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بالتر: الإمارات جنحت بامتياز يف تنظيم 
بطولة العامل للنا�شئني لكرة القدم

عربي ودويل

عبداهلل بن زايد يلتقي الرئي�ص 
الباك�شتاين ورئي�ص الوزراء يف اإ�شالم اأباد 

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

املعار�شة ت�شع �رشوط عودتها اإىل الطاولة:
هل يكون احل�شم يف يد الرباعي الراعي للحوار..!

•• باري�س-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل قناعة الإمارات بدور الثقافة والرتبية والتنمية يف حتقيق التفاعل 
اليجابي بني احل�شارات واحتواء بوؤر النزاعات وتوطيد ال�شالم والوئام 
القت�شادي  الرخاء  حتقيق  اإىل  �شبيلنا  هي  احلكمة  اإن  وق��ال  العاملي.. 

ون�شر ال�شالم والعدل والت�شامح يف ربوع العامل كافة.
جاء ذلك يف كلمة األقاها نيابة عن �شموه .. معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع اأم�س الول يف منتدى 
القادة اأحد املحاور الأ�شا�شية �شمن برنامج الدورة ال�37 للموؤمتر العام 

ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليوني�شكو.

زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  البداية حتيات �شاحب  ونقل معاليه يف 
يف  بالنجاح  لهم  الطيبة  ومتنياته  للم�شاركني  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
هذا امللتقى .. معربا عن تقدير �شموه لدور منظمة اليون�شكو يف تعميق 
التعاون والعمل امل�شرتك يف جمالت الرتبية والثقافة والعلوم يف كافة 
الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم   .. الكلمة  ن�س  يلي  وفيما   .. ال��ع��امل  رب��وع 
ال�شالم عليكم ورحمة   : وال�شادة  ال�شيدات  وال�شعادة  الفخامة  اأ�شحاب 
الكربى  بالتحديات  يذكرنا  للقادة  العاملي  امللتقى  هذا  اإن  وبركاته  اهلل 
املياه  وق�شايا  وامل��ن��اخ  البيئة  و  الق��ت�����ش��اد   : يف  ال��ع��امل  يواجهها  ال��ت��ي 
الغذاء الطاقة الفقر التطرف والإرهاب ال�شراعات الدولية والتغريات 
ال�شكانية .. كل ذلك يتطلب منا اأن نحدد دور الثقافة يف جمابهة هذه 

الق�شايا وامل�شكالت..                                        )التفا�شيل �س3(

   

اإفتتاح دار ال�شيخ زايد يف مونتينيغرو 
•• مونتينيغرو-وام:

قامت �شعادة حف�شة عبداهلل العلماء �شفرية دولة الإمارات العربية 
املتحدة لدى مونتينيغرو بو�شع حجر الأ�شا�س لأعمال بناء ال�شكن 
الداخلي لطالب املدر�شة الإ�شالمية يف مدينة بودغوريت�شا يف منطقة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإن�شائه  يف  ت�شاهم  ال��ذي  ت��وزي 
لالأعمال اخلريية والإن�شانية وبع�س املوؤ�ش�شات اخلريية الأخرى يف 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  دار  اإ�شم  املبنى  على  اإطلق  حيث  الدولة 
نهيان. �شارك يف هذه املنا�شبة ال�شيد رفعت فيزيت�س رئي�س امل�شيخة 
امل�شيخة وجمموعة من  وبع�س موظفي  الإ�شالمية يف مونتينجرو 
ال�شفرية  �شعادة  واأل��ق��ت  املناطق.  خمتلف  من  مونتينجرو  م�شلمي 
والإن�شانية  الأعمال اخلريية  فيها عن  املنا�شبة حتدثت  بهذه  كلمة 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دول���ة الإم������ارات يف خمتلف ب��ق��اع ال��ع��امل م��ن خ��الل 
موؤ�ش�شاتها اخلريية والإن�شانية. كما األتقت �شعادة ال�شفرية باحلجاج 
نفقة  على  ال�شنة  ه��ذه  احل��ج  منا�شك  اأدوا  ال��ذي��ن  مونتينجرو  م��ن 
ال�شوؤون  دائ��رة  كذلك  والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  زاي��د  موؤ�ش�شة 

الإ�شالمية والعمل اخلريي يف حكومة دبي.

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء اىل اأحمد جمعة الزعابي )وام(حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء اىل اأحمد جمعة الزعابي )وام(

اأكد اأن احلكمة �سبيلنا اإىل حتقيق الرخاء االقت�سادي ون�سر ال�سالم والعدل والت�سامح يف العامل 

خليفة يوؤكد قناعة الإمارات بدور الثقافة والرتبية والتنمية
 يف حتقيـق التفاعـل بني احل�شـارات واحتواء بـوؤر النزاعـات 

وزير الدفاع الرو�سي يزور القاهرة اال�سبوع املقبل 

انتخابات برملانية ورئا�شية يف م�شر العام املقبل 
•• عوا�صم-وكاالت:

الربملانية  النتخابات  اأن  امل�شرية  احلكومة  اأعلنت 
والرئا�شية العام القادم، بينما وافقت جلنة اخلم�شني 
لتعديل الد�شتور على اإلغاء جمل�س ال�شورى والكتفاء 

مبجل�س واحد للت�شريع هو جمل�س النواب. 
النتخابات  اإن  فهمي  نبيل  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
اآذار  وم��ار���س  �شباط  ف��رباي��ر  ب��ني  �شتعقد  الربملانية 

رئا�شية. انتخابات  يتبعها   2014
اأعلن عنها  اأنه وفق خارطة امل�شتقبل التي  ُي�شار اإىل 
ال�شتفتاء  �شيتم  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الدفاع  وزي��ر 
على الد�شتور املعطل بعد اإعداده يف �شورته النهائية، 
انتخابات  اإج��راء  يعقبها  نيابية  انتخابات  ثم ُترى 

بداأت  التي  املرحلة النتقالية  لتنتهي بذلك  رئا�شية 
عقب عزل اجلي�س للرئي�س حممد مر�شي.

على �شعيد اخر يقوم وزير الدفاع الرو�شي �شريجي 
�شويجو بزيارة ر�شمية اإىل م�شر ال�شبوع القادم على 
و�شط  الرو�س  امل�شوؤولني  ع��ددا من  ي�شم  وف��د  راأ���س 

اأنباء عن اتفاق البلدين على توقيع �شفقة اأ�شلحة.
..وقالت  الرو�شية  نوفو�شتي  اأنباء  ذكرت ذلك وكالة 
اإىل  ر�شمية  بزيارة  �شيقوم  الرو�شي  الدفاع  وزي��ر  ان 
�شربيا وم�شر خالل الفرتة من 12 اىل 15 نوفمرب 
اأن���دري���ه بويت�شوف  اجل����اري ع��ل��ى راأ�����س وف���د ي�����ش��م 
النائب الأول لرئي�س هيئة التعاون الع�شكري الفني 
وم�شوؤولني يف �شركة ت�شدير الأ�شلحة الرو�شية رو�س 

اأوبورون اأك�شبورت.

فل�شطينيون ي�شيعون احد �شهدائهم يف ال�شفة الغربية  )رويرتز(

املعار�سة حت�سم موقفها من جنيف 2 اليوم

معارك عنيفة والنظام يتقدم بريفي حلب ودم�شق

•• القد�س املحتلة- وكاالت:

فل�شطينيان  ����ش���اب���ان  ا���ش��ت�����ش��ه��د 
اأح���ده���م���ا ع��ن��د ح���اج���ز ع�����ش��ك��ري 
ق���رب م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل��م والآخ����ر 
عند حاجز جنوبي مدينة نابل�س 

بال�شفة الغربية.
ذك�����رت وك��ال��ة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
اأن�����س  اأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  )م���ع���ا( 
الأط��ر���س )23 ع��ام��ا( وه��و من 
����ش���ك���ان اخل���ل���ي���ل ا���ش��ت�����ش��ه��د ع��ن��د 
ق���رب مدينة  ال��ك��ون��ت��ي��ر  ح��اج��ز 
بيت حلم جنوبي ال�شفة الغربية 
بعدما اأطلق عليه جنود الحتالل 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ال���ن���ار م��دع��ني اأن���ه 

طعن اأحدهم قرب احلاجز. 
ق������وات  اأن  ال�����وك�����ال�����ة  وذك�����������رت 
اأي�شا  احلاجز  اأغلقت  الح��ت��الل 
وق���ام���ت ب��اح��ت��ج��از اأح����د ال�����ش��ب��ان 

وكان برفقة ال�شهيد الأطر�س.
وعلى حاجز زعرتة جنوبي مدينة 
ن��اب��ل�����س ا���ش��ت�����ش��ه��د ب�����ش��ري ���ش��ام��ي 
�شامل حبانني )28 عاما( عندما 
اأطلق جنود الحتالل النار عليه 
ن��اري��ة نحو  األ��ع��اب��ا  األ��ق��ى  اأن  بعد 

م���ت���واج���دي���ن على  م�����ش��ت��وط��ن��ني 
احلاجز.

الرئي�س  ي��ب��داأ  اخ���ر  �شعيد  ع��ل��ى 
الفل�شطيني حممود عبا�س اليوم 
ثالثة  ت�شتغرق  ل��ل��ق��اه��رة  زي����ارة 
اأي������ام ي��ل��ت��ق��ي خ��الل��ه��ا ال��رئ��ي�����س 
ع���ديل من�شور  امل���وؤق���ت  امل�����ش��ري 
والفريق اأول عبد الفتاح ال�شي�شي 
نائب رئي�س الوزراء وزير الدفاع 
نبيل  والدكتور  احلربي  والنتاج 
امل�شري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  فهمي 

والدكتور نبيل العربي امني عام 
وف�شيلة  العربية  ال��دول  جامعة 
الم������ام الك�����رب ال���دك���ت���ور اح��م��د 

الطيب �شيخ الزهر.
ال�شلطة  اتهمت  اخ��رى  من جهة 
ا�شرائيل  اجلمعة  الفل�شطينية 
الفل�شطيني  ال��زع��ي��م  ب��اغ��ت��ي��ال 
الراحل يا�شر عرفات بعد ت�شلمها 
نتائج حتاليل اجريت على عينات 
من رفات عرفات وطالبت فرن�شا 

بت�شليم تقريرها يف هذا ال�شاأن.

•• عوا�صم-وكاالت:

بلدة تل عرن يف ريف حلب  ال�شوري  النظام  اقتحمت قوات 
ا�شتهدف اجلي�س  بينما  املعار�شة،  ا�شتباكات عنيفة مع  بعد 
ال�����ش��وري احل���ر م��ب��ن��ى ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة وم���ط���ار ال��ن��ريب 

الع�شكري باملحافظة.
وتقدمت القوات النظامية يف بلدة تل عرن مدعومة بعنا�شر 
من حزب اهلل اللبناين وكتائب اأبو الف�شل العبا�س العراقية 
ال��ب��ل��دة، وق���ال وي��ح��اول اجلي�س  اأج���زاء م��ن  و�شيطرت على 
النظامي اأي�شاً اقتحام بلدة تل حا�شل وحيي اخلالدية وبني 

زيد.
اإن اجلي�س ال�شوري  من جانبها قالت الهيئة العامة للثورة 
ال��ن��ريب  ال��ب��ح��وث العلمية وم��ط��ار  ا���ش��ت��ه��دف م��ب��ن��ى  احل���ر 
اأعلن جمل�س حمافظة حلب  باملحافظة، يف حني  الع�شكري 
م��دي��ن��ة ال�����ش��ف��رية وج��ب��ل احل�����س ب��ري��ف امل��ح��اف��ظ��ة منطقة 
مدعوما  النظامي  اجلي�س  اإع��الن  بعد  ذل��ك  ياأتي  منكوبة. 
بعنا�شر من حزب اهلل وكتائب اأبو الف�شل العبا�س العراقية 

�شيطرته على بلدة �شبينة يف ريف دم�شق.

�شبينة  منطقة  اإن  الإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  وق��ال 
النظام  ق��وات  �شيطرة  بعد  ل�شكانها  جماعيا  نزوحا  �شهدت 
ع��ام،  نحو  منذ  املحا�شرة  البلدة  اأن  املر�شد  وذك���ر  عليها. 
كانت ت�شكل خط اإمداد رئي�شيا ملقاتلي املعار�شة املتح�شنني 
ع��ل��ى حياة  واأب�����دى خ�شيته  ل��دم�����ش��ق،  ب��الأح��ي��اء اجل��ن��وب��ي��ة 
املدنيني يف �شبينة م�شريا اإىل اأن القوات النظامية قد تلجاأ 

اإىل اإعدامهم واتهام مقاتلي املعار�شة بذلك.
النظام  قوات  ق�شفت  �شبينة  على  �شيطرتها  مع  وبالتزامن 
اأحياء الت�شامن وخميم الريموك واحلجر الأ�شود وبلدات 
تتوا�شل  ح��ني  يف  للبلدة،  امل��ح��اذي��ة  وح��ج��رية،  وببيال  ي��ل��دا 

ال�شتباكات يف حي الت�شامن وخميم الريموك بدم�شق.
اقتحام  يوا�شل اجلي�س احلر ت�شديه ملحاولت  ومن جهته 
القوات  ت�شنه  ق�شف  و�شط  ال�شام،  مع�شمية  النظام  ق��وات 

احلكومية على الأحياء ال�شكنية باملدينة.
املعار�س اجتماعات  ال�شوري  الوطني  بداأ الئتالف  �شيا�شيا 
من  موقفه  يف  ال��ب��ت  ع�شية  وذل���ك  اإ�شطنبول  يف  متهيدية 

موؤمتر جنيف 2.
الئتالف  ل�  ال�شيا�شية  الهيئة  اإن  املعار�شة  م�شادر  وقالت 

ال�شبت، م�شرية  اليوم  العامة  الهيئة  اجتماع  قبل  �شتجتمع 
تكون   2 جنيف  يف  م�شاركتها  اأن  �شتوؤكد  املعار�شة  اأن  اإىل 
ب�شالحيات  انتقالية  حكومة  لت�شكيل  �شمانات  وفق  فقط، 

كاملة خالل الربع الأول من العام املقبل.
وكان وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي اأعلن اأن تاأخري 
اإعالن موعد انعقاد املوؤمتر هو ب�شبب انتظار ما �شينتج عن 
اأي��ام  خ��الل  �شيتم  اأن��ه  م�شيفاً  ال�شورية،  املعار�شة  اجتماع 
2 لبحث ح��ل ينهي  ان��ع��ق��اد م��وؤمت��ر جنيف  حت��دي��د م��وع��د 
ا�شتعدادها  اأعلنت  رو�شيا  �شوريا. قبل ذلك كانت  الأزم��ة يف 
ل�شت�شافة حوار بني النظام واملعار�شة بعد اإجراء م�شوؤولني 

فيها لقاءات مع معار�شني �شوريني مقربني من النظام.
لعقد  موعد  لتحديد  ال�شابقة  امل��ح��اولت  كافة  ف�شل  رغ��م 
2، ع��اد احلديث عن ق��رب ح��دوث ذل��ك من  موؤمتر جنيف 
قبل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي ج��ون ك���ريي، وم��ن عّمان 
التاأكيد   .2 جنيف  م��وؤمت��ر  لنعقاد  م�شتمر  العمل  اأن  اأك��د 
الأمريكي كان �شبقه حماولة اأخرى لإعادة اإحياء جهود عقد 
املوؤمتر متثلت بعقد لقاءات من قبل املفاو�شني الأمريكيني 

والرو�س املوجودين يف جنيف مع معار�شني �شوريني.

عبا�س يف القاهرة اليوم وال�سلطة تتهم ر�سميا ا�سرائيل باغتيال عرفات

�شهيدان على حواجز الحتالل يف ال�شفة 
امريكا وا�شرائيل تفقدان 
حق الت�شويت يف اليون�شكو

•• عوا�صم-وكاالت:

ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم  امل��ت��ح��دة  اع��ل��ن م�����ش��در يف منظمة المم 
اآيل  ب�شكل  فقدتا  وا�شرائيل  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  اجلمعة  )يوني�شكو( 
التزام ب�شاأن  حقهما يف الت�شويت يف هذه املنظمة لنهما مل تقدما اي 

م�شاهمتهما املالية فيها.
التي  ال���دول  ع��دم ك�شف هويته على لئ��ح��ة  امل�����ش��در طالبا  ه��ذا  وق���ال 
وا���ش��رائ��ي��ل،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ه��ن��اك  �شتكون  الت�شويت  ح��ق  �شتخ�شر 
مو�شحا ان ل هذه ول تلك قدمت الوثائق الالزمة �شباح ام�س لتجنب 

خ�شارة احلق يف الت�شويت.
اكتوبر  يف  للمنظمة  متويلها  ال��غ��اء  ق���رار  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  واأرج��ع��ت 
ت�شرين الول عام 2011 اىل القوانني المريكية التي حتظر متويل 
الفل�شطينيني  املتحدة تعرتف �شمنيا مبطالب  اأي وكالة تابعة لالمم 

باقامة دولتهم.
بعد  م�شاهمتهما  دف��ع  عن  توقفتا  املتحدة  وال��ولي��ات  ا�شرائيل  وكانت 

قبول ع�شوية فل�شطني يف اليوني�شكو يف 2011.
اكتوبر  يف  للمنظمة  متويلها  ال��غ��اء  ق���رار  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  واأرج��ع��ت 
ت�شرين الول عام 2011 اىل القوانني المريكية التي حتظر متويل 
الفل�شطينيني  املتحدة تعرتف �شمنيا مبطالب  اي وكالة تابعة لالمم 

املتعلقة بالدولة.
لتقدم  املتحدة  للوليات  املمنوحة  املهلة  ان  اليون�شكو  م�شدر  واأو���ش��ح 
انق�شت  املتاأخرة  امل�شتحقات  بدفع  وخطة  الدفع  لعدم  ر�شميا  تربيرا 

ام�س اجلمعة وهو ما ادى تلقائيا اىل تعليق حق الت�شويت.
الن  بلغ حتى  ال��ذي  المريكي  التمويل  انقطاع  مع  املنظمة  وتعر�شت 
نحو 240 مليون دولر اي حوايل 22 يف املئة من ميزانية اليون�شكو 

لزمة مالية مما ا�شطرها لتقلي�س الربامج والنفاق.
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الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
النفط وال��غ��از.  العاملية يف جم��ال  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  م��ع��دات وخ��دم��ات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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حممد بن را�شد وحممد بن زايد  يعزيان 
اأحمد جمعة الزعابي يف وفاة املغفور له والده

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء اإىل معايل اأحمد 
جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة يف وفاة والده املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل جمعة ح�شن الزعابي.
من جهة اخرى قدم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
تعازيه  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
وموا�شاته اإىل معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة يف 
وفاة املغفور له والده وذلك مبنزل العائلة يف اأبوظبي . واأعرب �شموه عن 

�شادق تعازيه وموا�شاته ملعايل اأحمد جمعة الزعابي وذوي املغفور له .
)التفا�شيل �س2(



اأخبـار الإمـارات
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بلدية دبي تنفذ جتربة نقل مر�شى املالريا
•• دبي-وام:

نفذ ق�شم مكافحة اآفات ال�شحة العامة ببلدية دبي تربة حلالة نقل مر�شى املالريا وذلك �شمن 
خطة اإدارة الأزمات والكوارث للبلدية.

وتهدف التجربة اإىل اختبار خطط و جاهزية خمتلف اجلهات لتلك احلالت وكفاءة الأجهزة واملعدات 
والإنذارات و�شقل خربة رجال الأمن وال�شالمة للوقوف على ال�شتعدادات الالزمة ملواجهة احلوادث 

يف حال وقوعها.
دبي على �شحة  بلدية  ياأتي حر�شا من  التجربة  ان اطالق  اإدارة  �شلمان مدير  ر�شا  املهند�س  وقال 

و�شالمة اأفراد املجتمع وقيا�س جاهزيتها وجاهزية اأفرادها لكل حالت الطوارئ ذات العالقة.
واأ�شاف ان التجربة جاءت ل�شقل مهارات املوظفني بح�شن الت�شرف يف حالت الطوارئ والأزم��ات 
ت��داب��ري وخ��ط��وات ج��ادة  البلدية  با�شرت  ه��ذه احل���الت حيث  الإج����راءات احلا�شمة يف مثل  وات��خ��اذ 

ورئي�شية تتمثل يف ت�شكيل فريق دائم ي�شمى فريق الطوارئ والأزمات لبلدية دبي. 

املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي وموؤ�ش�شة دبي للبرتول يحتفالن برفع علم الدولة
الأمني العام للمجل�س الأعلى للطاقة يف دبي نوؤمن مبقولة 
عندما  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
قال اإن عالقة القائد ب�شعبه يف الإمارات عالقة خ�شو�شية 
وا�شتثنائية اأن�شاأت قيمة كربى هي النتماء للوطن وال�شعب 
نحتفل  ونحن  وال�شدق  ال�شليمة  بالفطرة  وج��اءت  والقائد 
رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  ت��ق��دي��را  ال��دول��ة  ع��ل��م  ب��رف��ع  ال��ي��وم 
للطاقة  الأعلى  املجل�س  موظفو  وع��رب  اهلل.  حفظه  الدولة 
املنا�شبة يف  ب��ه��ذه  ب��الح��ت��ف��ال  ع��ن فخرهم  ل��ل��ب��رتول  ودب���ي 
ال��ذي ي�شكل رم��زا وقيمة غالية وذلك  العلم  يوم يرفع فيه 
من  امل��زي��د  نحو  م�شريتنا  يقود  ملهم  قائد  بتويل  احتفال 

التقدم والتطور والزدهار.

موؤ�ش�شة  يف  اخلارجية  ال�شوؤون  مدير  اجلناحي  عبدالعزيز 
الدولة  علم  برفع  والهيئة  املجل�س  وموظفو  للبرتول  دب��ي 
وذل���ك يف مت���ام ال�����ش��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�شر ظ��ه��را ي���وم الرب��ع��اء 
متا�شيا مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير نائب رئي�س املجل�س الأعلى 
للطاقة يف دبي “ فخورون باإجنازات الدولة بقيادة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
والتي هي ثمار لروؤى حكيمة حتولت اإىل اإجنازات مهمة يف 
�شبيلنا نحو ال�شتدامة«. وقال �شعادة اأحمد بطي املحريبي 

•• دبي-وام:

احتفل املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي وموؤ�ش�شة دبي للبرتول 
ب��رف��ع ع��ل��م دول���ة الإم�����ارات ب��ال��ت��زام��ن م��ع جميع ال����وزارات 
م��ب��ادرة  م��ع  وذل���ك متا�شيا  وال���دوائ���ر احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بالحتفال 
بيوم العلم يف ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم.
املوؤ�ش�شي  الت�شال  اإدارة  مدير  القر�شي  عمر  ال�شيد  وق��ام 
واخل����دم����ات ال��ع��ام��ة ب��امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة وال�����ش��ي��د 

حممد بن را�شد يعزي اأحمد جمعة الزعابي يف وفاة املغفور له والده
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  قدم 
اأحمد  اإىل معايل  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل واج��ب العزاء  رئي�س جمل�س 

وال�شيافة بدبي و�شعادة عبداهلل اأحمد احلباي رئي�س �شركة مرا�س القاب�شة 
- بزيارة منزل العائلة يف اأبوظبي ..وقدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ومرافقوه �شادق عزائه وموا�شاته اإىل اأجنال وذوي الفقيد 
بوا�شع رحمته  الزعابي  املرحوم جمعة  اهلل عز وجل  يتغمد  اأن  �شموه  داعيا 

جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة يف وفاة والده املغفور له باإذن اهلل 
تعاىل جمعة ح�شن الزعابي. فقد قام �شموه - يرافقه معايل الفريق م�شبح 
بن را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 

ور�شوانه. معايل اأحمد جمعة الزعابي واإخوانه اأعربوا عن تقديرهم البالغ 
ملوا�شاة �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اأن يحفظ �شموه من كل  لهم يف م�شابهم اجللل راجني اهلل تبارك وتعاىل 

�شوء ويحمي قيادتنا املعطاءة من كل كرب ومكروه.

�شفراء بالعلوم نفكر يفوزون يف م�شابقة اأنتل للعلوم العربية2013 •• ابوظبي-  الفجر

ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال��ربام��ج  اأح��د  نفكر  بالعلوم  برنامج  يف  �شفراء  ت�شعة  �شارك 
الإمارات لتنمية ال�شباب يف متثيل الدولة يف التناف�س القليمي مب�شابقة اأنتل 
للعلوم يف العامل العربي2013 اإحدى اأكرب امل�شابقات والأكرث حتدياً يف املنطقة 
اأقيمت يف العا�شمة الردنية عمان برعاية �شاحبة اجلاللة امللكة رانيا  والتي 
والثقافة  والعلم  املتحدة للرتبية  الأمم  بال�شراكة مع منظمة  العبدهلل وذلك 
فاز  وقد  الها�شمية.  الأردنية  اململكة  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  و  )يوني�شكو( 
والتي  نفكر  بالعلوم  الوطنية  امل�شابقة  م�شاريع  اإح��دى  التمر  طاقة  م�شروع 
تنظمها موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 
بدولة الإمارات  باملركز الثاين لفئة الطاقة والنقل بالإ�شافة اإىل جائزة خا�شة 
كاأح�شن عر�س من دولة الإمارات العربية املتحدة.  وقد مت تقدمي امل�شروع من 
قبل فريق عمل موؤلف من الطالبة رمي زيد املنهايل و روان حربي�س الكثريي و 
�شما عدنان وهن من مدر�شة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - طالبات اأبوظبي.   
واجلدير بالذكر اأن امل�شابقة كانت بني متناف�شني من اإحدى ع�شر دولة عربية 
وت�شمل الإمارات العربية املتحدة، وم�شر، والأردن، والكويت، ولبنان، واملغرب، 

املنهايل من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية-طالبات- اأبوظبي اإن الرعاية التي 
تلقاها �شفراء بالعلوم نفكر من موؤ�ش�شة الإم��ارات كان لها اأثر كبري يف �شقل 
دور  موؤكدة على  والقيادية،  والعلمية  املعرفية  �شخ�شيتهم وتطوير مهاراتهم 
و  واملخت�شني  نفكر  بالعلوم  �شفراء  التوا�شل بني  تعزيز  الإم��ارات يف  موؤ�ش�شة 
اإعدادهم اجليد للتناف�س ومتثيل الدولة يف امل�شابقة والذي كان له تاأثري رائع 

مكنهم من الفوز يف هذه امل�شابقة الدولية املرموقة. 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�شويدي  ميحد  علي  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
بالإنابه يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإن م�شاركة هوؤلء ال�شباب وال�شابات 
املوهوبني مب�شابقة بارزة كهذه تتيح ل�شفراء بالعلوم نفكر مناف�شة البتكارات 
اإث��راء  اإمكانية  اأي�شاً  لهم  وت��وف��ر  والعاملي  القليمي  امل�شتويني  على  العلمية 
التكنولوجي  القطاع  يف  مبتكرين  ليكونوا  توؤهلهم  التي  العلمية  معرفتهم 
ال�شابة على  العقول  بد  من �شرورة حتفيز  بالعامل م�شتقباًل. ومن هنا فال 
اختيار العلوم كمجال للتخ�ش�س والدرا�شة وت�شجيعهم على تنمية مهاراتهم 

فيه ليكونوا جياًل جديداً من القادة واملبتكرين كما اأنه ل بد اأي�شاً من العمل 
اإىل زيادة  اإيجاد �شيغة لتوحيد كافة اجلهود القليمية املبذولة الرامية  على 

م�شتوى ثقافة ال�شباب يف جمالت البحث العلمي والعلوم التكنولوجيا .
ال�شرق  اإنتل يف  ل�شركة  الإقليمي  العام  املدير  املهند�س طه خليفة  قال  ب��دوره 
لي�س جمرد م�شابقة  العربية  للعلوم  انتل  اإن حتدي  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
للطالب فح�شب بل هي اأي�شاً من�شة تمع الآباء والأمهات واملعلمني من جهة 
جمتمع  بناء  يف  للم�شاهمة  اأخ��رى  جهة  من  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  وامل��دار���س 
قائم على البتكار وذلك من خالل حت�شني م�شتويات الوعي مبجالت العلوم 
املجالت  من  وغريها  الفكرية  وامللكية  والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا 
العلمية الأخرى فنحن ن�شعى من خالل هذه امل�شابقة اإىل بناء �شبكة عالقات 
العربية  املنطقة  يف  واملجتمعات  واجل��ام��ع��ات  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ب��ني  ق��وي��ة 
الغري  املوؤ�ش�شات  م��ن  العديد  م��ع  ا�شرتاتيجية  و���ش��راك��ات  حتالفات  وتكوين 
يف  ت�شاهم  اأن  �شاأنها  م��ن  امل�شابقة  ف��ه��ذه  ال��رب��ح  اإىل  ه��ادف��ة  وال��غ��ري  حكومية 
متكني امل�شاركني الراغبني بالتعرف على عامل التكنولوجيا و ذلك من خالل 
اأمامهم لالن�شمام اإىل برامج قائمة على البتكار يف العلوم  اإتاحتها الفر�شة 

والريا�شيات والهند�شة.

وُعمان اإىل جانب فل�شطني، وقطر، واململكة العربية ال�شعودية وتون�س. و قالت 
ال�شيدة ميثاء احلب�شي الرئي�س التنفيذي للربامج يف املوؤ�ش�شة نحن فخورون  
يف موؤ�ش�شة الإمارات لتنمية ال�شباب مب�شاركة �شفراء بالعلوم نفكر لتمثيل بلدنا 
بهذه امل�شابقة وحتقيق اإجناٍز كبرٍي  وهو  الفوز باملركز الثاين يف فئة الطاقة 
والنقل مل�شروع طاقة التمر الذي يعد ابتكارا وطنيا كم�شدر للطاقة املتجددة 
نظيف  وفعال و ذلك عرب ا�شتخدام الطاقة املتولدة من حرق خملفات اأ�شجار 
التمر املتوافرة يف الإم��ارات املتحدة حيث يتم تنقية غازات الحرتاق الناتة 

من احرتاق خملفات ا�شجار التمر لإنتاج طاقة كهربائية.
موا�شلة  على  وت�شجيعهم  ال�شباب  متكني  اإىل  املوؤ�ش�شة  يف  دوم��اً  ن�شعى  فنحن 
تطوير معارفهم والتفكري التحليلي و ذلك من خالل توفري فر�س امل�شاركة 
العلوم والتكنولوجيا مبا فيها ور�س  التعليمية املختلفة يف جمال  يف الربامج 
مع  بالتعاون  تقام  التي  و  العلمية  املعرفة  لتبادل  الدولية  والأن�شطة  العمل 
زيد  الطالبة رمي  قالت  و  الرئي�شيني.   وال�شركاء  املعنية  العديد من اجلهات 

عبداهلل بن زايد يلتقي الرئي�س الباك�شتاين ورئي�س الوزراء يف اإ�شالم اأباد
•• اإ�صالم اأباد-وام: 

ال��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
ف���خ���ام���ة مم���ن���ون ح�����ش��ني رئ��ي�����س 
ج��م��ه��وري��ة ب��اك�����ش��ت��ان ال���ش��الم��ي��ة 
ب��ق�����ش��ر ال��رئ��ا���ش��ة يف ا����ش���الم اأب����اد 

اأم�س الول.
ون���ق���ل ����ش���م���وه يف ب����داي����ة ال��ل��ق��اء 
حت���ي���ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ورعاه لفخامة 
ل��ه  .. وق�������دم  ب���اك�������ش���ت���ان  رئ���ي�������س 
رئا�شة  ت��ول��ي��ه  مبنا�شبة  ال��ت��ه��اين 
لباك�شتان  متمنيا   .. اجلمهوررية 

كل تقدم وازدهار.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��اد ف��خ��ام��ة ممنون 
التي  املتميزة  ب��ال��ع��الق��ات  ح�شني 
ت��رب��ط ب���الده م��ع دول���ة الم����ارات 
ل��الم��ارات قيادة  �شكره  وع��رب عن 
وحكومة على امل�شاعدات التنموية 
والن�������ش���ان���ي���ة امل�������ش���ت���م���رة ومت��ن��ى 
ل���دول���ة الم�������ارات دوام  ف��خ��ام��ت��ه 

الرقي والزدهار.
وج����������رى خ��������الل ال�����ل�����ق�����اء ب��ح��ث 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
ت���ط���وي���ره���ا يف خم��ت��ل��ف  و����ش���ب���ل 

املجالت.
كما اإلتقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
زاي��د .. دول��ة حممد ن��واز �شريف 

رئي�س وزراء باك�شتان على هام�س 
ع�����ش��ر للجنة  الج��ت��م��اع احل�����ادي 
ال�����وزاري�����ة امل�������ش���رتك���ة ب����ني دول����ة 

المارات وباك�شتان.
واأكد دولة نواز �شريف اأهمية زيارة 
�شمو وزير اخلارجية اإىل باك�شتان 
ت���ب���ذل فيه  ت���اأت���ي يف وق����ت  ال���ت���ي 
عالقات  لتعزيز  اجلهود  حكومته 
بالده مع المارات العربية املتحدة 
بامل�شتوى  م��ن��وه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  ودول 
ال�������ذي ارت����ق����ت اإل����ي����ه ال���ع���الق���ات 
وت��ن��وع  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية 
وال�شتثمارية  التنموية  امل�شاريع 
واجل��ه��ود  باك�شتان  يف  الم��ارات��ي��ة 
امل�شرتكة لتعميق اأوا�شر ال�شداقة 

بني البلدين.
وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر 
حول الق�شايا القليمية والدولية 
ذات الهتمام امل�شرتك ونوه رئي�س 
الوزراء الباك�شتاين يف هذا ال�شدد 
دف��ع  يف  ال��ب��ل��دي��ن  دور  تفعيل  اإىل 
وال�شالم  ال�شتقرار  عملية  جهود 
�شمو  اأك��د  جانبه  م��ن  املنطقة.  يف 
ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د حر�س 
قيادة دول��ة الم��ارات على تطوير 
اآف�����اق ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي وت��ق��دمي 
امل�������ش���اع���دات ال��ت��ن��م��وي��ة يف ك��اف��ة 
القطاعات القت�شادية والتعليمية 
الن�شانية  وامل�شاعدات  وال�شحية 

واخلريية .

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  قدم الفريق 
معايل  اإىل  وموا�شاته  تعازيه  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة يف وفاة املغفور له والده 
وذلك مبنزل العائلة يف اأبوظبي . واأعرب �شموه عن �شادق تعازيه وموا�شاته 
ملعايل اأحمد جمعة الزعابي وذوي املغفور له ..داعيا اهلل العلي القدير اأن 
يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 
ال�شيخ  العزاء معايل  ال�شرب وال�شلوان. رافق �شموه خالل تقدميه واجب 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ومعايل 
ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي. 
البالغ  تقديرهم  ع��ن  الفقيد  وذوو  ال��زع��اب��ي  جمعة  اأح��م��د  م��ع��ايل  وع��رب 
للفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان وال�شيوخ على موا�شاتهم 

يف م�شابهم اجللل .

حممد بن زايد يعزي اأحمد جمعة الزعابي يف وفاة املغفور له والده

�شيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة �شاملني احلمريي

هزاع ونهيان وذياب وعبداهلل بن زايد يعزون اأحمد 
جمعة الزعابي يف وفاة املغفور له والده

رئي�س املجل�س الوطني الحتادي يعزي اأحمد جمعة الزعابي يف وفاة املغفور له والده 

•• العني -وام:

قدم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ام�س يف مدينة 
العني واجب العزاء بوفاة املغفور له باإذن اهلل �شاملني 

خليفة �شلطان احلمريي . 
لأجن��ال  وموا�شاته  تعازيه  �شادق  عن  �شموه  واأع���رب 
الفقيد واأ�شرته داعيا املوىل عزوجل اأن يتغمد الفقيد 
بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه 

ال�شرب وال�شلوان .

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن 
الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
ام�س تعازيه وموا�شاته اإىل معايل اأحمد جمعه الزعابي 
ل��ه وال��ده  ���ش��وؤون الرئا�شة يف وف���اة املغفور  ن��ائ��ب وزي���ر 
العائلة يف  املنية ام�س الول وذل��ك مبنزل  ال��ذي وافته 

اأبوظبي.
واأعرب �شموه عن �شادق تعازيه وموا�شاته ملعايل اأحمد 
العلي  اهلل  ..داع���ي���ا  ل��ه  امل��غ��ف��ور  وذوي  ال��زع��اب��ي  جمعة 
ي�شكنه  واأن  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.
اآل  زاي��د  ال�شيخ نهيان بن  العزاء �شمو  ق��دم واج��ب  كما 
�شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
ال�شيخ  و�شمو  والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد  اآل نهيان و�شمو  ذياب بن زايد 

بن  �شلطان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
حمدان اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن حمدان  وال�شيخ حممد 
حمدان  بن  نهيان  وال�شيخ  نهيان  اآل  حمدان  بن  را�شد 
تعازيهم وموا�شاتهم  اأعربوا عن �شادق  اآل نهيان حيث 
�شائلني  له  املغفور  وذوي  الزعابي  جمعة  اأحمد  ملعايل 
املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.
وق����دم واج����ب ال���ع���زاء اأي�����ش��ا ع���دد م���ن ال�����ش��ي��وخ وك��ب��ار 
امل�شوؤولني وال�شفراء املعتمدين لدى الدولة وجمع من 

املعزين من املواطنني واملقيمني.
�شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  معايل  وع��رب 
وتقديرهم  �شكرهم  خال�س  عن  الفقيد  وذوو  الرئا�شة 
اآل نهيان وال�شيوخ وجموع  ال�شيخ هزاع بن زايد  ل�شمو 
املعزين الذين توافدوا لتقدمي واجب العزاء وموا�شاتهم 

يف م�شابهم اجللل. 

•• اأبوظبي- وام:

الوطني  املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأح��م��د  حممد  معايل  ق��دم 
الحت����ادي ام�����س ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه اإىل م��ع��ايل اأحمد 
جمعه ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب وزي���ر ���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة يف وف��اة 
املغفور له والده الذي وافته املنية ام�س وذلك يف منزل 

العائلة باأبوظبي.
عن  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  م��ع��ايل  واأع���رب 
الزعابي  جمعة  اأحمد  ملعايل  وموا�شاته  تعازيه  �شادق 
يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  ..داع��ي��ا  له  املغفور  وذوي 
الفقيد بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم 

اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان. 
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موؤمتر جمعية القلب الإماراتية يناق�س الطرق احلديثة لت�شخي�س وعالج ت�شوهات قلوب الطفال
•• دبي-وام:

ن��اق�����س امل�������ش���ارك���ون يف امل���وؤمت���ر ال�����ش��ن��وي ال���راب���ع جل��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب 
بفندق  ام�س  لالأطفال  القلب  لأم��را���س  الأول  وامل��وؤمت��ر  الإم��ارات��ي��ة 
يف  العلمية  امل�شتجدات  اآخ��ر  �شيتي  في�شتيفال  دبي  النرتكونتننتال 
الطفال  وقلوب  عام  ب�شكل  القلب  امرا�س  وع��الج  ت�شخي�س  جمال 

ب�شكل خا�س.
القلب  ق�شم جراحة  ورئي�س  ا�شت�شاري  الدكتور عبيد اجلا�شم  وقال 
ان  الماراتية  القلب  جمعية  رئي�س  نائب  دب��ي  مب�شت�شفى  وال�شدر 
لت�شوير  احلديثة  ال��ط��رق  العلمية  جل�شاته  خ��الل  ناق�س  امل��وؤمت��ر 

و�شمامات  التاجي  ال�شريان  يف  اجلراحي  والتدخل  القلب  وكهرباء 
القلب.

وا�شتعر�س الدكتور اجلا�شم خالل اجلل�شات العلمية للموؤمتر ورقة 
عمل حتدث خاللها عن ت�شخي�س وعالج امرا�س قلوب الطفال يف 
انطلقت  التي  املجانية  نب�شات  مبادرة  اىل  ..م�شريا  الم��ارات  دول��ة 
عام 2007م بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل وبتنفيذ كل من هيئة ال�شحة بدبي وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والن�شانية والتي متكنت حتى الآن من 
ع��الج 356 طفال من داخ��ل وخ��ارج دول��ة الم���ارات من خ��الل 14 

من  ال�شوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات  الط��ف��ال  لقلوب  اخللقية  الت�شوهات 
جلراحي  العربية  املنظمة  من  ومب�شاركة  امل��ريء  اأو  ال�شدر  خ��الل 
ق��ل��وب الط���ف���ال واط���ب���اء م���ن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

المريكية وفنلندا وال�شعودية والمارات.
بالتعاون  الماراتية  القلب  الذي تنظمه جمعية  املوؤمتر  ان  واأ�شاف 
للعلوم  مكتوم  اآل  را�شد  بن  وجائزة حمدان  بدبي  ال�شحة  هيئة  مع 
را�شد  ب��ن  حممد  وجممع  الطبية  دب��ي  مدينة  م��ن  وب��دع��م  الطبية 
الك���ادمي���ي ال��ط��ب��ي ن��اق�����س ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ل��ب ال��ف��ت��وح ع��ن��د الط��ف��ال 
والت�شوهات اخللقية لدى الكبار التي يتم ت�شخي�شها واكت�شافها بعد 
القلب  �شربات  انتظام  وعدم  التاجي  ال�شريان  واأمرا�س  البلوغ  �شن 

ور�شة عمل واحدة يف ال�شودان ال�شقيق.
وذكر ان ن�شبة املواطنني امل�شتفيدين من هذه املبادرة ارتفعت من 40 
باملائة يف بداية املبادرة اىل 55 باملائة يف الوقت احلايل ب�شبب زيادة 
الثقة بالكوادر الطبية القائمة على هذه املبادرة وارتفاع ن�شب النجاح 

للعمليات العالجية لقلوب الطفال والتي و�شلت اإىل 99 باملائة.
يف  واملتمثلة  للمبادرة  املتعددة  الأه���داف  اجلا�شم  الدكتور  واأو���ش��ح 
املعوزة  الأ�شر  على  والقت�شادي  والجتماعي  امل��ايل  العبء  تخفيف 
وتاأهيلها  املجال  ه��ذا  يف  العاملة  الوطنية  الطبية  ال��ك��وادر  وتدريب 
لتكون نواة ل�شتحداث مركز م�شتقل يف امل�شتقبل لت�شخي�س وعالج 

وجراحات قلوب الطفال.

يف كلمة لرئي�س الدولة اأمام اليون�سكو األقاها نهيان: 

احلكمة �شبيلنا اإىل حتقيق الرخاء القت�شادي ون�شر ال�شالم والعدل والت�شامح يف العامل

حتت رعاية ال�سيخة فاطمة بنت مبارك

ختام موؤمتر كلية فاطمة للعلوم ال�شحية الدويل الثاين لل�شيدلة

•• باري�س-وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
ب��دور  الإم����ارات  قناعة  اهلل  حفظه 
ال��ث��ق��اف��ة وال���رتب���ي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ف��اع��ل الي���ج���اب���ي بني 
النزاعات  بوؤر  واحتواء  احل�شارات 
العاملي..  والوئام  ال�شالم  وتوطيد 
اإىل  �شبيلنا  ه��ي  احلكمة  اإن  وق��ال 
ون�شر  القت�شادي  الرخاء  حتقيق 
ال�شالم والعدل والت�شامح يف ربوع 

العامل كافة.
األ��ق��اه��ا نيابة  ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة 
نهيان  ال�شيخ  معايل   .. �شموه  عن 
اآل نهيان وزير الثقافة  بن مبارك 
اأم�����س  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
الول يف منتدى القادة اأحد املحاور 
ال���دورة  برنامج  �شمن  الأ�شا�شية 
ال�37 للموؤمتر العام ملنظمة الأمم 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  

اليوني�شكو.
حتيات  ال��ب��داي��ة  يف  معاليه  ون��ق��ل 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
لهم  الطيبة  للم�شاركني ومتنياته 
معربا   .. امللتقى  ه��ذا  يف  بالنجاح 
ع��ن ت��ق��دي��ر ���ش��م��وه ل����دور منظمة 
ال��ي��ون�����ش��ك��و يف ت��ع��م��ي��ق ال���ت���ع���اون 
امل�������ش���رتك يف جم����الت  وال���ع���م���ل 
الرتبية والثقافة والعلوم يف كافة 

ربوع العامل ..
 وفيما يلي ن�س الكلمة .. ب�شم اهلل 
الرحمن الرحيم اأ�شحاب الفخامة 
وال�����ش��ع��ادة ال�����ش��ي��دات وال�������ش���ادة : 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  
ل��ل��ق��ادة  ال���ع���امل���ي  امل��ل��ت��ق��ى  اإن ه����ذا 

التي  الكربى  بالتحديات  يذكرنا 
و  القت�شاد   : يف  ال��ع��امل  يواجهها 
البيئة واملناخ وق�شايا املياه الغذاء 
والإره��اب  التطرف  الفقر  الطاقة 
ال�����ش��راع��ات ال��دول��ي��ة وال��ت��غ��ريات 
منا  يتطلب  ذل��ك  كل   .. ال�شكانية 
جمابهة  يف  الثقافة  دور  نحدد  اأن 
واأن  ال��ق�����ش��اي��ا وامل�������ش���ك���الت  ه����ذه 
ن���ح���دد م�����ش��وؤول��ي��ة ال��ي��ون�����ش��ك��و يف 
من  الثقايف  العمل  على  الع��ت��م��اد 
و�شد  العوملة  ظاهرة  تر�شيد  اأج��ل 
ال���دول يف الرتبية  ب��ني  ال��ف��ج��وات 
والتقنيات  امل��راأة  وال�شحة وحقوق 
للمعلومات  وال��ت��و���ش��ل  احل��دي��ث��ة 
ال����ت����ق����دم  جم����������ال  يف  وك�������ذل�������ك 
القت�شادي ب�شكل عام . اإننا يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة نعتز باأن 
مر  على  لنا  وف���رت  ق��د  ح�شارتنا 
ال��ت��اري��خ م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
التقاليد العريقة والقيم الأ�شيلة 
التي ت�شكل الإطار املالئم حلياتنا 
بيننا  وال��ت��ف��اه��م  ال��ف��ه��م  وت���دع���م 
ثقافتنا  اإن   � ال��ع��امل  �شعوب  وب��ني 
يف الإم���������ارات ه���ي ث��ق��اف��ة ع��امل��ي��ة 
ت��ع��زز ان��ت��م��اءن��ا الإن�����ش��اين ون��وؤك��د 
بنا  ال��الئ��ق��ة  مكانتنا  خاللها  م��ن 
بني دول العامل . ومن هنا ونحن 
اآفاق العمل يف امل�شتقبل  ن�شت�شرف 
ملنظمة اليون�شكو فاإين اأرى بع�س 
الثقافة  ب��دور  تتعلق  التي  النقاط 
ع��ل��ى وج����ه اخل�����ش��و���س اأ���ش��ت��ق��ي��ه��ا 
من خرباتنا يف الإمارات : النقطة 
ب��دور  القوية  قناعتنا  ه��ي  الأوىل 
التفاعل  الثقايف يف ت�شجيع  العمل 
الناجح بني احل�شارات والثقافات 
على  الدولية  العالقات  وب��ن��اء  ب��ل 
اأ�ش�س التعاون والتعاي�س والتخل�س 

النمطية عن  الذهنية  ال�شور  من 
منظمة  تهتم  اأن  لب���د   � ال�����ش��ع��وب 
اليون�شكو باأن يكون العمل الثقايف 
بني  لالنفتاح  و�شيلة  العامل  حول 
يتعرف كل  واأق��ط��اره بحيث  دول��ه 
الآخ��ر وح�شارته  منها على تاريخ 
وي��ت��ع��اي�����س اجل��م��ي��ع م��ع��ا يف �شالم 
وتقدم ووئام . النقطة الثانية هي 
ت��اري��خ دول��ة الإم����ارات العربية  اأن 
على  اعتمادها  يوؤكد  اإمن��ا  املتحدة 
ت���ق���ن���ي���ات امل���ع���ل���وم���ات والت�������ش���ال 
الثقافية  للتنمية  مهمة  ك��م��وارد 
م��ن��ظ��م��ة  اأم�������ام  اإن   .. ال���ن���اج���ح���ة 
تعميم  يف  حموريا  دورا  اليون�شكو 
وامل�شتنري  احل�شيف  ال���ش��ت��خ��دام 
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف جم���ال العمل  ل��ه��ذه 
الثقايف يف كل مكان � اإن من واجبنا 
ال��رتاب��ط  ت�شجيع  امللتقى  ه��ذا  يف 
القوي بني �شكان العامل من خالل 

واإم����ك����ان����ات  ت���وق���ع���ات  اإط��������ار  ويف 
وثيق  نحو  على  ترتبط  جمتمعية 
يف  الثقافية  التنمية  مب�شتويات 
يف  اإن��ه  الرابعة  النقطة   . املجتمع 
�شوء ذلك كله فاإنني اأدعو منظمة 
يف  ق��ائ��دة  تكون  اأن  اإىل  اليون�شكو 
مواجهة  يف  الثقافة  مكانة  تاأكيد 
ال���ق���رن  ال���ع���امل���ي���ة يف  ال���ت���ح���دي���ات 

الواحد والع�شرين .
اإىل  اليون�شكو  منظمة  اأدع��و  اإنني 
تتخذ  ال���ع���امل  ���ش��م��ري  ت���ك���ون  اأن 
لت�شجيع  اأداة  ال��ث��ق��ايف  العمل  م��ن 
والتنموية  ال�شلمية  التطبيقات 
ل��ك��اف��ة ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ات . اإن��ن��ي 
ال���ي���ون�������ش���ك���و اإىل  اأدع��������و م��ن��ظ��م��ة 
م�������ش���اع���دة ال���������دول امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ت���راث���ه���ا وع���ر����س 
الثقافة  اإن   � العامل  اأم��ام  ثقافتها 
وال��رتاث ميثالن دون �شك جمال 

التقنيات احلديثة واأن نعمل �شويا 
ال��الزم��ة  املتطلبات  ك��اف��ة  لتوفري 
لنجاح هذا الرتابط وا�شتمراريته 
. ال��ن��ق��ط��ة ال���ث���ال���ث���ة اإن����ن����ا ن����درك 
القوية  التبادلية  العالقة  مت��ام��ا 
ب��ني ال��رتب��ي��ة وال��ع��ل��وم م��ن جانب 
والثقافة من جانب اآخر � الرتبية 
يف  الثقافية  القيم  تعك�س  والعلوم 
املجتمع بل اإن املدار�س واجلامعات 
بطبيعتها  ه��ي  ال��ب��ح��وث  وم���راك���ز 
اأن  لها  لميكن  ثقافية  موؤ�ش�شات 
املجتمع  ثقافة  ع��ن  مب��ع��زل  تعمل 
ف��اإن  اخ��ر  جانب  وم��ن  ومقوماته. 
علينا اأن ندرك اأن العالقة القوية 
تكت�شب  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���ني 
اأهمية خا�شة يف هذا الع�شر الذي 
يتطلب التعلم امل�شتمر والذي يتم 
جزء كبري منه الآن على نحو غري 
والكليات  امل���دار����س  خ���ارج  ن��ظ��ام��ي 

الدبلوما�شية  الآن  عليه  نطلق  ملا 
ال�شعبية التي تهدف اإىل بناء الثقة 
والتفاوؤل والتعاون بني جميع دول 
العامل . اإن اأمام منظمة اليون�شكو 
دورا هاما يف جعل الثقافة يف موقع 
حماية  ويف  الب�شر  حياة  يف  القلب 
ال���ع���م���ل ال���ث���ق���ايف م����ن ال�����ش��غ��وط 
كثري  يف  تهمي�شه  اإىل  ت���وؤدي  التي 
اليون�شكو  ل��دى  اإن   � الأح��ي��ان  م��ن 
ف��ر���ش��ة م��وات��ي��ة مل�����ش��اع��دة ال����دول 
املختلفة على احلفاظ على تراثها 
ودعم  الثقايف  التبادل  ت�شجيع  مع 
الإب�������داع والب���ت���ك���ار يف ك��اف��ة دول 
ال��ع��امل . اأي��ه��ا ال�����ش��ي��دات وال�����ش��ادة 
اإن��ن��ا يف دول���ة الإم����ارات العربية   :
ثالثة  بعد  نحتفل  �شوف  املتحدة 
اأ���ش��اب��ي��ع مب����رور  42  ع��ام��ا على 
تاأ�شي�س الدولة واأود بهذه املنا�شبة 
 : الدولة  اأن موؤ�ش�س  اإىل  اأ�شري  اأن 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
حكيم  باأنه  معروفا  كان  نهيان  اآل 
النظر  ببعد  يتمتع  قائد   : العرب 
وكانت لديه روؤية وا�شحة مل�شتقبل 
بلده وموقعه بني الدول تنبع من 
العملية  وخربته  الوطنية  ثقافته 
يف �شوؤون العامل . اإن العامل اليوم 
لدى  احلكمة   اإىل   ما�شة  بحاجة 
القادة واملواطنني على ال�شواء � لأن 
حتقيق  اإىل  �شبيلنا  ه��ي  احل��ك��م��ة 
ال�شالم  ون�شر  القت�شادي  الرخاء 
رب��وع  ك��اف��ة  يف  والت�شامح  وال��ع��دل 
العامل � اإنني اأدعوكم يف هذا امللتقى 
اإىل اأن نكون حكماء يف تاأكيد دعمنا 
املرموق  ودوره��ا  اليون�شكو  ملنظمة 
والتعاون  الأم��ل  مبادئ  تعميق  يف 
العامل  ع��رب  وال��رخ��اء  وال�شتقرار 
. وال�������ش���الم ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل 

ال�شيخ  م��ع��ايل  وع���رب  وب���رك���ات���ه.. 
ن��ه��ي��ان ب��ع��د اإل���ق���ائ���ه ال��ك��ل��م��ة عن 
امللتقى وقدم  �شروره بح�شور هذا 
يف  وكان  للجميع.  وتقديره  �شكره 
ا�شتقبال معاليه لدى و�شوله اإىل 
اليوني�شكو  ملنظمة  الرئي�شي  املقر 
ع�����دد م����ن ال�������ش���ف���راء وامل���ن���دوب���ني 
لدى  والأج��ان��ب  ال��ع��رب  الدائمني 
والعلوم  للرتبية  الدولية  املنظمة 
والثقافة اإ�شافة اإىل ال�شيدة اإيرينا 
لليوني�شكو  العامة  املديرة  بوكوفا 

وعدد من كبار املوظفني.
وي�شارك يف املنتدى اأكرث من األف 
بينهم  دول����ة   195 م���ن  م�����ش��ارك 
روؤ�شاء دول ووزراء وممثلون لقادة 

بلدانهم.
وي�������ش���غ���ل م���ن���ت���دى ال�����ق�����ادة ح��ي��زا 
اإدارة  ومتابعة  اهتمام  م��ن  وا�شعا 
.. واخ����ت����ار م��ن��ظ��م��وه  ال��ي��ون�����ش��ك��و 
حمورا رئي�شيا للمناق�شة هو تعبئة 
اليون�شكو يف مفكرة ما  وم�شاهمة 
بعد 2015 عرب الرتبية والعلوم 

والثقافة والإت�شال والإعالم«.
وي�شتجيب هذا املحور للنقا�س الذي 
لتحديد  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأط��ل��ق��ت��ه 
بعد  التنمية  وديناميكيات  اآل��ي��ات 
العام 2015.. وي�شتند اإىل تراكم 
اخل���ربة ال��ت��ي تمعت م��ن خ��الل 
خطة اأهداف الألفية للتنمية التي 
2000. وم��ن  ال��ع��ام  اع��ت��م��دت يف 
املعروف اأن منتدى القادة ي�شتاأثر 
نوعية  ب�شبب  وا�شع  عاملي  باهتمام 
كلمات  اأن  ك��م��ا   .. ف��ي��ه  امل�����ش��ارك��ني 
خريطة  مبثابة  تكون  فيه  ال��ق��ادة 
طريق ت�شاعد خمططي اليون�شكو 
ع��ل��ى ���ش��وغ م����ب����ادرات وب���رام���ج يف 

نطاق اخت�شا�شات املنظمة.

