدر امــنــي وذكــــر املــ�ــشــدر 
م�شلحني  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 
جمــهــولــني فــجــروا االنــبــوب فجر 
مبحافظة  ال�شعيد  بلدة  يف  ام�س 
�ــشــبــوة �ــشــبــوة وقــــد تــوقــف الــ�ــشــخ 
وميتد االنبوب الذي تديره �شركة 
كـــوريـــة جــنــوبــيــة بـــني عـــيـــاذ �ــشــرق 
الن�شيمة  اىل  �شبوة،  عا�شمة  عتق، 
املطل  بلحاف  ميناء  مــن  بالقرب 

اتفاق لوقف النار بني ال�سلفيني واحلوثيني يف اليمن

احتجاجات بلندن على عقد قمة الكومنويلث يف �سريالنكا
•• لندن-يو بي اأي:

الدولية مظاهرة  العفو  اأن�شار منظمة  املئات من  نّظم 
احتجاجاً  االثــنــني،  لندن  الريطاين يف  الــرملــان  اأمــام 
عــلــى عــقــد قــمــة مــنــظــمــة الــكــومــنــويــلــث يف �ــشــريــالنــكــا 
الــدول  حكومات  روؤ�ــشــاء  م�شتوى  على  املقبل،  االأ�شبوع 

االأع�شاء.
ــادي  حــ�ــشّ زي  ارتــــدوا  املــتــظــاهــريــن  اإن  املنظمة  وقــالــت 
رئي�س  متــثــل  اأقــنــعــة  ارتـــــدوا  ثــالثــة  وقـــادهـــم  االأرواح، 
الــوزراء الريطاين ديفيد كامريون، ووزير اخلارجية 
ماهيندا  �شريالنكا  ورئــيــ�ــس  هــيــغ،  ولــيــام  حكومته  يف 

راجاباك�شا.
اللون  اأحــمــر  �شراباً  احت�شوا  املتظاهرين  اأن  واأ�ــشــافــت 

دول  لقمة  الدبلوما�شي  الريق  بني  القطع  اإىل  يرمز 
�شهدتها  التي  الوح�شية لالأزمة  والنهاية  الكومنويلث، 

�شريالنكا واأودت بحياة نحو 40 األف مدين.
فرع  الدولية  العفو  منظمة  مــديــرة  األـــن،  كيت  وقــالــت 
املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، اإن قــمــة مــنــظــمــة الــكــومــنــويــلــث يف 
للرئي�س  فر�شة  جمــرد  تــكــون  ال  اأن  ينبغي  �شريالنكا 
واإجــراء  جتارية  �شفقات  لتوقيع  وحكومته  راجاباك�شا 
حمـــادثـــات مــع رئــيــ�ــس الــــــوزراء الــريــطــاين كــامــريون 

وغريه من قادة دول املنظمة .
يف  للنظر  حلظة  القمة  تكون  اأن  �شرورة  على  و�شّددت 
�شجل �شريالنكا املرّوع يف جمال حقوق االإن�شان، وتذكر 
االنتهاكات  عن  امل�شاءلة  اإىل  والــدعــوة  اأزمتها،  �شحايا 

التي �شهدتها .

اآلف القوميني الرو�س ينظمون م�سرية يف مو�سكو 
•• مو�صكو-ا ف ب:

بداأ االالف من القوميني الرو�س م�شرية االثنني يف مو�شكو 
يف اطار تظاهرة �شنوية �شد وجود مهاجرين من جمهوريات 
اعقبت  تــوتــرات  خلفية  على  الــ�ــشــابــق،  ال�شوفياتي  االحتـــاد 
اعمال ال�شغب االخرية التي اثارها مقتل رو�شي بيد مواطن 

اذربيجاين.
امل�شرية  جـــدا مبنا�شبة  مــ�ــشــددة  امــنــيــة  اجـــــراءات  واتــخــذت 
�شخ�س  الف   15 مب�شاركة  البلدية  �شمحت  التي  الرو�شية 

فيها يف حي ليوبلينو يف جنوب �شرق العا�شمة الرو�شية.
وبــــداأ حـــواىل ثــالثــة االف قــومــي يــرفــعــون اعــالمــا بــالــوان 
اال�شود واال�شفر واالبي�س وهي الوان رو�شيا االمراطورية 
م�شريتهم يف �شارع اقيمت على جانبيه حواجز من اال�شالك 
افــادت  مــا  بح�شب  مــ�ــشــددة،  امنية  مــراقــبــة  و�ــشــط  املعدنية 

مرا�شلة لوكالة فران�س بر�س.

وكـــــان رئــيــ�ــس حـــركـــة الـــرو�ـــس الــقــومــي املــتــ�ــشــدد دميـــرتي 
دميــو�ــشــكــني بــني املــ�ــشــاركــني يف الــتــظــاهــرة الــذيــن يرفعون 
وتطالب   ، اجلهاد  وغــدا  م�شجد،  اليوم  عليها  كتب  الفتات 
باتخاذ اجراءات ترمي اىل احلد من و�شول مهاجرين من 
وا�شيا  القوقاز  يف  ال�شابق  ال�شوفياتي  االحتـــاد  جمهوريات 

الو�شطى اىل رو�شيا.
و امل�شرية الرو�شية يف مو�شكو جتري يف اطار من التوترات 
مناه�شة  عنيفة  �شغب  اعمال  من  فقط  ا�شابيع  ثالثة  بعد 
للمهاجرين اثارها مقتل �شاب رو�شي بيد مواطن اذربيجاين 

يف برييوليفو، وهو حي اخر يف جنوب العا�شمة الرو�شية.
املهاجرين  �شد  وا�شعة  عمليات  ذلــك  بعد  ال�شرطة  و�شنت 
اعمال  اثر  على  �شخ�س  الف  اكر من  توقيف  اىل  وعمدت 
املناه�شة  امل�شاعر  ت�شاعد  على  ت�شهد  الــتــي  هــذه  ال�شغب 

للمهاجرين وامل�شاعر القومية املت�شددة يف رو�شيا.
نظام  اقــرار  مو�شكو،  يف  االثنني  املتظاهرين  مطالب  وبــني 

جمهوريات  من  املهاجرين  اىل  بالن�شبة  رو�شيا  يف  تا�شريات 
االحتاد ال�شوفياتي ال�شابق يف ا�شيا الو�شطى والقوقاز وهي 
�شوبيانني  بلدية مو�شكو �شريغي  رئي�س  اعرب  التي  الفكرة 

عن تاييده لها.
مبواقفه  اي�شا  املــعــروف  نافالني  الك�شي  املــعــار�ــس  وعـــدل 
 ، الرو�شية  امل�شرية  يف  امل�شاركة  عــن  ال�شنة  هــذه  القومية، 
مو�شحا على مدونته انه ال يريد منح الكرملني فر�شة نزع 

االعتبار عن �شخ�شه.
ونــافــالــنــي الـــذي تــعــزز مــوقــفــه كــابــرز مــعــار�ــس لفالدميري 
بوتني بعد ان حل ثانيا يف انتخابات بلدية مو�شكو يف ايلول-

�شبتمر، اعلن ان هذه التظاهرة ينبغي ان ال ينظر اليها على 
انها جتمع ال�شخا�س يوؤدون التحية النازية وهناك بالفعل 
التظاهرة،  هــذه  يف  النازية  التحية  با�شتمرار  يــوؤدون  �شبان 
ذلك ان الق�شم االكر من امل�شاركني فيها هم انا�س عاديون 

جدا .

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

ا�شتمر املزاد اأم�س اإىل �شاعة متاأخرة 
للحكومة  جديد  رئي�س  تعيني  حول 
جديدة  اأ�شماء  دخــول  مع  التون�شية 
عــلــى اخلـــط وعـــــودة اأخـــــرى اأبـــرزهـــا 
الدفاع  وزيــر  الزبيدي  الــكــرمي  عبد 
الـــ�ـــشـــابـــق. وقــــد اأ�ــــشــــارت تــ�ــشــريــبــات 
بع�س  اأن  اإىل  الــوطــنــي  احلــــوار  مــن 
االأطــــــــراف اتــ�ــشــلــت بـــوزيـــر الـــدفـــاع 
الـــ�ـــشـــابـــق عـــبـــد الــــكــــرمي الـــزبـــيـــدي 
احلكومة  رئا�شة  ملن�شب  لرت�شيحه 
اجلـــديـــدة.  وحــ�ــشــب مــا تــ�ــشــرب من 
موافقته  اأبــدى  الزبيدي   فــاإن  اأنباء 

على هذا الرت�شيح.
ويف هذا ال�شياق قال حممد الطاهر 
االالهي، القيادي يف حركة التون�شي 
الكرمي  عبد  اأن  والــكــرامــة  للحرية 
اأبدى  ال�شابق  الدفاع  وزير  الزبيدي 
ا�ـــشـــتـــعـــداده لــقــبــول مــنــ�ــشــب رئــيــ�ــس 

احلكومة اجلديدة ولكن ب�شرط. 
واأ�شاف االالهي اأّن الزبيدي ا�شرتط 
جل�شات  عــلــى  ا�ــشــمــه  طــــرح  يــقــع  اأن 
التوافق  اإاّل يف حال  الوطني  احلــوار 

بني جميع امل�شاركني على �شخ�شه.
واأكـــــد حمــمــد الــطــاهــر االالهـــــي اأن 
هناك 20 حزبا عروا عن موافقتهم 
رد  انتظار  يف  وهــم  الزبيدي  لرت�شح 
النه�شة وبذلك يخرج م�شكل احلوار 

الوطني من عنق الزجاجة. 
ــــــارت تـــ�ـــشـــريـــبـــات اأخــــــــرى مــن  ــــــش واأ�
انعقاد جل�شات احلوار  كوالي�س مقر 
الوطني ت�شري اإىل اأن حركة النه�شة 
اال�شتثمار  وزيــــر  تــر�ــشــيــح  اقــرتحــت 

و الــتــعــاون الــــدويل الــ�ــشــابــق حممد 
الــــنــــوري اجلـــويـــنـــي لـــتـــجـــاوز مــــاأزق 
اخــتــيــار رئي�س احلــكــومــة اجلــديــدة.  
واأفادت اأنباء عن رف�س اجلويني هذا 

االقرتاح.
اأن االحتـــاد  يف حــني ذكــــرت مــ�ــشــادر 
العام التون�شي لل�شغل اقرتح تر�شيح 
فا�شل خليل الوزير ال�شابق لل�شوؤون 
االجتماعية و �شفري تون�س �شابقا يف 
كل من  اجلزائر ودم�شق و الرئي�س 
ف�شفاط  ل�شركة  ال�شابق  العام  املدير 
قــفــ�ــشــة لـــتـــويل رئـــا�ـــشـــة احلــكــومــة 
توحي  املقرتحات  هــذه  وكــل  املقبلة. 
املهلة اجلديدة  باأنه لن يتم احــرتام 
املقررة الإعالن ا�شم رئي�س احلكومة 
اجلديد اإاّل يف �شورة حدوث معجزة. 
ويف هـــذا الــ�ــشــيــاق قــــال  الــقــيــادي يف 
انه  الــريــاحــي  املــولــدي  التكتل  حــزب 
ال مــانــع مــن متــديــد مــهــلــة االتــفــاق 
ملدة  اجلــديــدة  احلكومة  رئي�س  على 
يومني اأو ثالثة، موؤكدا على �شرورة 
حــ�ــشــول الـــتـــوافـــق كــمــا تــنــ�ــس عليه 

خارطة الطريق.
واقـــــر الـــريـــاحـــي بـــوجـــود �ــشــعــوبــات 
ال�شخ�شية  بــ�ــشــاأن  تــوافــق  حلــ�ــشــول 
الــتــي �ــشــرتاأ�ــس احلــكــومــة ، مــ�ــشــددا 
يف الــوقــت ذاتــه عــل �ــشــرورة ح�شول 
هذا التوافق الإ�شناد احلكومة املقبلة 
فاإنها  العك�س  ح�شول  حــال  يف  الأنها 
�شتواجه �شعوبات اأكر من تلك التي 
اجلبايل  حــمــادي  حكومتا  واجهتها 
وعــلــي الــعــريــ�ــس. واأكـــــد اأن حلــزبــه 
للمن�شب  مــر�ــشــحــة  اأ�ــشــمــاء جــديــدة 
جمل�س  لكن  عنها.   يف�شح  اأن  دون 

من�شب  لـــتـــويل  وطــنــيــة  �ــشــخــ�ــشــيــة 
واإن كانت من  رئا�شة احلكومة حتى 
مت  الــتــي  �شخ�شيات  االأربـــعـــة  خــــارج 
تفيد  مت�شل  �شياق  ويف  تر�شيحها. 
الهيئة  اجتماع  من  واردة  ت�شريبات 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة الــعــلــيــا جلــبــهــة االإنـــقـــاذ 
 6 تـــدار�ـــس  اأن االجـــتـــمـــاع  الــوطــنــي 
�ـــشـــيـــنـــاريـــوهـــات ممــكــنــة حلــــل اأزمـــــة 
والتو�شل  احلــكــومــة  رئــيــ�ــس  اخــتــيــار 
اإىل مر�شح وحدي يكون حمل توافق 

بني جميع الفرقاء.
وكـــان االأمــــني الــعــام لــالحتــاد الــعــام 
العبا�شي  ح�شني  لل�شغل  الــتــونــ�ــشــي 
اأعلن ال�شبت املا�شي قرار التمديد يف 
املقبلة  مهلة اختيار رئي�س احلكومة 
بـــ 36 �ــشــاعــة بــعــد تــوا�ــشــل اخلــالف 
بــ�ــشــاأن املــر�ــشــحــني حمــمــد الــنــا�ــشــر 
كل  مت�شك  ب�شبب  امل�شتريي  واأحــمــد 
ال�شباق  انح�شار  بعد  مبر�شح  طــرف 
بــيــنــهــمــا. وقــــد اأ�ـــشـــار الــعــبــا�ــشــي اإىل  
بعد  جدد  مر�شحني  اإ�شافة  اإمكانية 
ف�شل امل�شاركني يف احلوار الوطني يف 
احل�شم بني هذين املر�شحني، موؤكدا 
التمديد لن يوؤثر على بقية  اأن هذا 
رزنامة خارطة الطريق خا�شة فيما 
ب3  املحدد  احلكومي  بامل�شار  يتعلق 

اأ�شابيع.
ويرى بع�س املراقبني انه رغم مت�شك 
حــركــة الــنــهــ�ــشــة بــاأحــمــد املــ�ــشــتــريي 
النه�شة تريد �شمانات  اأن  يعود اىل 
تـــريـــد اخلــــــــروج مــن  حــقــيــقــيــة وال 
احلكومة دون �شمان حقائب وزارية 
امل�شادر  بع�س  ت�شتبعد  ومل  مهمة.  
املــعــار�ــشــة  عــلــى  النه�شة  تــقــرتح  اأن 

�شجل  الــذي  ال�شعبية  اجلبهة  اأمــنــاء 
تعطل املفاو�شات حول تعيني رئي�س 
احلــكــومــة نــتــيــجــة تــعــطــل الــرتويــكــا 
دون  مر�شحها  فــر�ــس  اإىل  و�شعيها 
اعــتــبــار مــعــار�ــشــة اأغــلــبــيــة االأطــــراف 
اإىل  اأدى  امل�شاركة يف احلــوار وهو ما 
�ــشــاعــة بعد   36 املـــ�ـــشـــاورات  متــديــد 
انــقــ�ــشــاء االأجـــــل املـــحـــدد يف خــارطــة 
اأّي متديد  قبول  قرر عدم  الطريق، 
جـــديـــد لـــلـــمـــ�ـــشـــاورات وتــــدار�ــــس كل 
ميكن  ما  �شوء  يف  املمكنة  اخلــيــارات 
تبقى  امل�شاورات يف ما  اإليه  تــوؤول  اأن 

من وقت.
واأكــد االأمــني العام حلزب الوطنيني 
الـــــدميـــــقـــــراطـــــيـــــني املــــــوحــــــد زيــــــاد 
تكون  لن  االإنقاذ  جبهة  اأن  االأخ�شر 
اإذا مل يتم احل�شم  �شريكا يف احلــوار 
ــــيــــوم)اأمــــ�ــــس( يف اخلــــــالف حـــول  ال
القادمة  احلكومة  رئي�س  �شخ�شية 

واأنه ال فائدة من التمطيط.
االإنقاذ  جبهة  اإن  خل�شر  زيــاد  وقــال 
الــوطــنــي تــرفــ�ــس اإمــكــانــيــة متــديــد 
مــهــلــة الــتــوافــق عــلــى اخــتــيــار رئي�س 
اأنه  على  م�شددا  اجلــديــدة  احلكومة 
يف حــال عــدم ح�شم هــذا االأمــر اليوم 
فــاإنــهــا لـــن تــوا�ــشــل املــ�ــشــاركــة يف ما 

و�شفه بامل�شرحية.
ذات املـــوقـــف عـــّر عــنــه الــقــيــادي يف 
اجلــبــهــة الــ�ــشــعــبــيــة اأحـــمـــد الــ�ــشــديــق 
الذي اأكد اأن جبهة االإنقاذ قررت اأنها 
 36 الـ  بتاأجيل جديد بعد  لن تقبل 
�شاعة املقرتحة حاليا الختيار رئي�س 

حكومة.
اختيار  هــو  املهم  اأن  ال�شديق  وبــني   

احلــكــومــة الــقــادمــة مــعــتــرا مقرتح 
تـــــويل اأحــــمــــد املـــ�ـــشـــتـــريي الــرئــا�ــشــة 
وتـــويل الــــ 3 االآخـــريـــن مــنــا�ــشــب يف 
معقوال  مقرتحا  القادمة  احلكومة 
اأن يكون  اإمكانية  اأّن احلزب يدعم  و 
املــ�ــشــتــريي رئــيــ�ــشــا و حممد  احـــمـــد 
كمال  م�شطفى  و  اأول  نائبا  النا�شر 
النابلي نائبا ثان. كما اأ�شاف ال�شابي 
انه يف �شورة عدم التو�شل اإىل توافق 
ف�شيكون ذلك كارثة على البالد على 

حد تعبريه.
اإاّل اأّن اجليالين الهمامي القيادي يف 
اجلبهة ال�شعبية والناطق با�شم حزب 
انـــه ال وجــــود لرئي�س  قـــال  الــعــمــال 
حــكــومــة و نــــواب يف خـــارطـــة طــريــق 
واإن االتفاق بني االأطراف ال�شيا�شية 
امل�شاركة يف احلوار الوطني يجب اأن 
رئا�شة  يتوىل  واحــد  ا�شم  على  يكون 

احلكومة القادمة ال غري.
الــــرتويــــكــــا  اأّن  مــــ�ــــشــــادر  وذكــــــــــرت 

الوقت وجننب بالدنا الف�شل.
الناطق  الــهــمــامــي  حــّمــة  اأّن  ويــذكــر 
الر�شمي با�شم اجلبهة ال�شعبية �شّرح 
اأّنه اإذا مل يعلن عن رئي�س احلكومة 
العام  للراأي  اجلبهة  �شتعلن  )اأم�س( 

ف�شل احلوار الوطني.
وبنّي احلامدي اأنه توجد مقرتحات 
لــلــخــروج مـــن االخـــتـــالف احلــا�ــشــل 
حــــول �ــشــخــ�ــشــيــة رئــيــ�ــس احلــكــومــة 
وتــتــمــثــل هـــذه املــقــرتحــات يف تــنــازل 
اأحـــــد االأطـــــــراف عـــن املــر�ــشــح الـــذي 
اأحمد  ا�شمي  اإدراج  اأن يتم  اأو  يدعمه 
املــ�ــشــتــريي وحمــمــد الــنــا�ــشــر ويــكــون 
اأحدهما رئي�س حكومة واالآخر نائبا 
اأ�شماء  اأن يتم اقــرتاح  له، كما ميكن 
كفاءات  على  حتتوي  فتون�س  اأخــرى 

ال تختزل يف امل�شتريي والنا�شر.
ومن بني هذه االأ�شماء ذكر احلامدي 
جــلــول عــيــاد اأو غــريه مــن االأ�ــشــمــاء، 

قائال املهم اأن نتفق.

واجلمهوري اقرتحت رئا�شة حكومة 
وتر�شيح  املــ�ــشــتــريي  اأحــمــد  يــراأ�ــشــهــا 
كمال  م�شطفى  و  الــنــا�ــشــر  حمــمــد 
الــنــابــلــي كــنــائــبــي رئــيــ�ــس احلــكــومــة 
وجـــلـــول عــيــاد كـــوزيـــر ملــنــ�ــشــب كبري 
وقد مت رف�س هذا املقرتح من طرف 

االأغلبية وخا�شة من جبهة االإنقاذ.
يف حــــني اعـــتـــر حمـــمـــد احلـــامـــدي 
االأمـــــــــني الـــــعـــــام حلــــــزب الـــتـــحـــالـــف 
اأّن  اأمـــ�ـــس االثـــنـــني،  الـــدميـــقـــراطـــي، 
�ـــشـــاعـــة هــدفــه   36 اإعـــــطـــــاء مــهــلــة 
الوطني  عــمــل احلــــوار  الــتــ�ــشــريــع يف 
اأو  يــوم  اأو  ب�شاعات  تــاأخــري  وقــع  واإذا 
الت�شرع  يجب  ال  االآجــــال  يف  يــومــني 

واإعالن الف�شل.
الــنــخــب  عــلــى  ــــه  اأن احلـــامـــدي  وراأى 
اإعــالن  يف  االإ�ـــشـــراع  عــدم  ال�شيا�شية 
الف�شل، وذلك باعتبار اأّن الف�شل يفتح 
�شنبذل  قــائــال  املــجــهــول،  على  البلد 
من  تبقى  ما  يف  للتوافق  جهدنا  كل 

الـــقـــبـــول بــالــتــخــلــي عــــن املــ�ــشــتــريي 
مــقــابــل املــحــافــظــة عــلــى الــتــعــيــيــنــات 
داخل وزارتي الداخلية والعدل وهو 

اأمر قد ال تقبله  املعار�شة.
الغربي  جنيب  ذكر  ال�شياق  هذا  ويف 
ع�شو جمل�س �شورى حركة النه�شة 
ووا�ــشــح  مبدئي  احلــركــة  مــوقــف  اأّن 
فــهــي غـــري مــ�ــشــتــعــدة، حــ�ــشــب قــولــه، 
للمجهول  احلكم  م�شوؤولية  الإلــقــاء 
تفكر  يجعلها  بامل�شوؤولية  و�شعورها 
ملنظومة  ال�شلطة  ت�شليم  يف  جــيــدا 
ال �ــشــخــ�ــشــيــة �ــشــيــا�ــشــيــة فــقــط تــكــون 
حمايدة وم�شتقلة فعال للو�شول يف 

اأقرب وقت لالنتخابات القادمة.
اأحــمــد  اأن  واأ�ــــشــــاف الـــغـــربـــي: نــــرى 
املـــ�ـــشـــتـــريي رجـــــل قــــــادر فـــعـــال عــلــى 
تــويل االأمــانــة لكن يف املقابل هــذا ال 
يعني ت�شلبا منا الأن املهلة املمنوحة 
للفرقاء قد تاأتي بجديد وقد ت�شاهم 
الــكــوالــيــ�ــس واملـــفـــاو�ـــشـــات اجلــانــبــيــة 
يف  العامة  امل�شلحة  تغليب  اإطـــار  يف 
اإيــجــاد بــدائــل حتى مــن خـــارج دائــرة 

االأ�شماء املقرتحة.
النه�شة  حركة  با�شم  املتحدث  وقال 
متم�شكة  النه�شة  اإن  الــعــذاري  زيــاد 
احلكومة  رئا�شة  ملن�شب  مبر�شحها 
االأخــــــرى  االأطـــــــــراف  اأن  مــــا  ـــقـــدر  ب
متم�شكة مبر�شحها للمن�شب موؤكدا 
اأنـــه يف �ــشــورة حــ�ــشــول مــــاأزق �شيتم 

االلتجاء اإىل اأ�شماء جديدة.
 من جهته اأكد احمد جنيب ال�شابي 
رئي�س الهيئة ال�شيا�شية العليا للحزب 
ال�شروري  من  لي�س  انه  اجلمهوري 
اإ�ـــشـــافـــة مــر�ــشــحــني جـــــدد  لــرئــا�ــشــة 

املعار�سة تهدد بالن�سحاب من احلوار:

تون�س: مزاد �سر�س على كر�سي رئي�س احلكومة..؟

عبد الكرمي الزبيدي يعود لل�شباق

حمكمة باك�ستانية تفرج 
عن م�سّرف بكفالة 

•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

ام�س  باك�شتانية  حمكمة  اأفرجت 
االإثــــنــــني بــكــفــالــة عـــن الــرئــيــ�ــس 
الــ�ــشــابــق بـــرويـــز مـــ�ـــشـــّرف الـــذي 
يـــحـــاكـــم يف قــ�ــشــيــة مــقــتــل رجـــل 
الدين املت�شّدد عبد الر�شيد غازي 
عام 2007 ونقلت �شحيفة دون 
م�شّرف  حمامي  عن  الباك�شتانية 
اأن قــا�ــشــي اإ�ـــشـــالم اآبــــاد االإ�ــشــايف 
وجــــيــــد عـــلـــي وافـــــــق عـــلـــى طــلــب 
االإفــــراج بكفالة عــن مــ�ــشــّرف، يف 
ق�شية قتل غازي وطلب القا�شي 
قيمة  كفالتني  دفــع  مــ�ــشــّرف  مــن 
كل منهما 100 األف روبية. وكان 
غازي قد قتل يف عملية ع�شكرية 
يف امل�شجد االأحمر باإ�شالم اآباد يف 
العام 2007 ويذكر ان ال�شلطات 
الباك�شتانية اأفرجت يف 9 ت�شرين 
بكفالة عن  الفائت  االأول-اأكتوبر 
املتمرد  القائد  ق�شية  يف  م�شرف 
الــذي قتل يف  بكتي  اأكــر  ال�شابق 
 2006 العام  عملية ع�شكرية يف 
عـــنـــدمـــا كــــــان مـــ�ـــشـــرف يف �ــشــدة 
احلـــكـــم، ثــــّم عــــادت واعــتــقــلــتــه يف 
لـــــدوره يف ق�شية  الـــتـــايل  الـــيـــوم 
اأن  اىل  ويــــ�ــــشــــار  غـــــــازي  مـــقـــتـــل 
لالإقامة  اأ�ــشــال  يخ�شع  م�شرف 
اجلــــريــــة بــتــهــم اأخــــــــرى ،مــنــهــا 
قــ�ــشــيــة اغــتــيــال رئــيــ�ــشــة الـــــوزراء 

ال�شابقة بنازير بوتو.
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العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/744 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ كمال بكر املذيب اجلن�شية: �شوريا  املنفذ �شده : حممد احمد حممد 
زغلول اجلن�شية: م�شر    املطلوب اعالنه: حممد احمد حممد زغلول اجلن�شية: م�شر    
يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
الدعوى رقم 2012/1497 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/27
بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ل�شداد 
19.790.50 درهم + 1600 درهم م�شاريف الدعوى +3000 درهم امانة خرة+ 492 درهم 

ر�شوم التنفيذ   تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/769 ح نف�ض- م ر-ب- ع ن

العرميي  �شيف  علي  جمعه  عنها/  وكيال  اجلنيبي  علي  جمعه  فاطمه  مدعي/ 
اجلنيبي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: عبداهلل خليفة النقبي اجلن�شية: االمارات    
مو�شوع الدعوى: طالق- ح�شانة- نفقة- ا�شتخراج جواز لالبنة    املطلوب اعالنه/ 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  النقبي  خليفة  عبداهلل 
موعدا   2013/11/10 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بـ حمكمة العني االبتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
              اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/964

�شد/ موؤ�ش�شة جنم املن�شورة للمقاوالت العامة العنوان: يعلن بالن�شر
نعلمك انه بتاريخ  2013/10/28م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ �شركة الن�شري للتجارة 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: يف مادة جتارية: بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ  74.494 درهم ) اربعة و�شبعون الف واربعمائة واربعة 
وت�شعون درهما( وامل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/10/30
القا�سي/ د.ا �سامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
              اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/918

�شد/ زاخر خلدمات التنظيف ذ.م. م  العنوان: يعلن بالن�شر
نعلمك انه بتاريخ  2013/10/28م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
النظافة  خلدمات  النظيف  البيت  موؤ�ش�شة  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة 
عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  العامة  وال�شيانة 
وثالثمائة  الف  ع�شر  �شبعة   ( درهم   17.306.44 مبلغ  للمدعية  توؤدى  بان 
التاخريية بواقع 4%�شنويا من  و�شتة درهم واربعة واربعون فل�شا( والفائدة 
درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ 
اعتبارا من  يوما   30 قابال لال�شتئناف خالل  املحاماة.  حكما  اتعاب  مقابل 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شتند.  هذا  لت�شلمك  التايل  اليوم 

2013/10/30
القا�سي/ د.ا �سامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
    اعالن اإغفال يف الدعوى  رقم 2013/9 بالن�سر

�شعيد  املهريي وكيال عنهم  �شيبان  بن  ورثــة عبداهلل علي   : املدعى 
اعــالنــه: حمــالت كاكر خــان حبيب  احمد حممد �شيبان   املطلوب 
املدعي  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  خــان   اهلل  خــان وميثله حبيب  اهلل 
رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم االثنني املوافق 2013/11/25 
امام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا  لنظرها  موعدا 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1711  جتاري كلي
جمهويل  ح�شني  ح�شن  احمد  ح�شن   -2 العامة  للتجارة  املغامر  �شركة  عليهما/1-  املــدعــى  اىل 
املذكورة اعــاله وعليه  اقــام الدعوى  الــدويل   قد  التجاري  البنك  حمل االقامة مبا ان املدعي / 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/10/10 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور باجلدول مامل 
ي�شمه  االطراف خالل ا�شبوع من تاريخ احلكم خبريا يف الدعوى تكون مهمته االطالع على اوراق 
على  املدعي، لالطالع  البنك  مقر  اىل  واالنتقال  اخل�شوم  له  يقدمه  ع�شى عن  وما  وم�شتنداتها 
مل�شتندات واالطالع على املرا�شالت الورقية وااللكرتونية املتبادلة بينة وبني املدعي عليهما ان وجد 
وكذا �شجالته ودفاتره التجارية �شواء الورقية او االلكرتونية املنتظمة وحددت امانة خرة وقدرها 
ع�شرة االف درهم كاتعاب اخلبري والزمت املدعي ب�شدادها. وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 

 ch2.E.21 املوافق 2013/11/28 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/907 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
ماجد حممد �شعيد حميد النعيمي اجلن�شية: االمارات   وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )املدينة لتحلية املياة 
(   واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )65837( 
�شالح  حممد  اىل:عــبــداهلل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لــدى  وامل�شجل 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  االمــارات  اجلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5    
اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/134 )مدين جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
عليه/ املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
دو�شوجن كوينون اقام املدعي/�شاجن يوجن مون عنوانه: ال�شارقة - الغرير    
الدعوى برقم  2013/134 مدين جزئي- عجمان ومو�شوعها- املطالبة 
عجمان  حمكمة  امـــام  بــاحلــ�ــشــور  مكلف  فــانــت  درهــــم     90.000 مببلغ 
االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
8.30 املوافق يوم 9 من �شهر دي�شمر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/10/31 
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اأفانتي �ستار لرتكيب اللوحات العالنية   )�س. ذ.م.م(.
ل�شناعية-   1 دبي  مدينة  ملك   17 رقم  م�شتودع  العنوان:   626874 الرخ�شة:  رقم 
مدينة دبي ال�شناعية ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1046334  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ 2013/1/2 واملوثق لدى كاتب العدل 
بتاريخ 2013/1/2   وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 204 ملك عبداهلل ال�شعايل ) روكي للعقارات( ديرة- 
هور العنز- هاتف 0097142389721 فاك�س: 0097142389722 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق احل�سابات
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
�شتار  افانتي  �شركة:  بت�شفية  للقيام  اعاله  املذكور  بتعيني م�شفي  لديها  التجاري 
لرتكيب اللوحات االعالنية )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب القرار ال�شادر عن اجلمعية 
وعلى   2013/1/2 بتاريخ  العدل  كاتب  لــدى  واملوثق   2013/1/2 بتاريخ  العمومية 
يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعــرتا�ــس  اأي  لديه  من 
مكتب رقم 204 ملك عبداهلل ال�شعايل ) روكي للعقارات( ديرة- هور العنز- هاتف 
0097142389721 فاك�س: 0097142389722 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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    اعالن  حكم يف الدعوى رقم 2013/1044

املحكوم �شدها: بطي ح�شن حممد ال�شويدي العنوان: بالن�شر
نود افادتكم بانه يف تاريخ 2013/10/20 �شدر حكم من قبل ادارة جلان ف�س املنازعات االيجارية 
اخليلي حكمت  عي�شى حممد  لها: خليفه  املحكوم  ل�شالح  اعاله  املذكورة  الدعوى  )ابوظبي( يف 
اللجنة مبثابة احل�شوري: بف�شخ عقد االيجار واخالء املدعى عليه من الفيالت الثالث الكائنة 
مبدينة خليفة اأ - حو�س )جنوب غرب  4( قطعة رقم 31 والزامه بت�شليمها للمدعي خالية من 
اال�شخا�س وال�شواغل وبحالة جيدة و�شاحلة لال�شتعمال وبالزامه بان ي�شدد لفائدة املدعي القيمة 
يرت�شد  وما  درهــم   470000 مببلغ   2013/8/2 تاريخ  حتى  بذمته  واملرتتبة  امل�شتحقة  االيجارية 
بذمته حتى تاريخ االخالء بح�شاب مبلغ 57000 درهم �شنويا وبالزامه بتقدمي براءة الذمة عن 
ا�شتهالك املاء والكهرباء مع الر�شوم وامل�شاريف. حكما قابال لال�شتئناف خالل )15 يوما( اعتبارا 

من اليوم التايل ن�شر هذا امل�شتند.  

