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العني يت�سلح بالعزمية ملواجهة 
ال�سارقة وحجـز مقعده يف ربع النهائي 

عربي ودويل

جـــراحة نـــادرة تنقـــذ مري�ســـاً 
من بتـــر �ساقــــه يف اأبوظبـــي

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ملهمه غاب يف توقيت �سّيء..حزب 
مانديال فري�سة لل�رصاعات الداخلّية..!

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عقد 
)حفظه اهلل( بعد ظهر ام�س يف ق�شر ال�شيافة بامل�شرف جل�شة مباحثات 
مع فخامة قربان قويل بريدي حممدوف رئي�س تركمان�شتان الذي يزور 
البالد حاليا بح�شور الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. ورحب �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة بزيارة رئي�س تركمان�شتان والوفد املرافق متمنيا 
ال�شداقة  ع��الق��ات  تعزيز  م��ن  امل��زي��د  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  ت�شهم  اأن  �شموه 
والتعاون القائم بني البلدين واأن تفتح اآفاقا اأو�شع للتعاون امل�شرتك يف 

خمتلف املجالت.
الرئي�س  فخامة  مع  حم��ادث��ات  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  واأج���رى 
الرتكمان�شتاين تركزت حول تطوير وتعزيز العالقات املتميزة بني دولة 
المارات و تركمان�شتان يف اإطار الروؤية امل�شرتكة بني البلدين ال�شديقني 
لتكون عالقاتهما يف تطور م�شتمر مبا يخدم النمو يف البلدين والتطور 
لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة. وتطرقت املباحثات بني الزعيمني اىل تطور 
و�شط  ودول  العربية  لدول اخلليج  التعاون  دول جمل�س  العالقات بني 
تناولت  كما  ا�شرتاتيجية.  اأهمية  من  املنطقتان  هاتان  متثله  مبا  ا�شيا 
ذات  ال��راه��ن��ة  وال��دول��ي��ة  القليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  امل��ح��ادث��ات بحث 
والدويل  القليمي  التعاون  اأهمية  اجلانبان  واأك��د  امل�شرتك.  الهتمام 

لتعزيز الأمن وال�شالم يف املنطقة.                           )التفا�شيل �س2(

   

حممد بن را�شد يتوجه اليوم 
اىل الكويت حل�شور قمة التعاون

•• دبي-وام:

يتوجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ورعايته اىل  دب��ي بحفظ اهلل  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال��دول��ة اىل قمة جمل�س  راأ����س وف��د  ال��ي��وم على  ال��ك��وي��ت قبل ظهر 
يف  �شتعقد  التي  والثالثني  الرابعة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 

الكويت اليوم وغدا. 

اإعفاء مواطني الإمارات من 
تاأ�شرية الدخول اىل بريطانيا

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شفارة اململكة املتحدة لدى اأبوظبي اأن مواطني دولة الإمارات 
وثيقة  املتحدة مبوجب  اململكة  اإىل  ال�شفر  املتحدة ميكنهم  العربية 
تاأ�شرية الدخول وذلك يتيح لهم  اإىل  طلب الكرتونية دون احلاجة 
ملدة  فيها  والبقاء  اللكرتونية فقط  الوثيقة  اململكة مبوجب  زي��ارة 
اأنه  ال�شفارة ام�س  اأ�شدرته  واأ�شار بيان �شحفي  اأ�شهر.  اأق�شاها �شتة 
الإلكرتوين لال�شتغناء عن  الطلب  اإمتام منوذج  الي�شري  اأ�شبح من 
العادية  التاأ�شرية  طلب  تقدمي  من  واأ���ش��رع  جم��اين  وه��و  التاأ�شرية 
ول��ي�����س ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ت��ق��دمي ب��ي��ان��ات اأو احل�����ش��ور مل��رك��ز تقدمي 
ت�شدر  حيث  ال�شفر  قبل  للمركز  ال�شفر  جواز  ت�شليم  اأو  التاأ�شريات 
هذه الوثيقة فورا عرب موقع اإلكرتوين اآمن وميكن احل�شول عليها 
عرب الإنرتنت من اأي مكان يف العامل لل�شفر مبوجبها اإىل اململكة امل

حتدة.                                )التفا�شيل �س5(

رئي�س الدولة خالل مباحثاته مع رئي�س تركمان�شتان    )وام(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله نائب وزير الدفاع الفنلندي  )وام(حممد بن را�شد خالل كلمة له يف نهاية اخللوة الوزارية  )وام(

الإمارات وتركمان�ستان ت�ؤكدان اأهمية التعاون القليمي والدويل لتعزيز الأمن وال�سالم يف املنطقة 

خليفة يبحث مع حممدوف العالقات الثنائية وعددا من الق�شايا القليمية والدولية 

تاأجيل حماكمة مر�سد اجلماعة الرهابية اىل 11 فرباير 

طالب الخوان ميار�شون البلطجة وجامعة الأزهر تطلب تدخل الأمن 

اأكد اأن اأب�اب احلك�مة �ستظل مفت�حة 365 ي�ما يف ال�سنة لكافة اأفكار اجلمه�ر 

حممد بن را�شد: �شحة مواطنينا ل تقا�س بتكلفة .. ودعم 
ال�شيخ خليفة للخدمات الطبية مبا�شر.. ويتابعه بنف�شه

اأطلق النار على منظ�مة احلكم القائمة:
ال�شب�شي يقرتح اإحداث جمل�س 

اأعلى للدولة يف تون�س..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

والجتماعية  القت�شادية  وتداعياتها  ال�شيا�شية  الأزم���ة  ا�شتمرار  بني 
اخلانقة والتهديدات الإرهابية املت�شاعدة يحب�س التون�شيون اأنفا�شهم يف 
انتظار موعد احل�شم يف احلوار الوطني ويف الأمل بان متّر احتفالت راأ�س 

ال�شنة الإدارية ب�شالم.
يف الأثناء، ي�شتمر اجلدل ال�شيا�شي عن بعد، وخارج طاولة احلوار الوطني 
بني الفرقاء ال�شيا�شيني، حامال معه مزيدا من التهامات املتبادلة وبع�شا 

من املقرتحات التي قد ل ترى الّنور اأبدا.
تون�س  ن��داء  حركة  زعيم  ال�شب�شي  قايد  الباجي  وج��ه  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
 23 منظومة  اإىل  لذع��ة  ان��ت��ق��ادات  ال���راأي،  ا�شتطالعات  لكل  واملت�شدر 
اأكتوبر2011  احلاكمة، واعتربها جزءا من امل�شكل وامل�شوؤول الأول عن 
تردي الأو�شاع القت�شادية والجتماعية والأمنية،  م�شيفا انه مت خرق 
القانون منذ اليوم الأول من انطالق اأ�شغال املنظومة من خالل تنكرها 

للوظائف التي بعثت من اأجلها.
واأو�شح الباجي يف حوار على قناة تون�شية خا�شة م�شاء الأحد، اأّن تون�س 
على حافة الإفال�س بعد تاأخرها يف جميع امليادين والقطاعات مما ت�شبب 
يف اندثار الطبقة الو�شطى مقابل ات�شاع الطبقة الفقرية، معلقا: احلالة 
فا�شدة واملجل�س التاأ�شي�شي ورئي�س اجلمهورية واحلكومة م�شوؤولون عن 
ذل��ك .                                                                           )التفا�شيل 

•• �صري بني يا�ص -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اأن دول��ة الإم���ارات اليوم حكومة و�شعبا  )رع��اه اهلل( 

اجلربا: ح�سلنا على �سمانات بانهاء مرحلة ال�سد 
املعار�شة تتقدم يف حلب 

واملعارك تتوا�شل بريف دم�شق
•• عوا�صم-وكاالت:

اأفاد نا�شطون باأن ا�شتباكات عنيفة اندلعت ام�س الثنني قرب م�شت�شفى 
الكندي بحلب الذي تتخذه قوات النظام مقرا ع�شكريا لها، كما متكنت 
املعار�شة من ال�شيطرة على حاجز ع�شكري مهم يف املدينة. ويف النبك 
يف  نا�شطون  اأف��اد  حني  يف  املدينة،  على  �شيطرتها  النظام  ق��وات  اأعلنت 