•• ابوظبي- فوؤاد علي

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
بنت مبارك الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة 
الحت��اد  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
كلية فاطمة  العام نظمت  الن�شائي 
ال��ت��اب��ع��ة ملعهد  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ةخ��الل 
الفرتة من 6 -7 نوفمرب اجلاري 
املوؤمتر الثاين الدويل لل�شيدلة و 
ابقاء ال�شيادلة  اإىل  املوؤمتر  يهدف 
العلمية  بامل�شتجدات  اط���الع  على 
املتطورة من اجل م�شاعدة املر�شى 
و  رفاهيتهم  و  �شحتهم  لتح�شني 
يهدف اأي�شاً اإىل تثقيف اخلريجني 
م���ن ك��ل��ي��ات ال�����ش��ي��دل��ة ح���دي���ث���اُ و 
كذلك الطلبة الدار�شني لل�شيدلة 
ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م يف جم����ال الإح������رتاف 
على  ق��ادري��ن  ليكونوا  لهم  العلمي 

اتخاذ القرار ال�شحي ال�شليم .
باملقر  الم����ارات  اأم  قاعة  وذل��ك يف 
ملفرق  منطقة  يف  للكلية  الرئي�س 
باأبوظبي مب�شاركة عاملية وخليجية 

وحملية متميزة .
وق�������ال ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف 
ال�������ش���ام�������ش���ي م����دي����ر ع������ام م��ع��ه��د 
التكنولوجيا التطبيقية اأنه ل�شرف 
ع��ظ��ي��م ب�����اأن ي��ع��ق��د امل����وؤمت����ر حتت 
ال�شيخة  ل�شمو  الكرمية  ال��رع��اي��ة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك اأم الم����ارات 
اأن  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ح��ي��ث حر�شنا ه���ذا 
ال�شيدلة  ع��امل  على  املوؤمتر  يركز 
ال����وا�����ش����ع ح���ي���ث ت�������ش���ع���ى ال��ك��ل��ي��ة 

امل���ج���ت���م���ع الم������ارات������ي م�����ش��ريا  يف 
ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة  ال���ت���ط���ورات  اأن  ايل 
ال�����ش��ي��دل��ه حاليا  ت�����ش��ه��ده��ا م��ه��ن��ة 
بحثا  دائم  ب�شكل  متابعتها  تتطلب 
العملية  يف  املن�شود  التطوير  ع��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة م����ن خ���الل 
الط�����الع ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات 
العاملية ومن ثم تطبيقها يف املناهج 
الدرا�شية و هو الأمر الذي ي�شمن 
حت��ق��ي��ق ال��ك��ل��ي��ة ل��ك��ام��ل اه��داف��ه��ا 

العلمية والوطنية.
الكلية وقعت اتفاقيات  اأن  و او�شح 
العاملية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  نخبة  م��ع 
العاملية  املناهج  اأف�شل  تقدم  التي 
الأ�شرتالية  مونا�س  جامعة  ومنها 
اأح��دث  للكلية  ت��ق��دم  ال��ت��ي  العاملية 
ال�شيدلة  يف  البكالوريو�س  برامج 
مبا يتفق مع اأحدث املعايري العاملية 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن اأف�����ش��ل اجل��ام��ع��ات 
املجال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 
طالبنا  لإع���داد  الكلية  تعمل  ،كما 
ل��ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��م م��ت��ط��ل��ب��ات ه��ي��ئ��ة 
ال�������ش���ح���ة ب���اأب���وظ���ب���ي ل��ي��ح�����ش��ل��وا 
للعمل  ال��الزم��ة  ال��رتاخ��ي�����س  على 
امل��ه��ن��ي ف����ور ال��ت��خ��رج مب���ا ي�شمن 
العمل  ���ش��وق  رف��د  يف  الكلية  جن��اح 
يف  املتخ�ش�شة  ال�شحية  بالكفاءات 
بالقطاع  العمل  جم���الت  خمتلف 
ال�شحي كما تتابع الكلية التدريب 
العملي الذي يخ�شع له الطلبة يف 
امل�شت�شفيات التابعة ل�شركة اأبوظبي 
ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د من 
توافق التدريب مع ما يتم درا�شته 

العالن عنه خالل املرحلة املقبلة 
ب�شكل متكامل  اإجن��ازه  يتم  اأن  بعد 
مب����ا ي�����ش��اع��د ع����ن ت���ال����ش���ي ن�����ش��ب��ة 
ال��دواء  حتديد  يف  الب�شري  اخلطاأ 
وج����رع����ات����ه ل��ل��م��ر���ش��ى وب���ال���ت���ايل 
تعد  حيث  العاجل  ال�شفاء  �شمان 
اخل���ري���ط���ة اجل��ي��ن��ي��ة ل��ل��ب�����ش��ر من 
املر�س  لتحديد  احلديثة  الو�شائل 
ون��وع��ه وك��اف��ة خم��اط��رة ب��ك��ل دق��ة 
عمالقاً  عالجيا  اإجن����ازا  يعد  مم��ا 
العا�شمة  م���ن  ع��ن��ه  الع�����الن  ي��ت��م 

اأبوظبي .
نادية  ال��دك��ت��ور  قالت  جهتها  وم��ن 
امل���زروع���ي اخل��ب��رية الم��ارات��ي��ة يف 
امل�شارك  والأ�شتاذ  ال�شيدلة  جمال 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ج���ام���ع���ة الم�������ارات 
اأول  ك���ان���ت  و  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اإم����ارات����ي����ة ت��خ�����ش�����ش��ت يف جم���ال 
امل��وؤمت��ر  اأن  الإكلينيكية  �شيدلية 
ك�شف عن اأهمية التحاليل اجلينية 
ل��ت��ح��دي��د ن�����وع ال��������دواء ح���ي���ث اأن 
ال������دواء ال��ن��اف��ع ل��ع��الج م��ر���س ما 
حيث  الب�شر  ل��ك��ل  دائ��م��ا  ي�شلح  ل 
هام  دور  اجلينية  اخلريطة  تلعب 

يف ذلك. 
ال�شيدلة  تخ�ش�س  اأن  اأ���ش��اف��ت  و 
ت��ط��ور م��ع ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي فكان 
ال�شيديل �شابقاً بعد تخرجه يعمل 
ل��الأدوي��ة  امل�شنعة  امل�شانع  يف  اإم���ا 
املجتمعية  �شيدليات  يف  يعمل  اأو 
الإ  امل�شت�شفيات  ���ش��ي��دل��ي��ات  يف  اأو 
ان��ن��ا جن���د يف اوروب������ا ح��ال��ي��اً ان��ه��م 
بامل�شت�شفيات  ال�����ش��ي��ديل  ال���زم���وا 

لح����داث ال��ت��ك��ام��ل امل��ع��ريف م��ا بني 
العاملية يف قطاع  النظريات  اأح��دث 
ال�شيدلة و بني اجلانب التطبيقي 
و���ش��ول اىل اله��ت��م��ام وال��ت��ط��وي��ر 
ال�����ش��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة  ال�����دائ�����م يف 
ب���ال���دول���ة و م����ن ث����م ف�����ان ال��ك��ل��ي��ة 
ك����وادر وطنية  ت��خ��ري��ج  ع��ل��ى  تعمل 
تتمتع بهذه الروؤية ال�شمولية التي 
املهام  كافة  لتويل  تاأهلهم  ت�شمن 
يف  واملهنية  الوظيفية  واملتطلبات 
بالقطاع  العمل  جم���الت  خمتلف 
ال�����ش��ح��ي امل���ت���ن���ام���ي ومب�����ا ي��ح��ق��ق 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  متطلبات 

حلكومة اأبوظبي 2030.
و ك�����ش��ف ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
فرعاً  �شتفتح  الكلية  اأن  ال�شام�شي 
ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان يف يناير  ج���دي���داً 
يف  اآخ������ر  ف�����رع  ك���ذل���ك  و   2014
اأبوظبي  لإم����ارة  الغربية  املنطقة 
من  �شبتمرب  يف  ب��ي��ن��ون��ة   مب��دي��ن��ة 
ن��ف�����س ال���ع���ام و ا���ش��اف��ة ال��ربن��ام��ج 
ال����ع����الج  الأك��������ادمي��������ي يف جم�������ال 

الطبيعي يف العام القادم.
وا���ش��اف اأن امل��وؤمت��ر ي��اأت��ي يف اإط��ار 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي تعمل 
مبنظومتها  ال��دائ��م  الإرت��ق��اء  على 
اجل���ام���ع���ي���ة ل���ت���ت���واف���ق م�����ع اك���رث 
ال��ق��ط��اع  يف  املتخ�ش�شة  ال���ربام���ج 
ال�����ش��ح��ي م��ن اأج���ل ت��خ��ري��ج ك���وادر 
املهن  كافة  اماراتية متخ�ش�شة يف 
ال�شحية متلك كافة الدوات الفنية 
والمكانيات العالية لتقدمي رعاية 
للمر�شى  ع��امل��ي  مب�شتوى  �شحية 

الذين  ال�شحية  الرعاية  جم��الت 
ي��ع��م��ل��ون يف امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��رم��وق��ة 
املحلية والعاملية واملنظمات واللجان 
املتخ�ش�شة يف خمتلف دول  العامل 
مما ي�شري اىل اأن املوؤمتر كان ثرياً 
ل��ل��غ��اي��ة وم��ف��ي��د ل��ك��ل م���ن ���ش��ارك 
العمل  ا�شتمرار  ي�شمن  ،مب��ا  فية 
لتطوير الداء يف القطاع ال�شيديل 

بالدولة.
ال����دول����ي����ني  اخل�����������رباء  ك���������ش����ف  و 
فاطمة  كلية  م��وؤمت��ر  يف  امل�شاركني 
الدويل الثاين املتخ�ش�س يف عامل 
جديد  علمي  ت��ق��دم  ع��ن  ال�شيدلة 
،جارى العمل لأجنازه حاليا،ميكن 
معينة  تقنية  ا�شتخدام  من خالله 
لأج���������راء ال���ك�������ش���ف اجل���ي���ن���ي ع��ل��ى 
املري�س وحت��دي��د امل��ر���س وم��ن ثم 
حتديد الأدوية واجلرعات الالزمة 
ل��ل��ع��الج م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى اأن ال��ع��رب 
على  العامل حفاظاً  اأك��رث جن�شيات 
اخلريطة اجلينية نظراً حلر�شهم 
ع��ل��ى ال����ع����ادات ال��ع��رب��ي��ة ال���ش��ي��ل��ة 
والب���ت���ع���اد ال��ن�����ش��ب��ي ع���ن امل���وؤث���رات 

ال�شارة بال�شحة العامة .
ج�������ورج  ال������ربوف�������������ش������ور  ل�����ف�����ت  و 
باترينو�س ا�شتاذ ال�شيدلة اجلينية 
ب��ات��را���س  ج��ام��ع��ة  ال�شيدلة  بكلية 
العلمية  ورق��ت��ه  خ���الل  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
اجليني  الك�شف  تقنية  ا���ش��ت��خ��دام 
املر�س  نوع  املري�س و حتديد  على 
نوع  لتحديد  ب��ه  املرتبط  اجل��ني  و 
ال�������دواء امل��ن��ا���ش��ب ل���ه و ي��ع��د ه��ذا 
الجناز العلمي الكبري الذي �شيتم 

يف خمتربات الكلية علماً باأن الكلية 
التقنية  الم��ك��ان��ي��ات  بكافة  تتمتع 
وامل��خ��ت��ربي��ة والج����ه����زة ال���الزم���ة 
و  التعلم  و  التعليم  بيئتي  لتعزيز 
اأجل  من  املتطورة  املحاكاة  معامل 
دعم التدريب العملي بامل�شت�شفيات 
تعليمية  ن��ظ��م  ال��ك��ل��ي��ة  ت��وف��ر  ك��م��ا 
التنمية  ب��رام��ج  ت��وف��ر  و  متقدمة 
التدري�شية  املتطورة للهيئة  املهنية 

الراقية العاملة بالكلية.
ال��دك��ت��ور حممد  ق���ال  وم���ن جهته 
للعلوم  الكادميي  امل�شت�شار  احل��اج  
التكنولوجيا  معهد  يف   ال�شحية 
ت�شمن  امل����وؤمت����ر  اأن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���س م��ت��ق��دم��ة  و ور����س 
عمل و حما�شرات متنوعة قدمها 
نخبة من اخلرباء املتخ�ش�شني يف 
الذين  ال�شحية  الرعاية  جم��الت 
ي��ع��م��ل��ون يف امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��رم��وق��ة 
املحلية والعاملية واملنظمات واللجان 
املتخ�ش�شة يف خمتلف دول  العامل 
مما ي�شري اىل اأن املوؤمتر كان ثرياً 
ل��ل��غ��اي��ة وم��ف��ي��د ل��ك��ل م���ن ���ش��ارك 
العمل  ا���ش��ت��م��رار  ي�شمن  مب��ا  ف��ي��ة 
لتطوير الداء يف القطاع ال�شيديل 

بالدولة.
ال��دك��ت��ور حممد  ق���ال  وم���ن جهته 
للعلوم  الكادميي  امل�شت�شار  احل��اج  
التكنولوجيا  معهد  يف   ال�شحية 
ت�شمن  امل����وؤمت����ر  اأن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���س م��ت��ق��دم��ة  ، ور����س 
عمل و حما�شرات متنوعة قدمها 
نخبة من اخلرباء املتخ�ش�شني يف 

يف  اخ��رى  درا�شية  �شنة  ي�شيف  اأن 
جمال �شيدليات امل�شت�شفى و عاملياً 
علمي  تقييم  وف��ق  ال�شيديل  يقيم 
ع��ل��ى اجل��رع��ات  ي�����ش��رف��وا   لكونهم 
ال�����دوائ�����ي�����ة ل���ل���م���ر����ش���ى امل��ق��ي��م��ني 
الأط��ب��اء  م��ع  بالتعاون  بامل�شت�شفى 
مبجال الأمرا�س املزمنة و املعقدة 
ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال اح���د امل��ر���ش��ى 
ن��اق��ل ل���ه ك��ل��ي��ة ج���دي���دة ف��الب��د اأن 
و  اأدوي��ت��ه  بفح�س  ال�شيديل  يقوم 
اجل���رع���ات امل��ن��ا���ش��ب��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال��ط��ب��ي��ب امل��خ��ت�����س م����ن اع���ط���اءه 
حلالته  املنا�شبة  اجل��رع��ات  اأف�شل 
مو�شحًة اأنه متى ما مت اأخذ الدواء 
اأدوي��ة تعطى قبل الأكل  لأن هناك 
و ب��ع��ده ل��ذل��ك م��ن ال�����ش��روري اأن 
يقوم ال�شيديل بفح�س دم املري�س 
حتى يعرف هل اجلرعات الدوائية 
زي��ادت��ه��ا  و  قليلة  اإن��ه��ا  اأم  منا�شبة 
ن��ت��ائ��ج الفح�س و  و ك��ل ه���ذا وف���ق 
ال�����ش��ي��ديل ه���و م���ن ي���ح���دد م��دى 
ال��دواء للمري�س من خالل  فائدة 
ب��دواء اخر  الفح�س و تبديله  هذا 
ال�شيديل  دور  ه��و  ه��ذا  و  منا�شب 
بامل�شت�شفى . و دعت الدكتورة نادية 
امل���زروع���ي ب�����ش��رورة اإن�����ش��اء م��راك��ز 
امل�شت�شفيات  يف  متخ�ش�شة  بحثية 
املحلية  باجلامعات  مرتبطة  تكون 
م��ن اج���ل ال��ق��ي��ام ب��الأب��ح��اث ح��ول 
الأمرا�س امل�شتع�شية و �شبل ايجاد 
عالج ناجع لها و العمل على توفري 
التمويل املايل الالزم لهذه املراكز 

و لالأبحاث .

جانب من احل�سور خالل فعاليات املوؤمتر الدكتور جورج باترينو�س الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الكو�س للرجال وفروعها

رخ�شة رقم:CN 1050831 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حممد ا�شرف - مي�شرييتودي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد ا�شرف - مي�شرييتودي من 49% اىل %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة خالد حمد مبارك �شامل ال�شاعدي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد حمد مبارك �شامل ال�شاعدي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 9*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل موؤ�ش�شة فردية
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
بنت  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1194106:ال�شحراء لل�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان �شاعد �شامل احل�شرمي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امل حممد زوجة بدر مبارك علي املزروعي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيت الكمبيوتر 

رخ�شة رقم:CN 1035093 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شن خليفة حممد ال�شام�شي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حم�شن �شامل حم�شن نا�شر العولقي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فطائر احل�شام 

رخ�شة رقم:CN 1066568 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حذف حممد جا�شم عبداهلل جا�شم احلو�شني
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رواد ابراج المارات ملقاولت التربيد 

والتكييف ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1167284 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 8*4 اىل 1*1

تعديل ا�شم تاري:من/رواد ابراج المارات ملقاولت التربيد والتكييف ذ.م.م
RAWAD TOWER OF EMIRATES COOLING AND AIR CONTRACTING LLC

اىل/رواد ابراج المارات للمقاولت العامة ذ.م.م  
RAWAD TOWER OF EMIRATES GENERAL CONTRACTING LLC

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

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املدرب للمقاولت وال�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1101120 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم تاري:من/املدرب للمقاولت وال�شيانة العامة
اىل/املدرب لعمال ال�شباغ  

AL MUDARRIB PAINTS WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4329901(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
للنقليات  البعيد  ال�ش�����ادة/الطريق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1671714 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.20*0.70 اىل 0.20*0.40

تعديل ا�شم تاري:من/الطريق البعيد للنقليات العامة ذ.م.م
FAR AWAY GENERAL TRANSPORT LLC

اىل/الطريق البعيد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة ذ.م.م  
FAR AWAY PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES LLC

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

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت �شم�شو التجارية

 رخ�شة رقم:CN 1025352 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم تاري:من/حمالت �شم�شو التجارية
SHAMSU TRADING SHOPS

اىل/بقالة �شم�شو  
SHAMSU BAQALA

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف تارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
تعديل ن�شاط/حذف تارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شمية لبيع املواد الغذائية

 رخ�شة رقم:CN 1023172 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 7.43*1

تعديل ا�شم تاري:من/موؤ�ش�شة �شمية لبيع املواد الغذائية
SAMIYYA FOODSTUFF TRADING ESTABLISHMENT

اىل/بقالة جنمة �شمية  
BAQALT SUMAYA STAR

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف تارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(

تعديل ن�شاط/حذف تارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  الخ�شر  اجلبل  ال�ش�����ادة/بحر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1158428 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم تاري:من/بحر اجلبل الخ�شر للمقاولت العامة
GREEN MOUNTAIN SEA GENERAL CONTRACTING

اىل/بحر اجلبل الخ�شر لل�شيانة العامة  
GREEN MOUNTAIN SEA GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ق 35 - 36 - 39 - 40 م 30 اىل املنطقة 
الغربية ليوا ليوا مي�شم املالك/بلدية الغربية

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

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
التموين  خلدمات  املفرق  ال�ش�����ادة/جنمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1183317 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*2 اىل 1*4.50

تعديل ا�شم تاري:من/جنمة املفرق خلدمات التموين
STAR ALMAFRAQ CATERING SERVICES

اىل/مطعم جنمة املفرق  
STAR ALMAFRAQ RESTAURANT

تعديل عنوان/من ابوظبي بني يا�س الوثبة الع�شكرية بناية �شامل متعب القبي�شي 
اىل املنطقة الغربية ليوا الياريا منطقة حميم حمل رقم 1 بناية ال�شيدة �شيخة 

حمدان �شامل املن�شوري
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات التموين باملواد الغذائية )5629001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الواحة للتاأجري �س.م.خ

 رخ�شة رقم:CN 1168454 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�شم تاري:من/الواحة للتاأجري �س.م.خ
WAHA LEASING PJSC

اىل/الواحة لال�شتثمار �س.م.خ  
WAHA INVESTMENT P.J.S.C

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شتثمار يف الموال والوراق املالية )ا�شهم و�شندات( )6499012(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شتثمار وتطوير امل�شروعات العقارية وتاأ�شي�شها وادارتها )6499004(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شتثمار يف امل�شروعات ال�شناعية وتاأ�شي�شها وادارتها )6499002(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الدارة ل�شناديق ال�شتثمار )6630001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الثنية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املوا�شي والغنام - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1009235-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بالتينيوم العاملية للعقارات

رخ�شة رقم:CN 1097662 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هاله �شعيد ح�شن الغ�شني )%10(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شهيل حممد احمد خلف العتيبة من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شهيل حممد احمد خلف العتيبة من 100% اىل %90

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3.93*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم تاري:من/بالتينيوم العاملية للعقارات

PLATINUM INTERNATIONAL REAL ESTATES
اىل/بالتينيوم العاملية للعقارات ذ.م.م  

PLATINUM INTERNATIONAL REAL ESTATES LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقبة خلياطة ازياء ال�شيدات - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1130924 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممد اخرت ح�شني 

لالعمال ال�شحية رخ�شة رقم:CN 1130899 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شه عبداهلل حمد �شعيد ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد اخرت ح�شني فاروق
تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل حمود �شامل املطوع البلو�شي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم تاري:من/موؤ�ش�شة حممد اخرت ح�شني لالعمال ال�شحية

اىل/موؤ�ش�شة �شرق وغرب لالعمال ال�شحة  
EAST & WEST SANITARY WORKS EST

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ق�شر الفخامة 

CN 1181683:للديكور واملفرو�شات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد �شعيد الكعبي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف �شعيد حممد حماد الكعبي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كراج �شحراء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهري رخ�شة رقم:CN 1125056 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك حمد نا�شر املر �شعيد العامري )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف �شامل �شلطان م�شلم علي الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نياز حممد �شني جول
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
للكمبيوتر  القوع  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1166896 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حمد خلفان �شلطان الدرعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مطر غدير حمد عبيد الدرعي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم تاري:من/موؤ�ش�شة القوع للكمبيوتر
AL QOUA COMPUTER

اىل/موؤ�ش�شة القوع للكمبيوتر والهواتف املتحركة  
AL QOUA COMPUTERS & MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح الهواتف املتحركة )9512002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيكاغو 

CN 1453246:للهواتف املتحركة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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حاكم اأم القيوين وويل عهد عجمان يعزيان 
اأحمد جمعة الزعابي يف وفاة املغفور له والده

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين ام�س تعازيه 
وموا�شاته اإىل معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة يف وفاة املغفور له والده الذي 
وافته املنية �شباح اأم�س الول. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين عن �شادق تعازيه وموا�شاته 
ملعايل اأحمد جمعة الزعابي وذوي املغفور له ..داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته 
واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان . كما قدم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء ملعايل اأحمد جمعة الزعابي معربا عن �شادق تعازيه ملعاليه 
اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة واأهل الفقيد عن  ولذوي املغفور له. وعرب معايل 

خال�س �شكرهم وتقديرهم ل�شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين ول�شمو ويل عهد عجمان. 

طحنون بن حممد ونهيان بن مبارك يعزيان اأحمد جمعة الزعابي يف وفاة املغفور له والده

�شرطة ال�شارقة تلقي القب�س على ثالثة 
اآ�شيويني يتاجرون بامل�شروبات الكحولية

•• ال�صارقة-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات  اأج��ه��زة  متكنت 
والبنغالية  الهندية  اجلن�شية  من  ا�شخا�س   3 على  القب�س  من  ال�شارقة 
تابعة  ع��دي��دة  مناطق  يف  الكحولية  امل�شروبات  وت��روي��ج  متاجرة  اإمتهنوا 

لإمارة ال�شارقة �شعيا منهم للك�شب غري امل�شروع ال�شريع.
واملباحث  التحريات  ادارة  اىل  ورود معلومات  اىل  الواقعة  تفا�شيل  وتعود 
اجلنائية ب�شرطة ال�شارقة تفيد بوجود 3 اأ�شخا�س من اجلن�شية ال�شيوية 
لإم��ارة  تابعة  مناطق  عدة  يف  الكحولية  امل�شروبات  وترويج  بنقل  يقومون 
املعلومات  �شحة  من  للتاأكد  اأمني  فريق  ت�شكيل  مت  عليه  وبناء  ال�شارقة 
املتوفرة وك�شف هويات القائمني عليها ومعرفة اأماكن تواجدهم و�شبطهم 
وبالبحث والتحري متكن الفريق من حتديد هوياتهم والطرق والأ�شاليب 
المنية  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ  وبعد  لب�شاعتهم  للرتويج  ي�شتخدمونها  التي 
الالزمة مت القب�س عليهم واحدا تلو الآخر يف اأماكن خمتلفة وهم يف حالة 
تلب�س وبالتدقيق عليهم تبني باأن جميعهم من فئة خمالفي قوانني البقاء 

يف الدولة.
مت  عليه  وب��ن��اء  بها  اأق����روا  اليهم  املن�شوبة  بالتهم  امل��ذك��وري��ن  ومب��واج��ه��ة 

توقيفهم وحتويلهم ايل النيابة العامة بال�شارقة . 

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
وموا�شاته  تعازيه  ام�س  ال�شرقية 
الزعابي  جمعه  اأح��م��د  معايل  اإىل 

اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  ..داع��ي��ا اهلل  ل��ه 
واأن  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد 
ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله 
وذويه ال�شرب وال�شلوان. كما قدم 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 

وقدم واجب العزاء اأي�شا عدد من 
واملعزين  امل�شوؤولني  وكبار  ال��وزراء 
م���ن م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني. وع��رب 
معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب 
وزير �شوؤون الرئا�شة وذوو الفقيد 
ع��ن خ��ال�����س ���ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م 

نائب وزير �شوؤون الرئا�شة يف وفاة 
املغفور له والده الذي وافته املنية 
ال�شيخ  �شمو  واأع���رب  الول.  ام�س 
عن  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون 
���ش��ادق ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه ملعايل 
اأحمد جمعة الزعابي وذوي املغفور 

وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع واج�����ب ال���ع���زاء 
ملعايل اأحمد جمعة الزعابي وذوي 
امل��غ��ف��ور ل���ه ���ش��ائ��ال امل�����وىل ال��ع��ل��ي 
رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  القدير 
واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم 
اأه���ل���ه وذوي�����ه ال�����ش��رب وال�����ش��ل��وان. 

حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  ل�شمو 
اآل نهيان ومعايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك وجموع املعزين من ال�شيوخ 
الذين  امل�شوؤولني  وكبار  وال���وزراء 
اليوم  معاليه  منزل  اإىل  ت��واف��دوا 

لتقدمي واجب العزاء. 

القطامي : الإمارات قدمت منوذجا فريدا للعطاء والتالحم الإن�شاين يف �شتى بقاع الأر�س
•• باري�س-وام:

عبيد  حممد  ب��ن  حميد  معايل  اأك��د 
القطامي وزير الرتبية والتعليم ان 
دولة الإمارات قدمت منوذجا فريدا 
للعطاء والتالحم الإن�شاين يف �شتى 

بقاع الأر�س.
ونوعيته  التعليم  ان  معاليه  وق���ال 
حتديا  ي�شكل  اأ�شبح  جودته  ودرج��ة 
بالتنمية  الوثيق  ارتباطه  كبريا مع 
امل�شتدامة والتناف�شية العاملية وهو ما 
�شكل �شرورة ق�شوى اأمام املخططني 
ال�شريع  للتحرك  ال��ق��رار  ومتخذي 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ن��ف�����ش��ه��ا  وب���ال���وت���رية 
العامل يف خمتلف مناحي احلياة من 
اأجل مواكبة م�شتجدات الع�شر وما 
تفرزه التكنولوجيا وم�شادر املعرفة 
حماكاة  اأدوات  يف  مذهل  تطور  م��ن 
امل�شتقبل والو�شول اإىل حياة اأف�شل 

ان هذه  ..م��وؤك��دا  والتعليم واحل��ي��اة 
ه���ي ر���ش��ال��ة ال�����ش��الم ال��ت��ي حتملها 
دولة الإمارات العربية املتحدة وهي 
ت��ب�����ش��ط ي���د اخل����ري ل��ب��ن��اء امل���دار����س 
الأر����س  وغ��ر���س  ال�شحراء  وتعمري 
و����ش���ون امل����ق����درات وح���ف���ظ ت��راث��ن��ا 
دول  �شتى  الإن�����ش��اين يف  احل�����ش��اري 

العامل.
واأ��������ش�������اف م���ع���ال���ي���ه ت����ل����ك ر����ش���ال���ة 
الإم��������ارات ال��ت��ي ت�����ش��ع��ى م���ن خ��الل 
املثمر  وت��ع��اون��ه��ا  الوثيقة  �شراكتها 
م��ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ويف 
تعميمها  اإىل  اليون�شكو  مقدمتها 
ع��ل��ى ���ش��ع��وب الأر�����س ع��ل��ى اخ��ت��الف 
اأج��ن��ا���ش��ه��م وث��ق��اف��ات��ه��م وم����ن دون 

تفرقة بني لون وعرق.
وك���ان م��ع��ايل ال��ق��ط��ام��ي ق��د ا�شتهل 
ال�شمو  �شاحب  حتيات  بنقل  كلمته 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 

ال����ن����وع����ي ال�������ذي ����ش���ه���ده ن��ظ��ام��ه��ا 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وم��دار���ش��ه��ا وج��ام��ع��ات��ه��ا 
وروؤي����ت����ه����ا امل��ت��ك��ام��ل��ة وال�����ش��م��ول��ي��ة 
ل����ت����ط����وي����ر ال���ت���ع���ل���ي���م والرت�������ق�������اء 
ب�������ش���روح���ه���ا ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
نقلت  التي  امل�شبوقة  غري  والطفرة 
ج����وائ����زه����ا ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة اإىل خ���ارج ح��دوده��ا اإىل 
حمدان  ج��ائ��زة   ومنها  ال��ع��امل  دول 
بن را�شد اآل مكتوم اليون�شكو  وغري 
ذلك من اجلوائز وال�شراكات املهمة 
واملوؤ�ش�شات  املنظمات  م��ع  الوثيقة 
العاملية املتخ�ش�شة التي ندرك معها 
اأهمية ت�شافر اجلهود والتكاتف من 
الإب��داع والبتكار  تعزيز حركة  اأجل 
وتلبية الحتياجات الب�شرية احلالية 
وامل�شتقبلية واحلفاظ على موروثها 
تراثها  ودع��م  والإن�شاين  احل�شاري 
املادي وحمايته  املادي وغري  الثقايف 

للب�شرية.
ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة م��ع��ال��ي��ه ال��ت��ي 
األقاها ام�س اأمام امل�شاركني يف اأعمال 
الدورة ال�37 للموؤمتر العام ملنظمة 
الفرن�شية  العا�شمة  يف  اليون�شكو 
ب���اري�������س وب��ح�����ش��ور 5 م���ن روؤ����ش���اء 
ال���دول و4 م��ن ن��واب روؤ���ش��اء ال��دول 
وم���ن���دوب���ا مي��ث��ل��ون  وزي�����را   150 و 

خمتلف دول العامل.
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه ان دول�����ة الإم�������ارات 
التي  التحديات  ت��درك طبيعة  وه��ي 
تقدمي  العامل قد جنحت يف  تواجه 
منوذج فريد للعطاء .. منوذج فريد 
بكل  وامل�����ش��ان��دة  الإن�����ش��اين  للتالحم 
بقاع  من  كثري  يف  واأ�شكالها  �شورها 
ه����ذه الأر��������س وه�����ذا ال���ع���امل ال���ذي 
ي��ت�����ش��ع للجميع  اأن����ه  ت���وؤم���ن دول��ت��ن��ا 
يف  احل��ق  للجميع  اأن  اأي�شا  وت��وؤم��ن 
العي�س الكرمي .. احلق يف ال�شحة.. 

واأخ��ي��ه  اهلل   ال��دول��ة  حفظه  رئي�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب��ي  
رعاه اهلل  واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو 
ال�����ش��ي��وخ اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
املوؤمتر  ح�شور  اإىل  الإم���ارات  حكام 
�شعب  حتيات  اأي�شا  اإليهم  نقل  كما 
مواطني  اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  الإم�����ارات 
بالد  اإىل  دائ��م��ا  يتطلعون  الإم����ارات 

العامل بكل خري و�شالم.
اإذا  الوقت  يطول  قد  معاليه   وق��ال 
ما بداأنا احلديث عما توؤمن به دولة 
ال�شعيد  وم��ا حققته على  الإم���ارات 
ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ات  م��ن  ال��ع��امل��ي 
اأرادت من خاللها تعميم بع�س من 
ذلك  يف  م�شتندة  التنموية  تاربها 
اإىل ال�شوط املهم الذي قطعته على 
والتحول  العاملية  التناف�شية  طريق 

و����ش���ون���ه . واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه نحن 
يعي�س  م��ن  وجميع  اننا  لنوؤكد  معا 
 .. اأف�شل  ي�شتحق حياة  كوكبنا  على 
ي�شتحق ال�شالم وال�شتقرار والأمن 
املعرفة هي  ان ثروة  اأي�شا  لنوؤكد   ..
خيارنا الأمثل مل�شتقبل اأكرث ازدهارا 

للب�شرية«.

اإيرينا  كلمته  ختام  يف  معاليه  وهناأ 
بوكوفا بتجديد ثقة اأع�شاء املجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��ث��م��ان��ي��ة واخل��م�����ش��ني 
ل��ف��رتة ولي����ة ث��ان��ي��ة ..م����وؤك����دا ان��ه 
اختيار �شادف اأهله ويعك�س م�شتوى 
اإ�شهاماتها الرفيع وعطائها املخل�س 
وم��ا حتقق م��ن جن��اح��ات واإجن����ازات 

ال��ف��رتة  خ���الل  ال��دول��ي��ة  للمنظمة 
ال�شابقة ..كما اأثنى على جهود فرق 
املوؤمتر  تنظيم  على  القائمة  العمل 
الرائد  دوره��ا  على  اليون�شكو  و�شكر 
الإن�شانية  الق�شايا  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
وال���ب�������ش���ري���ة وامل���������وروث احل�������ش���اري 

والثقايف.

اختتام اأعمال اللجنة الوزارية امل�سرتكة االماراتية الباك�ستانية

عبداهلل بن زايد يوؤكد حر�س اجلانبني على تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 

•• ا�صالم اأباد-وام:

الباك�شتانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  اأخ��ت��ت��م 
ع�شر  الجتماع احلادي  الول  اأم�س 
ل��ل��ج��ن��ة ال�����وزاري�����ة امل�������ش���رتك���ة ب��ني 
المارات العربية املتحدة وجمهورية 
جانب  تراأ�س   . ال�شالمية  باك�شتان 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  الم����ارات 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية فيما 
معايل  الباك�شتاين  اجل��ان��ب  ت��راأ���س 
�شرتاج عزيز م�شت�شار رئي�س الوزراء 
ل�����ش��وؤون الأم����ن ال��ق��وم��ي وال�����ش��وؤون 

اخلارجية.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد يف 
كلمة األقاها اأن هذا الجتماع يوؤكد 
م���دى احل��ر���س واله��ت��م��ام بتعزيز 
وت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة مبا 
القيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�س 
العليا يف البلدين وخدمة الهداف 

وامل�شالح امل�شرتكة.
اأعمال  ج��دول  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
ال���ل���ج���ن���ة امل�������ش���رتك���ة ي����وؤك����د رغ��ب��ة 
ع����الق����ات  ت����ط����وي����ر  اجل����ان����ب����ني يف 
ال��ت��ع��اون يف امل���ج���الت الق��ت�����ش��ادي��ة 
والطاقة  وال�شتثمارية  والتجارية 
والنقل  وال��ط��ريان  وال��غ��از  والنفط 
واملوا�شالت واملجال املايل وامل�شريف 
والعمل اخل��ريي والن�����ش��اين. واأك��د 
اجل���ان���ب ال��ب��اك�����ش��ت��اين م���ن ج��ان��ب��ه 
ك��ب��رية على  اأه��م��ي��ة  تعلق  ب���الده  اأن 
زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  �شمو  زي��ارة 
اآل ن��ه��ي��ان ال��ت��ي ه���ي���اأت م���ن خ��الل 
امل�شرتكة  ال��وزاري��ة  اللجنة  اجتماع 
ف��ر���ش��ة ق��ي��م��ة ل��ت��دع��ي��م ال��ع��الق��ات 
للتعاون  اآفاق جديدة  املتميزة وفتح 

يف خمتلف املجالت.
وع��ق��د اجل��ان��ب��ان م�����ش��اورات ثنائية 
ت���ب���ادل ف��ي��ه��ا وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح��ول 
ذات  وال��دول��ي��ة  القليمية  الق�شايا 
اله���ت���م���ام امل�������ش���رتك وات���ف���ق���ا على 
ودفع  البلدين  بني  الروابط  تعزيز 
والقت�شادية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات 
ب��ا���ش��ت��غ��الل الم��ك��ان��ي��ات وال��ف��ر���س 
امل���ت���اح���ة يف ال��ب��ل��دي��ن واأع����رب����ا عن 
التجاري  التبادل  لتزايد  ارتياحهما 

وت���وؤك���د ب��ن��ود امل���ذك���رة امل��وق��ع��ة على 
اأه��م��ي��ة ت���ب���ادل ال���دع���م ال��ف��ن��ي بني 
بنظم  يتعلق  فيما  خا�شة  الطرفني 
التي  واملعلومات  ال�شتثمارات  اإدارة 
ال�����ش��رك��ات  ت��ف�����ش��ح ع��ن��ه��ا  اأن  ي��ج��ب 
للم�شتثمرين  ال���ع���ام���ة  امل�����ش��اه��م��ة 
وتطوير  الإ���ش��دارات  اإدراج  وعملية 
م��ن��ت��ج��ات ال�������ش���ريف���ة الإ����ش���الم���ي���ة 
وال��ع��ق��ود  امل��ال��ي��ة  الأ����ش���واق  وتنظيم 

الآجلة.
و���ش��م��ل ن��ط��اق ع��م��ل امل��ذك��رة تعزيز 
الأ�شخا�س  وك��ف��اءة  تاأهيل  و�شمان 
امل��رخ�����ش��ني م���ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع 
نزاهة  ي�شمن  مبا  املهني  م�شتواهم 
امل��ه��ن��ي  الأداء  وك����ف����اءة  امل���ع���ام���الت 
امل�شدرين  ال��ت��زام  على  التاأكيد  م��ع 
املالية  ل����الأوراق  الك��ت��ت��اب  لعرو�س 
وم���������ش����وؤويل ال�������ش���رك���ات امل����درج����ة 
يف  عليها  امل��ن�����ش��و���س  ب��الل��ت��زام��ات 
ال��ت��زام��ات  واأي  وال��ن��ظ��م  ال��ق��وان��ني 
اأخ���رى وذل���ك ع��ن ط��ري��ق الإف�����ش��اح 
ال���دق���ي���ق وال���ك���ام���ل وف����ق امل��واع��ي��د 

املحددة لبيانات امل�شتثمرين. 
وتعترب دولة المارات �شريكا تاريا 

اأع��م��ال ه��ذا الجتماع  جهد لإجن��اح 
م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه يف الإل���ت���ق���اء يف 
يف  القادم  امل�شرتكة  اللجنة  اجتماع 
ا�شتمرارية  ���ش��رورة  واأك���د  اأب��وظ��ب��ي 
اأع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة وم���ت���اب���ع���ة ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ويف  تو�شياتها. 
ال���ذي ع��ق��ده �شمو ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وامل�شت�شار �شرتاج عزيز عقب اختتام 
اأع����م����ال الج���ت���م���اع احل�������ادي ع�����ش��ر 
ا�شالم  يف  امل�شرتكة  الوزارية  للجنة 
العالقات بني  اأهمية  اأكد  ام�س  اباد 

دولة المارات وباك�شتان.
ب��ع�����س  ع���ل���ى  رده  يف  ����ش���م���وه  وق������ال 
ال����ع����رثات ال��ق��ل��ي��ل��ة ال���ت���ي واج���ه���ت 
ال��وزاري��ة  للجنة  العا�شر  الج��ت��م��اع 
امل�����ش��رتك��ة ال����ذي ع��ق��د يف اأب��وظ��ب��ي  
نتائج  حققت  ع��ام  ب�شكل  اللجنة  اإن 
ك��ان  ال��ل��ج��ن��ة  ق�����رارات  ت��ط��ب��ي��ق  واأن 
جيدا على الرغم من هذه العرثات 
ال���ت���ي مي���ك���ن ح��ل��ه��ا ع����رب ال���ق���ن���وات 
اإىل  �شموه  م�شريا   .. الدبلوما�شية 
اأن ت�شكيل جمل�س الأعمال التجاري 
ال���ذي ات��ف��ق عليه يف حم��ادث��ات��ه مع 

م����وؤك����دي����ن ������ش�����رورة ب������ذل امل���زي���د 
م�����ن اجل�����ه�����ود ل����دع����م ال����ع����الق����ات 
الق��ت�����ش��ادي��ة. وق�����ام ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
�شرتاج عزيز بالتوقيع على حم�شر 

اجتماعات اللجنة.
التوقيع على مذكرة تفاهم  كما مت 
تتعلق بقطاع الوراق املالية .. وقعها 
م��ن ج��ان��ب ال��دول��ة ���ش��ع��ادة عبداهلل 
ال���ط���ري���ف���ي ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ومن  وال�شلع  املالية  الأوراق  بهيئة 
حممود  طاهر  الباك�شتاين  اجلانب 
والأوراق  ال��ب��ور���ش��ات  هيئة  رئ��ي�����س 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  وذل��ك  املالية 
ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
���ش��رت��اج ع��زي��ز. وت�����ش��ت��ه��دف امل��ذك��رة 
ت�����ش��ج��ي��ع ال���ش��ت��ث��م��ارات اخل��ارج��ي��ة 
ال�شركات  اإدراج  ت�شهيل  خ��الل  م��ن 
امل�شاهمة العامة التي ت�شرف عليها 
الدولة  اأ���ش��واق  يف  الهيئتني  كل من 
الأخرى وتوفري مزيد من احلماية 
�شمان  على  والعمل  للم�شتثمرين 
وتبادل  املالية  الأوراق  اأ�شواق  كفاءة 

اخلربات والتدريب.

مهما لباك�شتان اإذ اأ�شبحت الإمارات 
و�شملت  باك�شتان  يف  م�شتثمر  اأك��رب 
ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا جم���الت الت�����ش��الت 
وال����ط����ريان والع����م����ال امل�����ش��رف��ي��ة 
وال��ع��ق��اري��ة وق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
�شركة   18 من  اأك��رث  حاليا  وتعمل 
توجه  وهناك  باك�شتان  يف  اماراتية 
ن��ح��و ا���ش��ت��ك�����ش��اف ق��ط��اع��ات ج��دي��دة 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات الق��ت�����ش��ادي��ة 
وال���ت���ج���اري���ة وال����ش���ت���ث���م���اري���ة ب��ني 
ال���ب���ل���دي���ن اىل ج���ان���ب ذل�����ك دع����وة 
الباك�شتانية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
البنية  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  ل��الإ���ش��ت��ف��ادة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا دول����ة 
للو�شول  اإنطالقة  لتكون  الإم��ارات 
اإىل اأ�شواق جديدة وفتح اآفاق التعاون 
بني البلدين. ويرتبط البلدان بعدد 
اتفاقية  اأهمها  من  التفاقيات  من 
واتفاقية  ال�شريبي  الزدواج  تنب 
ت�شجيع ال�شتثمار واتفاقية التعاون 

يف مكافحة اجلرمية والرهاب.
و�شكر �شمو وزير اخلارجية يف ختام 
الجتماعات روؤ�شاء واأع�شاء اللجنة 
ال��ت��ح�����ش��ريي��ة ع��ل��ى م���ا ب���ذل���وه من 

اآلية  مبثابة  �شيكون  عزيز  امل�شت�شار 
ملعاجلة امل�شائل وميكن اأي�شا تطوير 
م�شائل  م��ع  للتعامل  اآخ���رى  اآل��ي��ات 
لالمكانيات  نظرا  كالطاقة  اآخ��رى 
والطاقة  الطاقة  لتطوير  الهائلة 

املتجددة.
املتعلقة  الراهنة  ال��ت��ط��ورات  وح��ول 
اأك���د  الف��غ��ان��ي��ة  امل�����ش��احل��ة  بعملية 
���ش��م��وه اأن دول����ة الم������ارات ت��وا���ش��ل 
ات�شالتها مع كابول ملتابعة احللول 
التعاون و�شط  والتوجه نحو تعزيز 

اأجواء مالئمة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل�����ش��ت�����ش��ار ���ش��رت��اج 
عزيز ان زيارة �شمو وزير اخلارجية 
وال�����وف�����د ال���ك���ب���ري امل�����راف�����ق ت��ع��ك�����س 
التزام دول��ة الم��ارات بتعزيز  مدى 
امل����ج����الت  ال����ت����ع����اون يف  وت���و����ش���ي���ع 
املتعددة خا�شة املجالني القت�شادي 
وال��ت��ج��ارى .. م��ع��رب��ا ع��ن اإرت��ي��اح��ه 
اإىل  التجاري  التبادل  لتجاوز حجم 
10 مليارات دولر ونوه اإىل اأهمية 
التجاري  الع��م��ال  جمل�س  ت�شكيل 
بداية  له  اجتماع  اأول  �شيعقد  الذي 

العام املقبل.

ور�شة عمل ب�شرطة اأبوظبي حول 
برنامج اإدارة ا�شتمرارية الأعمال 

•• اأبوظبي-وام:

اإفتتح اللواء نا�شر خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب �شمو نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية بقاعة الأدلة اجلنائية ب�شرطة اأبوظبي ور�شة 
العامة  القيادة  يف  الأعمال  ا�شتمرارية  اإدارة  برنامج  م�شروع  حول  توعية 
لل�شرطة.. موؤكدا حر�س القيادة العليا على تطبيق اأحدث الأنظمة العاملية 
لرفع م�شتوى الكفاءة والإنتاجية وقال اإن ال�شرطة يف �شعي دائم لتقدمي 
ا�شتمراية  اإدارة  اأهداف نظام  الور�شة  وتناولت  خدمات متميزة للجمهور. 
الأعمال والتي تتلخ�س يف متكني املوؤ�ش�شات من اإتاحة اخلدمات الأ�شا�شية 
اإىل جانب  الظروف  وال��زوار وموظفيها يف خمتلف  واملقيمني  للمواطنني 
�شرح ملراحل م�شروع الربنامج ونطاقه يف الإدارات كافة واجلدول الزمني 
الفنية وخ�شو�شياته  املتابعة والتنفيذ بالإ�شافة جلوانبه  للتنفيذ وجلان 
على  اأبوظبي  ب�شرطة  العامني  للمديرين  وتقديره  �شكره  عن  واأع���رب   .
ال��ل��واء  ال��ور���ش��ة  ح�شر  وتنفيذها.  امل�����ش��اري��ع  تطوير  يف  ال��ب��ن��اءة  ج��ه��وده��م 
خليل داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات واللواء حممد بن العو�شي 
املنهايل مدير عام املوارد الب�شرية واللواء اأحمد نا�شر الري�شي مدير عام 
العمليات املركزية والعميد الدكتور �شيف �شامل بوظفرية العامري مدير 
احلرا�شات  عام  مدير  الفار�شي  فار�س  والعميد  واملنافذ  الأم��ن  �شوؤون  عام 
واملهام اخلا�شة ومديرو الإدارات وعدد من كبار ال�شباط ب�شرطة اأبوظبي . 
وكان الرائد الدكتور علي بن �شاعن الغفلي نائب مدير اإدارة ال�شرتاتيجية 
وتطوير الأداء ب�شرطة اأبوظبي قد األقى كلمة يف بداية الور�شة رحب فيها 
باحل�شور وقدم عر�شا تعريفيا عن نطاق امل�شروع ومدته الزمنية واأهميته 

للقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي وحكومة اأبوظبي ب�شكل عام .

فروع دار الرب بدبي وراأ�س اخليمة 
وعجمان واأم القيوين ت�شارك يف يوم العلم 

•• دبي-وام:

واإدارات��ه��ا وموظفوها بكل من دب��ي وراأ���س  ال��رب  �شاركت ف��روع جمعية دار 
اخليمة وعجمان وجلنة الأ�شر املتعففة التابعة للجمعية باأم القيوين واإدارة 
ال�شوؤون الن�شائية بالرب�شاء ومراكز م�شروع الرب لتحفيظ القراآن الكرمي 

ذكور واإناث ومركز املعلومات الإ�شالمي يف فعاليات يوم العلم.
ولبت اجلمعية املبادرة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
بالحتفال بيوم العلم يف ذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم. و�شارك �شعادة املهند�س 
خلفان خليفه املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية دار الرب يف الفعالية مع 

عدد من امل�شلمني اجلدد مبركز املعلومات الإ�شالمي.
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�سالزبورغ ايه جي ال�سرق االأو�سط للمقاوالت العامة ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ل�شركة / 
�شالزبورغ ايه جي ال�شرق الأو�شط للمقاولت العامة ذ.م.م 
واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله يعلن امل�شفي / 
املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الكيالين  عثمان  فرا�س 
اعاله فكل من له مطالبة او حقوق على ال�شركة املذكورة 
اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤدية لذلك 
اىل امل�شفي وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من 
املحدودة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  العالن  تاريخ 

بالعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
اأبوظبي   0506127310  -  026724426  : امل�شفي  هاتف 
العربية  امل�شرف  بناية   - ال�شيخ حمدان بن حممد  �شارع 

لال�شتثمار والتجارة اخلارجية .

 اإعـــالن ت�سفيـة �سركــة
العدد 10940 بتاريخ 2013/11/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شناء املدينة للمقاولت وال�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1192706 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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 اإعـــالن �سطب قيد
اجن  اآند  لو  ديني�س  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�شية:  كيه(  )ات�س  اجننريز  اآند  اآركتكت�س  مان  �شون 
يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  كونغ(  هونغ 
ال�شركات  اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )2284( يف �شجل 
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ح�شن  ال�شيخ  احمد  حممد  ال�شيخ  الت�شجيل/املالك:ح�شن  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
اخلزرجي طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:Pizza House بيتزا هاو�س 

املودعة بالرقم:196005       بتاريخ:2013/8/6 م
با�ش��م:ح�شن ال�شيخ حممد احمد ال�شيخ ح�شن اخلزرجي

وعنوانه:المارات العربية املتحدة ، البثنه ، �س.ب: 13033 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات .

و�شف العالمة:كلمة  pizza وا�شفل منها كلمة house باللغة الجنليزية وباللون البي�س مع خلفية 
�شوداء وي�شارها �شكل البيتزا باللون الحمر مع دخان باللون الحمر مع دخان ا�شفر وا�شفل الكلمة مكتوب 

بيتزا هاو�س باللغة العربية باللون الحمر وحتتها خط ا�شود .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:layl ليل   

املودعة بالرقم:197678       بتاريخ:2013/9/9 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

layl على خلفية �شوداء وبجانبها �شكل زخرفة ويدنوها ليل على خلفية  و�شف العالمة:عبارة عن كلمة 
باللون البي�س .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
   BLACK STONE:والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:197019       بتاريخ:2013/8/28 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة BLACK STONE بحروف لتينية .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
   MYAN والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ميان

املودعة بالرقم:197018       بتاريخ:2013/8/28 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:كلمة ميان بحروف عربية ب�شكل مميز وخا�س ا�شفلها كلمة MYAN بحروف لتينية  .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
   AL GHAR BLEND والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:خلطة الغار

املودعة بالرقم:197672       بتاريخ:2013/9/9 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

  .  AL GHAR BLEND و�شف العالمة:عبارة عن كلمة خلطة الغار ب�شكل مميز وزخريف ويدنوها
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ال�شطورة   

املودعة بالرقم:197670       بتاريخ:2013/9/9 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة ال�شطورة بخط مميز .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
   ASQ والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:عبدال�شمد القر�شي

املودعة بالرقم:197059       بتاريخ:2013/8/29 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:ر�شم �شكل زخريف على �شكل عبارة عبدال�شمد القر�شي بحروف عربية ويف العلى احلروف 
الالتينية ASQ كما بال�شكل املو�شح واحلماية للعالمة يف جمموعها.  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:�شدين   

املودعة بالرقم:197065       بتاريخ:2013/8/29 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة �شدين بخط مميز  .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:م�شاري   

املودعة بالرقم:197020       بتاريخ:2013/8/28 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة م�شاري  .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
   ABDUL SAMAD AL QURASHI والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:عبدال�شمد القر�شي

املودعة بالرقم:197671       بتاريخ:2013/9/9 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:ر�شم �شكل زخريف على �شكل عبارة عبدال�شمد القر�شي بحروف عربية ويف ال�شفل عبارة عبد 
ال�شمد القر�شي بحروف عربية و ABDUL SAMAD AL QURASHI كما بال�شكل .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:TAREEM ترمي   

املودعة بالرقم:197021       بتاريخ:2013/8/28 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

  .TAREEM و�شف العالمة:عبارة عن كلمة ترمي ب�شكل مميز ويدنوها
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:توا�شل   

املودعة بالرقم:197675       بتاريخ:2013/9/9 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 العطور وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:عبارة عن كلمة توا�شل.  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:AL HAJAR AL ASWAD احلجر ال�شود   

املودعة بالرقم:197082       بتاريخ:2013/8/29 م
با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور

وعنوانه:�شارع زايد الول ، �س.ب: 26088 ، هاتف: 026813355 ، فاك�س: 026812115 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 ال�شابون واملواد العطرية والزيوت والطيارة ومواد التزين 

الكوزماتيك وحماليل ال�شعر ومعاجني ال�شنان وال�شامبوهات  .
  .AL HAJAR AL ASWAD و�شف العالمة:كلمة احلجر ال�شود بخط مميز ومزخرف ويدنوه

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

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

املودعة حتت رقم 146776          بتاريخ :   05/ 09/  2010 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: الطابور ل�شناعة الزيوت وال�شحوم ذ م م  
وعنوانه: �س  ب: 7625 ،دبي المارات. 

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،  الأتربة  ت�شتخدم لرت�شيب  التي  امل�شتح�شرات  الت�شحيم،  الطيارة(، مواد 
الزيوت املعدنية )اخلا�شة باإدارة املحركات( ومواد الإ�شاءة، �شموع الإ�شاءة بجميع اأنواعها وفتائل الإ�شاءة 

يف الفئة 4
الواق�عة بالفئة: 4

و�شف العالمة:هي عبارة عن حروف اأبجدية LUBTECH مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  9  نوفمرب 2013 العدد 10940

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
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التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2267 
املوافق 2013/11/12  الثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  ع- ب-  م  عم جز- 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
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ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
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ذ.م.م  العامة  للمقاولت  املروج  ركن   : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
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اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ب-  ع-  م  جز-  عم  2014و2013/2013  رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/12 موعدا لنظر طلب 
الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
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عماد رافع ملقاولت التك�شية والر�شيات اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه: 
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رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/3028
فانت  التنفيذي(   بال�شند  التنفيذ)اعالن  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/12
مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية 
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   دائــــــرة الق�ســـــاء
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مفكرون ونقاد يناق�شون العالقة اجلدلية بني �شناعة الثقافة واملثقف �شمن معر�س ال�شارقة للكتاب
•• ال�صارقة-وام:

الفعاليات  ب��رن��ام��ج  �شمن  للكتاب  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���س  ا�شت�شاف 
الثقافية التي نظمها ملتقى الأدب ام�س الول ندوة حملت عنوان �شناعة 
امل�شري  والقا�س  الأدي���ب  من  كل  فيها  �شارك  املثقف  �شناعة  اأم  الثقافة 
يو�شف القعيد والناقد امل�شري والدكتور �شربي حافظ والدكتور حممد 
املطوع والروائي الربيطاين اجلن�شية الهندي الأ�شل رانا داوغ�شتا واأدارها 

الباحث والناقد امل�شري زكريا اأحمد.
وافتتح القعيد الندوة مبحاولة حتديد مفهوم املثقف ..موؤكدا انه ميتاز 
باأن لديه اإح�شا�س مبا يحيط به مع القدرة على التنبوؤ والتحليل كما اأنه 
�شيء ويعترب  التي تطال كل  الكربى  الأ�شئلة  لكي يعرت�س ويطرح  ياأتي 
فهي  الثقافة  اأم��ا   .. عنها  ويعرب  بها  ي�شعر  �شخ�شيا  �شاأنا  زمنه  م�شكالت 

وقد توا�شل هذا الأمر يف العهود الالحقة ما يعك�س ال�شعي احلثيث من 
ال�شراع  اأن هذا  ..واأك��د  لها  تابع  اإىل  املثقف  لتحويل  املتعاقبة  احلكومات 
عا�شت  التي  اأوروب���ا  ذل��ك  مبا  العامل  مناطق  خمتلف  على  تعميمه  ميكن 

ع�شورا طويلة منه.
القائمة الطويلة  اإىل  اإح��دى رواياته  ال��ذي و�شلت  ران��ا داوغ�شتا  وحت��دث 
معاي�شة  يف  ال�شخ�شية  تربته  ع��ن  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ال��ب��وك��ر  جل��ائ��زة 
العالقات بني الثقافات املختلفة يف موطنه الأ�شلي مدينة دلهي يف �شمال 
ثقافية  منظومة  و�شنعوا  معا  وال��ه��ن��دو���س  امل�شلمون  ع��ا���س  حيث  الهند 
لفنون  العامة  الأ�ش�س  وح��دة  على  مقوماتها  بع�س  يف  ا�شتندت  م�شرتكة 
ال�شعر واملو�شيقى مطالبا املثقفني ب�شرورة التحاور والتوا�شل فيما بينهم 
من اأجل تقدمي ثقافة يحرتمها القارىء ويقبل على خمرجاتها املختلفة. 
حقائق  على  بالتاأكيد  النقا�شية  ال��ن��دوة  امل��ط��وع  حممد  ال��دك��ت��ور  وخ��ت��م 

الإطار العام للقيم لأي جمتمع من املجتمعات يف اأي مرحلة من تاريخه 
وهي بالتايل قد ت�شمل النكتة كما هو احلال يف م�شر على �شبيل املثال.

التقدم  املثقف غري ممكنة حتى يف ظل  اأن عملية �شناعة  القعيد  واعترب 
التكنولوجي يف الزمن الراهن لأن الإب��داع عملية فردية بحتة �شواء كان 
املثقف هنا كاتبا اأو �شحفيا اأو فنانا فهو الوحيد القادر على �شياغة اأفكاره 
الإعالمية  والو�شائل  الثقافية  الأدوات  خ��الل  من  وتو�شيلها  لالآخرين 
التي هي  ه��و احل��ري��ة  ل��الإب��داع  ال�شرط اجل��وه��ري  ان  ..م��وؤك��دا  املختلفة 
بالأ�شا�س حق يتمتع به املثقف ولي�شت منحة من اأحد ومن دونها لن تكون 

هناك ثقافة اإبداعية.
وا�شتعر�س الدكتور �شربي حافظ حمطات من تاريخ ال�شراع بني املثقف 
القلعة  ال��ذي قام مبذبحة  ب��دءا من عهد حممد علي  وال�شلطة يف م�شر 
ليتخل�س من املماليك ولكنه �شبقها بنفي قادة الثقافة والفكر يف املجتمع 

اأ�شا�شية مل يعد املثقف قادرا على تاهلها اأو اإنكارها اأهمها اأن املال والدعم 
ول  كتب  هناك  تكون  لن  دون��ه  فمن  الثقافة  ل�شناعة  ���ش��روري  الر�شمي 
منتجات ثقافية كما اأن ال�شلطة اليوم مل تعد بحاجة اإىل املثقفني ب�شبب 
ب�شهولة  بها  التحكم  ميكنها  التي  الإع��الم  وو�شائل  الثقافة  قنوات  تعدد 
..م�شريا اإىل اأن مفهوم املثقف ال�شمويل الذي يفهم يف كل �شيء مل يعد له 
وجود يف الزمن الراهن حيث بات التخ�ش�س مطلوبا يف جمالت الثقافة 

وفروع املعرفة كافة.
من جهة اخرة بداأت م�شاء اأم�س الول حفالت توقيع الكتب خالل الدورة 
الثانية والثالثني ملعر�س ال�شارقة الدويل للكتاب �شملت عددا من الكتاب 
ال��ع��رب��ي يف خمتلف جم���الت الثقافة  وامل��وؤل��ف��ني م��ن الم����ارات وال��وط��ن 
يف  امل�شاركة  ال��دور  بع�س  اأجنحة  ويف  التواقيع  رك��ن  يف  واأقيمت  والإب���داع 

املعر�س.