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/73 بيع عقار مرهون
حممد   -2 العلماء  �شلطان  �شريف  حممد  عبدالرحمن  �ــشــدهــم/1-  املنفذ  اىل 
الــعــلــمــاء 3- عــثــمــان عــبــدالــرحــمــن حممد  عــبــدالــرحــمــن حمــمــد �ــشــريــف �شلطان 
العلماء  �شلطان  �شريف  حممد  عبدالرحمن  هــارون   -4 العلماء  �شلطان  �شريف 
�س  اال�شالمي  االمــارات  التنفيذ/ م�شرف  ان طالب  االقامة مبا  جمهويل حمل 
م ع وميثله: حممد عبدامللك م�شطفى اهلي قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
2013/10/27 اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )7.645.636 درهم( يف ملف 
التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن )نوع العقار: قطعة ار�س - املنطقة: 
ال�شوق الكبري- رقم االر�س: 470- امل�شاحة : 7.200.00 قدم مربع خالل 30 يوما 

من تاريخ االعالن.
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اإعالن باحل�سور يف الق�سية التنفيذية
رقم 2012/10 تنفيذ ات�سالت     

اىل املنفذ �شدها/ عبداهلل ف�شل عبداهلل احمد
عنوانها: ن�شرا

بابوظبي  الق�شاء  بدائرة  التنفيذ  ادارة  امــام  باحل�شور  نخطرك 
للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )8.30( من �شباح يوم 2013/11/25م 
ويف حال عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ االجــراءات القانونية 

املنا�شبة.
�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/10/31م.

 القا�سي/ماجد عز الرجال

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الثالثاء 5 نوفمر 2013 العدد 10937      

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/548   مدين كلي            
اىل  املدعي عليه / 1 -  في�شو انانا �شيتي  �شاما �شيتي      جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /احمد ا�شماعيل �شالح �شالح قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
والذي  امريكي(  دوالر   2.000.000( والتكافل مببلغ  بالت�شامن  عليهم  املدعى  بالزام 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم(   7.350.000   ( يعادل 
وحتى ال�شداد التام، والق�شاء ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2013/31 مدين 
املوافق  االحــد  يــوم  لها جل�شة  وحــددت  واالتــعــاب.    وامل�شاريف  والر�شوم  ملفه  و�شم 
او  لذا فانت مكلف باحل�شور   ch2.E.21 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س   2013/11/17
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ونطرا مل�شادفة يوم االحد املوافق 2013/11/3 اجازة 

ر�شمية لذلك قررت املحكمة التاجيل جلل�شة 2013/11/17.
ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/636  ا�ستئناف مدين
حمل  جمهول  �شيد  حممد  �شمري  -احمد   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / منى حممد �شامي كمال الدين اجليار    
بــالــدعــوى رقــم 2013/231  الــ�ــشــادر  الــقــرار/ احلــكــم  ا�شتاأنف  قــد 
مدين كلي بتاريخ 2013/7/9 وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 
2013/11/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.17 وعليه 
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا   
رئي�ض الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5    
اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1046 )جتاري كلي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/�شركة �شتار 
جيجا اي�شتبلي�شمنت ليمتد  اقام املدعي/ابراهيم حممد ح�شن حممد علي زاده 
برج  الق�شباء-  اخلــان-  �شارع   - ال�شارقة  عنوانه:  ايــران  جن�شيته:  �شفا  خو�س 
عجمان-  كلي-   - -جتــاري   2013/1046 برقم  الدعوى   2002 رقــم  �شقة  بابل- 
املبالغ امل�شددة مع الفوائد   فانت  مو�شوعها دعــوى ف�شخ عقد بيع وحــده ورد 
مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 6 من �شهر نوفمر ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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يف الدعوى رقم  2013/359 ا �ستئناف عقاري   - دبي
اىل امل�شتاأنف �شدها: ثري دي فين�شر للعقارات، مبا ان امل�شتانفة: �شركة لوخاندو اال بيلدرز 
دبي  عقاري  ا�شتئناف   )2013/359( رقم  الدعوى  علك  رفعت  قد  �س.ذ.م.م  انرتنا�شيونال  
املوافق  االحد  يوم  وذلك  االوىل  اخلرة  جل�شة  بح�شور  القانوين  وكيلكم  او  مكلفون  فانتم 
لتدقيق  التخطيط  مكتب  اخلبري-  مبقر  وذلك  �شباحا(   10.00( ال�شاعة   2013/11/10
ميرتو  حمطة  دبي-  ابوظبي  باجتاه  زايد-  ال�شيخ  �شارع  دبي-  مدينة  يف  الكائن  احل�شابات- 
 )PRISM  ( بر�شيم  بناية  للعطالت-  واالمارات  ايبكو  حمطة  خمرج  التجاري-  اخلليج 
ا�شفل البناية �شوبرماركت فانتا�شي- الطابق )8( مكتب رقم )805( هاتف 4341111-04 ويف 
�شيتم  املوعد  يف  اخلرة  جل�شة  وح�شوركم  لدفاعكم  املوؤيدة  بامل�شتندات  ح�شوركم  عدم  حال 
للمحكمة  املطلوب  التقرير  وتقدمي  وم�شتندات  مذكرات  من  لدينا  ومبا  غيابكم  يف  االجراء 

املوقرة وتتحملون كامل امل�شوؤولية.

اخلبري الهند�سي/ املهند�ض/  �سكري �سليم العكر    

اعــــالن خربة

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 123 /2013 نزاع عقاري                  
اىل املتنازع �شدهما/1- ديباك كومار �شاه 2- اأمومي�س كومار فينودرا  جمهول 
�ــشــاجنــوان وميثله: عــبــداهلل امني  املــتــنــازع/ ميوا �شينغ  حمــل االقــامــة مبــا ان 
عبدالرحيم كيخوه الزرعوين    قد اقام عليكما الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  �شدها  املتنازع  الــزام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/11/18   االثنني  يوم  لها جل�شة  .   وحــددت  اتعاب 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لــذا  امل�شلح  مبكتب  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل.  
امل�سلح                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 125 /2013 نزاع عقاري                  

اىل املتنازع �شدهما/1- بوينت ديفيلومبنت ليمتد 2- �شليكت جروب  جمهويل 
املتنازع/ مياند فرياني�س �شياموجنوان وميثله: عبداهلل  حمل االقامة مبا ان 
الــدعــوى ومو�شوعها  اقـــام عليك  الـــزرعـــوين قــد  امـــني عــبــدالــرحــيــم كــيــخــوه 
وامل�شاريف  بالر�شوم  �شدها  املتنازع  الــزام  مع  بندب خبري متخ�ش�س  املطالبة 
ومقابل اتعاب .   وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/11/17  ال�شاعة 
8.30 �س مبكتب امل�شلح لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل.  
رئي�ض الق�سم                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 295 /2013 نزاع عقاري                  

اىل املتنازع �شده/1- ار�شتقراط �شتار لال�شتثمار ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املتنازعني/ 1- ابراهيم حممد 2- رمزه نيكوال�س كتيلي   قد اقام عليك 
العالقة  طبيعة  لبحث  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  وم�شو�شوعها  النزاع 
بالر�شوم وامل�شاريف  املتنازع �شدها  الزام  بني الطرفني وت�شفية احل�شاب، مع 
ومقابل اتعاب  .   وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/11/18  ال�شاعة 
8.30 �س مبكتب امل�شلح لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل.  
امل�سلح                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1912  جتاري كلي                
.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت �س  بليلة  املدعى عليه/1- بن  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / الر�شن وتيرو ل�شناعة اخلر�شانة اجلاهزة 
�س.ذ.م.م وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�شام�شي   نعلنكم بان املحكمة 
قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/10/29 يف الدعوى املذكورة 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  بــورود  اخطاركم  اعــاله. 
وقد حتددت جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 ال�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             
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اجلن�شية   -جواز �شفره رقم   
يـــجـــده  مـــــن   )89038(
عليه االت�شال بتليفون رقم 

   050/6608818

فقدان جواز �سفرت
ـــــــــــدعـــــــــــو/ فــــحــــد  فـــــــقـــــــد امل
ابـــــــوبـــــــكـــــــر بــــــاديــــــنــــــجــــــاري 
بــــيــــديــــكــــايــــل        - هــنــدي 
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عليه االت�شال بتليفون رقم 
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فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ ب�شري بن عمر 
الــــــبــــــجــــــاوى         - تــونــ�ــس 
اجلن�شية   -جواز �شفره رقم   
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اجلـــنـــ�ـــشـــيـــة    �ــــشــــريالنــــكــــا   -
-جــــــــــــــــــواز �ــــــشــــــفــــــره رقــــــم   
يجده  من   )3319687(
عليه االت�شال بتليفون رقم 
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قتلى بهجمات ا�ستهدفت ال�سرطة يف العراق 

املالكي ينتقد ال�سدر وانتخابات برملانية يف 30 اأبريل 

مفخخة مركزا لل�شرطة يف اجلانب 
عقيد  واأو�ــشــح  املدينة  من  االأي�شر 
التفجري  اأن  العراقية  ال�شرطة  يف 
اإ�ــشــابــات لكن  مل ي�شفر عــن وقـــوع 
ــتــهــدفــا  انـــتـــحـــاريـــني اآخـــــريـــــن ا�ــش
االنفجار  تفقدها  لــدى  ال�شرطة 
اأربــعــة  اأ�ــشــفــر عــن مقتل  مــا  االأول، 

واإ�شابة 12 اآخرين بجروح .

اأعـــقـــبـــه هـــجـــوم نـــفـــذه مــ�ــشــلــحــون 
ا�شتهدف دورية لل�شرطة العراقية 
عن مقتل �شرطيني اثنني واإ�شابة 

اأربعة اآخرين بجروح .
مــــن جـــهـــة اأخــــــــرى، �ــشــقــط �ــشــبــعــة 
ــــيــــب اأكـــــــر مــن  اأ�ــــشــــخــــا�ــــس واأ�ــــش
اآخــريــن امــ�ــس االثــنــني يف  ع�شرين 
ثالث هجمات ا�شتهدفت موظفني 

•• بغداد-وكاالت:

وجه رئي�س الوزراء العراقي نوري 
املــالــكــي االثــنــني انــتــقــادات �شديدة 
مــقــتــدى  الــ�ــشــيــعــي  الـــزعـــيـــم  اىل 
ال�شدر الذي �شبق ان انتقد زيارته 
جتاوز  بانه  معترا  وا�شنطن،  اىل 

اب�شط اللياقات االدبية .
وجـــاء بــيــان املــالــكــي الـــذي ا�ــشــدره 
مــكــتــبــه االعـــالمـــي ردا عــلــى بــيــان 
ا�شدره ال�شبت ال�شدر وانتقد فيه 
انها  قــائــال  وا�ــشــنــطــن  اإىل  زيـــارتـــه 
ا�ــشــتــغــاث بــامــريكــا الـــتـــي او�ــشــلــت 
دون  الـــهـــاويـــة  قـــعـــر  اىل  الــــعــــراق 

�شركائه يف العملية ال�شيا�شية .
وقـــــال املـــالـــكـــي يف بــيــانــه يــوؤ�ــشــفــنــا 
ان يــتــحــدث مـــن يــزعــم انــــه يــقــود 
تــيــارا ديــنــيــا بــلــغــة ال حتــمــل �شوى 
ال�شتائم واال�شاءات التي مل تفاجئ 
احـــدا يف داخـــل الــعــراق وخــارجــه ، 
وتتجاوز اأب�شط اللياقات االدبية يف 

التخاطب مع االخرين .

وذكــرت  ال�شرطة  قـــوات  الهجمات 
مــ�ــشــادر بــالــ�ــشــرطــة الــعــراقــيــة اأن 
تــ�ــشــعــة اأ�ــشــخــا�ــس غــالــبــيــتــهــم من 
قوات ال�شرطة قتلوا ام�س االثنني 
واأ�شيب 16 اآخرون يف اأعمال عنف 
 57( بعقوبة  مــديــنــة  يف  متفرقة 
كــم �ــشــمــال �ــشــرقــي بــغــداد( وذكـــرت 
جمهولني  م�شلحني  اأن  املــ�ــشــادر 
هـــاجـــمـــوا مـــقـــرا لــلــ�ــشــرطــة و�ــشــط 
بــعــقــوبــة اأعــقــبــه تــفــجــري انــتــحــاري 
مقتل  عــن  اأ�شفر  مفخخة  ب�شيارة 
خم�شة من ال�شرطة واإ�شابة ع�شرة 

اآخرين بجروح .
واأ�شافت امل�شادر نف�شها اأن انفجار 
عـــبـــوة نــا�ــشــفــة مــو�ــشــوعــة بــجــانــب 
الـــطـــريـــق يف قـــريـــة احلـــــاج نــا�ــشــر 
�شمال �شرق بعقوبة اأدى اإىل مقتل 
مـــدنـــيـــني اثـــنـــني واإ�ــــشــــابــــة اثــنــني 
بـــجـــروح مــتــفــاوتــه، بينما  اآخـــريـــن 
اأ�ــشــفــرت عــبــوة نــا�ــشــفــة مــو�ــشــوعــة 
بــجــانــب الــطــريــق يف حـــي الــعــديل 
بعقوبة  �ــشــرق  املــقــداديــة  ق�شاء  يف 

مناق�شتها القرار قانون االنتخابات 
جــدوى  بــدون  لكن  للجدل،  املثري 
لــتــمــ�ــشــك االطـــــــــراف الــ�ــشــيــا�ــشــيــة 

املختلفة بارائها.
واملح اع�شاء يف جمل�س النواب اىل 
القانون  لتمرير  لتوافق  التو�شل 
يف وقــــت الحــــق مـــن مــ�ــشــاء الــيــوم 
واالنــتــخــابــات الــرملــانــيــة الــقــادمــة 
 2010 عـــام  مــنــذ  االوىل  �شتكون 
طويلة  �شيا�شية  ازمة  و�شط  وتاتي 
ال�شراكة  حكومة  داخــل  وخــالفــات 
اعـــمـــال  الـــوطـــنـــيـــة وتـــ�ـــشـــاعـــد يف 
الــعــنــف يف الــبــالد ويـــرى حمللون 
قد  االنــتــخــابــات  ان  ودبلوما�شيون 
اجلمود  حــالــة  تخفيف  يف  ت�شاعد 
الـــتـــي تــ�ــشــهــم يف ا�ـــشـــعـــاف الــبــيــئــة 

االمنية.
ميدانيا، �شهد العراق ام�س االثنني 
اأ�شفرت  املــدن  هجمات يف عــدد من 
عــــن �ـــشـــقـــوط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى يف 
وامل�شلحني  االأمــــن  قـــوات  �ــشــفــوف 
معظم  ا�شتهدفت  وقــد  واملــدنــيــني. 

واكد انه مع التزامنا ب�شيا�شة عدم 
واخــريــن لفرتة طويلة  الــرد عليه 
والرتفع عن االنزالق يف مهاترات 
ال تخدم العراق و�شعبه اال ان البيان 
الذي ا�شدره مقتدى ال�شدر حول 
املتحدة  الواليات  املالكي اىل  زيارة 
ت�شمن ا�شاءات متعمدة ومعلومات 

كاذبة حول تكاليف الزيارة .
ومن جملة االتهامات التي حملها 
ذهب  املالكي  ان  البيان  يف  ال�شدر 
وان  امــريكــا  مــن  �شالح  ال�شتجداء 
الــــدوالرات  زيــارتــه كلفت مــاليــني 
اذن  دون  وا�شنطن  اىل  ذهــب  وانــه 
من الرملان واعتر املالكي انه من 
حــق مــقــتــدى ان ميــار�ــس الــدعــايــة 
لــكــن عليه   ، املــبــكــرة  االنــتــخــابــيــة 
وذاكــرة  بعقول  ي�شتخف  اال  اي�شا 
الــعــراقــيــني الــذيــن يــعــرفــون جيدا 
مــن قــتــل ابــنــاءهــم يف ظــل مــا كــان 
�شيئة   ) ال�شرعية  )املحاكم  ي�شمى 
ـــــذي كــــان يــاأخــذ  الــ�ــشــيــت ومــــن ال
االتــــــاوات والـــر�ـــشـــاوى و�ـــشـــارك يف 

الفتنة الطائفية والقائمة تطول .
وهنا ي�شري املالكي اىل املحاكم التي 
املــهــدي  جــيــ�ــس  ميلي�شات  �شكلتها 
العنف  ابـــان  ال�شدر  يقودها  الــتــي 

الطائفي.
مـــــن جـــهـــة اأخــــــــــرى، حــــــدد نـــائـــب 
الرئي�س العراقي خ�شري اخلزاعي 
مــوعــد االنــتــخــابــات الــرملــانــيــة يف 
فيما  املــقــبــل،  نــيــ�ــشــان-ابــريــل   30
ال يــــــزال اجلــــــدل حمـــتـــدمـــا حـــول 
قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات يف الـــرملـــان 
الــنــواب �ــشــوت قبل  وكـــان جمل�س 
االنتخابات  اجـــراء  على  ا�شبوعني 
من  الثالثني  يتجاوز  ال  تاريخ  يف 
للمفو�شية  واوعـــز  ني�شان-ابريل 
اجــــــراء ا�ـــشـــتـــعـــداداتـــهـــا الجــرائــهــا 
وا�ــــــشــــــدر اخلــــــزاعــــــي مـــر�ـــشـــومـــا 
الثالثني  يــوم  لتحديد  جمهوريا 
مـــن �ــشــهــر نــيــ�ــشــان املــقــبــل مــوعــدا 

الجراء انتخابات جمل�س النواب.
املا�شيني  اال�شبوعني  مــدى  وعلى 
علق الرملان جميع اعماله وكر�س 

حــــكــــومــــني واأفـــــــــــــــرادا لــلــ�ــشــرطــة 
�شالح  حمافظتي  يف  ومتطوعني 
الـــديـــن ونــيــنــوى �ــشــمــايل الــبــالد، 
بــحــ�ــشــب مـــ�ـــشـــادر اأمـــنـــيـــة وطــبــيــة 

عراقية.
وكــان الهجوم االأعــنــف قــد وقــع يف 
�شمال  كلم  ال�شرقاط )300  بلدة 
�شاحنة  ا�ــشــتــهــدفــت  حــيــث  بـــغـــداد( 

تقرير: تواطوؤ اأطباء يف تعذيب ب�سجون اأمريكية 

مايل تعتقل م�ستبهني
 بقتل ال�سحفيني الفرن�سيني 

•• باماكو-ا ف ب:

اوقف ع�شرة م�شتبه بهم منذ اغتيال ال�شحافيني الفرن�شيني اللذين كانا 
يعمالن يف اذاعة فرن�شا الدولية ال�شبت يف كيدال ب�شمال �شرق مايل، كما 
املالية. وافــاد م�شدر من  ال�شرطة  علمت وكالة فران�س بر�س االثنني من 
بهم يف  توقيف ع�شرة م�شتبه  انه مت  �شمال مايل  �شرطة غاو كرى مدن 
فــريلــون،  وكــلــود  دوبـــون  غيلني  ال�شحافيني  اغتيال  بعد  كــيــدال  منطقة 
بــاحلــ�ــشــول عــلــى عــنــا�ــشــر يــجــب عـــدم اغــفــالــهــا . وبح�شب  بـــداأنـــا  م�شيفا 
مالحقة  يف  مــعــا  تعمل  والفرن�شية  املــالــيــة  االجــهــزة  فـــان  نف�شه  املــ�ــشــدر 
قاتلي ال�شحافيني اللذين خطفا يف كيدال قبل ان يقتال على بعد ع�شرة 
الفرن�شي  الدفاع  وزيــر  او�شاط  نفت  باري�س  ويف  املدينة.  من  كيلومرتات 
جان ايف لودريان ان تكون ح�شلت توقيفات. وقالت بالن�شبة الينا، فرن�شا 
اية  حت�شل  مل  مـــايل(،  يف  الفرن�شية  الع�شكرية  العملية  )ا�ــشــم  و�ــشــرفــال 
مالحقة  تتيح  موؤ�شرات  ميلكون  الفرن�شيني  الع�شكريني  لكن   . اعتقاالت 
الفرن�شي. من جهته  الدفاع  وزيــر  قال م�شدر مقرب من  كما  القتلة  اثر 
قال وزير اخلارجية الفرن�شي لوران فابيو�س ردا على ا�شئلة اذاعة ار تي ال 
يف باري�س ان عمليات للتعرف على عدد من اال�شخا�س يف خميمات اطلقت 
االحد و ال تزال جارية االثنني. ونقلت جثتا غيلني دوبون وكلود فريلون 
باماكو( عر غاو على منت طائرة  �شرق  �شمال  كلم  كيدال )1500  من 
ع�شكرية فرن�شية م�شاء االحد اىل مطار باماكو. و�شينظم نقل اجلثمانني 

اىل فرن�شا يف وقت الحق االثنني.

فرن�سا تنوي تعزيز 
انت�سارها الع�سكري يف مايل

•• باري�ض-ا ف ب:

ان  االثنني  بلق�شام  فالو  جناة  الفرن�شية  احلكومة  با�شم  املتحدثة  اعلنت 
فرن�شا �شتعزز بال �شك انت�شارها الع�شكري يف مايل بعد اغتيال ال�شحافيني 
اغتيال  حــول  يف  تــي  ايــكــو  لقناة  �ــشــوؤال  على  وردا  كــيــدال.  يف  الفرن�شيني 
ال�شحافيني اللذين كانا يعمالن يف اذاعة فرن�شا الدولية، ذكرت الوزيرة 
بان قوات االمم املتحدة مل�شاعدة مايل )مينو�شما( والقوات امل�شلحة املالية 
زال لدينا قرابة ثالثة  . وا�شافت ما  ا�شبحت االن منت�شرة على االر�ــس 
االف رجل فرن�شي، و�شيتعني بال �شك تعزيز هذا االنت�شار من اجل الت�شدي 
لالرهاب وتابعت تقول ال ميكن يف غ�شون ب�شعة ا�شهر ت�شوية و�شع معقد 

اىل هذا احلد جلهة متركز االرهاب يف �شمال مايل ب�شكل خا�س .
الوزيرة الحقا  او�شحت  ن�شر قوات اخرى يف مايل،  �شوؤال حول  وردا على 
وزيــر اخلارجية  قاله  ما  اخــر غري  �شيء  قــول  ت�شاأ  انها مل  بر�س  لفران�س 
هذا ال�شباح، اي تعزيز االجراءات االمنية يف املنطقة واعلن وزير اخلارجية 
واملناطق  املنطقة  جممل  يف  االمــنــيــة  االجـــــراءات  تعزيز  فابيو�س  لـــوران 
املحيطة بها ، لكن دون مزيد من التفا�شيل. وينت�شر حاليا قرابة ثالثة 
االف جندي فرن�شي يف باماكو وغاو ومتبكتو وكيدال. وما بني 500 اىل 
املتحدة يف عملية  االمم  وقوات  املالية  القوات  اىل جانب  700 يخدمون 

وا�شعة النطاق ملكافحة االرهاب اطلق عليها ا�شم ايدر يف �شمال البالد.
وبح�شب اجلدول الزمني الذي حددته وزارة الدفاع حتى االن، فان عديد 
بعد   2013 نهاية  مع  الفني  اىل  �شينخف�س  مــايل  يف  الفرن�شية  القوات 
االنتخابات الت�شريعية التي �شتجري دورتها االوىل يف 24 ت�شرين الثاين-

نوفمر، على ان يبقى الف رجل بعد ذلك يف البالد ملدة اطول .

•• دبي-رويرتز:

اقتحام  ذكــرى  الحــيــاء  االثــنــني  ايــرانــيــون  مت�شددون  تظاهر 
على  موؤ�شر  يف   1979 عــام  طــهــران  يف  االمريكية  ال�شفارة 
العقبات الهائلة التي تعرت�س املبادرة الدبلوما�شية للرئي�س 
ح�شن روحاين لتهدئة التوترات مع وا�شنطن. وقالت و�شائل 
يف  جتمعت  املتظاهرين  من  كبرية  اأعـــدادا  ان  ايرانية  اعــالم 
وقت مبكر من ال�شباح اأمام مبنى ال�شفارة التي تو�شف كثريا 
بوكر اجلوا�شي�س حاملني الفتات مناه�شة للواليات املتحدة 
وملوحني باالعالم هاتفني املوت المريكا. وبداأ احل�شار عام 
1979 باقتحام ن�شطاء من الطلبة ال�شفارة واحتجاز 52 من 
موظفيها ملدة 444 يوما. ومل ت�شتاأنف العالقات الدبلوما�شية 
بني البلدين منذ ذلك احلني. وتكت�شب التظاهرات ال�شنوية 
اأهــمــيــة اأكـــر الــعــام اجلــــاري الن احلــكــومــة اجلــديــدة ت�شعى 
خالل  تفاقمت  والتي  الغربية  الــدول  مع  التوترات  لتهدئة 
واليــتــي الــرئــيــ�ــس الــ�ــشــابــق حمــمــود اأحـــمـــدي جنـــاد وانــتــخــب 

روحاين رئي�شا يف يونيو حزيران ودعا يف برناجمه االنتخابي 
لــتــحــ�ــشــني الــعــالقــات الــدبــلــومــا�ــشــيــة وا�ــشــتــئــنــاف املــحــادثــات 
كثريون  ايــرانــيــون  ورحـــب  الــنــووي  ايـــران  برنامج  اخلا�شة 
باملحادثة الهاتفية الق�شرية بني روحاين والرئي�س االمريكي 
باراك اأوباما عقب اجتماع اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف 
�شبتمر اأيلول غري ان اجلماعات املت�شددة اأبدت ت�شككا. وعر 
القوية  اية اهلل على خامنئي عن م�شاندته  الزعيم االيــراين 
للمت�شددين  مايبدو  على  حتذير  يف  االيرانيني  للمفاو�شني 
من اتهام روحاين بتقدمي تنازالت لعدو قدمي وقال خامنئي 
يف كلمته ال ينبغي الحد ان يتهم مفاو�شينا بالتفريط مهتمهم 
�شعبة ويجب اال يقوم اأحد با�شعاف م�شوؤول منهمك يف عمله 
ويوم ال�شبت حذر مقال ن�شر يف �شحيفة كيهان املحافظة من 
النووية  املفاو�شات  خــالل  املتحدة  الــواليــات  يف  الثقة  و�شع 
يريدون  االمريكيني  ان  على  دالئــل  ثمة  اأن  واأ�شاف  احلالية 
خداع اجلمهورية اال�شالمية يف اجلولة الثانية من املفاو�شات 

اال�شبوع اجلاري.

تظاهرات اإيرانية بذكرى ح�سار ال�سفارة الأمريكية

خ�س  فيما  جــدا  مت�شلبا  موقفه 
غل  حــّذر  ثانية  جهة  مــن  �شوريا. 
من اأن بالده �شرتد باأكر قدر من 
النزاع  �شرارة  اإذا ما عرت  احلــزم 
ال�شوري حدودها اجلنوبية واتهم 
الــرئــيــ�ــس الـــرتكـــي حــلــفــاء بـــالده 
بعدم تقدمي الدعم الكايف للجهود 
الــتــفــاو�ــشــيــة الــتــي بــذلــتــهــا اأنــقــرة 
االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  مع 
اندلعت  الــتــي  االأزمـــــة  بـــدايـــات  يف 
 ،2011 مـــــار�ـــــس-اآذار  مــنــتــ�ــشــف 
وقـــال اإنـــه لــو متــكــن يف حينه من 
بــداأهــا  الــتــي  املــفــاو�ــشــات  موا�شلة 
مع نظريه ال�شوري لرمبا ما كان 
وملا كانت  األف �شخ�س قتلوا  مائة 
�شوريا تعر�شت لكل هذا اخلراب .