املعار�شة باأن ال�شتباكات متوا�شلة فيها.
امل�شت�شفى الذي  املعار�شة ت�شعى لل�شيطرة على  وبح�شب نا�شطني، فاإن 

يعد من اأهم مراكز النظام الع�شكرية يف اأطراف حلب. 
ال�شيا�شية  حاجز  على  ال�شيطرة  من  املعار�شة  متكنت  ذل��ك  غ�شون  يف 
من  واأج���زاء  حلب  مطار  ب��ني  الوا�شل  �شعيد  ال�شيخ  ح��ي  يف  الع�شكري 
باملنطقة.  النظام  ق��وات  اإم���داد  تهديد  �شاأنه  م��ن  ال��ذي  الأم���ر  املدينة، 
وكانت ا�شتباكات قد اندلعت خالل الأيام املا�شية بني الطرفني انتهت 

ب�شيطرة املعار�شة على احلاجز الع�شكري.
واعترب الناطق با�شم �شبكة �شام الإخبارية ماجد عبد النور اأن �شيطرة 
املعار�شة على حاجز ال�شيا�شية يعد تقدما نوعيا وخا�شة من جهة وقف 

دعم قوات النظام النا�شطة يف ال�شاحة امليدانية.
النظام  ق���وات  ب��ني  ت���دور  عنيفة  ا�شتباكات  ه��ن��اك  اأن  ال��ن��ور  عبد  وذك���ر 

واملعار�شة يف اأحياء اخلالدية والأ�شرفية وبني زيد يف حلب.
ويف منطقة القلمون يف ريف دم�شق، اأعلنت قوات النظام ال�شوري فر�س 
�شيطرتها على مدينة النبك، يف حني اأفاد نا�شطون يف املعار�شة ال�شورية 
باأن ا�شتباكات عنيفة متقطة بني مقاتلي اجلي�س ال�شوري احلر وقوات 

النظام تتوا�شل يف مناطق متفرقة باملدينة وعلى اأطرافها.
اىل ذلك قال رئي�س الئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة ال�شورية 
اأحمد اجلربا اإن الئتالف ح�شل على �شمانات  بع�شها مكتوب وبع�شها 
�شفوي من دول كربى باأن ل م�شتقبل للرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد يف 
�شوريا، موؤكدا اأنه ل اأحد طلب من املعار�شة امل�شلحة وقف اإطالق النار 

خالل موؤمتر جنيف2.

اأفكار  م��ن  احلكومة  ت�شتفيد  واح��د  عمل  فريق  ه��ي 
ال�شعب وي�شاهم اجلميع يف تطوير اخلدمات ويعمل 
اجلميع وفق روؤية موحدة لقائد هذا الفريق �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
)حفظه اهلل(.                                )التفا�شيل �س3(

ا�ستقبل قائد القيادة املركزية الأمريكية

حممد بن زايد يبحث مع نائب وزير الدفاع الفنلندي 
تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ق�شر  يف  �شموه  جمل�س  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات 

البحر الفريق ارتو راتي نائب وزير دفاع جمهورية 
فنلندا الذي يزور البالد حاليا. ورحب �شمو ويل 
وا�شتعر�س معه  راتي  ارتو  بالفريق  اأبوظبي  عهد 
ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ني دول���ة الإم����ارات 
وج��م��ه��وري��ة ف����ن����ل����ن����دا.                     )التفا�شيل 

طالب الخوان يحرقون �شيارات ال�شرطة امام جامعة الأزهر  )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

ط���ال���ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة الأزه�����ر، 
ال����دك����ت����ور اأ�����ش����ام����ة ال���ع���ب���د، من 
الأج�������ه�������زة الأم�����ن�����ي�����ة ال���ت���دخ���ل 
وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��و���ش��ع داخل 
بعدما  خ��ا���ش��ة  اجل���ام���ع���ة،  ح����رم 
ان��دل��ع��ت ا���ش��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة بني 
الإخوان  وط��الب  ال�شرطة  ق��وات 
ام�س  الأزه���ر،  يف حميط جامعة 
الإخوان  طالب  واأ�شرم  الثنني، 
النريان يف مدرعات تابعة لقوات 

الأمن املركزي.
و�شرح العبد يف وقت �شابق باأنهم 
اجتمعوا مع قوات الأمن ملناق�شة 
م��ن عنف  م��ا يجري يف اجلامعة 

و�شغب من قبل طالب الإخوان.
هذا وو�شل اللواء اأ�شامة ال�شغري، 
اإىل حميط  القاهرة،  اأم��ن  مدير 
اأح���داث  ملتابعة  الأزه�����ر،  ج��ام��ع��ة 
وطالب  ال�شرطة  بني  املواجهات 
�شيارات   4 ح���رق  ب��ع��د  الإخ������وان 

لالأمن املركزي.
تواجدها  الأم�����ن  ق����وات  وك��ث��ف��ت 
كلية  ب��واب��ة  ناحية  اجت��اه��ات  ب�3 
ال��ن�����ش��ر، و�شارع  ال��ط��ب وط��ري��ق 
املخيم الدائم، فيما اعتلى طالب 
الإخوان اأ�شوار مبنى كلية الطب، 
الفارغة  ال����زج����اج����ات  واأل�����ق�����وا 

مواقــيت ال�سالة
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اأهال بكم يف 
م�قع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
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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واحل��ج��ارة على الأم���ن، مما اأدى 
ال�شيارات  م��ن  ع��دد  حتطيم  اإىل 
ومتركزت  ال��دائ��م،  املخيم  ب�شارع 
اأمام  مركزي  اأمن  مدرعات   10

نادي مدينة ن�شر الريا�شي.
وت����ق����دم����ت م������درع������ات ال����ق����وات 
امل�������ش���ل���ح���ة م����ن حم���ي���ط م���ي���دان 
�شارع  حميط  اإىل  العدوية  رابعة 
ال��ن�����ش��ر، وق��ط��ع��ت ال��ع�����ش��رات من 
الدرا�شات  بكلية  الأزه��ر  طالبات 

الإ�شالمية �شارع يو�شف عبا�س.
جامعة  م���������ش����ادر  واأو������ش�����ح�����ت 
م�شتمرة  ال���درا����ش���ة  اأن  الأزه������ر 
رغ��م حم���اولت ال��ط��الب تعطيل 

ال��درا���ش��ة واإث���ارة ال��ط��الب الذين 
الدرا�شة،  موا�شلة  على  حر�شوا 
وانتظموا يف حما�شراتهم، واأ�شار 
اإىل اأن جمال�س التاأديب م�شتمرة 
ل���ل���ط���الب امل���خ���ال���ف���ني ل���ل���وائ���ح 

اجلامعة واملدينة اجلامعية.
ج���اء ه���ذا يف ال��وق��ت ال���ذي بداأت 
ملر�شد  ث����اين حم��اك��م��ة  الث���ن���ني 
حممد  امل���ت���اأ����ش���ل���م���ني  الخ���������وان 
قيادات اجلماعة  و14 من  بديع 
متهمني بالتحري�س على العنف 
���ش��ب��اط-  11 اىل  ت��اأج��ي��ل��ه��ا  ومت 
احد  ق��ال  ح�شبما  املقبل،  فرباير 

حماميهم لل�شحافيني.
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02
الإمارات وتركمان�ستان ت�ؤكدان اأهمية التعاون الإقليمي والدويل لتعزيز الأمن وال�سالم يف املنطقة 

خليفة يبحث مع حممدوف العالقات الثنائية وعددًا من الق�شايا الإقليمية والدولية
•• اأبوظبي-وام:

عقد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه اهلل ب��ع��د ظ��ه��ر ام�������س يف 
جل�شة  ب��امل�����ش��رف  ال�شيافة  ق�شر 
م���ب���اح���ث���ات م����ع ف���خ���ام���ة ق���رب���ان 
ب����ريدي حم���م���دوف رئي�س  ق����ويل 
البالد  ي���زور  ال���ذي  تركمان�شتان 
�شمو  اأول  الفريق  بح�شور  حاليا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ورحب  امل�شلحة.  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
بزيارة رئي�س تركمان�شتان والوفد 
ت�شهم  اأن  ���ش��م��وه  متمنيا  امل��راف��ق 
ه��ذه ال��زي��ارة يف امل��زي��د م��ن تعزيز 
ع����الق����ات ال�������ش���داق���ة وال���ت���ع���اون 
تفتح  واأن  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ق��ائ��م 
يف  امل�شرتك  للتعاون  اأو���ش��ع  اآف��اق��ا 