حاكم ال�شارقة يفتتح اأيام ال�شارقة الثقافية يف مر�شيليا

ت�سل اإىل نحو 200 فعالية

برنامج الطفل يت�شمن فعاليات متنوعة يف القاعة الثانية على مدار اأيام معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب

األف �شخ�س ي�شتفيدون من 308 حما�شرات توعية مرورية باأبوظبي يف 9 اأ�شهر  48

�شاحي خلفان يزور جناح وزارة الثقافة يف معر�س ال�شارقة للكتاب ويثني على حمتوياته

عبداهلل بن �شامل القا�شمي ي�شهد ندوة ال�شعود على اأجنحة من نار

•• ال�صارقة-وام:

خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  زار 
متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن 
العام بدبي اأم�س الول جناح وزارة 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
مبعر�س ال�شارقة الدويل للكتاب.

اإىل  وا�شتمع معاليه خالل جولته 
���ش��رح ع��ن م��ا يحتويه اجل��ن��اح من 
اأع���م���ال اإب��داع��ي��ه وث��ق��اف��ي��ة �شمت 
خمتلفا  ع��ن��وان��ا   120 م��ن  اأك����رث 
وتراثيات  اإ���ش��دارات  �شال�شل  م��ن 
اإ�شافة  وترجمات  �شابة  واإب��داع��ات 
اإىل اإ�شدارات الوزارة بالتعاون مع 

احتاد كتاب واأدباء الإمارات.
واأث���ن���ى م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى اجل��ن��اح وم��ا 
وخ��دم��ات  م��ط��ب��وع��ات  م��ن  ي�شمه 

ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ب�����دور  ..م�������ش���ي���دا 
وال�������ش���ب���اب وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع يف 
احلركة الثقافية يف الدولة ..وقال 
ن��ظ��ره يف اجلناح  م��ا لفت  اأه���م  ان 
هو اهتمام الوزارة باإ�شدار العديد 
ال�شباب  للمواهب  املطبوعات  من 
وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ا����ش���دار ال��ع��دي��د 
وال�شباب  لالأطفال  الق�ش�س  من 
م��ا ي��ع��زز ب��ن��اء ج��ي��ل ج��دي��د مبدع 

ومثقف.
من جانب اآخر دعت وزارة الثقافة 
جمهور  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
امل�����ش��ارك��ة يف حفالت  اإىل  امل��ع��ر���س 
توقيع الكتب والإ�شدارات اجلديدة 
التي تنظمها بجناحها على هام�س 
الدويل  ال�شارقة  معر�س  فعاليات 

. للكتاب ال� 32 

•• مر�صيليا-وام:

اف��ت��ت��ح ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان ب�����ن حم��م��د 
الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
الول  اأم�س  م�شاء  ال�شارقة  حاكم 
مب��دي��ن��ة م��ر���ش��ي��ل��ي��ا ال��ف��رن�����ش��ي��ة - 
وبح�شور ال�شيخ خالد بن �شلطان 
وال�شيخة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب���ن 
ح�����ور ب���ن���ت ����ش���ل���ط���ان ب����ن حم��م��د 
القا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة ال�شارقة 
ال�شارقة  اأي���ام  فعاليات   - للفنون 
الثقافية حيث تاأتي هذه امل�شاركة 
بدعوة من مدينة مر�شيليا �شمن 
لقب  على  بح�شولها  احتفالتها 
ع��ا���ش��م��ة اأوروب�������ا ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ع��ام 

.2013

وامل����ف����ك����ري����ن ومم����ث����ل����ي و����ش���ائ���ل 
الإعالم.

وقام �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه وال�����ش��ي��وف 
ال��ف��ن��ي��ة  امل�����ع�����ار������س  ب����ج����ول����ة يف 
امل�شاحبة  والتاريخية  والرتاثية 
لأي��������ام ال�������ش���ارق���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة يف 
مر�شيليا والتي تربز املنتج الثقايف 
ا���ش��ت��ه��ل �شموه  الإم����ارات����ي ح��ي��ث 
مقتنيات  معر�س  بتفقد  اجلولة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة 
النادرة  التاريخية  اخل��رائ��ط  من 
التي توثق ملنطقة اخلليج العربي 
يف اأزم���ن���ة م��ت��ق��دم��ة ف��ل��ل��خ��رائ��ط 
اأه���م���ي���ة ج��م��ال��ي��ة م��ه��م��ة اإ���ش��اف��ة 
واجلغرافية  التاريخية  لأهميتها 
ول��ق��د ت��ط��ور ف��ن ر���ش��م اخل��رائ��ط 

املكانة املرموقة التي و�شلوا اإليها 
يف خ���ارط���ة ال���ف���ن ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي يف 

العامل عن دراية وا�شتحقاق.
وا���ش��ت��م��ل امل��ع��ر���س ال��ف��ن��ي اأي�����ش��ا 
ع��ل��ى ل���وح���ات خ��ط��ي��ة و زخ��رف��ي��ة 
اأب���دع���ه���ا خ���ط���اط���ون ام���ارات���ي���ون 
قواعد  فيها  م�شتخدمني  وع��رب 
اخل����ط����وط ال���ع���رب���ي���ة الأ����ش���ي���ل���ة 
ع�شرية  فنية  باأ�شاليب  ومنفذة 
اإىل جانب تقدمي عر�س حي لفن 
اخل���ط ال��ع��رب��ي م��ن ق��ب��ل ال��ف��ن��ان 

الإماراتي خالد اجلالف.
كما ت�شمنت الأيام معر�شا تراثيا 
البحرية  ال�شفن  من  اأن���واع  لعدة 
البيئة  م��ن  م��الم��ح  تعك�س  ال��ت��ي 
ال��ب��ح��ري��ة ل��دول��ة الإم�����ارات فيما 
ق��دم��ت ف��رق��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��رتاث 

ح�������ش���ر اف����ت����ت����اح الأي����������ام ����ش���ع���ادة 
الرئي�شي  اهلل  ع��ب��د  م���ري  حم��م��د 
اجلمهورية  ل���دى  ال��دول��ة  �شفري 
بن  اهلل  ع��ب��د  و���ش��ع��ادة  الفرن�شية 
حم���م���د ال���ع���وي�������س رئ���ي�������س دائ�����رة 
ال���ث���ق���اف���ة والإع���������الم ب��ال�����ش��ارق��ة 
الثقافة  وزي��ر  لونغ  جاك  وال�شيد 
ال��ف��رن�����ش��ي ال�����ش��اب��ق رئ��ي�����س معهد 
و�شعادة  بباري�س  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 
علي املري مدير عام دارة الدكتور 
���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ل���ل���درا����ش���ات 
مدير  املظلوم  وه�شام  اخلليجية 
ال��ث��ق��اف��ة  ب����دائ����رة  ال���ف���ن���ون  ادارة 
امل�شلم  ال��ع��زي��ز  وع��ب��د  والع������الم 
ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�������ش���وؤون  ادارة  م��دي��ر 
والرتاث بدائرة الثقافة والعالم 
وجمع غفري من املهتمني والأدباء 

الفنية  الأ�شاليب  على  بالرتكيز 
املختلفة واخللفيات التزينية التي 

اتبعت يف ر�شمها.
ومن خالل هذه املجموعة املنتقاة 
م����ن م��ق��ت��ن��ي��ات ح���اك���م ال�����ش��ارق��ة 
اإ�����ش����اف����ة  ن����الح����ظ  اأن  مي���ك���ن���ن���ا 
واجلغرافية  التاريخية  للدللت 
اأ�شافتها  ال��ت��ي  الفنية  اللم�شات 
اأب��دع��وا يف ر�شمها مما  اأي���دي م��ن 
ت�شاف  جمالية  اأه��م��ي��ة  يك�شبها 

لأهميتها التاريخية.
الفنون  معر�س  �شموه  تفقد  كما 
ال������ذي ا���ش��ت��م��ل ع���ل���ى من������اذج م��ن 
اأع���م���ال اأرب���ع���ة م��ن ال��ف��ن��ان��ني من 
الدولة من اجلن�شني تظهر  اأبناء 
مواكبة اأبناء الدولة لكل احلركات 
على  ت��وؤك��د  كما  املعا�شرة  الفنية 

•• ال�صارقة-الفجر:

الطفال  فعاليات  وتتعدد  تتنوع 
امل�������ش���اح���ب���ة مل���ع���ر����س ال�������ش���ارق���ة 
الثانية  دورت��ه  للكتاب يف  ال��دويل 
جمموعها  يف  لت�شل  وال��ث��الث��ني، 
ف��ع��ال��ي��ة   200 ن��ح��و  اإىل  ال��ك��ل��ي 
الفئات  خمتلف  تنا�شب  خمتلفة، 
ال���ع���م���ري���ة ل����الأط����ف����ال، �����ش����واء يف 
الأط����ف����ال،  ري����ا�����س  اأو  امل�����دار������س 
وت��ع��ت��رب ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات حمطة 
زيارة اأ�شا�شية لكافة طلبة املدار�س 
والط��ف��ال مع ذوي��ه��م، يح�شرون 
الهادفة  التعليمية  ال��ور���س  فيها 
الطفل،  ل��دى  ال��وع��ي  تنمية  اإىل 
وامل�شلية،  ال��ه��ادف��ة  وامل�����ش��رح��ي��ات 
اأك��رث  اأح��د  بحيث يكون الأط��ف��ال 
امل�شتمتعني باملعر�س، خ�شو�شاً ان 

والألوان الزيتية واحلرب الكوري، 
وهناك اي�شاً ور�شة متحف الفنون 
الأقنعة، حيث ميكن لالأطفال يف 
يبتكروا  اأن  امل�شوق  الأقنعة  ع��امل 
اأق���ن���ع���ت���ه���م اخل����ا�����ش����ة امل����م����ي����زة، 
احليوانات  اأ�شكال  من  امل�شتلهمة 
كل  يرغب  حيث  لديهم،  املحببة 
من  ج��ذاب  قناع  �شناعة  يف  طفل 

خالل ق�ش�س مبدعة. 
ميكن  ال���ش��ت��ك�����ش��اف  منطقة  ويف 
ال��ط��ي��ور  اإىل  ي��ت��ع��رف  اأن  للطفل 
ال��ب��وم،  يعي�س  واأي����ن  وال��وح��و���س، 
بع�س  وكيف مت�شي  ي��اأك��ل،  وم���اذا 
املاء، وكيف يجمع  احل�شرات على 
الإجابة  تتم  حيث  طعامه،  النمل 
ع���ن ه���ذه الأ���ش��ئ��ل��ة وغ���ريه���ا، مع 
ال����ربي  اجل����ان����ب  اإىل  ال���ت���ط���رق 
اأنواع  وجميع  الطيور  ل�شتك�شاف 

مفهوم الكثافة، ويعرف ملاذا تغرق 
الأج�شام وتطفو، وباإمكانه ان يقوم 
بعمل اأنابيب الفقاعات من خالل 
املمتعة  ال��و���ش��ائ��ل  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا حمطة امل����رح.  اما 
عن امل�شرحيات اخلا�شة بالأطفال، 
ف��ه��ن��اك م�����ش��رح احل��ك��وات��ي، حيث 
ي���ت���م ت����ق����دمي ق�������ش�������س واغ������اين 
ف��ل�����ش��ط��ني، وع����رو�����س فنية  م���ن 
تقدمها  وال�شغار،  للكبار  م�شوقة 
ب�شحبة  اأ�شعد،  دني�س  احلكواتية 
ال��ف��ن��ان ك��م��ال خ��ل��ي��ل، وذل���ك عرب 
رح���ل���ة خ��ي��ال��ي��ة مم��ت��ع��ة، ت��ع��ر���س 
فل�شطني،  م���ن  ع���دي���دة  جل���وان���ب 
ب����الع����ت����م����اد ع���ل���ى ���ش��ل�����ش��ل��ة م��ن 
احل���ك���اي���ات والأغ�������اين ال�����ش��ع��ب��ي��ة، 
ومي���ك���ن ل����الأط����ف����ال ال���ش��ت��م��ت��اع 
اأي�شاً مبتابعة امل�شرحية الكويتية 

ت�شاهم  والفعاليات  الربامج  هذه 
قدراتهم  تطوير  يف  كبري  ب�شكل 
وال�شلوكية،  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
وال��ربام��ج  الن�شطة  ه��ذه  وتتنوع 
وال���ف���ع���ال���ي���ات، ب����ني ور�������س ع��م��ل 
تنا�شب  ل���الأط���ف���ال  وم�����ش��رح��ي��ات 
خم��ت��ل��ف الأع����م����ار، وغ���ريه���ا من 
اأيام  الفعاليات التي ت�شتمر طيلة 
وال�شاد�س  ال�شاد�س  ب��ني  املعر�س 
اجل���اري، ومن  نوفمرب  م��ن  ع�شر 
العمل اجل��اذب��ة، ور�شة  بني ور���س 
���ش��ي��وؤول �شديقة  حت��م��ل ع��ن��وان: 
حيث  اخل�����ش��راء،  الطاقة  البيئة، 
تهتم هذه الور�شة ب�شناعة املراوح 
وفق  وامل��ل��ون��ة  املر�شومة  اخلا�شة 
الأ�شلوب الكوري، وذلك با�شتخدام 
واأقالم  التقليدي،  الكوري  ال��ورق 
ال�شمع  واأقالم  التلوين اخل�شبية، 

احل�شرات. 
اجل�����اذب�����ة  امل����ن����ط����ق����ة  ه��������ذه  ويف 
ل����الأط����ف����ال  ي��ك��ت�����ش��ف الأط����ف����ال 
وي��ت��ع��رف��وا على  مملكة احل��ي��وان، 
حميطهم،  مع  وتكيفهم  عاداتهم 
ل��ل��م��خ��ل��وق��ات  احل����ي����اة  ودورات 
املف�شلة لديهم، وذلك من خالل 
تربة حية تت�شمن ال�شتماع اإىل 
املميزة لبع�س من تلك  الأ�شوات 

احليوانات. 
ور�شة  الرقمي  الت�شوير  ولع�شاق 
من  يتم  ال�شبت،  ال��ي��وم  �شباحية 
خاللها تعليم اأ�شا�شيات الت�شوير 
ال����رق����م����ي وال�����ت�����ق�����اط ال���������ش����ور، 
وال����ت����ع����رف ع���ل���ى ج���م���ي���ع اأن�������واع 

الكامريات وملحقاتها. 
ولن ين�شى الطفال حمطة املرح، 
يكت�شف  اأن  للطفل  مي��ك��ن  ح��ي��ث 

•• اأبوظبي-وام:

األ���ف���ا و998   47 ن��ح��و  ا���ش��ت��ف��اد 
حم��ا���ش��رات   308 م���ن  �شخ�شا 
مديرية  نفذتها  م��روري��ة  توعية 
امل���������رور وال��������دوري��������ات ب�����ش��رط��ة 
اأ�����ش����ه����ر يف  اأب����وظ����ب����ي خ������الل 9 
الفرتة من مطلع يناير اإىل 30 
تنفيذها  مت  امل��ا���ش��ي��ني  �شبتمرب 

اأنواعها.
واأكد املقدم جمال �شامل العامري 
رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
يف م��دي��ري��ة امل�����رور وال����دوري����ات 
ب�شرطة اأبوظبي اأن ال�شالمة على 
لفتا  اجلميع  م�شوؤولية  الطرق 
تهدف  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج  اأن  اإىل 
ال�شائقني  ب�شلوك  الرت��ق��اء  اإىل 
من  م���روري���ا  وتثقيفهم  ع��م��وم��ا 

واملرور وال�شرعات القانونية التي 
وترك  الطرق  على  حتديدها  مت 
م�����ش��اف��ة ك��اف��ي��ة خ��ل��ف امل��رك��ب��ات 

والنتباه
 وع��دم ت��اوز الإ���ش��ارة ال�شوئية 
احلمراء وعدم التجاوز من كتف 
الأمان  حزام  وا�شتخدام  الطريق 
وع�������دم الن�������ش���غ���ال ب����ال����رد ع��ل��ى 

الهاتف اأثناء القيادة.

���ش��م��ن ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����ش��الم��ة 
املرورية وخطة التوعية املرورية 

للمديرية.
املحا�شرات  خ��الل  الرتكيز  ومت 
ع��ل��ى ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب وح��ث��ه��م على 
وامل���رور  ال�شري  ب��ق��ان��ون  الل��ت��زام 
وخ��ف�����س ال�����ش��رع��ة وغ���ريه���ا من 
وق��وع  يف  تت�شبب  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 
احل���������وادث امل������روري������ة مب��خ��ت��ل��ف 

خ����الل امل���ح���ا����ش���رات وامل���ع���ار����س 
باملدار�س واجلامعات حفاظا على 
احل��وادث  من  ووقايتهم  حياتهم 
امل�����روري�����ة م����ن خ�����الل ال��رتك��ي��ز 
على اأك���رث الأ���ش��ب��اب ال��ت��ي ت��وؤدي 
امل���روري���ة.  احل������وادث  وق�����وع  اإىل 
عامة  ال�شائقني  العامري  وح��ث 
على  خا�شة  ال�شباب  وال�شائقني 
ال�شري  بقانون  الل��ت��زام  ���ش��رورة 

•• ال�صارقة-وام:

���ش��ه��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
����ش���امل ب����ن ����ش���ل���ط���ان ال��ق��ا���ش��م��ي 
اأم�س  م�شاء  ال�شارقة  نائب حاكم 
لرئي�س  التفاعلية  ال��ن��دوة  الول 
جمهورية الهند ال�شابق الدكتور 
اأبو بكر زين العابدين عبدالكالم 
اأجنحة من  بعنوان ال�شعود على 
ن��ار وذل��ك بقاعة الح��ت��ف��الت يف 
ال�����ش��ارق��ة �شمن  اك�����ش��ب��و  م���رك���ز 
امل�شاحبة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ل��ه��م لرت���ي���اد م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب والط�����الع على 
كافة  يف  العلماء  كتبه  م��ا  اأح���دث 
امل����ج����الت ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
اأ�شا�س  هو  ال��ذي  بالعلم  وال��ت��زود 

تقدم ال�شعوب والأمم.
ك���م���ا ح�����ث ع����ب����دال����ك����الم الآب�������اء 
اأن ي��ك��ون يف كل  والأم���ه���ات ع��ل��ى 
بيت مكتبة مما يخلق لديهم نوع 
لأبناء  ويتيح  الثقايف  الوعي  من 
الأفكار  مناق�شة  الواحدة  الأ�شرة 
والروؤى يف املجالت املختلفة كما 

..موؤكدا  الهند  جلمهورية  ع�شر 
للو�شول  الو�شيلة  ه��و  العلم  ان 
م��ا و�شل  واأن  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل 
اإليه من املكانة املرموقة هو نتاج 

املثابرة واجلهد والتعلم.
بن  �شلطان  ال�شيخ  الندوة  ح�شر 
موؤ�ش�شة  رئي�س  القا�شمي  اأح��م��د 
ال�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم واأح���م���د بن 
رك��ا���س ال��ع��ام��ري م��دي��ر معر�س 
وح�شد  للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة 
الهندية  اجلالية  اأبناء  من  كبري 

يف الدولة. 

للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة  ملعر�س 
يف دورته الثالثة والع�شرين.

ال��ك��الم ع��ن �شعادته  وع���رب ع��ب��د 
لوجوده يف دولة الإمارات واإمارة 
ال���������ش����ارق����ة ب����وج����ه اخل�������ش���و����س 
ال��ت��ي  والأدب  ال��ث��ق��اف��ة  ح��ا���ش��ن��ة 
تزخر باملحافل العلمية والثقافية 
بالإ�شافة  من مدار�س وجامعات 
املعار�س  من  العديد  تبنيها  اإىل 
اأبناء  ..داعيا  والعلمية  الثقافية 
اجل���ال���ي���ة ال���ه���ن���دي���ة يف ال���دول���ة 
املتاحة  الفر�شة  من  لال�شتفادة 

لفت اىل اأهمية اأن يعطى الطفل 
احلق يف اختيار الكتاب الذي يراه 

يتنا�شب مع ميوله الفكري.
وتطرق عبدالكالم يف حديثه اإىل 
مراحل حياته املبكرة من احلياة 
ومرحلة  عا�شها  التي  الب�شيطة 
به  اأدت  ال��ت��ي  وم��ث��اب��رت��ه  تعليمه 
لقيادة الهند نحو اأبحاث الف�شاء 
ال�شاروخية  ال��ن��ووي��ة  وال��ربام��ج 
ك���م���دي���ر ل�����ربام�����ج ال�������ش���واري���خ 
نهاية  ب���ه يف  ال��ه��ن��دي��ة وو����ش���ول 
احلادي  الرئي�س  لي�شبح  املطاف 

الفني عددا من الو�شالت الغنائية 
الفنية من املوروث ال�شعبي.

و���ش��م��ت الأي�������ام ك���ذل���ك م��ع��ر���ش��ا 

ال�شمو  �شاحب  مب��وؤل��ف��ات  خا�شا 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 

حاكم ال�شارقة التاريخية والأدبية 
وال��ت��ي ت��رج��م��ت اإىل ال��ع��دي��د من 

اللغات.

امل�شرح  على  العجيب،  الخ����رتاع 
حول  امل�شرحية  وت��دور  اخلارجي، 
ال��ع��امل ن���ادر، وه��و ع��امل وخم��رتع 
ذكي جداً، يعي�س يف خمتربه يبدو 
باخرتاعاته  ال��دوام  على  م�شغوًل 
واب����ت����ك����ارات����ه ال����ت����ي ي�����ش��ع��ى م��ن 
خاللها اإىل تقدمي خدمة لوطنه، 

وحمايته من كل يد حتاول العبث 
من  وامل�شرحية  واأم��ان��ه،  اأم��ن��ه  يف 
ب��ط��ول��ة ب��ا���ش��م��ة ح���م���ادة واأح����الم 
ح�����ش��ن، واأح���م���د اإي������راج، وحم��م��د 
رم�������ش���ان ون��خ��ب��ة م���ن امل��م��ث��ل��ني. 
لالأطفال  ميكن  اي�����ش��اً  و���ش��ب��اح��اً 
م�شاهدة فيلم كارز تو، وهو عبارة 

عن مناف�شة مثرية بني جمموعة 
م����ن ال�������ش���ي���ارات ل��ن��ي��ل اجل���ائ���زة 
الكربى يف �شباق ال�شرعة، وعبور 
وامل�����ش��ارات  باحلفر  ميتلئ  ط��ري��ق 
تظهر  التي  واملفاجاآت  اللتفافية 
بني احلني والآخر، يف اإطار يدعو 

للده�شة وال�شتمتاع والتفاعل.

اأ�شدقاء البيئة ت�شارك يف احتفالية الوطن بيوم العلم 2013
•• اأبوظبي-الفجر:

احلملة  يف  ب��الإم��ارات  البيئة  اأ���ش��دق��اء  جمعية  �شاركت 
لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك  العلم  ي��وم  ال�شاملة  الوطنية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اهلل برفع علم الدولة على اجلهات والدوائر والوزارات 
الحت���ادي���ة ي���وم الرب���ع���اء يف مت���ام ال�����ش��اع��ة 12 ظهرا 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��ويل  ل��ذك��رى  ت�شيدا 
مقاليد  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
والتالحم  والنتماء  ال��ولء  وتعبريا عن معاين  احلكم 

والوحدة.
وح�����ش��ر ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م ع��ل��ي حم��م��د رئي�س 

املجل�س  اأع�������ش���اء  م���ن  وع����دد  اجل��م��ع��ي��ة  ادارة  جم��ل�����س 
الم��ارات  علم  رف��ع  وال�شيدات  الأط��ف��ال  واجلمعية من 

فوق �شارية اأمام مقر اجلمعية الرئي�شي يف ابوظبي.
لرت�شيخ  فر�شة  متثل  املنا�شبة  ه��ذه  اأن  �شعادته  واأك���د 
قيم الوفاء والولء والنتماء جندد من خاللها العهد 
ون�شاء  رج��ال  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  ك�شعب 
نظل  اأن  على  ك��اف��ة  ومقيمني  مواطنني  و�شبانا  �شيبا 
قيادتنا  اإىل  والنتماء  بالولء  نفخر  خمل�شني  اأوفياء 
التاريخية ممثلة ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وهذه الأر�س الطيبة 
ال�شفوف  يف  رائ��دة  مكانة  تبواأ  ال��ذي  ال�شامخ  ووطننا 
42 عاما من  املتقدم بعد نحو  العامل  اأمم  الوىل بني 

اجلهد املتوا�شل والكفاح الطويل.
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التجاري(    ال���ش��م  )ح�شب  الرخ�شة  )ح�شب  دب��ي  ف��رع  )������س.ذ.م.م(  للمقاولت  ت��ك   وات��ر  امرييت�س 
)جمهول حمل القامة( تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شدة بذمتها حتى تاريخه 
وما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ 
ا�شتالم النذار العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها 
اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2303   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: حممد عمران )ح�شب العقد(
حممدعمران حممد نزيز ) ح�شب القامة(

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2304   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: عا�شم ايه اف �شليمان   )ح�شب العقد(
عا�شم عبداهلل فار�س �شليمان   ) ح�شب القامة(

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2311   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: حممد حاجي علي مال ابراهيم املرازيق  )ح�شب العقد(
حممد حاجي علي مال ابراهيم املرازيق     ) ح�شب اجلواز(

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2314   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: اليماحي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م    )ح�شب العقد(
اليماحي ملقاولت البناء ) �س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة(

اليماحي ملقاولت البناء ) �س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة( )ح�شب ال�شم التجاري( )جمهولة حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2310   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: برفيندر �شينغ    )ح�شب العقد(
برفيندر �شينغ جاجيت �شينغ   ) ح�شب القامة(

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2317   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: ابن النفي�س لتجارة النباتات والع�شاب الطبية) ح�شب العقد(
ابن النفي�س لتجارة النباتات والع�شاب الطبية ) �س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة(

ال�شم  )ح�شب  الرخ�شة(  )ح�شب  ������س.ذ.م.م(   ( الطبية  والع�����ش��اب  النباتات  لتجارة  النفي�س  اب��ن 
التجاري( )جمهول حمل القامة( 

ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2305   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: نبيل اجلميلي )ح�شب العقد(
نبيل احمد علي اجلميلي )ح�شب القامة(

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2309   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: حممد ابراهيم احمد ابو�شرابني )ح�شب العقد(
حممد ابراهيم احمد ابو�شريابني )ح�شب القامة(

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2312   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: حممد احمد  )ح�شب العقد(
حممد وقا�س اعجاز احمد    )ح�شب القامة(

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2318   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليها: را�س للهند�شة ) �س.ذ.م.م( )ح�شب العقد(
را�س للهند�شة )�س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة(

را�س للهند�شة )�س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة( )ح�شب ال�شم التجاري(  )جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2313   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليها: نوترا فود �شريفي�شز )�س.ذ.م.م( )ح�شب العقد(
نوترا فود �شريفي�شز )�س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة(

نوترا فود �شريفي�شز) �س.ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة( )ح�شب ال�شم التجاري( )جمهولة حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2315   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�شد  - املنذر اليه: ان هاو�س منطقة حرة ) ذ.م.م( )ح�شب العقد(

ان هاو�س منطقة حرة )ذ.م.م( )ح�شب  الرخ�شة(
ان هاو�س منطقة حرة ) ذ.م.م( )ح�شب الرخ�شة( )ح�شب ال�شم التجاري( )جمهولة حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2306   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: �شعود الفغم ) ح�شب العقد(
�شعود بن بداح بن عبداهلل الفغم   )ح�شب اجلواز  (

 )جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2307   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليها: ن�شرين فوؤاد حلمي ابولبه   ) ح�شب العقد(
ن�شرين فوؤاد حلمي ابولبه    )ح�شب القامة  (

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2308   

نخيل  امل��ال��ك  )ذ.م.م(  �شيتي  انرتنا�شيونال  �شركة   ، .ذ.م.م(  ���س   ( ك���ورب   بروبرتي  املنذرة/�شركة   
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: دروي�س �شعد الدين )ح�شب العقد(
دروي�س م�شطفى �شعد الدين )ح�شب القامة(

)جمهول حمل القامة( 
ايجار  ي�شتجد من  تاريخه وما  املرت�شدة بذمتها حتى  اليجار  ب�شداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار العديل 
وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى 
جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  اىل الق�شاء باتخاذ 
كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية 
واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية 

م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/469 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- باولو �شابيجنويل   جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شونيا لورينكو كار فالهو دي ماكيدو وميثله: حمدان حممد حمدان 
اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر  القرار  ومبوجب  ال�شام�شي  عبداهلل 
بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شداد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م(   18861( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 

وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/460 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- مرينا اليا�س الع�شم    جمهول حمل القامة مبا 
التنفيذ/ بدر حممد علي القرق وميثله: احمد �شيف ماجد  ان طالب 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  بن �شامل املطرو�شي  قد 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )62938( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2338   

الدين  عز  عمر  ال�شيد/  وميثلها  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  )ذ.م.م(  املنذر/دندنا   
الطهاوي املنذر اليه:ام بي �شي ) �س م ح .ذ.م.م( )MBCFZLL( ميديا �شيتى دبي 

المارات.   )جمهول حمل القامة( 
فان املنذرة تنذر املنذر اليها وتطالبها بان توؤدي لها مبلغ )1.950.000 درهم( مليون 
وت�شعمائة وخم�شون الف دولر امريكي- او ما يعادلها بالدرهم الماراتي وقت ال�شداد- 
قيمة العمولت والرباح املذكورة اعاله وغريها من عمولت وم�شتحقات ان وجد وفقا 
للعقد املربم بني الط��راف ومتهلكم لداء ذلك ثالثون )30( يوما من تاريخ النذار 
الفوائد  مع  منكم  القانونية  حقوقها  لقت�شاء  للق�شاء  اللجوء  املنذرة  ا�شطرت  وال 

التجارية وكافة امل�شاريف والر�شوم واتعاب املحاماة وال�شرار.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/668   مدين كلي              

اىل  املدعى عليه/ �شعيد رحيم كرمييان   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  بلينت�شوف   /الك�شندر 
املدعى عليهما مببلغ وقدره )5.000.000 درهم( تعوي�شا عن ال�شرار وت�شليم 
دره��م(   699200  ( م��اي��ع��ادل  دولر(   190000( ومبلغ  )889585دره������م(  مبلغ 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/5 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل .
ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/683   جتاري كلي              
حمل  جمهول  ذ.م.م(    ( التجارية  جا�شم  في�شل  �شركة  عليه/  امل��دع��ى  اىل  
القامة مبا ان املدعي /�شركة امل�شاريع ال�شناعية لعمال التكييف والكهرباء 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ب��در  قد  احمد  نبيه  ذ.م.م وميثله: 
لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  بندب خبري 
 ch2.E.22 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/11/20 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
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 القل .
ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/149   عقاري كلي              
 -2 ذ.م.م  ال��ع��ق��اري  للتطوير  جلوبال  تنميات  �شركة   / امل��دخ��ل  اخل�شم  اىل  
القامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  العقاري  والتطوير  لال�شتثمار  تنميات  �شركة 
مبا ان املدعي /ارم دانيل يان وميثله: نبيه احمد بدر قد اقام عليك الدعوى 
بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/11/17 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11:00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  ف��ان احلكم  تخلفك  .ويف حالة   الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/343   عقاري كلي              
اىل  املدعي عليه   / تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري ) ذ.م.م(    جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /كيم ليديا وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد اقام 
الطرفان  واع��ادة  الدعوى  مو�شوع  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع الزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا 
و�شتمائة  الفا  وع�شرون  واربعة  و�شبعمائة  ماليني  ثالثة  دره��م(   3724627( وق��دره 
و�شبعة وع�شرون درهما مع الفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتالم املبلغ 
يف 2008/8/31 وحتى ال�شداد التام وت�شمني املدعى عليها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
11:00 �س  ال�شاعة   2013/11/21 املوافق  اخلمي�س  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1.B.8 بالقاعة

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/826  ا�ستئناف مدين  

اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1 -ح�شن طه علي طه 2- اجمد عبداهلل حممد     
جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / احمد طالل عبدالكرمي عدرة 
ب�شفته �شريكا ومديرا ل�شركة الغفلي للمقاولت العامة ذ.م.م وميثله: 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  جمعة  عي�شى  حممد  عبدالرحمن 
لها  وح��ددت   2013/9/17 بتاريخ  كلي  مدين   2011/716 رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم الربعاء املوافق 2013/11/13 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�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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اأق���وى اع�شار يف ال��ع��امل ه��ذا ال��ع��ام ورمب��ا يكون ال���ش��د على  �شرب 
الط�����الق ال����ذي ي��ج��ت��اح ال��ي��اب�����ش��ة ال��ق��ط��اع الو����ش���ط م���ن الفلبني 
اأمنا فيما  اأك��رث  النزوح اىل مناطق  اجلمعة ما ا�شطر املاليني اىل 
واجتاح  ب��امل��ن��ازل.  واأط���اح  الكهربية  الطاقة  خطوط  قطع  اىل  اأدى 
اخلام�شة  الفئة  من  عا�شفة  ان��ه  على  �شنف  ال��ذي  هايان  الع�شار 
بعد  �شعبية  �شياحية  وجهة  وهو  �شيبو  اقليم  من  ال�شمايل  الطرف 
 275 �شرعتها  ب��ري��اح  حممال  و�شامار  لي��ت  جزيرتي  على  م��ر  اأن 
كيلومرتا يف ال�شاعة فيما و�شل ارتفاع اأمواج البحر اىل �شتة امتار. 
يتعر�شون ملخاطر  12 مليونا  اأك��رث من  اأن  ال�شلطات من  وح��ذرت 
5ر2  ت��وؤوي نحو  التي  هذا الع�شار مبن فيهم �شكان مدينة �شيبو 
مليون ن�شمة فيما لتزال هذه املناطق تتعافى من عا�شفة مدمرة 
عام 2011 وزلزال بقوة 1ر7 ال�شهر املا�شي. وقال جيف ما�شرتز 
وه��و خبري يف الع��ا���ش��ري وم��دي��ر الر���ش��اد اجل��وي��ة يف معهد وي��ذر 
على  هبط  املدمر  الع�شار  املتحدة  ال��ولي��ات  ومقره  ان��درج��راون��د 
الياب�شة برياح تقرتب �شرعتها من 313 كيلومرتا يف ال�شاعة. ذلك 

يجعل هايان اأقوى اع�شار ا�شتوائي م�شجل يجتاح الياب�شة.
ومي��ق��دور مثل ه��ذا ال��ن��وع م��ن الع��ا���ش��ري وب��ه��ذه ال��ق��وة ان يطيح 

بال�شواتر امل�شادة للعوا�شف واجلدران واأ�شطح املنازل.

املركزية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  ان وك��ال��ة  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  ذك���رت �شحيفة 
دولر  ع�شرة ماليني  اكرث من  �شنويا  تدفع  ايه  اآي  �شي  المريكية 
مل�شغل الهاتف ايه تي اند تي مقابل تزويده اياها بالبيانات الهاتفية 
يف  ان��ه  ال�شحيفة  واك���دت  ب��الره��اب.  تورطهم  امل�شتبه  لال�شخا�س 
المريكية،  القومي  الم��ن  لوكالة  القانون  فيه  كفل  ال��ذي  الوقت 
على  الهاتف  �شركات  ارغ��ام  واعرتا�شها،  الت�شالت  مراقبة  املكلفة 
الق�شائية  الوام��ر  على  احل�شول  بعد  املطلوبة  بالبيانات  تزويدها 
ال���الزم���ة، ف���ان ال��ع��الق��ة ب��ني ال ���ش��ي اآي اي���ه و اي���ه ت��ي ان���د ت��ي تتم 
بالرتا�شي ومقابل بدل مادي. واو�شحت نيويورك تاميز ان وكالة 
ال�شتخبارات املركزية تزود ال�شركة امل�شغلة للهاتف بارقام ال�شخا�س 
امل�شتبه بعالقتهم بالرهاب يف اخلارج، وبعدها ترجع ايه تي اند تي 
الذين  ال�شخا�س  عن  فيها  للبحث  ال�شخمة  بياناتها  قاعدة  اىل 
ات�شل بهم هوؤلء امل�شبوهون، بيمن فيهم املوجودون داخل الوليات 
املتحدة، ور�شد ارقام هوؤلء ومدة املكاملات الهاتفية، ثم تقدم كل هذه 

البيانات اىل الوكالة ال�شتخبارية.

القت  ال�شينية  ال�شرطة  ان  اجلمعة  ر�شمية  اع���الم  و���ش��ائ��ل  ق��ال��ت 
مبنى  ام��ام  �شغرية  قنابل  بانفجار  يت�شل  فيما  رج��ل  على  القب�س 
للحزب ال�شيوعي يف مدينة تاييوان ب�شمال ال�شني يف وقت �شابق من 
هذا ال�شبوع. ووفقا لو�شائل العالم فان امل�شتبه به يدعى فنغ ت�شي 
جون 41 عاما وق�شى يف ال�شابق ت�شع �شنوات يف ال�شجن عن جرمية 
الر�شمي  الل��ك��رتوين  موقعه  يف  ال�شيني  التلفزيون  وق��ال  �شرقة. 
اقامته  مكان  يف  ال�شنع  حملية  نا�شفة  عبوات  على  ال�شرطة  عرثت 
وعلى كمية كبرية من الدلة على جرائمه.. فنغ ت�شي جون اعرتف 
ب�شكل كامل بالدلة على جرائمه. وا�شاف التلفزيون دون ان يذكر 
مزيدا من التفا�شيل ان ال�شرطة القت القب�س عليه يف وقت مبكر 
وا�شيب  قتل  �شخ�شا  ف��ان  اع��الم  لو�شائل  لتقارير  ووفقا  اجلمعة. 
ثمانية يف التفجريات التي وقعت يوم الربعاء ومثل هذه الهجمات 
حتدث وتربز قلق احلكومة ب�شان ال�شتقرار يف ثاين اأكرب اقت�شاد يف 
العامل مع ات�شاع الفجوة بني الغنياء والفقراء وتنامي الغ�شب من 
الف�شاد وامل�شاكل البيئية. واألقت احلكومة ال�شينية بامل�شوؤولية على 
املا�شي عندما  ال�شبوع  بكني  و�شط  ارهابي يف  ا�شالميني يف هجوم 
النريان على  فيها  ا�شتعلت  ثم  امل��ارة  �شيارة نحو ح�شد من  اندفعت 

حافة ميدان تيانامنني مما اأدى اىل مقتل 3 ا�شخا�س.

عوا�صم

مانيال

بكني

وا�شنطن

وزيرا اخلارجية والدفاع 
الرو�شيان يزوران م�شر 

•• مو�صكو-ا ف ب:

وال��دف��اع  اخلارجية  وزي���ري  ان  اجلمعة  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  اعلنت 
�شريغي لفروف و�شريغي �شويغو �شيزوران القاهرة يف 13 و14 ت�شرين 
ال��ث��اين-ن��وف��م��رب ل��ل��ق��اء نظرييهما امل�����ش��ري��ني م��ن اج���ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
الك�شندر  ال��رو���ش��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  ال��ن��اط��ق  وق���ال  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني 
لوكا�شيفيت�س ان وزيري اخلارجية والدفاع �شيلتقيان يف 13 و14 ت�شرين 
الثاين-نوفمرب نظرييهما امل�شريني يف القاهرة يف �شيغة 2+2 ، مو�شحا 
فيها مفاو�شات  �شتجري  التي  الودية  تاريخ عالقاتنا  الوىل يف  املرة  انها 
�شيبحثان  وال��دف��اع  وزي��ري اخلارجية  ان  واو���ش��ح   . ال�شيغة  بهذه  وزي���ارة 
التعاون  تعزيز  وكذلك يف  والدولية  القليمية  الق�شايا  كبري من  عدد  يف 
الع�شكري والقت�شادي وال�شيا�شي. وا�شاف لوكا�شيفيت�س يف رو�شيا، نحن 
وزي��ر  وك���ان  وال�����ش��داق��ة  امل��ت��ب��ادل  ل��الح��رتام  امل��دي��دة  متم�شكون بعالقاتنا 
اخلارجية امل�شري �شرح يف ايلول-�شبتمرب ان القاهرة تريد اعادة عالقاتها 

املميزة مع مو�شكو.

اإ�سرائيل تقلل من احتمال اندالع انتفا�سة فل�سطينية

جلنة حتليل رفات عرفات توؤكد ثقتها بالنتائج

كريي يتوجه جلنيف مع تقدم حمادثات النووي 

تخفيف اأمريكي للعقوبات لختبار نية اإيران باملفاو�شات 
•• عو�صم-وكاالت: 

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي ب����اراك 
اإل  القيام  ب��الده ل تنوي  اأن  اأوب��ام��ا 
بتخفيف ب�شيط جدا وميكن العودة 
ع��ن��ه ل��ن��ظ��ام ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��رو���ش��ة 
نيتها  ح�شن  من  للتاأكد  اإي���ران  على 
هناك  واأن  ال��راه��ن��ة،  امل��ف��او���ش��ات  يف 
اإمكانية للتو�شل لتفاق على مراحل 
ف��ي��ه وق��ف  امل��رح��ل��ة الأوىل  ���ش��ت��ك��ون 

تقدم الربنامج النووي الإيراين.
اأوب��ام��ا يف مقابلة م��ع حمطة  وق��ال 
ب��ي �شي  اأن  ال��ت��ل��ف��زي��ون الأم��ريك��ي��ة 
ا���ش��ت��وؤن��ف��ت يف  ال���ت���ي  امل���ح���ادث���ات  اإن 
جمموعة  ب��ني  الأول  اأم�����س  جنيف 
ورو���ش��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات   1+5
واأملانيا  وفرن�شا  وبريطانيا  وال�شني 
لتخفيف  خم�ش�شة  لي�شت  واإي����ران 

العقوبات.
واأو������ش�����ح اأن�������ه م���ق���اب���ل ال���ت���ع���ه���دات 
التحقق منها  والتي ميكن  احلازمة 
والتي قطعتها اإيران حول برناجمها 
تخفيف  ه���ن���اك  ���ش��ي��ك��ون  ال����ن����ووي، 
واأن  ال��ع��ق��وب��ات،  لنظام  ج��دا  ب�شيط 

هيكلية العقوبات �شتبقى قائمة.
ال�شتة  خ��الل  تبني  اإذا  اأن���ه  واأ���ش��اف 
تعهداتهم  يحرتمون  ل  اأنهم  اأ�شهر 
ف��م��ن امل��م��ك��ن ا���ش��ت��ئ��ن��اف ال�����ش��غ��ط.، 
واأك������د م���ن ج���دي���د اأن�����ه ل���ن ي�شحب 

وك������ان م���ت���ح���دث اأوروب����������ي اأك������د اأن 
امل��ح��ادث��ات ب�����ش��اأن ال��ن��ووي الإي���راين 
حتقق تقدما، بينما رف�شت اإ�شرائيل 
ب�شكل قاطع املقرتحات التي قدمتها 
اإن قبول  وقالت  ال�شدد  بهذا  اإي��ران 
تاريخيا.  خ��ط��اأ  �شيكون  بها  ال��غ��رب 
وق����ال م��اي��ك��ل م���ان امل��ت��ح��دث با�شم 
اآ����ش���ت���ون ن���ح���رز ت���ق���دم���ا، واآ����ش���ت���ون 
�شتجتمع مع وزير اخلارجية الإيراين 
لإت��اح��ة مزيد  ج��واد ظريف  حممد 
الق�شايا  بع�س  لبحث  ال��وق��ت  م��ن 
الدول  من  دبلوما�شيني  اأن  واأ�شاف 
مبكر  وق���ت  يف  �شيجتمعون  ال�����ش��ت 
اآ�شتون  مل��ح��ادث��ات  ل��الإع��داد  اجلمعة 
م��ع ظ��ري��ف. م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ق��ال 
م�شوؤول كبري باخلارجية الأمريكية 
واإيرانيني  اأمريكيني  م�شوؤولني  اإن 
جوهرية  ثنائية  حم��ادث��ات  ع��ق��دوا 
اخلمي�س على هام�س اجتماع جنيف 
اإي��ران و�شت قوى عاملية يهدف  بني 
لإنهاء مواجهة ممتدة منذ عقد مع 

طهران ب�شاأن طموحاتها النووية.
وقال امل�شوؤول الأمريكي اإن الجتماع 
ال��وف��دي��ن  ب��ني  ���ش��اع��ة  ا�شتمر  ال���ذي 
وزارة  وك��ي��ل��ة  ب��رئ��ا���ش��ة  الأم����ريك����ي 
اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية ويندي 
عبا�س  برئا�شة  والإي��راين  �شريمان، 
عراقجي نائب وزير اخلارجية، كان 

جادا وجوهريا.

اتفاقا  واأن  املفاو�شات،  بهذه  ح��دث 
و�شيكا يلوح يف الأفق. وقال م�شوؤول 
اإىل  ���ش��ي��ت��وج��ه  ك����ريي  اإن  اأم����ريك����ي 
تقلي�س  على  ي�شاعد  ك��ي  �شوي�شرا 
بدعوة  وذل��ك  باملحادثات  اخلالفات 
م���ن م�����ش��وؤول��ة ال�������ش���وؤون اخل��ارج��ي��ة 
اآ�شتون  كاثرين  الأوروب����ي  ب��الحت��اد 

التي ترتاأ�س املحادثات.

ال��ط��اول��ة وم���ن بينها  اأي خ��ي��ار ع��ن 
احل�شول  م��ن  اي���ران  ملنع  الع�شكري 

على �شالح نووي.
كما اأ�شار اإىل اأن اأف�شل و�شيلة للتاأكد 
من اأن اإيران ل متتلك �شالحا نوويا 
للتحقق  و�شائل  على  احل�شول  ه��ي 
م���ن ت��ف��ك��ي��ك ه����ذا ال���ربن���ام���ج، واأن����ه 
ما  معرفة  دول��ي��ة  منظمات  ب��اإم��ك��ان 

اأن م�شطلح  واأو����ش���ح  ب���ه.  ي��ق��وم��ون 
تفكيك اأطلقه الإيرانيون باأنف�شهم.

وك����ان وزي����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ريك���ي 
ج�������ون ك�������ريي ق������د ت�����وج�����ه ب�����ش��ك��ل 
اإىل ج��ن��ي��ف ح��ي��ث  ال����ي����وم  م���ف���اج���ئ 
اجل���اري���ة  امل���ح���ادث���ات  اإىل  ���ش��ي��ن�����ش��م 
ح��ول ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي الإي����راين، 
قد  فعليا  تقدما  ب��اأن  تكهنات  و�شط 

•• طرابل�س-ا ف ب:

اف����اد ���ش��ه��ود ع��ي��ان وم�����ش��در ام��ن��ي 
امليلي�شيات  م��ن  اث��ن��ني  عنا�شر  ان 
يف  الأ،ول  ام�������س  م�����ش��اء  ت���واج���ه���وا 
طرابل�س حيث �شمعت عيارات نارية 
العا�شمة  مكثفة يف عدة احياء من 
الليبية. وبداأت املواجهات بعد وفاة 
كان  بجروح  متاأثرا  ميلي�شيا  زعيم 
ا�شيب بها م�شاء الثالثاء، بح�شب ما 
اعلن لوكالة فران�س بر�س م�شوؤول 
امني يف طرابل�س طلب عدم الك�شف 
عن هويته. وكان نوري فريوان قد 
ا�شيب عند حاجز لكتيبة من الثوار 
ال�����ش��اب��ق��ني يف ���ش��وق اجل��م��ع��ة، اح��د 
اح��ي��اء ���ش��رق ال��ع��ا���ش��م��ة. وان��ت��ق��ام��ا 
ميلي�شوية  ع��ن��ا���ش��ر  ج���اءت  مل��ق��ت��ل��ه، 
على  م�شراتة  مدينة  م��ن  م�شلحة 
م����ن م���رك���ب���ات جم����ه����زة مب���داف���ع 
م�����ش��ادة ل��ل��ط��ائ��رات وت��وج��ه��ت اىل 
حي �شوق اجلمعة واقفلت الطريق 
ال�شهود.  ح�شب  احل��ي،  اىل  امل��وؤدي��ة 
وكانت العيارات النارية ت�شمع حتى 
ت��غ(   21،00(  23،00 ال�����ش��اع��ة 

ولكن مل يعرف ما اذا كان قد �شقط 
���ش��ح��اي��ا وح�����ش��ب م�����ش��در ط��ب��ي يف 
م�شت�شفى الزاوية بطرابل�س فان ما 
ل يقل عن ع�شرة ا�شخا�س ا�شيبوا 
بجروح بينهم مدنيون، اثنان منهم 
بحالة اخلطر. واعتبارا من ال�شاعة 

ك��ان��ت  ن�����ش��ب��ي  ه����دوء  خ��ي��م   1،00
املتقعطة  ال��ع��ي��ارات  بع�س  تقطعه 
معظم  ان  اخ��ر  امني  م�شدر  وق��ال 
ا�شتعرا�س  كانت  النارية  العيارات 
ق���وة م��ن ق��ب��ل ال��ط��رف��ني. وا���ش��اف 
ك��ل ف��ري��ق اط��ل��ق ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة 

يف ال��ه��واء ك��ي يظهر ق��وت��ه . ول��زم 
�شكان العا�شمة الليبية منازلهم يف 
حني تعر�شت بع�س البنية وفندق 
بالقرب من مكان  الواقع  رادي�شون 
بح�شب  ن�����ار،  امل���واج���ه���ات لط�����الق 

�شهود عيان.

موؤكدين  للوفاة،  ليوؤدي  فقط  منها  واحد  ميكروغرام 
اأن تتم عرب احلقن يف الدم  الت�شميم ميكن  اأن طريقة 
ت��ك��ون الفرتة  اأن  ال��ط��ع��ام، ورج��ح��وا  ال��د���س يف  اأو ع��رب 
امل���ادة ال�شامة ووف��ات��ه يف  اإع��ط��اء ع��رف��ات  ب��ني  الفا�شلة 
حدود �شهر. وح�شلت قناة اجلزيرة يف وقت �شابق على 
اجلامعي  املركز  عن  �شادر  �شفحات   108 من  تقرير 
اأن  يوؤكد  ال�شوي�شرية،  ل��وزان  مبدينة  ال�شرعي  للطب 
اأظهر وجود م�شتويات  حتليل عينات من رفات عرفات 

مرتفعة من مادة البولونيوم 210 امل�شعة.
بعينات من  البولونيوم  على  ُعرث  فقد  التقرير،  ووف��ق 

اأ�شُلع عرفات وحو�شه ويف الرتبة التي َحَوت رفاته.
وعرث العلماء املكلفون بفح�س عينات من رفات عرفات 
 ،2012 الثاين  نوفمرب-ت�شرين  يف  ا�شتخرجت  التي 
العتيادي  امل��ع��دل  �شعف   18 اإىل  ت�شل  مقادير  على 

• القد�س املحتلة-وكاالت:

اعترب وزير احلرب الإ�شرائيلي، مو�شيه يعلون، اجلمعة، 
اأنه ل ينبغي التخوف من اندلع انتفا�شة ثالثة وذلك 
برد على ت�شريحات اأدىل بها وزير اخلارجية الأمريكي، 
ج��ون ك��ريي، وح��ذر فيها م��ن ذل��ك بحال ع��دم التقدم 
يعلون  وق��ال  الفل�شطينية   – الإ�شرائيلية  باملفاو�شات 
التخوف  ينبغي  ل  اإن���ه  الإ�شرائيلية  ال��ع��ام��ة  ل��الإذاع��ة 
يوجد  ل  اأن��ه  معتربا   ، ثالثة  بانتفا�شة  تهديدات  م��ن 
ت�شوية..  اإىل  يقود  الفل�شطيني  اجلانب  يف  موؤ�شر  اأي 
ولذلك يبدو اأننا لن نحل ال�شراع على اأ�شا�س اعتقادنا 

و�شيتم التو�شل اإىل حل مع مرور الوقت .
ومن جانبها، قالت وزيرة العدل ورئي�شة طاقم املفاو�شات 
اإن  الإ�شرائيلية  ل��الإذاع��ة  ليفني،  ت�شيبي  الإ�شرائيلي، 
اإ�شرائيل  مب�شلحة  مهتم  اأن��ه  م��ن  نابع  ك��ريي  حتذير 
واأن كريي موؤمن باأن اتفاق �شالم مع الفل�شطينيني هو 
اأمر م�شريي بالن�شبة لإ�شرائيل واأمنها، وهو يحذر من 
اأن الهدوء ال�شائد اليوم هو هدوء موؤقت ويعود كريي 
اإىل اإ�شرائيل من اأجل عقد لقاء اآخر مع رئي�س الوزراء 
الإ�شرائيلي، بنيامني نتنياهو، قبل اأن يتوجه اإىل جنيف 

للم�شاركة املحادثات بني الدول العظمى واإيران.
اإ�شرائيل  اإعالن  انتقد  الأمريكي  وكان وزير اخلارجية 
عن اأعمال بناء جديدة يف امل�شتوطنات يف موازاة اإطالق 
الفل�شطينيني  الأ����ش���رى  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  ����ش���راح 

الأ�شبوع املا�شي.
وقال كريي، يف مقابلة م�شرتكة اأجراها معه تلفزيون 
اأم�س  الإ�شرائيلي،  للتلفزيون  الثانية  والقناة  فل�شطني 
�شكنية يف  وح��دة   5000 بناء  ع��ن  الإع���الن  اإن  الأول، 
امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية والقد�س ال�شرقية يبعث 

بر�شالة باأنك غري جدي حيال عملية ال�شالم .

من جهة اأخرى، قالت جلنة خرباء الإ�شعاع التي حللت 
اإنها  عرفات  يا�شر  ال�شابق  الفل�شطيني  الرئي�س  رف��ات 
تثبت  وال��ت��ي  اإل��ي��ه��ا،  تو�شلت  ال��ت��ي  النتائج  م��ن  واث��ق��ة 
وجود ن�شبة كبرية من مادة البولونيوم امل�شع 210 يف 
رفات الزعيم الفل�شطيني، لكن هذه التحاليل العلمية 
ل تتيح البت يف ما اإذا كان هذا البولونيوم هو �شبب وفاة 

الزعيم الفل�شطيني الراحل.
واأو�شح خرباء اللجنة يف موؤمتر �شحفي مبدينة لوزان 
اخلرباء  من  العديد  ا�شت�شارت  اللجنة  اأن  ال�شوي�شرية 
التقرير وكغريه من  اأن  وذك��روا  تقريرها،  اإ�شدار  قبل 
قبل  من  ونقد  درا���ش��ة  حمل  �شيكون  العلمية  الأب��ح��اث 
لدى  �شعوبات  واعرتف اخلرباء مبواجهة  املخت�شني. 
عملهم على التقرير، وخا�شة ما تعلق بعدم ح�شولهم 
على عدد من املعلومات لكون الق�شية ل تزال خا�شعة 
الفيزياء  معهد  مدير  وق��ال  الق�شائية.  ال�شرية  ملبداأ 
فرن�شوا  الربوفي�شور  ال�شوي�شرية  لوزان  يف  الإ�شعاعية 
بو�شو اإنه ل ميكن القول اإن البولونيوم كان �شبب وفاة 
عرفات، ولكن ل ميكن ا�شتبعاد ذلك، مو�شحا اأن نتائج 

اللجنة تدعم منطقيا فر�شية الت�شمم.
وذك��ر اخل���رباء اأن ال��وق��ت الطويل ال��ذي م��ر ب��ني وف��اة 
اإىل  التو�شل  ال�شعب  من  جعل  رفاته  وحتليل  عرفات 
ا�شتنتاج وا�شح واأكد اخلرباء اأنهم لو ح�شلوا على عينات 
من دم وبول و�شائل العمود الفقري التي ح�شل عليها 
بباري�س،  عالجه  ف��رتة  خ��الل  عرفات  من  الفرن�شيون 

كانوا �شي�شلون اإىل نتائج قطعية ب�شاأن ت�شممه.
واأو�شح اخلرباء اأن اللجنة التي اأعدت التقرير ا�شت�شارت 
اأن  اإ�شدار تقريرها، وذك��روا  العديد من اخل��رباء قبل 
حمل  �شيكون  العلمية  الأب��ح��اث  م��ن  وك��غ��ريه  التقرير 

درا�شة ونقد من قبل املخت�شني.
ويكفي  ج��دا  �شامة  البولونيوم  م���ادة  اأن  اإىل  واأ����ش���اروا 

من مادة البولونيوم امل�شع، مما يرفع اإىل %83 ن�شبة 
ال�شتباه يف اأنه مات م�شموما بهذه املادة. وظهرت على 
عرفات اأعرا�س غثيان ي�شحبه قيء واآلم بطن �شّخ�شها 
طبييه حينها باإنفلونزا اأ�شيب بها قبل مدة. لكن حالة 
اأطباء  اإيقافه  ينجح يف  بالتدهور ومل  ا�شتمرت  عرفات 
م�����ش��ري��ون وت��ون�����ش��ي��ون، مم��ا ا���ش��ت��دع��ى ن��ق��ل��ه ي���وم 29 
الع�شكري  اإىل م�شت�شفى بري�شي  الأول  اأكتوبر-ت�شرين 
ت�شخي�س  يف  الفرن�شيون  الأط��ب��اء  واأخ��ف��ق  باري�س.  يف 
حالته، فدخل يف غيبوبة ما لبث اأن تويف بعدها يوم 11 

نوفمرب-ت�شرين الثاين من العام نف�شه عن 75 عاما.
اأو  للت�شريح  فرن�شا  يف  وفاته  بعد  عرفات  يخ�شع  ومل 
وهو  الطبي،  �شجله  عن  يك�شف  اأو  وفاته  �شبب  يتحدد 
مات  ب��اأن��ه  الفل�شطينيني  اأو���ش��اط  يف  ال�شتباه  اأث���ار  م��ا 

م�شموما.