تــركــيــا  انـــــخـــــراط  اأن  واأ�ــــــشــــــاف 
كونها  من  ينبع  ال�شورية  باالأزمة 
اأنها  دولــة جمـــاورة، ومــن حقيقة 
الجــئ  مــلــيــون  نــ�ــشــف  ت�شت�شيف 
�شخ�س  األـــف  مــائــتــا  يقيم  �ــشــوري 
مـــنـــهـــم مبــــخــــيــــمــــات الـــالجـــئـــني 
والباقي باملدن الرتكية بو�شائلهم 
بـــالده  اأن  اإىل  واأ�ــــشــــار  اخلـــا�ـــشـــة، 
االآن  حتى  الالجئني  على  اأنفقت 

ملياري دوالر.
للتو�شل  جنيف2  مــوؤمتــر  وحــول 
الرئي�س  �شوريا، طالب  اأزمة  حلل 
اأف�شل  الرتكي باالإعداد له ب�شكل 
مـــن �ــشــلــفــه، لــكــنــه اأبـــــدى تـــفـــاوؤاًل 
�شئياًل باإمكانية اأن يحقق انفراجاً، 
وحذر من اأن �شوريا دمرت ولي�س 
هناك، يف راأيــه، الكثري مما ميكن 

القيام به االآن.

•• القاهرة-لندن-وكاالت:

دعا جمل�س جامعة الدول العربي 
ال�شورية  املعار�شة  اأطــراف  جميع 
اإىل التجاوب مع اجلهود املبذولة 
لعقد موؤمتر جنيف 2 ، وامل�شارعة 
ي�شارك  مــفــاو�ــس  وفــد  ت�شكيل  يف 
بياناً،  املجل�س  واأ�ــشــدر  املــوؤمتــر  يف 
لبحث تطورات  تال جل�شة طارئة 
�ــــشــــوريــــا واجلــــهــــود  الــــو�ــــشــــع يف 
الــــدولــــيــــة واملــــ�ــــشــــاعــــي الـــعـــربـــيـــة 
لــعــقــد مــوؤمتــر جنيف2  املــبــذولــة 
، اأعــــلــــن فـــيـــه عــــن تـــاأكـــيـــده عــلــى 
الداعم لالئتالف  العربي  املوقف 
على  والت�شديد  ال�شوري  الوطني 
ب�شرورة  املطالب  العربي  املوقف 
توافر ال�شمانات الدولية الالزمة 
لـــرعـــايـــة واإجنـــــــــاح مـــ�ـــشـــار احلـــل 
الــ�ــشــلــمــي الــتــفــاو�ــشــي لــلــمــوؤمتــر 
جنيف 2 ومبا يكفل التو�شل اإىل 
حكم  هيئة  ت�شكيل  عــلــى  االتــفــاق 
تنفيذية  �شالحيات  ذات  انتقالية 

كاملة وفقاً لبيان جنيف.
وقرر املجل�س دعوة جميع اأطراف 
التجاوب  اإىل  ال�شورية  املعار�شة 
املبذولة لعقد موؤمتر  مع اجلهود 
بت�شكيل  والــتــعــجــيــل   ،2 جــنــيــف 
وفدها املفاو�س برئا�شة االئتالف 
واملعار�شة  الــثــورة  لقوى  الوطني 
ال�شورية للم�شاركة يف هذا املوؤمتر 
ت�شكيل  �ــشــرورة  على  �ــشــدد  كما   .
هـــيـــئـــة احلــــكــــم االنـــتـــقـــالـــيـــة ذات 
الكاملة  التنفيذية  ال�شالحيات 
مبـــا فــيــهــا الــ�ــشــلــطــة عــلــى الــقــوات 
االأمنية، وذلك  امل�شلحة واالأجهزة 
خـــــــالل فـــــــرتة زمــــنــــيــــة حمـــــــددة، 

وبالتوافق بني جميع االأطراف.
وحث على التو�شل اإىل اإقامة نظام 
�شيا�شي دميقراطي تعددي اأ�شا�شه 
امل�شاواة يف احلقوق و�شيادة القانون 

وعــــــدم الــتــمــيــيــز بــــني املـــواطـــنـــني 
اأو  الطائفية  انــتــمــاءاتــهــم  ب�شبب 
اأو  اللغوية  اأو  الدينية  اأو  الِعرقية 
غري ذلك، ويتم فيه التداول على 
دميقراطي  �شلمى  ب�شكٍل  ال�شلطة 
وتــــــــعــــــــددي، وتــــ�ــــشــــمــــل املــــرحــــلــــة 
جديد  د�شتوٍر  �شياغة  االنتقالية 
العام  اال�شتفتاء  عر  ُيقر  للبالد 
االنتقالية  املرحلة  تنتهي  بحيث 
باإجراء انتخابات برملانية ورئا�شية 

يف اإطار هذا الد�شتور.
باملحافظة  بــااللــتــزام  طــالــب  كــمــا 
العربية  اجلــمــهــوريــة  �ــشــيــادة  على 
ووحــدتــهــا  وا�شتقاللها  الــ�ــشــوريــة 
نتائج  واعتماد  اأرا�شيها،  و�شالمة 
موؤمتر جنيف 2 من ِقَبل جمل�س 
االأمـــــــن والـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذهــا 
واتــخــاذ اإجـــــراءات رادعـــة �شد كل 

َمْن يحاول اإعاقة تنفيذ بنودها.
التزام  �شرورة  على  املجل�س  واأكــد 

بالوقف  االأطـــراف  والــتــزام جميع 
ال�شامل الإطالق النار ولكل اأعمال 
من  املدنيني  �شد  والقتل  العنف 

اأي جهٍة كانت واأياً كان م�شدرها.
وعــــر املــجــلــ�ــس عـــن دعـــمـــه ملهمة 
االأخ�شر  امل�شرتك  اخلا�س  املمثل 
االإبـــراهـــيـــمـــي ومــــا يـــقـــوم بـــه من 
�ــشــرورة  على  التاأكيد  مــع  جــهــود، 
ت�شافر اجلهود وموا�شلة امل�شاعي 
عقد  ل�شمان  والــدولــيــة  العربية 
موؤمتر جنيف 2 يف اأقرب االآجال.

العربية  اجلــهــود  مــوا�ــشــلــة  واأكــــد 
وا�ــشــتــمــرار الــــدور املــحــوري الــذي 
ت�شطلع به جامعة الدول العربية 
يف مـــعـــاجلـــة االأزمــــــــة الـــ�ـــشـــوريـــة، 
مع  والتن�شيق  الــتــ�ــشــاور  وتكثيف 
اخلــا�ــس  واملــمــثــل  املــتــحــدة  االأمم 
املــ�ــشــرتك وكـــذلـــك مـــع االأطـــــراف 
االإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة املــعــنــيــة 
للتح�شري اجليد ملوؤمتر جنيف 2 

كــافــة االأطـــــــراف املــعــنــيــة بــتــوفــري 
املــــنــــاخ املــــالئــــم ملـــواكـــبـــة انـــطـــالق 
وذلــك   ،2 مــوؤمتــر جنيف  اأعـــمـــال 
عـــر �ــشــمــان دخـــــول املــ�ــشــاعــدات 
االإن�شانية اإىل جميع اأنحاء �شوريا 
تعاين  التي  املناطق  وباخل�شو�س 
التجويع،  و�شيا�شة  احلــ�ــشــار  مــن 
ورفـــــــع كــــافــــة اأ�ــــشــــكــــال احلـــ�ـــشـــار 
واملــعــوقــات الإدخــــال مـــواد االإغــاثــة 
االإن�شانية للمواطنني املت�شررين، 
جميع  عـــن  االإفــــــــراج  جـــانـــب  اإىل 
املعتقلني واملحتجزين ال�شيا�شيني 
يف �شوريا، وتبني اآلية للك�شف عن 
عمليات  ووقــف  املفقودين  م�شري 
االعـــتـــقـــال والـــتـــعـــذيـــب، واإعـــــــادة 
اأماكن  اإىل  والــنــازحــني  املهجرين 
�شكنهم و�شمان اأمنهم وذلك وفق 

جدول زمني حمدد.
الــقــوات  جميع  �شحب  عــلــى  وحـــث 
�شوريا،  من  االأجنبية  وامليلي�شيات 

وتقدمي  اأعماله  واإجنـــاح  ورعايته 
الـــدعـــم الـــــالزم واملــ�ــشــانــدة لــوفــد 

املعار�شة يف هذا املوؤمتر.
الكويت  اأمــري  اأ�ــشــاد برتحيب  كما 
ال�ـــشـــتـــ�ـــشـــافـــة املـــــوؤمتـــــر الــــــدويل 
مطلع  يف   )2 )كــويــت  للمانحني 
الـــــذي   2014 املــــقــــبــــل  الـــــعـــــام 
ي�شاهم يف تخفيف املعاناة واملاأ�شاة 
االإنـــ�ـــشـــانـــيـــة لــلــ�ــشــعــب الـــ�ـــشـــوري، 
العربية  اجلهود  حل�شد  والــدعــوة 
واالإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لــنــجــاح 
هــذا املــوؤمتــر يف معاجلة االأو�ــشــاع 
االإنــ�ــشــانــيــة املــتــفــاقــمــة يف �ــشــوريــا 
الرتكي  الرئي�س  حــذر  ذلـــك،  اىل 
�ــشــوريــا قد  اأن  عــبــد اهلل غـــل مـــن 
اإذا  متو�شطية  اأفغان�شتان  ت�شبح 
مكتوف  الـــدويل  املجتمع  ظــل  مــا 
لــو�ــشــع  يـــتـــدخـــل  ومل  االأيـــــــــــدي 
حــد لــلــحــرب الـــدائـــرة فــيــهــا.  ويف 
�شحيفة  مــعــه  اأجـــرتـــهـــا  مــقــابــلــة 
غارديان الريطانية خالل زيارته 
اأدنــــره،  االأ�شكتلندية  للعا�شمة 
اأمــل  بـــ خيبة  اأ�شيب  اإنـــه  قــال غــل 
االأ�ــشــرة  تــعــامــل  لطريقة  �ــشــديــدة 
الـــدولـــيـــة مـــع االأزمــــــة الــ�ــشــوريــة، 
وو�شف اأداء جمل�س االأمن الدويل 
التابع لالأمم املتحدة حيال االأزمة 
ا�شتمرار  اأن  واعتر غل   . بامل�شني 
املــجــتــمــع الــــــدويل يف الــتــعــامــل بـ 
المـــبـــاالة مــع احلــــرب الـــدائـــرة يف 
اجلارة اجلنوبية لبالده ميكن اأن 
يوؤدي اإىل مزيد من الت�شدد واإىل 
جعل �شلوك بع�س اجلماعات التي 
تــ�ــشــارك يف احلـــرب االأهــلــيــة اأكــر 

تطرفا.
وتابع ال اأظن اأن هناك اأحدا ميكنه 
�ـــشـــيء ممــاثــل  بــــوجــــود  يــقــبــل  اأن 
املتو�شط  �شفاف  على  الأفغان�شتان 
ال�شبب يجب  لهذا  اأنــه  واأو�ــشــح   .
اأن يــكــون  عــلــى املــجــتــمــع الـــــدويل 

غل: �سوريا قد ت�سبح اأفغان�ستان متو�سطية 

اجلامعة تدعو املعار�سة ال�سورية حل�سور جنيف 2

•• وا�صنطن-ا ف ب:

افاد تقرير م�شتقل �شدر االثنني ان اطباء وغريهم من العاملني يف 
جمال ال�شحة تواطوؤوا يف جتاوزات و�شوء معاملة معتقلني يف �شجون 
 ، ايــه  اي  �شي  االمريكية  املركزية  اال�شتخبارات  ووكــالــة  البنتاغون 

منتهكني بذلك واجباتهم االخالقية.
االخــالقــيــات:  عــن  التخلي  بــعــنــوان  �ــشــدر  الـــذي  التقرير  على  وردا 
االحرتاف الطبي والتجاوزات بحق املعتقلني يف احلرب على االرهاب 
، اعترت ال�شي اي ايه ان ما جاء فيه خاطئ فيما و�شف البنتاغون 

ا�شتخال�شاته بانها ال معنى لها .
وطلب التقرير الذي ا�شتغرق اعداده �شنتني من جلنة اال�شتخبارات 

املمار�شات  يف  معمق  ب�شكل  التحقيق  االمــريكــي  ال�شيوخ  جمل�س  يف 
الطبية يف املعتقالت.

تع�شفي من  ب�شكل  ايــه طلبتا  اي  وال�شي  الــدفــاع  وزارة  ان  فيه  وجــاء 
الطواقم ال�شحية بان تتعاون يف عمليات انتزاع معلومات واملمار�شات 

االمنية ب�شكل احلق �شررا بالغا باملعتقلني لدى الواليات املتحدة .
واطباء  قانونيني  من  خبريا  ع�شرون  اجراها  التي  الدرا�شة  وذكــرت 
ابتكار وتي�شري وتنفيذ  �شاهموا يف  الطبيني  العاملني  ان  وع�شكريني 

اعمال تعذيب ومعاملة قا�شية والان�شانية ومهينة للمعتقلني.
ولفتت اىل ان التعاون يف ال�شجون االمريكية يف افغان�شتان ويف قاعدة 
غوانتانامو ومعتقالت ال�شي اي ايه ال�شرية بداأت بعد اعتداءات 11 

ايلول-�شبتمر 2001.

وقال احد وا�شعي الدرا�شة ا�شتاذ الطب يف جامعة كولومبيا جريالد 
الع�شكريون  نكث  الــقــومــي  االمـــن  با�شم  انــه  الــوا�ــشــح  مــن  توم�شون 
)بالق�شم الطبي( ومت حتويل اطباء اىل عمالء للجي�س ونفذوا اعماال 

خمالفة لالخالقيات واملمار�شات الطبية .
العامة يف جامعة  القانون وال�شحة  ا�شتاذ  وا�شار ليونارد روبن�شتاين 
الق�شرية  التغذية  اىل  الــدرا�ــشــة،  يف  �شاهم  والـــذي  هوبكينز  جــونــز 
للم�شربني عن الطعام يف غوانتانامو وتقنيات اال�شتجواب ال�شديدة 
عمليات  يف  بهم  م�شتبها  موقوفني  ا�شتهدف  الــذي  بالغرق  وااليــهــام 

ارهابية يف �شجون ال�شي اي ايه ال�شرية.
واعلنت ال�شي اي ايه ردا على ا�شئلة فران�س بر�س ان التقرير يت�شمن 
اخطاء بالغة وا�شتنتاجات مغلوطة وقال مدير االت�شاالت يف الوكالة 

ايه مل تعد حتتجز اي  ال�شي اي  ان  املهم اال�شارة اىل  دين بويد من 
معتقل وان الــرئــيــ�ــس بــــاراك اوبــامــا و�ــشــع حـــدا لــرنــامــج االعــتــقــال 

واال�شتجواب مبوجب مر�شوم عام 2009 .
و�ــشــدر رد فعـل ممــاثــل عــن الــبــنــتــاغــون حــيــث او�ــشــح املــتــحــدث تــود 
مل  االعتقال  اجـــراءات  منتقدي  مــن  ايــا  ان  بر�س  لفران�س  بري�شيل 
ي�شل فعليا اىل املعتقلني او تقاريرهم الطبية او االجراءات يف معتقل 

غوانتانامو.
ال�شغط  الذين يعملون يف ظروف من  واثنى على احــرتاف االطباء 
ال�شديد بعيدا عن بالدهم وعن عائالتهم ومع مر�شى مار�شوا عنفا 
ا�شتثنائيا و و يقدمون اف�شل عناية ممكنة حظي بها اي من املعتقلني 

حتى االن .
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
 بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :  
بتاريخ:2007/06/28   املودعة حتت رقم :96945 
بتاريخ:2009/07/13   امل�شجلة حتت رقم :95666 

 با�شــم:  �شكاي انرتنا�شيونال ايه جي 
 وعنوانه: دام�شرتا�شيه 19، �شي ات�س-6301  ت�شوغ،  �شوي�شرا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )85( – )2009/04/07 م( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

واالأدوات  واالأجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
واأدوات  واأجهزة  االأ�ــشــوات،  وا�شتن�شاخ  ت�شجيل  واأدوات  واأجهزة  والتلفاز  والــراديــو  والقيا�س  الــوزن  واأدوات  واأجهزة  املرئية 
اأو  ت�شجيل  اأجهزة  التلفزيونية؛  الرامج  لت�شجيل  اأجهزة  والتعليم؛  واالإنــقــاذ  )اال�ــشــراف(  واملراقبة  واالإ�ــشــارة  االت�شاالت 
اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور اأو حمتوى �شمعي مرئي؛ اأجهزة كهربائية واإلكرتونية ت�شتخدم يف ا�شتقبال البث باالأقمار 
العر�س  نظم  والبالزما؛  ال�شائل  البلوري  العر�س  �شا�شات  تلفاز؛  اأجهزة  ال�شلكي؛  البث  اأو  االأر�ــشــي  البث  اأو  ال�شناعية 
املرئية؛  الراديو  اأجهزة  و/اأو  الال�شلكية  الراديو  اأجهزة  الراديو؛  اأجهزة  ال�شوت؛  مكرات  مكرات؛  املنزيل؛  ال�شينمائي 
اأجهزة الراديو املرئية القابلة للنقل؛ و�شائل التحكم عن بعد؛ و�شائل التحكم امل�شتخدمة  اأجهزة الراديو الال�شلكية و/اأو 
التلفاز مبا يف ذلك جهاز فك  الال�شلكية؛ م�شتقبالت  املفاتيح  الال�شلكية؛ لوحات  االألعاب  التحكم يف  و�شائل  االألعاب؛  يف 
ال�شفرة؛ علب الدخول؛ علب الدخول الرقمية؛ علب الدخول عالية التعريف؛ م�شجالت الفيديو ال�شخ�شية؛ علب الدخول 
التي ت�شتخدم يف فك �شفرة وا�شتقبال بث االأقمار ال�شناعية؛ والبث االأر�شي وال�شلكي؛ جهاز لفك �شفرة اال�شارات امل�شفرة 
مثل علب الدخول امل�شتخدمة لال�شتقبال التلفزيوين؛ جهاز مزود بعلبة دخول ي�شتمل على جهاز فك �شفرة ومر�شد عر�س 
تفاعلي؛ جهاز مزود بعلبة دخول ي�شتمل على جهاز لفك ال�شفرة وم�شجل للرامج التلفزيونية واالإذاعية؛ جهاز مزود بعلبة 
اأخــرى قدمية؛  دخول ي�شتمل على جهاز فك �شفرة وم�شجل مرمج لنقل ت�شجيالت خمزنة لتخزين وحذف ت�شجيالت 
للم�شاعدة  احلا�شوب  برجميات  ال�شناعية؛  االأقمار  عــدادات  ال�شو�شاء؛  منخف�شة  جمموعات  ال�شناعية؛  القمار  اأطباق 
النقالة؛  الهواتف  الهواتف؛  البعادية؛  واالت�شاالت  البيانات  وملعاجلة  للحوا�شيب  م�شفرة  برامج  البيانات؛  يف  البحث  يف 
امل�شاعدات ال�شخ�شية الرقمية؛ الهواتف ومودمات الراديو؛ اأجهزة كهربائية واإلكرتونية ت�شتخدم يف ا�شتقبال بث االأقمار 
ال�شناعية والبث االأر�شي وال�شلكي؛ م�شتقبالت التلفاز مبا يف ذلك اأجهزة فك ال�شفرة؛ علب الدخول لال�شتخدام يف فك 
ال�شفرة وا�شتقبال بث االأقمار ال�شناعية والبث ال�شلكي واالأر�شي وخط امل�شرتك الرقمي واالإنرتنت واأنواع بث اإلكرتوين 
اأخرى؛ اأجهزة فك �شفرة وت�شفري االإ�شارات؛ برامج تلفزيونية واإذاعية م�شجلة؛ برامج م�شجلة للبث او لالإر�شال االآخر على 
التلفاز واالإذاعة والهواتف النقالة وامل�شاعدات ال�شخ�شية الرقمية واحلوا�شيب ال�شخ�شية؛ ت�شجيالت للفيديو؛ احلوا�شيب؛ 
معدات احلا�شوب؛ برجميات احلا�شوب؛ اأجهزة واأدوات ت�شتخدم جميعاً لنقل وعر�س وا�شتقبال وتخزين وبحث املعلومات 
االإلكرتونية؛ برامج حا�شوب؛ األعاب حا�شوب اإلكرتونية؛ األعاب حا�شوب اإلكرتونية تفاعلية؛ برجميات حا�شوب؛ برجميات 
حا�شوب وجهاز ات�شاالت بعادي ي�شاعد يف االت�شال بقواعد البيانات واالإنرتنت؛ برجميات حا�شوب متوفرة على االنرتنت؛ 
برجميات  اجل�شور؛  و/اأو  النار  وجــدران  مودميات؛  ال�شلكية؛  و/اأو  �شلكية  حا�شوب  �شبكة  موجات  ال�شبكة؛  اإنهاء  معدات 
وبرامج احلا�شوب للتوزيع على واال�شتخدام بوا�شطة امل�شاهدين اأو قناة تلفزيونية رقمية لعر�س و�شراء ال�شلع واخلدمات؛ 
برجميات األعاب احلا�شوب وبرجميات األغاز احلا�شوب؛ األعاب فيديو و/اأو األغاز حا�شوبية مهياأة لال�شتخدام مع م�شتقبالت 
االألغاز  و/اأو  واالألــعــاب  التفاعلي  للتلفاز  احلا�شوب  برامج  احلا�شوب؛  �شا�شات  اأو  الفيديو  �شا�شات  مع  اأو  التلفاز  و�شا�شات 
اأ�شرطة  فيديوية؛  عر�س  اأجهزة  فيديو؛  �شا�شات  حا�شوبية؛  فيديو  األعاب  حا�شوب؛  األعاب  اإلكرتونية؛  ن�شرات  التفاعلية؛ 
واأقرا�س واأ�شالك، جميعها ممغنطة؛ �شرائط كا�شيت وخرطو�شات؛ جميعها مهياأة لال�شتخدام مع االأ�شرطة �شابقة الذكر؛ 
ت�شجيالت  فيديوية؛  رقمية  اأقرا�س  مدجمة؛  اأقرا�س  قبل؛  من  وم�شجلة  فارغة  وخرطو�شات  واأ�شرطة  فيديو  اأ�شرطة 
فوتوغرافية؛ اأقرا�س تتم قراءتها بالليزر لت�شجيل االأ�شوات اأو الفيديو؛ خرطو�شات اال�شطوانات؛ م�شغالت اال�شطوانات 
فيديو  األعاب  عليها  م�شجل  جميعها  الت�شجيل،  اأو�شاط  الذاكرة،  حامالت  املتكاملة،  الدوائر  بطاقات  واأقرا�س،  وبطاقات 
حا�شوبية و/اأو األغاز من قبل؛ بطاقات م�شفرة؛ هوائيات االإ�شارة االإذاعية والتلفزيونية؛ مو�شيقى واأ�شوات وفيديو و�شور 
ون�شو�س ومعلومات توفرها �شبكة االت�شاالت البعادية، عن طريق االإر�شال املبا�شر واالإنرتنت و/اأو املوقع العاملي اأو �شبكة 
�شمعية  و/اأو  و/اأو �شوتية  و/اأو فيديوية  ت�شجيالت مو�شيقية  تفاعلية؛  �شمعية  و/اأو  ت�شجيالت �شوتية  اأخرى؛  ات�شاالت 
)قابلة للتحميل( تتوافر بوا�شطة مواقع االإنرتنت املخت�شة بـMP3؛ م�شغالت MP3؛ قارئات MP3، م�شجالت و/اأو 
م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية؛ م�شجالت و/اأو م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية القابلة للنقل؛ نغمات 
رنني الهواتف )قابلة للتحميل(؛ اأجهزة واأدوات الإدارة اأو حتويل اأو نقل اأو تراكم اأو تنظيم اأو التحكم يف الكهرباء؛ جهاز 
واأدوات ال�شتقبال البث االإذاعي والتلفزيوين مثل ا�شتقبال البث ال�شلكي والرقمي والبث عر القمر ال�شناعي؛ البطاقات 
ال�شم�شية، احلافظات  النظارات  الذكر؛  �شابقة  املنتجات  ولــوازم جميع  اأجهزة  الــوالء؛  االئتمان؛ بطاقات  الذكية؛ بطاقات 
اجللدية حلمل الهواتف النقالة؛ اأجهزة اأو اأدوات �شمعية؛ مهايئات؛ هوائيات؛ مكرات؛ اأجهزة واأدوات ت�شلية؛ اأجهزة واأدوات 
واأجهزة  اأدوات  كهربائية؛  واأجهزة  اأدوات  بيانات؛  تخزين  ممغنطة؛  اأو  م�شفرة  ائتمان  بطاقات  اأو  بنكية  بطاقات  ات�شال؛ 
اإلكرتونية؛ اأدوات واأجهزة ا�شتن�شاخ االأفالم؛ اأدوات واأجهزة كهربائية حتمل باليد؛ اأدوات واأجهزة اإلكرتونية حتمل باليد؛ 

األعاب تعليمية اأو العاب ت�شلية تفاعلية؛ هواتف نقالة؛ �شور متحركة اأجهزة ومعدات الهواتف.
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 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )85( – )2009/04/07 م( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات االت�شاالت البعادية؛ خدمات االت�شاالت البعادية النقالة والثابتة؛ خدمات االت�شاالت؛ خدمات االت�شال بالقمر 
ال�شناعي واخللوي والال�شلكي؛ البث التلفزيوين واالإذاعي؛ خدمات النقل واالت�شال؛ بث و/اأو نقل الرامج و/اأو االأفالم 
االإذاعية و/اأو التلفزيونية؛ بث االأقمار ال�شناعية واأجهزة التلفاز االأر�شية الرقمية والبث ال�شلكي وخط امل�شرتك الرقمي 
ال�شمعية و/اأو الفيديوية و/ املرئية؛ نقل الرامج  ال�شمعية  ال�شمعية و/اأو  والبث عري�س النطاق و/اأو االإر�شال للرامج 
احلوا�شيب  اإىل  واالأفــالم  التلفزيونية  الرامج  واإر�ــشــال  بث  الفيديوية؛  االأفــالم  نقل  و�شيلة(؛  )باأية  املرئية  ال�شمعية  اأو 
ال�شخ�شية؛ البث واالت�شاالت بوا�شطة اأو من خالل احلا�شوب؛ نقل الرامج ال�شمعية و/اأو الفيديوية و/اأو ال�شمعية املرئية 
عن طريق بروتوكول االإنرتنت؛ خدمات االت�شاالت البعادية عر االنرتنت التي ت�شتمل، على �شبيل املثال ال احل�شر، على 
اخلدمات املقدمة با�شتخدام ال�شوت عر بروتوكول االإنرتنت؛ واإمكانية الدخول و/اأو االت�شال ب�شبكات عري�شة النطاق 
�شواء ثابتة اأو نقالة اأو ال�شلكية؛ نقل الن�شو�س و/اأو الر�شائل و/اأو االأ�شوات و/اأو ال�شور؛ توفري املحتوى ال�شمعي املرئي؛ 
ال�شناعية؛  واالأقمار  البعادية  واالت�شاالت  االإذاعــة  طريق  عن  والبيانات  الويب(،  �شفحات  ذلك  يف  )مبا  املعلومات  تبادل 
جتميع ونقل ر�شائل الهواتف والهواتف النقالة، النداء بالراديو، وحتويل املكاملات، الهواتف الرد االآيل وخدمات اال�شتف�شار 
االنهيار  البديلة يف حالة  البعادية واالت�شاالت  االت�شاالت  واأدوات  اأجهزة  اإعارة  ال�شخ�شي؛  الرتقيم  الدليل؛ خدمات  من 
وا�شتقبال  اإر�ــشــال  حتديداً  الر�شائل  اإر�ــشــال  خدمات  احلا�شوب؛  مب�شاعدة  وال�شور  الر�شائل  اإر�ــشــال  ال�شرقة؛  اأو  الفقد  اأو 
وحتويل الر�شائل يف �شور ن�شية اأو �شمعية اأو بيانية اأو �شور اأو فيديو اأو توليفة من هذه البنيات؛ اإر�شال الر�شائل الفورية؛ 
خدمات الر�شائل الق�شرية؛ خدمات ر�شائل الو�شائط املتعددة؛ خدمات الر�شائل املوحدة؛ خدمات الريد ال�شوتي؛ خدمات 
املوؤمترات الفيديوية؛ خدمات الهاتف الفيديوي؛ ت�شغل حمركات البحث؛ توفري الدخول اإىل البنيات التحتية لالت�شاالت 
البعادية لعاملني اآخرين؛ توفري وت�شغيل املوؤمترات االإلكرتونية وجمموعات النقا�س وغرف التحادث؛ ا�شتئجار اأو اإيجار 
واملعلومات  الن�شائح  تقدمي  خدمات  الذكر؛  �شابقة  اخلدمات  توفري  يف  ت�شتخدم  مكونات  اأو  تركيبات  اأو  اأدوات  اأو  اأجهزة 
خدمات  االإذاعـــة؛  و/اأو  التلفاز  و/اأو  ال�شناعية  االأقــمــار  عر  االت�شاالت  خدمات  �شبق؛  ما  بجميع  املتعلقة  واال�شت�شارات 
وكاالت االأنباء؛ توفري االأخبار وال�شوؤون احلالية واملعلومات الريا�شية؛ ا�شتئجار وايجار اأجهزة االت�شاالت؛ خدمات الريد 
توفري  الــويــب(؛  �شفحات  ذلــك  يف  مبا   ( املعلومات  تبادل  باالنرتنت؛  املتعلقة  البعادية  االت�شاالت  خدمات  االإلــكــرتوين؛ 
اأ�شا�س املوقع الأجهزة واأدوات االت�شال البعادية االت�شاالت؛ توفري خدمات بروتوكول التطبيقات الال�شلكية  خدمات على 
مثل تلك التي ت�شتخدم قنوات ات�شال اآمنة؛ توفري معلومات تتعلق اأو حتدد اأجهزة واأدوات االت�شاالت البعادية واالت�شاالت؛ 
املتخ�ش�شة  البعادية  االت�شاالت  خدمات  االنــرتنــت؛  على  واملــواقــع  البيانات  بقواعد  البعادية  االت�شاالت  و�شالت  توفري 
التفاعلية  االت�شاالت  عر  ال�شراء  من  امل�شتهلك  يتمكن  حتى  وعر�شها  واخلدمات  ال�شلع  من  متنوعة  جمموعة  بتجميع 
مع امل�شتهلكني؛ خدمات التلفاز التفاعلية؛ خدمات تفاعلية مل�شاهدي التلفاز مثل م�شاهدي الهواتف النقالة واحلوا�شيب 
ال�شخ�شية؛ خدمات البث التلفزيوين مثل اخلدمات التفاعلية لتوجيه امل�شاهدة واالختيار االآيل الذكي لت�شجيل الرامج؛ 
خدمات تفاعلية مل�شاهدي التلفاز ت�شهل من ت�شجيل الرامج التي تبداأ اآلياُ على اأ�شا�س عادات/ تف�شيالت العر�س اخلا�شة 
بامل�شاهد؛  تزويد م�شاهدي التلفاز التفاعلي )مثل م�شاهدي الهواتف املحمولة واحلوا�شب ال�شخ�شية( باإمكانية الدخول 
اإىل حمتوى املعلومات والبيانات والر�شومات وال�شمعيات و/اأو ال�شمعيات-املرئيات من جمموعة حمددة من مواقع اأو منافذ 
االإنرتنت؛ بث واإر�شال التلفاز التفاعلي واالألعاب التفاعلية واالأخبار التفاعلية والريا�شات التفاعلية والت�شلية التفاعلية 
واملناف�شات التفاعلية؛ خدمات الفيديو ح�شب طلب امل�شتهلك وما يقارب طلب امل�شتهلك؛ خدمات ا�شت�شارات مهنية تتعلق 
اإمكانية الدخول اإىل  اإىل قاعدة بيانات تخزن معلومات تتعلق مبجموعة من ال�شلع واخلدمات؛  اإمكانية الدخول  بالبث؛ 
املغلفة  املعلومات  التلفاز عر منفذ تلفزيوين تفاعلي؛ خدمات جمموعات  املواقع م�شاهدي  االنرتنت؛ توفري و�شلة بني 
عر االنرتنت؛ خدمات منافذ االنرتنت؛ خدمات منافذ الويب؛ توفري خدمات ذات نطاق عري�س؛ خدمات منافذ التلفاز 
التلفاز اخلا�شة  باأجهزة  اال�شتقبال  التلفاز عر و�شائل  مل�شاهدي  االإنرتنت  اإىل مواقع  الدخول  اإمكانية  التفاعلية، توفري 
بهم مبا يف ذلك و�شائل اال�شتقبال التلفزيونية الرقمية؛ توفري اإمكانية الدخول اإىل مواقع االإنرتنت مل�شتخدمي الهواتف 
النقالة؛ خدمات اال�شت�شارات املهنية واملعلومات والن�شائح املتعلقة بجميع اخلدمات ال�شابقة؛ اإيجار زمن الدخول اإىل قاعدة 
ات�شاالت  املنتجات؛ معلومات  بالعديد من  تتعلق  بيانات تخزن معلومات  قاعدة  اإىل  الدخول  اإمكانية  بيانات معلوماتية؛ 
بعادية؛ خدمات املعلومات الواقعية املتعلق بالبث التلفزيوين؛ خدمات االت�شال ال�شمعية واملرئية؛ خدمات تبادل البيانات؛ 
خدمات بث البيانات؛ تو�شيل الر�شائل؛ نقل الرامج االإذاعية والرامج التلفزيونية واالأفالم واأ�شرطة الفيديو امل�شجلة 
الر�شائل؛ خدمات  اإر�شال  االت�شاالت؛  ا�شتئجار معدات  اأو  اإيجار  املتحركة؛  ال�شور  اأو  املرئية  و/اأو  ال�شمعية  واملــواد  م�شبقاً 