خمتلف املجالت.
ال�����ش��م��و رئي�س  ���ش��اح��ب  واأج������رى 
فخامة  م����ع  حم����ادث����ات  ال����دول����ة 
تركزت  الرتكمان�شتاين  الرئي�س 
العالقات  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر  ح���ول 
امل��ت��م��ي��زة ب���ني دول�����ة الم��������ارات و 
ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان يف اإط������ار ال���روؤي���ة 
امل�شرتكة بني البلدين ال�شديقني 
تطور  يف  ع���الق���ات���ه���م���ا  ل���ت���ك���ون 
م�����ش��ت��م��ر مب�����ا ي����خ����دم ال���ن���م���و يف 
البلدين والتطور لتحقيق امل�شالح 
امل�شرتكة . وتطرقت املباحثات بني 
العالقات  ت��ط��ور  اىل  ال��زع��ي��م��ني 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني 
ا�شيا  و�شط  ودول  العربية  اخلليج 
من  املنطقتان  ه��ات��ان  متثله  مب��ا 
تناولت  كما   . ا�شرتاتيجية  اأهمية 
املحادثات بحث عدد من الق�شايا 
ذات  الراهنة  والدولية  القليمية 
الهتمام امل�شرتك . واأكد اجلانبان 
اأهمية التعاون القليمي والدويل 
ل���ت���ع���زي���ز الأم����������ن وال�����������ش�����الم يف 
ال�شمو  �شاحب  واأع���رب   . املنطقة 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ع��ن اع���ت���زاز دولة 
المارات مبا ت�شهده العالقات مع 
م�شتمر  ت��ط��ور  م��ن  تركمان�شتان 
�شتكون له نتائج اإيجابية كبرية يف 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ق�شر  يف  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
ام�س  ظ��ه��ر  امل�����ش��رف  يف  ال�شيافة 
..ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ق��رب��ان قويل 
بريدي حممدوف رئي�س جمهورية 
البالد  و���ش��ل  ال���ذي  تركمان�شتان 
اأول  ال���ف���ري���ق  ام�������س..ب���ح�������ش���ور 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة.  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ا�شتقبال  مرا�شم  لفخامته  وجرت 
�شاحب  ت����وج����ه  ح���ي���ث  ر����ش���م���ي���ة 
ورئي�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
ال�شرف  من�شة  اإىل  تركمان�شتان 
ال�شالم  امل��و���ش��ي��ق��ى  ع���زف���ت  ح��ي��ث 
تركمان�شتان  جلمهورية  الوطني 
طلقة   21 املدفعية  اأطلقت  فيما 
وا�شتعر�س  البالد..  ل�شيف  حتية 
رئي�س تركمان�شتان ثلة من حر�س 
ال�شرف ا�شطفت يف �شاحة الق�شر 
ا�شطحب  ث����م  ل��ف��خ��ام��ت��ه  حت���ي���ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اإىل  تركمان�شتان  رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة 
ال��ق�����ش��ر حيث  ق���اع���ة الإحت�������اد يف 
�شافح كبار م�شتقبليه يتقدمهم.. 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
املنطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 

املر  اأحمد  الغربية ومعايل حممد 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
بن  ه���زاع  ال�شيخ  و�شمو  ال�شرقية 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار الأم���ن 
�شعيد  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  و  ال���وط���ن���ي 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل حاكم  اآل  زاي����د  ب���ن 
بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو  اأبوظبي 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  و�شمو 

اآل نهيان وزير  حمدان بن مبارك 
و  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب 
�شعادة  و  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزي����ر 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�����ش��ع��ود  ع��ب��داهلل 
و�شعادة  ال���وط���ن���ي  ال����ش���ت�������ش���اري 
ال��ع�����ش��ب �شفري  ع����ب����داهلل  ح�����ش��ن 
وعدد  تركمان�شتان  ل��دى  ال��دول��ة 
من ال�شيوخ واملعايل الوزراء وكبار 
مدنيني  من  الدولة  يف  امل�شوؤولني 
ث���م ���ش��اف��ح �شاحب  وع�����ش��ك��ري��ني. 
اأع�شاء  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 

عهد  دي������وان ويل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
ال�����ش��ي��خ عبداهلل  ���ش��م��و  اأب��وظ��ب��ي و 
اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن زاي����د اآل 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  و�شمو 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�شمو رئي�س الدولة و�شمو ال�شيخ 
نهيان ع�شو  اآل  بن خليفة  حممد 
ال�شيخ  ومعايل  التنفيذي  املجل�س 

لفخامة  امل��راف��ق  الر�شمي  ال��وف��د 
تركمان�شتان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
الذي ي�شم معايل را�شيد مريدوف 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء 
ومعايل  اخلارجية  ال�����ش��وؤون  وزي��ر 
ب��امي��ريات هوجا حم��م��دوف نائب 
ال������وزراء ومعايل  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
نائب  دوردي������ل������وف  ����ش���اه حم���م���ت 
ال������وزراء ومعايل  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
جورباجنول برياموفا نائب رئي�س 
الربملان و �شعادة اأوراز مراد قربان 
�شفري جمهورية تركمان�شتان لدى 

لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ال��ط��اي��ر 
املالية.

وكان فخامة الرئي�س قربان قويل 
بريدي حممدوف رئي�س جمهورية 
تركمان�شتان قد و�شل البالد ظهر 
للدولة  ر���ش��م��ي��ة  زي������ارة  يف  ام�������س 
خاللها  ي��ج��ري  ي��وم��ني  ت�شتغرق 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  م����ع  م���ب���اح���ث���ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
وكان   . اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
م�شتقبلي  م��ق��دم��ة  يف  امل�����ش��ل��ح��ة 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����م����اين وال����وف����د 
امل���راف���ق ل���ه ل����دى و���ش��ول��ه مطار 
�شمو  ورحب  اأبوظبي.  يف  الرئا�شة 
ويل عهد اأبوظبي خالل ا�شرتاحة 

اناجور  باي�شيم  م��ع��ايل  و  ال��دول��ة 
ب���ان���وف ح���اك���م م��ق��اط��ع��ة م�����اري و 
التجارة  وزير  اباييف  بايار  معايل 
اخلارجية  القت�شادية  والعالقات 
وزير  تاجانوف  بابامريا  وم��ع��ايل 
والتنمية..و�شعادة  الق���ت�������ش���اد 
ك���ل م���ن م�����ريدان اي������ازوف رئي�س 
الرتكمانية  اجل���وي���ة  اخل���ط���وط 
اللجنة  رئ��ي�����س  ح��ل��ي��ي��ف  وب���ات���ري 
املائية  اجلوية  لالأر�شاد  الوطنية 
غرفة  رئي�س  �شالييف  م��ريج��ن  و 
واليك�شاندر  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة 
ال�شناعيني  احت��اد  رئي�س  دادي��ي��ف 
وجوبامنريات  الأع���م���ال  ورج�����ال 
العلوم  اأكادميية  رئي�س  ميزيلوف 
ويرافق  امل�������ش���وؤول���ني.  م���ن  وع�����دد 
�شرف  بعثة  تركمان�شتان  رئ��ي�����س 
ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل ع��ب��ي��د ب��ن حميد 

ق�����ش��رية يف ���ش��ال��ة ك��ب��ار ال����زوار يف 
املطار ب�شيف البالد متمنيا �شموه 
لهذه الزيارة كل توفيق وجناح واأن 
ت�شهم يف تعزيز وتطوير العالقات 
ال�شديقني  البلدين  بني  القائمة 
الثنائية  امل�������ش���ال���ح  ي����خ����دم  مب����ا 
ا�شتقبال  يف  ك���ان  ك��م��ا  امل�����ش��رتك��ة. 
ال�شيخ  �شمو  تركمان�شتان  رئي�س 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
حميد  بن  عبيد  ومعايل  الرئا�شة 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ال��ط��اي��ر 
املالية رئي�س بعثة ال�شرف املرافقه 
للرئي�س بريدي حممدوف و�شعادة 
ال��ع�����ش��ب �شفري  ع����ب����داهلل  ح�����ش��ن 
و�شعادة  تركمان�شتان  لدى  الدولة 
اأوراز مراد قربان �شفري جمهورية 

تركمان�شتان لدى الدولة.