مقتل ثمانية مدنيني يف انفجار باأفغان�شتان م�شر تطالب مبقعد دائم للدول العربية يف جمل�س الأمن 
•• كابول-ا ف ب:

ادى انفجار قنبلة يدوية ال�شنع لدى مرور �شيارة اىل مقتل 
ثمانية مدنيني كلهم افراد عائلة واحدة، اجلمعة يف جنوب 
م�شن  رجل  وقتل  املحلية.  ال�شلطات  اعلنت  كما  افغان�شتان، 
وخم�س ن�شاء وطفالن جراء انفجار هذه القنبلة قرب قلعة 
ي�شتهدف  ه��ج��وم  اخ���ر  امل�����ش��ط��رب��ة، يف  زاب���ل  عا�شمة ولي���ة 
ع�شكريني ولكنه يقتل مدنيني يف افغان�شتان. وا�شيب ثالثة 
غالم  اعلن  كما  الهجوم،  ه��ذا  يف  ب��ج��روح  اخ��ري��ن  ا�شخا�س 
رغليواين قائد �شرطة الولية لوكالة فران�س بر�س.  وقال 
نائب حاكم الولية حممد جان ر�شوليار ان ال�شحايا كلهم 
افراد عائلة واحدة ، متهما طالبان بو�شع ال�شحنة النا�شفة 

على حافة الطريق.

بعني العتبار املوقف العربي، الذي اْعتِمد على م�شتوى القمة 
العربية  للمجموعة  دائ��م  مبقعد  طالب  وال���ذي   2010 ع��ام 
مبجل�س  الدائمة  الع�شوية  فئة  يف  امل�شتقبل  يف  تو�شع  اأي  يف 
التعاون  نذكر مبوقف منظمة  اأن  نود  واأ�شاف خليل   . الأم��ن 
الإ�شالمي الداعي اإىل التمثيل الكايف للعامل امل�شلم يف اأي فئة 
من فئات الع�شوية يف جمل�س الأمن املو�شع وذكر انه يجب عدم 
اإغفال حق القارة الأفريقية ، م�شرياً اإىل ان املوقف الأفريقي 
اإزوْلويني واإعالن �شرت يهدف  املوحد الذي ينعك�س يف توافق 
بلداً،   54 التي ت�شم  اأفريقيا  امل�شروعة  التطلعات  اإىل حتقيق 
بالتمثيل  يتعلق  فيما  القارة  بحق  التاريخي  الظلم  وت�شحيح 
ع��دم  دول  ع��ن  بالنيابة  دع���ا،  خليل  وك���ان  الأم����ن.  جمل�س  يف 

النحياز، اإىل اإجراء عملية اإ�شالح �شفافة ملجل�س الأمن، ت�شمل 
اإ�شالح  م�شاألة  تعالج  اأن  ينبغي  انه  وقال  الفيتو  مراجعة حق 
جمل�س الأمن بطريقة مبكرة و�شاملة و�شفافة ومتوازنة، دون 
حتديد مواعيد نهائية ا�شطناعية . واأ�شاف انه ينبغي �شمان 
البلدان  وم�شالح  احتياجات  املجل�س  اأعمال  ج��دول  يعك�س  اأن 
مو�شوعية  بطريقة  وذل��ك  �شواء،  حد  على  واملتقدمة  النامية 
وعقالنية، غري انتقائية وغري تع�شفية . و�شدد خليل على انه 
اإ�شالح جمل�س الأمن جميع الق�شايا  اأن تتناول م�شاألة  ل بد 
الع�شوية  م�شاألة  اأخ���رى،  اأم���ور  ب��ني  م��ن  املتعلقة،  اجلوهرية 
عمله  واأ�شاليب  املجل�س،  اأعمال  وج��دول  الإقليمي،  والتمثيل 

وعملية �شنع القرار، مبا يف ذلك حق النق�س )الفيتو( .

•• نيويورك-يو بي اأي:

طالب املندوب امل�شري الدائم لدى الأمم املتحدة معتز اأحمدين 
الأمن  دائ��م يف جمل�س  العربية مقعد  للدول  ب��اأن يكون  خليل 
العامة، خالل  اأم��ام اجلمعية  ال��دويل وذك��ر خليل يف كلمة له 
جل�شة مناق�شة البند رقم 123 املعنون م�شاألة التمثيل العادل 
يف جمل�س الأمن وزيادة عدد اأع�شائه وامل�شائل ذات ال�شلة ، ان 
اأية زيادة قد تطراأ على مقاعد جمل�س الأمن، يجب اأن تاأخذ 
التمثيل  يف  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية  ال���دول  ح��ق  الع��ت��ب��ار  بعني 
الذي يتنا�شب مع عددها واأهميتها وم�شاهماتها يف الدفاع عن 
الأخذ  املهم  وق��ال من  املتحدة.  الأمم  ميثاق  ومبادئ  مقا�شد 

لبنان يحذر من خطورة النزوح ال�شوريمواجهات بني ميلي�شيات يف العا�شمة الليبية 
•• بريوت-يو بي اأي:

الإدارة  ميقاتي،  جنيب  اللبنانية،  الأع��م��ال  ت�شريف  حكومة  رئي�س  دع��ا 
الأمريكية اىل اأن تعي خطورة ملف النازحني ال�شوريني اىل لبنان بعد اأن 

بلغ عددهم نحو مليون نازح.
وقال ميقاتي يف بيان �شدر عن مكتبه، بعد ا�شتقباله، اجلمعة، مدير الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية راجيف �شاه، اإنه طلب منه اأن ينقل اىل الإدارة 
الأمريكية خطورة ملف النازحني ال�شوريني اىل لبنان وتداعياته و�شرورة 
العمل على م�شاعدة لبنان على تاوز هذه املحنة وا�شاف اأن ميقاتي جدد 
خالل اللقاء مطالبة املجتمع الدويل مب�شاعدة لبنان على تاوز تداعيات 

اأزمة النازحني ال�شوريني .
زال  ما  ال��ذي  لبنان،  ت��اه  م�شوؤوليته  حتمل  ال��دويل  املجتمع  على  وتابع 
يتحمل العبء الأكرب من اأزمة النازحني ال�شوريني بني كل دول املنطقة، 
حتى اأ�شبح الدولة امل�شيفة الأوىل من حيث عدد النازحني نظرا اىل حجم 

اأرا�شيه وعدد �شكانه واإرتفاع الكثافة ال�شكانية لديه .
ومن جهته، راجيف �شاه، لل�شحافيني انه �شبق للوليات املتحدة اأن قدمت 
الدول  ويف  �شوريا  داخ��ل  ملجتمعات  اغاثة  كم�شاعدات  دولر  مليار   1،3
القيام  وا���ش��اف نحن ملتزمون  لبنان  ذل��ك يف  املنطقة مبا يف  امل��ج��اورة يف 

باملزيد .
انه  اأعلن وزير اخلارجية جون كريي  املا�شي  ال�شهر  انه خالل  واأ�شار اىل 
مت التخطيط للعمل مع الكونغر�س وتاأمني 30 مليون دولر ا�شايف لتلبية 
الط��ف��ال  م��ن  العديد  ي�شتقبل  ال���ذي  امل�شيف  اللبناين  املجتمع  ح��اج��ات 

والعائالت ال�شورية .

تايالند ترجئ مناق�شة 
قانون عفو مثري للجدل

•• بانكوك-رويرتز:

التايالندي  ال�شيوخ  جمل�س  اأرج���اأ 
فجر  عفو  قانون  مناق�شة  اجلمعة 
اح��ت��ج��اج��ات ح��ا���ش��دة وه����و م���ا قد 
اأمد ال�شطرابات ال�شيا�شية  يطيل 
م�شروع  منتقدو  وي��ق��ول  ال��ب��الد  يف 
ال���ق���ان���ون ال����ذي ت���وؤي���ده احل��ك��وم��ة 
ان ال��ق�����ش��د م��ن��ه ال�����ش��م��اح ب��ع��ودة 
ال��وزراء  رئي�س  �شيناواترا  تاك�شني 
ال���ش��ب��ق و���ش��ق��ي��ق رئ��ي�����ش��ة ال�����وزراء 
من  ���ش��ي��ن��اوات��را  ينجلوك  احل��ال��ي��ة 
ينفذ  ان  دون  الخ���ت���ي���اري  م��ن��ف��اه 
تاك�شني  ي��زال  ول  بال�شجن.  حكما 
يتمتع ب�شعبية جارفة بني موؤيديه 
من  ف��ق��راء  م��واط��ن��ون  وغالبيتهم 
الريف لكنه فقد ثقة كثريين. وكان 
قد اأدين غيابيا عام 2008 بالف�شاد 
يف اتهامات يقول ان وراءه��ا دوافع 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة. وواف����ق جم��ل�����س ال��ن��واب 
القانون  م�شروع  على  التايالندي 
ال�شيوخ.  جمل�س  اىل  اأح��ي��ل  ال���ذي 
ع�����ش��وا يف جمل�س   40 ن��ح��و  ل��ك��ن 
التي  ام�س  جل�شة  قاطعوا  ال�شيوخ 
ف�شلت يف حتقيق الن�شاب القانوين 
لبدء املناق�شة وهو 75 ع�شوا على 
القل. وقال رئي�س جمل�س ال�شيوخ 
نيكوم ويراتبانيج نظرا لعدم حتقق 
مناق�شة  اأرجئت  القانوين  الن�شاب 
ال��ق��ان��ون اخل��ا���س بالعفو  م�����ش��روع 

اىل يوم الثنني .
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الرتاخي االإيطايل واملالطي قاد اإىل موت املئات

تقرير يوثق قوارب املوت ال�شورية اإىل اأوروبا 
•• جنيف-وكاالت:

اأ������ش�����درت م��وؤ���ش�����ش��ت��ان اأوروب����ي����ت����ان 
غرق  ح���وادث  ي��وث��ق  �شامال  تقريرا 
ال�شرعيني  امل��ه��اج��ري��ن غ��ري  ق���وارب 
القادمني من �شوريا اإىل اأوروبا عرب 
بتق�شري  نّدد  املتو�شط، حيث  البحر 
ال�شلطات الإيطالية واملالطية حيال 
اآل��ي��ات  تطوير  اإىل  ودع���ا  ال�شحايا، 

املعاجلة الأوروبية. 
وقال املر�شد الأورومتو�شطي حلقوق 
ال��ع��الق��ات  الإن�����ش��ان جنيف وم��رك��ز 
بروك�شل  الفل�شطينية  الأوروب����ي����ة 
يف ب��ي��ان م�����ش��رتك ���ش��در ام�������س، اإن 
قوارب  عنوان  ال��ذي يحمل  التقرير 
املوت يعر�س يف �شتني �شفحة لرحلة 
املوت التي عا�شها الالجئون الفارون 
من احلرب يف �شوريا، منذ اأن دفعتهم 
عوامل انعدام الأمن وغياب الرعاية 
اإىل رك��وب  الأمم��ي��ة يف دول اجل���وار 
ع���ن احل���ي���اة، لينتهي  ب��ح��ث��اً  ال��ب��ح��ر 
جمهولني  �شحايا  ببع�شهم  امل��ق��ام 
. واأو�شح التقرير  يف مقابر الأرق��ام 
يلقاها  التي  التمييزية  املعاملة  اأن 
يف  �شوريا  من  الفل�شطيني  الالجئ 
دول اجلوار، والتي حترمه يف م�شر 
اأو  الالجئ  بو�شع  التمتع  من  مثاًل 
اأممية،  جهة  من  م�شاعدة  اأي  تلقي 
ل  دخ��ول  تاأ�شرية  منحه  جانب  اإىل 
ف��ق��ط، جعلت  اأ���ش��ه��ر  ث��الث��ة  تتعدى 
الع�شرات منهم فري�شة يف يد اأطماع 
�شما�شرة التهريب اإىل اأوروب��ا، حيث 
ح��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  التقرير  �شجل 
ا�شتغالل  ف��ي��ه��ا  مّت  ال��ت��ي  الح��ت��ي��ال 
ح��اج��ة ال��الج��ئ��ني ون��ه��ب اأم��وال��ه��م 

اإنقاذ حياة الالجئني قبالة �شواطئها، 
باحثو  جمعها  �شهادات  اأف���ادت  حيث 
امل��ر���ش��د الأوروم��ت��و���ش��ط��ي ب��اأن��ه مع 
اق�������رتاب ق������ارب ال���ه���ج���رة ي�����وم 11 
من  املا�شي  الأول  اأكتوبر-ت�شرين 
ج���زي���رة لم��ب��ي��دوزا  اإىل  ال���و����ش���ول 
الإي���ط���ال���ي���ة، وب�����ش��ب��ب ت�����ش��رب امل���اء 
داخ�����ل�����ه، ب��������داأت الأم�����������واج ت��رف��ه 
ب�����ات�����اه م����ال����ط����ا، وه�����ن�����اك اأر�����ش����ل 
اإىل  ا�شتغاثة  ن���داء  ال��ق��ارب  ق��ب��ط��ان 
اأبلغته  لكنها  الإيطالية،  ال�شلطات 
ب���اأن���ه���ا ل����ن ت���ت���دخ���ل ل���وج���وده���م يف 
فتوا�شل  املالطية،  الإقليمية  املياه 
ال��ق��ب��ط��ان م���ع ال�����ش��ل��ط��ات امل��ال��ط��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ع��ذرت ب��ع��دم ت��واف��ر اإم��ك��ان��ات 
ل�شتغاثة  القبطان  وع��اد  اإن��ق��اذه��م، 
و�شلت  ال��ت��ي  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�شلطات 
من  دق��ي��ق��ة   20 ب��ع��د  ال���ق���ارب  اإىل 
تغييب  اإىل  اأدى  غ��رق��ه مت��ام��اً، مم��ا 
ع�����ش��رات ال��الج��ئ��ني ال��ذي��ن مل تكن 
����ش���رتات جن����اة يف عمق  ب��ح��وزت��ه��م 
ع��داد  يف  لح��ق��اً  لي�شبحوا  ال��ب��ح��ر، 
اإح�شاءات  واملفقودين.ووفق  القتلى 
م��وف��دي امل��ر���ش��د الأوروم��ت��و���ش��ط��ي 
فقد  وم��ال��ط��ا،  اإيطاليا  م��ن  ك��ل  اإىل 
جنا 233 لجئاً توزعوا بني 157 
اإيطاليا،  يف  و76  مالطا  يف  ن��اج��ي��اً 
فقط،  جثماناً   36 توثيق  مت  بينما 
 150 اأن م���ا ي��زي��د ع���ن  مب���ا ي��ع��ن��ي 
�شحية ما زالت جثامينهم حمتجزة 
ال���غ���ارق، ترف�س  امل���رك���ب  يف ح��ط��ام 
انت�شالهم حتى  الإيطالية  ال�شلطات 
اإىل ميزانية  الآن، متعذرة باحلاجة 
ي���ورو  ب�30 م��ل��ي��ون  ت��ق��در  ���ش��خ��م��ة 

)اأكرث من 40 مليون دولر(.

التقديرات  ت�شري  بينما  الالجئني، 
500 طالب جل��وء قبالة  اإىل غ��رق 
ال�����ش��واح��ل الأوروب����ي����ة م��ن��ذ مطلع 
العام اجلاري، كان اآخرها كارثة يوم 
الأول  اأكتوبر-ت�شرين   11 اجلمعة 
ق��ارب كان يحمل  املا�شي حني غرق 
ق���ادم  و500 لج���ئ   400 ب���ني  م���ا 
���ش��وري��ا يف رح��ل��ة غ���ري �شرعية  م���ن 
انطلقت من م�شر وتوقفت يف ليبيا 
الإقليمية  مياهها  يف  تعر�شت  حيث 

لهجوم م�شلح يف عر�س البحر.
ون������دد ال���ت���ق���ري���ر احل���ق���وق���ي ب��ت��ل��ك��وؤ 
يف  وامل��ال��ط��ي��ة  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�شلطات 

م�شر.  يف  لل�شلطات  ت�شليمهم  اأو 
واأ����ش���اف اأن���ه اإذا ���ش��ِل��م ال��الج��ئ من 
احتيال مافيا التهريب وبداأ طريقه 
خطر  اأم���ام  �شيكون  ف��اإن��ه  البحر،  يف 
مالحقته من قبل البحرية امل�شرية 
مل��ن��ع��ه م����ن ال���ه���ج���رة ن���ح���و اأوروب��������ا، 
الهجرة  من  منعه  على  تركز  والتي 
اأّي اعتبار حلفظ اأرواحهم اأو  دومنا 

حقوقهم الإن�شانية .
وت���اب���ع ال��ت��ق��ري��ر اأن�����ه وّث�����ق اإط����الق 
ال��ب��ح��ري��ة امل�����ش��ري��ة ن��ريان��ه��ا احلية 
12 و17  تاه قاربي هجرة يومي 
اأ�شفر  مم��ا  امل��ا���ش��ي  �شبتمرب-اأيلول 

عن مقتل لجئني اثنني، اإىل جانب 
ال��ت��ل��ك��وؤ يف اإن��ق��اذ ق���ارب ه��ج��رة غ��رق 
ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن ال�����ش��اح��ل وق�شى 
اأكتوبر-ت�شرين  يف  لج��ئ��اً   12 فيه 
الأرق���ام  ت�شري  بينما  املا�شي،  الأول 
اآخ��ري��ن يف  األ��ف��ي لج��ئ  اإىل احتجاز 
ظ���روف غ��ري اإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى خلفية 

حماولتهم الإبحار نحو اأوروبا.
من  لج��ئ��ا   6233 اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
و�شلوا  فل�شطينيون  بينهم  �شوريا 
الأق������رب  )ال���وج���ه���ة  اإي���ط���ال���ي���ا  اإىل 
اأغ�شط�س- منذ  تف�شياًل(  والأك���رث 
اآب املا�شي فقط وفق اأرقام مفو�شية 

�شنودن ا�شتعان بعفوية زمالئه للو�شول ملبتغاه 
•• وا�صنطن-وكاالت:

املتعاقد  �شنودن  اإدوارد  اإن  روي���رتز  لوكالة  م�شادر  قالت 
ال�شابق يف وكالة الأمن القومي الأمريكي ا�شتخدم بيانات 
وكلمات مرور ح�شل عليها بطريقة عفوية من زمالء له 
يف قاعدة ت�ش�س يف هاواي جلمع بع�س املعلومات ال�شرية 
على  مطلع  م�شدر  وذك��ر  الإع���الم.  لو�شائل  �شربها  التي 
العديد من التحقيقات التي تريها احلكومة الأمريكية 
اأنه مت حتديد  الت�شريبات  ب�شبب  التي حلقت  الأ�شرار  يف 
ه��وي��ة ق��ل��ة م��ن م��وظ��ف��ي ال��وك��ال��ة ال��ذي��ن زودوا ���ش��ن��ودن 
بتفا�شيل كلمات املرور اخلا�شة بهم وخ�شعوا لال�شتجواب 
وف�شلوا من وظائفهم. وذكر م�شدر اآخر اأن �شنودن رمبا 

اأقنع ما بني ع�شرين و25 من زمالئه يف مركز العمليات 
الدخول  تفا�شيل  باإعطائه  ه��اواي  يف  بالوكالة  الإقليمية 
اإليها يف عمله كمحلل  اأنه يحتاج  وكلمات املرور باإبالغهم 
ب��رجم��ي��ات. وُي��ع��ت��رب الك�شف ع��ن ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات اأح���دث 
اإج�����راءات الأم����ن غ��ري املحكمة يف وك��ال��ة  اأن  م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى 
اأ�شواأ اخ��رتاق لبيانات  الأم��ن القومي لعبت دورا مهما يف 
�شرية يف تاريخ الوكالة املمتد اإىل 61 عاما. وُذكر ال�شهر 
باأحدث برامج  الوكالة تقاع�شت عن ال�شتعانة  اأن  املا�شي 
اأن يعمل  كمبيوتر م�شادة للت�شريب يف مركز هاواي قبل 
ال�شرية  �شديدة  وثائق  تنزيل  من  ويتمكن  هناك  �شنودن 
الت�شالت  هيئة  الربيطانية،  ونظريتها  الوكالة  تخ�س 
احلكومية.  ومل يت�شح بعد ما هي القواعد التي انتهكها 

املوظفون الذين اأمدوا �شنودن بكلمات املرور اخلا�شة بهم، 
الأمر الذي مكنه من احل�شول على البيانات التي مل يكن 
م�شموح له بالطالع عليها. وعمل �شنودن يف هاواي لنحو 
�شهر يف الربيع املا�شي حيث ح�شل على ع�شرات الآلف من 
ال�شرية  �شوؤون  يف  اخلبري  وق��ال  للوكالة  ال�شرية  الوثائق 
باحتاد العلماء الأمريكيني، �شتيفن اآفرتغود اإنه ويف عامل 
التج�ش�س هناك متييز قاطع بني من هم بداخل املوؤ�ش�شة 
بالعمل  املوافقة  على  اأح��د  ح�شل  واإذا  خارجها،  هم  وم��ن 
اأكرث  اأن  واأ�شاف  بثقتها  فاإنه يكون جديرا  املوؤ�ش�شة  داخل 
املوؤ�ش�شات من تهديدات م�شدرها من  ما تعاين منه هذه 
هم بداخلها، اأي فكرة اأن من يجل�س بجوارك رمبا ل يكون 

موثوقا به.

•• ا�صالم اباد-رويرتز:

اأن��ه��ا  اجل��م��ع��ة  الباك�شتانية  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
النتقامية �شد  الهجمات  ل�شن موجة من  تخطط 
احلكومة بعد يوم من ت�شمية املال ف�شل اهلل زعيما 
جديدا للحركة. جاء اختيار جمل�س �شورى طالبان 
املت�شددة  ال���ش��الم��ي��ة  ب��ارائ��ه  امل��ع��روف  اهلل  لف�شل 
اأعقاب مقتل  ورف�شه ملحادثات ال�شالم اخلمي�س يف 
حكيم اهلل حم�شود الزعيم ال�شابق لطالبان يف غارة 

نوفمرب  من  الول  يف  طيار  ب��دون  بطائرة  اأمركية 
رئي�س  �شاهني  اهلل  ع�شمة  وق���ال  ال��ث��اين.  ت�شرين 
من  الهاتف  عرب  ل��روي��رتز  احلركة  �شورى  جمل�س 
مكان غري معروف �شن�شتهدف قوات المن واملن�شات 
احلكومية والزعماء ال�شيا�شيني وال�شرطة. واأ�شاف 
اأن ال���ه���دف ال��رئ��ي�����ش��ي ل��ط��ال��ب��ان ي�����ش��م��ل اجل��ي�����س 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اق��ل��ي��م ال��ب��ن��ج��اب املعقل 
واأ���ش��اف  ���ش��ري��ف  ن���واز  ال�����وزراء  ل��رئ��ي�����س  ال�شيا�شي 
ما  اأم���ر  تو�شيح  اأري���د  لكنني  خ��ط��ة.  لدينا  �شاهني 

•• اأنقرة-رويرتز:

احتج الف الكراد على خطط تركية لبناء جدار على 
خطوة  باأنها  وو�شفوها  �شوريا  مع  احل��دود  من  قطاع 
ملنع املجتمعات الكردية من تعزيز الروابط فيما بينها 
ع��رب احل�����دود. وق��ال��ت ع��ائ�����ش��ة ج��وك��ان رئ��ي�����ش��ة بلدية 
اقليم ن�شيبني التي ت�شرب عن الطعام منذ ت�شعة ايام 
ال�شر  �شيف�شل  امل�شروع  ان  بناء اجل��دار  احتجاجا على 
من  خمتلفة  ج��وان��ب  ع��ل��ى  يعي�شون  ال��ذي��ن  والق�����ارب 
احلدود. واأو�شحت احلكومة تف�شل الكراد عن ا�شرهم 
واقاربهم ل�شبب واحد هو ان لديها القدرة لفعل ذلك.. 
اللغام  وك��اأن  النا�س.  �شئم  لقد  ح��دود.  �شيء  لكل  لكن 
فهم  لذا  كافية  تكن  مل  احلدودية  وال�شيجة  الر�شية 
ي��ب��ن��ون اجل�����دران. واأب����رز الح��ت��ج��اج ال��ت��وت��ر الطائفي 
الناجمة  ���ش��وري��ا بفعل احل���رب  ال���ذي مي��ت��د اىل خ���ارج 
والتي  ال�شد  ب�شار  الرئي�س  حكم  �شد  النتفا�شة  عن 
تهدد  م��ت��ح��ارب��ة  وع��رق��ي��ة  ج��ي��وب طائفية  اىل  حت��ول��ت 

•• نيويورك-ا ف ب:

املقعد  الردن  على  عر�س  انه  دبلوما�شي  م�شدر  اعلن 
جمل�س  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  رف�شته  ال���ذي 

المن الدويل غداة انتخابها لهذا املقعد.
املقعد  �شغل  على  حتفظ  الردن  ان  دبلوما�شيون  وق��ال 
املخ�ش�س ل�شيا واملحيط الهادىء الذي عر�س عليه يف 
جمل�س المن لكن ال�شعوديني اقنعوا الردنيني بقبول 

العر�س.
زي��د  الم���ري  امل��ت��ح��دة  المم  ل���دى  الردن  �شفري  وع���اد 
بعد  م�����ش��اورات  ع��م��ان اخلمي�س لج����راء  احل�����ش��ني اىل 
ه���ذا ال��ع��ر���س امل��ف��اج��ىء، ح�شبما اع��ل��ن دب��ل��وم��ا���ش��ي يف 

ح�شود  وكانت  املجاورة.  ال��دول  يف  ال�شتقرار  بتقوي�س 
حمتجني اأغلبهم �شبان بع�شهم يلوح باأعالم كردية قد 
التي  الرتكية  ن�شيبني  بلدة  يف  �شابق  وق��ت  يف  تمعوا 
عازلة  ومنطقة  ال�شائكة  ال���ش��الك  من  �شياج  يف�شلها 
قالوا  م�شوؤولون  وك��ان  ال�شورية.  القام�شلي  بلدة  عن 
ال�شهر املا�شي ان تركيا تبني جدارا ارتفاعه مرتان ملنع 
النا�س من تاوز نقاط التفتي�س ومنع التهريب قرب 
القام�شلي حيث تكررت ال�شتباكات بني مقاتلني اأكراد 
ووحدات من مقاتلي املعار�شة ال�شورية وقبائل عربية. 
الحتجاجات  للم�شاركني يف  المن  قوات  تتعر�س  ومل 
التي نظمها حزب ال�شالم والدميقراطية الرتكي املوؤيد 
لالكراد طوال اليوم لكنها اأطلقت الغاز امل�شيل للدموع 

لف�س املتظاهرين عندما �شرعوا يف العت�شام.
ك��م��ا ان��دل��ع��ت م�����ش��ادم��ات خ���الل اح��ت��ج��اج��ات يف اقليم 
اجل����زي����رة اجل���ن���وب���ي م�������ش���اء اخل��م��ي�����س ع���ن���دم���ا ال��ق��ى 
املتظاهرون بالقنابل احلارقة واطلقوا اللعاب النارية 

على عربات �شرطة مدرعة.

ان  موؤكدا اخلرب  اخر  دبلوما�شي  وق��ال  املتحدة.  المم 
املقعد  ي�شغل  لكي  ال�شغوط  من  لكثري  تعر�س  الردن 
باي  الردين  الدبلوما�شي  ي��دل  ومل  الم��ن  جمل�س  يف 
تعليق حتى الن. من جانبه، اكد الناطق الر�شمي با�شم 
احلكومة الردنية حممد املومني لوكالة فران�س بر�س 
الدول  عدد من  بني  حاليا  تري  مكثفة  م�شاورات  ان 

ل�شغل هذا املقعد الذي رف�شته ال�شعودية.
ومل يعط املومني مزيدا من التفا�شيل كما مل يتحدث 
عن موقف اململكة من هذا العر�س وانتخبت الريا�س 
يف 17 ت�����ش��ري��ن الول-اك���ت���وب���ر ع�����ش��وا غ���ري دائ����م يف 
جمل�س المن لكنها اعلنت يف اليوم التايل انها ترف�س 

هذا املقعد.

العامة.  والماكن  وال�شواق  املدنيني  ن�شتهدف  لن 
باك�شتان عالنية  وت��دي��ن  ال��ن��ا���س.  داع���ي خل��وف  ل 
ال�شربات المريكية بطائرات بدون طيار وت�شفها 
يف  م�شوؤولون  يعرتف  لكن  ل�شيادتها  انتهاك  بانها 
ال��غ��ارات  اأن احل��ك��وم��ة ت��دع��م ه��ذه  اأح��ادي��ث خا�شة 
ب�����ش��ورةع��ام��ة. وي��ت��ح�����ش��ن امل��ت�����ش��ددون يف امل��ن��اط��ق 
اأفغان�شتان حيث ل توجد  احل��دود مع  النائية على 
تام  علم  باك�شتان على  �شاهني  وق��ال  للجي�س  ق��وات 

بالهجمات بدون طيار...باك�شتان عبد لمريكا. 

طالبان تخطط لهجمات انتقامية �شد باك�شتان

اأكراد يحتجون على اإقامة جدار بني تركيا و�شوريا 

عر�س مقعد ال�شعودية على الأردن يف جمل�س الأمن 

النظام ي�شتعيد قاعدة ا�شرتاتيجية قرب حلب 

•• عوا�صم-وكاالت:

ب��الئ��ت��الف الوطني  اأع�����ش��اء  ق���ال 
ال�شورية  واملعار�شة  الثورة  لقوى 
ي��در���س دع���وة لعقد  اإن الئ��ت��الف 
اجتماعات غري ر�شمية يف مو�شكو 
ت�شم ممثلني عن النظام ال�شوري، 
اإن�شانية،  مم���رات  فتح  على  ت��رك��ز 
يف ح���ني اأع���ل���ن وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
الأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي اأن حتديد 
اخل��ا���س  جنيف2  م��وؤمت��ر  م��وع��د 
مب��ن��اق�����ش��ة ح���ل ���ش��ي��ا���ش��ي ل���الأزم���ة 

�شيتم خالل اأ�شبوع اأو اأ�شبوعني.
 ومل يت�شح على الفور موعد هذه 
اإذا كانت �شت�شمل  اأو ما  املحادثات، 
لقاءات مبا�شرة بني ممثلني لنظام 
والئ��ت��الف  الأ���ش��د  ب�شار  الرئي�س 
حال  يف  �شتعزز  ولكنها  ال�����ش��وري، 
ح�����ش��ول��ه��ا ان��ع��ق��اد م��وؤمت��ر جنيف 
الوليات  من  املقرتح  لل�شالم   2

املتحدة ورو�شيا، وفقا للوكالة.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة اأ���ش��و���ش��ي��ت��د ب��ر���س، 
ع��ن ك��م��ال ال��ل��ب��واين اأح���د اأع�����ش��اء 
امل��ع��ار���ش��ة  اإن  ق���ول���ه  الئ�����ت�����الف، 
تدر�س ما اإذا كانت �شتقبل العر�س 
الرو�شي، لكنه قال اإن املحادثات قد 
اجلانب  م��ن  خ���رباء  على  تقت�شر 
جهته  وم��ن  للطرفني.  الإن�����ش��اين 
����ش���رح م�������ش���وؤول اآخ�����ر ب��امل��ع��ار���ش��ة 
ذكر  ع��دم  طلب  ب��ر���س  لأ�شو�شيتد 
ا���ش��م��ه اأن حت��ال��ف امل��ع��ار���ش��ة ق��رر 
لإجراء  مو�شكو  اإىل  اإر�شال خرباء 
م��ن��اق�����ش��ات ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى مم���رات 
ك�شفت  مو�شكو  وك��ان��ت  اإن�����ش��ان��ي��ة. 
ع���ن ا���ش��ت��ع��داده��ا ل���ش��ت��ق��ب��ال ل��ق��اء 
غ���ري ر���ش��م��ي مل��م��ث��ل��ني ع���ن ال��ن��ظ��ام 

ال�����ش��وري واآخ���ري���ن م��ن امل��ع��ار���ش��ة 
ل��ل�����ش��الم  جنيف2  م����وؤمت����ر  ق���ب���ل 
يف ���ش��وري��ا، وال����ذي ت��ع��رثت جهود 
لعقده  ورو���ش��ي��ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
ب�شبب ت��ب��اي��ن امل��واق��ف ب��ني ط��ريف 

الأزمة ال�شورية.
الرو�شية  تا�س  اإيتار  وكالة  ونقلت 
بوغدانوف  ميخائيل  عن  لالأنباء 
ن��ائ��ب وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال��رو���ش��ي 
احت�شان  ب���الده  اق����رتاح  اإن  ق��ول��ه 
حم��������ادث��������ات ب�������ني مم����ث����ل����ني ع���ن 
ال���ن���ظ���ام وامل���ع���ار����ش���ة ال�����ش��وري��ني، 
ات��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ي�شتهدف  ل 
اأوًل  ي�����ش��ع��ى  ب���ل  ال���ط���رف���ني،  ب���ني 
واإت��اح��ة  مالئمة  اأج����واء  خلق  اإىل 
القائمة  امل�شاكل  ملناق�شة  الفر�شة 

اخل��ا���س ب��الأزم��ة ال�����ش��وري��ة �شيتم 
خ���الل اأ���ش��ب��وع اأو اأ���ش��ب��وع��ني واأك���د 
كريي، يف موؤمتر �شحفي م�شرتك 
عّمان  الأردن��ي��ة  بالعا�شمة  ع��ق��ده 
مع نظريه الأردين نا�شر جودة، اأن 
رو�شيا  مع  تعمل  املتحدة  الوليات 
حلل النزاع، لفتا اإىل اأن ما يحدث 
ال�شلبية  انعكا�شاته  ل��ه  ���ش��وري��ا  يف 
الرئي�س  ووا���ش��ف��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  ع��ل��ى 
 . بالوح�شي  الأ���ش��د  ب�شار  ال�شوري 
واعترب اأن احلرب يف �شوريا تتعلق 
ال��ت��ي  ال���ع���ائ���الت  اآلف  ب��ع�����ش��رات 
اأحّباءها وبيوتها، ول تريد  فقدت 
�شراع  يف  العظيم  بلدها  تفقد  اأن 
غري منته اىل ذلك، اإعترب الناطق 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي 

وذك��ر  جنيف2.  م��وؤمت��ر  عقد  قبل 
امل���������ش����وؤول ال����رو�����ش����ي، ال������ذي ك���ان 
الذي  اللقاء  هام�س  على  يتحدث 
ج��م��ع امل��ب��ع��وث ال�����دويل الأخ�����ش��ر 
من  مب�شوؤولني  اأم�س  الإبراهيمي 
وال��ولي��ات  ورو�شيا  املتحدة  الأمم 
اأن ع����ددا من  امل��ت��ح��دة يف ج��ن��ي��ف، 
اأبدوا ا�شتعدادهم  ممثلي املعار�شة 
اأن  دون  امل��ح��ادث��ات،  تلك  حل�شور 
هوية  عن  اإ�شافية  تفا�شيل  يقدم 
هوؤلء املمثلني. وعرّب ذات امل�شوؤول 
عن اأمله باأن ت�شهم تلك املفاو�شات 
يف مت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق ن��ح��و م��وؤمت��ر 
وزي��ر  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه،  جنيف2. 
حتديد  اإن  الأم���ريك���ي  اخل��ارج��ي��ة 
جنيف2  م�����وؤمت�����ر  ع���ق���د  م����وع����د 

لوكا�شيفيت�س  األك�شندر  الرو�شية 
لدم�شق  الأمريكية  التهامات  اأن 
ب����اأن����ه����ا ت���خ���ف���ي م����ع����ل����وم����ات ع��ن 
تر�شانتها الكيميائية ل ت�شتند اإىل 
الإئتالف  رف�س  عن  معلناً  اأ�ش�س، 
اجتماع  ح�شور  ال�شوري  الوطني 
مع ممثلني عن احلكومة ال�شورية 
يف رو����ش���ي���ا. ون��ق��ل��ت اإذاع������ة ���ش��وت 
قوله،  لوكا�شيفيت�س  ع��ن  رو���ش��ي��ا، 
اجلمعة، خالل موؤمتر �شحايف يف 
الأمريكية  التهامات  اإن  مو�شكو، 
لدم�شق باأنها تخفي معلومات عن 
تر�شانتها الكيميائية ل ت�شتند اإىل 
اأي اأ�ش�س، م�شيفاً ل ميكن اعتبارها 
لعمل  اح������رتام  ع����دم  مب��ث��اب��ة  اإل 
 . �شورية  يف  )ال��دول��ي��ة(  املنظمات 
لدى  الأم��ريك��ي��ة  ال�شفرية  وك��ان��ت 
ب����اور،  ���ش��ام��ان��ت��ا  امل���ت���ح���دة،  الأمم 
اأع��ل��ن��ت يف وق���ت ���ش��اب��ق اأن ب��الده��ا 
قائمة  �شحة  م��ن  التثبت  توا�شل 
التي قدمتها  الكيميائية  الأ�شلحة 

�شوريا للمجتمع الدويل.
ويف �شياق اآخر، اأعلن لوكا�شيفيت�س 
عن اأن الإئتالف الوطني ال�شوري 
لقاء  يف  امل�شاركة  رف�س  املعار�س، 
غ�����ري ر�����ش����م����ي م�����ع مم���ث���ل���ني ع��ن 

احلكومة ال�شورية يف مو�شكو.
الإئتالف  يوؤ�شف رف�س  وقال مما 
ال���ق���ادة ح�شور  وب��ع�����س  ال��وط��ن��ي 
الإجتماع.. يرجحون اأن تقود هذه 

الفكرة اإىل نتائج عك�شية .
ي�شار اىل اأن مو�شكو اأعلنت يف وقت 
ل�شت�شافة  ا�شتعدادها  عن  �شابق 
ر�شمي بني ممثلني عن  لقاء غري 
احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة واآخ���ري���ن عن 

املعار�شة قبل موؤمتر جنيف 2 .

رو�سيا تنفي اإخفاء دم�سق ملعلومات عن الكيميائي 

املعار�شة ال�شورية تدر�س حمادثات غري ر�شمية يف مو�شكو 

كوريا اجلنوبية ت�شغل مفاعاًل نوويًا 
•• �صول-رويرتز:

وافقت  انها  اجلمعة  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال��ن��ووي  ب��الم��ان  خمت�شة  هيئة  قالت 
�شيانة  عمليات  لج��راء  اغالقه  بعد  النووية  املفاعالت  اأح��د  ت�شغيل  اع��ادة  على 
منذ الول من اكتوبر ت�شرين الول لكن خم�شة مفاعالت من بني اجمايل 23 
مفاعال يف البالد ل تزال ل تعمل وتواجه كوريا اجلنوبية رابع اأكرب اقت�شاد يف 
ا�شيا امكانية انقطاع التيار الكهربائي هذا ال�شتاء بعد ايقاف عدد من املحطات 
النووية يف اعقاب ف�شيحة متعلقة بال�شالمة تفجرت اواخر العام املا�شي واأدت اىل 
نداءات بتقلي�س العتماد على الطاقة النووية. وقالت مفو�شية المن وال�شالمة 
النووية يف بيان اليوم اجلمعة ان الختبارات التي اجريت خالل ال�شيانة اأظهرت 
نتائجها  ج��اءت  له  التابعة  واملن�شات  ت�شغيله  �شيعاد  ال��ذي  املفاعل  وعمل  اأداء  ان 
مر�شية. اما املفاعالت اخلم�شة املتوقفة عن العمل فمن بينها ثالثة مغلقة منذ 

مايو ايار لنها بحاجة اىل تغيري كابالت مت توريدها بوثائق غري �شليمة.

•• بريوت-ا ف ب:

اك���د امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حل��ق��وق الن�����ش��ان اجل��م��ع��ة ان 
 80 اللواء  من  وا�شعة  اج��زاء  ا�شتعاد  ال�شوري  اجلي�س 
ال��ذي �شيطر  ال��دويل )�شمال(  املكلف امن مطار حلب 
ال�شد  ب�شار  الرئي�س  لنظام  معار�شون  مقاتلون  عليها 

يف �شباط-فرباير املا�شي.
من  تتخذ  ال��ت��ي  احلكومية  غ��ري  املنظمة  ه��ذه  وق��ال��ت 
ت���دور منذ  ا���ش��ت��ب��اك��ات عنيفة  ل��ه��ا ان  ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ق��را 
مدعمة  النظامية  ال��ق��وات  بني  فجرا  الرابعة  ال�شاعة 
بقوات الدفاع الوطني و�شباط من حزب اهلل اللبناين 
والدولة  مقاتلة  كتائب  ع��دة  من  ومقاتلني  ط��رف  من 
املجاور ملطار   80 اللواء  ال�شالمية من طرف اخر يف 

حلب الدويل .
وحت����دث امل��ر���ش��د ع��ن ت��ق��دم ال���ق���وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة داخ��ل 

اللواء و�شيطرتها على اجزاء وا�شعة منه و�شط ا�شتقدام 
ال��ك��ت��ائ��ب امل��ق��ات��ل��ة وال���دول���ة ال���ش��الم��ي��ة ت��ع��زي��زات اىل 

املنطقة .
وا���ش��ع��ة من  �شبكة  ع��ل��ى  يعتمد  ال����ذي  امل��ر���ش��د  وا����ش���ار 
النا�شطني على الر�س وامل�شادر الطبية اىل معلومات 
مع  بالتزامن  الطرفني  ب�شرية يف �شفوف  عن خ�شائر 
احياء  على  �شاعتني  م��ن  اك��رث  منذ  ج��دا  عنيف  ق�شف 

قريبة من هذه القاعدة.
وكان م�شلحو املعار�شة �شنوا معركة املطارات يف منطقة 
املا�شي وهاجموا قواعد جوية  حلب يف �شباط-فرباير 
 80 اللواء  ال�شيطرة على  وم��ط��ارات. وقد متكنوا من 
امل��ك��ل��ف ح��م��اي��ة م��ط��ار ح��ل��ب ال����دويل وق���اع���دة ال��ن��ريب 

اجلوية.
امل��ط��ار وال��ق��اع��دة اجل��وي��ة حت��ت �شيطرة النظام  وه���ذا 

ال�شوري.



11

عربي ودويل
السبت  -   9  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10940

Saturday   9    November   2013  -  Issue No   10940

قر�شنة موقع رئي�س وزراء �شنغافورة معاقبة برملاين ياباين لإقحامه المرباطور يف ال�شيا�شة
•• �صنغافورة-رويرتز:

قام مت�شللون يدعون ان لهم �شالت بجماعة اأنونيمو�س الدولية املتخ�ش�شة يف اخرتاق مواقع النرتنت بت�شويه 
ال�شلطات لن تدخر جهدا  ان  واح��د من قوله  يوم  بعد  �شنغافورة يل ه�شيني لوجن  وزراء  لرئي�س  الر�شمي  املوقع 
ن�شروا �شورة لقناع جاي فوك�س على موقع مكتب  املت�شللني  ان  لتعقبهم. وقالت و�شائل اعالم حملية ومدونون 
رئي�س وزراء �شنغافورة على النرتنت ومعها عبارة انه ل�شيء عظيم اأن تكون �شنغافوريا اليوم. وو�شعت ال�شورة فوق 
خرب نقل عن يل قوله ان ال�شلطات لن تدخر جهدا لتقدمي املت�شللني اىل العدالة. وقالت متحدثة با�شم هيئة تنمية 
املعلومات والت�شالت يف �شنغافورة لدى الت�شال بها ل يزال املوقع الرئي�شي ملكتب رئي�س الوزراء على النرتنت 
يعمل ونحن نعمل على ا�شتعادة ال�شفحة التي مت اخرتاقها. وف�شال عن موقع مكتب رئي�س الوزراء قالت تقارير 
على مواقع للتوا�شل الجتماعي ان املوقع اللكرتوين الر�شمي لرئي�س �شنغافورة تعر�س اأي�شا لهجوم مت�شللني 
لكن مل يت�شن التحقق من ذلك ب�شكل م�شتقل. ومت اخرتاق العديد من املواقع على النرتنت يف �شنغافورة خالل 

ال�شبوع املا�شي مبا يف ذلك تلك التي تخ�س املجل�س البلدي لدائرة رئي�س الوزراء يل و�شحيفة �شرتيت�س تاميز.

•• طوكيو-رويرتز:

اجلمعة  الياباين  الربملان  يف  ع�شو  عوقب 
لك�شره العرف ال�شائد يف البالد وحماولته 
ال�شيا�شة  يف  اأكيهيتو  الم��رباط��ور  اق��ح��ام 
خماوفه  عن  فيها  يعرب  ر�شالة  وت�شليمه 
م���ن الث�����ار ال�����ش��ح��ي��ة لزم����ة ف��وك��و���ش��ي��م��ا 

النووية.
ي��ام��ام��وت��و  ت���ارو  �شلم  ح��ني  وث����ارت �شجة 
خالل  اليابان  لم��رباط��ور  مكتوبة  ر�شالة 
من  ت�شرف  اأول  يف  املا�شي  ال�شبوع  حفل 

ال�شابق  ال����وزراء  داخ���ل ح��زب��ه وم��ن رئي�س 
جونيت�شريو كويزومي بالتخلي متاما عن 
الطاقة النووية. وقال م�شوؤول ان جمل�س 
امل�شت�شارين وهو املجل�س العلى يف الربملان 
ق��رارا مبنع  اليوم اجلمعة  اأ�شدر  الياباين 
ت�شارك  منا�شبة  اي  ح�شور  من  ياماموتو 
ف��ي��ه��ا ال����ش���رة الم���رباط���وي���ة واأ����ش���در له 

حتذيرا �شديد اللهجة.
و�شائل  نقلته  مل��ا  طبقا  التحذير  يف  وج��اء 
العالم تذكر دائما انك م�شرع.. ول تفعل 

�شيئا يلوث ا�شم الربملان.

ه���ذا ال��ن��وع يف اأك����رث م��ن ق����رن. وال��واق��ع��ة 
تربز ح�شا�شية اليابان الفائقة يف التعامل 
م��ع الم���رباط���ور ب��ع��د م��ا ي��ق��رب م��ن 70 
ال��ذي خا�س اجلي�س  اأبيه  عاما من تخلي 
با�شمه  الثانية  العاملية  احل���رب  ال��ي��اب��اين 
بها.  كان حماطا  التي  املقد�شة  الهالة  عن 
ا�شتح�شان  ي��ام��ام��وت��و  ت�����ش��رف  ي��ل��ق  ومل 
تتعر�س  ال��ذي  اأب��ي  �شينزو  ال���وزراء  رئي�س 
ل���ش��واأ  ادارت��ه��ا  ب�شبب  ل�شغوط  حكومته 
ازم����ة ن��ووي��ة ���ش��ه��ده��ا ال��ع��امل م��ن��ذ ك��ارث��ة 
ت�����ش��رن��وب��ي��ل. وي����واج����ه اب����ي م��ط��ال��ب من 

يف  امل�شتعمل  امل�شد�س  اأن  التقرير 
عمليتي اغتيال بلعيد و الرباهمي 
ق��ادة  قبل  م��ن  تون�س  يف  م�شتعمل 
الأم�����ن ال��ع��م��وم��ي، م��ت�����ش��ائ��ال عن 
اأ����ش���ب���اب اإخ����ف����اء ال���داخ���ل���ي���ة ل��ه��ذا 

التقرير.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ن�����زار ال�����ش��ن��و���ش��ي 
حقيقة  عن  الك�شف  م��ب��ادرة  ع�شو 
داخل  جهة  اإّن  ال�شهيدين  اغتيال 
طم�س  اإىل  �شعت  الداخلية  وزارة 
اأدلة حول اغتيال بلعيد ومن بينها 
البال�شتي  التقرير  اإخفاء  حماولة 
والتواطوؤ يف عدم تتبع اجلناة على 

حّد تعبريه.
ب�شكاية  �شتتقّدم  الهيئة  اأّن  واأّك���د 
ر�شمّية للتحقيق �شّد كّل من ثبت 
ت��وّرط��ه يف حم��اول��ة اإخ��ف��اء نتيجة 
اأّن�����ه ل ميكن  ال��ت��ح��ل��ي��ل، م�����ش��ي��ف��ا 
احل���دي���ث ال���ي���وم ع���ن ت��ق�����ش��ري من 
وزارة الداخلّية بل الأ�شّح احلديث 
عن نّية مق�شودة من طرف جهاز 
داخل هذه الوزارة يف الت�شرّت وعدم 

الك�شف عن هذه اجلرمية . 
ومن جهتها اأفادت ب�شمة اخللفاوي 
اأرملة بلعيد اأن مبادرة الك�شف عن 
�شرتفع  ال��دف��اع  وجل��ن��ة  احلقيقة 
تورطه  �شيثبت  م��ن  �شد  �شكايات 
يف اإخ����ف����اء ال��ت��ق��ري��ر ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي 
واأكدت بلعيد اأنه �شيتم التوجه اإىل 
املحكمة الإفريقية وجمل�س حقوق 
الإن�������ش���ان ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة 
بهذا احلجم  اخ��اللت  اأن  معتربة 

ل ميكن التغا�شي عنها.
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التون�شية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ن��ف��ت 
يف ب����ي����ان ل���ه���ا ام����ت����الك وح������دات 
ال�����ش��رط��ة وال������درك ن����وع ال�����ش��الح 
امل�����ذك�����ور ب���ال���ت���ق���ري���ر ال���ه���ول���ن���دي 
)م�����ش��د���س ع��ي��ار 09 م��ل��م من��وذج 
به  ا�شت�شهدت  ال���ذي  و93(   92
�شكري  املعار�س  عن  الدفاع  جلنة 
التي  �شحفية  ن���دوة  خ��الل  بلعيد 
اأّن  ال��ب��ي��ان  واأك���د  ع��ق��دت اخلمي�س 
مقارنة  باختبارات  قامت  ال���وزارة 
على خمتلف اأنواع امل�شد�شات التي 
مت��ت��ل��ك��ه��ا ال�������وزارة وت��و���ش��ل��ت اإىل 
نتيجة نهائية اأّن امل�شد�س امل�شتعمل 
يف ق�شّية احلال عيار 09 ملم اآيل 

اأو ن�شف اآيل. 
الت�شكيك  اأن حملة  البيان  واعترب 
يف امل��وؤ���ش�����ش��ة الأم���ن���ّي���ة اأ���ش��ب��ح��ت 
واأّن  ب����ري����ئ����ة،  وغ�������ري  مم���ن���ه���ج���ة 
والو�شوح  ال�شفافية  ملزيد  ال��وزارة 
�شت�شع على ذمة العموم الت�شل�شل 
ال��زم��ن��ي ل���الإج���راءات ال��ت��ي قامت 
بها بالتعاون مع اجلانب الأجنبّي 
اأ�شرع  املذكورة يف  الق�شية  لإجن��اح 
الآج����ال وك��ان��ت جلنة ال��دف��اع عن 
واأع�����ش��اء  بلعيد  ���ش��ك��رى  ال�����ش��ه��ي��د 
مبادرة الك�شف عن حقيقة اغتيال 
قد  وبلعيد  الرباهمي  ال�شهيدين 
ق����ررت رف���ع ���ش��ك��اي��ة ج��زائ��ي��ة �شد 
كل من تورط يف اإخفاء اأدلة حول 
بينها  م��ن  بلعيد  اغ��ت��ي��ال  ق�شية 
حم��اول��ة اإخ���ف���اء ت��ق��ري��ر الخ��ت��ب��ار 

م��را���ش��الت عديدة  بعد  اإل  ال��ع��دل 
وجم������ه������ودات ذات�����ي�����ة م�����ن ط���رف 
اأع�شاء مبادرة الك�شف عن حقيقة 
اغتيال الرباهمي وبلعيد وت�شمن 

ت��ع��اط��ي ف��رق��ة م��ك��اف��ح��ة الإره����اب 
م��ع ه��ذا امل��ل��ف اإ���ش��اف��ة اإىل اإخ��ف��اء 
وزارة  يف  ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي  ال���ت���ق���ري���ر 
اإىل وزارة  الداخلية وعدم ت�شليمه 

البال�شتي الذي مت اإجراءه مبخرب 
هولندي.

الطريفي  امل��ح��ام��ي خم��ت��ار  واأّك�����د 
وج���������ود خ������روق������ات ق����ان����ون����ي����ة يف 

بني اتهامات جلنة الدفاع ونفي الداخلية التون�شية 
وي�شتمّر البحث عن احلقيقة يف ملف اغتيال بلعيد!
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للحوار  الراعي  الرباعي  يوا�شل 
ال��وط��ن��ي م�����ش��اورات��ه ح��ول اإي��ج��اد 
احللول ل�شتئناف احلوار يف اأ�شرع 
العبا�شي  حل�شني  وكانت  الآج���ال 
ل�����ق�����اءات م�����ع ع����دي����د ال����ت����ي����ارات 
وامل��ع��ار���ش��ة  احل��ك��م  يف  ال�شيا�شية 
ح��ي��ث ت���ن���اول م���ع مم��ث��ل��ي��ه��ا �شبل 
اإي���ج���اد احل��ل��ول ال�����ش��ري��ع��ة ل��ع��ودة 
اأ�شماء  اق���رتاح  واإمكانية  احل���وار 
ج���دي���دة ل��رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة من 
خارج الأ�شماء الأربعة املطروحة. 

طريق ثالث يف االأفق
اإيجاد  اإىل  بال�شعي  يوحي  ما  ويف 
ط��ري��ق ���ش��ال��ك ل��ت��ج��اوز الأزم�����ة، 
وال����ب����ح����ث ع�����ن ط�����ري�����ق ث����ال����ث، 
يقع  اأن  ميكن  اأخ���رى  و�شخ�شية 
اأّك����دت م�شادر  الإج���م���اع ح��ول��ه��ا، 
عليمة من داخل الرباعي الراعي 
اأم�����س اجلمعة  ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي 
اأ�شماء  لرت�شيح  متجهة  النّية  اأن 
احلكومة  من�شب  لتويل  جديدة 
ال���ق���ادم���ة ع���و����ش���ا ع����ن ال��ث��ن��ائ��ي 
حممد النا�شر و اأحمد امل�شتريي، 
وذلك بعد اأن اأ�شحى من ال�شعب 
ال�شيا�شيني  الفرقاء  بني  التوافق 
حول اإحدى ال�شخ�شيتني خلالفة 
راأ���س حكومة  العري�س على  علي 
ك���ف���اءات وط��ن��ي��ة ت��ك��ون م�����ش��ن��ودة 
ب�شرعية توافقية ف�شال عن دعم 

املجل�س الوطني التاأ�شي�شي. 
امل��ن��ظ��م��ات  اإّن  امل�������ش���ادر  وق����ال����ت 
ال��راع��ي��ة ل��ل��ح��وار ت��ع��ت��زم اق���رتاح 
ك���ل م���ن ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال�����ش��اب��ق 
حممد الفا�شل خليل و القا�شية 
كلثوم كّنو ورجل الأعمال حممد 
النقا�شات،  طاولة  على  الفريخة 
مفيدة اأن موعد ا�شتئناف احلوار 

�شيكون مطلع الأ�شبوع املقبل.   
وق��د اأك���د الأم���ني ال��ع��ام لالحتاد 
ح�شني  لل�شغل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ع���ام 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  اأن  ال��ع��ب��ا���ش��ي، 
ي�����ك�����ون ل حم��م��د  ل������ن  امل����ق����ب����ل 
ال��ن��ا���ش��ر و ل اأح���م���د امل�����ش��ت��ريي، 
مو�شحا اأن هذا القرار يعزى اإىل 
التجاذبات ال�شيا�شية التي رافقت 

تر�شيحهما. 
العبا�شي انه مل يعد من  واأ�شاف 
كمر�شحني  بهما  القبول  املمكن 
على  م�شّددا   ، احلكومة  لرئا�شة 
اأن احتاد ال�شغل متم�ّشك باحلوار 
الوطني الذي �شينطلق بعد اإجراء 

امل�شاورات مع كل الأطراف.
واأ�شار ح�شني العبا�شي اأن الحتاد 
ال��راع��ي��ة للحوار  امل��ن��ظ��م��ات  وك���ل 
ال��ذي  الوطني  ب��احل��وار  تتم�ّشك 
�شينطلق بعد اإجراء امل�شاورات مع 
كل الأطراف، وا�شتدرك العبا�شي 
ليوؤكد اأنه يف �شورة ف�شل الو�شول 
الأح����زاب عن  ال��وف��اق وعجز  اإىل 
وال�شعب  الوطن  م�شلحة  تغليب 
ف�����اإن ل���الحت���اد ال���ع���ام ال��ت��ون�����ش��ي 
للتعامل  جاهز  �شيناريو  لل�شغل 
و�شيتحمل  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  م��ع 
اجلميع م�شوؤوليتهم اأمام التاريخ 

واأمام ال�شعب.
بو�شماوي  وداد  من جهتها، قالت 
رئي�شة اأرباب العمل بو�شوح اكرب 
من العبا�شي، اإّن الرباعي الراعي 
للحوار الوطني قد اأعطى فر�شة 
ل����الأح����زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة لق����رتاح 
بالتوافق  جديدة  حكومة  رئي�س 
الأح����زاب يف  ه��ذه  ف�شلت  م��ا  واإذا 
الراعية  الأط����راف  �شتقول  ذل��ك 

للحوار كلمتها .
ان����ه لي�س  ب��و���ش��م��اوي  واأ����ش���اف���ت 
مم����ك����ن����ا ل����ن����ا ك������رع������اة ل����ل����ح����وار 
القت�شادي  امليدان  يف  وكفاعلني 
�شامتني  نبقى  اأن  والج��ت��م��اع��ي 
يف ظ��ل ه���ذا ال��ت��وت��ر وخ��ي��ب��ة اأم��ل 

ال�شعب التون�شي .