االت�شاالت التليفونية؛ خدمات االت�شاالت الال�شلكية؛ ا�شت�شارات اأو ن�شائح اأو توفري معلومات فيما يتعلق مبا �شبق.
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

بتاريخ:2011/02/02   املودعة حتت رقم :152491 
بتاريخ:2012/01/25   امل�شجلة حتت رقم :163167 

 با�شــم:  �شكاي انرتنا�شيونال ايه جي 
 وعنوانه: دام�شرتا�شيه 19، �شي ات�س-6301  ت�شوغ،  �شوي�شرا 

م(   رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )111( – )2011/10/30 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

االت�شاالت  خدمات  ال�شلكية؛  االت�شاالت  خدمات  والثابتة؛  املتحركة  االت�شاالت  خدمات  الال�شلكية؛  االت�شاالت  خدمات 
الرامج  اإر�شال  و/اأو  بث  واالت�شاالت؛  االإر�شال  خدمات  واالإذاعـــي؛  التلفزيوين  البث  الراديوية؛  اأو  اخللوية  اأو  ال�شاتلية 
االإذاعية و/اأو التلفزيونية و/اأو االأفالم؛ البث و/اأو االإر�شال ال�شاتلي اأو التلفزيوين االأر�شي الرقمي اأو الكيبلي اأو عن طريق 
خط امل�شرتك الرقمي اأو النطاق العري�س للرامج ال�شمعية و/اأو ال�شمعب�شرية؛ اإر�شال الرامج ال�شمعية و/اأو الب�شرية اأو 
احلوا�شيب  اإىل  واالأفـــالم  التلفزيونية  الــرامــج  واإر�ــشــال  بث  الفيديو؛  اأفــالم  اإر�ــشــال  كــانــت(؛  و�شيلة  )بــاأيــة  ال�شمعب�شرية 
وال�شمعب�شرية  والب�شرية  ال�شمعية  الرامج  اإر�ــشــال  احلا�شوب؛  مب�شاعدة  اأو  طريق  عن  واالت�شاالت  البث  ال�شخ�شية؛ 
بوا�شطة بروتوكول االإنرتنت )تلفزيون بروتوكول االإنرتنت(؛ خدمات االت�شاالت عر االإنرتنت مبا يف ذلك على �شبيل 
املثال ال احل�شر اخلدمات املقدمة با�شتخدام بروتوكول نقل ال�شوت عر االنرتنت؛ توفري الو�شول و/اأو االت�شال ب�شبكات 
ال�شور؛  و/اأو  ال�شوت  و/اأو  الر�شائل  و/اأو  الن�شو�س  اإر�ــشــال  الال�شلكية؛  اأو  املحمولة  اأو  الثابتة  �شواء  العري�س  النطاق 
االت�شاالت الال�شلكي و/اأو االت�شاالت ال�شلكي و/اأو البث و/اأو االإر�شال للمحتويات ال�شمعب�شري؛ نقل املعلومات �شلكيا )مبا 
يف ذلك �شفحات الويب( والبيانات عن طريق الراديو وو�شائل االت�شاالت وعن طريق االأقمار ال�شناعية؛ خدمات الهواتف 
والهواتف النقالة وجمع واإر�شال الر�شائل واال�شتدعاء الراديوي وحتويل املكاملات والرد االآيل وا�شتف�شارات الدليل؛ خدمات 
واأدوات  اأجهزة  تاأجري  التلفزيون؛  �شا�شات  على  عر�شها  يتم  التي  املعلومات  وا�شرتجاع  بث  خدمات  ال�شخ�شي؛  الرتقيم 
مب�شاعدة  وال�شور  الر�شائل  اإر�ــشــال  ال�شرقة؛  اأو  ال�شياع  اأو  العطل  حــاالت  يف  البديلة  والال�شلكية  ال�شلكية  االت�شاالت 
احلا�شوب؛ خدمات الر�شائل وحتديدا اإر�شال وا�شتالم واإعادة اإر�شال الر�شائل على �شكل ن�شو�س اأو اأ�شوات اأو �شور ر�شومية 
الو�شائط  ر�شائل  خدمات  الق�شرية؛  الر�شائل  خدمات  الفورية؛  الر�شائل  االأ�شكال؛  هذه  من  مزيج  اأو  فيديو  مقاطع  اأو 
املتعددة؛ خدمات الر�شائل املوحدة؛ خدمات الريد ال�شوتي؛ خدمات موؤمترات الفيديو؛ خدمات هواتف الفيديو؛ توفري 
النقا�س  وجمموعات  االإلكرتونية  املوؤمترات  اإىل  الو�شول  توفري  اآخرين؛  مل�شغلني  التحتية  االت�شاالت  بنى  اإىل  الو�شول 
وغرف الدرد�شة؛ توفري غرف الدرد�شة؛ تاأجري اأو اإيجار اأو ا�شتئجار االأجهزة اأو االأدوات اأو الرتكيبات اأو املكونات لال�شتخدام 
يف توفري اخلدمات �شالفة الذكر؛ خدمات امل�شورة واملعلومات واال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ خدمات االت�شاالت عن 
وال�شوؤون  االأخبار  اإىل  الو�شول  توفري  االأنباء؛  وكــاالت  خدمات  االإذاعــة؛  و/اأو  التلفزيون  و/اأو  ال�شناعية  االأقمار  طريق 
اجلارية واملعلومات الريا�شية؛ تاأجري واإيجار وا�شتئجار معدات االت�شاالت؛ خدمات الريد االإلكرتوين؛ خدمات االت�شاالت 
املتعلقة باالإنرتنت؛ نقل املعلومات ال�شلكيا )مبا يف ذلك �شفحات الويب(؛ توفري خدمات على اأ�شا�س املوقع الأجهزة واأدوات 
بقناة  ت�شتعني  التي  الال�شلكية مبا يف ذلك تلك  التطبيقات  ال�شلكية والال�شلكية؛ توفري خدمات بروتوكوالت  االت�شاالت 
ات�شاال اآمن؛ توفري املعلومات املتعلقة بـ اأو املحددة الأجهزة واأدوات االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية؛ توفري روابط ات�شال اإىل 
قواعد بيانات حا�شوبية واملواقع ال�شبكية على االإنرتنت؛ خدمات االت�شاالت املخ�ش�شة لبيع املنتجات واخلدمات بالتجزئة 
من خالل االت�شال التفاعلي مع الزبائن؛ خدمات التلفزيون التفاعلي باعتبارها خدمة نقل ال�شلكي و/اأو نقل �شلكي و/اأو 
النقالة  الهواتف  على  ي�شاهدونه  الذين  اأولــئــك  ذلــك  يف  مبا  التلفزيون  مل�شاهدي  التفاعلية  اخلــدمــات  اإر�ــشــال؛  و/اأو  بث 
واحلوا�شيب ال�شخ�شية باعتبارها خدمة نقل ال�شلكي و/اأو نقل �شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال؛ خدمات البث التلفزيوين وايل 
تت�شمن اخلدمات التفاعلية الأدلة امل�شاهدة واالختيار االأوتوماتيكي الذكي لت�شجيل الرامج؛ اخلدمات التفاعلية مل�شاهدي 
امل�شاهدين  امل�شاهدة/تف�شيالت  اأوتوماتيكي والتي تتم بناء على عادات  التلفزيون لت�شهيل عملية ت�شجيل الرامج ب�شكل 
باعتبارها خدمة نقل ال�شلكي و/اأو نقل �شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال؛ توفري الو�شول مل�شاهدي التلفزيون التفاعلي )مبا يف 
ذلك اأولئك الذين ي�شاهدونه على الهواتف النقالة اأو احلوا�شيب ال�شخ�شية( اإىل حمتويات املعلومات و/اأو البيانات و/اأو 
الر�شوميات و/اأو املقاطع ال�شمعية و/اأو املقاطع ال�شمعب�شرية من جمموعة حم�شورة من مواقع اأو بوابات االإنرتنت؛ بث 
وامل�شابقات  التفاعلي  والرتفيه  التفاعلية  والريا�شة  التفاعلية  واالأخبار  التفاعلية  واالألعاب  التفاعلي  التلفزيون  واإر�شال 
اإر�شال الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب  التفاعلية؛ خدمات النقل الال�شلكي و/اأو النقل ال�شلكي و/اأو بث و/اأو 
املدفوع؛ الت�شليم املتدفق اإىل امل�شاهدين لتدفقات الفيديو عند الطلب؛ توفري الو�شول لالأفالم والفيديوهات والرامج 
التلفزيونية اإىل م�شاهدي الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب املدفوع؛ خدمات اال�شت�شارات املهنية املتعلقة بالبث؛  
توفري الو�شول اإىل قواعد البيانات التي يتم فيها حفظ معلومات عن ت�شكيلة من املنتجات واخلدمات؛ متكني الو�شول اإىل 
االإنرتنت؛ توفري رابطة بني مواقع الويب وم�شاهدي التلفزيون عر بوابة تلفزيون تفاعلي؛ خدمات بوابات االإنرتنت؛ 
ملواقع  الو�شول  توفر  التي  التفاعلي  التلفزيون  بوابات  العري�س؛ خدمات  النطاق  الويب؛ توفري خدمات  بوابات  خدمات 
اال�شتقبال  التلفزيوين اخلا�شة بهم مبا يف ذلك معدات  اال�شتقبال  التلفزيون من خالل معدات  اإىل م�شاهدي  االإنرتنت 
النقالة؛ خدمات اال�شت�شارات واملعلومات  الهواتف  اإىل م�شتخدمي  الو�شول ملواقع االإنرتنت  الرقمية؛ توفري  التلفزيوين 
معلومات  معلوماتية؛  بيانات  لقاعدة  الــو�ــشــول  وقــت  تــاأجــري  الــذكــر؛  �شالفة  اخلــدمــات  بكافة  املتعلقة  املهنية  واملــ�ــشــورة 
االت�شاالت؛ خدمات املعلومات الواقعية املتعلقة بالبث التلفزيوين؛ خدمات نقل املقاطع ال�شمعب�شرية �شلكيا؛ خدمات نقل 
البيانات �شلكيا؛ خدمات بث البيانات؛ ت�شليم الر�شائل؛ النقل الال�شلكي و/اأو النقل ال�شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال الرامج 
االإذاعية والرامج التلفزيونية واالأفالم واأفالم الر�شوم املتحركة؛ النقل الال�شلكي و/اأو النقل ال�شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال 
املواد ال�شمعية و/اأو الب�شرية ومواد من اأ�شرطة الفيديو امل�شجلة م�شبقا؛ اإر�شال الرامج االإذاعية اأو الرامج التلفزيونية 
اأو االأفالم اأو اأفالم الر�شوم املتحركة اأو اأ�شرطة الفيديو امل�شجلة م�شبقا اأو املواد ال�شمعية و/اأو الب�شرية اأو كا�شيتات الفيديو 
اأو  اإيجار  اأو  تاأجري  م�شبقاً؛  امل�شجلة  الفيديو  اأقرا�س  اأو  دي(  يف  )دي  اال�شتعماالت  متعددة  االأقــرا�ــس  اأو  م�شبقا  امل�شجلة 
الال�شلكية؛  االت�شاالت  الهاتفية؛ خدمات  اأو  التلفونية  االت�شاالت  الر�شائل؛ خدمات  اإر�شال  االت�شاالت؛  ا�شتئجار معدات 
خدمات البيع االإلكرتوين وحتديدا الت�شليم عر و�شائل االت�شال ملحتويات الو�شائط املتعددة مبا يف ذلك الفيديو واالأفالم 
والرامج التلفزيونية واألعاب احلا�شوب واملو�شيقى وال�شور ونغمات االت�شال املقدمة من خالل خدمة االإنرتنت اأو خطوط 
الهاتف اأو الكيبل اأو االإر�شال الال�شلكي اأو االأقمار ال�شناعية اأو البث االأر�شي؛ مراقبة وتنظيم وحتليل معلومات االت�شال 
�شبكة  اإىل  للو�شول  حا�شوبية  خدمات  املكاملات؛  تنبيه  خدمات  املكاملات؛  فرز  خدمات  االأعمال؛  واإدارة  الت�شويق  الأغرا�س 
ات�شاالت اأو �شبكة حا�شوب؛ خدمات حا�شوبية للو�شول للرتفيه والتعليم واملعلومات والبيانات عر قاعدة بيانات هاتفية اأو 
خطية اأو كيبلية اأو �شلكية اأو ليفية اأو �شبكة حا�شوب؛ خدمات حا�شوبية للو�شول اإىل املعلومات اأو الر�شائل وال�شوت وال�شور 
والبيانات عر حا�شوب اأو �شبكة حا�شوب؛ خدمات حا�شوبية للو�شول اإىل الرامج التلفزيونية وا�شرتجاعها؛ نقل واإر�شال 
الن�شية  والر�شائل  املهام  وقوائم  والتقوميات  االت�شال  وعناوين  االإلكرتوين  الريد  ور�شائل  وامللفات  والبيانات  الرامج 
والر�شوميات  والن�شو�س  والفيديو  ال�شمعب�شرية  واملقاطع  الب�شرية  واملقاطع  ال�شمعية  واملقاطع  واملو�شيقى  وال�شور 
والرامج وغريها من املعلومات عر �شبكات االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية العاملية؛ خدمات الو�شول عن بعد للبيانات؛ 
توفري  املبا�شرة؛  الفورية  الر�شائل  والتنبيه؛  جديدة  اإلكرتونية  ر�شائل  با�شتالم  واالإ�شعار  االإلــكــرتوين  الريد  خدمات 
بوابات  خدمات  االإنرتنت؛  بوابات  خدمات  الدرد�شة؛  وغــرف  الر�شائل  وجمال�س  النقا�س  وجمموعات  املبا�شرة  املوؤمترات 
الويب؛ خدمات النقل الال�شلكي و/اأو النقل ال�شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب املدفوع؛ 
خدمات االت�شاالت املبا�شرة التي متكن من الو�شول اإىل وا�شرتجاع البيانات وامللفات ور�شائل الريد االإلكرتوين وعناوين 
واملقاطع  الب�شرية  واملقاطع  ال�شمعية  واملقاطع  واملو�شيقى  وال�شور  الن�شية  والر�شائل  املهام  وقوائم  والتقوميات  االت�شال 
ال�شمعب�شرية والفيديو والن�شو�س والر�شوميات والرامج وغريها من املعلومات عر حا�شوب اأو �شبكة حا�شوب اأو جهاز 
اإلكرتوين مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة عر �شبكة ات�شاالت عاملية؛ خدمات االت�شاالت املبا�شرة املتعلقة بالبث على االإنرتنت 
وبث امللفات ال�شوتية القابلة لال�شتخدام مع اأجهزة اآي بود على االإنرتنت مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة عر �شبكة ات�شاالت 
عامة؛ خدمات الند للند التفاعلية؛ توفري خدمات االقرتاع التفاعلي باعتبارها خدمات ات�شاالت ال�شلكية و/اأو ات�شاالت 
�شلكية و/اأو بث؛ االإدارة والفلرتة املبا�شرة لالت�شاالت االإلكرتونية؛ تقدمي امل�شورة اأو املعلومات ب�شاأن ما تقدم؛ املعلومات 

املتعلقة بكافة اخلدمات �شالفة الذكر املقدمة مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عر خط م�شاعدة اأو االإنرتنت. 
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اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

بتاريخ:2011/09/06   املودعة حتت رقم :162034 
بتاريخ:2012/01/25   امل�شجلة حتت رقم :163168 