الإم�����ارات�����ي ال��رتك��م��ان�����ش��ت��اين .. 
وق��ع��ه��ا م���ع���ايل ع��ب��ي��د ب���ن حميد 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال��ط��اي��ر 
رئي�س  �شاليف  وم��ريج��ني  امل��ال��ي��ة 
غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة وال�������ش���ن���اع���ة يف 

تركمان�شتان.
ح�شر توقيع التفاقيات ومذكرات 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  التفاهم 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
حممد  وم��ع��ايل  الغربية  املنطقة 
الوطني  املجل�س  رئي�س  املر  اأحمد 
طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الحت���ادي 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف املنطقة ال�شرقية و�شمو ال�شيخ 
م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال���وط���ن���ي  الأم������ن 
ممثل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  �شعيد 
ال�شيخ  و����ش���م���و  اأب���وظ���ب���ي  ح���اك���م 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
ال�����ش��ي��خ حامد  ال���رئ���ا����ش���ة و���ش��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ديوان  اآل  ب��ن زاي���د 
ال�شيخ  و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
بن  عمر  ال�شيخ  و�شمو  اخلارجية 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
والإن�شانية ومعايل ال�شيخ حمدان 
بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 
ومعايل  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 
ع��ب��ي��د ب���ن ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر وزي���ر 
الدولة لل�شوؤون املالية رئي�س بعثة 
ال�شيف  للرئي�س  املرافقة  ال�شرف 
الزعابي  ج��م��ع��ه  اأح���م���د  وم���ع���ايل 
نائب وزير �شوؤون الرئا�شة و�شعادة 
الع�شب  ع��ب��داهلل  ح�شن  ال�����ش��ف��ري 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 
. وح�����ش��ره��ا من  ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان 
اع�شاء  الرتكمان�شتاين  اجل��ان��ب 
الرئي�س  لفخامة  امل��راف��ق  ال��وف��د 
اأوراز  و������ش�����ع�����ادة  ال�����رتك�����م�����اين 
جمهورية  ���ش��ف��ري  ق����رب����ان  م������راد 
وقد   . ال��دول��ة  ل��دى  تركمان�شتان 
اقام �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ماأدبة غداء تكرميا لفخامة رئي�س 

تركمان�شتان والوفد املرافق له. 

دفع هذه العالقات اىل م�شتويات 
�شراكة  تر�شيخ  يف  اأه��داف��ا  حتقق 
بينهما  وا���ش��ت��ث��م��اري��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
للبلدين  وال��ن��ف��ع  ب���اخل���ري  ت���ع���ود 

وال�شعبني ال�شديقني . 
وم���ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ف��خ��ام��ة رئي�س 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان 
رئ��ي�����س ال��دول��ة ب��اح��ت��ف��الت اليوم 
ال��وط��ن��ي ال��ث��اين والرب��ع��ني وفوز 
 .  2020 اإك�شبو  با�شت�شافة  دب��ي 
الرئي�س قربان  اأعرب فخامة  كما 
بزيارته  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  حم��م��دوف 
ل��دول��ة الم����ارات ول��ق��ائ��ه �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان م��وؤك��دا اأن ب���الده ت��ك��ن كل 

بالده يف مد ج�شور التعاون الثنائي 
واإيجاد فر�س للمزيد من التعاون 
القت�شادية  امل��ج��الت  يف  خ��ا���ش��ة 
وال�شياحية  وال�����ش����ت����ث����م����اري����ة 
اإىل  فخامته  م�شريا   .. والثقافية 
وج�����ود م��ع��ط��ي��ات م�����ش��ج��ع��ة لكال 
ملا  مثمرة  ���ش��راك��ة  لبناء  البلدين 
. كما مت  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم 
خالل املباحثات مناق�شة �شبل دعم 
المارات  دول��ة  ب��ني  ال�شتثمارات 
تركمان�شتان  و  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
والغاز  النفط  جم��الت  يف  خا�شة 
وال�شناعات  النفطية  واملنتجات 
املتجددة  والطاقة  البرتوكيماوية 
بني  امل�شرتكة  اللجنة  خ��الل  م��ن 

جمال التعليم العايل بني وزراتي 
التعليم العايل والبحث العلمي يف 
تركمان�شتان  يف  والتعليم  ال��دول��ة 
.. وقعها عن الدولة معايل ال�شيخ 
حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
تركمان�شتان  ع��ن  وقعها  فيما   ..
رئي�س  م��ي��زي��ل��وف  ج��ورب��امن��ريات 
وت�شمنت  ال����ع����ل����وم.  اأك����ادمي����ي����ة 
مذكرات التفاهم .. مذكرة تفاهم 
لالأر�شاد  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز  ب���ني 
ال����دول����ة  اجل����وي����ة وال�����������زلزل يف 
تركمان�شتان  يف  العلوم  واأكادميية 
والتقني  العلمي  ال��ت��ع��اون  ب�����ش��اأن 
جمعه  اأح���م���د  م���ع���ايل  وق��ع��ه��ا   ..

الح������رتام وال��ت��ق��دي��ر والع���ت���زاز 
 .. الم����ارات  دول���ة  م��ع  لعالقاتها 
الإمارات  م�شيدا مبا حققته دولة 
وتطورات  ح�شارية  اإجن���ازات  من 
الأ����ش���ع���دة خا�شة  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 
�شاملة  ن��ه�����ش��ة  م���ن  ت�����ش��ه��ده  م���ا 
مرموقا  م���رك���زا  ت��ت��ب��واأ  ج��ع��ل��ت��ه��ا 
على امل�شتويني الإقليمي والدويل 
احلكيمة  ال�شيا�شية  ومب��واق��ف��ه��ا 
ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  بف�شل 
ال���دول���ة.. متمنيا  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
النمو  من  املزيد  الم���ارات  لدولة 
ول�شموه  وال���ت���ط���ور  والزده����������ار 
وعرب   . وال�شعادة  ال�شحة  موفور 
ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان ع���ن رغبة  رئ��ي�����س 

ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى م�����ش��ت��وى وزي����ري 
�شهد  وق����د   . ال��ب��ل��دي��ن  خ���ارج���ي���ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
وفخامة الرئي�س قربان حممدوف 
ت���وق���ي���ع ع������دد م�����ن الت���ف���اق���ي���ات 
البلدين  ب��ني  التفاهم  وم��ذك��رات 
�شملت برنامج التعاون بني وزارتي 
وتركمان�شتان  ال���دول���ة  خ��ارج��ي��ة 
ال�شيخ  �شمو  الدولة  عن  وقعها   ..
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا عن   .. اخل���ارج���ي���ة 
ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان را����ش���ي���د م����ريدوف 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جنل�س  نائب 
ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
م��ذك��رة تفاهم ب�����ش��اأن ال��ت��ع��اون يف 

الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
رئي�س  ميزيلوف  وج��ورب��امن��ريات 
اأك���ادمي���ي���ة ال���ع���ل���وم.. اإ���ش��اف��ة اإىل 
الأر�شاد  جم��ال  يف  تفاهم  مذكرة 
املائية بني املركز الوطني  اجلوية 
ل���الأر����ش���اد اجل���وي���ة وال�������زلزل يف 
الدولة واللجنة الوطنية لالأر�شاد 
وزراء  جمل�س  يف  امل��ائ��ي��ة  اجل��وي��ة 
تركمان�شتان.. وقعها معايل اأحمد 
�شوؤون  وزير  نائب  الزعابي  جمعه 
رئي�س  حلييف  وب��اي��رت  ال��رئ��ا���ش��ة 
اللجنة الوطنية لالأر�شاد اجلوية 
مذكرة  ت���وق���ي���ع  ب���ج���ان���ب  امل���ائ���ي���ة 
تفاهم بني احتاد غرف التجارة يف 
البلدين بتاأ�شي�س جمل�س الأعمال 

رئي�س الدولة ي�شتقبل رئي�س تركمان�شتان
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امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

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

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

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

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

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

ام الق�ين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اأكد اأن اأب�اب احلك�مة �ستظل مفت�حة 365 ي�مًا يف ال�سنة لكافة اأفكار اجلمه�ر ومالحظاتهم واقرتاحاتهم 