بع�س  ذك�����رت  ال���ت���وّج���ه  ذات  ويف 
ال��رب��اع��ي ط��ل��ب من  اأن  امل�����ش��ادر 
الأح������������زاب ت����ق����دمي م���ق���رتح���ات 
يتم  اأن  لأ����ش���م���اء مي��ك��ن  ج���دي���دة 
تر�شيحها للحوار ومل يتم اإىل حد 

الآن تقدمي اأي مقرتح جديد.

�سروط جبهة االإنقاذ
وك����ان را����ش���د ال��غ��ن��و���ش��ي ق���د اأك���د 
اإّن  بالعبا�شي  لقائه  اإث���ر  جم���ّددا 
احمد  اأّن  تعترب  النه�شة  ح��رك��ة 
الأن�شب  ال�شخ�شية  هو  امل�شتريي 
لرئا�شة احلكومة لكنه مل ي�شتبعد 
اأخرى  اأ�شماء  عن  البحث  يتم  اأن 
من غري املطروحني على احلوار 
ال�شياق  نف�س  يف  م��وؤك��دا  الوطني 
غري  ا���ش��م  لها  لي�س  النه�شة  اإّن 

احمد امل�شتريي اإىل حّد الآن.
يف ح���ني و���ش��ع��ت ج��ب��ه��ة الإن���ق���اذ 
امل��ع��ار���ش��ة ���ش��روط��ا ل��ل��ع��ودة اإىل 
طاولة احلوار. وقد اأكدت اجلبهة 
يف ب���ي���ان اأ����ش���درت���ه اإث�����ر اج��ت��م��اع 
ميكن  ل  ان���ه  ال�شيا�شية  ه��ي��اأت��ه��ا 
اإل  ال��وط��ن��ي  اإىل احل����وار  ال��ع��ودة 
التعديالت  ع��ن  ال��رتاج��ع  مّت  اإذا 
امل��دخ��ل��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي 
للمجل�س التاأ�شي�شي والتي ُتعترب 

انقالباً عن م�شار احلوار.
ولفت البيان اإىل اأّن ت�شّبث حركة 
واحد  مبر�شح  وحلفائها  النه�شة 
ال��ذي  اإىل الن���ق���الب  ب��الإ���ش��اف��ة 
التاأ�شي�شي  املجل�س  يف  ب��ه  ق��ام��وا 
����ش���ب���ب ت���ع���ّط���ل احل��������وار م����وؤك����داً 
مت�����ّش��ك ج��ب��ه��ة الإن����ق����اذ ب���اإجن���اح 
احل����وار ال��وط��ن��ي ���ش��م��ن الآج����ال 

التي ت�شبطها خارطة الطريق.
ال��راع��ي  ال��رب��اع��ي  ودع���ت اجلبهة 
للحوار اإىل تكثيف امل�شاورات من 
اأجل التوافق على �شخ�شية وطنية 
يف اأ�شرع الآجال مطالبة بالحتكام 
اإىل ال�شرعية التوافقية، ومعتربًة 
اأّن التوافقات التي يتّم اإقراراها يف 
جل�شات احل��وار الوطني ل ميكن 
كما  ك���ان  ط���رف  اأي  م��ن  نق�شها 
ا�شرتطت اجلبهة عدم ال�شتقواء 

امل�شتريي لرئا�شة  اأحمد  برت�شيح 
الر�شمي  الناطق  ونفى  احلكومة 
ب��ا���ش��م اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ح��ّم��ة 
ال��ه��م��ام��ي، اأم�����س اجل��م��ع��ة، وج��ود 
اأو ت�شعيد يف اخلالفات  اأي توتر 

مع احلزب اجلمهوري.
وق�����ال ح���ّم���ة ال��ه��م��ام��ي ل وج���ود 
اجلمهوري  م��ع  وخ��الف��ات  لتوتر 
واخل�������الف احل��ق��ي��ق��ي واجل�����دي 

والعميق مع الرتويكا احلاكمة .
اأن اجل��م��ه��وري  امل��ت��ح��دث  واأف������اد 
حول  متفقان  ال�شعبية  واجلبهة 
اأه��م��ه��ا مراجعة  اأول��ي��ات امل��رح��ل��ة 
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وال��ن��ظ��ر يف اجل��ان��ب 
العنف  اأ���ش��ب��اب  ومعاجلة  الأم��ن��ي 
والإره�������������اب واإع������������داد ال���ق���ان���ون 
والرتكيز  وال��د���ش��ت��ور  النتخابي 
الق��ت�����ش��ادي، لفتا  ال��و���ش��ع  على 
م��ع  اخل��������الف  اأّن  اإىل  ال���ن���ظ���ر 
اجل���م���ه���وري ب��خ�����ش��و���س ت��ق��دي��ر 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة امل���خ���ول���ة ل��رئ��ا���ش��ة 
احلكومة يف هذه املرحلة معتربا 
على  م�شددا  جزئيا،  خالفا  ذل��ك 
مع  ه���و  احل��ق��ي��ق��ي  اخل�����الف  اأن 

الرتويكا احلاكمة.
يف  القيادي  الهمامي  حّمة  وك��ان 
مكونات  قد حّمل  الإن��ق��اذ،  جبهة 
امل���ج���ت���م���ع امل��������دين وال�������ش���ي���ا����ش���ي 
م�شوؤولية ما �شتوؤول اإليه الأو�شاع 
����ش���رورة  اإىل  داع����ي����ا  ت���ون�������س  يف 
ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة 
ل���ل���ق���ب���ول ب���ك���ام���ل ب���ن���ود خ���ارط���ة 
ال��ط��ري��ق واخل�����روج ب��ت��ون�����س من 
تتخبط  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  الأزم����ة 

فيها.
وا������ش�����ت�����غ�����رب ح�����ّم�����ة ال���ه���م���ام���ي 
تبديها  التي  اخل��ط��اب  ازدواج��ي��ة 
حركة النه�شة يف جل�شات احلوار 
م�شريا اإىل النقالب الذي يقوده 
ن������واب احل����رك����ة يف ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
رئي�س  الب�شاط من حتت  ل�شحب 
امل���ج���ل�������س م�����ش��ط��ف��ى ب����ن ج��ع��ف��ر 

وتعديل النظام الداخلي.
يف حني �شّدد الأمني العام حلزب 
نداء تون�س الطيب البكو�س على 

بالتاأ�شي�شي وبرئا�شة اجلمهورية، 
ع��ل��ى  الت�����ف�����اق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�شترتاأ�س  ال��ت��ي  ال�شخ�شية  ا���ش��م 

احلكومة النتقالية املقبلة.
ال�شابي  ع�����ش��ام  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
املتحدث با�شم احلزب اجلمهوري، 
اأّن ما ورد يف مقدمة بيان اجتماع 
جلبهة  العليا  ال�شيا�شية  الهيئة 
الإن���ق���اذ ل مي��ث��ل ح��زب��ه اإط��الق��ا، 
معتربا اأّن ال�شياغة مل تكن وفية 
اإّن  مل��ا مت الت��ف��اق عليه. واأ���ش��اف 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع م��ق��رتح امل�����ش��ت��ريي 
ل ي��ع��ن��ي ال���ت���ح���ال���ف م����ع ح��رك��ة 

النه�شة.
القيادي  اعترب  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
يف ح�����زب امل�������ش���ار ال���دمي���ق���راط���ي 
اجل��واد  عبد  جنيدي  الجتماعي 
اأّن ما ورد يف مقدمة بيان اجتماع 
�شياغته  ت��ك��ن  مل  الإن���ق���اذ  جبهة 
اأح����زاب  اأّن  اإىل  م�����ش��ريا  م��وف��ق��ة، 
اتفقوا  ال��وط��ن��ي  الإن��ق��اذ  اجلبهة 
بخ�شو�س  موقفهم  توحيد  على 
امل�������ش���ار احل���ك���وم���ي وال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
احلكومة  رئا�شة  ملن�شب  املر�ّشحة 

اجلديدة.
ل��ت��ط��وي��ق الأزم�����ة،  ويف حم���اول���ة 
ع�����ش��ام  م����وق����ف  ع���ل���ى  رده  ويف 
ال�����ش��اب��ي امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م احل��زب 
اجلمهوري من ما ورد يف مقدمة 
قال  الإن��ق��اذ،  جبهة  اجتماع  بيان 
ال�شعبية زياد  القيادي يف اجلبهة 
مت�شك  اإىل  الإ����ش���ارة  اأّن  خل�شر 
بفر�س  وحلفائها  النه�شة  حركة 
ملن�شب  امل�شتريي  اأح��م��د  تر�شيح 
رئا�شة احلكومة اجلديدة، مل يكن 
املق�شود منها احلزب اجلمهوري، 

ح�شب قوله. 
اإّن احل����زب اجل��م��ه��وري  واأ����ش���اف 
النه�شة، ول  لي�س حليفا حلركة 
ميكن ملا جاء يف مقدمة البيان اأن 
اجلمهوري  احل���زب  على  ينطبق 
وهذا وت�شهد العالقة بني احلزب 
توترا  الإنقاذ  وجبهة  اجلمهوري 
يف ال��ف��رتة الأخ����رية ع��ل��ى خلفية 
مت���������ش����ك احل����������زب اجل����م����ه����وري 

ال��ق��وى داخ��ل  يف تغيري م��وازي��ن 
امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي وال��ت�����ش��دي 
ل���ك���ل امل���خ���ط���ط���ات ال����ت����ي ت��رم��ي 
املوؤ�ش�شات  �شرعية  ا�شتهدف  اإىل 
ال�����ش��ي��ادي��ة وامل��ن��ت��خ��ب��ة، يف اإ����ش���ارة 
اإىل رف�����س ه���ذه ال��ك��ت��ل��ة ل��ل��ح��وار 
الوطني وللنتائج والقرارات التي 

ل اإليها. قد يتو�شّ
من جانبه، اعترب اأمني عام حزب 
الوطنيني الدميقراطيني املوحد 
ت��ك��وي��ن ع��دد  اإّن  زي����اد الأخ�����ش��ر، 
جديدة  نيابية  لكتلة  النواب  من 
داخ��ل  الوطني  للحوار  معار�شة 
ت�شعهم  بادرة  التاأ�شي�شي  املجل�س 
���ش��ّد اأغ���ل���ب ف��ئ��ات ���ش��ع��ب ت��ون�����س 
وخ��ارج  للبالد  العليا  وامل�شلحة 

التاريخ على حّد قوله.
ي�شار اإىل اأّن هذا الئتالف يتكون 
اأ�شا�شا من حزب املوؤمتر من اجل 
اجلمهورية، حزب الرئي�س املوؤقت 
املن�شف املرزوقي، وم�شتقاته اإذ اأّن 
حركة وفاء والتيار الدميقراطي 
ح��زب��ان خ��رج��ا م��ن رح���م امل��وؤمت��ر 
نتيجة الن�شقاقات التي عرفها.. 
فهل هي عودة الفروع اإىل الأ�شل 
رف�س  يف  يلتقي  اجلميع  اأّن  مب��ا 
كما  الوطني،  احل��وار  امل�شاركة يف 
���ش��ورة  ن��ت��ائ��ج��ه يف  ت��داع��ي��ات  اأّن 

جناحه �شيكتوي بها جميعهم..؟

خارطة الطريق اأو االإرهاب
م��ل��ف الأزم������ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة ت���اوز 
ح�������دوده ال����رتاب����ي����ة، وي����ب����دو ان���ه 
حتّول اإىل هاج�س دويل، وحتديدا 
واأوروب������ي  اأم���ري���ك���ي  ه��اج�����س  اإىل 
ال�شياق،  ه��ذا  ويف  اأوىل.  ب��درج��ة 
الناطق  العبا�شي  ح�شني  ال��ت��ق��ى 
الراعي  الرباعي  با�شم  الر�شمي 
املتحدة  ال��ولي��ات  �شفري  للحوار، 
الأمريكية يف تون�س جاكوب وال�س 
جولته  املراقبون  يالحظ  ال��ذي 
�شهد  كّلما  الفرقاء  بني  املكوكية 

امل�شار النتقايل ماأزقا. 
اإثر اللقاء،  وقد عرّب هذا الأخري 
ع����ن ت���ق���دي���ره ل�������دور امل��ن��ظ��م��ات 
ال��راع��ي��ة ل��ل��ح��وار وخ��ا���ش��ة ل��دور 
احت���اد ال�����ش��غ��ل، ك��م��ا ب���نّي �شعوبة 
ال����ظ����رف ال������ذي مت����ر ب����ه ت��ون�����س 
و�شرورة تبّني الأحزاب ال�شيا�شية 
خل����ارط����ة ال���ط���ري���ق ال���ت���ي مت��ث��ل 
للتون�شيني، معتربا  النجاة  قارب 
نف�س  وم���ع���رّبا يف  اإّي����اه����ا احل�����ل، 
من  ال�شديد  تخوفه  ع��ن  ال��وق��ت 
ب��دي��ل خ��ارط��ة الطريق  ي��ك��ون  اأن 

هو الإرهاب .
وك�����ان مم��ث��ل الحت�����اد الأوروب������ي 
اأو����ش���ط���ي���ة  يف امل���ن���ط���ق���ة ال�������ش���رق 
برناردينو ليون، قد اأعلن موؤخراً 
بتون�س  اأج��راه��ا  حم��ادث��ات  عقب 
خارطة  اأّن   ، تون�شية  ق��ي��ادات  مع 
اأع��دت��ه��ا املنظمات  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق 
الأربع، هي احلل املنا�شب والأمثل 
والأك�������رث واق���ع���ي���ة ل���ل���خ���روج من 
باأّنها  ، معربا عن قناعته  الأزم��ة 
املخاطر  لتجنب  الوحيد  ال�شبيل 

التي تتهّدد تون�س .

التاأ�شي�شي،  باملجل�س  حزبه  كتلة 
الغنو�شي رئي�س حركة  را�شد  اأكد 
ال��وط��ن��ي  احل������وار  اأّن  ال��ن��ه�����ش��ة، 
�شي�شتاأنف قريبا، مبينا اأّن اإ�شالح 
امل�شار  ال��ت��ي مت��ت يف  ال��ت��ع��دي��الت 
يبقى ممكنا خ�شو�شا  التاأ�شي�شي 
وان الأط��راف امل�شاركة يف احلوار 
اع���ت���ربت ه����ذه ال��ت��ع��دي��الت غري 
ج���ّي���دة وم��ع��رق��ل��ة ل��ل��ت��واف��ق بني 
ح�شب  النه�شة  وحركة  املعار�شة 
اأّن  ال��غ��ن��و���ش��ي  ت��ع��ب��ريه واأ�����ش����اف 
و  احل��ك��وم��ي  امل�����ش��اري��ن  ا�شتئناف 
وقت  اأق���رب  يف  �شيتم  التاأ�شي�شي 
ب��داي��ة الأ���ش��ب��وع املقبل  م��رج��ح��ا 

كاأق�شى تقدير وفق كالمه.
وقد تدخل ح�شني العبا�شي بقوة 
لوقف اأي اإج��راءات داخل املجل�س 
التاأ�شي�شي مت�س بامل�شار التاأ�شي�شي 
مبجموعة  العبا�شي  التقى  وق��د 
م���ن امل��ن�����ش��ح��ب��ني ط��م��اأن��ه��م على 
امل�شار التاأ�شي�شي واأكد لهم اأنه لن 
يعود احلوار الوطني دون تو�شيح 
امل�شار التاأ�شي�شي ب�شكل يجعل كل 
اإطار تالوؤمي  امل�شارات ت�شتمر يف 
بعيدا عن الهيمنة لأي طرف كان 
التنقيحات  اأن  العبا�شي  واع��ت��رب 
الأخ��������رية يف ال���ن���ظ���ام ال���داخ���ل���ي 
لرئي�س  وا�شحة  ر�شالة  للمجل�س 

املجل�س والنواب املن�شحبني.
اأن ت��ع��ود  وق����ال ال��ع��ب��ا���ش��ي ي��ج��ب 
لأن  التاأ�شي�شي  املجل�س  اأ���ش��غ��ال 
اإي����ق����اف اأ����ش���غ���ال���ه ���ش��ي��ن��ج��ر ع��ن��ه 
ما  وه��و  الد�شتور  �شياغة  تاأخري 
امل�شار  داخ���ل  اأخ���رى  ب��اأزم��ة  ينبئ 

التاأ�شي�شي. 
وق���د ات��ف��ق لح��ق��ا روؤ����ش���اء الكتل 
النيابية باملجل�س التاأ�شي�شي خالل 
املجل�س  رئ��ي�����س  م���ع  اج��ت��م��اع��ه��م 
اإع���ادة  ع��ل��ى  جعفر  ب��ن  م�شطفى 
للمجل�س  الداخلي  النظام  تنقيح 
اإىل  اأدت  ال���ت���ي  الأزم������ة  ل��ت��ج��اوز 
الكتلة الدميقراطية  تعليق نواب 

املعار�شة مل�شاركتهم يف اأ�شغاله.
ه�����ذا وق�����د ه������ّدد ن���ائ���ب امل��ج��ل�����س 
ال��وط��ن��ي ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ع��ن حركة 
اأن  وال��ك��رام��ة  للحرية  التون�شي 
ح���زب���ه ي��ع��ط��ي م��ه��ل��ة مل���ن ق��ام��وا 
النظام  يف  الأخ���رية  بالتنقيحات 
ال����داخ����ل����ي ل��ل��م��ج��ل�����س ل���ل���رج���وع 
هذا  اآخ��ر  يف  املهلة  ،وتنتهي  عنها 
ذل��ك  ي��ت�����ش��ن��ى  مل  وان  الأ����ش���ب���وع 
للحركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ف���ان 
�شينعقد يوم الثنني يتجه  الذي 
احلركة  ن��واب  اأ���ش��غ��ال  تعليق  اإىل 
ت�شحيح  ح��ني  اإىل  التاأ�شي�شي  يف 
ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي واح����رتام دول��ة 

املوؤ�ش�شات القانون.
وك�����ان امل��ك��ت��ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي حل��زب 
النه�شة  ح��رك��ة  ���ش��ري��ك  ال��ت��ك��ت��ل 
ن�شاط  تعليق  ق���ّرر  ق��د  يف احل��ك��م 
ك��ت��ل��ت��ه ب��امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي يف 
اللجان ويف اجلل�شة العامة وذلك 
يف  التنقيحات  بع�س  خلفية  على 
التي  للمجل�س  ال��داخ��ل��ي  النظام 
امل�شار  على  خطورة  ذات  اعتربها 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ول��ه��ا ت��داع��ي��ات على 
تكت�شيه  وما  املجل�س  اأ�شغال  �شري 
م����ن ت���ه���دي���د خل����ارط����ة ال��ط��ري��ق 

وامل�شار النتقايل برمته. 
التاأ�شي�شي  املجل�س  نواب  اأكد  كما 
اأّن  رح��اب��ه  اإىل  حديثا  ال��ع��ائ��دون 
للمجل�س  الداخلي  النظام  تنقيح 
بال�شكل الذي ح�شل يعترب انقالبا 
ع��ل��ى اآل����ي����ات ع��م��ل ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، 
بخارطة  التزامهم  على  و���ش��ددوا 
التاأ�شي�شي  مب�����ش��اري��ه��ا  ال��ط��ري��ق 
مع  ان�شجاما  وقرروا  واحلكومي، 
توجهات الرباعي الراعي للحوار، 
ووفقا لهذا اللتزام ، قرروا تعليق 

ن�شاطهم يف التاأ�شي�شي.

كتلة جديدة راف�سة للحوار
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، اأع���ل���ن اأم�����س 
اك��رب  ث���اين  ت�شكيل  ع��ن  اجل��م��ع��ة 
ك���ت���ل���ة ن���ي���اب���ي���ة داخ��������ل امل��ج��ل�����س 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي حت���ت ا���ش��م ائ��ت��الف 
����ش���ي���ادة ال�����ش��ع��ب و���ش��ت�����ش��م ه��ذه 
والتيار  وف��اء  حركة  ن��واب  الكتلة 
امل�شتقلني  والنواب  الدميقراطي 
ن��ي��اب��ة  ك���ت���ل  اإىل  امل��ن��ت��م��ني  غ����ري 
اإىل  املنتمني  النواب  و�شيبلغ عدد 

هذه الكتلة 36 نائبا.
اأّم���ا اب���رز الأه����داف ال��ت��ي ت�شكلت 
من اجلها الكتلة املذكورة فتتمثل 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اج��ت��م��اع  اأّن 
ال��ع��ل��ي��ا جل��ب��ه��ة الإن���ق���اذ ال��وط��ن��ي 
ب���ح���ث ت��غ��ي��ري م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ع��م��ل 
املعلق  ال��وط��ن��ي  لإجن�����اح احل�����وار 
حاليا. واأكد البكو�س على �شرورة 
بالأخطاء  و�شفها  ما  تكرار  عدم 
ال�شابقة.  واأكد القيادي يف حركة 
ن����داء ت��ون�����س حم�����ش��ن م����رزوق يف 
الإنقاذ  جبهة  اأن  اإذاع���ي  ت�شريح 
مع  الهدنة  نهاية  قريبا  �شت�شفر 
لفر�س  و�شتتجه  النه�شة  حركة 

احلل عليها.
وابرز مرزوق انه لبد اأن ي�شارك 
من  اخل��روج  يف  التون�شي  ال�شارع 
النه�شة  ح��رك��ة  واإب���ع���اد  الأزم������ة 
اأن تبني تعطيلها  عن احلكم بعد 
م�شريا  الوطني،  للحوار  املتعمد 
ربح  تريد  النه�شة  حركة  اأن  اإىل 
ال��وق��ت وم��راوغ��ة امل��ع��ار���ش��ة ولن 

تنجح هذه املرة .
واأ�شاف حم�شن مرزوق اأن حركة 
النه�شة ب�شدد احلكم عن طريق  
اأن  اإىل  ، م�شريا  �شرعية احل�شمة 
وال�شرب على حركة  املهلة  انتهاء 

النه�شة �شارف على النتهاء.

تفكيك األغام التاأ�سي�سي
من جهته، وخالل لقائه باأع�شاء 

املعار�سة ت�سع �سروط عودتها اإىل الطاولة

هل يكون احل�شم يف يد الرباعي الراعي للحوار..!
جبهة النقاذ ت�شع �شروطها

البحري اجلال�شي

العبا�سي: رئي�س احلكومة لن يكون ال امل�ستريي وال حممد النا�سر

دعوة اإىل التن�شي�س يف الد�شتور 
على حق كل تون�شي يف اتخاذ جارية!

•• الفجر- تون�س:

الد�شتور  التن�شي�س يف  اإىل  البحري اجلال�شي  والوفاء  النفتاح  رئي�س حزب  دعا 
على حق كل تون�شي يف اتخاذ جارية اإىل جانب زوجته والتمّتع بها مبا ملكت ميينه. 
كما دعا اإىل �شرورة اإلغاء كل ف�شل قانوين يجّرم هذه العالقة التي و�شفها يف حواٍر 
احلل  هي  اجلارية  اأن  على  م�شدداً  بال�شرعية،  التون�شية  ال�شريح  �شحيفة  مع  له 
ر  ت�شَرّ ال��ذي  التون�شي،  للمجتمع  والأخ��الق��ي  الجتماعي  التوازن  لإع��ادة  الأجن��ع 

د الزوجات ح�شب قوله. بعلمانية قانون الأحوال ال�شخ�شية الذي يجّرم تعُدّ

املحامي الطريفي وارملة بلعيد
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ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/796 رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد 
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باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  : جوهرة احل�شن  امل�شتاأنف 
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قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  بنغالدي�س   اجلن�شية:  مون�شي  ماناي 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/647 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1392 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-  ناين �شيتي للتجارة العامة )ناين �شيتي �شوبر ماركت( وميثلها 
زاهد رفيق حممد رفيق( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ وطن وال 
للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها املدير/اهلل حممد امان وميثله: عبدالكرمي ح�شن 
عبداهلل الها�شمي  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
او  التنفيذ  اىل طالب  والتكافل  بالت�شامن  دره��م   )56462( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/727  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- جواجن �شا ميدل اي�شت للمقاولت �س.ذ.م.م(    جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / الغرير لالن�شاءات منتجات ا�شمنتية ���س.ذ.م.م    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/9/26 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة: مبثابة 
احل�شوري وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى بندب اخلبري املحا�شبي املخت�س �شاحب الدور ما مل 
يتفق الطرفان على ت�شميته خالل ا�شبوع من تاريخه تكون مهمته مطالعة �شائر اوراق الدعوى 
التداعي  ط��ريف  مقر  اىل  والن��ت��ق��ال  دون��ه��ا  م��ن  اخل�شوم  اليه  يقدمه  ان  ع�شى  وم��ا  وم�شتنداتها 
لالطالع على مالديهم من وراق وم�شتندات تكون منتجه يف الدعوى وحددت املحكمة مبلغ خم�شة  
ع�شر الف درهم على ذمة اتعاب وم�شروفات الزمت املدعيه ب�شدادها خزانة املحكمة.    وحددت لها 
 ch2.E.22 املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة

  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/275   عقاري كلي                  

نعلنكم  القامة  كا�شاين بريكاين  جمهول حمل  فر�شيد علي   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/7/25 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ فالكن �شتى اوف وندورز )�س.ذ.م.م( بف�شخ التعاقد املربم بني املدعية واملدعى 
عليه املوؤرخ 2007/1/10 عن الوحدة مو�شوع التعاقد والدعوى، وبالزام املدعى عليه ان 
يوؤدي للمدعية مبلغ 489440 درهم( )اربعمائة وت�شعةوثمانون الفا واربعمائة واربعون 
درهم( والفوائد القانونية لذلك املبلغ  9% �شنويا من تاريخ املطالبة بها يف 2013/4/4 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  امل�شاريف  عليه  املدعى  وال��زم��ت  ال�شداد  مت��ام  وحتى 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/960  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- �شروق ال�شم�س لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م  
���س.ذ.م.م    للتغليف  املدينة   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
 2013/11/4 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ال�شيد اخلبري  ب��ورود تقرير  يف الدعوى املذكورة اع��اله. اخطاركم 
امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق����د حت����ددت ج��ل�����ش��ة ي����وم الرب����ع����اء امل��واف��ق 
ch2E.22 للتعقيب  2013/11/20 ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة 

على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/182   جتاري كلي              

اىل  املدعي عليهما   / 1- خالد �شويكت حممد الهاجري2- خليل �شريف بن �شريف   
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /عبيد عبيد �شيف الفجري وميثله: جمال حممد 
عقيل ال�شيد حممد القري�شي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بثوت احلكم 
باخراج املدعي من ال�شركة ومتكينه من حذف و�شطب من ال�شجل التجاري والرخ�شة 
الر�شمية  اجل��ه��ات  ل���دى  الخ����رى  الر�شمية  والوراق  ال�����ش��ج��الت  و���ش��ائ��ر  ال��ت��ج��اري��ة 
وامل�شاريف  والر�شوم   بالرخ�شة  اخلا�شة  الر�شمية  الج���راءات  بانهاء  له  والت�شريح 
واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 ال�شاعة 9:30 
قانونيا وعليك  او من ميثلك  لذا فانت مكلف باحل�شور   ch1.C.15 بالقاعة  �س 
ايام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل . 
ق�سم الق�سا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/968   جتاري كلي              
اىل  املدعي عليه   / 1- كوريا بورينغ )ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�شركة امل�شعود برغوم )ذ.م.م( وميثله: �شفيع حممد ابراهيم  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ )385.600 درهم( وفوائد املبلغ حمل 
�شنويا   %12 بواقع  وذل��ك  ال�شداد  مت��ام  تاريخ  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من  املطالبة 
لها  . وحددت  املعجل بالكفالة  بالنفاذ  و�شمول احلكم  والتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
لذا   ch2.E.22 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/337   مدين كلي            
اىل  املدعى عليه / 1 -  طيب عبدالرحيم باقر/ ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالكا/ 
املدعي / ان  القامة مبا  التخ�ش�شية جمهول حمل  امل�شاريع  لت�شميم  ا�شبد  ملوؤ�ش�شة 
���ش��ودرى.  �شعيد  ع��م��ران  مديرها/  وميثلها  .ذ.م.م(  ���س   ( دب��ي  كافيه  فا�شيون  �شركة 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  بوج�شيم  �شعيد  حممد  را�شد  وميثله: 
تاريخ  م��ن   %9 بن�شبة  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م(   12.332.134( مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
لها  وح��ددت  والتعاب.   وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامه  التام  ال�شداد  وحتى   2005/5/8
لذا   ch1.C.15 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة  املوافق 2013/12/9  جل�شة يوم الثنني 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/899   عمايل كلي            

اىل  املدعى عليه / 1 -  نيفرفيل جروب ليميتد  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جوزف خمايل ليو�س   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )173406 دره�����م( وال��ر���ش��وم 
امل��واف��ق 2013/11/19  ي��وم الثالثاء  وامل�����ش��اري��ف.    وح��ددت لها جل�شة 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/888   عمايل كلي            
اىل  املدعى عليه / 1 -  الفن املحرتف لالعمال الفنية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عدنان حممد احلم�شي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة الزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )363.000درهم( وان توؤدي للمدعي 
4000 درهم بدل تذكرة قدوم وعوده اىل موطنه و�شهادة خربة طوال فرتة عملة 
   .)2012/152433( رق��م  وال�شكوى  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1.A.2
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/244   مدين كلي            

اىل  اخل�شم املدخل / 1 -  �شركة ايفونك�س للو�شاطة العقارية ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /علي حممد ح�شني دين وميثله: نا�شر عبداهلل 
ح�شن حممد مر�شد  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   4000000( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2013/11/13 املوافق  الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/609   مدين كلي            
دب��ي الوطني  جمهول حمل القامة  اىل  املدعى عليه / 1 -  بنك الم���ارات 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  للتجارة  قد  املدعي /هواتف اخلليج  ان  مبا 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 ال�شاعة 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.18 بالقاعة  �س   9:30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة  اجلل�شة بثالثة 

ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3722   عمايل كلي            
اىل  املدعى عليه / 1 -  مزن لتجارة الغذية اخلفيفة جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د ع��ب��داهلل ع��ب��داجل��واد اح��م��د   ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21000 درهم(وتذكرة عوده 
لها  وح��ددت     2013/154144 رق��م  العمالية  وال�شكوى  وامل�شاريف  والر�شوم 
القا�شي  مبكتب  �س   8:30 ال�شاعة   2013/11/21 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
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 القل . ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4197   عمايل جزئي            
امل��دع��ى عليه / 1 -  مطعم راول  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي  اىل  
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  رف��ي��ق  حممد  �شفيق  /حم��م��د 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )12240 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
ال�شكوى  رق��م  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احل��ك  و�شمول  وامل�شاريف  والر�شوم 
 2013/11/21 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    .)2013/156765(
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8:30 ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

  مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                  اىل املدعي عليها/�شركة كندهار للتجارة العامة )���س.ذ.م.م(  
ال��دع��اوي  اق��ام��وا عليكم  ق��د  املدعيني  ب��اأن  الق��ام��ة نعلنكم  جمهول حم��ل 
املوافق  ي��وم اخلمي�س  لها جل�شة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  امل��ذك��ورة  العمالية 

2013/11/21 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�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
3588/2013/13
3587/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 اخرت حممد عبدالقاهر
داد حممد عبدالقاهر 

مبلغ املطالبة
92272 درهم �شامل التذكرة  
69500 درهم �شامل التذكرة  

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1813 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ عامل �شيخ ح�شني علي �شيخ اجلن�شية: بنغالدي�س املنفذ �شده 
: بينتا فور�س للمقاولت العامة �س.ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه: 
بالن�شر  المارات  عنوانه:  العامة �س.ذ.م.م اجلن�شية:  للمقاولت  بينتا فور�س 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/1773 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/11/12 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1265 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بارتي   : املنفذ �شده  الهند   الدين اجلن�شية:  �شاجد جالل  التنفيذ/  طالب 
�شتور اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  بارتي �شتور اجلن�شية: المارات  
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/116 عم كل- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10939 بتاريخ   2013/11/7     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   36 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
ي�شلم  �شهيل  احمد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  ال�شالمي  دبي  بنك  مدعي/ 
عبداهلل بن ا�شحاق اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز 
بن  عبداهلل  ي�شلم  �شهيل  احمد  اعالنه/   املطلوب  درهم    210400 بقيمة  التحفظي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  ا�شحاق 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2569 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ اقبال ح�شني علي احمد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
نو�شهره للمقاولت والنقليات العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
والنقليات  للمقاولت  نو�شهره  املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة  م�شتحقات عمالية 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
العمالية  املحكمة  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2466 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/  حممد دلوار ح�شني حممد فول مياه اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي 
المارات  مو�شوع  ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الذهبي  عليه: احللم 
للمقاولت  الذهبي  احللم  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/11/20 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2490 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

بنغالدي�س   مدعي  اجلن�شية:  ها�شم  الدين  حممد  مدعي/ حممد �شالح 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  كاجوتيا  موؤ�ش�شة  عليه: 
للمقاولت  كاجوتيا  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول  
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2578 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

بنغالدي�س  مدعي عليه: احللم  الب�شر اجلن�شية:  ابو  الدين  مدعي/ مهني 
الدعوى:  مو�شوع  المارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الذهبي 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ احللم الذهبي للمقاولت العامة ذ.م.م 
اجلن�شية: المارات  اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
املوافق 2013/11/12  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
املحكمة  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2493 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ روبون علي موروم علي اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: الجناز 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  واملقاولت  لالأ�شا�شات  املتميز 
لالأ�شا�شات  املتميز  الجناز  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  واملقاولت 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/11/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
حممد بن زايد- مزيد مول   �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 القل. �شدر بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



13

املال والأعمال
السبت  -   9  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10940

Saturday   9    November   2013  -  Issue No   10940

ابن فهد يرتاأ�س وفد الدولة يف الجتماع الـ24 للجنة التعاون الزراعي لدول التعاون يف البحرين
عوا�س  بن  �شعيد  واملهند�س  ال�شمكية  ال��رثوة  اإدارة  مديال 

رئي�س ق�شم ال�شحة النباتية بالوزارة.
واأه����دى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را���ش��د ب��ن ف��ه��د ن�شخا م��ن كتاب 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ل�شاحب  فكر  وم�شات من 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل لأ�شحاب املعايل وزراء الزراعة بدول جمل�س 
التعاون اخلليجي وذلك تفعيال للجهود كافة يف تبني �شفة 
التميز وروح البداع والبتكار وتاأكيدا اأن احلركة اجلماعية 

لل�شعوب وتناغمها هي املحرك احلقيقي للتنمية ال�شاملة.
وت�شمن جدول اأعمال الجتماع مناق�شة املوا�شيع املرفوعة 
ال��زراع��ي وه��ي جلنة  ال��ت��ع��اون  التابعة للجنة  ال��ل��ج��ان  م��ن 
النظم وال�شيا�شات الزراعية وجلنة الرثوة احليوانية وجلنة 

•• دبي-وام:

ت��راأ���س معايل ال��دك��ت��ور را���ش��د اأح��م��د ب��ن فهد وزي��ر البيئة 
وامل��ي��اه وف���د ال��دول��ة امل�����ش��ارك يف اأع��م��ال الج��ت��م��اع ال��راب��ع 
التعاون  جمل�س  لدول  الزراعي  التعاون  للجنة  والع�شرين 
لدول اخلليج العربية الذي اختتمت اأعمالها اأم�س الول يف 

العا�شمة البحرينية املنامة.
حممد  �شيف  املهند�س  �شعادة  م��ن  ك��ال  ال��دول��ة  وف��د  و�شم 
ال�شرع وكيل الوزارة امل�شاعد لل�شوؤون الزراعية واحليوانية 
و�شعادة خليفة العلي املدير التنفيذي لقطاع ال�شرتاتيجية 
واملهند�س حممد مو�شى  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  بجهاز 
الري�شي  ���ش��الح  وال�����ش��ي��د  ال��ت��ج��ارب  اإدارة حم��ط��ات  م��دي��ر 

املنظمات  بع�س  طلب  مناق�شة  �شملت  حيث  ال�شمكية  ال��رثوة 
والريفية  ال��زراع��ي��ة  التنمية  جم���الت  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��دول��ي��ة 
ع�شويتها  اإىل  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  لن�����ش��م��ام 
ال���واردة يف قانون  والآف���ات  املحجرية  الآف��ات  وحتديث قائمة 
احلجر  نظام  قانون  ومراجعة  املوحد  ال��زراع��ي  احلجر  نظام 
ال��زراع��ي امل��وح��د. كما مت خ��الل الج��ت��م��اع مناق�شة ع��دد من 
البيطري  احلجر  نظام  قانون  مبراجعة  املتعلقة  املو�شوعات 
والطيور  للحيوانات  الوطنية  املن�شاأ  �شهادة  واكت�شاب  املوحد 

امل�شتوردة من خارج دول املجل�س.
ال��زراع��ي��ة مب��راج��ع��ة  ال��ن��ظ��م وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ومت تكليف جل��ن��ة 
القانونني ورفع تو�شياتها وفقا ملالحظات الدول الأع�شاء اإىل 

جلنة التعاون الزراعي يف اإجتماعها القادم.

للمبيدات  امل��وح��د  للت�شجيل  اآل��ي��ة  و���ش��ع  مناق�شة  مت��ت  ك��م��ا 
املقرتحة  الر�شوم  وتوحيد  بالت�شجيل  متبادل  اع��رتاف  واآلية 
قوائم  وتوحيد  املبيدات  نظام  لقانون  التنفيذية  الالئحة  يف 
امل��ب��ي��دات امل��ق��ي��دة وامل��ح��ظ��ورة ف��ق��د مت��ت ال��ت��و���ش��ي��ة ع��ل��ى حث 
جلنة النظم وال�شيا�شات الزراعية على الإنتهاء من و�شع اآلية 
للت�شجيل املوحد للمبيدات واآلية اعرتاف متبادل بالت�شجيل 
وت��وح��ي��د ق��وائ��م امل��ب��ي��دات امل��ق��ي��دة وامل��ح��ظ��ورة ع��ل��ى اأن ترفع 
اللجنة تو�شياتها بهذا ال�شاأن لالجتماع القادم للجنة التعاون 

الزراعي.
واطلع اأ�شحاب املعايل على طلب �شلطنة عمان يف اإلغاء ر�شوم 
املنتجات  على  البينية  املحاجر  يف  املطبقة  ال��زراع��ي  احلجر 

الزراعية ذات املن�شاأ الوطني.

انطالق فعاليات اللقاء الأمثل لرجال الأعمال بالفجرية 

اإيبوك مي�شي فرانكفورت توا�شل اإطالق خدماتها اجلديدة يف �شوق املعار�س بدبي

ت�ستثمر 5.5 مليار دوالر يف خمتلف مرافقها ال�سناعية

الومنيوم قطر تعلن جناح م�شاركتها يف عربال 2013 باأبوظبي

ماينور التايالندية تعلن عن
 ا�شافة رقم 100 مللكيتها الفندقية

اقت�شاديون �شعوديون: العمالة 
املخالفة لن ت�شمد طويال يف الختباء

للمجموعة  ه��ام��ا  معلما  ي�شكل   100 رق���م  امللكية 
ونحن فخورون جدا لتحقيق هذا الهدف واحلقيقة 
ان هذه امللكية تعترب ا�شافة هامة جدا اإىل حمفظتنا 

وتاتي يف اطار ا�شرتاتيجية تنموية بعيدة املدى. 
 34 بطول  �شباحة  بركة  الرتفيهية  املرافق  وت�شمل 
اأن��ي��ق مع  ب�شكل  ب��دن��ي��ة م�شمم  ل��ي��اق��ة  م��رت وم��رك��ز 
اإطاللة على النهر وتوفر العالجات ال�شاملة ا�شافة 
ال��رده��ة  اأرب��ع��ة مطاعم وح��ان��ات مب��ا فيها ح��ان��ة  اىل 
الرئي�شية التي تقدم املرطبات يف ال�شباح واملو�شيقى 

التايالندية التقليدية عند الغروب. 
وت�شمل مرافق الأعمال قاعة اجتماعات عامة و قاعة 
وب�شرية  �شمعية  وم��ع��دات  الإدارة  جمل�س  لجتماع 
متطورة وخدمات دعم الأعمال التجارية ا�شافة اىل 
خدمات حفالت الزفاف و اماكن للقاءات ال�شدقاء 

ت�شتقبل نحو 200 �شيف.

املخالفة، ولكن �شرعان ما عادت هذه العمالة وغريها 
وت��اب��ع  جمدداً".  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����ش��ط��ة  ذات  ل��ت��م��ار���س 
الرباك اأغلب دول اخلليج ت�شتقدم عمالة اأجنبية �شواء 
اأو عربية ولكن بطرق منظمة و�شرعية، لي�س  اآ�شيوية 
املواطن يتحمل  ف��اإن  لذا  ال�شعودية،  كما هو احل��ال يف 
جزءاً كبرياً من امل�شوؤولية تاه ذلك، مما اأتاح الفر�شة 

حلدوث دخالء يف القت�شاد الوطني".
ال��ع��م��ال��ة الأج��ن��ب��ي��ة وه���ي مت��ار���س مهنها  اأن  واأو����ش���ح 
واأن�شطتها التجارية املتعددة ل تفكر يف دعم القت�شاد، 
اإذ اإن هدفها يكمن يف زيادة دخلها وحتقيق عوائد مالية 
م��ن وراء ذل���ك. م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال اخل��ب��ري القت�شادي 
فيه  ت�شتطيع  لن  وق��ت  �شياأتي  اإن��ه  ال�شميمري  حممد 
اأط���ول،  ل��ف��رتة  م�شاكنهم  يف  ال��ب��ق��اء  املخالفة  العمالة 
مالية  ح��والت  بتنفيذ  القيام  اإىل  بحاجة  اأنها  خا�شة 
ل��ب��ل��دان��ه��ا، واأي�������ش���ا ت��وف��ري الح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��روري��ة 
اليومية. واأ�شاف الختفاء عن الأنظار ل يفيد �شيئاً، 
كما اأن العودة اإىل ممار�شة الأن�شطة التجارية املخالفة 
اأ�شبحت و�شعاً غري مهياأ للعمل الآن، خا�شة اأن املحال 
اأغلقت اأبوابها خالل اأيام احلملة، ومن ال�شعب اأن يعود 
اأ�شحابها اإىل ممار�شة ن�شاطهم وهم يف اأمان، لأن فرق 
اأن  كما  حلظة،  اأي  يف  روؤو�شهم  على  �شتكون  التفتي�س 
اإنهاء معامالتهم التجارية لدى اجلهات املعنية �شيكون 

اأمراً يف غاية التعقيد". 

•• ابو ظبي-الفجر: 

ت��وا���ش��ل جم��م��وع��ة م��اي��ن��ور ال��ف��ن��دق��ي��ة ال��ت��اي��الن��دي��ة 
تغيري  عن  بالإعالن  تايالند  داخ��ل  التو�شع  عمليات 
ال�شم التجاري لفندق �شيدي �شيانغ ماي �شيانغ ماي 
ا�شافته ملحفظة  الذي مت  �شيانغ  اأنانتارا  اإىل منتجع 
�شل�شلة  يف   100 رق����م  ال����ش���اف���ة  ل��ي�����ش��ب��ح  ال��ف��ن��دق 

احليازات التي تقوم فيها املجموعة. 
ويقدم الفندق مزيجا فريدا من الذواق اذ ان مدينة 
تايالند وهي  اك��رب مدينة يف  ث��اين  ه��ي  م��اي  �شيانغ 
عا�شمة ال�شمال الثقافية ويقع الفندق على بعد اأربع 
�شاعات من املثلث الذهبي ملع�شكر ومنتجع الفيل مما 
بعيدا  وال��راح��ة  الطبيعة  لروؤية  مثرية  فر�س  يخلق 
راجاكارير  ديليب  ال�شيد  وق��ال  و�شجتها.  امل��دن  عن 
الإع��الن عن  اإن  ماينور  التنفيذي ملجموعة  الرئي�س 

•• الريا�س-وكاالت:

لن  املخالفة  العمالة  اأن  ���ش��ع��ودي��ون  اقت�شاديون  اأك���د 
ت�شمد كثريا يف ظل احلمالت املكثفة والتي بداأت قبل 
اأيام بعد انتهاء مهلة ت�شحيح اأو�شاع خمالفي الإقامة 
والعمل، وفقا ل�شحيفة القت�شادية. وقالوا اإن العمالة 
كانت  تارية  اأن�شطة  اأوقفت  التي  املخالفة  الأجنبية 
تديرها مل�شاحلها اخلا�شة على اأمل اأن تقلل احلمالت 
التفتي�شية التي تقوم بها اجلهات الأمنية بالتعاون مع 
املفت�شني من وزارة العمل، لن تتمكن من البقاء خالل 
الأ�شهر املقبلة وهي خمتفية عن اأنظار اجلهات الأمنية. 
يف  املختبئة  املخالفة  العمالة  اأن  القت�شاديون  وي��رى 
يتوجب  باأنه  وا�شحة  قناعة  اإىل  �شت�شل  الآن  منازلها 
اإىل  عليها الرحيل واملغادرة، واأنه ل جمال لها للعودة 

العمل جمددا حتت غطاء الت�شرت.
اإن  من جهته، قال عبد اهلل الرباك اقت�شادي �شعودي 
ا�شتمرار احلملة التفتي�شية على العمالة املخالفة يجب 
العمالة  ه��ذه  ا�شتقدام  يف  امل��ت��ورط  امل��واط��ن  تطول  اأن 
ت�شر  خمالفة  تارية  اأن�شطة  مبمار�شة  لها  وال�شماح 

بالقت�شاد الوطني.
الأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  نظمت  واأن  �شبق  ال����رباك  واأ����ش���اف 
حمالت تفتي�شية قوية م�شابهة للحملة الآن قبل 12 
عاماً تقريباً، ومت القب�س على اأعداد كبرية من العمالة 

وعمليات النقل والتخزين وعمليات الت�شييد مما يهيئ فر�شا 
املنطقة  ان  ..ولفت اىل  املجالت  واعدة للم�شتثمرين يف هذه 
�شهدت موؤخرا اإقبال العديد من ال�شركات اخلا�شة لال�شتثمار 
يف جمال تخزين النفط واملنتجات البرتولية. واأو�شح ان اإمارة 
الإم��ارات��ي  اخل��ام  النفط  لت�شدير  حمطة  اأ�شبحت  الفجرية 
حيث و�شلت قدرتها ال�شتيعابية اإىل 70 باملائة من �شادرات 

دولة الإمارات من النفط اخلام.
اأ�شاد فيها باحلفاوة وكرم  واألقى الرئي�س ال�شابق للهند كلمة 
وغرفة  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  لقائه  لدى  ال�شيافة 
واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  م���دراء  وك��اف��ة  الفجرية  و�شناعة  ت��ارة 
اإعجابه بجمال ه��ذه الإم��ارة  امل��ال والأع��م��ال ..مبديا  ورج��ال 
اجلبلية  ال�شال�شل  �شاملة  رائ��ع��ة  طبيعية  لوحة  ت�شكل  التي 

وال�شهول الرملية والوديان.
ك��م��ا اأ����ش���اد ب��الإم��ك��ان��ي��ات ال��ه��ائ��ل��ة ال���ت���ي ت��وف��ره��ا ال��ف��ج��رية 
وال�شياحية  وال�شناعية  التجارية  وال�شركات  للم�شتثمرين 
واخل��دم��ي��ة ..وق����ال ان ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري بني 

الإمارات والهند يظل متطورا ومزدهرا.
الأعمال  لرجال  الأمثل  اللقاء  الكالم  عبد  الدكتور  وو�شف 
وعقد  الآراء  لتبادل  جيدة  واآلية  طيبة  فر�شة  باأنه   2013

ال�شفقات التجارية وال�شتثمارية.
وقد جرى تبادل الهدايا التذكارية بني الرئي�س ال�شابق للهند 
والعديد  الفجرية  لغرفة  ال�شابقني  الإدارة  جمال�س  واأع�شاء 

من ال�شخ�شيات الخرى.

 ،Fairconstruction ق��دم��ت  ق��د 
مبادرة اخلدمات ذات القيمة امل�شافة 
اأك��رب  ف��وائ��د  توفري  اإىل  تهدف  التي 
ل�شركاء املجموعات العار�شني، للمرة 
خ��الل  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  يف  الأوىل 
يف  الإ�����ش����اءة  مل��ع��ر���س   2012 دورة 
اأك��ت��وب��ر املا�شي  ال�����ش��رق الأو����ش���ط يف 
وفقا  من�شات  اأرب���ع  تطوير  مت  حيث 
املبادرة  انطالق  وك��ان  اخلدمة  لهذه 
املجموعة  موؤ�ش�شة  خ��الل  من  دوليا 

الإم����ارات  ل��دول��ة  اخل���ام  النفط  لت�شدير  الرئي�شية  املحطة 
امل��ت��ح��دة ..م�����ش��ريا اىل ان الإم�����ارة حققت م��ع��دلت  ال��ع��رب��ي��ة 
منو مت�شارعة يف جمال التجارة اخلارجية ويف الناجت املحلي 
الفرتة  لنف�س  باملائة   10 م��ن  اأك��رث  زي���ادة  بن�شبة  الإج��م��ايل 
واخلدمات  وال�شياحة  ال�شناعة  لقطاعات  ايجابية  ومعدلت 
اجلا�شم  حممد  خالد  ق��ال  جانبه  من  الأخ���رى.  والقطاعات 
مدير عام الغرفة ان هذا اللقاء يكت�شب اأهمية اأكرث عمقا من 
بكر  اأب��و  الدكتور  ال�شابق  الهندي  للرئي�س  ا�شت�شافته  خالل 
زين العابدين عبد الكالم وحتفيزه لالبتكار من اجل التنمية 
اإم���ارة  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  ان  ..م�����ش��ريا اىل  امل�شتدامة 
الفجرية والهند ت�شهد تطورا مطردا حيث بلغ حجم التبادل 
 6 6 ر995 مليون درهم مقابل نحو  املا�شي  العام  التجاري 
ر532 مليون درهم يف العام 2011 فيما بلغ عدد الرخ�س 
التجارية لل�شركات الهندية امل�شجلة بالغرفة 1089 رخ�شة.

واأك�����د اجل��ا���ش��م ا���ش��ت��ع��داد ال��غ��رف��ة ل���ش��ت��ق��ب��ال ك��اف��ة ال��وف��ود 
ترغب  التي  الهندية  وال�شركات  الأعمال  ورج��ال  القت�شادية 
ل��ه��ا يف  ا�شتثمارية  م�����ش��اري��ع  وت��اأ���ش��ي�����س  الأع���م���ال  يف مم��ار���ش��ة 
لل�شناعة  الفجرية  منطقة  ان  اىل  م�شريا   .. الفجرية  اإم��ارة 
ال��ب��رتول��ي��ة ف���وز ت��ع��زز دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وت��ق��دم ال��دع��م 
البحث  وم��راك��ز  البرتولية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  لل�شركات 
كما  البرتولية  ال�شناعات  جم��ال  يف  التكنولوجي  والتطوير 
وتنظيم  لال�شتثمار  البرتولية  ال�شرتاتيجيات  بو�شع  تقوم 
التكرير  وم�شايف  والهيدروكربونية  البرتولية  ال�شناعات 

املنطقة  يف  للمن�شات  املرنة  احللول 
و���ش��ن��وا���ش��ل ت��ق��دم ه���ذه اخل���دم���ة يف 
ماتريالز  ملعر�شي  القادمة  ال��دورات 
ومعر�س  الأو���ش��ط  ال�شرق  هاندلنج 
اإطار  الأو�شط يف  ال�شرق  الإ���ش��اءة يف 
ج��ه��ودن��ا امل�����ش��ت��م��رة ل��ت��وف��ري ت��رب��ة 
واأ�شاف    . ل�شركائنا  متميزة  عر�س 
ال���ع���ار����ش���ني  اأن  وج����دن����ا  ب����اول���������س: 
ال���دول���ي���ني حت���دي���دا مم��ت��ن��ون ب��ه��ذه 
اخل����دم����ة اخل���ا����ش���ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
 Fairconstruction ف��ري��ق  ل��ه��م 
امل�شاهمة  يف  الفكرة  تكمن  امل��ي��داين. 
يف ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ال���ع���ر����س ق���در 
الإمكان حتى ميكن للعار�شني تركيز 
اأخرى لعملية  جهودهم على جوانب 
ال��ع��ر���س .   وح��ف��ز جن����اح ال��ت��ج��رب��ة 
لت�شميم  الأم  ال�شركة  ملبادرة  الأوىل 
فريكون�شرتاك�شن  العر�س  من�شات 
ال�����ش��رك��ة مل��وا���ش��ل��ة ت���ق���دمي خ��دم��ات 
مميزة لكافة معار�شها التجارية التي 
اأقيمت يف دب��ي خ��الل العام اجل��اري.  
وك���ان���ت اإي���ب���وك م��ي�����ش��ي ف��ران��ك��ف��ورت 

ال���ت���ي ت�����رتاوح م���ن م��ن�����ش��ات ال��ن��ظ��م 
ح�شب  البناء  ت�شاميم  اإىل  ال�شغرية 
كبرية  جمموعة  ج��ان��ب  اإىل  الطلب 
م���ن الأث������اث امل�������ش���ت���اأج���ر.  وق����د اأك���د 
ال��ع��ار���ش��ون ع��ل��ى ر���ش��اه��م ال��ت��ام عن 
اخلدمة اجلديدة املتوفرة يف معار�س 
تقام  التي  فرانكفورت  مي�شي  اإيبوك 
اأي��دن  ق��ال  ال�شياق  دب���ي. ويف ه��ذا  يف 
كيفر، م��دي��ر ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة يف 
ا�شتفادت  التي  امل��ح��دودة  فيلرت  فيل 
 Fairconstruction خدمات  من 
خ���الل م��ع��ر���س اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا دب��ي، 
ت�����ش��م��ي��م وزخ������ارف ف��ري��ق  اإن  ق�����ال: 
كانت   Fairconstruction
 . �شركتنا  وروؤى  اأف��ك��ار  متاما  تعك�س 
مدير  تروباتي،  �شرينفا�س  واأ���ش��اف 
�شركة TBC انرتنا�شيونال يف اآ�شيا 
وال�����ش��رق الأو���ش��ط ق��ائ��ال: �شمم لنا 
Fairconstruction من�شة  فريق 
اح���رتاف���ي���ة وج���ذاب���ة ج����دا و���ش��ن��ق��وم 
بطلب هذه اخلدمة جلميع متطلبات 

من�شاتنا يف امل�شتقبل . 

•• الفجرية-وام:

ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
رئي�س  ���ش��رف  وع��ل��ى  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د ال�����ش��اب��ق ال��دك��ت��ور اأب���و ب��ك��ر زي���ن العابدين 
عبدالكالم �شهد ال�شيخ �شالح بن حممد ال�شرقي رئي�س دائرة 
ال�شناعة والقت�شاد بالفجرية م�شاء اأم�س الول اإفتتاح اللقاء 
و�شناعة  تنظمه غرفة ت��ارة  ال��ذي  الأع��م��ال  لرجال  الأمثل 
الدوائر  وم��دراء  امل�شوؤولني  من  كبري  عدد  بح�شور  الفجرية 

واملوؤ�ش�شات وال�شركات ورجال الأعمال.
اإدارة  واأك����د ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل حم��م��د اجل��ا���ش��م رئ��ي�����س جمل�س 
غرفة تارة و�شناعة الفجرية يف كلمة له ان رعاية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
يف  اخل��ا���س  للقطاع  دعما  متثل  اللقاء  لهذا  الفجرية  حاكم 
الدور  بتطوير  �شموه  اهتمام  وت�شد  التنموية  النه�شة  بناء 
..م�����ش��ريا اىل حر�س  الإم����ارة  الأع��م��ال يف  ل��رج��ال  التنموي 
باأهميته  منها  اإدراك���ا  �شنويا  اللقاء  ه��ذا  تنظيم  على  الغرفة 
يف حتقيق التقارب وتبادل اخلربات بني رجال املال والأعمال 
وال���ش��ت��ث��م��ار. واأو����ش���ح ان اإم�����ارة ال��ف��ج��رية اأ���ش��ب��ح��ت م��رك��زا 
على  املتميز  موقعها  بف�شل  وال�شتثمار  للتجارة  ا�شرتاتيجيا 
م�شيق  خ��ارج  الهندي  واملحيط  عمان  خلليج  املفتوحة  املياه 
ه��رم��ز ولكونها واح���دة م��ن اأك���رب ث��الث��ة م��راك��ز يف ال��ع��امل يف 
جمال تزويد ال�شفن بالوقود وتخزين النفط كما اأنها تعترب 

ق���ام���ت اإي���ب���وك م��ي�����ش��ي ف��ران��ك��ف��ورت 
تنظيم  ال��رائ��دة يف  الأمل��ان��ي��ة  ال�شركة 
امل��ع��ار���س وامل����وؤمت����رات ال��ت��ج��اري��ة يف 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط ب��ت��د���ش��ني خ��دم��ات 
املن�شات  بتطوير  خا�شة  للعار�شني 
وت����وف����ري م���ع���اي���ري ف����ري����دة ل��ق��ط��اع 
امل���ع���ار����س ال��ت��ج��اري��ة ب����دب����ي.  وق���ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��اول�����س،  اأح��م��د 
قائال:   فرانكفورت  مي�شي  اإيبوك  يف 
ت�����ش��ت��اأن��ف ال�������ش���رك���ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
العقارية  امل�شاريع  بتطوير  اخلا�شة 
عملها يف ظل انتعا�س الأ�شواق يف دبي 
ارتبط  وقد  ال�شياحة  قطاع  وازده��ار 
ذلك بنمو قطاع املعار�س واملوؤمترات 
يف  ون���ح���اول  الإم�����ارة  يف  املتخ�ش�شة 
موا�شلة  فرانكفورت  مي�شي  اإي��ب��وك 
للعار�شني  مم��ي��زة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
وال�������������زوار. ت����اب����ع ب����اول���������س: ت���وؤك���د 
�شركائنا  م��ن  امل�����ش��ج��ع��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
بها  تتميز  التي  للمرونة  العار�شني 
يوؤكد   Fairconstruction خدمة 
هذه  مثل  على  الكامن  الطلب  على 

الأم مي�شي فرانكفورت يف اأملانيا حيث 
يزيد  م��ا  منذ  بنجاح  عملها  توا�شل 
على 25 عاما.  واأفادت اإيبوك مي�شي 
فرانكفورت اأن 64 من نظم من�شات 
ت���راوح���ت   Fairconstruction
م��رت   36 اإىل   6 ب����ني  م�����ش��اح��ت��ه��ا 
اإىل  اإ�شافة  يناير  يف  بيعها  مت  مربع 
اأخرى يف معر�س بيوتي  24 من�شة 
من�شة  و82  الأو���ش��ط  ال�شرق  ورل��د 
اأخ������رى يف م��ع��ر���س اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا 
الإقبال  وي��وؤك��د  يونيو.  �شهر  يف  دب��ي 
اجلديدة  اخل��دم��ة  ه��ذه  على  الكبري 
على انت�شار حلول املن�شات القيا�شية 
املعار�س  يف  العار�شني  م�شتوى  على 
ال���ت���ج���اري���ة يف دب�������ي.  ت���وف���ر خ��دم��ة 
لبناء  من��اذج   Fairconstruction
ملن  الطلب  ح�شب  املن�شات  وت�شميم 
ي��رغ��ب م���ن ال��ع��ار���ش��ني ح��ت��ى ت��وف��ر 
وق��ت��ه��م وط��اق��ت��ه��م لإجن�����از ه��دف��ه��م 
منتجاتهم  ع���ر����س  وه����و  ال��رئ��ي�����ش��ي 
وخ����دم����ات����ه����م. ت���ت�������ش���م���ن اخل���دم���ة 
اأنواع املن�شات  ت�شميم وبناء خمتلف 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
من الألومنيوم والذي يفوق 4.4 
مليون طن �شنوياً، وبالطبع ن�شعى 
اإىل تعزيز هذه الن�شبة يف امل�شتقبل 

القريب .