 با�شــم:  �شكاي انرتنا�شيونال ايه جي 
 وعنوانه: دام�شرتا�شيه 19، �شي ات�س-6301  ت�شوغ،  �شوي�شرا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )112( – )2011/11/29 م( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�شرية 
واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س والراديو والتليفزيون وت�شجيل ال�شوت ون�شخ ال�شوت واالت�شاالت واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( 
املحتوى  اأو  ال�شور  اأو  ال�شوت  ا�شتقبال  اأو  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  التليفزيونية؛  الرامج  ت�شجيل  اأجهزة  والتعليم؛ 
ال�شمعب�شري؛ اأجهزة كهربائية واإلكرتونية لال�شتخدام يف ا�شتقبال البث بوا�شطة االأقمار ال�شناعية اأو البث االأر�شي اأو البث 
مكرات  املنزلية؛  ال�شينما  اأنظمة  البالزما؛  و�شا�شات  دي(  �شي  )اإىل  ال�شائل  الكري�شتال  �شا�شات  التلفزيون؛  اأجهزة  الكيبلي؛ 
ال�شوت؛ ال�شماعات؛ اأجهزة الراديو؛ االأجهزة ال�شمعية و/اأو ال�شمعب�شرية الال�شلكية؛ االأجهزة ال�شمعية و/اأو ال�شمعب�شرية 
املحمولة؛ اأجهزة التحكم عن بعد؛ اأجهزة التحكم يف االألعاب؛ اأجهزة التحكم يف االألعاب الال�شلكية؛ لوحات املفاتيح ال�شغرية 
الال�شلكية؛ اأجهزة اال�شتقبال التلفزيوين التي ت�شتمل على اأجهزة فك ال�شفرات؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي؛ اأجهزة 
الفيديو  م�شجالت  العايل؛  الو�شوح  تقنية  ذات  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجهزة  الرقمي؛  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال 
ال�شخ�شي؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتخدام يف فك �شفرات وا�شتقبال البث بوا�شطة االأقمار ال�شناعية اأو البث 
لال�شتقبال  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجــهــزة  وت�شمل  امل�شفرة  االإ�ــشــارات  �شفرات  لفك  اأجــهــزة  الكيبلي؛  البث  اأو  االأر�ــشــي 
اأجهزة  التفاعلية؛  امل�شاهدة  واأدلــة  ال�شفرات  فك  اأجهزة  على  ت�شتمل  التي  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجهزة  التليفزيوين؛ 
واالإذاعية؛  التليفزيونية  الرامج  لت�شجيل  وم�شجالت  ال�شفرات  لفك  اأجهزة  على  ت�شتمل  التي  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال 
اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي التي ت�شتمل على اأجهزة فك ال�شفرات وامل�شجالت التي ميكن برجمتها على نقل الت�شجيالت 
املحفوظة اإىل التخزين وكذلك حذف الت�شجيالت االأقدم؛ اأطباق ا�شتقبال االأقمار ال�شناعية؛ اأجهزة مانع ال�شجيج املنخف�س 
الأجهزة  م�شفرة  برامج  البيانات؛  عن  البحث  من  متكن  التي  احلا�شوب  برجميات  ال�شناعية؛  االأقمار  عــدادات  بــي(؛  اإن  )اإل 
احلا�شوب وملعاجلة البيانات واالت�شاالت؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ اأجهزة امل�شاعد الرقمي ال�شخ�شي؛ اأجهزة املودم الهاتفية 
الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجــهــزة  ال�شفرات؛  فــك  اأجــهــزة  على  ت�شتمل  التي  التلفزيوين  اال�شتقبال  اأجــهــزة  والال�شلكية؛ 
لال�شتخدام يف فك �شفرات وا�شتقبال البث بوا�شطة االأقمار ال�شناعية اأو البث االأر�شي اأو خط امل�شرتك الرقمي )دي اإ�س اإل( اأو 
واالإذاعية  التليفزيونية  الرامج  ؛  امل�شفرة  االإ�ــشــارات  �شفرات  فك  اأجهزة  االإلــكــرتوين؛  البث  اأ�شكال  من  غريها  اأو  االإنرتنت 
امل�شاعد  واأجهزة  النقالة  والهواتف  واالإذاعــة  التليفزيون  على  االإر�شال  اأ�شكال  اأو غريها من  للبث  امل�شجلة  الرامج  امل�شجلة؛ 
الرقمي ال�شخ�شي وعلى اأجهزة احلا�شوب ال�شخ�شي؛ ت�شجيالت الفيديو؛ اأجهزة واأدوات الو�شائط املتعددة؛ اأجهزة احلا�شوب 
املحمولة اأو التي حتمل باليد؛ م�شغالت االأقرا�س متعددة اال�شتعماالت )دي يف دي(؛ اأجهزة احلا�شوب؛ اأجزاء احلا�شوب؛ اأجزاء 
األعاب  احلا�شوب؛  برامج  االإلكرتونية؛  املعلومات  عن  والبحث  وتخزين  وا�شتقبال  وعر�س  الإر�شال  احلا�شوب  واأدوات  واأجهزة 
احلا�شوب االإلكرتونية؛ األعاب احلا�شوب التفاعلية االإلكرتونية؛ برجميات احلا�شوب؛ برجميات احلا�شوب واأجهزة االت�شاالت 
التي متكن من االت�شال بقواعد البيانات واالإنرتنت؛ برجميات احلا�شوب التي يتم احل�شول عليها من االإنرتنت؛ معدات نهاية 
ال�شبكة؛ اأجهزة الراوتر و/اأو املودم و/اأو اجلدار الناري و/اأو القنطرة ل�شبكات احلا�شوب ال�شلكية و/اأو الال�شلكية؛ برجميات 
و�شراء  مل�شاهدة  الرقمية  التليفزيونية  القنوات  م�شاهدي  قبل  من  ولال�شتخدام  اإىل  للتوزيع  احلا�شوب  وبرامج  احلا�شوب 
املنتجات واخلدمات؛ برجميات األعاب احلا�شوب وبرجميات اأحاجي احلا�شوب؛ األعاب الفيديو احلا�شوبية و/اأو االأحاجي املهياأة 
لال�شتخدام مع اأجهزة اال�شتقبال التليفزيوين وال�شا�شات التليفزيونية اأو مع �شا�شات الفيديو اأو مع �شا�شات احلا�شوب؛ برامج 
احلا�شوب للتليفزيون التفاعلي ولالألعاب و/اأو االأحاجي التفاعلية؛ اأجهزة الكرتونية مهياأة لال�شتخدام مع اأجهزة اال�شتقبال 
اأجزاء احلا�شوب  األعاب الفيديو التفاعلية التي تتاألف من  اأجهزة  اأجهزة االألعاب االإلكرتونية؛  التليفزيوين يف لعب االألعاب؛ 
وبرجمياته وملحقاته وحتديدا اأجهزة االألعاب االإلكرتونية واأجهزة التحكم يف االألعاب االإلكرتونية وبرجميات ت�شغيل اأجهزة 
التحكم يف االألعاب االإلكرتونية؛ اأجهزة اإلكرتونية حممولة اأو حتمل باليد الأجهزة احلا�شوب التفاعلي واألعاب الفيديو؛ اأجهزة 
اإلكرتونية حممولة اأو حتمل باليد ال�شتقبال وت�شغيل واإر�شال املو�شيقى واالأ�شوات وال�شور والن�شو�س واالإ�شارات واملعلومات 
الفيديو؛  اأجهزة عر�س  الفيديو؛  �شا�شات  الفيديو احلا�شوبية؛  األعاب  االألعاب احلا�شوبية؛  االإلكرتونية؛  املن�شورات  والرموز؛ 
الكا�شيتات  اأعــاله؛  االأ�شرطة  مع  لال�شتخدام  مهياأة  تخزين  ولفافات  كا�شيتات  املغناطي�شية؛  واالأ�شالك  واالأقرا�س  االأ�شرطة 
متعددة  االأقــرا�ــس  امل�شغوطة؛  االأقــرا�ــس  م�شبقاً؛  امل�شجلة  اأو  الفارغة  والب�شرية  ال�شمعية  التخزين  ولفافات  واالأ�ــشــرطــة 
اال�شتعماالت )دي يف دي(؛ اأ�شطوانات الفونوغراف؛ االأقرا�س التي ميكن قراءتها بالليزر لت�شجيل ال�شوت اأو الفيديو؛ وحدات 
الــذاكــرة وو�شائط  املدجمة وحــامــالت  الــدوائــر  واالأقــرا�ــس وبطاقات  والبطاقات  امل�شغوطة  واالأقــرا�ــس  الــقــراءة فقط  ذاكــرة 
الراديو  اإ�شارة  ا�شتقبال  هوائيات  امل�شفرة؛  البطاقات  الفيديو؛  اأحاجي  و/اأو  األعاب  م�شبقا  عليها  م�شجل  وجميعها  الت�شجيل 
والتلفزيون؛ املو�شيقى واالأ�شوات ومقاطع الفيديو وال�شور والن�شو�س واملعلومات املقدمة من خالل �شبكات االت�شاالت و/اأو 
من خالل الت�شليم املبا�شر وعن طريق االإنرتنت و/اأو ال�شبكة العنكبوتية العاملية اأو غريها من �شبكات االت�شال؛ الت�شجيالت 
للتنزيل(  )القابلة  ال�شمعية  و/اأو  ال�شوتية  و/اأو  الفيديوية  و/اأو  املو�شيقية  الت�شجيالت  التفاعلية؛  ال�شمعية  و/اأو  ال�شوتية 
ثري؛  بي  اإم  ملفات  قــارئــات  ثــري،  بي  اإم  ملفات  م�شغالت  االإنــرتنــت؛  على   MP3 االمــتــداد  ذات  امللفات  مواقع  املقدمة من 
م�شجالت و/اأو م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية؛ م�شجالت و/اأو م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية املحمولة؛ 
الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�شل  واأدوات  اأجهزة  للتنزيل(؛  )القابلة  الهاتف  رنــني  نغمات 
االأقمار  بوا�شطة  والبث  الكيبلي  البث  ا�شتقبال  ذلك  والتلفزيوين مبا يف  االإذاعــي  البث  واأدوات ال�شتقبال  اأجهزة  الكهربائية؛ 
ال�شناعية والبث الرقمي؛ البطاقات الذكية؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات الوالء؛ اأجهزة اأو اأدوات �شوتية؛ حموالت؛ هوائيات؛ 
هوائيات ا�شتقبال؛ مكرات ال�شوت؛ اأجهزة واأدوات الرتفيه املهياأة لال�شتخدام مع �شا�شة اأو جهاز عر�س خارجي؛ اأجهزة واأدوات 
االت�شال؛ البطاقات البنكية اأو االئتمانية امل�شفرة اأو املمغنطة؛ اأفالم الت�شوير ال�شينمائي؛ اأجهزة واأدوات الت�شوير ال�شينمائي؛ 
حامالت البيانات؛ اأجهزة ومعدات واأدوات تخزين البيانات؛ اأجهزة واأدوات االت�شاالت الال�شلكية و/اأو االت�شاالت ال�شلكية و/اأو 
البث و/اأو االإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الكهربائية؛ اأجهزة واأدوات االت�شاالت الال�شلكية و/
اأجهزة  ال�شمعب�شرية االإلكرتونية؛  اأو  ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور  البث و/اأو االإر�شال و/اأو فك  ال�شلكية و/اأو  اأو االت�شاالت 
ومعدات ن�شخ االأفالم؛ اأجهزة واأدوات االت�شاالت الال�شلكية و/اأو االت�شاالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو االإر�شال و/اأو فك ال�شفرة 
االت�شاالت  و/اأو  الال�شلكية  االت�شاالت  واأدوات  اأجهزة  باليد؛  حتمل  التي  الكهربائية  ال�شمعب�شرية  اأو  ال�شور  معاجلة  و/اأو 
ال�شلكية و/اأو البث و/اأو االإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية االإلكرتونية التي حتمل باليد؛ االألعاب 
اأفالم  النقالة؛  الهواتف  الفيديو؛  واأجهزة  التلفزيوين  اال�شتقبال  اأجهزة  مع  لال�شتخدام  التفاعلية  الرتفيهية  اأو  التعليمية 
الر�شوم املتحركة؛ االأجهزة واملعدات الهاتفية؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله؛ النظارات ال�شم�شية وجرابات 
مقاطع  وت�شمل  للتنزيل  القابلة  االإعالمية  املحتويات  وحتديدا  للمنتجات  االإلكرتوين  البيع  النقالة؛  الهواتف  حلمل  جلد 
الفيديو واالأفالم والرامج التلفزيونية واألعاب احلا�شوب واملو�شيقى وال�شور ونغمات االت�شال املقدمة من خالل االنرتنت اأو 
الكيبل اأو االإر�شال الال�شلكي اأو خدمة البث من خالل االأقمار ال�شناعية اأو البث االأر�شي؛ علب وحاويات واأغطية حافظة وقطع 
واأجهزة تخزين  املو�شيقى  واأجهزة تخزين   MP3 االمتداد  ذات  امللفات  لها وجميعها لال�شتخدام مع م�شغالت  ولــوازم  غيار 
اأجهزة التخزين اال�شتهالكية؛ املعدات الكهربائية واالإلكرتونية واحلا�شوبية لالآالت التي ت�شتخدم يف  الو�شائط وغريها من 
تر�شيد وتوليد واال�شتخدام الفعال للحرارة واالإ�شاءة واملياه مبا يف ذلك املتحكمات الرمو�شتاتية واللوحات ال�شم�شية لتوليد 
الكهرباء واالأجهزة الفلطية ال�شوئية واخلاليا ال�شم�شية وكا�شفات احلركة؛ اأجهزة التحكم يف درجة احلرارة؛ اأجهزة التحكم يف 
االإ�شاءة؛ لوحات التحكم لرتبينات توليد الطاقة؛ املعدات الكهربائية واالإلكرتونية واحلا�شوبية لال�شتخدام يف توليد الطاقة 
ال�شم�شية  والطاقة  االأر�شية  احلرارية  والطاقة  واجلــزر  املد  وطاقة  الكهرومائية  والطاقة  الرياح  طاقة  ذلك  يف  مبا  البديلة 
والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ معدات التحكم واملراقبة لال�شتخدام يف توليد الطاقة البديلة مبا يف ذلك طاقة الرياح 
والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية االأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ 
املن�شورات االإلكرتونية )القابلة للتنزيل( مبا يف ذلك املن�شورات االإلكرتونية واملجالت والن�شرات املعنية ب�شوؤون احلفاظ على 
والطاقة  الــريــاح  طاقة  ت�شمل  والــتــي  املــتــجــددة  الطاقة  وم�شروعات  احلــيــوان  ورعــايــة  البيئة  وعلم  الطاقة  وتر�شيد  البيئة 
اأجهزة  والوقود احليوي؛  والطاقة احليوية  ال�شم�شية  والطاقة  االأر�شية  والطاقة احلرارية  واجلزر  املد  الكهرومائية وطاقة 
ومعدات الأنظمة املراقبة بالدوائر التلفزيونية املغلقة؛ اأجهزة واأدوات ملراقبة االأمن ال�شخ�شي؛ اأجهزة واأدوات لرقابة ومراقبة 
وال�شخ�شي؛  املنزيل  االأمن  اإنــذار  اأجهزة  وال�شخ�شي؛  املنزيل  االأمن  وال�شخ�شي؛ معدات  املنزيل  االأمن  اأجهزة  املنزيل؛  االأمن 
والل�شو�س ومعدات ك�شف  املت�شللني  االإنــذار من  واإنــذار احلريق ومعدات  االإلكرتونية وت�شمل معدات ك�شف  معدات احلماية 
ال�شوت  وت�شجيل  ر�شد  واأدوات  واأجهزة  والكامريات  واالإ�شارية  والتلفزيونية  والهاتفية  االإذاعية  واالأدوات  االأجهزة  احلركة؛ 
والفيديو واأجهزة واأدوات ن�شخ ال�شوت والفيديو وجميعها الأغرا�س التحكم والقيا�س عن بعد لالأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ اأنظمة 
التغليف؛  �شابقة  الكامريات  للكامريات؛  اأغطية  الب�شرية؛  العد�شات  الكامريات؛  ال�شا�شات؛  املغلقة؛  التلفزيونية  الــدوائــر 
م�شجالت �شرائط الفيديو؛ برجميات مراقبة االأنظمة؛ اأجهزة املراقبة بالفيديو؛ كا�شفات؛ اأجهزة التحكم يف الدخول؛ قارئات؛ 
االإنــذار؛ لوحات  اأجهزة  الإدارة ومراقبة  اإلكرتونية  املراقبة؛ لوحات  اأجهزة  امل�شفرة؛  اأو  املمغنطة  الدخول  التحكم يف  بطاقات 
اأجهزة االإنذار؛ كا�شفات ك�شر الزجاج؛ كا�شفات الدخان؛ كا�شفات غاز اأول اأك�شيد الكربون؛ م�شجالت ال�شوت الرقمي؛ م�شجالت 
الفيديو الرقمي؛ خادمات ال�شوت الرقمي؛ خادمات الفيديو الرقمي؛ معدات االت�شاالت الكهربائية؛ معدات برجمة الر�شائل؛ 
معدات اال�شتدعاء الال�شلكي؛ اأنظمة االأقفال االإلكرتونية؛ اأجهزة ومعدات االإنقاذ؛ اأجهزة االإنذار الكهربائية؛ اأجهزة اإلكرتونية 
لفتح االأبواب؛ اأجهزة اإلكرتونية للحماية؛ اأجهزة اإنذار �شد املت�شللني ومعدات مكافحة ال�شرقة؛ اأجهزة ك�شف املت�شللني؛ معدات 
ت�شغيل  بعد يف  للتحكم عن  اأجهزة  االآالت؛  ت�شغيل  للتحكم يف  اإلكرتونية  اأجهزة  االإلكرتونية؛  التحكم  اأجهزة  ك�شف احلركة؛ 
اأجهزة  االإلكرتونية؛  االت�شاالت  معدات  االإلكرتونية؛  ال�شبكات  معدات  االآالت؛  ت�شغيل  يف  للتحكم  حا�شوبية  اأجهزة  االآالت؛ 
اأو  الإر�شال  ومكونات  واأجهزة  الت�شغيل  اأنظمة  وبرجميات  حا�شوب  برجميات  االإلكرتونية؛  االأقفال  اأجهزة  الر�شائل؛  برجمة 
اأو  اأو ت�شفري  اأو فك �شفرة  اأو ترميز  اأو م�شاركة  التحكم  اأو  اأو مراقبة  اأو تكوين ن�شخ احتياطية  اأو عر�س  اأو مواقتة  ا�شتقبال 
الو�شول اأو الو�شول عن بعد اأو اإن�شاء اأو جتميع اأو تخزين اأو تاأمني اأو اإزالة اأو نقل اأو ن�شر اأو حتديد مواقع اأو تنظيم اأو بخالف 
ال�شور  اأو  املو�شيقى  اأو  الب�شرية  املقاطع  اأو  ال�شمعية  املقاطع  اأو  املتعددة  الو�شائط  اأو  ال�شوت  اأو  البيانات  ا�شتغالل  ذلــك 
الفوتوغرافية اأو الر�شوم اأو ال�شور اأو املقاطع ال�شمعب�شرية اأو الفيديو اأو الن�شو�س اأو الر�شوميات اأو غريها من البيانات مبا 
يف ذلك عر �شبكة ات�شاالت عاملية؛ برجميات حا�شوب وبرجميات اأنظمة الت�شغيل واأجهزة ومكونات ملواقتة البيانات وامللفات 
واملقاطع  واملو�شيقى  وال�شور  الن�شية  والر�شائل  املهام  وقوائم  والتقوميات  االت�شال  وعناوين  االإلــكــرتوين  الريد  ور�شائل 
املعلومات بني  ال�شمعب�شرية والفيديو والن�شو�س والر�شوميات والرامج وغريها من  الب�شرية واملقاطع  ال�شمعية واملقاطع 
اأجهزة احلا�شوب واالأجهزة التي حتمل باليد وغريها من االأجهزة وبالعك�س؛ من�شات االت�شاالت التي متكن من املواقتة الفورية 
وبالعك�س؛  االأجهزة  من  وغريها  باليد  حتمل  التي  واالأجهزة  احلا�شوب  اأجهزة  بني  للبيانات  والدائمة  واملرجمة  وامل�شتمرة 
البيانات متعددة  واأجهزة تخزين  الذاكرة  الومي�شية و�شرائح  الذاكرة  الذاكرة وبطاقات  املتعددة وبطاقات  الو�شائط  بطاقات 
الو�شائط واملاآخذ والبطاقات املزودة باأطاريف تو�شيل مرقمة والبطاقات املمغنطة و�شرائح خطوط الهواتف النقالة وبطاقات 
االت�شال الهاتفي و�شماعات االأذن و�شماعات االأذن التي تثبت على الراأ�س واالأجهزة االإلكرتونية املحمولة و/اأو التي حتمل باليد 
ال�شتقبال وتخزين وت�شغيل واإر�شال البيانات اأو ال�شوت اأو الو�شائط املتعددة اأو املقاطع ال�شمعية اأو املقاطع الب�شرية اأو املو�شيقى 
اأو غريها من  اأو الر�شوميات  اأو الن�شو�س  اأو الفيديو  اأو املقاطع ال�شمعب�شرية  اأو ال�شور  اأو الر�شوم  اأو ال�شور الفوتوغرافية 
البيانات؛ القوامي�س واملو�شوعات والكتب املرجعية املبا�شرة )القابلة للتنزيل(؛ املن�شورات املبا�شرة وت�شمل ال�شحف واملجالت 
)الدوريات( والكتب الهزلية واجلرائد )املن�شورات( والكتب واأدلة امل�شتخدم واملواد التوجيهية والتعليمية )القابلة للتنزيل(؛ 
واملو�شوعات  والقوامي�س  للتنزيل(  )القابلة  والتذاكر  والق�شائم  واملقاالت  وال�شور  الفوتوغرافية  وال�شور  املبا�شرة  املل�شقات 
والكتب املرجعية املبا�شرة؛ برجميات حا�شوب ملعاجلة الدفعات االإلكرتونية وحتويل االأموال من واإىل الغري؛ برجميات توثيق 
مبا�شرة وقابلة للتنزيل؛ برجميات وقواعد بيانات التحويل املبا�شرة مبا يف ذلك حتويل العمالت وحتويل القيا�شات؛ برجميات 
حا�شوب الأغرا�س مراقبة االت�شاالت املبا�شرة واملحادثات التي تتم يف غرف الدرد�شة واإ�شعار الغري مبحتواها؛ برجميات حا�شوب 
ملراقبة ا�شتخدام االأطفال الأجهزة احلا�شوب واالإنرتنت؛ برجميات حا�شوب تتعلق باحلماية املبا�شرة واالأمن املبا�شر؛ مالب�س 
وقائية لريا�شة ركوب الدراجات الهوائية؛ اأقفال )كهربائية( للدراجات الهوائية؛ قطع غيار وملحقات لكافة املنتجات املذكورة 
اأعاله؛ نظام مالحة باالأقمار ال�شناعية للدراجات الهوائية؛ نظام حتديد املواقع العاملي لال�شتخدام مع الدراجات الهوائية؛ 
اأجهزة حا�شوب لال�شتخدام مع الدراجات الهوائية؛ اأجهزة قيا�س الطاقة؛ اأجهزة حا�شوبية لقراءة العدادات عن بعد؛ عدادات 
ال�شم�س؛  اأحجبة  الريا�شية؛  النظارات  النظارات؛  ال�شرعة؛  عــدادات  الطاقة؛  عــدادات  امل�شافات؛  عــدادات  الهوائية؛  الدراجات 
للنظارات؛  عد�شات  للنظارات؛  اإطــارات  ال�شم�شية؛  للنظارات  علب  للنظارات؛  علب  ال�شم�شية؛  النظارات  الوقائية؛  النظارات 
اأ�شرطة للنظارات ال�شم�شية والنظارات؛ خوذات؛ خوذات راكبي الدراجات الهوائية؛ خوذات للوقاية يف حاالت الت�شادم؛ خوذات 
ريا�شية وقائية؛ حقائب ريا�شية للخوذات الوقائية؛ اأدوات ريا�شية الأغرا�س احلماية والوقاية؛ قفازات وقائية؛ اأحجبة؛ اأجهزة 
اأجهزة  الال�شلكي؛  اأجهزة  حلمل  علب  الال�شلكي؛  الأجهزة  غيار  قطع  الال�شلكي؛  الأجهزة  هوائيات  ات�شال؛  اأجهزة  ال�شلكي؛ 
الال�شلكي االإلكرتونية؛ اأجهزة الال�شلكي النقالة؛ ملحقات تثبيت الأجهزة الال�شلكي؛ اأجهزة اال�شتقبال واالإر�شال الال�شلكي؛ 
ال�شم�شية؛ قطع غيار  بالطاقة  التي تعمل  الال�شلكي  اأجهزة  للمركبات؛  الال�شلكي  اأجهزة  الال�شلكي؛  امل�شتقبل  املر�شل  اأجهزة 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :
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 با�شــم:  �شكاي انرتنا�شيونال ايه جي 
 وعنوانه: دام�شرتا�شيه 19، �شي ات�س-6301  ت�شوغ،  �شوي�شرا 

م(   رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )123( – )2012/11/29 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

واالأدوات  واالأجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
واالإ�شارة  واالت�شاالت  ال�شوت  ون�شخ  ال�شوت  وت�شجيل  والتليفزيون  والــراديــو  والقيا�س  الــوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�شرية 
واملراقبة )االإ�شراف( والتعليم؛ اأجهزة ت�شجيل الرامج التليفزيونية؛ اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ اأو ا�شتقبال ال�شوت 
اأو ال�شور اأو املحتوى ال�شمعب�شري؛ اأجهزة كهربائية واإلكرتونية لال�شتخدام يف ا�شتقبال البث بوا�شطة االأقمار ال�شناعية 
اأو البث االأر�شي اأو البث الكيبلي؛ اأجهزة التلفزيون؛ �شا�شات الكري�شتال ال�شائل )اإىل �شي دي( و�شا�شات البالزما؛ اأنظمة 
ال�شينما املنزلية؛ مكرات ال�شوت؛ ال�شماعات؛ اأجهزة الراديو؛ االأجهزة ال�شمعية و/اأو ال�شمعب�شرية الال�شلكية؛ االأجهزة 
االألعاب  يف  التحكم  اأجهزة  االألــعــاب؛  يف  التحكم  اأجهزة  بعد؛  عن  التحكم  اأجهزة  املحمولة؛  ال�شمعب�شرية  و/اأو  ال�شمعية 
ال�شفرات؛  فك  اأجهزة  على  ت�شتمل  التي  التلفزيوين  اال�شتقبال  اأجهزة  الال�شلكية؛  ال�شغرية  املفاتيح  لوحات  الال�شلكية؛ 
الكيبلي ذات  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجهزة  الرقمي؛  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجهزة  الكيبلي؛  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجهزة 
�شفرات  فك  يف  لال�شتخدام  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجهزة  ال�شخ�شي؛  الفيديو  م�شجالت  العايل؛  الو�شوح  تقنية 
وا�شتقبال البث بوا�شطة االأقمار ال�شناعية اأو البث االأر�شي اأو البث الكيبلي؛ اأجهزة لفك �شفرات االإ�شارات امل�شفرة وت�شمل 
اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتقبال التليفزيوين؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي التي ت�شتمل على اأجهزة فك 
ال�شفرات واأدلة امل�شاهدة التفاعلية؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي التي ت�شتمل على اأجهزة لفك ال�شفرات وم�شجالت 
ال�شفرات  فك  اأجهزة  على  ت�شتمل  التي  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجهزة  واالإذاعــيــة؛  التليفزيونية  الرامج  لت�شجيل 
وامل�شجالت التي ميكن برجمتها على نقل الت�شجيالت املحفوظة اإىل التخزين وكذلك حذف الت�شجيالت االأقدم؛ اأطباق 
ا�شتقبال االأقمار ال�شناعية؛ اأجهزة مانع ال�شجيج املنخف�س )اإل اإن بي(؛ عدادات االأقمار ال�شناعية؛ برجميات احلا�شوب 
التي متكن من البحث عن البيانات؛ برامج م�شفرة الأجهزة احلا�شوب وملعاجلة البيانات واالت�شاالت؛ الهواتف؛ الهواتف 
النقالة؛ اأجهزة امل�شاعد الرقمي ال�شخ�شي؛ اأجهزة املودم الهاتفية والال�شلكية؛ اأجهزة اال�شتقبال التلفزيوين التي ت�شتمل 
على اأجهزة فك ال�شفرات؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتخدام يف فك �شفرات وا�شتقبال البث بوا�شطة االأقمار 
ال�شناعية اأو البث االأر�شي اأو خط امل�شرتك الرقمي )دي اإ�س اإل( اأو االإنرتنت اأو غريها من اأ�شكال البث االإلكرتوين؛ اأجهزة 
فك �شفرات االإ�شارات امل�شفرة؛ الرامج التليفزيونية واالإذاعية امل�شجلة؛ الرامج امل�شجلة للبث اأو غريها من اأ�شكال االإر�شال 
على التليفزيون واالإذاعة والهواتف النقالة واأجهزة امل�شاعد الرقمي ال�شخ�شي وعلى اأجهزة احلا�شوب ال�شخ�شي؛ ت�شجيالت 
متعددة  االأقرا�س  م�شغالت  باليد؛  حتمل  التي  اأو  املحمولة  احلا�شوب  اأجهزة  املتعددة؛  الو�شائط  واأدوات  اأجهزة  الفيديو؛ 
اال�شتعماالت )دي يف دي(؛ اأجهزة احلا�شوب؛ اأجزاء احلا�شوب؛ اأجزاء واأجهزة واأدوات احلا�شوب الإر�شال وعر�س وا�شتقبال 
األعاب احلا�شوب التفاعلية  األعاب احلا�شوب االإلكرتونية؛  وتخزين والبحث عن املعلومات االإلكرتونية؛ برامج احلا�شوب؛ 
البيانات  بقواعد  االت�شال  من  متكن  التي  االت�شاالت  واأجــهــزة  احلا�شوب  برجميات  احلا�شوب؛  برجميات  االإلكرتونية؛ 
واالإنرتنت؛ برجميات احلا�شوب التي يتم احل�شول عليها من االإنرتنت؛ معدات نهاية ال�شبكة؛ اأجهزة الراوتر و/اأو املودم 
و/اأو اجلدار الناري و/اأو القنطرة ل�شبكات احلا�شوب ال�شلكية و/اأ الال�شلكية؛ برجميات احلا�شوب وبرامج احلا�شوب للتوزيع 
األعاب  اإىل ولال�شتخدام من قبل م�شاهدي القنوات التليفزيونية الرقمية مل�شاهدة و�شراء املنتجات واخلدمات؛ برجميات 
احلا�شوب وبرجميات اأحاجي احلا�شوب؛ األعاب الفيديو احلا�شوبية و/اأو االأحاجي املهياأة لال�شتخدام مع اأجهزة اال�شتقبال 
التليفزيوين وال�شا�شات التليفزيونية اأو مع �شا�شات الفيديو اأو مع �شا�شات احلا�شوب؛ برامج احلا�شوب للتليفزيون التفاعلي 
ولالألعاب و/اأو االأحاجي التفاعلية؛ اأجهزة الكرتونية مهياأة لال�شتخدام مع اأجهزة اال�شتقبال التليفزيوين يف لعب االألعاب؛ 
وملحقاته  وبرجمياته  احلا�شوب  اأجــزاء  من  تتاألف  التي  التفاعلية  الفيديو  األعاب  اأجهزة  االإلكرتونية؛  االألــعــاب  اأجهزة 
وحتديدا اأجهزة االألعاب االإلكرتونية واأجهزة التحكم يف االألعاب االإلكرتونية وبرجميات ت�شغيل اأجهزة التحكم يف االألعاب 
اإلكرتونية  اأجهزة  الفيديو؛  واألعاب  التفاعلي  احلا�شوب  الأجهزة  باليد  اأو حتمل  اإلكرتونية حممولة  اأجهزة  االإلكرتونية؛ 
حممولة اأو حتمل باليد ال�شتقبال وت�شغيل واإر�شال املو�شيقى واالأ�شوات وال�شور والن�شو�س واالإ�شارات واملعلومات والرموز؛ 
املن�شورات االإلكرتونية؛ االألعاب احلا�شوبية؛ األعاب الفيديو احلا�شوبية؛ �شا�شات الفيديو؛ اأجهزة عر�س الفيديو؛ االأ�شرطة 
واالأقرا�س واالأ�شالك املغناطي�شية؛ كا�شيتات ولفافات تخزين مهياأة لال�شتخدام مع االأ�شرطة اأعاله؛ الكا�شيتات واالأ�شرطة 
اال�شتعماالت  االأقرا�س متعددة  امل�شغوطة؛  االأقرا�س  امل�شجلة م�شبقاً؛  اأو  الفارغة  والب�شرية  ال�شمعية  التخزين  ولفافات 
اأو الفيديو؛ وحدات ذاكرة  اأ�شطوانات الفونوغراف؛ االأقرا�س التي ميكن قراءتها بالليزر لت�شجيل ال�شوت  )دي يف دي(؛ 
القراءة فقط واالأقرا�س امل�شغوطة والبطاقات واالأقرا�س وبطاقات الدوائر املدجمة وحامالت الذاكرة وو�شائط الت�شجيل 
وجميعها م�شجل عليها م�شبقا األعاب و/اأو اأحاجي الفيديو؛ البطاقات امل�شفرة؛ هوائيات ا�شتقبال اإ�شارة الراديو والتلفزيون؛ 
املو�شيقى واالأ�شوات ومقاطع الفيديو وال�شور والن�شو�س واملعلومات املقدمة من خالل �شبكات االت�شاالت و/اأو من خالل 
الت�شليم املبا�شر وعن طريق االإنرتنت و/اأو ال�شبكة العنكبوتية العاملية اأو غريها من �شبكات االت�شال؛ الت�شجيالت ال�شوتية 
و/اأو ال�شمعية التفاعلية؛ الت�شجيالت املو�شيقية و/اأو الفيديوية و/اأو ال�شوتية و/اأو ال�شمعية )القابلة للتنزيل( املقدمة من 
مواقع امللفات ذات االمتداد MP3 على االإنرتنت؛ م�شغالت ملفات اإم بي ثري، قارئات ملفات اإم بي ثري؛ م�شجالت و/اأو 
م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية؛ م�شجالت و/اأو م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية املحمولة؛ نغمات رنني 
اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  اأجهزة واأدوات لو�شل  الهاتف )القابلة للتنزيل(؛ 
اأجهزة واأدوات ال�شتقبال البث االإذاعي والتلفزيوين مبا يف ذلك ا�شتقبال البث الكيبلي والبث بوا�شطة االأقمار ال�شناعية 
والبث الرقمي؛ البطاقات الذكية؛ بطاقات االئتمان؛ بطاقات الوالء؛ اأجهزة اأو اأدوات �شوتية؛ حموالت؛ هوائيات؛ هوائيات 
واأدوات  اأجهزة  اأو جهاز عر�س خارجي؛  �شا�شة  املهياأة لال�شتخدام مع  الرتفيه  واأدوات  اأجهزة  ال�شوت؛  ا�شتقبال؛ مكرات 
الت�شوير  واأدوات  اأجهزة  ال�شينمائي؛  الت�شوير  اأفــالم  املمغنطة؛  اأو  امل�شفرة  االئتمانية  اأو  البنكية  البطاقات  االت�شال؛ 
و/اأو  الال�شلكية  االتــ�ــشــاالت  واأدوات  اأجــهــزة  البيانات؛  تخزين  واأدوات  ومــعــدات  اأجــهــزة  البيانات؛  حــامــالت  ال�شينمائي؛ 
اأجهزة  الكهربائية؛  ال�شمعب�شرية  اأو  ال�شور  و/اأو معاجلة  ال�شفرة  و/اأو فك  االإر�شال  و/اأو  البث  و/اأو  ال�شلكية  االت�شاالت 
واأدوات االت�شاالت الال�شلكية و/اأو االت�شاالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو االإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو 
ال�شمعب�شرية االإلكرتونية؛ اأجهزة ومعدات ن�شخ االأفالم؛ اأجهزة واأدوات االت�شاالت الال�شلكية و/اأو االت�شاالت ال�شلكية و/
اأو البث و/اأو االإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الكهربائية التي حتمل باليد؛ اأجهزة واأدوات 
اأو  ال�شور  معاجلة  و/اأو  ال�شفرة  فــك  و/اأو  االإر�ــشــال  و/اأو  البث  و/اأو  ال�شلكية  االتــ�ــشــاالت  و/اأو  الال�شلكية  االتــ�ــشــاالت 
ال�شمعب�شرية االإلكرتونية التي حتمل باليد؛ االألعاب التعليمية اأو الرتفيهية التفاعلية لال�شتخدام مع اأجهزة اال�شتقبال 
التلفزيوين واأجهزة الفيديو؛ الهواتف النقالة؛ اأفالم الر�شوم املتحركة؛ االأجهزة واملعدات الهاتفية؛ قطع غيار ولوازم لكافة 
املنتجات املذكورة اأعاله؛ النظارات ال�شم�شية وجرابات جلد حلمل الهواتف النقالة؛ املحتويات االإعالمية القابلة للتنزيل 
وت�شمل مقاطع الفيديو واالأفالم والرامج التلفزيونية واألعاب احلا�شوب واملو�شيقى وال�شور ونغمات االت�شال املقدمة من 
خالل االنرتنت اأو الكيبل اأو االإر�شال الال�شلكي اأو خدمة البث من خالل االأقمار ال�شناعية اأو البث االأر�شي؛ علب وحاويات 
MP3 واأجهزة تخزين  واأغطية حافظة وقطع غيار ولوازم لها وجميعها لال�شتخدام مع م�شغالت امللفات ذات االمتداد 
املو�شيقى واأجهزة تخزين الو�شائط وغريها من اأجهزة التخزين اال�شتهالكية؛ املعدات الكهربائية واالإلكرتونية واحلا�شوبية 
لالآالت التي ت�شتخدم يف تر�شيد وتوليد واال�شتخدام الفعال للحرارة واالإ�شاءة واملياه مبا يف ذلك املتحكمات الرمو�شتاتية 
واللوحات ال�شم�شية لتوليد الكهرباء واالأجهزة الفلطية ال�شوئية واخلاليا ال�شم�شية وكا�شفات احلركة؛ اأجهزة التحكم يف 
واالإلكرتونية  الكهربائية  املعدات  الطاقة؛  توليد  لرتبينات  التحكم  لوحات  االإ�ــشــاءة؛  يف  التحكم  اأجهزة  احلــرارة؛  درجــة 
واجلــزر  املــد  وطاقة  الكهرومائية  والطاقة  الرياح  طاقة  ذلــك  يف  مبا  البديلة  الطاقة  توليد  يف  لال�شتخدام  واحلا�شوبية 
والطاقة احلرارية االأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ معدات التحكم واملراقبة لال�شتخدام يف 
االأر�شية  احلرارية  والطاقة  واجلــزر  املد  وطاقة  الكهرومائية  والطاقة  الرياح  طاقة  ذلك  يف  مبا  البديلة  الطاقة  توليد 
املن�شورات  ذلك  يف  مبا  للتنزيل(  )القابلة  االإلكرتونية  املن�شورات  احليوي؛  والوقود  احليوية  والطاقة  ال�شم�شية  والطاقة 
احليوان  ورعــايــة  البيئة  وعلم  الطاقة  وتر�شيد  البيئة  على  احلــفــاظ  بــ�ــشــوؤون  املعنية  والن�شرات  واملــجــالت  االإلــكــرتونــيــة 
وم�شروعات الطاقة املتجددة والتي ت�شمل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية االأر�شية 
والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ اأجهزة ومعدات الأنظمة املراقبة بالدوائر التلفزيونية املغلقة؛ اأجهزة 
واأدوات ملراقبة االأمن ال�شخ�شي؛ اأجهزة واأدوات لرقابة ومراقبة االأمن املنزيل؛ اأجهزة االأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ معدات 
االأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ اأجهزة اإنذار االأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ معدات احلماية االإلكرتونية وت�شمل معدات ك�شف واإنذار 
احلريق ومعدات االإنذار من املت�شللني والل�شو�س ومعدات ك�شف احلركة؛ االأجهزة واالأدوات االإذاعية والهاتفية والتلفزيونية 
واالإ�شارية والكامريات واأجهزة واأدوات ر�شد وت�شجيل ال�شوت والفيديو واأجهزة واأدوات ن�شخ ال�شوت والفيديو وجميعها 
الأغرا�س التحكم والقيا�س عن بعد لالأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ اأنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة؛ ال�شا�شات؛ الكامريات؛ 
العد�شات الب�شرية؛ اأغطية للكامريات؛ الكامريات �شابقة التغليف؛ م�شجالت �شرائط الفيديو؛ برجميات مراقبة االأنظمة؛ 
اأجهزة املراقبة بالفيديو؛ كا�شفات؛ اأجهزة التحكم يف الدخول؛ قارئات؛ بطاقات التحكم يف الدخول املمغنطة اأو امل�شفرة؛ 
اأجهزة املراقبة؛ لوحات اإلكرتونية الإدارة ومراقبة اأجهزة االإنــذار؛ لوحات اأجهزة االإنــذار؛ كا�شفات ك�شر الزجاج؛ كا�شفات 
ال�شوت  خادمات  الرقمي؛  الفيديو  م�شجالت  الرقمي؛  ال�شوت  م�شجالت  الكربون؛  اأك�شيد  اأول  غــاز  كا�شفات  الــدخــان؛ 
الرقمي؛ خادمات الفيديو الرقمي؛ معدات االت�شاالت الكهربائية؛ معدات برجمة الر�شائل؛ معدات اال�شتدعاء الال�شلكي؛ 
اأجهزة  االأبــواب؛  اإلكرتونية لفتح  اأجهزة  الكهربائية؛  اأجهزة االإنذار  اأجهزة ومعدات االإنقاذ؛  اأنظمة االأقفال االإلكرتونية؛ 
اإلكرتونية للحماية؛ اأجهزة اإنذار �شد املت�شللني ومعدات مكافحة ال�شرقة؛ اأجهزة ك�شف املت�شللني؛ معدات ك�شف احلركة؛ 
اأجهزة التحكم االإلكرتونية؛ اأجهزة اإلكرتونية للتحكم يف ت�شغيل االآالت؛ اأجهزة للتحكم عن بعد يف ت�شغيل االآالت؛ اأجهزة 
حا�شوبية للتحكم يف ت�شغيل االآالت؛ معدات ال�شبكات االإلكرتونية؛ معدات االت�شاالت االإلكرتونية؛ اأجهزة برجمة الر�شائل؛ 
اأجهزة االأقفال االإلكرتونية؛ برجميات حا�شوب وبرجميات اأنظمة الت�شغيل واأجهزة ومكونات الإر�شال اأو ا�شتقبال اأو مواقتة 
اأو عر�س اأو تكوين ن�شخ احتياطية اأو مراقبة اأو التحكم اأو م�شاركة اأو ترميز اأو فك �شفرة اأو ت�شفري اأو الو�شول اأو الو�شول 
عن بعد اأو اإن�شاء اأو جتميع اأو تخزين اأو تاأمني اأو اإزالة اأو نقل اأو ن�شر اأو حتديد مواقع اأو تنظيم اأو بخالف ذلك ا�شتغالل 
اأو  اأو ال�شور الفوتوغرافية  اأو املو�شيقى  اأو املقاطع الب�شرية  اأو املقاطع ال�شمعية  اأو الو�شائط املتعددة  اأو ال�شوت  البيانات 
الر�شوم اأو ال�شور اأو املقاطع ال�شمعب�شرية اأو الفيديو اأو الن�شو�س اأو الر�شوميات اأو غريها من البيانات مبا يف ذلك عر 
البيانات وامللفات ور�شائل  واأجهزة ومكونات ملواقتة  الت�شغيل  اأنظمة  ات�شاالت عاملية؛ برجميات حا�شوب وبرجميات  �شبكة 
الريد االإلكرتوين وعناوين االت�شال والتقوميات وقوائم املهام والر�شائل الن�شية وال�شور واملو�شيقى واملقاطع ال�شمعية 
واملقاطع الب�شرية واملقاطع ال�شمعب�شرية والفيديو والن�شو�س والر�شوميات والرامج وغريها من املعلومات بني اأجهزة 
احلا�شوب واالأجهزة التي حتمل باليد وغريها من االأجهزة وبالعك�س؛ من�شات االت�شاالت التي متكن من املواقتة الفورية 
وامل�شتمرة واملرجمة والدائمة للبيانات بني اأجهزة احلا�شوب واالأجهزة التي حتمل باليد وغريها من االأجهزة وبالعك�س؛ 
بطاقات الو�شائط املتعددة وبطاقات الذاكرة وبطاقات الذاكرة الومي�شية و�شرائح الذاكرة واأجهزة تخزين البيانات متعددة 
النقالة  الهواتف  خطوط  و�شرائح  املمغنطة  والبطاقات  مرقمة  تو�شيل  باأطاريف  املــزودة  والبطاقات  واملــاآخــذ  الو�شائط 
الراأ�س واالأجهزة االإلكرتونية املحمولة و/اأو  وبطاقات االت�شال الهاتفي و�شماعات االأذن و�شماعات االأذن التي تثبت على 
التي حتمل باليد ال�شتقبال وتخزين وت�شغيل واإر�شال البيانات اأو ال�شوت اأو الو�شائط املتعددة اأو املقاطع ال�شمعية اأو املقاطع 
اأو  الن�شو�س  اأو  الفيديو  اأو  ال�شمعب�شرية  املقاطع  اأو  ال�شور  اأو  الر�شوم  اأو  الفوتوغرافية  ال�شور  اأو  املو�شيقى  اأو  الب�شرية 
الر�شوميات اأو غريها من البيانات؛ القوامي�س واملو�شوعات والكتب املرجعية املبا�شرة )القابلة للتنزيل(؛ املن�شورات املبا�شرة 
التوجيهية  امل�شتخدم واملواد  وت�شمل ال�شحف واملجالت )الدوريات( والكتب الهزلية واجلرائد )املن�شورات( والكتب واأدلة 
)القابلة  والتذاكر  والق�شائم  واملقاالت  وال�شور  الفوتوغرافية  وال�شور  املبا�شرة  املل�شقات  للتنزيل(؛  )القابلة  والتعليمية 
وحتويل  االإلكرتونية  الدفعات  ملعاجلة  حا�شوب  برجميات  املبا�شرة؛  املرجعية  والكتب  واملو�شوعات  والقوامي�س  للتنزيل( 
االأموال من واإىل الغري؛ برجميات توثيق مبا�شرة وقابلة للتنزيل؛ برجميات وقواعد بيانات التحويل املبا�شرة مبا يف ذلك 
حتويل العمالت وحتويل القيا�شات؛ برجميات حا�شوب الأغرا�س مراقبة االت�شاالت املبا�شرة واملحادثات التي تتم يف غرف 
ا�شتخدام االأطفال الأجهزة احلا�شوب واالإنرتنت؛ برجميات  الدرد�شة واإ�شعار الغري مبحتواها؛ برجميات حا�شوب ملراقبة 
)كهربائية(  اأقفال  الهوائية؛  الدراجات  ركوب  لريا�شة  وقائية  املبا�شر؛ مالب�س  واالأمن  املبا�شرة  باحلماية  تتعلق  حا�شوب 
للدراجات  ال�شناعية  باالأقمار  مالحة  نظام  اأعــاله؛  املــذكــورة  املنتجات  لكافة  وملحقات  غيار  قطع  الهوائية؛  للدراجات 
الــدراجــات  مع  لال�شتخدام  حا�شوب  اأجــهــزة  الهوائية؛  الــدراجــات  مع  لال�شتخدام  العاملي  املــواقــع  حتديد  نظام  الهوائية؛ 
الهوائية؛ اأجهزة قيا�س الطاقة؛ اأجهزة حا�شوبية لقراءة العدادات عن بعد؛ عدادات الدراجات الهوائية؛ عدادات امل�شافات؛ 
عدادات الطاقة؛ عدادات ال�شرعة؛ النظارات ؛ النظارات الريا�شية؛ النظارات الوقائية؛ النظارات ال�شم�شية؛ علب للنظارات؛ 
اأ�شرطة للنظارات ال�شم�شية والنظارات؛ خوذات؛ خوذات  اإطارات للنظارات؛ عد�شات للنظارات؛  علب للنظارات ال�شم�شية؛ 
راكبي الدراجات الهوائية؛ خوذات للوقاية يف حاالت الت�شادم؛ خوذات ريا�شية وقائية؛ حقائب ريا�شية للخوذات الوقائية؛ 
الأجهزة  هوائيات  ات�شال؛  اأجهزة  ال�شلكي؛  اأجهزة  اأحجبة؛  وقائية؛  قفازات  والوقاية؛  احلماية  الأغرا�س  ريا�شية  اأدوات 
الال�شلكي؛ قطع غيار الأجهزة الال�شلكي؛ علب حلمل اأجهزة الال�شلكي؛ اأجهزة الال�شلكي االإلكرتونية؛ اأجهزة الال�شلكي 
الال�شلكي؛  امل�شتقبل  املر�شل  اأجهزة  الال�شلكي؛  واالإر�شال  اال�شتقبال  اأجهزة  الال�شلكي؛  الأجهزة  تثبيت  ملحقات  النقالة؛ 