حممد بن را�شد: �شحة مواطنينا ل تقا�س بتكلفة .. ودعم ال�شيخ خليفة للخدمات الطبية مبا�شر.. ويتابعه بنف�شه
•• �صري بني يا�ص -وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دول����ة  اأن  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
الإمارات اليوم حكومة و�شعبا هي 
فريق عمل واحد ت�شتفيد احلكومة 
من اأفكار ال�شعب وي�شاهم اجلميع 
ويعمل  اخل������دم������ات  ت���ط���وي���ر  يف 
لقائد  روؤي��ة موحدة  وفق  اجلميع 
هذا الفريق �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل للو�شول بدولة 
يف  الأوىل  ل���ل���م���رات���ب  الإم����������ارات 
�شر  واأ�شاف �شموه  املجالت،  كافة 
جناحنا هو فريق العمل املتجان�س 
املتفاعل  و����ش���ع���ب���ن���ا  امل����ت����ف����اه����م.. 
وروؤيتنا   .. وامل���ب���دع  والإي���ج���اب���ي 
املتجددة .. وقائدنا ال�شيخ خليفة 
�شكر  كما  با�شتمرار  يدعمنا  الذي 
�شموه �شعب الإم��ارات على اأفكاره 
اخللوة  ب����اإجن����اح  ���ش��اه��م��ت  ال���ت���ي 
والأفكار  امل�����ش��ارك��ات  اي�شا  و�شكر 
التي جاءت من م�شاركني من دول 
ببع�شها  الأخ��ذ  مت  والتي  �شقيقة 
وقال �شموه خالل كلمة له يف نهاية 
اأول خلوة  ب���اأن  ال���وزاري���ة  اخل��ل��وة 
2007 يف قاعة �شغرية  كانت يف 
بباب ال�شم�س.. كانت احلكومة يف 
التي  التحديات  كانت   .. بدايتها 
اأمامنا كبرية .. كان اي�شا البع�س 
ي�شكك يف جناحنا واليوم نقف مع 
ب��ع�����س يف ه���ذه اخل���ل���وة ب��ع��د �شت 
�شنوات فقط .. وقد حققنا الكثري 
.. معكم كفريق عمل .. ومع اآلف 
ف��رق العمل الأخ��رى يف احلكومة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ����ش���اف 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم يف 
الوزارية  الثاين من اخللوة  اليوم 
ملناق�شة  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا  مت  وال���ت���ي 
لتطوير  وردت  التي  الأف��ك��ار  كافة 
باأن  ال���دول���ة  ال��ط��ب��ي يف  ال��ق��ط��اع 
بتكلفة  تقا�س  ل  مواطنينا  �شحة 
اأي��ن��م��ا وج��د فهو حق  ال��ع��الج  واأن 
لهم منوها �شموه باأن دعم �شاحب 
للقطاع  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
ويتابعه  مبا�شر  دع��م  ه��و  الطبي 
اإن�شاء  ط��ري��ق  ع���ن  ����ش���واء  بنف�شه 
اخلدمات  ت��وف��ري  اأو  امل�شت�شفيات 
العالجية املتخ�ش�شة داخل وخارج 

الدولة لكل حمتاج. 
تروؤ�شه  ال��ي��وم خ��الل  �شموه  وق��ال 
اخللوة  الثاين من  اليوم  ملجريات 
احلكومة  اأب�������واب  ب�����اأن  ال����وزاري����ة 
يف  ي��وم��ا   365 م��ف��ت��وح��ة  �شتظل 
اجلمهور  اأف����ك����ار  ل���ك���اف���ة  ال�����ش��ن��ة 
وم��الح��ظ��ات��ه��م واق��رتاح��ات��ه��م .. 
كذلك  امل�شئولني  وق��ل��وب  وع��ق��ول 
احلكومة  ب�����اأن  ���ش��م��وه  م��و���ش��ح��ا 
التي  الأف��ك��ار  اآلف  م��ن  ا�شتفادت 

الذهني  ال���ع�������ش���ف  ع�����رب  وردت 
الإم�����ارات�����ي.. وامل�����ش��ئ��ول��ي��ة حتتم 
م�شرية  يف  الإ���ش��راع  جميعا  علينا 
التطوير . وا�شاف �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
ب����اأن ك��ل ي���وم مي��ر ع��ل��ى احلكومة 
���ش��ي��ك��ون اف�����ش��ل م��ن ال���ذي �شبقه 
.. لأن الإب���داع والأف��ك��ار اجلديدة 
���ش��واء م��ن املواطنني  ت��ت��وق��ف  ل��ن 
اأو املوظفني اأو املتخ�ش�شني وهذا 
م��ب��ادئ عملنا احلكومي  اأح���د  ه��و 
احلكومة  ب�����اأن  ���ش��م��وه  م��و���ش��ح��ا 
القليلة  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ح��ق��ق��ت 
امل��ا���ش��ي��ة ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق��ف��زات يف 
.. وا�شاف  امل��ج��الت  ال��ع��دي��د م��ن 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم باأن تقدمي خدمات 
طبية اف�شل هو عمل م�شرتك بني 
واحلكومات  الحت��ادي��ة  احلكومة 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���ا����س. هذا 
وقد بداأت فعاليات خمترب الإبداع 
جميع  تق�شيم  مت  حيث  احلكومي 
احل�شور من وزراء ومتخ�ش�شني 
وم�����ش��ارك��ني م��ن اأه���ل امل��ي��دان من 
اأط�����ب�����اء ومم����ر�����ش����ني واإداري����������ني 
قامت  رئي�شية  جمموعات  خلم�س 
كل جمموعة مبناق�شة حمور من 
حماور التطوير التي مت حتديدها 
م�شبقا بناء على ما ورد من اأفكار 
يف ال��ع�����ش��ف ال��ذه��ن��ي الإم����ارات����ي 
التحديات  م��ن��اق�����ش��ة  مت  ح���ي���ث 
امل��وج��ودة يف ك��ل حم��ور بالإ�شافة 
ل���الأف���ك���ار ال���������واردة ل��ت��ط��وي��ر كل 
حمور على حدة. و�شارك �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
املجموعات  ج��م��ي��ع  م���ك���ت���وم  اآل 
ن��ق��ا���ش��ات��ه��م واأف���ك���اره���م ك��م��ا طرح 
بع�س الت�شاوؤلت خالل تنقله بني 

واأهل  املخت�شني  م��ع  اأي�����ش��ا  فقط 
امليدان ومع �شعب الإم��ارات الذي 
وباأن  فيها  الأك����رب  ال�����ش��ري��ك  ك���ان 
القادمة هي مرحلة عمل  املرحلة 
�شموه  و����ش���دد  وم��ت��اب��ع��ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
على اأهمية ال�شتمرار يف ا�شتقبال 
ب�شكل  اجلمهور  ومقرتحات  اآراء 
ل�شمان  ال����ع����ام  ط������وال  م�����ش��ت��م��ر 
ا���ش��ت��م��راري��ة م�����ش��رية ال��ت��ط��وي��ر يف 
تقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ك���اف���ة 
احلكومة هذا وقد مت الإعالن عن 
الطبية  امل���ب���ادرات  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال��وزراء يف  اعتمدها جمل�س  التي 
بجزيرة �شري  ال�شتثنائية  خلوته 
املوافقة   : كالتايل  يا�س وهي  بني 
للرعاية  ب���رن���ام���ج  اإط������الق  ع��ل��ى 
لإي�شال   .. امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
مناطقهم  يف  للجمهور  اخلدمات 
خدمات  وتوفري  البعيدة  وخا�شة 
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة الأول���ي���ة لهم 
وخ���ا����ش���ة ل��ك��ب��ار ال�������ش���ن. اإط����الق 
امل�شت�شفيات  ل��ت��ق��ي��ي��م  ب���رن���ام���ج 
وال���ع���ي���ادات ال�����ش��ح��ي��ة م���ن حيث 
الر�شا  م�شتوى  الن��ت��ظ��ار  اأوق����ات 
ن�شبة جناح  الإق���ام���ة  اأي����ام  م��ع��دل 
التقارير  ه���ذه  ون�����ش��ر  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الوطني  للفح�س  برنامج  اعتماد 
لكل  ال��دول��ة  يف  ال�شامل  ال����دوري 
الوقاية  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  م���واط���ن 
من الأمرا�س. و�شع كادر وظيفي 
القطاع  يف  للعاملني  متخ�ش�س 
الطبي احلكومي وتطوير م�شارات 
ي��ع��زز جاذبية  ل��ه��م مب���ا  وظ��ي��ف��ي��ة 
معايري  ت���وح���ي���د  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ه���ن 
واخت�شا�شيي  الأط����ب����اء  اع��ت��م��اد 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
م��ع��اي��ري وطنية  و����ش���ع  ال����دول����ة. 
موحدة لكافة امل�شت�شفيات بالدولة 

ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ف��رتاأ���ش��ه��ا 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 
املجموعة  وه��ي  املالية  وزي���ر  دب��ي 
ال�����واردة يف  الأف���ك���ار  ع��ن  امل�شئولة 
ال�شحية  الأمن����اط  تغيري  جم���ال 
عليها  يرتتب  وما  حاليا  املنت�شرة 
ال�شكري  واأم���را����س  ال�شمنة  م��ن 
ال���وق���اي���ة منها  وال��ق��ل��ب وك��ي��ف��ي��ة 
وتخفي�س ن�شبها احلالية وكيفية 
بني  حولها  ال�شحي  ال��وع��ي  ن�شر 
وتراأ�س  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����ش��ة ح��م��دان بن 
التعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
وناق�شت  العلمي  والبحث  العايل 
املجموعة الأفكار الواردة يف جمال 
الإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د من 

انت�شار الأمرا�س يف املجتمع.
كما مت اأثناء جل�شات خمترب الإبداع 
من  جمموعات  عر�س  احلكومي 
الفيديو مل�شاركات ولآراء اجلمهور 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  ح�����ول 
القطاع الطبي بالإ�شافة لالأفكار 
امل��ق��رتح��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر. وك����ان اأم���ام 

املجموعات املختلفة.
الفريق  الأوىل  املجموعة  وتراأ�س 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
املجموعة  وه���ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
املخ�ش�شة لتطوير جودة اخلدمات 
تقدميها  ي���ت���م  ال���ت���ي  ال�����ش��ح��ي��ة 
يف ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
الرعاية  خل����دم����ات  ب���الإ����ش���اف���ة 
املجموعة  اأم���ا  الأول���ي���ة  ال�شحية 
ال���ث���ان���ي���ة امل���خ�������ش�������ش���ة ل���الأف���ك���ار 
اخل���ا����ش���ة ب���رف���ع ك���ف���اءة ال���ك���وادر 
الطبية وتطوير مهاراتهم وزيادة 
للتخ�ش�شات  امل��ه��ن��ي��ة  اجل���اذب���ي���ة 
�شمو  فرتاأ�شها  املختلفة  الطبية 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
املجموعة  وتراأ�س  الرئا�شة  �شئون 
الثالثة املخ�ش�شة ملناق�شة الأفكار 
الواردة يف جمال تطوير اخلدمات 
ال�شيخ  �شمو  التخ�ش�شية  الطبية 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
الرابعة  املجموعة  اأم��ا  اخلارجية 

�شا�شة  اي�شا  وزراي��ة  كل جمموعة 
لعر�س  ا�شتخدامها  خم�ش�شة مت 
م�����ش��ارك��ات اجل��م��ه��ور ع��رب و�شائل 
واأفكارهم  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ال���ت���ط���وي���ري���ة ح������ول ك�����ل حم���ور 
ت�شليم  مت  ل���ذل���ك  ب���الإ����ش���اف���ة   ..
ال���وزاري���ة يف خمترب  امل��ج��م��وع��ات 
حتوي  ملفات  احل��ك��وم��ي  الإب����داع 
الواردة  اجلمهور  مقرتحات  اأه��م 
الع�شف  م���ن  اي�����ام  اأرب���ع���ة  خ����الل 
ل�شتخال�س  الإم���ارات���ي  ال��ذه��ن��ي 
التي ميكن  الأفكار  اأهم  ومناق�شة 
جل�شات  ع����دة  وب���ع���د  اع���ت���م���اده���ا. 
ال����وزاري����ة مت عقد  ل��ل��م��ج��م��وع��ات 
املجموعات  لكافة  موحد  اجتماع 
ل������ش�����ت�����ع�����را������س اأه�����������م احل�����ل�����ول 
اأك����د �شاحب  وق����د    . وامل����ب����ادرات 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
باأن  الثاين  اليوم  نهاية  يف  مكتوم 
اأهدافها  اأه��م  اأح��د  حققت  اخللوة 
الرئي�شية وهو ا�شتخال�س الأفكار 
لي�س  عليها  والت��ف��اق  وامل���ب���ادرات 
ب����ني اأع���������ش����اء جم���ل�������س ال��������وزراء 

لتوحيد جودة اخلدمات ال�شحية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����دول����ة. اإط����الق 
لل�شرطان  املبكر  الفح�س  برنامج 
وعالجه  امل��ر���س  اكت�شاف  ب��ه��دف 
املوافقة  امل����ب����ك����رة.  م���راح���ل���ه  يف 
وطنية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  على 
بهدف  الطبية  ال�شجالت  لكافة 
انتقال املر�شى بني  الت�شهيل على 
واخلا�شة.  احلكومية  امل�شت�شفيات 
اع���ت���م���اد ح���زم���ة م���ن الإج��������راءات 
ملكافحة ال�شمنة وت�شجيع اأ�شاليب 
حجم  كتحديد  ال�شحية  احل��ي��اة 
امل�شروبات الغازية فر�س قيود على 
لالأطعمة  ال��ت��ج��اري��ة  الإع���الن���ات 
ال�شعرات  ع��ر���س  ال�����ش��ح��ي��ة  غ��ري 
وغريها  ل��الأط��ع��م��ة..  احل���راري���ة 
مراكز  لإن�شاء  ا�شرتاتيجية  و�شع 
القطاع  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ل��الأب��ح��اث 
اجلهات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ط���ب���ي 
الأكادميية يف الدولة اإن�شاء �شجل 
ال�شرطان  م��وح��د حل���الت  وط��ن��ي 
الرقابة  تعزيز  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف 

والوقاية منها.
 اإط�����������الق ال������ب������ورد الإم�������ارات�������ي 
اإق��ل��ي��م��ي��ا جلميع  ل��ي��ك��ون م��رج��ع��ا 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ط��ب��ي��ة اإط�����الق 
مركز تدريبي متخ�ش�س مبعايري 
امل�شتمر  ال��ت��دري��ب  ب��ه��دف  ع��امل��ي��ة 
للعاملني يف القطاع الطبي تعزيز 
وو�شع  التمري�س  مهنة  ج��اذب��ي��ة 
املواطنني  ل���ش��ت��ق��ط��اب  ب���رن���ام���ج 
برنامج  اإط���الق  التخ�ش�س  ل��ه��ذا 
باأمناط  ال��وع��ي  لتعزيز  متكامل 
احلياة ال�شحية يف املجتمع بهدف 
ت��ع��زي��ز ال��وق��اي��ة م���ن الأم���را����س. 
و���ش��ع وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري موحدة 
املدار�س  كافة  يف  ال�شحي  للغذاء 

احلكومية واخلا�شة.