•• اأبو ظبي -الفجر:

جناح  ع��ن  قطر  الومنيوم  اعلنت 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 
ال�������ش���اب���ع���ة ع�������ش���ر م�����ن امل����وؤمت����ر 
وامل������ع������ر�������س ال�����ع�����رب�����ي ال��������دويل 
حدث  اأهم  )عربال(،  لالألومنيوم 
يف  الأل��وم��ن��ي��وم  ل�شناعة  ت����اري 
اختتمت  وال��ذي  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
الإماراتية  العا�شمة  يف  فعالياته 

اأبو ظبي.
وج����������اءت م���������ش����ارك����ة ال���وم���ن���ي���وم 
ق��ط��ر يف امل���وؤمت���ر م��ن خ���الل وف��د 
الرئي�س  ت��ق��دم��ه  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع 
التنفيذي لل�شركة ال�شيد توم بيرت 
حممد  خالد  وال�شيد  جوهان�شن، 
ل����رم، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
وعدداً من مدراء وروؤ�شاء الأق�شام 

الأل���وم���ن���ي���وم يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
الأو���ش��ط  وال�����ش��رق  خ��ا���س  ب�شكل 
ب�����ش��ك��ل ع����ام، ون�����ش��ع��ى اإىل ت��ع��زي��ز 
هذا التواجد با�شتمرار والتوا�شل 
واأ���ش��دق��ائ��ن��ا  �شركائنا  م��ع  ال��ب��ن��اء 

اإن  امل��ت��ن��ام��ي،  ال��ق��ط��اع  �شمن ه���ذا 
ال��وم��ن��ي��وم ق��ط��ر وك���اأح���د اأق��ط��اب 
���ش��ن��اع��ة الأل���وم���ن���ي���وم اخل��ل��ي��ج��ي 
مت��ك��ن��ت م��ن امل�����ش��اه��م��ة ب��اإن��ت��اج ما 
انتاج  اإج��م��ايل  من   14% ن�شبته 

ال�شركة،  يف  واملخت�شني  املختلفة 
ك��م��ا ���ش��ارك��ت ال��وم��ن��ي��وم ق��ط��ر يف 
امل���ع���ر����س – وال�������ذي اأق����ي����م ع��ل��ى 
هام�س املوؤمتر – من خالل جناح 
خ���ا����س ل��ل�����ش��رك��ة مت م���ن خ��الل��ه 
واأه��م  بال�شركة  احل�شور  تعريف 
امل�������ش���ت���ج���دات وال����ت����ط����ورات ال��ت��ي 
���ش��ه��دت��ه��ا خ�����الل ال����ع����ام اجل�����اري 

والفرتات ال�شابقة.
وك�����ش��ف خ��ال��د حم��م��د ل���رم ن��ائ��ب 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��رك��ة يف 
ح����دي����ث ل���و����ش���ائ���ل الع��������الم ع��ن 
توقعاته بارتفاع حجم الطلب على 
المل��ن��ي��وم يف دول����ة ق��ط��ر م��ن 10 
الف ط��ن يف ال��وق��ت ال��راه��ن اىل 
 ،2015 العام  200 الف طن يف 
خ��ا���ش��ة ان����ه ���ش��ي��ج��ري ا���ش��ت��خ��دام 
المل��ن��ي��وم يف ال��ع��دي��د م��ن امل��راف��ق 

ق��ط��اع ���ش��ن��اع��ة الأل��وم��ن��ي��وم على 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي، 
الربيد  عرب  ار�شالها  �شيتم  والتي 
امل�شاركني  جميع  اىل  اللكرتوين 
واملهتمني  واملخت�شني  امل��وؤمت��ر  يف 
يومي  ب�شكل  الألومنيوم  ب�شناعة 

وباملجان.
تزويد  اإىل  الن�شرة  ه��ذه  وت��ه��دف 
والتطورات  الأخ��ب��ار  باأهم  املتلقي 
اخل���ا����ش���ة ب���ق���ط���اع الأل���وم���ن���ي���وم 
ب�����ش��ك��ل ي����وم����ي، ����ش���م���ن خم��ت��ل��ف 
والبيئية  التكنولوجية  امل��ج��الت 
والت�شويقية وغريها من املوا�شيع 
���ش��ن��اع��ة  ب���ق���ط���اع  ال���ع���الق���ة  ذات 

الألومنيوم العاملي.
بيرت  ت��وم  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
التنفيذي  الرئي�س  جوهان�شون، 
ل�����ش��رك��ة ال��وم��ن��ي��وم ق���ط���ر: ت��اأت��ي 

ل�شت�شافة  تهيزها  يجري  التي 
يف   2022 العامل  كاأ�س  مونديال 

قطر . 
وا���ش��اف خ��ال��د حم��م��د ل���رم نائب 
اننا  لل�شركة:  التنفيذي  الرئي�س 
 5.5 ن�شتثمر  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 
مليار دولر لبناء امل�شنع وخطوط 
ال�شوق  وتعترب  والت�شغيل،  النتاج 
ملنتجات  بالن�شبة  الك��رب  الرتكية 
ال�����ش��رك��ة ح��ي��ث ن�����ش��در م���ا ي��ف��وق 

. اليها  �شنويا  طن  الف   130
ق����ام����ت   ، اخ�����������رى  وم���������ن ج�����ه�����ة 
ال��وم��ن��ي��وم ق��ط��ر ب���اإط���الق ن�����ش��رة 
متخ�ش�شة  اإخ��ب��اري��ة  ال��ك��رتون��ي��ة 
حت���������ت م�����������ش�����م�����ى ال������وم������ن������ي������وم 
 Aluminium( ري����ف����ي����و 
اآخ����ر  ت��ت�����ش��م��ن   ،)Review
الخ�������ب�������ار وال�����ت�����ق�����اري�����ر ���ش��م��ن 

مل�شاركاتنا  ا�شتمراراً  امل�شاركة  هذه 
املتالحقة  عربال  موؤمتر  ن�شخ  يف 
منا  اإمي��ان��اً  ال�شركة،  تاأ�شي�س  منذ 
ب�����ش��رورة ال��ت��واج��د وب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
مثل هذه املحافل الدولية الهامة 
الل��وم��ن��ي��وم،  �شناعة  يف  وامل���وؤث���رة 
اأب��واب��اً  �شك  م��ن دون  تفتح  وال��ت��ي 
الآراء  تبادل  يف  تتمثل  لنا،  كثرية 
اأقطاب  مع  واخل��ربات  واملعلومات 
ال�شناعة من خمتلف دول العامل، 
وتعزز من اآلية التوا�شل والت�شال 
مع كافة الأطراف العاملة واملهتمة 

ب�شناعة الألومنيوم .
ل���رم، نائب  م��ن جهته ق���ال خ��ال��د 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ش��رك��ة 
م�شاركتنا  تنبع  قطر:  الومنيوم 
م��ن   2013 ع����رب����ال  يف  ال����ي����وم 
واق�����ع ك��ون��ن��ا اأح�����د اأه�����م م�����ش��اه��ر 
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العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/478 عم جز- م ر-ب- ع ن

م�شغل  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  احمد  رفيق  ار�شاد  حممد  مدعي/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  للخياطة  اخلليج  وردة 
وتذكرة  اجازة  وبدل  اخلدمة  نهاية  ومكافاة  متاخرة  برواتب  عمالية 
المارات  للخياطة اجلن�شية:  اخلليج  وردة  اعالنه/  م�شغل  املطلوب  �شفر   
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  اجل(  عنوانه:بالن�شر)كاأخر 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/11/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/06
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
            اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/290 جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  والعالن  للدعاية  الدليل  �شركة  مدعي/ 
مو�شوع  م�شر   اجلن�شية:  ال�شمايل  حممد  احمد  عبدالقادر  عادل  عليه: 
الدعوى: مطالبة مببلغ  117936 درهم   املطلوب اعالنه/  عادل عبدالقادر 
باأ�شل  عنوانه:بالن�شر)اعالن  م�شر    اجلن�شية:  ال�شمايل  حممد  احمد 
ال�شحيفة  ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثنني املوافق 2013/11/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �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 القل. �شدر بتاريخ  2013/11/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
    اعالن بالن�سر 

جلنة  ام��ام  املنظورة  (اي��ج��ارات   2013/2742( رق��م  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
ف�س املنازعات اليجارية)ابوظبي( اللجنة الثانية  واملرفوعة من املدعى  
/ �شركة المارات اخل�شراء العقارية �س م خ ، وذلك لعالن املدعى عليه 
ن�شرا   املقبايل  �شامل  �شلطان  وميثلها/  ذ.م.م  القاب�شة  ت�شييد  �شركة   :
امل��واف��ق 2013/11/12 يف  الثالثاء  ي��وم  ال��دع��وى جل�شة  وق��د حت��دد لنظر 
الدفاع- منطقة مع�شكر  �شارع  اللجنة)  06.00 م�شاء مبقر  ال�شاعة  متام 
نفقة   على  وذل��ك  الجتماعية(  وال�شوؤون  ال��زواج  �شندوق  خف  نهيان  اآل 

�شاحب العالقة .  
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/683 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
املنفذ  المارات  اجلن�شية:  العامة  للحدادة  خوري  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
م�شاريع  اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  املتحدة  توام  م�شاريع   : �شده 
التنفيذ تقدم  توام املتحدة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/433 جت جز- م ر- 
املوافق 2013/11/21 موعدا لنظر  ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س  ب- 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند ب�شداد 
العالن  م�شاريف  درهم   400+ الدعوى  ر�شوم  درهم   690+ درهم   17250 مبلغ 

بالن�شر + 363 درهم ر�شوم التنفيذ   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/318 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ حفيج حممد لقمان علي قارى عزت علي اجلن�شية: بنغالدي�س    
املنفذ �شده : البيت الراهي للملبو�شات الرجالية اجلن�شية: المارات املطلوب 
اعالنه:  البيت الراهي للملبو�شات الرجالية اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  م  جز-  عم   2013/269
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/11/21 موعدا 
الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/784 مدين (
طالب التنفيذ/ �شري علي خان حممد مري اجلن�شية: باك�شتاين املنفذ �شده : موؤ�ش�شة بلوتيك 
بلوتيك  موؤ�ش�شة  اعالنه:   املطلوب  المارات    اجلن�شية:  العرياين  �شالمه  متثلها  للمقاولت 
للمقاولت متثلها �شالمه العرياين اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
املوافق 2013/11/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
او بوا�شطة وكيل معتمد لخالء املدعى عليها  الرئي�شي �شخ�شيا  الكائنة باملقر  التنفيذ- العني 
من العني املوؤجرة مو�شوع الدعوى +�شداد الجرة امل�شتحقة بواقع مبلغ 26000 درهم ا�شافة اىل 
الزيادة القانونية + براءة الذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء +�شداد ر�شوم الدعوى 1040 درهم 
+ اعالنات بالن�شر600 درهم + ر�شوم التنفيذ 380 درهم  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 قلم التنفيذ العام                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن مبوعد جل�سة

يف الطعن بالنق�س رقم )2013/586 جتاري - م ر-ق- اأظ(
تركي  املحامي  بوكالة  املهريي  حممد  بن  عبداهلل  بن  مطر  الطاعن/ 
جمموعة  �شده:  املطعون  المارات   اجلن�شية:  عبدالل  عبدالرحمن 

املهريي  املطلوب اعالنه جمموعة املهريي
  العنوان: تعلن بالن�شر

 2013/11/21 املوافق  اخلمي�س  يوم  حتديد  مت  قد  بانه  علما  نحيطكم 
موعدا لنظر طلب وقف التنفيذ يف الطعن اعاله وذلك بالدائرة الوىل 

مبحكمة النق�س ابوظبي.
حمكمة النق�س 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم )2013/796( احوال ال�سخ�سية /العني

اىل املدعى عليها: رحمه حممد ابراهيم عو�س/ ال�شومال العنوان: بانل�شر  نعلمك انه بتاريخ 
�شيد  ل�شالح/  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  الدعوى  املحكمة يف  ه��ذه  عليك  قد حكمت   2013/11/4
ابتدائا مبثابة احل�شوري: با�شقاط  �شديق عبدى/ال�شومال /بالتايل:  حكمت املحكمة علنيا 
ولديها حممد احلامل  ابراهيم �شومالية اجلن�شية على  املدعى عليها/ رحمة حممد  ح�شانة 
 )P00090436( وعبداهلل احلامل جلواز ال�شفر رقم )P00090434( جلواز ال�شفر رقم
اجلن�شية  �شومايل  قمان  فياح  عبدي  �شديق  �شيد  املدعي/  والدهما  اىل  ح�شانتهما  وبا�شناد 
م�شكن  وبدل  النفقة  وبا�شقاط  ح�شانتهما  حق  ملمار�شة  اليه  بت�شليمهما  عليها  املدعى  وبالزام 
احل�شانة وايقاف ا�شتقطاعهما من احل�شاب البنكي رقم 4439110110482262 اعتبارا من تاريخ 
ت�شلم املح�شونني - بالزام املدعى عليها م�شاريف الدعوى. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/11/5

القا�سي/حممد موؤمن  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية        

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     

اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/862
�شوداجر-  �شيكاندر  حممد  احل��ق  �شراج   -2 العلم  ن��ور  �شعيب   -1 �شد/ 
قد   2013/11/4 ب��ت��اري��خ  ان���ه  نعلمك  بانل�شر   ال��ع��ن��وان:  ب��ن��غ��الدي�����س   
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/  حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
�شالح �شليمان �شالح عامر ال�شيعري - امارات  حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري بالزام املدعى عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 18.600 درهم 
) مبلغ ثمانية ع�شر الف و�شتمائة درهما( وامل�شاريف.    . حكما قابال 
لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/11/6
القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية        

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/465م بالن�سر  

الهادي  حممد  بنت  مرمي  ملالكتها  م�شتح�شرات  لتجارة  فنتازيا  عليه:  املدعي  اىل 
احل�شني  العنوان: بالن�شر  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/10/28 قد حكمت عليك 
التجاري  ابوظبي  �شركة  ل�شالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه 
للعقارات    حكمت اللجنة غيابيا باخالء املدعى عليها من العني املوؤجرة وت�شليمها 
املرت�شدة  الجرة  ب�شداد  الزمتها  كما  وال�شخا�س،  ال�شواغل  من  خالية  للمدعية 
بذمتها عن املدة من  2011/8/29 وحتى الخالء الفعلي بواقع ثمانية وع�شرين الف 
درهم �شنويا ) 28000 درهم( مع الزيادة القانونية بن�شبة 5% والزامها بتقدمي براءة 
ذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء وامل�شاريف. يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا 
اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/11/7م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/352 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/ بنك ابوظبي الوطني اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شي�شار كو�شاي الدين 
املطلوب  درهم    272639.82 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية: 
اعالنه/ �شي�شار كو�شاي الدين اجلن�شية: الفلبني    عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
 2013/12/17 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري   �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 القل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2051 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
اجلن�شية:  القبي�شي  جمعه  عبداهلل  حممد  ميثلها/   - ع  م  �س  التمويل  دار  مدعي/ 
المارات مدعي عليه: �شريفة حممد ابراهيم نعورة يا�س اجلن�شية:المارات   مو�شوع 
ابراهيم  �شريفة حممد  اعالنه/   املطلوب  درهم  الدعوى: مطالبة مالية 112.589 
نعورة يا�س اجلن�شية:المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
البتدائية - 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/11/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/413 مد جز- م ر-ب- اأظ

احمد  اكثم  �شمري  وميثلها/  هاو�س  بالي   - اللعاب  بيت  ح�شانة  مدعي/ 
بيار  زوجة  طربيه  خمايل  مرتا  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الدبا�س 
بجاين اجلن�شية: لبنان     مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 5000درهم 
لبنان   اجلن�شية:  بجاين  بيار  زوجة  طربيه  خمايل  مرتا  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/13 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �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 القل. �شدر بتاريخ  2013/10/30
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/908 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
�شلطان را�شد حممد القراعة النعيمي اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )ال�سيح العمال اال�سباغ 
والديكور(  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
ال�شيد:احمد عبيد  التجارة وال�شناعة بعجمان  )49272( وامل�شجل لدى غرفة 
�شعيد حممد ال�شويدي اجلن�شية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
علي خمي�س احمد عبداهلل اجلن�شية: الم��ارات   وطلب الت�شديق  على حمرر 
يت�شمن )تنازل(  يف ال�شم التجاري )النجم الف�سي لتجارة االلكرتونيات 
والهواتف املتحركة (   واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة 
التنمية  دائ����رة  يف   2010/7/7 ب��ت��اري��خ  ال�����ش��ادر   608123 رق���م  ت��اري��ة  رخ�����ش��ة 
القت�شادية بخورفكان-اىل ال�شيد: نا�شر علي نا�شر مبارك ال�شويدي اجلن�شية: 
الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شان يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل     

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2008/3
اىل املحكوم عليهم / م�شنع جيني للذهب ذ.م.م - حممد عبدالرحيم عبداهلل ك�شواين 
- مانيال نار�شي فايا  ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد 
ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 29 نوفمرب 2007 يف الق�شية رقم 2003/336 كلي بالزامك 
بدفع مبلغ وقدره 683524 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف مع الفائدة التاخريية على 
املبلغ بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة يف 2003/10/25 وحتى ال�شداد التام. ل�شالح 
املحكوم له: بنك دبي التجاري وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل 
تخلفكم  حال  ويف  بتاريخ   اجلل�شة  ح�شور  عليكم  يتوجب  لذا  اع��اله.  اليه  امل�شار  برقم 
عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية لتنفيذه ح�شب ال�شول.حرر 

بتاريخ 2013/10/28
       رئي�س ق�سم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/316   عقاري كلي          
اىل املدعى عليه/ 1 - بهنو�س حميدي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ديار للتطوير �س م ع   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   718.908( وق��دره  عليها مببلغ   املدعي 
ال�شاعة   2013/11/14 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  
او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���س    11:00
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/77  ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -حممد �شاجوال خان غفار جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / �شتيفن جون هانت- ب�شفته امل�شفي الق�شائي ل�شركة 
�شبيب       بن  را�شد  احمد  را�شد  ليمتد وميثله:  اك�شت�شاجن كوميونيكا�شن 
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/50 تظلم تاري   
بتاريخ 2013/5/29 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2013/12/11 
وعليه يقت�شي ح�شوركم   ch2.D.19 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/65  ا�ستئناف تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ذ.م.م   لالقم�شة  بينكي  -�شركة   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
العقارية  للو�شاطة  ه��وم��ز  دري  موؤ�ش�شة   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ل�شاحبها ابراهيم عبداهلل حممد الن�شاري  وميثله: را�شد احمد را�شد 
بالدعوى رقم 2013/89  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  �شبيب قد  بن 
الربعاء  ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2013/5/6  ا�شكالت ت��اري��ة   
 ch2.D.16 بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/11/13 امل��واف��ق 
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2328   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

- املنذر اليه ال�شيد: باير بريل بويل يوريثن �شتمز )�س.ذ.م.م( - قطعة رقم 597-1052 )جمهول 
املاجور  واخ��الء  التاجري  اتفاقية  انهاء  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��ان  الق��ام��ة(  حمل 
وت�شليمه لها خاليا من ال�شواغل وال�شاغلني و�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ 603.331.39 
فل�شا فقط(     وت�شعة وثالثون  دره��م  وواح��د وثالثون  الف وثالثمائة  �شتمائة وثالثة   ( دره��م 
بال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة املحدد من قبل 
البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ ال�شداد الفعلي 
من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء انهاء التفاقية 
املبكر خالل 30 يوم من تاريخ النذار وال �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  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2584 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

المارات  م�شنع  عليه:  مدعي  نبيال   اجلن�شية:  تابا  بهايراب  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  احليوية  لالدوية 
عمالية املطلوب اعالنه/ م�شنع المارات لالدوية احليوية ذ.م.م اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ    �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/10/1
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2681 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  الدين  مطر  ح�شني  انوار  مدعي/ 
الدعوى: م�شتحقات  املندي اجلن�شية: المارات مو�شوع  مطعم خيمة ملك 
المارات        اجلن�شية:  املندي  ملك  خيمة  مطعم  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/10/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2292 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ �شومون �شركار نارايان �شركار اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي عليه: ز�شت 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الداخلي  للديكور 
املطلوب اعالنه/ ز�شت للديكور الداخلي اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
2013/11/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/08
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3580 /2012 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ حممد م�شعود مياه حممد حنيف مياه اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
هارون الر�شيد احلقي ملقاولت ال�شباغ وتركيب وحدات التكييف اجلن�شية: المارات  
مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ هارون الر�شيد احلقي ملقاولت 
ال�شباغ وتركيب وحدات التكييف اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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مدينة دبي لالإنرتنت �شريك ا�شرتاتيجي مع �شركة تريابني يف اأكرب معر�س للت�شويق يف املنطقة

اأعلى  تقدم  التي  اجلامعات  ارق��ى 
الأكادميي  التعليم  من  م�شتويات 
احل��دي��ث واأج����ود م��راك��ز الأب��ح��اث 
الأكادميية والطبية لإميانها التام 
والقت�شاد  والثقافة  التعليم  ب��اأن 
ك��ي��ان واح����د ل ي��ت��ج��زاأ ي��ك��م��ل كل 

واحد منهم الآخر.
�شهد  املنتدى  اأعمال  وعلى هام�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة 
توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون بني 
غ��رف��ة ت����ارة و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة 
وغ���رف���ة ت����ارة م��ر���ش��ي��ل��ي��ا ت��ه��دف 
ال���ت���ع���اون  جم�������الت  ت���ع���زي���ز  اإىل 
ب���ني ال��ط��رف��ني وت���ب���ادل اخل���ربات 
تطوير  يف  ت�شهم  التي  واملعلومات 
بيئة الأعمال بني املدينتني وزيادة 

حجم التعاون التجاري.
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ���ش��م��وه  �شهد  ك��م��ا 
ت����ع����اون م�������ش���رتك ب����ني اجل��ام��ع��ة 
الم���ريك���ي���ة يف ال�������ش���ارق���ة وك��ل��ي��ة 
بهدف  ل��الأع��م��ال  الفرن�شية  ك��ي��ج 
يف  وعلمية  تعليمية  �شراكة  اإقامة 
امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت 
القت�شاد  درا���ش��ة  جم��الت  خا�شة 

واإدارة الأعمال.
اأعمال  ووقائع  افتتاح  حفل  ح�شر 
امل���ن���ت���دى  م�����ن  الأوىل  اجل���ل�������ش���ة 
الق���ت�������ش���ادي ل��ل�����ش��رق الأو�����ش����ط 
و�شمال افريقيا �شعادة حممد مري 
الدولة  �شفري  الرئي�شي  اهلل  عبد 
ل������دى اجل����م����ه����وري����ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
و�شعادة اأحمد حممد املدفع رئي�س 
جمل�س ادارة غرفة تارة و�شناعة 
حممد  اهلل  عبد  و�شعادة  ال�شارقة 
ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة 
والعالم بال�شارقة و�شعادة حممد 
المناء  هيئة  رئي�س  النومان  علي 
ال��ت��ج��اري وال�����ش��ي��اح��ي ب��ال�����ش��ارق��ة 
وال�������ش���ي���د ح���م���ي���د ����ش���ي���اء ج��ع��ف��ر 
وع��دد  ال��ه��الل  نفط  �شركة  رئي�س 
غرفة  ادارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن 
اأم��ن��اء  ال�����ش��ارق��ة واأع�����ش��اء جمل�س 

اجلامعة المريكية يف ال�شارقة.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة 
�شلطان  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  يرافقه 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ق���د و���ش��ل 
مدينة  اىل  الول  اأم�س  ظهر  قبل 
يف  للم�شاركة  الفرن�شية  مر�شيليا 
القت�شادية  الفعاليات  م��ن  ع��دد 

والثقافية.
وك�����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��م��وه ل��دى 
من  ك��ل  مر�شيليا  م��ط��ار  و���ش��ول��ه 
�شعادة حممد مري الرئي�شي �شفري 
الدولة لدى باري�س و�شعادة اأحمد 
ادارة  رئي�س جمل�س  املدفع  حممد 
غ��رف��ة ت����ارة و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة 
العوي�س  حممد  اهلل  عبد  و�شعادة 
رئ��ي�����س دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة والإع�����الم 
وعلي املري مدير عام دارة الدكتور 
���ش��ل��ط��ان ال���ق���ا����ش���م���ي ل���ل���درا����ش���ات 
ح�����ش��ن  اهلل  وع�����ب�����د  اخل���ل���ي���ج���ي���ة 
بالإنابة  الثقايف  امللحق  ال�شام�شي 

يف �شفارة الدول بفرن�شا.

•• مر�صيليا-وام:

����ش���ه���د ����ش���اح���ب ال�������ش���م���و ال�����ش��ي��خ 
ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان ب�����ن حم��م��د 
الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 
ال�������ش���ارق���ة ظ��ه��ر  الم����ريك����ي����ة يف 
مر�شيليا  م��دي��ن��ة  يف  الول  اأم�����س 
خالد  ال�شيخ  وبح�شور  الفرن�شية 
القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
وال�����ش��ي��خ��ة ح���ور ب��ن��ت ���ش��ل��ط��ان بن 
موؤ�ش�شة  رئي�س  القا�شمي  حممد 
ال�������ش���ارق���ة ل��ل��ف��ن��ون ح��ف��ل اف��ت��ت��اح 
الثالثة  ال����دورة  اأع��م��ال  وان��ط��الق 
ل��ل��م��ن��ت��دى الق���ت�������ش���ادي ل��ل�����ش��رق 
الأو����ش���ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ال��ذي 
فخامة  م��ن  �شامية  ب��رع��اي��ة  ي��ق��ام 
رئي�س  ه��ولن��د  فران�شوا  الرئي�س 
ج���م���ه���وري���ة ف��رن�����ش��ا حت����ت ���ش��ع��ار 

م�شاركة يف الروؤية والزدهار.
واأل�����ق�����ى ����ش���اح���ب ال�������ش���م���و ح��اك��م 
ال�����ش��ارق��ة كلمة يف ح��ف��ل الف��ت��ت��اح 
ال�����ش��ارق��ة �شيف  اإم������ارة  لخ��ت��ي��ار 
..ق����ال فيها حتية  امل��ن��ت��دى  ���ش��رف 
ل��ك��م م���ن منطقة  اأن��ق��ل��ه��ا  ط��ي��ب��ة 
اخل��ل��ي��ج وحت��ي��ة م��ن ال�����ش��ارق��ة لك 
مر�شيليا  اجلميلة  امل��دي��ن��ة  اأي��ت��ه��ا 
ال��ث��ق��اف��ات واحل�����ش��ارات  ي��ا ملتقى 
دع��ي��ن��ي اأر����ش���و يف م��ي��ن��ائ��ك ال���ذي 
املر�شيلي  ال��ب��ح��ر  ���ش��اع��ر  ب��ه  تغنى 
 1976  -  1900 بروكييه  ل��وي 
املر�شع  العتيق  امليناء   .. يقول  اإذ 
كاأنه  ال�شفن  �شواري  يهز  بالنجوم 
الر�شيف  ي��داع��ب  وم����اوؤه  يتنف�س 
.. ت��ع��ال .. ك��ي ت��ب��ع��ث ف��ي��ك راح��ة 
امل��غ��ام��رات امل��احل��ة روح احل��ي��اة .. 
يحق   .. ك��ه��ذا  ي��وم  يف   .. مر�شيليا 
لنا اأن نفتح دفاترك القدمية التي 
���ش��ط��رت ف��ي��ه��ا ج�����ذور ح�����ش��ارت��ك 
 .. .. مر�شيليا  العلم والثقافة  من 
وتقنية  علمية  نزعة  متلكني  كنت 
ف����ن����ق����راأ يف دف�����ات�����رك ع�����ن ه��ي��ئ��ة 
اجلراحني التي تطورت واأ�شبحت 
ي�شم  م��ع��ه��دا  1769م  ���ش��ن��ة  يف 
البحرية  جلراحي  خا�شة  مدر�شة 
التجارية ويف �شنة 1818 م اأن�شاأت 
اأ�شاتذة  �شتة  ت�شم  للطب  مدر�شة 
اأخ�شائني .. ويف ميدان علم الفلك 
اأق��ن��ع ال��ع��امل لف���ال زم���الءه ببناء 
ف��ل��ك��ي��ة مبلحق  وت��ه��ي��ز حم��ط��ة 
.. كم �شطرت  ك��روا  يف معهد �شان 
اأ���ش��م��اء ع��ل��م��اء اآخ��ري��ن م��ث��ل ع��امل 
1646م  بلومييه  ���ش��ارل  ال��ن��ب��ات 
ب��ارت��ول��ون  وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي   1704
مت��ل��ك��ني  ك���ن���ت   .. م���ر����ش���ي���ل���ي���ا   ..
م��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر اأك��ادمي��ي��ات��ك .. 
اأك���ادمي���ي���ة امل��و���ش��ي��ق��ى واأك���ادمي���ي���ة 
والنحت  النق�س  واأكادميية  الآداب 
والهند�شة املعمارية وفتحت يومها 
فيما  �شغلتها  للم�شرح  قاعات  عدة 
ب��ع��د اأب�����رز اجل��م��ع��ي��ات امل�����ش��رح��ي��ة 
وم������ن اأ����ش���ه���ره���ا ف����رق����ة ال�����ش��ت��ار 
دوك���رو  ل���وي  ل�شاحبها  ال���رم���ادي 
وال���ت���ي ق���دم���ت اإث���ن���ني وخ��م�����ش��ني 
 - 1931 ب���ني ع��ام��ي  م�����ش��رح��ي��ة 
اأوب���را  اإىل  ب��الأغ�����ش��اف��ة   1934
مر�شيليا  ا�شم  ..وي��ق��رتن  البلدية 

ر�شالة  اإن   .. نعم   .. والظلالمية 
ب�������الرد ك���م���ا ج�������اءت يف ك���را����ش���ات 
اجلنوب هي دعوة للمحافظة على 
ملواجهة  والروحية  الفكرية  القيم 
هذه  ت���زال  ..ول  الغا�شمة  ال��ق��وى 
هي الثقافة واملثقفني فعلى هوؤلء 
الفكر  لتنوير  ر�شالتهم  ي���وؤدوا  اأن 
ون�شر ثقافة التاآخر والتعاون بدل 

من التباغ�س والتناحر.
ا���ش��ت��ه��ل احل���ف���ل بكلمة  وك�����ان ق���د 
مي�شال  ال�����ش��ي��د  األ��ق��اه��ا  ترحيبية 
ف���اوزي���ل���ي ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال������وزراء 
ال��ف��رن�����ش��ي ل���الع���ان���ات اخل��ارج��ي��ة 
رحب فيها ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان ب�����ن حم��م��د 
كما  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  القا�شمي 
تطرق للحديث عن العالقة التي 
ال�����ش��ارق��ة مبدينة  ت��رب��ط م��دي��ن��ة 
م��ر���ش��ي��ل��ي��ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
القت�شادية والثقافية والتعليمية 
..موؤكدا ان اأكرث ما مييز مر�شيليا 
ال��ب��ح��ر  ان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى دول  ه���و 

املتو�شط وال�شرق الأو�شط.
م�شاعد  بلوم  رولن��د  ال�شيد  وق��ال 
كلمة  يف  مر�شيليا  م��دي��ن��ة  ع��م��دة 
كبريا  دورا  لعبت  مر�شيليا  ان  ل��ه 
بني  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن  �شبكة  يف خلق 
اأوروب�����ا وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وعملت 

الدولية  املنظمات  ا�شتقطاب  على 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأف�����ش��ل م�����ش��ت��وي��ات من 
وال��ي��وم  التوا�شل  ذل��ك  يف  النجاح 
القت�شاد  منتدى  ت�شت�شيف  ه��ي 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  لل�شرق 
و�شركز فيه على دور القت�شاد يف 
ذلك من خطو  و�شيمكننا  الثقافة 
اأه����داف  لتحقيق  ج��دي��ة  خ��ط��وات 

املنتدى.
وزير  لونغ  ج��اك  ال�شيد  األقى  كما 
رئي�س  ال�شابق  الفرن�شي  الثقافة 
م��ع��ه��د ال���ع���امل ال���ع���رب���ي ب��ب��اري�����س 
كلمة ق���دم م��ن خ��الل��ه��ا ن��ب��ذة عن 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
وعن  القا�شمي  بن حممد  �شلطان 
اإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة وع����ن اجن�����ازات 
للعديد  واق��ام��ت��ه  الثقافية  �شموه 
من املهرجانات التي تعنى بالكتاب 
وامل�شرح والفنون والرتاث ..مبديا 
اع����ج����اب����ه ب���ك���ث���ري م�����ن م���وؤل���ف���ات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة 
ب�شرية  تعنى  التي  تلك  خ�شو�شا 
بعر�س  ..وق���ام  ال�شخ�شية  �شموه 
لبع�س املقتطفات من تلك الكتب 
عن  للحديث  تطرق  ثم  واملوؤلفات 
امل���ج���الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل����ب����ادرات 
التي حتت�شنها امارة ال�شارقة من 
اقامة مدينة جامعية ت�شتمل على 

با�شم  وال�شينما  امل�شرح  يف ميداين 
اأك����رب م��ب��دع��ي��ه��ا واأ���ش��ه��ره��م وه��و 
مار�شيل بانيول 1895 - 1974 
ال������ذي ت��غ��ن��ى مب���دي���ن���ة م��ر���ش��ي��ل��ي��ا 
العطف  واأث���ار  وال�شوت  بال�شورة 
وال�����ش��ح��ك وال�����ش��خ��ري��ة ع��اون��ه يف 
ذلك نخبة من املمثلني ..مر�شيليا 
ال����ذي  ال�����ش��غ��ري  م���ي���ن���اءك  اإن   ..
ك��ت��ب ���ش��ف��ح��ة جم���ي���دة يف ت��اري��خ 
مر�شيليا بدوره الكبري يف الن�شاط 
الق���ت�������ش���ادي يف ح���و����س ال��ب��ح��ر 
الأبي�س املتو�شط كتب يف دفاترك 
القدمية �شفحة اأخرى رمبا اأعمق 
للفكر  معقال  اأ�شبح  عندما  اأث���را 
لل�شعراء  ملهما  وال��ف��ن  والثقافة 
وم��ل��ت��ق��ى ل��ل��ف��ن��ان��ني وال��ر���ش��ام��ني 
ال������ذي اأق�����ام�����وا م��را���ش��م��ه��م ع��ل��ى 
اأر�شفة القنال لي�س كيوز الفرن�شي 
اجلديد  ال�شاطئ  اأر�شفة  على  اأو 
حيث القى الفنانون على اختالف 
للر�شام  "النادي"  مثل  م�شاربهم 
 1956  -  1877 اأرن���و  مار�شيل 
فريديالن  ماثيو  للر�شام  الوتد  و 
كانت  هكذا   ..1928  -  1875
�شدمة  ذل��ك  بعد  واأت���ت  مدينتكم 

الهزمية.
واأ�شاف �شموه كتب اأندريه دوكا�س 
الهزمية: كفت مدينتي عن  غ��داة 

للمثقفني  وحمى  ملجاأ  اأ�شبحت 
كانت  وال��ت��ي  النازية  م��ن  الفارين 
رب��وة للحرية على  اآخ��ر  تبدو لهم 
احلياة  كانت   .. املتو�شط  �شواطئ 
ال��ف��ك��ري��ة وال��ف��ن��ي��ة زم����ن ال��ه��دن��ة 
ق���ائ���م���ة ع���ل���ى اأ����ش�������س ه�����ش��ة ك��ان��ت 
كانت  لعقبات مهولة  متثل حتديا 
ط��ري��ق ال��ن��ج��دة م��ل��ج��اأ يف ال�����ش��دة 
تاأكيدا للفكر لكنها كانت ل متثل 
ال��ن��ور يف بحر  ���ش��وى ب�شي�س م��ن 
م��ن ال��ظ��ل��م��ات .. ع��ن��دم��ا غ���زت يف 
احلادي ع�شر من نوفمرب 1942 
امل�����ش��ف��ح��ات الأمل����ان����ي����ة م��ر���ش��ي��ل��ي��ا 
وا�����ش����ع����ة ح������دا حل����ري����ة امل��ن��ط��ق��ة 
الأن�شطة  واأخ��ذت  ال�شعلة  انطفاأت 
 .. ف�شيئا  �شيئا  تتفكك  الثقافية 
حتولت املدار�س واملعاهد والكليات 
اإىل ثكنات للجي�س الأملاين فر�شت 
رقابة �شديدة على ال�شحافة وعلى 
نور  فخبا  الثقافية  املوؤ�ش�شات  كل 
ف�شاء  مر�شيليا  واأ�شبحت  الفكر 
غري اآخر اأر�شا خطرة بوجود جي�س 
و�شرطة الحتالل .. بداأ الالجئون 
اإىل  اإما  املهددة يهجرونها  والأ�شر 
امل��ن��ف��ى ومل  اأو  امل���ج���اورة  الأري������اف 
القيام  ع��ل��ى  ق����ادرة  مر�شيليا  ت��ع��د 
الفكر  فخمد  ثقايف  كوكر  بدورها 
مر�شيليا  انكفاأت  التحرير  ..ب��ع��د 

ال�شحك .. نعم كفت مر�شيليا عن 
ال�����ش��ح��ك ل��ك��ن��ه��ا يف ن��ف�����س ال��وق��ت 
احلالكة  ال��ف��رتة  تلك  يف  اأ�شبحت 
م��ن ت��اري��خ ف��رن�����ش��ا امل��دي��ن��ة امللجاأ 
ل��ل��ك��ت��اب وال��ف��ن��ان��ني ال��ف��اري��ن من 
الحتالل الأملاين واأ�شبح ميناوؤها 
امل���ي���ن���اء ال���وح���ي���د ال������ذي ل ي����زال 
مفتوحا على طريق احلرية .. كان 
وعدد  والفنانيني  املثقفني  للجوء 
الباري�شية  الثقافية  املوؤ�ش�شات  من 
على  م��ب��ا���ش��ر  اأث����ر  م��ر���ش��ي��ل��ي��ا  اإىل 
واأ�شبحت  بها  الثقافية  الأن�شطة 
الثقافية  فرن�شا  عا�شمة  مر�شيليا 
ك��م��ا اأ���ش��ب��ح��ت ك���را����ش���ات اجل��ن��وب 
ال�شاب  ذل��ك  بتحريكها  ق��ام  والتي 
 -  1914 ق������رن  ن�������ش���ف  ط���ي���ل���ة 
 1893 ب��الر  جان  وهو   1966
ال��ف��ك��ر  لل��ت��ق��اء  1973مركز   -
الهدنة  م��ن��ذ  مر�شيليا  ���ش��ه��دت   ..
ال��ث��اين وال��ع�����ش��ري��ن م��ن يوليو  يف 
1940 نه�شة يف احلياة الثقافية 
و���ش��ف��ه��ا ب������الر ق���ائ���ال م��ر���ش��ي��ل��ي��ا 

تختمر حبلى بال�شدة والأمل.
واأو�شح �شموه هذا الغليان الثقايف 
ب��وج��ود الالجئني  ال��رب��اط  وث��ي��ق 
ال���ل���ذي���ن اق��ت��ل��ع��ت��ه��م ال���ك���ارث���ة من 
ج���ذوره���م وت��م��ع��وا ح���ول م��راك��ز 
الثقافة املوجودة يف مر�شيليا التي 

ت�����ش��م��دت ج���راح���ه���ا وا���ش��ت�����ش��ل��م��ت 
لتعيد  بالالمركزية  حتلم  للنور 
اإل���ي���ه���ا ح����ري����ة اخل����ل����ق والب��������داع 
ن��ه�����ش��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ..  وت����دخ����ل يف 
ال��ن��ه�����ش��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة دع��م��ت  ويف 
 .. الثقافية  تهيزاتها  مر�شيليا 
األف مرت   20 مكتبة م�شيدة على 
مربع .. متلك مر�شيليا 40 فرقة 
م�����ش��رح��ي��ة اح��ت��ل��ت امل���خ���ازن ال��ت��ي 
م�شاء  كل  لتقدم  التجارة  هجرتها 
التعبري  اأ�شكال  كل  تغطي  فرجات 
ال�شارع  فنون  مدينة   .. امل�شرحي 
فريدة يف اأوربا خم�ش�شة لالبداع 
والتعبري الثقايف .. وتبنت �شيا�شة 
ثقافية تطمح اإىل اأن تكون خمرية 
للتما�شك الجتماعي .. واأ�شبحت 
ال�شيا�شة  ه���ذه  بف�شل  مر�شيليا 
الأ�شكال  تديد  حركة  طليعة  ف 
الفنية املعا�شرة .. �شريك و فنون 
ال�������ش���ارع و م��و���ش��ي��ق��ات م��ع��ا���ش��رة 
الفنون الرقمية و الرق�س وال�شعر 
اأوروب��ا  اأن تعني عا�شمة  فال غ��رو 

الثقافية ل�شنة 2013.
وقال �شموه " يف ختام هذه الكلمة 
يطل  ب����الرد  ج����ان  اأن  اإيل  ي��خ��ي��ل 
ال��رم��ادي  ال�شتار  وراء  م��ن  علينا 
وي����ق����ول ل���ن���ا ..ع���ن���دم���ا ي��ن�����ش��ح��ب 
العنف  امل�شتنري يحل حمله  الفكر 

حاكم ال�شارقة ي�شهد انطالق املنتدى القت�شادي لل�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا مبر�شيليا

من  لال�شتفادة  منها  �شعياً  وذلك  املنطقة،  اأنحاء  كافة  التجارية من 
خرباء مواقع التوا�شل الجتماعي والت�شويق والطالع على الطرق 
ا�شتخدام مواقع  العمالء، وكيفية  احتياجات  وتلبية  الفعالة يف فهم 
على  قرب  عن  والتعرف  اأف�شل  عالقات  لبناء  الجتماعي  التوا�شل 
وا�شت�شاف  الأو�شط.  بال�شرق  ال�شلة  ذات  العاملية  الت�شويق  اتاهات 
املوا�شيع  اإىل  امل�شاركون  خاللها  تطرق  تفاعلية،  نقا�شات  امل��وؤمت��ر 
والبيانات  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف  ُت��ط��رح  ال��ت��ي  الرئي�شية 

ال�شخمة، حيث لقت تفاعاًل وتاوباً كبريين من احل�شور. 
تركز  متكاملة  حمطة  للت�شويق  الأو���ش��ط  ال�شرق  معر�س  ويعترب 
ب�شكل اأ�شا�شي على جعل العميل حمور الهتمام. واإىل جانب تغطيته 

•• دبي-الفجر:

تكنولوجيا  ل�شركات  جممع  اأك���رب  ل��الإن��رتن��ت،  دب��ي  مدينة  ���ش��ارك��ت 
اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  والت�شالت  املعلومات 
للت�شويق.  الأو���ش��ط  ال�شرق  معر�س  يف  ا�شرتاتيجي  �شريك  ب�شفة 
وُيقام املعر�س الذي نظمته �شركة تريابني ، ال�شركة الرائدة يف تنظيم 
الفعاليات واملعار�س و�شريك اأعمال مدينة دبي لالإنرتنت، �شنوياً يف 
اأكرث من 10 دول يف العامل، وُيعد اأكرب معر�س للت�شويق يف املنطقة 
وال�شيافة  املالية،  واخل��دم��ات  التجزئة،  ت��ارة  قطاعات  رواد  يجمع 
العالمات  اأه��م  املعر�س  فعاليات  يف  و�شارك  احلكومية.   واخل��دم��ات 

كبري يف احلفاظ على ازدهار ومنو القطاعات الرقمية والت�شويقية. 
واأ�شاف مالك: متتلك دولة الإم��ارات العربية املتحدة قطاعاً رقمياً 
%88 من الأ�شخا�س  مزدهراً، ووفقاً ل�شركة وم�شة لالأبحاث فاإن 
على �شبكة الإنرتنت يف ال�شرق الأو�شط، ي�شتخدمون مواقع التوا�شل 
الجتماعي ب�شكل يومي، وي�شكل ال�شباب اجلزء الأكرب من هذا الرقم 
الأو�شط  ال�شرق  معر�س  كان  وقد  املواقع.  لهذه  الأ�شا�شي  واملحرك 
هذا  وخ���رباء  رواد  جمعت  ه��ام��ة  تفاعلية  من�شة  مبثابة  للت�شويق 
ونحن  خرباتهم.  جم��الت  يف  النظر  وجهات  تبادلوا  حيث  القطاع، 
نتاجها  كان  والتي  تريابني  �شركة  مع  ال�شراكة  بهذه  �شعداء  بدورنا 

هذا النجاح الكبري الذي حققه املعر�س. 

لثالثة موا�شيع رئي�شية هي مواقع التوا�شل الجتماعي، والبيانات 
اأهمية  على  ال�شوء  اأي�شاً  احل��دث  �شلَط  العاملي،  وال���ولء  ال�شخمة 
الو�شائل الرقمية ومواقع التوا�شل الجتماعي كاأدوات فعالة يف جناح 
تطوير  مدير  مالك،  عمار  ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  ويف  الت�شويق.   عملية 
تعترب  للتعهيد:  دب��ي  ومنطقة  ل��الإن��رتن��ت  دب��ي  مدينة  يف  الأع��م��ال 
مدينة دبي لالإنرتنت �شريكاً ا�شرتاتيجياً لبع�س من اأهم الفعاليات 
ُتقام يف املنطقة، ومن بينها معر�س ال�شرق الأو�شط للت�شويق.  التي 
ونوؤكد يف املدينة التزامنا بتقدمي الدعم لهذه الفعاليات، اإىل جانب 
�شركاء اأعمالنا الذين ل ياألون جهداً يف الدفع قدماً يف تطوير قطاع 
ب�شكل  ُي�شهمون  اأي�شاً  بل  والت�شالت فح�شب،  املعلومات  تكنولوجيا 

اختتام فعاليات معر�س دبي الدويل لل�شيارات اليوم العا�شرة  بالذكرى  غدا  حتتفل  للطريان  الحتاد 
اأبوظبي كورني�س  فوق  وحتلق  تاأ�شي�شها  على 

••اأبوظبي-وام:

حتتفل الحتاد للطريان بالذكرى العا�شرة على 
احتفالية  رحلة  يف  طائرتها  بتحليق  تاأ�شي�شها 
امتداد  على  الأح��د  غ��دا  منخف�س  ارتفاع  على 
طراز  من  الطائرة  و�شتقلع  اأبوظبي.  كورني�س 
ايه 340-500 من مطار اأبوظبي الدويل يف 
امتداد  لتحلق على  5.10 م�شاء  ال�شاعة  متام 
منطقة  ف��وق  لت�شل  اأبوظبي  العا�شمة  �شاحل 
كا�شر الأمواج وفوق الكورني�س يف متام ال�شاعة 

اخلام�شة والن�شف م�شاء.
 و�شيعمل الكابن طيار جورجيو ايفاجنلي�شتي 
ع��ل��ى ال��ت��ح��ل��ي��ق ب��ال��ط��ائ��رة ع��ل��ى ارت���ف���اع 600 
الرئي�شية  ال�شياحية  اجل��ذب  مناطق  فوق  قدم 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة اأب��وظ��ب��ي. و���ش��ي��ت��زام��ن ذل���ك مع 
فعاليات خمتلفة مثل ا�شتعرا�س موكب املراكب 
ال�����ش��راع��ي��ة والأن�����ش��ط��ة امل��ائ��ي��ة الأخ������رى على 
الح��د  ي��وم  فعاليات  �شمن  وذل���ك  الكورني�س 
�شتبلغ ذروتها يف عر�س مذهل لالألعاب  والتي 

النارية على الكورني�س. 

ال�شهم الوروبية ترتاجع 
بعد خف�س ت�شنيف فرن�شا 

•• باري�س-رويرتز:

ت��راج��ع��ت ال���ش��ه��م الوروب���ي���ة يف ال��ت��ع��ام��الت امل��ب��ك��رة اجلمعة 
�شنوات يف اجلل�شة  اأعلى م�شتوياتها يف خم�س  اأن �شجلت  بعد 
ب���ورز بخف�س  ان���د  ���ش��ت��ان��درد  اأن ق���رار م��وؤ���ش�����ش��ة  ال�����ش��اب��ق��ة اذ 
اقت�شاد  ب�شاأن  امل��خ��اوف  ج��دد  لفرن�شا  الئ��ت��م��اين  الت�شنيف 

منطقة اليورو.
موؤ�شر  ه��ب��ط  جرينت�س  بتوقيت   0805 ال�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
4ر0  الكربى  الوروبية  ال�شركات  ل�شهم   300 يوروفر�شت 
باملئة اىل 25ر1291 نقطة ونزل موؤ�شر كاك 40 الفرن�شي 
لديون  ت�شنيفها  ب��ورز  اند  �شتاندرد  باملئة..وخف�شت  6ر0 
AA م���ن AA ف��رن�����ش��ا ط��وي��ل��ة الج����ل درج����ة واح�����دة اىل
الدعم  ي�شعف  امل��رت��ف��ع  البطالة  م�شتوى  ان  وق��ال��ت   . زائ���د 
اأن  واأ�شافت  اج��راءات جديدة مالية وهيكلية.  الالزم لتخاذ 
ال�شالحات القت�شادية التي نفذتها احلكومة الفرن�شية لن 
تعزز فر�س النمو القت�شادي يف املدى املتو�شط بن�شبة كبرية. 
اذ هبط  اأكرب اخلا�شرين  البنوك الفرن�شية من  اأ�شهم  وكانت 

�شهم �شو�شيتيه جرال 3ر1 باملئة وناتيك�شي�س 2ر1 باملئة.
ويف اأن���ح���اء اأوروب������ا ت��راج��ع م��وؤ���ش��ر ف��اي��ن��ن�����ش��ال ت��امي��ز 100 
5ر0  المل���اين  داك�����س  موؤ�شر  وه��ب��ط  باملئة  3ر0  ال��ربي��ط��اين 

باملئة.

•• دبي-وام:

ت��خ��ت��ت��م ال���ي���وم ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س 
 2013 دب���ي ال�����دويل ل��ل�����ش��ي��ارات 
املقام حاليا يف مركز دبي التجاري 
دبي  مهرجان  مظلة  حت��ت  العاملي 
القوة  بريق  يلمع  حيث  لل�شيارات 
والإثارة ملجموعة كبرية من اأعرق 

ال�شعودية تخف�س 
انتاج النفط يف اكتوبر

•• اخلرب-رويرتز:

من  ان��ت��اج��ه��ا  ال�����ش��ع��ودي��ة  خف�شت 
ظل  اأن  بعد  كبرية  بن�شبة  النفط 
ع���ن���د م�����ش��ت��وي��ات ق��ي��ا���ش��ي��ة ب��ل��غ��ت 
ح������وايل ع�������ش���رة م���الي���ني ب��رم��ي��ل 
ي��وم��ي��ا ع��ل��ى م����دى ث���الث���ة اأ���ش��ه��ر 
تعوي�شا عن انخفا�س انتاج ليبيا.

وقال م�شدر مطلع يف قطاع النفط 
ل���روي���رتز ان امل��م��ل��ك��ة وه����ي اأك���رب 
خف�شت  العامل  يف  للنفط  م�شدر 
انتاجها اىل 75ر9 مليون برميل 
يوميا يف اأكتوبر ت�شرين الول من 
يف  يوميا  برميل  مليون  1ر10 
ال�شهر ال�شابق. وكانت ال�شعودية - 
اأك��رب منتج يف منظمة اأوب��ك - قد 
اب اىل  اأغ�شط�س  النتاج يف  عززت 
يوميا.  برميل  مليون  19ر10 
انخفا�س  �شبب  امل�شدر  يذكر  ومل 
الول.  ت�شرين  اأكتوبر  يف  الن��ت��اج 
امل�شدرة  البلدان  منظمة  و�شتعقد 
الرابع  اجتماعا يف  اأوبك  للبرتول 
من دي�شمرب كانون الول لالتفاق 

على �شيا�شة النتاج لعام 2014.