اأجهزة الال�شلكي للمركبات؛ اأجهزة الال�شلكي التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية؛ قطع غيار وملحقات لكافة ما تقدم. 

 9  الواقـعة بالفئة: 
 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  

 تنـــازل رقم :1 
  ا�شم مالك العالمة: �شكاي اآي بي انرتنا�شيونال ليمتد 

�شكاي انرتنا�شيونال ايه جي   ا�شم املتنازل له :  
 مهـنته:�شركة 

 جن�شيته: �شوي�شرا 
 عنوانه وحمل اإقامته: دام�شرتا�شيه 19، �شي ات�س-6301  ت�شوغ،  �شوي�شرا 

 تاريـخ انتـقال امللكية:2013/09/23 
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/11/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

العدد 10937 بتاريخ 2013/11/5   

قا�سم خان لل�سيانة العامة ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله )قا�شم خان لل�شيانة العامة 
ذ م م( يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعالن،  تاريخ  من 

باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإعـــالن ت�سفيــة �سركـة

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة البري ابيال
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ABELA ابيال 

املودعة بالرقم:187876       بتاريخ:2013/3/5 م
با�شــم:�شركة البري ابيال

وعنوانه:جزيرة ابوظبي ، �شارع زايد االول ، �س.ب:143 ، هاتف : 0558994532 ، فاك�س: 026674675
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�شترياد.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن ABELA باللون اال�شفر على ميينه ورقة �شجر ب�شكل مميز بااللوان 

البنف�شجي واالبي�س وكلمة ابيال باللون اال�شفر وال�شكل على خلفية بي�شاء .  
اال�شــرتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
 Auto-Truck :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 182941    بتاريخ :04  / 2012/12
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  20م

باإ�شــم: اأوتو التجارية املتحدة )�س.م.م (. وعنوانه: جبل على - دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات …

الزيوت وال�شحوم التي ت�شتخدم يف ال�شناعة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�شتخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مبا يف ذلك  وامت�شا�شها،  االأتربة  ت�شتخدم لرت�شيب  التي  امل�شتح�شرات  الت�شحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية )اخلا�شة باإدارة املحركات( ومواد االإ�شاءة، �شموع االإ�شاءة بجميع اأنواعها وفتائل االإ�شاءة.

الواقـعة بالفئة :   )04(
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن �شكل واأحرف ’ ال�شكل يتمتل فى اإطار خارجى ل�شيارة نقل ثقيل  لونه 
اأ�شود مر�شوم ب�شكل هند�شى مميز’ يوجد فى الغالف الداخلى لالإطار خلفية باللون االأزرق الغامق حماطة 
بخط ا�شفر دائرى رفيع، مر�شوم عليها �شكل م�شب  )حمقن( باللون االأ�شفر ذو فتحتني ، الفتحة ال�شفلى 
 A(( حيث يوجد حرف ، )شاقط منها نقطة على �شكل ر�شم باللون ال�شفر’ وهى اإيحاء لنقطة زيت )املنتج�
مكتوب باللون االأبي�س على ي�شار الر�شم ،وحرف )T(على ميني الر�شم ب�شكل مميز، وحتت ال�شكل يكتب ا�شم 

العالمة باللغة االتينية )  Auto - Truck   (  وباللون االزرق وب�شكل مميز ، كما هو مو�شح بال�شكل.
 اال�شــرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1061 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ با�شم عبداحلميد �شعبان اجلن�شية: م�شر  مدعي عليه: منى عبداهلل حممد 
علي ال�شام�شي واخرون اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
اجلن�شية:  ال�شام�شي  علي  حممد  عبداهلل  ورثة  اعالنه/  املطلوب  درهم     40000
باعالن  ن�شرا  الورثة  ن�شرا.  عليهم  املدعى  اعالن  بالن�شر)العادة  عنوانه:  االمارات 
واحد/ ايفا�س ميالجن- االمارات/ فاطمة عبداهلل علي ال�شام�شي- االمارات /موزة 
ال�شام�شي  علي  حممد  عبداهلل  اليازية   / االمارات  ال�شام�شي-  علي  حممد  عبداهلل 
حممد  عبداهلل  منى  ال�شام�شي-االمارات/  علي  حممد  عبداهلل  مرمي  االمارات/   -
علي ال�شام�شي - االمارات/ �شاحله عبداهلل حممد علي ال�شام�شي-االمارات/ هدى 
عبداهلل حممد علي ال�شام�شي - االمارات/ نعيمة عبداهلل حممد علي ال�شام�شي - 
ال�شام�شي - االمارات/ علياء عبداهلل حممد  االمارات /عائ�شة عبداهلل حممد علي 
علي ال�شام�شي- االمارات /�شيخة عبداهلل حممد علي ال�شام�شي- االمارات/   حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/7 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

فقدان جواز �سفرت
حممد  رانيا  املدعو/  فقد 
بــابــكــر حــمــد - الــ�ــشــودان 
�شفره  -جـــواز  اجلن�شية   
 )211860( رقـــــــــــم   
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
االتـــ�ـــشـــال بــتــلــيــفــون رقــم 

   050/7637315

فقدان جواز �سفرت
فـــــقـــــد املــــــــدعــــــــو/ خــــالــــد 
بري  ال�شامى  خــري  حممد 
قـــدار    - لبنان اجلن�شية   
ـــــفـــــره رقـــــم    ـــــش -جـــــــــــــــواز �
)1240299( من يجده 
بتليفون  االتــ�ــشــال  عــلــيــه 
رقم 050/4447393   

فقدان �سهادة ا�سهم
فـــقـــدت املـــــدعـــــوة/ مــــــوزة خـــلـــفـــان �ــشــعــيــد 
البلو�شي- اماراتية اجلن�شية- �شهادة ا�شهم 
�شادرة من مــزارع ابقار العني من يجدها 

عليه االت�شال برقم 050/6220400
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الفجر الريا�ضي

ت�ست�سيفها مملكة البحرين الأ�سبوع املقبل

اعتماد جدول اأعمال اجتماعات تنفيذي الأوملبية اخلليجية واللجان التنظيمية
الجتماعات تبحث لوائح الألعاب الريا�سية وال�ساطئية والتعاون مع الأردن واملغرب

نـــادي تـــراث الإمـــارات يطلــق مو�سمـــه اجلديـــد للقــدرة اجلمعـــة املقـبـــــل

اأدما واملعهد البرتويل واأدجاز يف �سدارة بطولة �سركات اأدنوك

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

اعتمدت االأمانة العامة بدول جمل�س التعاون 
اخلليجي جدول اعمال اجتماع املكتب التنفيذي 
الــثــامــن والــ�ــشــبــعــون لــروؤ�ــشــاء الــلــجــان االأوملــبــيــة 
التن�شيق  جلنة  واجتماع   ، الت�شاوري  واالجتماع 
الـم�شرتك  االجــتــمــاع  بــاالإ�ــشــافــة اىل  واملــتــابــعــة، 
الـــثـــاين عــ�ــشــر بـــني املــكــتــب الــتــنــفــيــذي وروؤ�ـــشـــاء 
والذي  الريا�شية،  لالألعاب  التنظيمية  اللجان 
من  الفرتة  خالل  البحرين  مملكة  ت�شت�شيفها 
جدول  ويت�شمن  املقبل.  نوفمر   11 لغاية   9
التنفيذي لروؤ�شاء اللجان  اأعمال اجتماع املكتب 
االأوملبية  اللجنة  مالحظات  مناق�شة  االأوملــبــيــة 

القطرية ب�شاأن حم�شر اجتماع املكتب التنفيذي 
الــ�ــشــابــع والـــ�ـــشـــبـــعـــون، واملـــو�ـــشـــوعـــات اخلــا�ــشــة 
وا�شتعرا�س  ال�شلة،  لــكــرة  التنظيمية  باللجنة 
تفعيل  ب�شاأن  العمانية  االأوملبية  اللجنة  خطاب 
ال�شئون  ومالحظات  ال�شباب،  وفعاليات  اأن�شطة 
العمل  لــوائــح  على  الــعــامــة  بــاالأمــانــة  القانونية 
امل�شرتك يف املجال الريا�شي، وا�شتعرا�س لوائح 
االألــعــاب  دورة  ولــوائــح  الريا�شية  االألــعــاب  دورة 
ال�شاطئية، ومناق�شة ا�شتعدادات قطر ال�شت�شافة 
التعاون  وبحث  الثانية،  ال�شاطئية  االألعاب  دورة 
بني جمل�س التعاون واململكة االأردنية الها�شمية 
جــائــزة  مناق�شة  �شيتم  كــمــا  املــغــربــيــة.  واملــمــلــكــة 
اللجنة التنظيمية املميزة، ونوع االأغذية املقدمة 

يف الــقــريــة الــريــا�ــشــيــة بــــالــــدورات اخلــلــيــجــيــة، 
واالإطالع على قرارات املجل�س الوزاري يف دورته 
لالألعاب  التنظيمية  اللجان  وخطط   127 الـــ 
املــنــظــمــة  واأنــ�ــشــطــة   ،2013 لـــعـــام  الــريــا�ــشــيــة 
االإقــلــيــمــيــة ملــكــافــحــة املــنــ�ــشــطــات لــــدول اخلليج 
واليمن، ومناق�شة طلب وزراء ال�شباب والريا�شة 
اإمكانية  ب�شاأن  والع�شرين  ال�شابع  اجتماعهم  يف 
اإحلاق جلنة الريا�شة للجميع باملكتب التنفيذي، 
ح�شور  يف  امل�شاركة  على  االأع�شاء  الــدول  وحــث 
الدويل  التاأ�شي�شية لالإحتاد  العمومية  اجلمعية 
اللــتــقــاط االأوتـــــــاد بــ�ــشــلــطــنــة عـــمـــان، ومــنــاقــ�ــشــة 
ملف االجتماع امل�شرتك واأخــرياً ما ي�شتجد من 

اأعمال.

اأمــــا جــــدول اأعـــمـــال االجــتــمــاع املــ�ــشــرتك الــثــاين 
عــ�ــشــر بـــني املــكــتــب الــتــنــفــيــذي وروؤ�ــــشــــاء الــلــجــان 
الــتــنــظــيــمــيــة فـــاإنـــه يــتــ�ــشــمــن مــنــاقــ�ــشــة الــلــوائــح 
ت�شمل  والتي  التعاون  جمل�س  لــدول  الريا�شية 
لـــوائـــح الــعــمــل املــ�ــشــرتك يف املـــجـــال الــريــا�ــشــي، 
جمل�س  لـــدول  الريا�شية  االألــعــاب  دورة  الئــحــة 
لدول  الريا�شية  االألــعــاب  دورة  الئحة  التعاون، 
واملــوازنــات  اخلطط  ومناق�شة  الــتــعــاون،  جمل�س 
اخلا�شة باللجان التنظيمية لالألعاب الريا�شية، 
وزيادة الدعم املايل اخلا�س باللجان التنظيمية، 
للريا�شة  التعاون  و�شرح مواعيد جائزة جمل�س 
التنظيمية  اللجنة  جــائــزة  ومناق�شة  والــبــيــئــة، 
امل�شرتك  العمل  باأجهزة  االت�شال  ودليل  املميزة 

يف املــجــال الــريــا�ــشــي، وا�ــشــتــعــرا�ــس مــالحــظــات 
مدير اإدارة الريا�شة باالأمانة العامة، واقرتاحات 

ما  واأخـــــرياً  التنظيمية،  الــلــجــان  وا�ــشــتــفــ�ــشــارات 
ي�شتجد من اأعمال.

�شلطان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زايــد  بن 
نادي  الدولة رئي�س  ال�شمو رئي�س 
تراث االإمارات..يطلق النادي يوم 
اجلــديــد  مو�شمه  املــقــبــل  اجلــمــعــة 
يف   2014  2013 لــــلــــقــــدرة 
قــريــة بــوذيــب الــعــاملــيــة لــلــقــدرة يف 
مدينة اخلتم ب�شباق  كاأ�س العني 
مدى  على  ال�شباق  يقام   . للقدرة 
مع  والتن�شيق  بــالــتــعــاون  يــومــني 
اإحتاد االإمارات للفرو�شية. وياأتي 
احلدث الريا�شي يف �شوء حر�س 
على  النادي  رئي�س  �شمو  واإهتمام 
تطوير امل�شروع الوطني الذي وجه 
به قبل �شنوات والرامي اإىل تاأهيل 
مــزيــد مــن الــفــر�ــشــان والــفــار�ــشــات 
املدار�س  وطلبة  وال�شباب  النا�شئة 
مــن الــهــواة ومـــد ريــا�ــشــة الــقــدرة 
والتحمل بدماء جديدة كل فرتة 
لــغــايــات املــحــافــظــة عــلــى تــقــالــيــد 
العربية  الريا�شة  هــذه  ومــفــردات 
االأجيال  عر  وتوا�شلها  االأ�شيلة 
االأول  الــيــوم  بــرنــامــج  . ويــنــطــلــق 
للقدرة يف  العني  كاأ�س  �شباق   من 
اجلمعة  يــوم  �شباح  من  ال�شاد�شة 

املقبل بالفح�س البيطري للخيول 
املــ�ــشــاركــة يف الــ�ــشــبــاق الــتــاأهــيــلــي 
ملــ�ــشــافــة 80 كــيــلــومــرتا يــلــي ذلــك 
اإنطالق فعاليات ال�شباق التاأهيلي 
مل�شافة 80 كيلومرتا اأي�شا �شمن 
ثــــــالث مــــراحــــل بـــعـــدهـــا تــنــطــلــق 
مل�شافة  التاأهيلي  ال�شباق  فعاليات 
مــرحــلــة  �ــشــمــن  كـــيـــلـــومـــرتا   40
اليوم الثاين  اأما برنامج   . واحــدة 
ال�شبت  �شباح  فيبداأ  ال�شباق  مــن 
املقبل من خالل عمليات الفح�س 
الــبــيــطــري لــلــخــيــول املــ�ــشــاركــة يف 
ــبــاق الــتــاأهــيــلــي ملــ�ــشــافــة 80  الــ�ــش
كـــيـــلـــومـــرتا  جنـــمـــة واحـــــــدة يــلــي 
ذلـــــك اإنـــــطـــــالق الـــ�ـــشـــبـــاق �ــشــمــن 
ثــــالث مــــراحــــل. ويــتــيــح الــ�ــشــبــاق 
امل�شاركة  واال�شطبالت  للفر�شان 
لهذه  كافة  الدولية  ال�شباقات  يف 
الـــفـــئـــة حـــيـــث يـــعـــتـــر مـــــن اأهـــــم 
فعاليات �شباق كاأ�س العني للقدرة. 
يف  املنظمة  العليا  اللجنة  وذكـــرت 
بوذيب  مرافق  جهزت  بيانها..اأنه 
ال�شباقات  الإطـــالق  متهيدا  كــافــة 
اأنه  الثالثة..مو�شحة  التاأهيلية 
مت جتــهــيــز املـــركـــزيـــن االإعـــالمـــي 

دخــول وخــروج  وبــوابــات  واالإداري 
الـــعـــيـــادة  اإىل  اإ�ــــشــــافــــة  اخلــــيــــول 
الــبــيــطــريــة و مــنــطــقــة الــفــحــ�ــس 
البيطري وم�شارات ال�شباقات مبا 
وفئات  ال�شباقات  وعـــدد  يتنا�شب 
الطاحمني  واأعــمــارهــم  امل�شاركني 
ثم  ومــن  جــديــدة  مل�شافات  للتاأهل 
دخــــول عـــامل الــ�ــشــبــاقــات الــكــبــرية 
 100 مبــــ�ــــشــــافــــة  تــــــبــــــداأ  الـــــتـــــي 
كيلومرت. ورحبت اللجنة املنظمة 
يف بامل�شاركني يف ال�شباق واأ�شحاب 
اال�ــشــطــبــالت الــعــامــة واخلــا�ــشــة 
واأنـــديـــة الــفــرو�ــشــيــة وكــبــار مــالك 
الذين  الدولة  يف  اخليول  ومربي 
يــــعــــززون بــ�ــشــراكــتــهــم املــخــلــ�ــشــة 
مـــع الــــنــــادي جنــــاح هــــذا املــ�ــشــروع 
بالتايل  يعزز  الكبري مما  الوطني 
حتظى  التي  الريا�شة  هذه  مكانة 
بدعم خا�س من القيادة احلكيمة 
وبدعم من �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
اآل نهيان الذي يويل ريا�شة  زايد 
الـــقـــدرة ونــ�ــشــاطــات قــريــة بــوذيــب 
�شعار  لتحقيق  ورعاية  اهتمام  كل 
ترفعه منذ  الذي  الفر�شان  خالق 

. اإن�شائها مطلع عام 2004 

العاملة  اأدمـــا  �شركة  بطولة  مباريات  توا�شلت 
جمموعة  لفرق  القدم  كــرة  ل�شباعيات  الثامنة 
�شركات برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(،والتي 
منظم  العاملة  اأدمــا  �شركة  فريق  تاأهل  �شهدت 
البطولة للدور الثاين بفوزه علي فريق فريتيل 
5-1 و�شجل الدما حمود احلمودي وعبد الرحيم 

مزبار )هدفني( وحممد الطنيجي هدفا و�شجل 
املجموعة  نف�س  فــالح جوهر ويف  هــدف فريتيل 
اأدكو  �شركة  ال�شائع فريق  بدل  الوقت  تعادل يف 
البرتولية  االإنــ�ــشــاءات  فــريــق  االأنــفــ�ــس مــع  ب�شق 
بـــهـــدفـــني لـــكـــل فـــريـــق بـــعـــد طـــــرد العـــبـــني مــن 
االإن�شاءات الذي قدم مباراة قوية ليجدد التعادل 

للتاأهل وقد �شجل لالإن�شاءات حممد  ادكــو  اأمــل 
لفريق  �شجل  ،فيما  احلو�شني  وحممد  جمــذوب 
ادكـــو عــبــداهلل الــكــنــدي العــب الــظــفــرة وبانتهاء 
 9 بر�شيد  املجموعة  ادمــا  فريق  ت�شدر  اجلولة 
نقاط دون هزمية ولفرتيل 6 نقاط ولالإن�شاءات 
بـــدون ر�شيد  وتــوتــال  الــبــرتولــيــة وادكــــو نقطة 

�شاد�شا .
الذي  ال�شاحق  الفوز  الثانية  املجموعة  و�شهدت 
اأدنــوك  فريق  علي  البرتويل  املعهد  فريق  انزله 
لــلــتــوزيــع بــنــتــيــجــة 9-2 ممـــا كــفــل لـــه �ــشــدارة 
املجموعة الثانية والتاأهل مبكرا وهو يوجه اإنذار 
لفرق البطولة ،وقد �شجل للمعهد ح�شني خوري 

البلو�شي )هدفني( وهدفا  واإ�شماعيل  اأهداف   4
لكل من عمرو جراده وحممد القا�شي وا�شتحق 
جنــومــيــة املـــبـــاراة العـــب املــعــهــد ر�ــشــا احلــمــامــي 
و�شجل لفريق التوزيع حممد احلو�شني وحممد 
بروج  فريق  حقق  الثانية  املباراة  احلــمــادي..ويف 
)ب( مــفــاجــاأة الــلــيــلــة بــفــوزه عــلــي فــريــق ا�ــشــنــاد 

لــروج  �شجل  وقــد  بالتاأهل  اأملها  لتجدد   2-3
امل�شعبي  وعلي  )هدفني(  احلمادي  خليفة  )ب( 
هدفا و�شجل لفريق اإ�شناد ا�شرف الذهبي واأحمد 
البطولة  و�شيف  الــفــريــق  اأمـــل  لي�شعف  جمعه 
اجلولة  مباريات  ختام  ومع  التاأهل  من  املا�شية 
املجموعة  �شدارة  البرتويل  املعهد  فريق  يعتلى 

احلق ليل اخل�شارة االوىل ب�شيفه موناكو يف الدوري الفرن�شي 
لكرة القدم هذا املو�شم عندما تغلب عليه 2-�شفر على ملعب 
الثانية  املرحلة  ختام  يف  متفرج  الــف   38 وامــام  بيار-موروي 

ع�شرة.
وتابع ليل نتائجه الرائعة يف االونة االخرية وحقق فوزه الرابع 
على التوايل لريتقي اىل املركز الثاين بر�شيد 26 نقطة بفارق 

نقطة واحدة امام موناكو الذي تراجع اىل املركز الثالث.
�شجل  الــذي  رو  نــوالن  بانت�شاره اىل مهاجمه  ويدين موناكو 
الهدفني يف الدقيقتني 27 ب�شربة راأ�شية من م�شافة قريبة، 
و71 من متريرة على طبق من ذهب من ريو مافوبا تابعها 

تــاألــق حــار�ــس  ب�شهولة داخـــل املــرمــى اخلــــايل، بــاال�ــشــافــة اىل 
مرماه  اأنقذ  الــذي  اينياما  فن�شنت  النيجريي  الــدويل  مرماه 
للمهاجم  بت�شديه النفرادات كثرية  اأهــداف حمققة عدة  من 
الدويل الكولومبي راداميل فالكاو غار�شيا واميانويل ريفيري 

ويانيك-فرييرا كارا�شو.
وعزز نانت موقعه يف املركز الرابع بتعادله مع م�شيفه مونبلييه 

1-1 على ملعب المو�شون وامام 15 الف متفرج.
وكــــــان نـــانـــت الـــــبـــــادىء بــالــتــ�ــشــجــيــل عــــر الـــ�ـــشـــربـــي فــيــلــيــب 
القمر  جـــزر  مــن  بــكــار  جــمــال  واأدرك   ،)22( ديــوردوفــيــتــ�ــس 

والفرن�شي اجلن�شية، التعادل يف الدقيقة 90.

ورفع نانت ر�شيده اىل 20 نقطة مقابل 13 ملونبلييه ال�شاد�س 
ع�شر.

2-1 على ملعب  بــوردو فوزا ثمينا على م�شيفه ني�س  وحقق 
راي وامام 13 الف متفرج.

 ،31 الدقيقة  يف  لبوردو  التقدم  �شريتيت�س  غريغوري  ومنح 
وا�شاف البولندي لودوفيك اوبرانياك الثاين يف الدقيقة 59، 
قبل اأن يقل�س الكرواتي داريو كفيتانيت�س الفارق يف الدقيقة 

77 من ركلة جزاء.
بفارق  نقطة   17 بر�شيد  التا�شع  املــركــز  اىل  بـــوردو  وارتــقــى 

االهداف امام ني�س الذي تراجع اىل املركز احلادي ع�شر.