خدمات طبية متنقلة للمواطنني وفح�س طبي �شامل لكل مواطن واإجراءات ملكافحة ال�شمنة 
اخللوة ناق�شت يف يومها الثاين رفع م�شتوى الأطباء وتطوير اخلدمات الطبية واملتخ�ش�شة واإجراءات الوقاية من الأمرا�س 

الإمارات هي فريق عمل واحد .. وتطوير اخلدمات احلكومية هو عمل م�شرتك بني ال�شعب واحلكومة 

الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء ترد على ما ن�شرته )الفجر( اأم�س بخ�شو�س م�شروع املياه يف اأم القيوين 
ردا على ما ن�شرته الفجر ام�س  عن 
اإفادت  القيوين  ام  يف  املياه  م�شروع 
واملاء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة 
تنفيذه  مت  ق��د  امل��ذك��ور  امل�شروع  اأن 
متكاملة  م�������ش���اري���ع  ع�����دة  ���ش��م��ن 
النقل  �شبكات  وا���ش��ت��ب��دال  لح���الل 
التو�شيالت  وخ��ط��وط  وال��ت��وزي��ع 
وذلك  القيوين  اأم  باإمارة  الفرعية 
القدمية  امل��ي��اه  �شبكات  ل���ش��ت��ب��دال 
تبعيتها  ن��ق��ل  مت  ال��ت��ي  وامل��ت��ه��ال��ك��ة 
مياه  ملرفق  ا�شتالمها  اأثناء  للهيئة 
اأم القيوين يف عام 2011 بناء على 
التوجيهات العليا وقد قامت الهيئة 
النتهاء  ومت  امل�شاريع  ه��ذه  بطرح 
من تنفيذ معظمها برغم  العوائق 

امل�شروع فقد مت اإلغاء اجلزء الأكرب 
من خط املياه القدمي باأم القيوين 
الت�شربات  م���ن  ق��ل��ل  ال����ذي  الأم�����ر 
ال��ت��ي ك��ان��ت حت���دث ���ش��اب��ق��ا ب�شفة 
�شغوط  حت�شن  عنه  ونتج  متكررة 
املياه باملناطق الداخلية من مدينة 

اأم القيوين.
ك���م���ا مت رب�����ط ه�����ذا امل���������ش����روع مع 
يف  الهيئة  نفذتها  اأخ���رى  م�شاريع 
الإمارة باقطار 500 ملم و 315 
ملم كخطوط توزيع رئي�شية وذلك 
الرئي�شي  اخل���ط  م���ن  امل���ي���اه  ل��ن��ق��ل 
اجلديد قطر 800 ملم من خالل 
الرئي�شية لتغذية  التوزيع  خطوط 

امل�شتهلكني بالإمارة.

الهيئة  ح�شول  ع��دم  اأن  اإل  املقاول 
املعنية  اجلهات  من  املوافقات  على 
ال�شارع(  اأ���ش��ف��ل  الإم����ارة )ع��ب��ور  يف 
مل مي��ك��ن ال��ه��ي��ئ��ة م���ن رب����ط هذه 
ملقاول  ولي�س  النقل  بخط  النقطة 
الهيئة اأي م�شوؤولية اأو تق�شري عن 
اأ���ش��درت الهيئة �شهادات  ذل��ك وق��د 
املنفذة  ل��الأج��زاء  للمقاول  ا�شتالم 
وفقا  م�شتحقاته  �شرف  ومت  فعليا 
واحتفظت  ف���ق���ط  اإجن��������ازه  مت  مل����ا 
م��ب��ال��غ من  ب��ح��ج��ز  ال��ه��ي��ئ��ة بحقها 
عقد املقاول حلني توفري املوافقات 
املحلية  اجل����ه����ات  م����ن  امل���ط���ل���وب���ة 

ل�شتكمال نقطة الربط.
اأم  يف  املياه  نظام  تطوير  اأن  وحيث 

ب�شبب  امل�شاريع  واجهتها هذه  التي 
تاأخر اإ�شدار املوافقات الالزمة من 

اجلهات املعنية بالإمارة.
فقد  امل��ذك��ور  للم�شروع  وبالن�شبة 
مياه  خ��ط  متديد  امل�شروع  ت�شمن 
قطر 800 ملم على �شارع الحتاد 
اأم  وخ��ط مياه دائ��ري ح��ول مدينة 
وربطه  ملم   600 قطر  القيوين 
ل��ت��غ��ذي��ت��ه من  800 م��ل��م  ب��اخل��ط 
نقطتني ل�شمان ا�شتمرارية تغذية 

املدينة باملياه.
وامل�شروع حاليا يعمل بكامل طاقته 
ويغذي مدينة اأم القيوين وال�شلمة 
-5-7 يف  ا����ش���ت���الم���ه  ت����اري����خ  م����ن 
هذا  ت�����ش��غ��ي��ل  ع��ل��ى  وب���ن���اء   2013

اإلغاء  �شيتم  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه  ك��ام��ل 
القدمية  املياه  �شبكة  كافة خطوط 

يف اأم القيوين.
بخ�شو�س  اجل����ري����دة  يف  ورد  م����ا 
عدم  م��ن  بالرغم  امل�����ش��روع  ا�شتالم 
ال��ه��ي��ئ��ة ب�شرف  ا���ش��ت��ك��م��ال��ه وق��ي��ام 
عاٍر  فهو  كاملة  املقاول  م�شتحقات 
عن ال�شحة وهنا لبد من تو�شيح 

الأتي:
خ��ط��وط امل��ي��اه ق��ط��ر 800 م��ل��م و 
ب��ال��ك��ام��ل وكما  ان��ت��ه��ت  م��ل��م   600
نقطتني  من  تتغذى  اإنها  اأو�شحنا 
تغذية  وي���ج���ري  ن��ق��ط��ة  اإجن�����از  مت 
والنقطة  م��ن��ه��ا  ح���ال���ي���ا  امل�������ش���روع 
ال��ث��ان��ي��ة ج��اه��زة ل��ل��رب��ط م��ن جهة 

ت��ن��ف��ي��ذ خطوط  ح���ال���ي���ا  وي����ج����ري 
مبناطق  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ت��و���ش��ي��الت 
اإجن������ازه������ا  وال������ت������ي مت  ال�������ش���ل���م���ة 
القدمية  ب��اخل��ط��وط  ل���ش��ت��ب��دال��ه��ا 
تتمكن  مل  الهيئة  اأن  اإل  املتهالكة 
اإ�شدار  لتاأخر  بال�شبكة  ربطها  من 
م���ن اجلهات  ال���الزم���ة  امل���واف���ق���ات 

املعنية بالإمارة. 
كما تقوم الهيئة بتنفيذ م�شروعات 
اأخ��رى لإح��الل وا�شتبدال خطوط 
مبناطق  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ت��و���ش��ي��الت 
الإذاع����������ة وال���ب���ي�������ش���اء واحل����م����راء 
ورب���ط���ه���ا م����ع امل�������ش���اري���ع ال���ت���ي مت 
النظام  ل��ت��ط��وي��ر  وذل����ك  اإجن���ازه���ا 
املائي بالإمارة ومع ا�شتكمال اإجناز 

الهيئة  اأول��وي��ات  م��ن  ه��ي  القيوين 
برنامج  �شمن  تنفيذها  يتم  ال��ت��ي 
زمني وحيث اأن الهيئة ل ت�شتطيع 
ت��ع��م��ل مب��ف��رده��ا لإجن�����اح هذه  اأن 
املعنية  بتعاون اجلهات  اإل  امل�شاريع 
هناك  اأن  اإل  امل���واف���ق���ات  ب���اإ����ش���دار 
ت��اأخ��ري م��ن جانب ه��ذه اجل��ه��ات يف 
اإ����ش���دار امل��واف��ق��ات امل��ط��ل��وب��ة الذي 
ي����وؤدي ب����دوره اإىل ت��اأخ��ري الإجن���از 
وال�شتفادة املثلى من هذه امل�شاريع 

�شمن املدة الزمنية املقررة لها.
ل���ذل���ك ت��ط��ل��ب ال��ه��ي��ئ��ة م���ن كافة 
اإ�شدار  بالتعاون يف  املعنية  اجلهات 
امل�شاريع  لتنفيذ  الالزمة  املوافقات 

بدون تاأخري وذلك لل�شالح العام.
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موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية ت�شارك يف القمة التا�شعة ملنظمة الأ�شرة العاملية
وب�شكل  املجتمع  اأفراد  لحتياجات  وفقا  والتعليمية  والنف�شية  الجتماعية 
الأ�شرية يف  التنمية  التي قدمتها موؤ�ش�شة  العمل  ورق��ة  واأك��دت    . جماين 
الأداء  موؤ�شرات  تقييم  وبعد  اأن��ه  العاملية  الأ�شرة  ملنظمة  التا�شع  الجتماع 
الكمي والنوعي اأثبت برنامج �شاور اأنه حقق نتائج اإيجابية مهمة مع الأخذ 
بعد عام حيث  وامل�شتفيدات منه عاما  امل�شتفيدين  العتبار منو عدد  بعني 
بلغت ن�شبة النمو بني عامي 2010 و2012 .. 468  يف املائة فيما بلغ 
موؤ�شر  وه��و  املائة  يف    95 املا�شية   ال�شنوات  ط��وال  الر�شا  ن�شبة  متو�شط 
جيد يوؤكد اأهمية ما يقدمه الربنامج من خدمات قادرة على اإفادة اجلمهور 
ومبا يوؤثر اإيجابا على اأمناط حياة اأفراد الأ�شرة ومبا ي�شهم يف حتقيق حياة 
متوازنة لهم. من جهة اأخرى اأ�شارت الورقة التي قدمتها املوؤ�ش�شة اإىل اأنه 
اخلدمة  ه��ذه  بتقدمي  تبداأ  كي  الجتماعية  املنظمات  جلميع  الوقت  ح��ان 

لتحقيق اأف�شل نتائج الأهداف الإمنائية لالألفية . 