الريا�شية يف بوجاتي يف ع�شرينيات 
القرن املا�شي وثالثينياته. كما مت 
ع��ر���س ���ش��ي��ارة ج��ي ت��ي اإي���ه �شبانو 
الإ�شبانية وهيني�شي فينوم جي تي 
جانب  اإىل  �شبورت  هايرب  وليكن 
من  ت�شيكاين  كوبيه  فانتوم  �شيارة 
رولز روي�س وامل�شممة وفق برنامج 
ب���ي�������ش���ب���وك. وي��ت�����ش��م��ن امل���ع���ر����س 

اأ�شهر  من  واأرق��اه��ا  ال�شيارات  طرز 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة. وم���ن اأك��رث 
احلدث  يف  اإث���ارة  املعرو�شة  الطرز 
����ش���ي���ارة ب��ق��ي��م��ة ع�������ش���رة م��الي��ني 
فيتي�شي  ����ش���ب���ورت  ج���ران���د  دره�����م 
تكرميا  �شممت  التي  بوجاتي  من 
لالأ�شطورة ميو كو�شتانتيني �شائق 
�شباقات ال�شيارات ومدير ال�شيارات 

اأحدث طرز ال�شيارات ذات الأ�شعار 
عربة  ومنها  واملعقولة  املتو�شطة 
اآلف   8 ���ش��ع��ره��ا  ال��ب��ال��غ  ب��ي��اج��ي��و 
دره��م فقط. ووا���ش��ل معر�س دبي 
ال��زوار  ا�شتقبال  لل�شيارات  ال��دويل 
ام�������س ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة 11 م�����ش��اء 
وي��ف��ت��ح ال���ي���وم يف اآخ����ر اأي���ام���ه بني 

ال�شاعة 11 �شباحا و10 م�شاء. 
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العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
 ال�سادة /الرتيناتيف كابيتال انف�ست

ال�ستاذ/ حممد �سراري
 - نا�شر �شدري قوى فكر  -  مرمي  ا�شل  تيجان  �شعيد جعفر ماهو  املرفوعة من: 

حمتكم  �شد: الرتيناتيف كابيتال انف�شت - حمتكم �شده
وكذلك   2011/12/18 يف  البتدائية  دبي  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  على  عودة 
التكليف الوارد القيام بالتحكيم والف�شل يف النزاع- وحيث انه مت الت�شال بكم اكرث 
رئي�س جلنةالتحكيم مع  الرد.وعليه يرجى ح�شوركم اىل مكتب  يتم  من مرة ومل 
تقدمي التفوي�س والوكالت باحل�شور يف الدعوى املذكورة. وذلك يوم الربعاء القادم 
التحكيم  هيئة  على  ردكم  عم  حال  ويف  ظهرا.   12.00 ال�شاعة   2013/11/27 املوافق 

معها �شوف تتخذ الهيئة قرارها بالن�شر يف الجراءات. 
رئي�س الهيئة
املحكم املهند�س/خالد عبداهلل �سهيل

 اعالن بالن�سر حل�سور جل�سة حتكيم يف 
الدعوى 2011/312 عقاري كلي

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/16401 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
 املخطر اليه: اريال جا�شون مانالك فابيا- فلبينية اجلن�شية، العنوان: ال�شارقة - �شارع التعاون- مقابل مركز 

التعاون- بناية الب�شيبة ) B-1008( ت:  0503562529
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )17262 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )17262 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية  املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )G - 6580 - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )هوندا CRV  - �شالون(   طراز : 2007- 

لون املركبة : ذهبي   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )17262( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
  اإخطار عديل

الرقم: 2013/16408 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
 املخطر اليه: اوليفر �شيمون بيلتز- بريطاين اجلن�شية، العنوان: دبي- �شارع رقم )7( الينابيع ) 12( فيال 

رقم )18(  ت: 0503772630
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )80580.73 (درهم

نحن يف   �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
املتعلقة  ال�شهرية   التاخر يف �شداد الق�شاط  مبلغ وقدره )80580.73 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة 
بعقد متويل ال�شيارة رقم )H - 28967 - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )بي ام دبليو 330I   �شالون ( طراز 

: 2007- لون املركبة : رمادي   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )80580.73( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
       اإخطار عديل

الرقم: 2013/16404 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
بنايات مردف-�شقة رقم  العنوان: دبي - مردف-  اليه: �شرييل دياليال دكونها- هندية اجلن�شية،  املخطر   

)1303( ت: 0507082803
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )35596 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )35596 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية  املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )K - 22308- دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )بي ام بليو 520- �شالون    ( طراز : 2005- 

لون املركبة : ابي�س   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )35596( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
   اإخطار عديل

الرقم: 2013/16410 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
 املخطر اليه: بريان مك كيني- بريطاين اجلن�شية، العنوان:دبي  �شارع رقم ) 5( جانب واحة ال�شيليكون- 

فيال مزايا رقم )RF004 (ت: 0508239617   
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )28376.46 (درهم

نحن يف   �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
املتعلقة  ال�شهرية   التاخر يف �شداد الق�شاط  مبلغ وقدره )28376.46 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة 
بعقد متويل ال�شيارة رقم )K - 89002 - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )فورد فيوجن- �شالون(  طراز : 

2010- لون املركبة : ابي�س   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )27376.46( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
       اإخطار عديل

الرقم: 2013/16406 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
 E املخطر اليه: �شتورت بارينجتون هال- بريطاين اجلن�شية العنوان: ابوظبي- منطقة فلل الظفرا- �شارع 

)19( فيال )E/19( رقم )B/2( ت :  0506418911
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )33424 (درهم

نحن يف   �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )33424 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية  املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )92457 -6 - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )هامر ات�س 3- ا�شتي�شن   ( طراز : 2008- لون 

املركبة : برتقايل   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )33424( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
    اإخطار عديل

الرقم: 2013/16400 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
)1( ت:   رق��م  فيال  اجل��م��ريا-  �شارع   - دب��ي  العنوان:  اجلن�شية،  ماليزي  �شربري-  ازوا  ن��وروت  اليه:  املخطر   

0508885691
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )117250 (درهم

نحن يف   �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )117250 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية  املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )H - 91527 - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )بي ام دبليو 760LI - �شالون ( طراز : 

2003- لون املركبة : ابي�س   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )117250( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
       اإخطار عديل

الرقم: 2013/16407 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
 املخطر اليه: جاري دافيد كوبري- بريطاين اجلن�شية، العنوان: دبي- �شارع رقم )2( ارابيان ران�شز- جانب 

القرية العاملية- فيال رقم )9( ت:0502980579  
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )42370.38 (درهم

نحن يف   �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
املتعلقة  ال�شهرية   التاخر يف �شداد الق�شاط  مبلغ وقدره )42370.38 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة 
بعقد متويل ال�شيارة رقم )J - 26320 - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )ني�شان انيفينتي - ا�شتي�شن   ( طراز 

: 2008- لون املركبة : ف�شي   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )42370.38( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
اإخطار عديل  

الرقم: 2013/16409 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
مدر�شة  جانب  الرب�شاء-  �شارع   - دب��ي  العنوان:  اجلن�شية،  بريطاين  بولرت-  انثوين  نيجل  اليه:  املخطر   

املواكب- بر�شا جاردينز- فيال رقم )19( ت:  0559437263
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )99792.40 (درهم

نحن يف   �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
املتعلقة  ال�شهرية   التاخر يف �شداد الق�شاط  مبلغ وقدره )99792.40 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة 
بعقد متويل ال�شيارة رقم )C - 80869 - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )فولك�س واجن جولف- �شالون(   

طراز : 2011- لون املركبة : ا�شود   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )99792.40( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
    اإخطار عديل

الرقم: 2013/16405 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
 املخطر اليه: علي ق�شاميه- كندي اجلن�شية، العنوان: دبي- موتور �شيتي- بناية رقم )2( �شقة رقم )301(  

 0504414739
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )68681.68 (درهم

نحن يف   �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
املتعلقة  ال�شهرية   التاخر يف �شداد الق�شاط  مبلغ وقدره )68681.68 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة 
ا�شتي�شن(   I - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )ميت�شوبي�شي باجريو-  ال�شيارة رقم )24854 -  بعقد متويل 

طراز : 2011- لون املركبة : ذهبي   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )68681.68( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
  اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 اىل املنفذ �شدها: اودما انرتنا�شيونال خلدمات التنظيف وال�شباغ
 - �س.ذ.م.م   مبا ان طالبي التنفيذ اقامواالتنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه، وذلك
 للزامك ب�شداد املبالغ املو�شحه به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان
 املحكمة �شتتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2012/1730 تنفيذ عمايل
2012/1734 تنفيذ عمايل 
2012/1733 تنفيذ عمايل 
2012/1723 تنفيذ عمايل 
2012/1731 تنفيذ عمايل 
2012/1729 تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4
5
6

اجلهة طالبة التنفيذ
ا�شدول مريزا �شبحان

حممد حمي  الدين عبداملنان
فريوز هوولدار هتام هوولدار

دليم هوولدير �شاندميا هوولدير
ابراهيم خليل عبدال�شمد هولدر

اقبال جميد �شيخ 

ر�شم املحكمة
604 درهم
 604 درهم
604 درهم
604 درهم
604 درهم
604 درهم

املبلغ املنفذ به
 9560 درهم
 9560 درهم
9560 درهم
9560 درهم
9560 درهم
9560 درهم

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
     اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/912  عقاري كلي            
احمد  ع��ق��ارات  موؤ�ش�شة  م��ال��ك  ال��ع��ط��ار  اح��م��دع��ب��دال��رح��ي��م   -  1  / عليه  امل��دع��ى  اىل 
 ( للتمويل  امالك  /�شركة  املدعي  ان  القامة مبا  العطار جمهول حمل  عبدالرحيم 
�س م ع ( وميثله: عبدالرحمن حممد عي�شى جمعة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الرق��ام  حتت  التحكيمية  ال��دع��اوي  يف  ال�شادر  املحكم  حكم  على  بالت�شديق  املطالبة 
)2010/412 و )2010/245( و )2010/252(  وال�شادر من مركز دبي التحكيم الدويل 
وحتميل املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف وبدل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/11/10 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.A.8 لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
    اإخطار عديل

الرقم: 2013/16403 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
مقابل  الفي�شل  �شارع  ال�شارقة-  العنوان:  اجلن�شية،  عبدالفتاح-م�شري  ح�شن  �شعبان  �شاهر  اليه:  املخطر   

الدفاع املدين املويلح- فيال اخلطري ت: 0508223813
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )32205 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )32205 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية  املتعلقة بعقد 
متويل ال�شيارة رقم )J - 80597 - دبي  / خ�شو�شي( من  نوع )ني�شان مورانو- ا�شتي�شن ( طراز : 2006- 

لون املركبة : ذهبي   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )32205( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
     اإخطار عديل

الرقم: 2013/16402 اليوم: الثالثاء  2013/9/17
ميني  ردم���ان/  خالد  خلدون  ال�شيد/  وميثله  للتمويل  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  �شركة   : املخطر   

اجلن�شية، العنوان: را�س اخليمة ، كورني�س القوا�شم /ت: 0502602935
م��ن حياة  ب��ق��رب  دي���رة-  دب���ي-  ال��ع��ن��وان:  ه��ن��دي اجلن�شية-  �شريف حم��م��د-  م���ريان  �شريف  ال��ي��ه:  املخطر   

ريزيدين�س- بناية املرور- �شقة رقم )406( ت: 0508413086  
املو�سوع: اخطار ب�سداد مبلغ وقدره   )14036 (درهم

نحن يف �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط للتمويل  نوجه هذا الخطار اليكم لتنبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )14036 درهم( قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاخر يف �شداد الق�شاط ال�شهرية  املتعلقة بعقد 
D - دب��ي  / خ�شو�شي( من  نوع )ني�شان �شني 106- �شالون ( ط��راز :  متويل ال�شيارة رقم )38358 - 

2005- لون املركبة : ازرق   واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )14036( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9   
   اعالن بالن�سر

اعالن للح�سور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2013/389 مدين جزئي

العادل  جمموعة  بوكالة   .. النقبي  علي  ب��ن  علي  احمد  امل��دع��ى/را���ش��د  طلب  على  بناء 
اىل  كحله  عبدالعزيز  البنا  ح�شني  القا�شمي  حممد  بن  ع��ادل  املحاميان:  القانونية.. 
املدعى عليه : 1- جمال عبدالرحمن حممد حاجي العنوان: نزيل ال�شجن املركزي برا�س 
اخليمة- هاتف متحرك: 0501623111    انت مكلف باحل�شور امام حمكمة را�س اخلمية 
الربعاء-   : ي��وم   8.30 ال�شاعة   مت��ام  يف  معتمد  وكيل  بوا�شطة  اب��و  �شخ�شيا  البتدائية 
2013/11/13 وعليك انه يف حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحددين فانه 

�شيف�شل يف الدعوى يف غيابك. الدائرة اجلزئية الثانية حرر بتاريخ : 2013/10/31
 امني ال�سر/خالد عبداهلل األ علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10940 بتاريخ 2013/11/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2286   

 املنذرة/  مى للعقارات )�س.ذ.م.م( املنذر اليه: ا�شتياق عوان مالك م�شتاق عوان
 تنبه املنذرة على املنذر اليه بالتايل:  اول: ب�شرورة الوفاء بالقيمة اليجارية امل�شتحقة واملرت�شدة عليه 
مبلغ وقدره )30.000.00 /ثالثون الف درهم م�شتحق  حتى تاريخ انتهاء عقد اليجار اخلا�س باملكتب رقم 
تاريخ  حتى  وذلك  اليجارية  القيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بال�شافة   )2014/2/15( بتاريخ  احلا�شل   )401(
تاريخ ن�شر هذا الن��ذار. ثانيا: اخالء  املوؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من  الفعلي للعني  الخ��الء 
املكتب رقم )401( حمل عقد اليجار والكائن مبنطقة النهدة املقامة على قطعة الر�س رقم )231-219( 
وال�شواغل وال�شخا�س وذلك باحلالة  العيوب  للمنذرة خاليا من  وت�شليمه  دبي  النهدة )1(  ب�شارع عمان- 
التي كان عليها وقت ال�شتالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا الن��ذار. ثالثا: �شداد كافة فواتري اخلدمات 
من كهرباء ومياه وغاز واية �شرائب ور�شوم حكومية اخرى تكون م�شتحقة على العني حتى تاريخ الخالء 
ال�شيك  املوؤجرة. رابعا: �شداد مبلغ وقدره )1.000.00 الف  درهم ( وذلك عن غرامة رجوع  الفعلي للعني 
وذلك طبقا للبند رقم )13( من �شروط عقد اليجار. . وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اعالنكم 
بهذا النذار وال �شوف ت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة ل�شرتداد حقوقها طرفكم 
مبا يف ذلك املطالبة بال�شداد والخالء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية وذلك مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى تاه املنذر اليه.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1895 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  حنيف  حممد  الدين  �شالح  مدعي/ 
جمال باري�س ملقاولت  تركيب وحدات التكييف اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ جمال باري�س ملقاولت  تركيب 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية:  التكييف  وحدات 
 2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
املحكمة  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/10/2
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
       اعادة     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2203 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

غ�شن  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدالبا�شط  عبدالغني  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الورد 
عمالية املطلوب اعالنه/  غ�شن الورد للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/11/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1008 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة انتريكو للديكور ذ.م.م اجلن�شية: المارات   املنفذ �شده : 
�شركة فريوز للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  
�شركة فريوز للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/525 جت جز- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/11/12 موعدا 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1965 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ عبدول حميد نامروز خان اجلن�شية: باك�شتان   املنفذ �شده : 
اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   املطلوب 
اعالنه:  اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2013/62 عم كل-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/11 املوافق 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1084 جت جز- م ت-ب- اأظ

هدايت  بابر  عبدالقيوم  بوكالة  والزجاج  لالأملونيوم  الحمر  النجم  مدعي/ 
ال�شطالوي  احمد  عبدالفتاح  حلمي  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  اهلل 
درهم      70000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  م�شر   اجلن�شية: 
م�شر      اجلن�شية:  ال�شطالوي  احمد  عبدالفتاح  حلمي  اعالنه/  املطلوب 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/18 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/11/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1302 جت جز- م ت-ب- اأظ

عبدالدامي  حممد  حماده  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  ال�شاهني  مدعي/ 
الظاهري اجلن�شية:  المارات مدعي عليه: مرمي حممد خليفة  اجلن�شية: 
املطلوب  درهم    68600 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   
اعالنه/ مرمي حممد خليفة الظاهري اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/13 املوافق 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1303 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ ال�شاهني لتاجري ال�شيارات بوكالة حماده حممد عبدالدامي اجلن�شية: 
المارات مدعي عليه: دافيد بوند اجلن�شية: بريطانيا   مو�شوع الدعوى: 
اجلن�شية:  بوند  دافيد  اعالنه/  املطلوب  درهم    9570 مببلغ  مالية  مطالبة 
بريطانيا عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/11/13 موعدا لنظر  املحكمة يوم الربعاء 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - 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 القل. �شدر بتاريخ  2013/11/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1266 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ فوؤاد �شامل دروي�س  اجلن�شية: فل�شطني مدعي عليه: ورثة حم�شان 
اخراج  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ال�شيعري  الرب�شي  �شالح 
ورثة  اعالنه/  املطلوب  اخر   �شريك  وادخال  تارية  رخ�شة  من  �شريك 
حم�شان �شالح الرب�شي ال�شيعري اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/11/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  اأ�شاد معايل 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر 
ال��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
 ”2013 “المارات  �شنة   17 حتت  للنا�شئني 
بالقيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
خا�شة  وب�شفة  الم����ارات  يف  للريا�شة  لدعمه 

ا�شت�شافة الدولة لهذه البطولة.
كما اأ�شاد معاليه بدعم الفريق اول �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د ابوظبي  حم��م��د ب��ن زاي���د ال 
و�شمو  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
الأمن  نهيان م�شت�شار  اآل  زايد  ال�شيخ هزاع بن 
الوطني الرئي�س الفخري لحتاد كرة القدم ملا 

بذله من جهد كبري لجناح هذه البطولة.
م�شاء  معاليه  األقاها  التي  الكلمة  يف  ذلك  جاء 
البحر  ب���اب  ف��ريم��ون��ت  ف��ن��دق  الول يف  اأم�����س 
نظمته  ال��ذي  والع�شاء  ال�شتقبال  حفل  خ��الل 
اللجنة املحلية املنظمة بح�شور ال�شيد جوزيف 
ال��دويل لكرة القدم فيفا  بالتر رئي�س الحت��اد 
وع���دد م��ن ك��ب��ار امل�شئولني يف الحت���اد ال��دويل 

مب���ن ف��ي��ه��م الم����ري ع��ل��ي ب���ن احل�����ش��ني رئي�س 
ال�شيخ  ا�شافة اىل  القدم  الحتاد الردين لكرة 
�شخبوط بن نهيان ال نهيان و روؤ�شاء الحتادات 
اللجنة  اع�شاء  وك��اف��ة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اخلليجية 

املحلية وال�شيوف.
ال نهيان  ال�شيخ نهيان بن مبارك  وب��داأ معايل 
�شاجلريو  وال�شيد  ب��الت��ر  بال�شيد  بالرتحيب 
واع�شاء اللجنة املنظمة للفيفا الذين ح�شروا 
م��ع ب��ق��ي��ة ���ش��ي��وف ال���دول���ة مل�����ش��اه��دة امل��ب��اري��ات 
للنا�شئني حتت  العامل  كاأ�س  اخلتامية لبطولة 
17 �شنة ..معربا عن ثقته باأن �شيوف المارات 
من م�شوؤولني عامليني ولعبني ريا�شيني حتت 
17 �شنة ق�شوا ف��رتة طيبة يف رب��وع الم��ارات 
 15 من  امتدت  التي  البطولة  اأثناء  امل�شيافة 
الم��ارات  ان  اليوم اجلمعة م�شيفا  اىل  اكتوبر 
تتقا�شم معهم قيادة و�شعبا متعة هذه البطولة. 
لقيادتهم  يكنون  الماراتيني  ان  معاليه  واأك��د 
الر�شيدة كل الوفاء والمتنان والتقدير لدعمها 
ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة لن����ه ي��ع��ك�����س اه��ت��م��ام ال���دول���ة 
بالتناف�س  وال��ت��زام��ه��ا  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ب���الجن���ازات 

الفريق  ب��روح  والعمل  اجل��ودة  وبقيم  ال�شريف 
ال���واح���د وف��ه��م الخ����ر .. ك��م��ا ح��ي��ا ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
بلدانهم  ا�شم  لريفعوا  املباريات  خا�شوا  الذين 
يف �شماء الريا�شة ..م�شريا اىل ان كل بلد من 
اجل  م��ن  تعمل  البطولة  يف  امل�شاركة  ال��ب��ل��دان 
والريا�شة  التعليم  تقدم جمتمعها يف جمالت 

والقت�شاد والدارة وغريها.
واأ�شاف معاليه ان الكل يتناف�شون وان اجلميع 
اجل  م��ن  يعملون  عامليني  م��واط��ن��ني  اأ�شبحوا 
ال�����ش��الم وال��ع��دل وال��ت��ع��اون ال���دويل وم��ن اجل 
التفاهم وت�شكيل عامل يقوم على ا�شا�س احرتام 

عادات ومعتقدات الخرين ..
موؤكدا ان قوانني اللعبة تقود ال�شلوك وتنظمه 
ك��م��ا ان روح ال��ل��ع��ب��ة ي��رف��ع م���ن م�����ش��ت��وى ه��ذا 
ويلعبون  يت�شافحون  فاملتناف�شون  ال�����ش��ل��وك 
بندية �شريفة ويحلمون مع حمبي اللعبة بعامل 

اف�شل.
الهولنديني  امل��وؤرخ��ني  اح��د  مقولة  اىل  واأ���ش��ار 
اللعب بالتعليم والعك�س بالعك�س  ارتباط  حول 
الثقافة  لتطوير  ج��دا  مهم  اللعب  ان  يعني  ما 

هذه  الفيفا  م��ع  حققنا  اننا  ..وق���ال  الن�شانية 
للنا�شئني  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  باقامة  املقولة 
من  ك��ث��ريا  ثقافتنا  وا���ش��ت��ف��ادت  17�شنة  حت��ت 

ذلك.
وا�شاف اإننا ندين بهذا النجاح اىل ال�شيد بالتر 
واىل اللجنتني التنظيميتني للفيفا ولالمارات 
البطولة”  ه��ذه  ���ش��ارك��ت يف  ال��ت��ي  ال��ف��رق  واىل 
وم�شرورة  الم��ارات ممتنة  ان  معاليه  ..موؤكدا 
م��ن ه���ذا ال��ن��ج��اح والجن����از ال��ك��ب��ري ..وق����ال ان 
الم��ارات فخورة بتنظيم هذه البطولة يف �شت 
م��ن م���دن ال��دول��ة ح��ي��ث ل��ع��ب يف ان��دي��ت��ه��ا 23 
فريقا من خمتلف دول العامل ا�شافة اىل فريق 

منتخب المارات للنا�شئني حتت 17.
ووج����ه م��ع��ال��ي��ه يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ال�����ش��ك��ر ب��ه��ذه 
املنا�شبة اىل كل اع�شاء اللجنة الوطنية املنظمة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة مل���ا ق���ام���وا ب���ه م���ن ح�����ش��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م 
والع��داد واخ��راج البطولة بال�شكل الذي يليق 
ب���الم���ارات ام���ام دول ال��ع��امل. ب��ع��د ذل���ك القى 
على  ب��الم��ارات  فيها  اأ���ش��اد  كلمة  بالتر  ال�شيد 
تنظيمها البطولة واجناحها وح�شن ا�شت�شافة 

ال�شيخ  معايل  من  وطلب  امل�شاركة  ال��وف��ود  كل 
ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك ال ن��ه��ي��ان ن��ق��ل حت��ي��ات��ه اىل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة واىل اخ��وان��ه 
اأ�شحاب ال�شمو حكام المارات ملا قدموه جميعا 
من اج��ل اجن��اح البطولة ..وق���ال اوج��ه ال�شكر 
اىل المارات قيادة وحكومة و�شعبا لجناز هذه 
املنظمة  الوطنية  اللجنة  ا�شكر  كما  البطولة 

للبطولة وكل من �شاهم يف اجناحها.
وا����ش���اف ال��ف��ي��ف��ا ف���خ���ورة ب����الم����ارات وب��ف��ري��ق 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني ف��ي��ه��ا ان��ه��ا ر���ش��ال��ة ام���ل ر���ش��ال��ة اىل 
التلفزيونات  نقلت  حيث  العامل  ح��ول  اجلميع 
دول����ة الم�������ارات اىل ك���ل امل�����ش��اه��دي��ن وحم��ب��ي 
الم��ارات من  القدم وعرفتهم مبا حققته  كرة 

اجنازات.
كما رحب بروؤ�شاء و وفود الحت��ادت اخلليجية 
ال��ذي��ن ح�����ش��روا احل��ف��ل ..م�����ش��ريا ك��ذل��ك اىل 
وج����ود ع���دد م���ن م�����ش��ئ��ويل ال��ف��ي��ف��ا ف��ي��ه و�شكر 
ال�شتة وخا�شة  الدولة  ك��ان يف مالعب  كل من 
خالل  ا�شتطاعوا  ال��ذي��ن  النا�شئني  ال��الع��ب��ني 
كل مباريات البطولة تقدمي كل ماعندهم من 

مهارات وتقنيات.
وحت���دث ع��ن فل�شفة ك��رة ال��ق��دم م��وؤك��دا ان ما 
يف  والل��ت��ق��اء  التوا�شل  ه��و  ال��ع��امل  اليه  يحتاج 
جو من ال�شالم والخاء وهو ما حتققه بطولت 
ال���ك���رة اق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا و����ش���رب م��ث��ال ل��ذل��ك 
الفيفا  ا�شتطاعت  حيث  ي��وم��ني  قبل  م��اح��دث 
ان ت��م��ع لول م���رة ف��ري��ق��ي ق��رب���س ال��رتك��ي 

واليوناين ليلعبا معا.
اول خطوة نحو مزيد  بانه  الم��ر  وو�شف هذا 

من التعاون واللتقاء ..
م�����ش��ريا اىل ان ب��ط��ولت ك���رة ال��ق��دم مي��ك��ن ان 
تعمل ال��ك��ث��ري ل��ت��ح��ري��ك الم����ور امل��ت��وق��ف��ة بني 
والع���رتاف  للم�شتقبل  النا�س  واع���داد  ال���دول 
بنظامها املتمثل يف احرتام الخر وقبول مبداأ 

الربح واخل�شارة.
بعد ذلك تبادل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
ال ن��ه��ي��ان وال�����ش��ي��د ب��الت��ر ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة 
الع�شاء  م��اأدب��ة  وان��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع اىل  وال�����دروع 
احلي  والر�شم  املبا�شرة  املو�شيقى  ان��غ��ام  و�شط 

ملدينة ابوظبي.

اإىل  ج��اء  وال���ذي  ن��وب��و  ال��ع��امل��ي  ال�شيف  ا�شتفاد 
لالإحتفال  دب���ي  يف  النخلة  اأت��الن��ت�����س  منتجع 
نوبو يف  ان�شاء مطعم  بال�شنوية اخلام�شة على 
للجولف  اأتالنت�س  �شفري  ن�شائح  من  املنتجع، 
خالل  �شجوهومل  ج��وي��ل  امل��ح��رتف  ال�شويدي 
اإىل  ال�شباق  مناف�شة  الثانية  الن�شخة  فعاليات 
اأتالنت�س ال�شنوية التي تنعقد يف ملعب اإل�س يف 

مدينة دبي الريا�شية. 
العاملية  اأي��ام من بطولة موانئ دبي   10 وقبل 

للجولف، عقدت مناف�شة ال�شباق اإىل اأتالنت�س 
رفيعي  ���ش��ي��وف  م��ن  م�����ش��ارك��ة  تت�شمن  وال��ت��ي 
امل�شتوى يتناف�شون للح�شول على جوائز قيمة 
بطولة  يف   Pro-Am ل���  م��ك��ان  �شمنها  م��ن 
موانىء دبي العاملية للجولف واإقامة فاخرة يف 
منتجع اأتالنت�س النخلة يف دبي وللفائز الأول 
ف��وزا من �شربة واح��دة �شيح�شل  ال��ذي يحرز 
 BMW 3 Series GT ����ش���ي���ارة  ع��ل��ى 
امليكانيكي  العربي  اخلليج  مركز  م��ن  مقدمة 

اأت��الن��ت�����س ج��دد عقد  اأن  ي��ذك��ر    .AGMC
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  لبطولة  ب�شفته  رع��اي��ت��ه 
60 لعب  اأبرز  للجولف با�شتعداده لحت�شان 
الأوروب���ي  ال���دوري  البطولة، �شمن ج��ولت  يف 
جوائزها  قيمة  ت�شل  والتي  دبي،  اإىل  وال�شباق 
املالية اإىل 8 ماليني دولر اأمريكي. وحتت�شن 
دب���ي امل�����ش��اب��ق��ة ب���ني ي��وم��ي اخل��م��ي�����س 14 اإىل 
اأر���س ملعب  2013 على  17 نوفمرب  الأح��د 

جممع عقارات جمريا للجولف.

نهيان بن مبارك ي�شيد بدعم قيادة الدولة 
ملونديال النا�شئني لكرة القدم 

�شفري اأتالنت�س للجولف ال�شويدي جويل �شجوهومل 
يقدم ن�شائحه لل�شيف العاملي نوبو

بطولـــة مدر�شــــة غلينـــــغ اأبوظـبــــي ل�شركات 
البتــــــرول تقــــــام اليـــــــوم 

انطالقا من حر�شها على تفعيل 
ال��ت��وا���ش��ل ب���ني امل��در���ش��ة واأول���ي���اء 
امل�شاهمة  واجلهات  الطالب  اأم��ور 
ومل��زي��د من   ، ال��رتب��وي  التفوق  يف 
التوا�شل املثمر مع �شائر موؤ�ش�شات 
اأدنوك ومتا�شيا مع روؤيتها والعمل 
ال�شليم  )العقل  اإن  القائل  باملثل 
تنظم مدر�شة  ال�شليم(  يف اجل�شم 
غ��ل��ي��ن��غ يف اأب���وظ���ب���ي اع���ت���ب���ارا من 
العا�شرة من �شباح اليوم مبالعبها 
يف  ال��راب��ع��ة  بطولتها  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اأرب��ع��ة فرق  ال��ق��دم مب�شاركة  ك��رة 

�شركات  جمموعة  ف��رق  يف  ممثلة 
برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( 
وه����ي ج��ا���ش��ك��و ح���ام���ل ال��ل��ق��ب يف 
ال��ب��ط��ول��ت��ني الأخ���ريت���ني وت��ك��ري��ر 
الأويل  ال���ب���ط���ول���ة  ل���ق���ب  ح����ام����ل 
التي  بجانب فريق مدر�شة غلينغ 
العاملني  اأب��ن��اء  من  العديد  ت�شم 
اأكملت  ال��ب��رتول وق��د  ���ش��رك��ات  يف 
الرتتيبات  كافه  املنظمة  اللجنة 
تختتم  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  لإجن������اح 
ظ��ه��ر ال��ي��وم و���ش��ط اه��ت��م��ام كبري 
ح�شلت  ب��ع��دم��ا  م��ث��ري  وت��ن��اف�����س 

الأول  امل��رك��ز  على  جا�شكو  �شركة 
مبجموعتها  املا�شية  البطولة  يف 
من الالعبني املخ�شرمني وي�شتد 
بقيادة  اأدن��وك  فريق  التحدي من 
لع���ب ال���وح���دة امل��خ�����ش��رم حممد 
�شند القبي�شي ،ويقود تكرير الذي 
ي�����ش��ع��ى ل����ش���رتداد ال��ل��ق��ب حممد 

التي  غلينغ  مدر�شة  ب�شار،وت�شم 
ح����ازت ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��الء 
دروي�������س م�����ش��وؤول ق�����ش��م ال��رتب��ي��ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يف م��در���ش��ة غ��ل��ي��ن��غ..

وي���ت���ن���اول اجل��م��ي��ع ال���غ���داء عقب 
من  ملزيد  الواحد  اليوم  مهرجان 

التوا�شل والتعاون. 

اك���د ج��وزي��ف ب��الت��ر رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم 
ف��ي��ف��ااأن الإم�����ارات وك��ع��ادت��ه��ا جن��ح��ت وب��ام��ت��ي��از يف تنظيم 
كاأ�س العامل للنا�شئني التي اختتمت ام�س ..م�شريا اإىل ان 
التنظيم املتميز من الإمارات يف مونديال النا�شئني يعك�س 
تعرف  ان��ه  وق��ال  البطولت.  من  مزيد  تنظيم  يف  رغبتها 
خالل لقائه معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  املجتمع  تنمية  و  وال�شباب  الثقافة 
لتنظيم  تواقة  الإم���ارات  اأن  كم  للنا�شئني  العامل  لبطولة 

ا�شت�شافت مونديال  ان  �شبقت  البطولت حيث  مزيد من 
ال�شباب وهي مهتمة باقامة بطولة كرة قدم للن�شاء ..كما 
اأن هناك رغبة يف ا�شت�شافة جزء من كاأ�س العامل ..وقال 
ال�شوي�شري جوزيف  انتظار دوركم جمددا. وك�شف  عليكم 
عدد  ا�شت�شافة  يف  الإيرانيني  امل�شوؤولني  رغبة  عن  بالتر 
من مباريات بطولة كاأ�س العامل 2022 والتي ت�شت�شيفها 
قطر واإذا ما كانت هناك خطوة من قبل الفيفا يف توزيع 
ع���دد م��ن امل��ب��اري��ات ع��ل��ى ب��ل��دان اخل��ل��ي��ج امل���ج���اورة لإي���ران 

كروية.  تكون  اأن  قبل  �شيا�شية  م�شاأله  هذه  اأن  ..مو�شحا 
واأو�شح بالتر خالل ح�شوره املوؤمتر ال�شحفي على هام�س 
مونديال  اإن  ام�����س  النا�شئني  مل��ون��دي��ال  النهائية  امل��ب��اراة 
التي  امل�شاورات  واإن  نهائي  ب�شكل  قطر  يف  �شيقام   2022
لتكون  اإقامتها  موعد  حتريك  فقط  تتعلق  حاليا  ت��رى 
يف  تنح�شر  امل��ق��رتح��ة  امل��واع��ي��د  واأن  ال�شتاء  ف�شل  خ��الل 
�شهري دي�شمرب اأو نوفمرب اأما يناير ف�شيكون من ال�شعب 

اإقامته خالله.

بالتر: الإمارات جنحت وبامتياز يف تنظيم 
بطولة العامل للنا�شئني لكرة القدم

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/509 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ تاج ال�شالم امدى �شاه عامل اجلن�شية: بنغالدي�س   املنفذ �شده 
: عبداهلل عبدالعزيز للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات    املطلوب اعالنه: 
عبداهلل عبدالعزيز للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1805
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 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

فقدان �سهادة ا�سهم
القاب�شة  العاملية  �شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادة  فقدت 
ل����زراع����ة الأ����ش���م���اك ��������س.م.ع )اأ����ش���م���اك( ب��ا���ش��م ال�����ش��ي��خ 
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 100.000 ال����ش���ه���م  ع�����دد   ASMAK1731446
الأرق���ام  على  الت�����ش��ال   عليها  يعرث  ي��رج��ى مم��ن  �شهم 
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فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و/ ���ش��ي��خ��و 
م����ون ���ش��ت��ي��ف��ني - ه��ن��دي 
�شفره  -ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
    )3261271( رق��������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 
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فقدان جواز �سفرت
فيلموروغان  املدعو/  فقد 
ري��ن��ج��ات��ات��ان ري��ن��ج��ان��ات��ان  
-ج��واز  اجلن�شية  هندي   -
�شفره  رقم )5007985( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 
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فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ك�����ام�����ران 
ع��ل��ي ب��ال��و���س ع��ل��ي اك����رب   - 
-ج��واز  اجلن�شية  باك�شتاين 
�شفره  رقم )3760121( 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة او 
م�شكوراً.  باك�شتان  ال�شفارة 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ �شكوفه حاجي 
م������وؤم������ن- اف���غ���ان�������ش���ت���اين 
اجل���ن�������ش���ة- ج������واز ���ش��ف��ره 
من  �شادر   302998 رقم 
اف���غ���ان�������ش���ت���ان  م����ن ي��ج��ده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
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•• دبي-الفجر: 

اإىل  لالن�شمام  كيلي  �شني  الإيرلندي  الدراجات  بطل  ي�شتعد 
 92 2000 دراج للم�شاركة يف حتدي �شبين�س دبي  اأكرث من 
للدراجات الهوائية ال�شهر القادم، ويزخر �شجل كيلي بالعديد 
امل��راك��ز الع�شرة  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن الإجن�����ازات، حيث جن��ح يف 
الأوىل ثالث مرات يف �شباق تور دو فران�س الدويل للدراجات 
وقد  عاماً،   17 اإىل  امتدت  التي  الحرتافية  م�شريته  خ��الل 
اأعرب منظمو حتدي �شبين�س دبي 92 للدراجات عن �شعادتهم 
مب�شاركة جنم عاملي بهذا احلجم يف احلدث، الذي ينطلق يف 

�شوارع دبي يف 13 دي�شمرب.
�شائق  �شني  يعد  ال��ت��ح��دي:   م��دي��ر  ه��وي��زون،  �شتيوارت  وق���ال 
املزمعة  وم�شاركته  وا���ش��ع،  ب��اح��رتام  ويحظى  ن��اج��ح،  درج���ات 
وت�شلط  اأهميتة،  م��دى  تعك�س   ، للحدث  ك��ب��رياً  ام��ت��ي��ازاً  تعد 
ال�شوء على التطور الذي طراأ عليه منذ انطالقته الأوىل يف 

 .2010
يذكر اأن كيلي كان من اأجنح �شائقي الدراجات يف الطرقات يف 
الثمانينات، ويعد من اأف�شل الدراجني التقليديني يف العامل، 
ح��ي��ث دخ���ل ع���امل الح�����رتاف يف 1977 ح��ت��ى اع��ت��زال��ه ع��ام 

1994، وفاز يف 193 �شباقاً للمحرتفني، مثل �شباق » باري�س 
- ني�س« الذي انتزع جائزته على مدى 7 اأعوام متتالية، وكاأ�س 

العامل للطرقات يو �شي اآي يف 1989. 
وم���ن الإجن������ازات امل��ل��ف��ت��ة ال��ت��ي حققها ك��ي��ل��ي، ح�����ش��ول��ه على 
برونزيتي بطولة العامل ل�شباق الطرقات يف 1982 و 1982، 
مواطنه  ف��از  بينما   ،1987 يف  اخلام�س  املركز  اإىل  وو�شوله 

�شتيفن روت�شي يف ذات العام بذهبية �شباق تور دو فران�س.
يزخر  �شخ�شية  جانب  اإىل  الدراجة  قيادة  اإن  هويزون:  وق��ال 
غاية يف  اأم���راً  يعد  الريا�شة  ه��ذه  ب��اإجن��ازات كبرية يف  �شجلها 
اإلهام  م�شدر  يعد  التحدي  يف  اإلينا  �شني  فان�شمام  ال��روع��ة، 
للكثريين، حيث بداأت قيادة الدراجات تاأخذ مكانتها كريا�شة 
احلفاظ  بغية  تعزيزها  ه��و  اإل��ي��ه  ن�شعى  وم��ا  دب���ي،  يف  �شعبية 
وهذا  اآم��ن،  نحو  على  بها  وال�شتمتاع  واللياقة،  ال�شحة  على 
الذي  الن�شاط  خ��الل  من  كيلي  �شني  تعزيزه  اإىل  يحر�س  ما 
واأنا  ال��دراج��ات،  رك��وب  النا�س على ممار�شة  لت�شجيع  به  يقوم 
�شيحظيان  ب��ه  حتيط  التي  واحلما�شة  احل��دث  اأن  يقني  على 
باإعجابه.   يقام حتدي �شبين�س دبي 92 للدراجات بدعم من 
جمل�س دبي الريا�شي وهيئة الطرق واملوا�شالت، ورعاية كل 
الإذاعية،   92 دراج��ات ريفولو�شن وحمطة دبي  �شبين�س،  من 
للدراجات  فّعالية  كاأكرب  مكانته  تر�شيخ  احل��دث يف  ب��داأ  حيث 

الهوائية يف الإمارات للعام.

ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  ينظم 
العا�شمة  كورني�س  مقابل  اليوم  واليخوت 
�شباق اأبوظبي للقوارب ال�شراعية املحلية فئة 
43 قدما وو�شل عدد امل�شاركني يف ال�شباق 
على  يتناف�شون  بحار   1500 الأم�س  حتى 
من 85 حممال بواقع 15 نوخذة على كل 

حممل.
كان ال�شباق الأخري لذات الفئة من القوارب 
ق��د حمل ا���ش��م  اأب���و الأب��ي�����س  وف���از باملراكز 
�شمو  ملالكه  م��اري��ن  دمل��ا  فيه  الأوىل  الع�شرة 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بقيادة النوخذة 
لفرج  واأطل�س  الرميثي  �شامل  �شعيد  اأحمد 
اأحمد  ال��ن��وخ��ذة  وق��ي��ادة  املحريبي  ب��ن بطي 
را�شد ال�شويدي والترب لرا�شد حممد را�شد 
بن  خلفان  �شهيل  خلفان  بقيادة  غ��دي��ر  ب��ن 
دب���ا����س امل���ه���ريي وم��ق�����ش�����س مل��ع��ايل م�شبح 
را�شد  حممد  خالد  وق��ي��ادة  الفال�شي  را�شد 
املري  ثاين  عابد  و�شاهني خلليفة  الرميثي 
وق��ي��ادة خليفة ع��اب��د ث���اين امل���ري وال��ق��ف��اي 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  ل�شمو 

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
وبرج  الطاير  �شعيد  عبيد  وقيادة  الريا�شي 
العرب ملاله وقائده عارف �شيف الزيف ووايف 
بطي  خلف  وق��ي��ادة  الغ�شي�س  م�شبح  لبطي 
م�شبح الغ�شي�س واإنذار ل�شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم وقيادة �شعيد 
�شيف  وقائده  ملالكه  وهياف  الطاير  حممد 
�شباق  ومي��ث��ل  الرميثي.  م��ي��زر  ب��ن  علي  ب��ن 
43 قدما اأهمية خا�شة لدى نادي اأبوظبي 
للريا�شات ال�شراعية واليخوت وهي القيمة 
التي تكت�شبها تلك الفئة بالإ�شافة لفئة 60 

قدما من موروثها التاريخي. 
واملحامل  ال�شراعية  املراكب  �شباقات  وتعد 
ل��� 60 ق��دم��ا و43 ق��دم��ا ع��ام��ال م��ه��م��ا يف 
وتاأ�شيل  وتر�شيخ  الأجيال  عالقات  توطيد 
موروث املا�شي عرب هذه الريا�شة و�شال�شة 
انتقالها من جيل اإىل اآخر . وميثل املزج بني 
اأهم الأ�شباب  ال��رتاث والريا�شة واح��دا من 
ال��ت��ي ارت���ق���ت ب��ه��ذه ال��ب��ط��ول��ة وع�����ززت من 
وحتت�شن  املت�شابقني.  بني  �شعبيتها  انت�شار 
خمتلف اإم����ارات ال��دول��ة اأك���رث م��ن 1000 

 60 بني  مقا�شاتها  ت��رتاوح  �شراعي  مركب 
على  اأبناوؤها  يعمل  حيث  قدما  و43  قدما 
الهتمام الكبري بالقوارب ال�شراعية واإحياء 
دورها يف احلياة. كانت اللجنة الفنية برئا�شة 
ماجد عتيق املهريي املدير التنفيذي لنادي 
قد  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي 
ال�شري  وخ��ط  ال�شباق  تفا�شيل  ا�شتعر�شت 
وال���ل���وائ���ح امل��ن��ظ��م��ة ل���ه وال���ت���ي اأع��ل��م��ت بها 
امل�شاركني �شعيا اإىل �شباق يج�شد ما حققته 
اأكملت  كما  تطور  من  البحرية  الريا�شات 
اللجنة املنظمة ا�شتعداداتها لل�شباق واتفقت 
م��ع اجل��ه��ات امل��ع��اون��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا جهاز 
�شباق  اأج��ل  م��ن  وال�شواحل  املن�شاآت  حماية 
فح�س  على  الفنية  اللجنة  واأك���دت  مثايل. 
ال�شباق  ب��ن��ه��اي��ة  الأوىل  ال��ع�����ش��رة  ال���ق���وارب 
حتى تعرف من خالل الفح�س الفني مدى 
مطابقة هذه القوارب للموا�شفات وطالبت 
التجمع  مب��وع��د  الل��ت��زام  ال��ب��ح��ارة  اللجنة 
وحددت نقطة التجمع يف جزيرة ال�شعديات 
خ���ل���ف ال����ب����وي����ات وذل������ك ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة 
النطالقة. كانت اللجنة الفنية بالنادي قد 

ابتكرت عددا من الإجراءات �شعيا اإىل تكافوؤ 
الفر�س بني جميع املحامل امل�شاركة وبداأت 
املا�شي ويف مقدمتها  ال�شباق  تطبيقها منذ 

عملية الفح�س الفني للقوارب امل�شاركة. 
التنفيذي  املدير  املهريي  واأك��د ماجد عتيق 
ل���ن���ادي اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ات ال�����ش��راع��ي��ة 
ال��ن��ادي حتقق جناحا  اأج��ن��دة  اأن  وال��ي��خ��وت 
كبريا واأن جمل�س اأبوظبي الريا�شي برئا�شة 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 
رئي�س  والإن�شانية  نهيان لالأعمال اخلريية 
النجاحات  يف  اأ���ش��ي��ال  �شريكا  يعد  املجل�س 
بف�شل م��ا ي��وف��ره م��ن دع��م ورع��اي��ة ملختلف 
اأن�����ش��ط��ة ال����ن����ادي ���ش��اه��م��ت يف ال��ن��ج��اح��ات 
املتالحقة. ونوه اإىل اأن التزام البحارة بلوائح 
ي�����ش��اه��م ه���و الآخ�����ر يف جناحها  ال�����ش��ب��اق��ات 
بتلك  املعنيون  ه��م  البحارة  اأن  منطلق  م��ن 
الفعاليات واأن التزامهم باللوائح والقوانني 
�شمة  بات  ال��ذي  ي�شاهم يف جناحها  املنظمة 
التي  وال�شباقات  البطولت  ملختلف  اأ�شا�شية 

ينظمها النادي .

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

الأومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع��ام  الأم����ني  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  ا�شتقبل 
الأردين  الحت���اد  رئي�س  ع�شكر  عبدالرحمن  البحرينية 
للري�شة الطائرة قي�س خري�شات مبنا�شبة زيارته للمملكة 
على راأ�س وفد منتخب بالده امل�شارك يف بطولة �شتاليت، 
عبداحلليم  الأردين  الحت��اد  رئي�س  نائب  بح�شور  وذل��ك 
ال��ل��ق��اء رح��ب ع�شكر برئي�س الحت��اد  ب��داي��ة  ال��زع��ب��ي. يف 

بلدهم  يف  الإق���ام���ة  ط��ي��ب  لهما  متمنياً  ون��ائ��ب��ه  الأردين 
القوية  التاريخية  بالعالقات  م�شيدا  البحرين،  ال��ث��اين 
الها�شمية  الأردنية  واململكة  البحرين  مملكة  تربط  التي 
ال�شقيقة يف املجالت الريا�شية، موؤكداً اأهمية العمل على 

تطويرها وتنميتها على كافة الأ�شعدة.
املتعلقة  امل�شتجدات  اآخر  الأردين  الوفد  وبحث ع�شكر مع 
بلعبة الري�شة الطائرة يف الوطن العربي وال�شبل الكفيلة 
م�شيداً  وال��ن��م��اء،  ال��ت��ق��دم  م��ن  اأرح����ب  اآف����اق  اإىل  بدفعها 

هذا  يف  الأردين  الحت���اد  يبذلها  ال��ت��ي  الكبرية  باجلهود 
املجال.

ومن جانبه اعرب خري�شان عن بالغ �شكره وتقديره اىل 
ال�شيد عبد الرحمن ع�شكر على م�شاعره الأخوية ال�شادقة 
م�شيدا بالدور الهام الذي تلعبه مملكة البحرين يف دعم 
البحرينية  ب��ال��ق��درات  منوها  ال��ط��ائ��رة،  الري�شة  ريا�شة 
الريا�شية  ال��ب��ط��ولت  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  �شعيد  ع��ل��ى  ال��ك��ب��رية 

العربية بكل اقتدار.

ع�شكــــر ي�شتقبــــل رئيـــــ�س الحتــــــاد الأردنـــــــي 
للري�شة الطـــــــائــــــرة

•• ر�صالة كواالملبور-معتز بكر:

م�شاركة  يختم  اأن  البوم  راع��ي  وليد  البطل  ا�شتطاع 
منتخبنا الوطني للمعاقني من خالل انتزاع برونزية 
مع  املفتوحة  امل�شاركة  وبرونزية  الآ�شيوية  امل�شاركة 
القوة  املفتوحة لرفعات  اآ�شيا  نهاية مناف�شات بطولة 
وال��ت��ي اأ����ش���دل ال�����ش��ت��ار ع��ن��ه��ا ح��ي��ث اإ���ش��ت��ط��اع البطل 
برفع   107 ف��وق  فئة وزن  البوم  راع��ي  وليد  الواعد 
162 كيلوجرام ليت�شدر املركز الأول الإيراين  وزن 
من�شور بيميزاي برفعه وزن 276 كيلو جرام ليكون 
 233 الكوري كيون بي برفعه وزن  و�شيفه الالعب 

كيلوجرام. 
حيث قال: ل ا�شتطيع اأن ا�شف مدى فرحتي الكبرية 
التتويج فلم  اأرى علم دول��ة الم���ارات يف من�شة  وان��ا 
اأكن اأتوقع ح�شويل على امليدالية ولكن اإجناز بطلنا 
مما  بداخلي  احلما�س  اأ�شعل  خمي�س  حممد  الأوملبي 
اإنتزاعي للميادليتني  وانا الآن  كان له بالغ الأثر يف 
التدريبات �شواء كانت  التي ق�شيتها يف  اتذكر الي��ام 
يف المارات اأو من خال ل املع�شكر الذي ق�شيناه قبل 
�شدري  اأثلجت  ق��د  امليدالية  ه��ذه  اأن  كما  البطولة 
بعد فرتة الإعداد امل�شبقة واأ�شاد بالدور الكبري الذي 
قبل  م��ن  ���ش��واء  والإداري  الفني  اجل��ه��از  اإدارة  لعبته 
املعاقني  الإم��ارات لريا�شة  اإحت��اد  اأو من قبل  النادي 
من اأجل اإعدادي بال�شورة التي اأهلتني لتحقيق هذا 
قا�شم  تيتو  الكابن  تعليمات مدربي  اأن  كما  الإجن��از 
كانت دائما اأمامي حني قال يل باأين قادر على حتقيق 

اجناز اإذا ما حتليت بالإرادة وال�شرب.
كما كان لفتاة الإمارات حظ الأداء امل�شرف واإكت�شاب 
النقبي  هيفاء  البطلة  م�شاركة  خ��الل  م��ن  اخل���ربة 
الأول  املركز  اإنتزعت  حيث  كيلوجرام   97 وزن  فئة 
كيلوجرام   128 وزن  برفعها  لني  تزو  تايبيه  لعبة 
برفعها  يان واجن  ال�شينية  الالعبة  لتكون و�شيفتها 
وزن 112 كيلوجرام وجاءت يف املركز الثالث البطلة 
الأردنية ثروة احلجاج برفعها وزن 111 كيلوجرام. 

ت�ست�سيف  العامل  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
الدول امل�ساركة يف حفل ع�ساء

�شرف  على  ع�شاء  حفل  املنظمة  اللجنة  اأق��ام��ت  كما 
اأط��راف  لتبادل  لالعبني  فر�شة  كانت  والتي  الوفود 
القادمة  امل�شاركات  يخ�س  عما  بينهم  فيما  احلديث 
ال�شابقة  الفرتة  عن  الالعبني  م�شتوى  تقدم  ومدى 
واإكت�شابهم اخلربة فيما بينهم حول التدريبات ومدى 
الآ�شيوي  امل�شتوى  على  املعاقني  ريا�شة  يف  التطور 
ترحيبية  بكلمة  احلفل  فقرات  ج��اءت  حيث  والعاملي 
لول  م��اك��ان  ال��ب��ط��ول  اأن جن��اح  م��وؤك��دي��ن  بال�شيوف 
والعامل  اآ�شيا  اأبطال  من  نخبة  ووج��ود  امل�شاركة  قوة 
املراكز  اأ���ش��ح��اب  الالعبني  مهنئني  ال��ق��وة  رف��ع��ات  يف 
واملفتوحة  الآ���ش��ي��وي��ة  امل�����ش��ارك��ات  يف  الأوىل  ال��ث��الث��ة 
واأ�شاروا اأن اخلربة التي اإكت�شبها الالعبني هي اإجناز 
اأ�شحاب  امل�شاركني  الالعبني  جميع  واأن  ذات��ه  بحد 
الزمان  قمر  املنظمة  اللجنة  رئي�س  قام  ثم  اإجن��ازات 
امل�شاركة  بالوفود  اخلا�شة  امل�شاركة  �شهادات  بتوزيع 

ث��م ج��اءت كلمة رئي�س الإحت���اد الآ���ش��ي��وي زي��ن��ال اأب��و 
البطولة  يف  املقدم  بامل�شتوى  فيها  اأ���ش��اد  التي  زاري��ن 
ل��ك��م للم�شاركة  اإع����داد  ال��ب��ط��ول��ة ه��ي خ��ري  اأن  وق���ال 
 2014 دب��ي  �شت�شت�شيفها  وال��ت��ي  ال��ع��امل  بطولة  يف 
موؤكدا باأن دولة الإمارات العربية املتحدة تتمتع بكل 
القوة  لرفعات  ال��ع��امل  بطولة  مثل  تنظيم  مقومات 
وهذا ما اإعتدنا عليه من خالل تنظيمها للعديد من 

البطولت الدولية . 

نقدمه  ــا  م اأقــــل  االإجنـــــاز  االإردة:  فــر�ــســان 
لالإمارات

اأعرب لعبو منتخب الإمارات للمعاقني عن �شعادتهم 
الكبرية باإجناز البطل الأوملبي حممد خمي�س باإحرازه 
براعي  وليد  والبطل  والربونزية  الف�شية  امليدالية 
البوم باإحرازه برونزيتني موؤكدين وجمددين العهد 
القادمة  امل�شاركات  الإ�شتمرار من خالل  والعزم على 
لتحقيق املزيد من الإجنازات لدولة الإمارات والذي 
يعترب رداً للجميل و اأقل ما ميكن اأن يقدموه لوطنهم 
ال��غ��ايل ال��ذي لطاملا اأع��ط��ى ب�شخاء وك��ان ب��ر الأم��ان 
الظروف  كافة  توفري  الريا�شيني من خالل  جلميع 
والإمكانات التي ت�شاعد على الإبداع و التميز ، و قد 
اأعرب وليد عن فخره بتحقيق هذا الإجناز الريا�شي 
اجلديد م�شرياً باأنه �شيوا�شل الإجتهاد حتى ي�شل اإىل 
اأف�شل امل�شتويات ويحقق املزيد من الإجنازات لدولة 
�شعادتها  النقبي  هيفاء  ال��الع��ب��ة  واأب����دت  الإم�����ارات، 
البالغة بالإجناز وقالت اأن الإجناز لنا جميعا ولي�س 
غلة  ل��زي��ادة  الإجن���از  ب��ه��ذا  �شعاده  وكلنا  بعينه  ل��ف��رد 
الإم��ارات من اإجن��ازات فر�شان الإرادة وقالت جمددة 
العهد مب�شاعفة اجلهد خالل الفرتة املقبلة لتحقيق 

املراد يف املحافل القادمة .

اأحمد ح�سن : �سن�ستمر الإ�ستكمال م�سريتنا نحو 
ريودي جانريو 2016

اأ�شار اأحمد حممد ح�شن رئي�س البعثة وع�شو جمل�س 
اإدارة اإحتاد الإمارات لريا�شة املعاقني واحلكم الدويل 
بالبطولة باأننا بداأنا م�شوارنا لأوملبياد ريودي جانريو 
املر�شومة  الكثري من اخلطط  لدينا  2016 ولزال 
�شيعطينا  ال���ذي  الأم���ر  ال��واق��ع  اأر����س  على  لنطبقها 
املو�شوعه  اخلطط  تنفيذ  مدى  حول  واقعياً  موؤ�شراً 
وا�شتكمل   ، اخل��ط��ط  ه���ذه  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  ن�شبة  و 
اأح���م���د ح�����ش��ن ق���ول���ه ب�����اأن ���ش��ي��ا���ش��ة اإحت�����اد الإم������ارات 
ريا�شة  ق��اع��دة  تو�شيع  اإىل  تهدف  املعاقني  لريا�شة 
امل��ع��اق��ني ب��ال��دول��ة لإك��ت�����ش��اف امل��زي��د م��ن ال��الع��ب��ني و 
املواهب ال�شابة يف الفرتة القادمة لين�شموا اإىل �شف 
اأبطالنا العامليني يف ريا�شة املعاقني ويف نهاية حديثه 
املحقق �شيحفز  الإجن����از  ه��ذا  ب���اأن  اأح��م��د ح�شن  اأك���د 
الإم���ارات  اإحت���اد  واأن  الأف�����ش��ل  لتحقيق  لعبينا  م��ن 
املنتخبات  بكافة  للو�شول  �شي�شتمر  املعاقني  لريا�شة 
الوطنية ويف خمتلف الريا�شات كما اخلطط املو�شوع 
اإجن��ازات عاملية متميزة خالل  لذلك وذل��ك لتحقيق 
امل�شاركات القادمة و التي يف مقدمتها بطولة العامل 

. لرفعات القوة بدبي 2014 

اأهدى هذا االإجناز لرئي�س الدولة ونائبه واحلكام و�سعب االإمارات

راعي البوم ينتزع برونزية اآ�شيا واملفتوحة 
لرفعات القوة مباليزيا 

الأ�شطــــورة كيلـــي ي�شــــارك يف حتـــــدي �شبينــــــ�س 
دبـــــــي 92 للــــــدراجـــــات 

انطالق �شباق اأبوظبي للقوارب ال�شراعية املحلية فئة 43 
قدمًا على كورني�س اأبوظبي اليوم

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2595 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

املروج  ركن  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداملنان  م�شرف  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  املروج  ركن  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/10/2
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2042 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

لل�شقق  اورينتل  عليه:  الهند مدعي  اجلن�شية:  اقبال  �شابر حممد  مدعي/ 
الفندقية اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/ اورينتل لل�شقق الفندقية اجلن�شية: المارات    عنوانه:بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/11/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �شباحاً 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2381 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عرفان  حممد  ليت  ا�شماعيل  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  املا�س  جمعه  �شامل  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ : �شامل جمعه املا�س للمقاولت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
العمالية  املحكمة  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2567 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ حممد �شاهجان ليت نور العامل اجلن�شية: بنغالدي�س   مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة �شعار التميز للخدمات الفنية اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
الفنية  التميز للخدمات  �شعار  املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة  م�شتحقات عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  اجلن�شية: المارات   عنوانه:بالن�شر حيث 
لنظر  موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/9/30
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2133 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ م�شطفى نهرو حممد حممد حجاج اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: 
امل�شيال للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  امل�شيال  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/10/9
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2703و2710 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعيان/ 1-�شردير ح�شن عاملجري حممد نور علي �شردير 2-�شرياجول �شردار 
خادا بخ�س �شردار اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: ديزيرت هاربور للمقاولت 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  العامة 
اعالنه/ ديزيرت هاربور للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه:بالن�شر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/11/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
ايداع  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  زايد- مزيد مول  بن  حممد 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2351 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ عامل خان مياندام خان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: ال�شحراء 
اخل�شراء للنقليات واملقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  ال�شحراء اخل�شراء للنقليات واملقاولت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية:  العامة 
موعدا   2013/11/12 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
العمالية  املحكمة  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/10/21
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10940 بتاريخ   2013/11/9     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2224 /2013 عم جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ �شم�س الدين بوثان بيديياكال اجلن�شية: الهند مدعي عليه: حمل 
الببغاء للخ�شار والفواكه اجلن�شية: المارات    مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  والفواكه  للخ�شار  غاء  البب  حمل  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/10/2
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأم�س  م�شاء  الذيد  بنادي  الرماية  �شالة  �شهدت 
مرت   10 ال��ه��وائ��ي��ة  ال��رم��اي��ة  م�شابقة  ان��ط��الق 
الالعبني  وبندقية يف ح�شور لفت من  م�شد�س 
بعدد  البطولة  اأج���واء  يف  املتناف�شني  والالعبات 

30 لعبة ولعبة .
الفاعل  التعاون  ثمار  من  كثمرة  امل�شابقة  وتاأتي 
�شواء  ال�شارقة  �شيدات  ون���ادي  ال��ذي��د  ن���ادي  ب��ني 
م���ن ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب وال����رج����ال وف���ئ���ة ال�����ش��ي��دات 
الهامة  امل�شابقات  م��ن  واح���دة  لتعد  وال��ن��ا���ش��ئ��ات 

وتاأهيليهم  والراميات  الرماة  والتي تعزز قدرات 
لال�شتحقاقات املقبلة .

امل�����ش��اب��ق��ة الأوىل ع���دد من  وت��ن��اف�����س يف م��راح��ل 
الرماة يف فئاتهم كما وتناف�شت عدد من الراميات 
يف فئاتهم املخ�ش�شة ويف النظم والالئحة املنظمة 
لعمال امل�شابقة والتي تنبثق عن لوائح التحكيم 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة وج����رى ت��ق��دم ك��ب��ري ل��ع��دد من 
م�شتوياتهم  تطوير  بهدف  وامل�شاركات  امل�شاركني 
وحت��ق��ي��ق اأرق����ام عليا ت��وؤه��ل��ه��م يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف 

لتمثيل المارات يف حمافلها الدولية .
م�شتلزمات جناح  كافة  بتهيئة  الذيد  ن��ادي  وق��ام 
ال��ب��ط��ول��ة تعد  اأن ه����ذه  ال��ب��ط��ول��ة واأك�����د  جن����اح 
تن�شيطية وهامة لكال الناديني وتدعم الحتكام 
ب���ني امل�����ش��ارك��ني يف جم����ال ال��ري��ا���ش��ة وب��ال��ت��ايل 
م�شتوياتهم  اأعلى  اإىل  املن�شود  بالهدف  الو�شول 
يف تطوير ريا�شة الرماية وتعزيز مكانتها الهامة 
يف خارطة الريا�شة الماراتية وامل�شاركة بالعبني 

ولعبات وفق اأعلى امل�شتويات .