رئي�س بايرن ميونيخ اأمام الق�ساء بطولة فرن�سا: ليل يلحق اخل�سارة الأوىل مبوناكو وينتزع منه الو�سافة
لــالإدالء  املحاكم  اأمـــام  املقبل  مــار�ــس  هويني�س، يف  اأويل  االأملـــاين،  ميونيخ  بــايــرن  نــادي  رئي�س  مثل 
باأقواله ب�شاأن اتهامه بالتهرب ال�شريبي، ح�شبما اأعلن الق�شاء البافاري االثنني وقد قبلت املحكمة 
االقليمية مبيونخ االتهام املوجه من جانب االدعاء لهويني�س، لتبداأ هكذا اإجراءات مقا�شاته التي 
�شت�شمل مبدئيا اأربع جل�شات �شيجري خاللها ا�شتجواب اأربعة �شهود وكان هويني�س قد تقدم مطلع 
العام اجلاري ببالغ ذاتي اأخطر ال�شلطات من خالله عن امتالكه ح�شابا م�شرفيا �شريا فى �شوي�شرا، 
اأملانيا اجراء  اأمام الق�شاء وميثل البالغ الذاتي يف  اآمال ان يتفادى من خالل هذا االجراء مثوله 
ميكن املتهرب من ال�شرائب من تفادي اخل�شوع للمحاكمة، نظري �شداد ما تراكم عليه من �شرائب 

وفوائدها اإىل جانب دفع غرامة.
بفتح  ال�شلطات  لقيام  �شابقا  تقدميه  يكون  وان  كامال  الذاتي  البالغ  يكون  ان  يتطلب  هذا  ان  اإال 
من  التهرب  من  �شوي�شرا  يف  ح�شابه  عر  متكن  ميونيخ  بايرن  نــادي  رئي�س  ان  ويعتقد  حتقيقات 

�شرائب بقيمة 3.2 ماليني يورو.
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ا�شقطبت منطقة امل�شجعني لبطولة 
كاأ�س العامل حتت 17 �شنة، والتي 
تقع على كورني�س اأبوظبي الرائع، 
اأن  زائـــر منذ   80000 اأكـــر مــن 
 17 يف  للجمهور  اأبــوابــهــا  فتحت 
اأكر احتفالية  اأكتوبر مع انطالق 

كروية ت�شت�شيفها االإمارات.
تــتــيــح مــنــطــقــة املــ�ــشــجــعــني فــر�ــشــة 

رائــــعــــة لــلــجــمــيــع لـــلـــمـــ�ـــشـــاركـــة يف 
العامل  كــاأ�ــس  ببطولة  االحــتــفــاالت 
االإمــــارات  17 �شنة يف دولـــة  حتــت 
�شعادة  البطولة،  مــديــر  عــر  وقــد 
حمـــمـــد بـــــن بــــــــدوه عـــــن غــبــطــتــه 
بروؤية منطقة امل�شجعني وهي تعج 
باحلركة والن�شاط من قبل ع�شاق 
الـــكـــرة يف الــــدولــــة: نــحــن جــمــيــعــاً 

واملتعة  املــرح  لــروؤيــة  للغاية  �شعداء 
امل�شجعني  منطقة  حققتها  الــتــي 
على كورني�س اأبوظبي لع�شاق الكرة 
يف االإمــــــــارات خــــالل االأ�ــشــبــوعــني 
اأ�شبوع  اأمامنا  يــزال  مــا  املا�شيني. 
اآخـــر عــلــى اخــتــتــام الــبــطــولــة، واأود 
هنا اأن اأحث اجلميع على احل�شور 
اإىل منطقة امل�شجعني للم�شاركة يف 

احتفاليات بطولة كاأ�س العامل .
اأن�شطة  امل�شجعني  منطقة  تــقــدم 
العرو�س  مــن  للجميع،  وفعاليات 
احلــــيــــة ملــــبــــاريــــات بـــطـــولـــة كـــاأ�ـــس 
واالأن�شطة  �شنة،   17 حتت  العامل 
املــلــيــئــة بــاملــتــعــة واحلـــيـــويـــة مــثــل 
األــــعــــاب الـــتـــ�ـــشـــديـــد، ومـــلـــعـــب كـــرة 
الـــقـــدم املــ�ــشــغــر، ولــعــبــة فـــوزبـــول 

بــاحلــجــم الــطــبــيــعــي، واالأهــــــم من 
ذلـــــك، الــفــر�ــشــة لــلــحــ�ــشــول على 
مباريات  حل�شور  املجانية  التذاكر 
والنهائي  النهائي  ن�شف  الدورين 
اأبـــوظـــبـــي ودبـــــي وعــــــالوة على  يف 
ذلــــك، تــقــوم �ــشــركــة كــيــا، الــ�ــشــركــة 
ال�شريكة للفيفا، واجلهات الوطنية 
الداعمة، بنك اخلليج االأول، وهيئة 

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة، و�شركة 
هدايا  بتقدمي  للمطارات  اأبوظبي 
رائــعــة ويــومــيــة لــلــزوار يف منطقة 

امل�شجعني.
واأ�ــشــاف بــن بـــدوه: لقد اأردنـــا من 
امل�شجعني  مــنــطــقــة  اإنــ�ــشــاء  خـــالل 
جــمــع خمــتــلــف اجلـــالـــيـــات املــحــبــة 
لـــكـــرة الــــقــــدم مــــن جــمــيــع اأنـــحـــاء 

الدولة لين�شموا اإلينا يف االحتفال 
بالبطولة الكروية املتميزة. ونحن 
ناأمل اأن نرى االآالف من امل�شجعني 
واالأ�ــــشــــر يــحــ�ــشــرون لــال�ــشــتــمــتــاع 
البطولة  اقـــرتاب  مــع  بالفعاليات 

من مراحلها النهائية. 
ميكن لالأ�شدقاء واالأ�شر االن�شمام 
احتفاالتهم  يف  الــكــرة  عــ�ــشــاق  اإىل 

بــالــبــطــولــة يف هــــذا االأ�ـــشـــبـــوع من 
مــنــطــقــة  اإىل  الـــــتـــــوجـــــه  خــــــــالل 
منت�شف  وحــتــى  يــومــيــاً  امل�شجعني 
ليل 8 نوفمر. وتفتح االأبواب من 
الرابعة م�شاًء وحتى احلادية ع�شرة 
لياًل من ال�شبت اإىل االأربعاء، ومن 
الرابعة م�شاًء وحتى منت�شف الليل 

اأيام اخلمي�س واجلمعة.

اأنـــه ال يــوجــد حـــدود لل�شغف بكرة  يــقــال دائــمــاً 
اأنــنــا ال منــل مــن قــــراءة الف�شول  الـــقـــدم، بــيــد 
اجلديدة يف ق�شة هذا احلب، وال تنتهي اأ�شباب 
واحــد  الــفــورمــوال  مت�شابق  كـــان  وقـــد  ده�شتنا 
املك�شيكي �شريخيو ت�شيكو برييز، اآخر �شخو�س 
وجــوده  ا�شتغل  حيث  املمتعة،  ال�شغف  ق�ش�س 
يف اأبــــو ظــبــي لــلــمــ�ــشــاركــة يف اجلـــائـــزة الــكــرى، 
نهائيات  يف  امل�شارك  بالده  منتخب  بزيارة  وقام 
كــاأ�ــس الــعــامل حتــت 17 �شنة االإمــــارات 2013 

.FIFA
املــحــرتف عــن زيـــارة كتيبة  املت�شابق  يــتــوان  ومل 
الذهبي  املربع  موقعة  على  املقبلة  الرتيكولور 

�شد االأرجــنــتــني رغــم االإجــهــاد والــعــيــاء ب�شبب 
�شباق االإمارات العربية املتحدة الطويل و املعقد 
على حد قوله، والذي جاء فيه يف املركز التا�شع، 
اإىل عا�شمة  ال�شفر  وحتمل يف �شبيل ذلك عناء 
البالد. ويعد برييز واحداً من ع�شاق كرة القدم 
اإحـــــدى مـــراحـــل حياته  احلــقــيــقــيــني، وكــــان يف 
�شباقات  عن  االإبتعاد  من  اأدنــى  اأو  قو�شني  قــاب 
مع  امل�شتديرة  ال�شاحرة  واحـــرتاف  الــ�ــشــيــارات، 

فريق اأمريكا املك�شيكي.
اإىل  و�شوله  عند  املك�شيكي  ال�شرعة  جنم  وقــال 
اأجل  القدوم من  اإهــدار فر�شة  اأرد  الفندق: مل 
حتيتهم وتهنئتهم وكي اأمتنى لهم حظاً �شعيداً 

وجــدت  حيث  البطولة  نهائي  ن�شف  مــبــاراة  يف 
نــفــ�ــشــي يف هـــــوؤالء الــفــتــيــان بــحــكــم اجــتــهــادهــم 

وطموحهم الكبريين. 
FIFA. ووا�شل يف مقابلة ح�شرية مع موقع
com اأعطاين هوؤالء الفتيان حلم االإنت�شار يف 
جميع امل�شابقات والرغبة يف ذلك. لقد قلت لهم 
اأن كل ت�شحياتهم لن تذهب �شدى، الأنهم لي�شوا 
وحدهم، ونحن نقف اإىل جانبهم. ويعتقد بع�س 
اأمــر ممتع،  العامل  كاأ�س  امل�شاركة يف  اأن  ال�شباب 
لــكــن ذلــــك يــفــرت�ــس جـــهـــداً كـــبـــرياً ويــقــتــ�ــشــي 
االإبــتــعــاد عــن املــنــزل لــفــرتات طــويــلــة مــن اأجــل 
هذه  اأعرف  امل�شابقة.  على  والرتكيز  االإ�شتعداد 

االأحا�شي�س، واأمتنى اأن ت�شري اأمورهم على نحو 
جيد واأن يتوجوا اأبطااًل للعامل. 

اأحالم ل حدود لها
اأبناء  مع  ق�شى برييز حلظات ممتعة وحميمة 
االأخــري  هــذا  واأهـــداه  راوؤول جوتيرييز،  املـــدرب 
يليق  ارتـــداه:  عندما  له  وقــال  الفريق،  قمي�س 
بــك ، ثــم �ــشــكــره عــلــى حــ�ــشــوره وعــلــى عــبــاراتــه 
الــالعــبــني  مـــع  واأخـــــذ ت�شيكو �ـــشـــوراً  املــ�ــشــجــعــة 
جــمــيــعــهــم، ثــم خــاطــبــهــم بــالــقــول: اأريـــدكـــم اأن 
بعد  هنا  فاأنتم  ت�شحياتكم،  ن�شاطر  اأننا  تعلموا 
لكنها  اأ�ــشــركــم،  عــن  بــعــيــداً  �شهرين  ق�شيتم  اأن 

عندما  ت�شعروا  اأن  ويجب  م�شتحقة.  ت�شحيات 
تــوؤازركــم،  كلها  بــالدنــا  اأن  للمباريات  تــذهــبــون 
ولت�شتمتعوا،  وقــلــوبــكــم،  بــجــوارحــكــم  ولتلعبوا 
ولتكن  واأ�شركم.  بلدكم  �شبيل  يف  ذلــك  وافعلوا 
جــهــودكــم يف �شبيل اهلل فــذلــك هــو االأهــــم، واأنــا 
واثق اأنكم �شتكونون اأبطااًل للعامل.  وال ي�شتطيع 
اإىل ملعب حممد بن زايد يف  �شريخيو الذهاب 
اأجل ح�شور موقعة املك�شيك �شد  اأبو ظبي من 
ذكر:  حيث  الكثرية  اللتزاماته  االألبي�شيلي�شتي 
تتح يل �شراحة فر�شة م�شاهدة مبارياتهم  مل 
الأنني كنت م�شغواًل بال�شباقات، لكنني لن اأ�شيع 
اأ�شتطيع  لن  والنهائي.  النهائي  ن�شف  مباراتي 

اإجنلرتا  اإىل  �شاأ�شافر  الأنني  امللعب  اإىل  الذهاب 
اأو�شتني يف  املك�شيك بعد ذلك، و�شاأكون يف  واإىل 
االأ�شبوع التايل، بيد اأنني �شاأ�شاهد املباريات على 
من�شغل  باله  اأن  ال�شيارات  جنــم  واأكـــد  التلفاز. 
امللحق  مباراة  على  املقبل  الكبار  منتخب  ب�شاأن 
�شد نيوزيلندا من اأجل �شمان امل�شاركة يف كاأ�س 
يف  وقــــال   ،FIFA  2014 الـــرازيـــل  الــعــامل 
واأمتنى  �شيتاأهلون،  اأنهم  واثق  اأنا  ال�شدد:  هذا 
يزيد  اأن  يجب  الــكــبــار  منتخب  ذلــك  يحفز  اأن 
حما�س هوؤالء بحكم اجتهاد الفتيان وجهودهم، 
اأن  الغايل والنفي�س، فهذا ما يجب  واأن يبذلوا 

نتعلمه منهم كلنا. 

�شقط بورتو املت�شدر وحامل اللقب يف فخ التعادل 
العا�شر  املركز  بيلينن�شي�س �شاحب  امام م�شيفه 
الرتغال  بطولة  من  التا�شعة  املرحلة  يف   1-1

لكرة القدم.
الفرن�شي  عر  بالت�شجيل  الــبــادىء  بورتو  وكــان 
 3 بعد  بــيــدرو  جــواو  عليه  ورد  مانغاال،  الياكيم 

دقائق.
وهو التعادل الثاين لبورتو هذا املو�شم مقابل 7 
انت�شارات فرفع ر�شيده اىل 23 نقطة مقابل 9 

نقاط لبيلينن�شي�س العا�شر.
بورتو  تعر  وبنفيكا  ل�شبونة  �شبورتينغ  وا�شتغل 

بفوز  نقاط   3 اىل  وبينه  بينهما  الفارق  وقل�شا 
 ،2-3 فــونــ�ــشــال  مــاريــتــيــمــو  �ــشــيــفــه  عــلــى  االول 
والــــثــــاين عـــلـــى مــ�ــشــيــفــه اكـــادميـــيـــكـــا كـــوميـــرا 
اال�ــشــبــاين  �ــشــجــل  االوىل،  املـــبـــاراة  يف  3-�شفر. 
دييغو كابيل )28( واجلزائري ا�شالم �شليماين 
)67( والفرن�شي اال�شل ادريان �شيلفا )76 من 
وروبــن  ل�شبونة،  �شبورتينغ  اهــداف  جــزاء(  ركلة 
رافايل �شوزا فرييرا )34( وهيلدون من الراأ�س 
مارتيمو  هــديف  جــزاء(  ركلة  من   45( االخ�شر 
فون�شال. ويف الثانية، �شجل البارغوياين او�شكار 
كـــــاردوز )34( والـــرازيـــلـــي مــار�ــشــيــلــو غــويــانــو 

)36 خــطــاأ يف مــرمــى فــريــقــه( والــ�ــشــربــي الزار 
ماركوفيت�س )86( االهداف.

الــرابــع  املــركــز  مــوقــعــه يف  في�شنتي  وعــــزز جــيــل 
ل�شيزار  بهدف  غيماراي�س  فيتوريا  على  بتغلبه 

بيك�شوتو )31(.
بهدفني  �شيتوبال  فيتوريا  امام  ا�شتوريل  وخ�شر 
وتياغو  جــزاء(  ركلة  من   65( تافاري�س  لباولو 
ايف  ريــو  امــام  براغا  و�شبورتينغ   ،)90( تــريوزو 

بهدف وحيد �شجله تارانتيني يف الدقيقة 59.
�شفر-�شفر،  اولهاننزي  مع  نا�شيونال  وتــعــادل 

واروكا مع باكو�س فرييرا بالنتيجة ذاتها.

بطولة الربتغال: �سقوط بورتو يف فخ التعادل و�سبورتينغ يقل�س الفارق اىل 3 نقاط

منطقــــة امل�سجعــــــني لبطـــــولــــــة كـــــاأ�س الـــعــــالــــــم ت�ستقطــــــب 
اأكثـــــر مــــــن 80000 زائـــــر خــــالل اأ�سبوعــــــني

بيــــــريـــــز: �سنكـــــــون اأبـــــطــــــاًل للعــــالــــــــم!

ح�شاب  على  �شاد�شا  و�شار  واحــدة  مرتبة  برديت�س  طوما�س  الت�شيكي  تقدم 
ال�شوي�شري روجيه فيدرر الذي تراجع جمددا اىل املركز ال�شابع يف الئحة 

ت�شنيف رابطة العبي كرة امل�شرب املحرتفني ال�شادرة ام�س االثنني.
وحافظ اال�شباين رافايل نادال على ال�شدارة بر�شيد 12030 نقطة على 
الرغم من خروجه من دور االربعة لدورة باري�س بري�شي على يد مواطنه 
دافيد فرير. واحتفظ ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س املتوج بلقب دورة باري�س 
بري�شي، بالركز الثاين بر�شيد 10610 نقاط، يف حني بقي فرير الذي 

جرد من اللقب ثالثا بر�شيد 5800 نقطة.
وتبادل الفرن�شيان ري�شار غا�شكيه وجو ويلفريد ت�شونغا مركزيهما، ف�شار 

االول تا�شعا )3300 نقطة( والثاين عا�شرا )3065 نقطة(.
من جهة اخرى اقرتبت الرومانية �شيمونا هاليب من الع�شر االوليات يف 
املحرتفات  امل�شرب  كرة  لالعبات  اجلديد  العاملي  الت�شنيف  الئحة  �شدارة 
احلــادي  املركز  يف  وباتت  مراتب   3 هاليب  وارتقت  االثنني.  ام�س  ال�شادر 

ع�شر بفارق 185 نقطة خلف الدمناركية كارولني فوزنياكي العا�شرة.
 13260 ال�شدارة بر�شيد  واحتفظت االمريكية �شريينا وليام�س مبركز 
الثانية  ازارنــكــا  فيكتوريا  البيالرو�شية  امــام  نقطة   5214 بــفــارق  نقطة 
 6045( الثالثة  يل  نــا  ال�شينية  عــن  نقطة  و7215  نقطة(،   8046(

نقطة(.

ت�سنيف املحرتفني واملحرتفات يف لئحة ت�سنيف رابطة كرة امل�سرب: 

برديت�س �ساد�سا على ح�ساب فيدرر والرومانية هاليب تقرتب من الع�سر الوليات 
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الفجر الريا�ضي

اآل نهيان  زايد  ال�شيخ من�شور بن  ا�شتقبل �شمو 
نـــائـــب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــــوزراء وزيـــــر �ـــشـــوؤون 
الرئا�شة بق�شر الرئا�شة ام�س الفائزين باملراكز 
بطولة  يف  والــ�ــشــيــدات  الـــرجـــال  لفئتي  االوىل 
اختتمت  التي  الرئا�شة  �ــشــوؤون  لـــوزارة  الرماية 
ومب�شاركة  ابوظبي  يف  كــاراكــال  بــنــادي  مــوؤخــرا 

على  الالعبني  �شموه  وهــنــاأ  ورامــيــة  رامــيــا   56
موؤكدا  البطولة  يف  عاليه  نتائج  من  حققوه  ما 
�شموه على اهمية ا�شتمرارهم وحمافظتهم على 
التوفيق  كل  لهم  متمنيا  واملثابرة  التفوق  هــذا 
والنجاح يف البطوالت القادمة .. كما اأ�شاد �شموه 
الن�شائي  العن�شر  وتــواجــد  الن�شائية  بامل�شاركة 

يف كافة االأحداث والبطوالت الريا�شية متمنيا 
الــوزارة التوفيق وحتقيق املراكز  لفريق �شيدات 
املتقدمة يف البطوالت القادمة. ومن جانبه قال 
�شعادة را�شد العامري وكيل وزارة �شوؤون الرئا�شة 
لــقــطــاع الــتــنــ�ــشــيــق احلـــكـــومـــي رئــيــ�ــس الــلــجــنــة 
اإن الدعم الالحمدود الذي  الريا�شية بالوزارة 

يلقاه الن�شاط الريا�شي يف وزارة �شوؤون الرئا�شة 
من قبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
كان له ابلغ االأثر يف النتائج التي حتققها الفرق 
اأن  اإىل  الــوزارة .. م�شريا  الريا�شية املختلفة يف 
مميزة  ب�شورة  انعك�شت  الريا�شية  الن�شاطات 
اإيجابيا من  اأثـــرا  وتــركــت  الـــوزارة  على جمتمع 

خمتلف  يف  الكبرية  واملــ�ــشــاركــة  التفاعل  ناحية 
البطوالت وعززت من اأوا�شر التعاون والرتابط 
بني امل�شاركني ح�شر اللقاء �شعادة را�شد العامري 
رئي�س اللجنة الريا�شية و�شعادة الدكتور عبداهلل 
الري�س نائب رئي�س اللجنة الريا�شية وعدد من 
اال�شتقبال  و�شمل  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  وكــالء 

ح�شب ترتيب البطولة كال من : الرجال: حممد 
خلف احلمريي و �شامي حامد و حممد مبارك 
النعيمي و عبداهلل ح�شني اجلنيدي وفايز عمر 
االأمريي. وال�شيدات: عائ�شة جمعة اخلاطري و 
هدى ال�شيد الظاهري و اليازية �شامل القبي�شي 

و �شمية العريفي و غالية ال�شودين.

�شيكون يوفنتو�س االيطايل بحاجة ما�شة ملوهبة االرجنتيني كارلو�س تيفيز 
اليوم  القدم  لكرة  اوروبـــا  ابطال  دوري  يف  اال�شباين  مدريد  ريــال  لتخطي 

الثالثاء.
ا�شنانه  لتظهر  مبت�شماً  يقول  تورينو.  يف  اجلميع  قلوب  االبات�شي  اجــتــاح 
كيفية  �شارحا  بتكتيكاته،  كونتي  انطونيو  )املــدرب(  لقد غمرين  املفرت�شة: 

تاأقلمه ب�شرعة يف ت�شكيلة الفريق اال�شود واالبي�س.
ال�شيدة  ا�شلوب  على  قــوي  هجومي  �شغط  با�شافة  ال�شريع  تاأقلمه  �شاهم 

العجوز التي افتقدت غالبا لقاتل الكرات يف املوا�شم املا�شية.
للمكافحة  يدفعني  للفريق  التاريخي  القمي�س  ان  امل�شاغب  املهاجم  يوؤكد 

والبحث عن الهدف من اي مكان يف امللعب.
يحارب تيفيز يف زوايا امللعب االربع ويتواجد دوما يف مكان انتهاء الهجمة، 
الكاأ�س  يف  واآخـــر  االيــطــايل  الـــدوري  يف  االن  اهـــداف حتى  �شتة  �شجل  فقد 

ال�شوبر.
اخرتقت فاعليته وجمهوده املتوا�شل قلوب جمهور ملعب يوفنتو�س �شتاديوم. 
اأك�شبه حب النا�س اينما لعب، حتى يف الرازيل وناديي مان�ش�شرت كما  كرم 
يقول هرنان كري�شبو املهاجم االرجنتيني ال�شابق العامل بخبايا �شريي اأ )مع 

بارما وانرت وميالن(.
كارليتو�س  االيطالية:  و�شائل االعالم  امل�شت�شار احلايل يف  ي�شيف كري�شبو 
ابــدا. ميلك يف جعبته كل ما هو بحاجة اليه لفك  العــب ال يخيب االمــال 
مي�شي  ليونيل  مثل  حمبوب  هــو  االرجنتني  يف  ال�شعبة.  املــبــاريــات  �شيفرة 

تقريبا.
ي�شنفه كري�شبو كمهاجم ثان يحب الدوران حول “بونتا” )راأ�س احلربة او 

الرقم 9 النمطي(، اي بونتا ثان ميكنه قيادة خط الهجوم.
ال�شابقان تيفيز بطل خارج اخلطط وي�شاعد خياله كونتي  ي�شيف املهاجم 

على تطوير امور اخرى.
مليون   12 عليه  انفق  اذ  االيــطــايل،  املريكاتو  اف�شل �شفقة يف  تيفيز  كــان 
يورو فقط ملان�ش�شرت �شيتي االنكليزي، فا�شبح املهاجم الذي ال غنى عنه يف 

ت�شكيلة كونتي.
ليورنتي  فرناندو  اال�شباين  كوالياريال،  فابيو  االخــرون  املهاجمون  يلعب 
و�شيبا�شتيان جوفينكو ادوار م�شاندة اىل جانبه، وهو اخذ مكان املونتينيغري 
مريكو فو�شينيت�س الذي �شغله املو�شم املا�شي. حتى ان تيفيز ان�شى حمبي 

يويف املهاجم املونتينيغري امل�شاب يف االونة االخرية.
االرجنتيني  لكن  لفو�شينيت�س،  املكملة  الكرات  مطارد  ل�شورة  تيفيز  اختري 

املتعدد املواهب متكن من �شغل جزء من مركز االخري.
انطالقاته ت�شرب توازن دفاع خ�شم يعاين ملراقبته. يغري مناطق تواجده 
با�شتمرار ويقرتب تكرارا من اماكن اللعب. جتذبه الكرة مثل طفل موهوب 

اكر من زمالئه يقول خالل ا�شرتاحة املدر�شة: مرروا يل، مرروا يل!.
يوؤكد الت�شيكي بافل ندفيد جنم يوفنتو�س ال�شابق واالداري احلايل: تيفيز 
اجل  مــن  �ــشــيء  بكل  ي�شحي  بطل  هــو  )ا�شتثننائي(.  فووريكال�شي  العــب 

الفريق، وال يقاوم عندما يطارد الكرة وال ي�شت�شلم ابدا.
حــتــى املــــدرب املــتــطــلــب فــابــيــو كــابــيــلــو الــــذي درب ريــــال مــدريــد اال�ــشــبــاين 
ويوفنتو�س �شابقا ميتدح املوهبة االمريكية اجلنوبية: ميكن ليوفنتو�س ان 
تيفيز  االبطال النــه ح�شل على العــب مثل  بعيد يف دوري  ي�شل اىل مكان 

ميكنه �شنع الفارق.
دوري  التهديف يف  غيابه عن  كانت  بداية مو�شمه  �شوداء �شغرية يف  نقطة 
االبطال، حيث مل يهز ال�شباك منذ 7 ني�شان ابريل 2009 مع مان�ش�شرت 
ال�شيام  هــذا  يتوقف  ان  اذا  اآمــل  الوقت؟  هــذا  كل  حقا؟  االنكليزي  يونايتد 

غدا.

من�سور بن زايد ي�ستقبل الفائزين باملراكز الأوىل يف بطولة رماية وزارة �سوؤون الرئا�سة

اإىل الدور الثاين يف دوري الأبطال

بايـــرن وريـــــال و�ســـــان جرمـــــان ومان�س�ســــرت �سيتــــــي تر�ســـــــد التاأهــــــــل املبكــــــــــر
تر�شد اندية بايرن ميونيخ االملاين حامل اللقب وريال مدريد اال�شباين 

التاأهل  االنكليزي  �شيتي  ومان�ش�شرت  الفرن�شي  جرمان  �شان  وباري�س 
املبكر اىل الدور الثاين من م�شابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
الرابعة من دور املجموعات )الــدور االول(  عندما تخو�س اجلولة 

ريـــال مــدريــد �شيفا على يوفنتو�س يف قمة  ويــحــل  الــثــالثــاء  الــيــوم 
على  �شيفا  ميونيخ  وبــايــرن  الثانية،  املجموعة  ومناف�شات  املرحلة 
�ش�شكا مو�شكو  �شيتي  وي�شت�شيف مان�شرت  الت�شيكي،  بلزن  فيكتوريا 

الــرو�ــشــي �شمن املــجــمــوعــة الــرابــعــة، وبــاريــ�ــس �ــشــان جــرمــان 
اندرخلت البلجيكي �شمن املجموعة الثانية.

وباري�س  ميونيخ  وبــايــرن  مدريد  ريــال  اندية  ووحــدهــا 
اىل  االن  الكاملة حتى  العالمة  �شان جرمان حققت 

املجموعة  اال�شباين مت�شدر  اتلتيكو مدريد  جانب 
الــ�ــشــابــعــة، وبـــالـــتـــايل فــهــي تــ�ــشــعــى اىل مــوا�ــشــلــة 
العريقة  الــقــاريــة  امل�شابقة  يف  الــرائــعــة  نتائجها 
وحجز بطاقاها اىل الــدور الثاين قبل جولتني 
مـــن نــهــايــة دور املــجــمــوعــات وتــتــجــه االنــظــار 
الــذي  تــوريــنــو  يف  اريــنــا  يوفنتو�س  ملعب  اىل 
بني  والثاأرية  النارية  للقمة  م�شرحا  �شيكون 

العمالقني يوفنتو�س وريال مدريد.
ريــال  مــع  موقعته  اىل  يوفنتو�س  ويــدخــل 
تعادلني  مــن  يتيمتني  نقطتني  بر�شيد 
الـــدمنـــاركـــي )1-1(  كــوبــنــهــاغــن  امـــــام 
وغلطة �شراي الرتكي )2-2(، وبالتايل 

فــهــو يف اأمــ�ــس احلــاجــة اىل نــقــاط املــبــاراة 
ملعب  عــلــى  ذهـــابـــا   2-1 خلــ�ــشــارتــه  والــــثــــاأر 

�شانتياغو برنابيو النعا�س اماله يف بلوغ الدور الثاين للم�شابقة 
التي يحلم بلقبها االول منذ 1996 والثالث يف تاريخه.

امللكي  الــنــادي  امــام  �شقوطه  منذ  العجوز  ال�شيدة  فريق  وانتف�س 
 4-2 فيورنتينا  امــام  خ�شارته  بعد  التوايل  على  الثاين  كان  والــذي 

2-�شفر  متتالية على جنوى  انت�شارات   3 املحلي، وحقق  الــدوري  يف 
وكاتانيا 4-�شفر وبارما 1-�شفر. ويعول يوفنتو�س على عاملي االر�س 
واجلمهور وعلى �شانع العابه املخ�شرم اندريا بريلو الذي اراحه املدرب 
انطونيو كونتي يف املباراة االخرية امام بارما، بيد انه �شيفتقد خلدامت 

مدافعه جوريجو كيليني الذي طرد يف مباراة الذهاب يف مدريد.
عام  اخرها   9( االلقاب  بعدد  القيا�شي  الرقم  امللكي، حامل  النادي  اما 

2002(، فيدخلها يف ال�شدارة من ثالث انت�شارات متتالية وهو بحاجة 
اىل التعادل لبلوغ الدور ثمن النهائي. ويعقد النادي امللكي اماال كبرية 
كري�شتيانو  الرتغايل  الــدويل  االن  حتى  امل�شابقة  وهــداف  هدافه  على 
رونالدو )7 اهداف( �شاحب ثنائية الفوز ذهابا و�شاحب ثنائية اي�شا يف 
مرمى رايو فايكانو )3-2 وهاتريك يف مرمى ا�شبيلية )7-3( االربعاء 

توهجه يف  ا�شتعاد  الــذي  بايل  غاريث  الويلزي  الــدويل  اىل جانب  املا�شي، 
ا�شبيلية(  )ثنائية يف مرمى  التهديف  �شواء من حيث  املباراتني االخريتني 
ويغيب املدافع الدويل الرتغايل فابيو كوينرتاو  او التمرير احلا�شم )3(. 
ب�شب باال�شابة ويحوم ال�شك حول م�شاركة ت�شابي الون�شو لل�شبب ذاته علما 
ريــال مدريد،  االوىل بني  املواجهة  انها  ويذكر  اال�شابة  للتو من  عائد  بانه 
بورو�شيا دورمتــونــد  يــد  املــا�ــشــي على  املــو�ــشــم  نهائي  الـــذي خــرج مــن ن�شف 

االملاين، ويوفنتو�س منذ الدور االول ملو�شم 2008-2009 )فاز يوفنتو�س 
كانت  مواجهاتهما  وابــرز  باملجمل،  وال�شابعة  و2-�شفر(   1-2 وايــابــا  ذهابا 
1998 حني فاز النادي امللكي بهدف لل�شربي بريدراغ  دون �شك يف نهائي 

مياتوفيت�س.

ا�شرف على  الذي  ان�شيلوتي  كارلو  االيطايل  ريال مدريد  ملدرب  املواجهة طابعا مميزا  وتكت�شي 
مع  تــواجــه  ثــم  لقب  اي  معه  يــحــرز  ان  دون  و2001   1999 بــني  يوفنتو�س 

اللقب  وقــاد ميالن الحــراز   2003 امل�شابقة عام  نهائي  العجوز يف  ال�شيدة 
بركالت الرتجيح قبل ان ي�شيف مع رو�شونريي لقبا اخر عام 2007 على 

ح�شاب ليفربول االنكليزي.
الفرن�شي  هو  ان�شيلوتي  م�شاعد  ان  كما 
زين الدين زيدان الذي تاألق يف �شفوف 
و2001   1996 بــني  بــيــانــكــونــريي 

وكــــــان زمـــيـــال يف الـــفـــريـــق لــلــمــدرب 
املجموعة  ويف  كــونــتــي  انــطــونــيــو  احلـــايل 
ذاتها، يلتقي كوبنهاغن مع غلطة �شراي 

يف مباراة ثاأرية لالول وفر�شة 
اخــــــرية بــالــنــ�ــشــبــة الــيــه 
لــالبــقــاء عــلــى امــالــه 
عــلــى  ـــة  املـــنـــافـــ�ـــش يف 

يف  الثانية  البطاقة 
املـــجـــمـــوعـــة ويــحــتــل 

كــوبــنــهــاغــن املــركــز 
االخــــــــري بــر�ــشــيــد 

نــقــطــة واحــــــدة من 
تعادل مع يوفنتو�س 

يــحــتــل  فـــيـــمـــا   ،1-1
غــلــطــة �ـــشـــراي بــقــيــادة 

مــدربــه االيــطــايل االخــر 
املركز  مان�شيني،  روبــرتــو 

من  نــقــاط   4 بر�شيد  الــثــاين 
3-1 يف  فــــوز عــلــى كــوبــنــهــاغــن 

اجلولة الثالثة وتعادل مع يوفنتو�س 
2-2 وخ�شارة امام ريال مدريد 6-1. 

ويف املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، يــبــدو بــايــرن 
فوزه  لتجديد  الــعــادة  فــوق  مر�شحا  ميونيخ 
على فيكتوريا بلزن وحجز بطاقته اىل الدور 
اكرم  البافاري  الفريق  وكــان  النهائي  ثمن 
�شباكه  الت�شيكي ذهابا ودك  الفريق  وفادة 
بــخــمــا�ــشــيــة نــظــيــفــة، وهــــو يــدخــل مــبــاراة 
بعدما عادل رقم  االيــاب مبعنويات عالية 
هامبورغ التاريخي اثر فوزه ال�شعب على 
ام�س  مــن  اول   1-2 هوفنهامي  م�شيفه 
ال�شبت حيث رفع ر�شيده اىل 36 مباراة 
من دون خ�شارة )حققها هامبورغ بني 
وكانون   1982 الثاين/يناير  كانون 

الثاين/يناير 1983(.
امــام  �شقوطه  منذ  بــايــرن  يخ�شر  ومل 
ت�شرين   28 يف   1-2 ليفركوزن  بــايــر 
بعدها  وخــا�ــس   2012 االول/اكـــتـــوبـــر 
36 مـــبـــاراة. وميــلــك الــفــريــق الــبــافــاري 
اال�ــشــلــحــة الــــالزمــــة لــتــجــديــد انــتــ�ــشــاره 
خ�شو�شا قوته ال�شاربة يف خط الهجوم 
بقيادة الفرن�شي املتاألق فرانك ريبريي 
والــهــولــنــدي اريــــني روبــــن والــكــرواتــي 

ماريو ماندزوكيت�س وتوما�س مولر وماريو غوت�شه. و�شي�شمن بايرن ميونيخ تاأهله يف حال فوزه على 
فيكتوري بلزن وتعر �ش�شكا مو�شكو امام مان�ش�شرت �شيتي وتبدو الفر�شة مواتية امام الفريق 
االنكليزي لتخطي الدور االول للمرة االوىل يف تاريخه وو�شع حد لف�شله مرتني بقيادة مدربه 
ال�شابق روبرتو مان�شيني. وكان مان�ش�شرت �شيتي حقق فوزا ثمينا على �ش�شكا مو�شكو 2-1 ذهابا 
ويعول مان�ش�شرت �شيتي بقيادة مدربه اجلديد الت�شيلي مانويل بيليغريني، على عاملي االر�س 
واجلمهور واملعنويات العالية عقب الفوز املدي على نوريت�س �شيتي 7-�شفر اول من ام�س ال�شبت 
وا�شتبعد بيليغريني حار�س  يف الرمير ليغ وهو االكر له يف الدوري املحلي منذ عام 1968. 
املرمى الدويل جو هارت مل�شلحة الروماين كو�شتيل بانتيليمون بعد اخلطاأ الفادح الذي 
ارتكبه امام ت�شل�شي، وكانت اول مرة يغيب فيها هارت عن الدوري منذ ني�شان-
ابريل 2010 بعد 127 مباراة متتالية. ويف املجموعة الثالثة، ي�شعى 
امل�شابقة التي  باري�س �شان جرمان اىل متابعته عرو�شه الرائعة يف 
الراأ�س  مرفوع  وخــرج  املا�شي  العام  لها  النهائي  ربــع  الــدور  بلغ 
بتعادلني مع بر�شلونة اال�شباين )2-2 يف بارك دي بران�س، 

و1-1 يف كامب نو(.
اخرها  متتالية  انت�شارات   3 الباري�شي  الفريق  وحقق 
كان  نظيفة  بخما�شية  اندرخلت  م�شيفه  على  مدويا 
ن�شيب العمالق ال�شويدي زالتان ابراهيموفيت�س 
منها �شوبر هاترك، وهو �شي�شعى اىل جتديد فوزه 
و�شدارة  التاأهل  ل�شمان  البلجيكي  الفريق  على 
جرمان  �شان  باري�س  �شفوف  وت�شم  املجموعة. 
مقدمتهم  يف  الكبار  النجوم  مــن  هامة  تر�شانة 
ابراهيموفيت�س الذي يحوم ال�شك حول م�شاركته 
بــ�ــشــبــب اال�ـــشـــابـــة يف الـــركـــبـــة، واالوروغـــــويـــــاين 
ادين�شون كافاين والرازيلي لوكا�س واالرجنتيني 
با�شتوري  خــافــيــري  ومــواطــنــه  الفــيــتــزي  ايزيكييل 
ومواطنه  موتا  ثياغو  وااليــطــايل  مينيز  وجــريميــي 
مــاركــو فــرياتــي وبـــالز مــاتــويــدي يف املــقــابــل، ال يــزال 
اندرخلت يلهث وراء نقطته االوىل يف الــدور االول بعد 
املطاردان  يلتقي  ذاتها،  املجموعة  ويف  متتالية.  هزائم   3
املبا�شران اوملبياكو�س اليوناين وبنفيكا الرتغايل يف اثينا 
لكل  نــقــاط   4 بر�شيد  الــثــاين  املــركــز  الفريقان  ويتقا�شم 
فان  وبالتايل  ل�شبونة،  يف  ذهــابــا   1-1 تــعــادال  وهما  منهما 
الفائز غدا �شيخطو خطوة هامة نحو حجز البطاقة الثانية 
يونايتد  مان�ش�شرت  ير�شد  االوىل،  املجموعة  ويف  للمجموعة. 
حظوظه  لتعزيز  �شو�شييداد  ريــال  م�شيفه  على  الــفــوز  جتديد 
ترتيب  يونايتد  مان�ش�شرت  ويت�شدر  النهائي  ثمن  الــدور  بلوغ  يف 
املجموعة بر�شيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة امام باير 
ليفركوزن االملاين الذي يحل �شيفا على �شاختار 
دانــيــتــ�ــشــك االوكــــــراين )4 نــقــاط(، 
�شو�شييداد  ريـــال  يحتل  فيما 
املــــركــــز االخــــــري مــــن دون 
ــــيــــد. واكـــــــــد مـــــدرب  ر�ــــش
مان�ش�شرت يونايتد ديفيد 
مهمة  �شعوبة  على  مويز 
فريقه امام ريال �شو�شييداد 
اجلريح وال�شاعي اىل تفادي 
اخل�شارة الرابعة على التوايل 
الــــتــــي عـــــاد اىل  املـــ�ـــشـــابـــقـــة  يف 
املــ�ــشــاركــة فــيــهــا لــلــمــرة االوىل 

منذ 10 اعوام.
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اإحرتاق جثة توت بعد حتنيطها
اأظهر فيلم وثائقي جديد اأن النريان قد ا�شتعلت يف املومياء اخلا�شة بامللك 
تابوته بعد حماولة فا�شلة لتحنيطه وفقاً  اآمــون داخل  امل�شري توت عنخ 

ل�شحيفة دايلي ميل الريطانية . 
عام  وفاته  بعد  الفرعون  حتنيط  مت  قد  اأنــه  الفيلم  يف  املحققون  ويعتقد 
عن  نتجت  كيميائية  تــفــاعــالت  اإىل  ممــــااأدى  ب�شرعه  املــيــالد  1323قبل 

الزيوت امل�شتخدمة يف التحنيط . 
اإيرل كارنارفورن بفتح مقرة الفرعون  وقد قام الباحثان هوارد كارتر و 
ال�شغري واإختيار قطعة من حلم املومياء والتاأكد من اإحرتاق ج�شده حينما 

و�شع يف التابوت . 
توت الذي اكت�شفت مقرته عام 1922 اأ�شبح فرعوناً يف �شن العا�شرة عام 

1333 قبل امليالد وحكم البالد ملدة ت�شع �شنوات فقط حتى وفاته . 
وكان توت اآخر ملوك االأ�شرة الثامنة ع�شرة من ع�شر الدولة احلديثة وهي 

واحدة من اأقوى االأ�شر يف م�شر القدمية . 
وقد اأثار اكت�شاف مقرة توت عنخ اآمون �شجة كبرية نظرِاً الإحتوائها على 

تابوت ثمني من الذهب اخلال�س وقناع من الذهب للفرعون ال�شغري . 

» مهمة اندر « يت�سدر ايرادات ال�سينما 
ت�شدر فيلم احلركة واملغامرات اجلديد مهمة اندر قائمة ايرادات ال�شينما 

يف امريكا ال�شمالية اال�شبوع احلايل حمققا 28 مليون دوالر.
والفيلم بطولة هاري�شون فورد وا�شا برتفيلد وهايل �شتينفيلد ومن اخراج 

جافني هود.
وتراجع من املركز االول اىل املركز الثاين هذا اال�شبوع الفيلم الكوميدي 

انا وجدي حمققا 5ر20 مليون دوالر.
والفيلم بطولة جوين نوك�شفيل والطفل جاك�شون نيكول ومن اخراج ف 

ترميني.
حمققا  فيجا�س  ال�شت  اجلديد  الكوميدي  الفيلم  الثالث  املركز  يف  وجــاء 

5ر16 مليون دوالر.
الفيلم بطولة روبرت دي نريو ومايكل دوجال�س ومورجان فرميان ومن 

اخراج جون ترتلتاب .
واحتل فيلم الكارتون اجلديد الطيور احلرة املركز الرابع م�شجال ايرادات 

بلغت 2ر16 مليون دوالر.
اخليال  فيلم  اال�شبوع  هذا  اخلام�س  املركز  اىل  الثاين  املركز  وتراجع من 

العلمي اجلاذبية االر�شية م�شجال 1ر13 مليون دوالر.
والفيلم بطولة �شاندرا بولوك وجورج كلوين واخراج الفون�شو كارين.
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اآيرين كاين تخ�سر 
معركتها مع ال�سرطان 

خـــ�ـــشـــرت املـــمـــثـــلـــة والـــ�ـــشـــحـــافـــيـــة 
االأمريكية، اآيرالين كاين، معركتها 
وراءهــا  تــاركــة  الكبد،  �شرطان  مــع 
اأعــــمــــااًل �ــشــيــنــمــائــيــة وتــلــفــزيــونــيــة 
ومــ�ــشــرحــيــة عــــدة، بــاالإ�ــشــافــة اإىل 
الـــكـــثـــري مــــن املــــوؤلــــفــــات. ونــقــلــت 
ان  ريــبــورتــر(  �شحيفة )هــولــيــوود 
وا�ــشــمــهــا احلقيقي  كــايــن،  اآيـــريـــن 
ت�شاي�س، توفيت يف منزلها  كري�س 
يف نــيــويــورك بــعــد مــعــركــة مــريــرة 
مــع �ــشــرطــان الــكــبــد. واأ�ـــشـــارت اإىل 
ان عائلة الراحلة اكدت وفاتها من 
دون الك�شف عن عمرها. ي�شار اإىل 
البطولة  بــدور  ا�شتهرت  كاين،  ان 
اأن تطل  القاتل قبل  يف فيلم قبلة 
التلفزيونية  االأفــالم  من  بالعديد 
وقــد  واملــ�ــشــرحــيــات،  وال�شينمائية 
عندما  احلقيقي  ا�شمها  اعتمدت 
انتقلت اإىل عامل ال�شحافة فعملت 
يف �شبكتي �شي بي اإ�س و �شي اإن اإن 
كما   ، تاميز  نيويورك  يف  وكتبت   ،
عـــدة مــن بينها �شرية  كــتــبــاً  األــفــت 
حياة روزاليند را�شل، وبيتي فورد، 

واأال كينغ، وجوزيفني بايكر.

زوجان ينتحران لإ�سابتهما 
بالإيدز

تويف رجل وزوجته يف الهند بعد اأن اأقدما على االنتحار 
املكت�شبة  املــنــاعــة  نــقــ�ــس  اإ�ــشــابــتــهــمــا مبــتــالزمــة  بــ�ــشــبــب 

)االإيدز(.
ونــقــلــت و�ــشــائــل اإعــــالم هــنــديــة عــن مــ�ــشــادر يف ال�شرطة 
عاماً(   38( نــات  اأ�شيت  اأن  ال�شمالية،  تريبورا  مبنطقة 
وزوجته كاكايل )35 عاماً( تناوال مبيداً ح�شرياً �شاماً يف 
اليوم نف�شه،  اأكتوبر، فتويف الرجل يف  24 ت�شرين االأول 

فيما توفيت املراأة يوم ال�شبت الفائت.
وقد تعّر�س الزوجان اللذان �ُشّخ�شت اإ�شابتهما باالإيدز 
اأحد  وقــال  عائلتيهما،  من  معاملة  �شوء  اإىل  اأ�شهر،  قبل 
اجلريان اإن الرجل واملراأة غالباً ما كانا يت�شاجران حول 

من �شّبب االإ�شابة للثاين.
واأو�شح امل�شوؤول يف ال�شرطة اأبهيجيت �شابتار�شي، اإنه مت 
ت�شجيل الوفاة كموت غري طبيعي، م�شرياً اإىل اأنه مل يتم 

ت�شجيل اأي �شكوى جرمية حتى االآن.

يهّز طفلته حتى 
املوت 

ق�شت حمكمة بريطانية ب�شجن اأب يف الثانية والع�شرين 
بهز  لقيامه  اأ�شهر،  وت�شعة  �شنوات  ثالث  ملدة  العمر  من 

طفلته الر�شيعة حتى املوت الأنها مل تكف عن البكاء.
كريت  اإن،  �شي  بي  بي  الريطانية  االإذاعـــة  هيئة  وقالت 
بــقــوة طفلته  هــز  مــديــنــة بريمنغهام  املــقــيــم يف  ديــلــفــيــز، 
الر�شيعة هاريل، البالغة من العمر 10 اأ�شابيع، على نحو 
م�شتمر جراء غ�شبه من ا�شتمرارها يف البكاء، مما �شبب 

لها ا�شابات بالغة يف الدماغ.
وا�شافت اأن كريت ابلغ ال�شرطة حني حققت معه باأنه كان 
ير�س املاء على وجه هاريل وج�شدها اثناء قيامه بغ�شلها، 
اأر�ــــس احلــمــام وتعر�شت  عــلــى  يــديــه  حــني �شقطت مــن 

الإ�شابات بالغة يف الدماغ.
وكان االأب اعرتف اأمام حمكمة التاج مبدينة بريمنغهام 

ال�شهر املا�شي بتهمة القتل غري العمد.

يحتفل بزواجه داخل 
ال�سجن

زواج،  حالة  ثــاين  الق�شيم  مبدينة  �شعودي  �شجن  �شهد 
الأحد املوقوفني لتج�شد هذه احلالة منوذجاً من مناذج 
الــرعــايــة والــعــنــايــة الــتــي يــحــظــى بــهــا الـــنـــزالء، بح�شب 

�شحيفة الريا�س ال�شعودية. 

رجل يعي�س داخل بي�سة عامًا كاماًل
قرر فنان بريطاين اأن يعي�س يف بي�شة عمالقة عائمة ملدة عام كامل، يف اإطار حملة ي�شنها لتوعية املواطنني باأهمية 

احلفاظ على البيئة وحمايتها من خماطر التغري املناخي.
واأم�شى �شتيفن ترينر )58 عاماً( حوايل 6 اأ�شهر متوا�شلة م�شتخدماً 8 كيلومرتاً من خ�شب االأرز بتكلفة بلغت 64 

األف دوالر، ليتمكن من و�شع كل امل�شتلزمات املطلوبة لتكون البي�شة موؤهلة لل�شكن.
وحمام  ومطبخ  �شغريٌين  ودوالبــنٌي  ومكتب  للمعي�شة  �شغري  ركن  وت�شم  ن�شفنٌي،  من  العائمة  البي�شة  وتتكون 

�شغري، مبا ي�شمن لترينر توفري اإحتياجاته ال�شرورية على مدار الفرتة املقرر ان يق�شيها داخل البي�شة.
هامب�شاير  مقاطعة  يف  بيليو  بنهر  العائم  منزله  بت�شجيل  ترينر  قام  الريطانية،  ميل  دايلي  �شحيفة  وبح�شب 

الريطانية كقارب خ�شبي يتحرك طبقاً للمد واجلزر، مو�شحاً اأن البي�شة لي�شت ملوثة للمياه. 
واأكد اأنه �شيجوب العديد من املدار�س يف بريطانيا لي�شرح جتربته للطالب هناك، لتنتقل بعدها البي�شة العمالقة 

اإىل متحف الفن املعا�شر يف لندن مع نهاية عام 2014.
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رجل ي�سادق الغربان 
وقف رجل على من�شة امل�شرح واأم�شك مبكر لل�شوت واأخذ يقلد 
�شوت الغربان وبعد دقائق معدودة كان مئات من الغربان ت�شيح 
القريبة يف  راأ�شه ثم هبطت على اال�شجار واال�شطح  وحتلق فوق 

عر�س اأذهل امل�شاهدين اأطلق عليه ا�شم موؤمتر الغربان.
وبعدها اأخذ جوتام �شابكوتا املعروف يف نيبال با�شم اأخي الطيور 
يطلق مزيدا من اال�شوات وحينها �شمتت الغربان قبل ان تتفرق 

جمددا يف ال�شماء قبل الغروب.
ويــقــدم عرو�س  درا�ــشــتــه  يكمل  الـــذي مل  عــامــا   30 �شابكوتا  قــال 
الغربان يف املدار�س منذ عام 2005 للرتفيه عن التالميذ وزيادة 
الغربان  منها  طلبت  الــطــيــور  على  واحلــفــاظ  بالطبيعة  وعيهم 

احل�شور واجللو�س يف �شمت ثم التحليق من جديد.
وهو يقول ان بو�شعه تقليد اأ�شوات 251 نوعا من الطيور وياأمل 
ان تعرتف مبوهبته موؤ�ش�شة جيني�س لالرقام القيا�شية وهو ياأمل 
بني  ميــزج  األــبــوم  با�شدار  البيئة  على  للحفاظ  ر�شالته  يو�شع  ان 

االغاين النيبالية و�شوت طائر الكركي.

فاأر ياأكل طفاًل 
الــتــهــم فـــاأر �شخم طــفــاًل ر�ــشــيــًعــا يف حمــافــظــة احلـــديـــدة )غــرب 
اليمن(، فيما تعي�س اأم الر�شيع يف حالة من الهو�س ال�شديد، اإثر 

تعر�شها الأزمة ع�شبية.بح�شب مين بر�س .
ونقل موقع العرب اللندين عن م�شادر حملية يف مديرية باجل، 
الواقعة يف حمافظة احلديدة، اأن الطفل كان يبلغ من العمرعاًما 
املبنية مــن الطني،  االأكــــواخ  اأحـــد  فـــاأر عــمــالق يف  التهمه  واحــــًدا، 

و�شعف النخل .
وبّينت امل�شادر اأن اأم الطفل تفاجاأت بعد اأن �شاهدت طفلها الر�شيع، 
جثة هامدة، وقد التهم الفاأر اأجزاء من ج�شمه، وعلى الرغم من 
يف  ال�شحية  املراكز  اأقــرب  اإىل  واإ�شعافه  طفلها،  اإنقاذ  مبا�شرتها 

املدينة، اإال اأنه فارق احلياة، قبل اأن ي�شل اإىل املركز ال�شحي .
اإثر  �شديد،  وهو�س  �شيئة،  �شحية  حالة  من  الر�شيع  اأم  وتعاين 
اأبناء تلك املنطقة  امل�شهد الذي راأت عليه طفلها. واأقــام عدد من 
امل�شائد، بغًية تعقب الفاأر، على امتداد مداخل القرية، التي تقع 

قرب اأحد االأودية يف املحافظة.   

مت�ساح يف منزل الزوجية 
ا�شتيقظ زوجان يف منت�شف الليل يف اإحدى القرى الهندية على 
�شوت غريب يف كوخهما فوجدا مت�شاحاً يف غرفة نومهما بح�شب 

�شحيفة الدايلي ميل الريطانية . 
الرية  ال�شرطة وخــراء احلياة  باإ�شتدعاء  الفور  الــزوج على  قام 

للم�شاعدة يف اكت�شاف هذا احليوان املفرت�س ال�شخم . 
العوار�س  اإىل  يقفز  اأن  اأحدهم  ا�شتطاع  املتخ�ش�شني  بعد و�شول 
اخل�شبية لتجنب فكي التم�شاح ثم جذب التم�شاح عن طريق حبل 
خارج الكوخ .  ويعتقد اآن التم�شاح قد جتول من نهر قريب و هو 

البيئة االأ�شلية التي اأتى منها. 
اإ�ــشــتــطــاع اخلــــراء نــقــل التم�شاخ خـــارج كــوخ  ويف نــهــايــة املــطــاف، 
الزوجني و�شرعان ما اأعادوه اإىل النهر الذي يقع على بعد ب�شعة 

ايرين برادي، ملكة جمال الوليات املتحدة عام 2013، خالل م�سابقة الزي الوطني يف ل�س مول يف مو�سكو. )ا ف ب(اأميال من القرية . 

مقتنيات وينفري حتقق 
دولر  األف   600

حـــقـــق مـــــــزاد لـــبـــعـــ�ـــس مــقــتــنــيــات 
وينفري  اأوبــرا  االإعالمية  النجمة 
األــف دوالر يعود ريعها   600 مبلغ 
ملـــ�ـــشـــاعـــدة فـــتـــيـــات تـــخـــرجـــن مــن 
دخــول  على  اأفريقيا  يف  مدر�شتها 
لو�س  �شحيفة  وذكــرت  اجلامعات. 
jاأجنل�س تاميز اأن املزاد الذي نظم
ه دار كارمين�شكي حقق مبلغاً اأكر 
وينفري،  تتوقعه  كانت  الــذي  من 
كانت  التي  القطع  كــّل  بيعت  وقــد 

معرو�شة فيه.
وحـــقـــقـــت لـــوحـــة كـــــان يـــتـــوقـــع اأن 
 6 مبلغ  دوالر،   500 مقابل  تــبــاع 
املــزاد  يف  عر�شت  كما  دوالر.  اآالف 
وينفري  مبــدرب  خا�شة  مقتنيات 

الريا�شي بوب غرين.
بــني  مـــــن  اأن  ـــــن  اأعـــــل قـــــد  وكــــــــان 
�شورة  للبيع،  املعرو�شة  االأ�ــشــيــاء 
 The Color‹ لفيلمها  مــوقــعــة 
Purple من عام 1985 ودراجات 
ودمية  اللوحات  وبع�س  كهربائية 
ثريات  اإىل  بــاالإ�ــشــافــة  لــالأطــفــال، 
رخامي  ا�شتحمام  وحــو�ــس  فخمة 

وغريها.

بريي تطيح ببيرب 
عن عر�س تويرت

كايتي  االأمريكية  النجمة  اأطاحت 
بريي باملغني ال�شاب جا�شنت بير 
ح�شابها  لي�شبح  تويرت  عر�س  عن 
التوا�شل  على موقع  تتبعاً  االأكر 

االجتماعي.
وحتى هذا الوقت، بلغ عدد متابعي 
 46522750 تـــويـــرت  عــلــى  بــيــر 
متابع   46502897 مقابل  متابع 

لبير.
االأ�شخا�س  الئحة  بير  ويت�شدر 
االأكــر متابعة على )تويرت( منذ 
اأن كان اأطــاح باملغنية  اأ�شهر بعد   9
ليدي غاغا التي اأ�شبحت يف املرتبة 
الثالثة يليها الرئي�س باراك اأوباما 
تايلر  واملغنية  الــرابــعــة  املرتبة  يف 

�شويفت يف املرتبة اخلام�شة.

اعتذر امللياردير االأمريكي بيل غرو�س، الرئي�س التنفيذي 
عن  كاليفورنيا  يف  اال�شتثمارات  الإدارة  بيمكو  ل�شركة 

ثرائه وثروته التي جمعها على ح�شاب العمال.
وبح�شب موقع �شكاي نيوز عربية ، فاإن امللياردير و�شف 
ا�شتثمارات  اإدارة  �شركة  �شركته  موقع  على  مــدونــة  يف 
املــحــيــط الــهــادئ PIMCO نــظــرائــه االأثـــريـــاء الــذيــن 
يــ�ــشــتــكــون مـــن الــ�ــشــرائــب بــاأنــهــم الــعــم دهـــب اخلــــالء ، 
م�شقطاً و�شفه على �شخ�شية العم دهب الكرتونية، تلك 
الكرتونية  الر�شوم  �شل�شلة  يف  البخيلة،  الرية  البطة 

ميكي ماو�س .
ودعا غرو�س، البالغ من العمر 69 عاماً ويحتل املرتبة 
اإ�شالحات  الإجـــراء  لــالأثــريــاء،  فوري�س  قائمة  يف   641
البالغة  اإن على االأكــر ثــراء  يف قطاع ال�شرائب، وقــال 

ن�شبتهم 1 يف املائة اأن يدفعوا �شرائب اأكر.
العمال، يولد  على ح�شاب  اأن ت�شبح ثرياً  وكتب يقول: 
�ــشــعــوراً بــالــذنــب، وبــــداأت اأ�ــشــعــر بــاالأ�ــشــف واالأ�ــشــى جتاه 

الفقراء .
وقــال اإنــه يــود اأن يطلب من االأعــمــام دهــب البخالء يف 
العامل، الذين ينتقدون ما يعترونه اأمراً غري مثمر وال 

اأي ال�شرائب، ويتهربون من دفع ال�شريبة على  منتج، 
ثرواتهم يف ظل ارتفاع تاريخي الأرباح ال�شركات والدخل 

اأن يعيدوا النظر يف تفكريهم مرة اأخرى .
واأ�ــشــاف: لنعرتف اأنــت واأنـــا واالأثــريــاء االآخــريــن باأننا 
اأولئك  اأن  بحيث  لالإقرا�س،  الذهبي  الع�شر  يف  ن�شاأنا 
على  الغرامات  يدفعون  اأو  االأمـــوال  يقرت�شون  الذين 
تو�شيع االأ�شول املالية، كانت لديهم فر�شة اأف�شل بكثري 
لتحويلها اإىل ثروة كبرية من اأولئك الذين ا�شتخدموا 

اأيديهم عن توفري لقمة العي�س .
وتــابــع قـــائـــاًل: نــعــم، اأنــــا اأعــــرف اأن الــكــثــري مــنــكــم اأيــهــا 
االأثــريــاء عمل بجد واجــتــهــاد، وكــذلــك فعلت اأنـــا، واأنــت 
اآخـــرون من  بينما مل يتمكن  جنــوت وازدهـــرت حياتك، 

حتقيق ذلك .
وقال اإن النظام االقت�شادي العادل يجب اأن ي�شمح دائماً 

بتوفري فر�شة لتحقيق النجاح.
وبعد االإ�شارة اإىل املليارديرين �شتانلي دركينميلر ووارن 
قال:  مماثلة،  مقرتحات  موؤخراً  طرحا  اللذين  بافيت، 
اإن ع�شر االقتطاع ال�شريبي على راأ�س املال بن�شب اأقل 

من الطبقة العاملة ينبغي اأن ينتهي االآن .

ملياردير ي�سعر بالذنب ب�سبب ثرائه

كري�ستني �ستيورات يف التخدير
تطّل املمثلة االأمريكية، كري�شتني �شتيورات، يف دور �شغري يف الفيلم الدرامي اجلديد 

.›Anaesthesia‹ التخدير
فيلم،  �شتطّل يف  ال�شفق  اأفــالم  �شل�شلة  �شتيورات، جنمة  اأن  )ديــداليــن(  وذكــر موقع 
تاأثرت  تيم باليك نيل�شون، اجلديد، حول جمموعة طالب جامعيني يف نيويورك 

حياتهم ب�شكل كبري باأ�شتاذ الفل�شفة الذي علمهم.
ومن املقرر اأن ت�شور �شتيورات م�شاهدها خالل اأيام .

ومن املرتقب م�شاركة �شتيورات قريباً يف فيلم عن �شجن غوانتانامو.