مب�ساركة 30 راميًا ورامية 

انطالق م�شابقة الرماية الهوائية 10 مرت بنادي الذيد

رح����ب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
اخلام�شة  الن�شخة  خ��ت��ام  يف  امل�����ش��ارك��ني  بال�شيوف 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي  �شموه  ملهرجان 
التي �شتقام غدا الحد على امل�شمار الع�شبي لنادي 
اأبوظبي للفرو�شية والتي تت�شمن اجلولة اخلتامية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  لبطولة 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  ك��اأ���س  و�شباق  اإف��ه��ار  لل�شيدات 
ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان و���ش��ب��اق �شمو 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اير�س للمبتدئني.
املوؤمتر الأول ل�شمو  كما رحب �شموه بامل�شاركني يف 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اإير�س لتدريب وتطوير 
مهارات الفر�شان املتدربني ..متمنيا �شموه للجميع 
ط��ي��ب الإق���ام���ة يف ب��ل��ده��م ال���ث���اين دول����ة الإم�����ارات 

العربية املتحدة.
ج���اء ذل���ك يف الكلمة ال��ت��ي ت�����ش��درت ال��ك��ت��اب ال��ذي 
ختام  مبنا�شبة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  اأ�شدرته 
فاطمة  ال�شيخة  موؤمتر  فعاليات  وافتتاح  املهرجان 
ماجنروف  فندق  يف  ام�س  �شباح  اأقيم  ال��ذي  اإير�س 

اأجنحة القرم ال�شرقي بالعا�شمة ابوظبي.
واأكد �شموه يف كلمته اأن املهرجان منذ انطالقه عام 
2009 وهو حري�س على الهتمام باخليل العربي 
اإىل ما  اأن و�شل  اإىل  اإىل عام  واأخ��ذ يتطور من عام 
هو عليه الأن من �شهرة عاملية .. كما اكد �شموه اأن 
تنظيم هذا املهرجان يهدف يف املقام الأول لتخليد 
ذكرى املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان موؤ�ش�س دولة الإمارات العربية املتحدة الذي 
بالعادات  الأول على الهتمام  املقام  كان يحر�س يف 
والتقاليد العربية الأ�شيلة واإحياء تراث الدولة يف 

خمتلف جمالته ومن بينها جمال الفرو�شية.
على  ال��ع��رب��ي��ة حت��ر���س  ثقافتنا  اأن  ���ش��م��وه  واأو����ش���ح 
الهتمام باخليول العربية التي تعترب من اولويات 
لتم�شكهم  تاأكيدا  ال��دول��ة  يف  للمواطنني  الهتمام 
اآب��ائ��ه��م واج���داده���م ل���ش��ت��م��راري��ة توا�شل  مب��ا���ش��ي 
كان  ل��ذل��ك  ب��ه  والتم�شك  ال���رتاث  الأج��ي��ال حبا يف 
احلر�س على ت�شجيع املربني واملالك على الهتمام 
مل�شاركة  لتجهيزها  العربي  اخليل  وتدريب  برتبية 
ثقافتنا  من  تعد  التي  العربية  اخليول  �شباقات  يف 
اهتمام  اأن  م��وؤك��دا  �شموه  واختتم  العريق.  وتراثنا 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات الوطنية برعاية هذا املهرجان 
نابع من حب اجلميع للرتاث واحلر�س على اإحيائه 
مما كان لذلك اثر يف جناح املهرجان واختياره من 
بني اف�شل الإجنازات الريا�شية على م�شتوى الدولة. 
من جانب اآخر انطلقت �شباح ام�س يف فندق اأجنحة 
الأول  امل��وؤمت��ر  فعاليات  باأبوظبي  ال�شرقية  ال��ق��رم 
لتدريب  اإير�س  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
وتطوير مهارات الفر�شان املتدربني بح�شور جا�شم 
لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  نائب  الدرمكي 
والثقافة ولرا �شوايا مديرة مهرجان �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي ل�شباقات اخليول 
العربية الرئي�شة التنفيذية للجنة �شباقات ال�شيدات 
افهار  العربية  ل�شباقات اخليول  الدويل  يف الحتاد 

“ والعديد  “افهار  ال���دويل  الحت���اد  ع��ن  وممثلني 
مالك  من  اخليل  ب�شناعة  واملهتمني  اخل��رباء  من 

ومدربني واأطباء وفر�شان وفار�شات.
ويف بداية املوؤمتر األقى جا�شم الدرمكي كلمة هيئة 
اب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان رح���ب يف 
بدايتها باحل�شور يف بلدهم الثاين ..م�شيدا بنجاح 
الن�شخة اخلام�شة من مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور 

بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية.
واأعرب عن اأمله يف اأن يتوا�شل النجاح ويكون م�شكا 
التي  الفعاليات  جن��اح  توا�شل  الن�شخة  تلك  خلتام 
�شتقام يف ختامه من �شباقات منوعة وموؤمتر �شمو 
تنطلق  ال���ذي  اي��ر���س  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
العربية  اخل��ي��ول  عا�شمة  م��ن  م��رة  لأول  فعالياته 
..متمنيا  ابوظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  ال��ع��امل  يف 
التي �شيتم طرحها يف جل�شات  اأن تكون املو�شوعات 
املوؤمتر تخرج بتو�شيات مفيدة ت�شاهم باإيجابية يف 
اإيجابي  دور  لها  يكون  وان  اخليول  �شناعة  تطوير 
يف حت�شني فر�س التعلم للفر�شان املتدربني وكذلك 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بدعم  واأ�شاد  الفار�شات. 
ال��ع��ام الرئي�شة  ال��ن�����ش��ائ��ي  م��ب��ارك رئ��ي�����ش��ة الحت����اد 
املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
لهذا  �شموها  ورع��اي��ة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
املوؤمتر الذي يعد من بني اهتمامات �شموها بدعم 
جمال  خا�شة  املجالت  �شتى  يف  الن�شائية  الريا�شة 

الفرو�شية.
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  بال�شكر  وت��وج��ه 

ن��ه��ي��ان ع��ل��ى دع���م ���ش��م��وه ل��ل��ري��ا���ش��ة الإم���ارات���ي���ة يف 
خالل  من  الفرو�شية  جم��ال  خا�شة  امل��ج��الت  �شتى 
العاملي  �شموه  م��ه��رج��ان  بتنظيم  �شموه  توجيهات 
للخيول العربية الذي اأعاد احلياة للخيول العربية 
وكان له دور اإيجابي يف الرتويج ال�شياحي للعا�شمة 

الإماراتي يف جميع انحاء العامل.
الهيئة  رئي�شة  �شانتي�شون  �شوزانا  اأكدت  من جانبها 
الإدارية لدورات ومدار�س تدريب �شباقات اخليل يف 
2000 نتيجة التعاون  اأوروبا اأن الهيئة ن�شاأت عام 
واإيطاليا  فرن�شا  م��ن  ك��ل  التدريب يف  م��دار���س  ب��ني 
وب��ري��ط��ان��ي��ا وامل��ان��ي��ا وال��ه��دف م��ن ت��ل��ك الهيئة هو 
تطوير وتعزيز التعليم والعاملني يف �شناعة اخليول 

من خالل التعاون بني الدول الأع�شاء يف الهيئة.
اإل  اإن�����ش��اء تلك الهيئة  اأن��ه رغ��م ق�شر م��دة  واأك���دت 
تبادل  اه��داف��ه��ا م��ن خ��الل  اأن��ه��ا جنحت يف حتقيق 
اخلربات وتعزيز التعاون بني اأع�شائها ..كما اأكدت 
وتعريف  الهيئة  ن�شاط  لإب����راز  طريقة  اأف�����ش��ل  اأن 
املهتمني ب�شناعة اخليل يف العامل بن�شاطها هو عقد 
�شمو  مهرجان  ك��ان  به  ..وكالعهد  عاملية  م��وؤمت��رات 
اآل نهيان �شباقا لأخذ هذه  ال�شيخ من�شور بن زايد 
املبادرة برعاية كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

مبارك ل�شت�شافة الن�شخة الأوىل لهذا املوؤمتر.
بتو�شيات  امل��وؤمت��ر  يخرج  اأن  يف  اأملها  ع��ن  واأع��رب��ت 
الفر�شان  ت��دري��ب  تطوير  جم��ال  يف  ت�شاهم  مفيدة 

و�شناعة اخليول يف العامل.
واأك������دت لرا ���ش��واي��ا م���دي���رة امل���ه���رج���ان ال��رئ��ي�����س 

التنفيذي للجنة �شباقات ال�شيدات يف افهار اأن روؤية 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان اأن يتم تميع 
حمبي ريا�شة الفرو�شية يف جميع دول العامل حتت 
اأن يقام هذا  �شقف واحد لذلك كان من ال�شروري 
املوؤمتر حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة 
عا�شمة  اب��وظ��ب��ي  يف  الإمارات”  “اأم  م��ب��ارك  ب��ن��ت 

اخليول العربية يف العامل.
ر�شالة  توجيه  هي  املوؤمتر  هذا  مهمة  اأن  واأو�شحت 
ب�شرورة  العامل  يف  املتدربني  والفر�شان  للفار�شات 
ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل���درب���ني واخل�����رباء الأك����رث خ��ربة 
على  ق��ادري��ن  وي��ك��ون��وا  م�شتوياتهم  لتطوير  منهم 
امل�شاركة يف ال�شباقات العاملية بجدارة بعد اأن يكونوا 
قد اكت�شبوا خربات جديدة من مثل تلك املوؤمترات 

ودورات التدريب املختلفة.
دوره��ا  على  ل�شوزانا  ال�شكر  توجيه  على  وحر�شت 
الإيجابي يف تنظيم هذا املوؤمتر الذي يعد الأول من 
نوعه يف العامل وبتوجيهات من �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان و�شيكون �شنويا يف ابوظبي بهدف 
وتطوير  املتدربني  والفر�شان  بالفار�شات  الرت��ق��اء 
م�����ش��ت��وي��ات��ه��م. واأك������د ن��ع��م��ه ع���م���اد دروي�������س امل��دي��ر 
اأجنحة  واملنتجعات  للفنادق  جنة  ل�شركة  التنفيذي 
ب������اإدارة ج��ن��ة اأن فندق  ال��ق��رم ال�����ش��رق��ي ال��ف��ن��دق��ي��ة 
�شمو  ملهرجان  مقرا  �شيكون  ال�شرقي  القرم  اأجنحة 
للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
فخر  م�شدر  يعد  ذل��ك  ان  اىل  م�شريا   .. العربية 

واإعزاز للعاملني يف ال�شركة باجمعها.

ل�شمو  الأول  امل��وؤمت��ر  فعاليات  ا�شت�شافة  ان  وق���ال 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ت��ط��وي��ر وت��دري��ب 
يف  العاملني  �شدور  على  و�شام  هو  اإير�س  الفر�شان 
الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  هدفنا  و�شيكون  ال��ف��ن��دق 
للم�شاركني  الراحة  �شبل  كل  املوؤمتروتوفري  لنجاح 
التي  الأوىل  باجلل�شة  املوؤمتر  فعاليات  وب��داأت  فيه. 
املعلق  اأداره��ا  والتي  التدريب  ا�ش�س  مو�شوعها  كان 
دي��رك توم�شون وحت��دث فيها كل من ال�شيدة داون 
جودفيللو من من اإجنلرتا وكيث رو من من اإيرلندا 
من  هيللر  و�شتيفن  ا�شرتاليا  من  اآين  ووجابرييال 

كندا وبات بالكلني من الأمارات.
دولهم  يف  التدريب  مدار�س  املتحدثون  وا�شتعر�س 
وك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذه وال���دع���م ال����ذي ي��ح��ت��اج��ون��ه لهذه 
امل��دار���س  ه��ذه  اهمية  وات��ف��ق اجلميع على  امل��دار���س 
التدريب  اأ�ش�س  اأن  ..م��وؤك��دي��ن  الفر�شان  تعليم  يف 
ترتكز على �شرورة اأن يتم التعليم منذ ال�شغر وان 
والتعرف  واخليل  املتدرب  بني  العالقة  توطيد  يتم 
عليه جيدا حتى ميكنه التعامل معه ب�شهولة ويكون 

م�شتجيبا للتدريب عليه.
امل��دار���س مهمة يف  ه��ذه  اأن  املتحدثون على  واأج��م��ع 
ومنحهم  العملية  اخل��ربة  املبتدئني  امل��درب��ني  منح 
رخ�����ش��ا و���ش��ه��ادات تتيح ل��ه��م الح����رتاف يف اخل���ارج 
..واأكدوا على �شرورة األ يقت�شر التدريب والتعليم 
يتعلم  اأن  وق��ي��ادة اخليل فقط بل يجب  رك��وب  على 
ي�شتفيدون  اأخ��ري  حرفية  ومهن  اللغات  املتدربون 

منها بعد اعتزالهم الركوب بعد كرب �شنهم.

من�شور بن زايد يرحب بامل�شاركني يف املوؤمتر الأول لل�شيخة فاطمة بنت مبارك لتدريب وتطوير مهارات الفر�شان املتدربني

لهذا  الوروبية  القدم  كرة  اكت�شافات  ابرز  احد  ال�شباين  اتلتيكو مدريد  اأ�شبح 
اوروب��ا وحتقيقه  ابطال  دوري  الثاين من  ال��دور  اىل  ال�شارخ  تاأهله  بعد  املو�شم 
11 فوزا من 12 مباراة يف دوري بالده حتى الن. اآخر مالحم فريق العا�شمة 
ال�شبانية كان �شحقه او�شرتيا فيينا 4-�شفر الربعاء يف دوري البطال، لين�شم 

 4 اىل بايرن ميونيخ الملاين حامل اللقب، الوحيد اىل جانبه الذي حقق 
انت�شارات كاملة. مل يكتف رجال املدرب الرجنتيني دييغو �شيميوين 

بالتاأهل اىل الدور الثاين من امل�شابقة القارية الوىل 
جم��م��وع��ت��ه��م و������ش�����م�����ان ������ش�����دارة 

باول م�شاركة يف 
ارب����ع ���ش��ن��وات، 
ب��������ل خ������رق������وا 

بر�شلونة  اح��ت��ك��ار 
وريال مدريد يف الليغا 

يبتعد  اتلتيكو  ال�شبانية. 
واملت�شدر،  اللقب  بر�شلونة حامل  يتيمة عن  بفارق نقطة 
ويتقدم على جاره اللدود ريال مدريد بفارق خم�س نقاط، 

وهي  1-�شفر،  ا�شبانيول  ام��ام  املفاجئة  خ�شارته  ول��ول 
باجناز  ال�����ش��دارة  ال���دوري، لرتبع على  ل��ه يف  الوحيدة 
كولت�شونريو�س مل  يعي�شها  التي  الفورة  تاريخي. هذه 
الول- ك��ان��ون  يف  �شيميوين  ق���دوم  فمنذ  �شدفة،  ت���اأت 
ال��ذي  ال�شابق  ال��و���ش��ط  لع��ب  قلب   ،2011 دي�شمرب 
ال��دوري اخر مرة  �شارك مع اتلتيكو خالل ف��وزه بلقب 
1995-1996، ت�شكيلة البطل النائم وبداأ  يف مو�شم 
بقيادته اىل حتقيق الجناز تلو الخر. يف وقت مر جنوم 

فرناندو  مثل  القاب  دون  من  ورح��ل��وا  الفريق  على  كبار 
اغ��وي��رو والوروغ���وي���اين  ت��وري�����س والرج��ن��ت��ي��ن��ي �شريخيو 

التنظيم  �شوء  م��ن  تعاين  ال��ن��ادي  ادارة  كانت  ف���ورلن،  دييغو 
الدخول  من  حرمه  ما  امللعب،  ار���س  على  للتوازن  يفتقد  والفريق 

تغيري  وح�شل  الخ��ري  العقد  يف  برنابيو  نو-�شانتياغو  كامب  خط  على 
حقق  ولي��ت��ه،  م��ن  ا�شهر  �شتة  اول  ففي  �شيميوين،  و���ش��ول  منذ  �شريع 
اتلتيكو �شعودا كبريا يف الرتتيب واهدر التاأهل اىل دوري ابطال اوروبا 
بفارق ب�شيط يف املرحلة الخرية من الدوري، لكنه حقق م�شرية عا�شفة 
يف م�شابقة الدوري يوروبا ليغ الرديفة اذ فاز يف كل مبارياته يف املراحل 

الق�شائية. لقب جديد دخل خزائن النادي على ح�شاب ت�شل�شي النكليزي يف 
الكولومبي  ان��ذاك  الفريق  بف�شل ثالثية جنم   1-4 الوروبية  ال�شوبر  الكاأ�س 
ففازوا  بقوة،  املا�شي  املو�شم  ب��داأوا  الفتاك،  الكولومبي  وبف�شل  فالكاو  راداميل 
الليغا، قبل ان ي�شقطوا امام اجلار ريال مدريد  13 مباراة يف  11 من اول  يف 
يف دربي العا�شمة لكن قدرة �شيميوين على حتفيز لعبيه وعقله التكتيكي الفذ 
�شاهما يف انهاء التقهقر امام ريال، فتغلبوا عليه لول مرة يف 14 �شنة يف اف�شل 
 40 �شانتياغو برنابيو احتفل  امللك على ملعب  كاأ�س  وقت و�شيناريو. يف نهائي 
الف م�شجع لتلتيكو بك�شر احلاجز النف�شي على ار�س غرميهم التاريخي ورفعوا 

اللقب الغايل. اقر لعب الو�شط كوكي، امللقب بت�شايف اجلديد من قبل ال�شحافة 
ق��ب��ل ق��دوم��ه )���ش��ي��م��ي��وين( ك��ن��ا م��رب��ك��ني لن امل���ح���ل���ي���ة: 

المور مل تكن جيدة. خرجنا من الكاأ�س 
ج��اء  ث��ان��ي��ة(.  )درج����ة  البا�شيتي  ام���ام 
املدرب وغري العقلية متاما. اظهر لنا 
كيف تكون العقلية اليجابية ومذذاك 
ال�����وق�����ت ت����غ����ريت الم���������ور ون��ه�����ش��ة 
�شيميوين و�شلت اىل م�شتويات ارفع 
هذا املو�شم، فربغم انتقال فالكاو اىل 
موناكو الفرن�شي، كانت النتائج رائعة يف 
ال�شبان  ا�شبح  الليغا ودوري البطال. 
من  �شواريز  وم��اري��و  كوكي  امثال 
املنتخب  يف  املنتظمني  الالعبني 
ال����وط����ن����ي، ف���ي���م���ا حت������ول دي��ي��غ��و 
املو�شم(  هذا  هدفا   16( كو�شتا 
حت����ت ا�����ش����راف����ه ل��ي�����ش��ب��ح م��ن 
اخطر املهاجمني يف العامل 
وحم���������ط ��������ش�������راع ب���ني 
ال�شلي  بلده  الربازيل 
كاأ�س  للعب يف  وا�شبانيا 
يف�شل  ان  ق��ب��ل  ال���ع���امل 
�شيميوين  ي���زال  الخ���رية. ل 
ال���دوري  لقب  فريقه  اح���راز  امكانية  ي�شتبعد 
ال��دوري  با�شتمرار  معتربا  املو�شم،  ه��ذا  ال�شباين 
بانه ممل يف ظل �شيطرة الثنائي بر�شلونة وريال 
الو�شط  لعب  قال  الكبري.  امل��ايل  الدعم  بف�شل 
خوانفران بعد مباراة او�شرتيا فيينا الخرية: 
ن��ث��ق يف م��درب��ن��ا لن���ه ي��ع��رف ك��ي��ف ي�شتخرج 
الوا�شح  م��ن  م��ن ط��اق��ة..  لدينا  م��ا  اف�شل 
ان اتلتيكو هو فريق كوؤو�س، فنظام خروج 
املغلوب ينا�شبنا. انا من الذين يعتقدون 
ان ال��دوري ال�شباين ل يزال الف�شل، 
والفوز فيه  تناف�شية،  القوى والكرث 
البطال  دوري  م��ن  ا�شعب  يكون  ق��د 
ارب���ع  ات��ل��ت��ي��ك��و يف اخ����ر  ي��خ�����ش��ر  . مل 
مباريات امام بر�شلونة وريال واظهر 
القارة  نخبة  مقارعة  مب��ق��دوره  ان 
ع���ن���دم���ا ت���ك���ون امل����واج����ه����ات م��ن 
ولي�س  واي���اب  ذه��اب  مباراتي 
ع��ل��ى م���دى 38 م���ب���اراة يف 

مو�شم كامل من الدوري.

عا�شفة �شيميوين ترفع راية اأتلتيكو مدريد يف اأوروبا اأر�شنال يف اأقوى اختبار اأمام يوناتيد يف الربميرليغ
يخو�س ار�شنال مت�شدر الدوري النكليزي لكرة القدم اقوى امتحان 

له هذا املو�شم عندما يحل على مان�ش�شرت يونايتد حامل اللقب غدا 
الحد يف ختام املرحلة احلادية ع�شرة على ملعب اولد ترافورد 
 5 ب��ف��ارق  ال���دوري  يت�شدر  اذ  اي��ام��ه،  اف�شل  ار�شنال  ويعي�س   .

نقاط عن اقرب مناف�شيه ت�شل�شي وليفربول وتوتنهام، كما 
اع���اد ت�����ش��وي��ب م�����ش��ريت��ه يف دوري اب��ط��ال اوروب���ا 

ب����رده ال���دي���ن ل��ب��ورو���ش��ي��ا دورمت���ون���د المل���اين 
ليت�شدر  ملعبه  خارج  ثمني  بفوز  وعودته 

ال��ت��اأه��ل اىل  جمموعته وي��ق��رتب م��ن 
ال��ذي خ�شر  ار�شنال  الثاين.  ال��دور 

م��ب��ارات��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة يف ال���دوري 
توقع  وعندها  فيال  ا�شتون  ام��ام 
فاز  ل��ه،  خميبا  مو�شما  ك��ث��ريون 
8 م���رات م��ن��ذاك ال��وق��ت وت��ع��ادل 
مرة ليرتبع على �شدارة الدوري 

الكرث �شهرة يف العامل. يف املقابل، 
ي���ق���دم ي��ون��اي��ت��د م��و���ش��م��ا ���ش��ي��ئ��ا ق��ام 
بتح�شينه يف الونة الخرية بتحقيقه 

امل�شابقات،  خمتلف  يف  انت�شرات  ع��دة 
لكنه ل يزال يرزح يف املركز الثامن يف الدوري، 
ناف�شه  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  ام���ام  خ�شارته  وب��ح��ال 
كثريا مطلع العقد املا�شي، �شيبتعد عنه بفارق 

11 نقطة قد يكون تعوي�شها �شعبا على رجال 
املدرب ال�شكتلندي ديفيد مويز الذي حل بدل 

من مواطنه ال�شطورة ال�شري اليك�س فريغو�شون 
املعتزل مهنة التدريب.

رام�شي،  ارون  الويلزي  ار�شنال  و�شط  لع��ب  وع��رب 
11 هدفا هذا املو�شم اخرها امام دورمتوند،  �شاحب 

ع��ن ع���دم خ���وف امل��دف��ع��ج��ي��ة م��ن ح��ام��ل ال��ل��ق��ب 20 
لكنهم  قا�شية  بدايتهم  كانت  قيا�شي(:  )رق��م  م��رة 
تخطوها الن. يف املقابل لدينا ثقة كبرية بانف�شنا 

ونتائجنا خارج ار�شنا جيدة جدا .
قبل  متتالية  ان��ت�����ش��ارات  ارب��ع��ة  حقق  يونايتد 

ال���ش��ب��اين يف  ���ش��و���ش��ي��ي��داد  ري���ال  يفرمله  ان 
وه��و  امل���ا����ش���ي،  ال���ث���الث���اء  الب����ط����ال  دوري 
ي��اأم��ل ال ي��ت��ع��ر���س ل��ل��خ�����ش��ارة يف م��ب��ارات��ه 
ال�شياطني  ياأمل  كما  التوايل  على  الثامنة 

احل���م���ر ت�����ش��وي��ب م�����ش��ريت��ه��م ام�����ام ال��ف��رق 
اذ مل يح�شدوا  ال��ل��ق��ب،  ع��ل��ى  ل��ه��م  امل��ن��اف�����ش��ة 
وليفربول  ت�شل�شي  ام��ام  واح���دة  نقطة  �شوى 

فرديناند:  ري��و  الفريق  دف���اع  ق��ائ��د  واق���ر  �شيتي  ومان�ش�شرت 
ل��ق��د ح���ان ال��وق��ت ل��رف��ع م��ن ���ش��رع��ة حم��رك��ات��ن��ا، ه���ذا اذا 
ار�شنال  وتابع:   . اللقب  على  املناف�شة  يف  الدخول  اردن��ا 
ان  الفريق الف�شل، فيجب  مير يف فرتة جميلة، وهم 
نكون متاأكدين من جهوزيتنا للتحدي ويخو�س ار�شنال 
نابويل  واج��ه  اذ  تكون مف�شلية يف مو�شمه،  قد  مباريات 
الي���ط���ايل ودورمت���ون���د م��رت��ني يف دوري الب���ط���ال، وف��از 
2-�شفر  ال��دوري  يف  املا�شي  ال�شبوع  ليفربول  على 
�شاد�س  �شاوثهامبتون  م��ع  املقبل  ال���ش��ب��وع  ويلعب 
ترتيب الدوري وخ�شر امام ت�شل�شي يف كاأ�س رابطة 
2-�شفر. يف هذا الوقت، ياأمل الثالثي  الندية 
ار���ش��ن��ال، عندما  ال��ف��ارق م��ع  امل��ط��ارد تقلي�س 
رود  ان��ف��ي��ل��د  ملعبه  ع��ل��ى  ل��ي��ف��رب��ول  ي�شتقبل 
فولهام ال�شاد�س ع�شر واخلارج من خ�شارتني، 
وت�����ش��ل�����ش��ي و���ش��ت ب��روم��ي��ت�����س ال��ب��ي��ون احل���ادي 
ع�شر، وتوتنهام نيوكا�شل التا�شع واملنتع�س من 
بريدج  �شتامفورد  ملعب  يف  ت�شل�شي.  على  ف��وزه 
هازار  ادين  البلجيكي  املهاجم  ت�شل�شي  ت�شكيلة  اىل  �شيعود 
ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و عن  امل����درب  ب��ع��دم��ا ا�شتبعده 
المل��اين )3-�شفر يف دوري البطال لغيابه  �شالكه  مواجهة 
الفرن�شي  ال�شابق ليل  عن ح�شة تدريبية بعد زيارته فريقه 
وعلق مورينيو على ابعاد هازار 22 عاما(: ل اريد ان اكذب. 
الق�شة، هو طفل  الالعب مل يكن م�شابا. فلن�شع حدا لهذه 
والطفال يرتكبون الخطاء، وعلى الباء ان يكونوا اذكياء يف 
طريقة تثقيف اطفالهم. مل يلعب وهو حزين. فزنا من دونه 
وال�شبت �شيعود اىل الفريق. نهاية الق�شة . اما ليفربول، فيمكنه 
غيابه  بعد  ال��دويل غلني جون�شون  على ظهريه  التعويل جم��ددا 
عن خ�شارة ار�شنال الخرية وقال مدرب احلمر اليرلندي ال�شمايل 
براندن رودجرز: جون�شون جاهز ولقد تدرب طوال ال�شبوع . ويحل 
مان�ش�شرت �شيتي املنت�شي من تاأهله اىل الدور الثاين من دوري البطال 
بعد فوزه الكا�شح على �ش�شكا مو�شكو الرو�شي 5-2، على �شندرلند الحد 
اخلام�س  امل��رك��ز  اىل  بيليغريني  مانويل  الت�شيلي  امل���درب  رج��ال  وارت��ق��ى 

بفارق 6 نقاط عن املت�شدر بعدما �شحقوا نوريت�س 7-�شفر.
ويرى لعب و�شط �شيتيزينز الفرن�شي الدويل �شمري ن�شري ان بطل 
2012 بداأ ي�شلك الطريق ال�شحيح: يف مباراتني �شجلنا 12 هدفا 
لذا �شركز الن على �شندرلند. عانينا يف بداية املو�شم، لكن بداأنا الن 

نظهر ال�شورة احلقيقية ملان�ش�شرت �شيتي .
�شيتي،  ك��اردي��ف  م��ع  فيال  ا�شتون  ال�شبت  يلعب  امل��ب��اري��ات،  ب��اق��ي  ويف 
ايفرتون،  مع  بال�س  وكري�شتال  �شيتي،  هال  مع  و�شاوثهامبتون 

ونوريت�س مع و�شت هام، والحد �شوان�شي مع �شتوك.

 96 اأعاقت اأعطال يف عمود القيادة بزورق الأدعم 
الأربعاء تقدم �شعادة ال�شيخ ح�شن بن جرب اآل ثاين 
وم�شاعده �شتيف كورتي�س يف اأول �شباق من ال�شباقات 
الثالثة يف بطولة العامل كي وي�شت �شوبر بوت يف 
10 نوفمرب   �  6 ولي��ة فلوريدا خالل الفرتة من 
ب��داي��ة  م��ن   96 الأدع�����م  زورق  وان��ط��ل��ق   .2013
ال�شباق بقوة وحافظ ال�شيخ ح�شن بن جرب و�شتيف 
لفتني  اأول  يف  الطليعة  يف  ال�شرعة  على  كورتي�س 
من ال�شباق قبل اأن يطراأ عطل على عمود القيادة 
وح�شد  املناف�شة.  من  ال��زورق  لن�شحاب  اأدى  مما 
الثنائي 250نقطة جلهودهما يف ت�شدر فئة زوارق 
التوربني، و�شي�شاركان يف ال�شباق الثاين بعد ظهر 
نا�شر  القطري  ال��رال��ي��ات  جن��م  و���ش��ارك  اجلمعة. 
اليطايل  ي�شاعده  له  �شباق  اأول  العطية يف  �شالح 
ماتيو نيكوليني على من الزوورق روح قطر 613 

اإحراز املركز  اأنليمتد ومتكنا من  يف فئة �شوبربوت 
جرانيت  م���ارك  الأم��ري��ك��ي  املت�شابق  خلف  ال��ث��اين 
وم�شاعده �شكوت بيجوفيت�س على من الزورق ِم�س 
جيكو و�شكلت بداية ممتازة لبطل ال�شرق الأو�شط 
للراليات الفائز بلقب رايل داكار �شابقاً. كما �شارك 
الأمريكي  وم�شاعده  النعمة  علي  اأي�شاً  قطر  من 
بيللي مور يف فئة �شوبر بوت على من الزورق روح 
للريا�شات  القطري  الحت���اد  مب�شاندة   20 قطر 
على  الثنائي  اأج��رب  املحرك  انقطاع  لكن  البحرية، 
الن�����ش��ح��اب م��ن ال��ل��ف��ة ال�����ش��اب��ع��ة. وف���از بلقب ه��ذه 
وم�شاعده  نوبل  روبرت  بقيادة  �شتيهل  فريق  الفئة 
جرانت بروجميان، تالهما فريق دبليو ات�س اأم، ثم 
فريق وربونت وفريق برودكو وفريق برجر اأف 1. 
اآل ثاين رئي�س  ال�شيخ ح�شن بن جرب  وق��ال �شعادة 
الحتاد القطري للريا�شات البحرية: لقد تعر�س 

الأوىل  امل��رة  وه��ي  القيادة،  عمود  يف  مل�شكلة  زورقنا 
ال���زورق يف مياه  ه��ذا  م��ن  فيها على  ن�شارك  التي 
العطل  هذا  حل��دوث  بالرتياح  اأ�شعر  انني  هائجة. 
يف ال�شباق الول، و�شنقوم با�شالح العطل ا�شتعدادا 
مل�شاركتنا يف ال�شباق التايل . و�شاركت زوراق الفريق 
القطري الثالثة يف التجارب الثالثاء املا�شي ومل 
�شي  اآر  �شي  زورق فريق  لكن  لأي��ة م�شاكل  تتعر�س 
تعر�س حلادث ا�شطدام قوي واأ�شرار بليغة حالت 
دون م�شاركته يف ال�شباق الأول يف بطولة كي وي�شت. 
فئات  يف  الثالثة  القطري  الفريق  زوارق  وناف�شت 
وتخلل  و�شوبربوت.  اأنليمتد،  �شوبربوت  ت��ورب��ني، 
املا�شي. مما  الربعاء  بعد ظهر  قوية  رياح  ال�شباق 
ا�شطر اللجنة املنظمة لتق�شري م�شار ال�شباق من 
وواج��ه  ال��ري��اح.  ب�شبب  4.4 ميل بحري  اإىل   6.2
�شتيهل  فريق  م��ن  قوية  مناف�شة  قطر  روح  زورق 

دبليو  انرتنا�شيونال، وفريق  �شوبربوت  فئة  اأبطال 
برودكو  وفريق  بايرايدر،  دي  جي  وفريق  اأم،  ات�س 
وفريق برجر اأف 1 فا�شتبوت�س وفريق واربينت يف 
بيللي  وم�شاعده  النعمة  علي  وقام  �شوبربوت.  فئة 
تاوزهما  ما  �شرعان  لكن  رائ��ع��ة،  بانطالقة  م��ور 
دبليو  فريق  زورق  ج��اء  بينما  �شتيهل  فريق  زورق 
ات�س اأم موتور�شبورت ثالثاً وبداأ زورق فريق �شتيل 
املطاردة  ال��زوارق  بقية  وبني  بينه  الفجوة  بتو�شعة 
بايرايدر  دي  جي  وزورق  اأم  اأت�س  دبليو  زورق  وهي 
علي  اأبطاأ  ما  و�شرعان  روح قطر.  الرابع  وال��زورق 
ال��ن��ع��م��ة وب��ي��ل��ل��ي م���ور ب�����ش��ب��ب م�����ش��اك��ل يف امل��ح��رك 
لين�شحبا لحقاً من ال�شباق ويقام ال�شباقني الثاين 
العامل كي وي�شت �شوب�����ر بوت  والثالث من بطولة 
والأح��������������د  اجلمعة  يومي  فلوري����������دا  ولي�����ة  يف 

املقبلني.

م�ساكل يف عمود القيادة تعيق حتديات ح�سن بن جرب يف بطولة العامل كي وي�ست

العطيــــة ونيكــــولينــــي يحـــــرزان املركــــز الثانـــــي يف فئــــة اأنليمتــــــــــد
فريق �ستيهل يفوز ب�سباق فئة �سوبربوت وان�سحاب زورق روح قطر 20



حتديد موروثة �شفاء جروح الأطفال 
�شفاء  �شبب  عن  امل�شوؤولة  امل��وروث��ة  حتديد  من  اأمريكيون  باحثون  متكن 

جروح الأطفال اأ�شرع من �شفاء الأكرب �شناً.
من  باحثني  اأن  العلمية  )اخللّية(  دوري��ة  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  وذك��رت 
اآي   28 ل��ني  م��وروث��ة  الأم��ريك��ي��ة ح���ّددوا  ه��ارف��رد  مدر�شة الطب بجامعة 
من  اأ�شرع  ب�شكل  �شناً  الأ�شغر  احليوانات  ج��روح  �شفاء  �شبب  عن  امل�شوؤولة 

الأكرب �شناً.
ن�شاطها  اأن  الأج��ن��ة، غري  ب�شكل كبري يف  ن�شطة  امل��وروث��ة  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا 
�شفاء  �شّرعت  امل��وروث��ة  اأن  اإىل  لفتني  ال�شن،  مع  م�شتمر  ب�شكل  يرتاجع 
اجل���روح واإع����ادة من��و اخل��الي��ا، و���ش��اع��دت يف �شفاء اخل��الي��ا يف الأذن، بعد 

تعر�شها لالإ�شابة.
واأو�شحوا اأن املوروثة اأجنزت كل هذه الآثار من خالل زيادة اإفراز اأنزميات 

الأي�س، وتعزيز عمليات الأي�س التي تكون عادة ن�شطة يف الأجنة.
ت�شريع  من  الرا�شدين  ل��دى  امل��وروث��ة  اإيقاظ  ي�شّرع  ب��اأن  الباحثون  وياأمل 

�شفاء جرحهم بعد العمليات اجلراحية.
اإنتاج عقار  اإنه قد يكون من املمكن  ومن جهته، قال الباحث جورج ديلي، 

يكون له مفعول املوروثة عينه.
الأع�شاء مقابل عجز  اإنتاج  اإع��ادة  على  ق��درة احليوانات  �شبب  اأن  وا�شاف 

اأخرى عن ذلك ل يزال لغزاً يعجز علم الأحياء عن حله .

ترا�شق باملاء بني �شيفي برنامج
عبداحلليم  ال�شحفي  والكاتب  ال��زي��ات،  منت�شر  امل�شري  املحامي  ترا�شق 

قنديل باأكواب من املاء اأثناء برنامج مبا�شر كانا ي�شاركان فيه. 
، احتدم احلوار  املحور  الذي يبث على ف�شائية  90 دقيقة  واأثناء برنامج 
بني ال�شيفني وعلت اأ�شواتهما ما جعل الزيات يفقد هدوءه، وير�س كوبا 
الآخر  فبادله قنديل هو  اأمامه يف وجه عبد احلليم قنديل  كان  امل��اء  من 

بر�شقه بكوب من املاء، بح�شب جريدة الأنباء الكويتية. 
وقد اأدى احلوار ال�شاخن اإىل ان�شحاب املحامي الزيات على الهواء مبا�شرة 

من الربنامج. 
قنديل  عبداحلليم  م��ن  متعمدة  مقاطعة  اع��ت��ربه  م��ا  ال��زي��ات،  رف�س  كما 

ومقدمة الربنامج ريهام ال�شهلى الدائمة له. 
وبعد تدخل معد الربنامج، عاد الزيات اإىل احلوار مرة اأخرى، راف�شا ما 

كتب على ال�شا�شة من اأنه من�شحب . 

   بانوراما
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مويل �شانون.. الأم
واملقدمة  الكوميدية  املمثلة  تطل 
ال�شابقة يف برنامج �شاترداي نايت 
م�شل�شل  �شانون، يف  م��ويل   ، لي��ف 
تت�شاجر  اأم  دور  فيه  ت��وؤدي  جديد 
موقع  وذك���ر  احل��ام��ل.  ابنتها  م��ع 
دي��دلي��ن الأم���ريك���ي، اأن ���ش��ان��ون، 
م�شل�شل  يف  البطولة  دور  �شتوؤدي 
ج��دي��د ت���وىل ك��ت��اب��ة ن�����ش��ه، ب��رو���س 
ماكالوت�س. وتدور اأحداث امل�شل�شل 
تت�شاجر،  التي  �شانون  فيونا  حول 
ابنتها  مع  املهنية،  حياتها  ذروة  يف 
احل���ام���ل ال��ت��ي ت��ق��ب��ع يف م��ن��زل��ه��ا. 
م�شل�شالت  يف  ���ش��ان��ون  و����ش���ارك���ت 
 ، 30 روك  واأف���الم ع��دي��دة، بينها 
، و فيلم  ، و وي��ل وغراي�س  و غلي 

خميف 4 ، و جرال هو�شبيتال .

رومر ويلي�س تنف�شل 
عن جاي�شون بلري

انف�شلت املمثلة، رومر ويلي�س، ابنة 
ودمي��ي  ويلي�س،  ب��رو���س  النجمني، 
جاي�شون  املمثل،  حبيبها  عن  مور، 
بلري، بعد عالقة ا�شتمرت اأكرث من 
اأ���س ويكلي(  ع��ام. ونقل موقع )يو 
عن م�شدر تاأكيده انف�شال الثنائي 

من دون اأن ي�شري اإىل الأ�شباب.

يقا�شي زوجته لإجنابها 
اأطفال قبيحني

ق�شائية  �شكوى  �شدها  وق��دم  زوجته  �شيني  رج��ل  طلق 
اأمام حمكمة ب�شبب اإجنابها اأطفال قبيحني. 

اإن تفا�شيل الق�شة، التي  وقال موقع هفينجتون بو�شت 
فينج،  ج��ان  �شك  عندما  ب��داأت  ال�شني،  �شمال  يف  حدثت 
يف اأبوته لإحدي بناته ل�شدة دمامتها م�شتبعدا اأن تكون 
اأم��ه��ا. وق��د دفع  اإىل م��الحم��ه وم��الم��ح  ا�شتنادا  ك��ذل��ك 
النووي  اإج��راء فح�س على احلم�س  اإىل  الرجل  ال�شك، 

للطفلة. 
اأن الطفلة ابنته بالفعل. عندها، اأخربته  اأثبت الفح�س 
زوجته باحلقيقة التي تقف وراء املفاجاأة. واأكدت الزوجة 
تميلية  عمليات  تري  اأن  قبل  قبيحة جدا  كانت  اأنها 
يف كوريا اجلنوبية بتكلفة بلغت 100 األف دولر اأمريكي 

لتبدو على ما هي عليه. 
عندها، قرر الرجل مقا�شاة زوجته ال�شابقة بتهمة الغ�س 
العمليات، وهي  اأنها مل تطلعه على حقيقتها قبل  حيث 
الذين  الأولد  مالمح  خ��الل  م��ن  تلت  التي  احلقيقة 

ف�شحوتا �شر اأمهم. 
ال��زوج وق�شت على طليقته  وقد حكمت املحكمة ل�شالح 

بغرامة و�شلت اإىل 120 األف دولر اأمريكي. 

�شابونة مر�شعة بالذهب 
واملا�س

ال�شابون  �شناعة  يف  متخ�ش�شة  لبنانية  �شركة  انتهت 
مر�شعة  العامل  فى  �شابونة  اأغلى  �شناعة  من  البلدي 
دولر   2800 ت��ب��ل��غ  م��ال��ي��ة  بتكلفة  والأمل����ا�����س  ب��ال��ذه��ب 

اأمريكي . 
التنفيذى  العام  املدير  قال  ال�شابع  اليوم  موقع  وح�شب 
لل�شركة : اأّنه بداأ العمل على �شناعة هذه ال�شابونة منذ 
نحو �شهر ون�شف بخربات حملية،واأّنها حتتوى على 17 
جراماً من بودرة الذهب، و3 جرامات من بودرة الأملا�س، 
ممزوجة مع خريات الطبيعة والعطور والزيوت وغريها، 
بالإ�شافة اإىل قطعة من الذهب ميكن الحتفاظ بها بعد 

ا�شتخدام ال�شابونة . 

عائلة تفاجاأ باأفعى يف فرن 
ا�شرتته 

فوجئت عائلة بريطانية بوجود اأفعى عمالقة داخل فرن 
جديد ا�شرتته موؤخراً. 

فبعد دقائق على انتهاء الأم من طهي البيتزا يف الفرن، 
هرعت اإىل داخل املنزل عندما �شمعت �شراخ ابنتها. 

�شدمت كارن جاك�شون )41 عاما(، بوجود اأفعى طولها 
يتعدى 61 �شنتمرتاً داخل الفرن الذي انتهت من اإعداد 

بيتزا فيه قبل �شاعتني فقط. 
وقالت كارن، وهي اأم ل�4 اأولد، كان كل �شيء على ما يرام 

الربيطانيات يف�شلن حيواناتهن على رجالهن
ك�شفت درا�شة جديدة، اأن الن�شاء الربيطانيات مولعات بحيواتهن الأليفة اأكرث من رجالهن، واعرتفت واحدة من 

ل رفقة حيوانها الأليف وحتبه اأكرث من �شريكها. كل 10 منهن، باأنها تف�شَ
ووجدت الدرا�شة، التي ن�شرتها �شحيفة ديلي ميل ، اأن ما يقرب من ثلث الن�شاء امل�شاركات البالغ عددهن 2000 
اإمراأة اعرتفن باأن لديهن عاطفة مت�شاوية تاه حيواناتهن الأليفة واأزواجهن اأو ع�شاقهن، فيما اأقّرت اأكرث من 

ن�شفهن باأنهن يلجاأن اإىل حيواناتهن الأليفة للراحة بعد خالف مع ن�شفهن الآخر.
% منهن  % من الن�شاء الربيطانيات يعتربن حيواناتهن الأليفة جزءاً من العائلة، فيما اكدت 14  وقالت اإن 81 

باأنهن يفّكرن بو�شع اأ�شمائها كو�شم على اأج�شادهن.
% من الن�شاء الربيطانيات ابدين ا�شتعدادهن خلو�س معارك ق�شائية مع �شركاء حياتهن  وا�شافت الدرا�شة اأن 38 
% منهن باأنهن يتعاركن مع  ب�شاأن ح�شانة احليوانات الأليفة اإذا ما قررن الإنف�شال عنهم، يف حني اعرتفت 18 

رجالهن يف الكثري من الأحيان ب�شبب احليوانات الأليفة.
% من الن�شاء الربيطانيات ي�شمحن حليواناتهن الأليفة بالنوم على اأ�شرتهن و16 % بالنوم  وا�شارت اإىل اأن 30 
% منهن باأنهن يكافئن حيواناتهن الأليفة ب�شكل منتظم و17 % يغرقنها بالهدايا يف يوم  فيها، فيما اعرتفت 40 

عيد امليالد.
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منع راكب من ال�شفر لأنه �شمني
ال�شعود  من  �شيكاجو  مطار  يف  منعت  اأنها  فرن�شية  عائلة  اأك��دت 
بريتي�س  ال��ط��ريان  ل�شركة  ط��ائ��رة  م��ن  على  دي��اره��ا  اإىل  للعودة 
اإيروايز .  واعتربت ال�شركة اأن ابن العائلة، التي ق�شدت الوليات 

املتحدة لكي يخ�شع ابنها للعالج، جد �شمني لريكب الطائرة. 
230 كيلوغراما  22 عاما،  ويزن كيفني �شوين، البالغ من العمر 
اإثر خلل هورموين اأتى ليعاجله ل�شنة ون�شف ال�شنة يف عيادة مايو 
كلينيك يف �شيكاجو. وكانت والدته على و�شك البكاء عند عر�س 

م�شكلة ابنها على اإحدى القنوات الأمريكية املحلية. 
 .... امل��ط��ار  يف  اإي��رواي��ز  بريت�س  تركتنا  ���ش��وين  كري�شتينا  وق��ال��ت 
وهي قد جلبت ابننا يف الدرجة القت�شادية من دون اأن نواجه اأي 

م�شكلة، فلم مل تد و�شيلة لتعيده بالطريقة عينها؟ . 
اجلوية  اخلطوط  �شركة  با�شم  الناطقني  اأح��د  عن  القناة  ونقلت 
الزبون من  هذا  ا�شتقبال  لالأ�شف  علينا  يتعذر  قوله  الربيطانية 
دون مواجهة اأي م�شكلة ... ونعمل جاهدا حاليا لإيجاد حل لهذا 
الو�شع .  وكيفني �شوين هو بحاجة دائمة اإىل اأوك�شيجني وعناية 
اأم�شت عائلته  وق��د  م��دول��ب.   بوا�شطة كر�شي  يتنقل  وه��و  طبية 
اأ�شبوعا يف اأحد فنادق مطار �شيكاجو، بانتظار حل امل�شكلة، لكنها 
قررت يف نهاية املطاف اأن تذهب اإىل نيويورك بالقطار وتعود اإىل 

فرن�شا على من �شفينة كوين ماري املتجهة اإىل بريطانيا. 

الفئران تزاحم النواب مبجل�س اللوردات 
تلقى رئي�س الوزراء الربيطاين ديفد كامريون حتذيرا من خطر 
وجمل�س  ال��ل��وردات  )جمل�س  ال��ربمل��ان  غرفتي  يف  الفئران  انت�شار 
ل��ن��دن يف م��ك��ان جم���اور لنهر التاميز  ال���ذي يقع و���ش��ط  ال��ع��م��وم( 
مكانا  متثل  ال�شفلي  الطابق  يف  �شخمة  م�شاحة  على  ويحتوي 

مثاليا للفئران. 
اإن الفئران غزت الربملان  وقالت �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية 
اأرق��ام  واأظ��ه��رت  الطبيعية،  ال�شموم  م��ن  ح�شانة  ط���ّورت  اأن  بعد 
جنيه   7000 اإىل  ي�شل  م��ا  ينفقون  املبنى  م�����ش��وؤويل  اأن  ج��دي��دة 

اإ�شرتليني )11200 دولر( �شهريا على مكافحة هذه امل�شكلة.
ال��ربمل��ان  40 موقعا يف مبنى  ���ش��وه��دت يف  ال��ف��ئ��ران  اأن  واأ���ش��اف��ت 
ال��ربي��ط��اين ه��ذا ال��ع��ام، مقارنة م��ع 10 م��واق��ع يف ال��ع��ام 2010، 
وميكن اأن يرتفع عددها ب�شبب الأمطار الغزيرة املتوقعة يف ف�شل 
ال�شتاء والتي ترب الفئران على اخلروج من املجاري واللجوء اإىل 

الأبنية.
من  فرقا  ن�شروا  حكوميني  م�شوؤولني  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
املكاتب احلكومية، مبا يف ذلك لري  الفئران عن  القطط لإبعاد 
قط مكتب رئا�شة احلكومة )10 داونينغ �شرتيت( ال�شهري، فيما 

قلل م�شوؤولو الربملان من �شاأن انت�شار الفئران.
القط   2011 �شباط  تبنى يف فرباير  ال��وزراء  رئا�شة  وك��ان مكتب 
لري من ملجاأ الكالب والقطط ال�شاردة يف لندن ملكافحة الفئران 
اثنتني من  الرئي�شي يف  بابه  خ��ارج  بعد م�شاهدة جرذ  واجل��رذان 
من  �شهرا   18 م���رور  بعد  ومت��ك��ن  التلفزيونية،  الأخ��ب��ار  ن�شرات 

ا�شطياد اأول فاأر.
ون�شبت ديلي �شتار اإىل م�شدر مطلع قوله اإن الربملان مبنى قدمي 
الطابق  يف  �شخمة  م�شاحة  على  ويحتوي  التاميز  لنهر  جم��اور 
فقط.  لل�شيا�شيني  ولي�س  للفئران،  مثاليا  مكانا  متثل  ال�شفلي 
ما  اأي  ف���اأر،  ماليني   10.5 التقديرات  ح�شب  بريطانيا  وت���وؤوي 

يعادل فاأرا واحدا لكل 6 اأ�شخا�س من �شكانها.
�سركة الدبران الفرن�سية تقدم روبوتًا يوؤدي رق�سات مايكل جاك�سون يف جناحها خالل معر�س الروبوت الدويل 

2013 بطوكيو.  )رويرتز(

ريهانا ت�شرب من.. 
حذاء 

ت�شرب  ري��ه��ان��ا،  النجمة  ���ش��وه��دت 
احل�شبان  يف  يخطر  ل  ���ش��يء  م��ن 

وهو حذاء اأ�شود لمع.
الأم��ريك��ي،  )بيبول(  موقع  واأف���اد 
البال،  يف  تخطر  ل  خطوة  يف  ان��ه 
اأحد  زيارتها  ريهانا، خالل  عمدت 
ال����ن����وادي ال��ل��ي��ل��ي��ة يف ب���رب���ادو����س، 
اإىل ���ش��رب ك��وك��ت��ي��ل ب��ح��ذاء اأ���ش��ود 
وهو  زج��اج��ي،  بكعب  يتميز  لم��ع 
انتعاله  امل�شتحيل  من  يبدو  ح��ذاء 

وال�شري به.
لكن املوقع حث اجلميع على احلذر 
لأن ال�شورة قد تخدع، ومن املمكن 
ك��اأ���س على  ي��ده��ا  ي��ك��ون م��ا يف  اأن 
جديد  ح���ذاء  ان���ه  اأو  ح����ذاء،  �شكل 
ح�شلت  ب��ل  ق��دم��ه��ا  يف  ت�شعه  مل 
من  ق�شري  وق��ت  قبل  هدية  عليه 
انه  اأو  الليلي،  النادي  اإىل  دخولها 
الذي كانت تنتعله  بالفعل احلذاء 

يف حينه.

ُقتل �شحقا يف �شاحنة نفايات
قتل طالب كندي �شكران �شحقا يف 
�شاحنة نفايات بعدما اأم�شى ليلته 
يف حاوية قمامة، غداة و�شوله اإىل 

بريطانيا. 
ك����ان ج���وزي���ف ف��ران��ك��ل��ني ال�����ش��اي 
اآتيا  بريطانيا  و�شل  ع��ام��ا(   22(
م��ن ال��ربت��ا يف غ���رب ك��ن��دا يف 26 
�شبتمرب من العام 2012، وخرج 
لالحتفال بليلته الأوىل يف مدينة 

بري�شتول الربيطانية. 
بعدما �شرب كثريا، خرج من امللهى 
انخفا�س  من  يعاين  وب��داأ  وحيدا 
يف  ليلته  فاأم�شى  ج�شمه،  ح���رارة 

حاوية النفايات. 
جيفري  اآم���ان���دا  الطبيبة  وق��ال��ت 
الأ�����ش����خ����ا�����س ال�����ذي�����ن ي�������ش���اب���ون 
ب��ان��خ��ف��ا���س ح�������رارة اجل�������ش���م ق��د 
ي����ف����ق����دون ال����رتك����ي����ز وي���ت���خ���ذون 
عن  البحث  منها  غريبة،  ق���رارات 

ملجاأ يف الأماكن املغلقة . 

ل��ط��امل��ا حت���دث ال��ب�����ش��ر ع��ن روؤي����ة وج���ه رج���ل يف القمر، 
ال��رواي��ات والأ���ش��اط��ري، ولكن علماء من  وح��اك��وا حوله 
وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( ك�شفوا اأخرياً �شّر هذا 
اللغز الذي حرّي الب�شرية لقرون، وربطوه بتوزيع غري 
متنا�شق لالأحوا�س الإ�شطدامية ال�شخمة الناتة عن 

ارتطام كويكبات ب�شطح القمر.
فقد   ، النا�شا  ل�  التابع  النفاث  الدفع  خمترب  وبح�شب 
متكن الباحثون بف�شل �شفن ف�شائية يف املدار القمري 
من احل�شول على معلومات توؤكد التوزيع غري املتنا�شق 

لأحوا�س الإ�شطدام على القمر.
الباحثة، ماريا زوبري، من معهد م�شات�شو�شت�س  وقالت 
التقني منذ فجر التارخ، كان الب�شر ينظرون اإىل الأعلى 
اإىل وج��ود )وج��ه( الرجل يف  اأدى  ال��ذي  ويت�شاءلون ما 

القمر.
وتابعت زوبري نعرف اأن اللطخات الداكنة هي اأحوا�س 
ارتطام  باحلمم، جنمت عن  مليئة  ا�شطدامية �شخمة 
البيانات  اأن  اإىل  واأ�شارت  �شنة  مليارات   4 قبل  كويكبات 
تعر�شا  القمر  من  والبعيد  القريب  اجلانب  ب��اأن  تفيد 

معها  ت��ف��اع��ال  ولكنهما  ك��ب��رية  م�شابهة  ل���ش��ط��دام��ات 
بطرق خمتلفة .

القريب  الن�شف  يف  الإ�شطدامية  الأح��وا���س  اأن  وتبني 
من القمر اأكرب مّما هي عليه يف اجلزء البعيد منه، ما 
اأن ن�شفّي القمر  اأنهم افرت�شوا  اأثار حرية العلماء مبا 

تعر�شا للعدد عينه من الإ�شطدامات.
ومن املعروف اأن درجات احلرارة يف الن�شف القريب من 
القمر اأعلى مّما هي عليه يف اجلزء البعيد ب�شبب غزارة 
والثوريوم،  اليورانيوم  مثل  للحرارة  امل�شببة  العنا�شر 
ال���ث���ورات ال��ربك��ان��ي��ة بالن�شف  ل��ذل��ك ح�����ش��ل��ت م��ع��ظ��م 

القريب من القمر.
معهد  من  ميليجكوفيت�س،  كاترينا  الباحثة،  واأ�شافت 
اأن حماكاة الإرتطام ت�شري  فيزيك دو غلوب يف باري�س، 
اإىل اأن الإ�شطدام بق�شرة �شاخنة ورقيقة ت�شبه الن�شف 
اأح��وا���ش��اً  تنتج  الأوىل،  مراحله  يف  القمر  م��ن  القريب 
ا���ش��ط��دام��ات م�شابهة  م��ن قطر  اأك���رب مب��رت��ني  قطرها 
بالق�شرة الأبرد، ما ي�شري اإىل الظروف التي كانت �شائدة 

يف البدء عند الن�شف البعيد من القمر .

اكت�شاف �شر وجه الرجل يف القمر

كايل كوكو تتزوج .. تلفزيونيًا 
تزوجت املمثلة الأمريكية، كايل كوكو، من حبيبها لعب كرة امل�شرب، ريان �شويتينغ، تلفزيونياً 

يف حلقة من برنامج األني ديجينري�س، ولكن الزفاف جمرد عر�س ولي�س حقيقياً.
وقد اقرتحت األني على كوكو )27 عاماً( خالل حلقة كانت ت�شت�شيفها فيها اأن تتزوج من، 

�شويتينغ، يف مكان الت�شوير، وقبلت الأخرية ذلك.
الربنامج  كتاب  اأح��د  وا�شتدعت  املجوهرات  وبع�س  طرحة  األ��ني  اأعطتها  ما  و�شرعان 

الذي كان ح�شل على �شهادة متكنه من اإقامة مرا�شم زواج.
وبدا �شويتينغ، مرتدداً يف اخلطوة، وقال هذا لي�س قانونياً، �شحيح؟ .

الإ�شتغراب خلطوبتها من  اأث��ارت  كانت  بانغ  بيغ  اأن كوكو، جنمة م�شل�شل نظرية  يذكر 
�شويتينغ بعد 3 اأ�شهر فقط من عالقتهما.