التنمية  اإدارات  روؤ�شاء  اإىل  اإ�شافة  حملية  جمال�س  وروؤ���ش��اء  مدن  وعمداء 
الباحثني  املتحدة وعدد من  الأمم  املدين يف  املجتمع  امل�شتدامة ومنظمات 

املتخ�ش�شني . 
قد  العاملية  الأ���ش��رة  منظمة  يف  الع�شو  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
النيادي مدير  �شعيد  �شعادة حممد  برئا�شة  بوفد  القمة  اأعمال  �شاركت يف 
دائرة التخطيط ال�شرتاتيجي وع�شوية كل من الدكتورة جميلة خاجني 
اإدارة  يف  اإجتماعي  اأخ�شائي  امل��ازم  وعبداهلل  والبحوث  الدرا�شات  م�شت�شارة 
عن  ممثال  املوؤ�ش�شة  اإختيار  خاللها  ومت  الأ�شرية  وال�شت�شارات  الإر���ش��اد 
الدول العربية يف انتخابات اجلمعية العامة ملنظمة الأ�شرة العاملية ورئي�شا 
للجنة النتخابات للجمعية العاملية يف اجتماعها التا�شع . وقدمت الدكتورة 
خاجني ورقة عمل حول برنامج �شاور الذي تقدمه املوؤ�ش�شة والذي يطرح 
�شحة  على  تركز  التي  واحلمالت  والتدريبية  ال�شحية  اخلدمات  العديد 

�شيا�شة تتوافق  املوؤ�ش�شة تتبنى  اأن  اإىل  الورقة  واأ�شارت   . ب�شكل عام  الأ�شرة 
ب�شالمة  اله��ت��م��ام  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  العاملية  ال�شحة  منظمة  �شيا�شة  م��ع 
الإن�شان بدنيا وعقليا اإىل جانب حتقيق الرفاه الجتماعي وهو ما يتحقق 
الأ�شرة ويقدم خدمات  اأف��راد  ال��ذي يعنى بجميع  �شاور  من خالل برنامج 
والجتماعية  الأ�شرية  اإليها  يتعر�شون  التي  امل�شكالت  ملختلف  اإ�شت�شارية 
اأو عن طريق  والنف�شية والتنموية واملهنية واملالية وذلك �شواء باملقابالت 
الهاتف اأو الربيد الإلكرتوين مع �شمان �شرية احلالت التي تتقدم بطلب 
ت�شميمه  مت  �شاور  ال�شت�شارات  برنامج  اأن  الورقة  واأو�شحت   . ال�شت�شارة 
وتنفيذه بالتعاون مع �شركاء املوؤ�ش�شة الإ�شرتاتيجيني من موؤ�ش�شات القطاع 
ا�شتقرار  دع��م  اإىل  تهدف  ب�شورة  وذل��ك  الربحية  غري  واملنظمات  اخلا�س 
اأف��راد املجتمع على التعامل  احلياة الأ�شرية من خالل رفع الوعي وق��درة 
مع امل�شكالت الأ�شرية بطرائق اإيجابية اإىل جانب و�شع احللول للم�شكالت 

•• برلني-وام:

التي  لالأ�شرة  التا�شعة  القمة  اأعمال  يف  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  �شاركت 
�شعار  حتت  برلني  الأملانية  العا�شمة  يف  العاملية  الأ���ش��رة  منظمة  نظمتها 
الأ�شرة يف امليزان ..مب�شاركة ممثلني حلكومات ومنظمات دولية واإقليمية 
القمة يف  انعقاد  امل��دين. وجاء  املجتمع  اإىل جمموعة من منظمات  اإ�شافة 
�شياق اجلهود التي بذلتها دول العامل واملنظمات العاملة يف جمال العمل 
التنموي من اأجل مراجعة الإجن��ازات التي حتققت يف الأه��داف الإمنائية 
مر�س  انت�شار  ووق��ف  املدقع  الفقر  اإن��ه��اء  ح��ول  امل��رتك��زة  الثمانية  العاملية 
 .  2015 ع��ام  الأط��ف��ال بحلول  البتدائي جلميع  التعليم  وتوفري  الإي��دز 
وتناولت جل�شات القمة عددا من الق�شايا واملوا�شيع حتدث فيها لفيف من 
كبار امل�شوؤولني ومتخذي القرار من وزراء وروؤ�شاء وكالت دولية واقليمية 

 اأم الإمارات : نهجنا على هذه الأر�س الطيبة.. الإن�شانية كرامة ل مهانة 
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأك���دت 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
املاأ�شاوية  اإزاء الأو�شاع  اأن �شحايا الجتار بالب�شر ي�شكلون قلقا  والطفولة 
التي تعي�شها هذه الفئات يف تلك املجتمعات خا�شة الن�شاء والأطفال. وقالت 
�شموها اإننا جند �شريحة من الذكور اأ�شبحت ت�شارك يف هذه املاأ�شاة القادمة 
حلقوقها  �شارخة  لنتهاكات  امللتهبة  العامل  واأقاليم  اله�شة  املناطق  من 
الإن�شانية خا�شة اأثناء الكوارث والأزمات وال�شراعات امل�شلحة وال�شطرابات 

هذه الفئاآت يف تلك املجتمعات وخا�شة الن�شاء والأطفال . واأ�شافت �شموها 
تواجه  التي  التحديات  تفاقم  املنا�شبات عن  العديد من  نوهت خالل  وقد 
هذه ال�شرائح ونبهت كثريا اإىل �شرورة ت�شافر اجلهود املحلية والأقليمية 
والدولية لتح�شني الظروف الإن�شانية وتوفري احلماية الالزمة لهم وقالت 
�شموها اأعتقد اأن ما يجري يف العامل من نزاعات واإعتداءات �شارخة تخالف 
ما جاءت به ال�شرائع ال�شماوية التي رفعت مكانة الإن�شان الذي كرمه اهلل 
تعاىل دون �شائر املخلوقات وا�شتخلفه يف الأر�س لتبليغ ر�شالته التي جاءت 
الدولية  املواثيق  بو�شوح  وتعار�س  الإن�شان وعزته وكرامته  اأجل خري  من 
والأعراف والربوتوكولت التي تهدف اإىل حماية الإن�شان و�شمان اإحرتام 

نتيجة لال�شتغالل  اأو�شاعهم  اإىل تردى  توؤدي  والتي  بلدانها  ال�شيا�شية يف 
ذل��ك يف كلمة ل�شموها خ��الل حفل  .  ج��اء  ال��ذي مي��ار���س �شدهم  والعنف 
الإم���ارات برعاية كرمية من �شموها  اأقيم يف ق�شر  ال��ذي  الع�شاء اخل��ريي 
بح�شور حرم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
. وج��اء يف  اآل نهيان  �شم�شة بنت حمدان بن حممد  ال�شيخة  �شمو  الغربية 
فريق  ينظمها  التي  الفعالية  هذه  ح�شور  جميعا  بكم  نرحب  الكلمة  ن�س 
اإنثوزيا�شتيك بالتن�شيق مع مراكز اإيواء لدعم مراكز اإيواء الن�شاء والأطفال 
�شحايا الإجتار بالب�شر ودعم هذه الفئة امل�شت�شعفة الذين تاأويهم املراكز.. 
التي تعي�شها  املاأ�شاوية  اإزاء الأو�شاع  الذين ي�شكلون قلقنا  هوؤلء ال�شحايا 

الطيبة  الأر�����س  ه��ذه  على  فنهجنا   .. معاناته  م��ن  والتخفيف  اإن�شانيته 
الإن�شانية كرامة ل مهانة وثمنت �شموها جهود الدولة والقيادة الر�شيدة 
التي تبناها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  نهجه  على  وي�شري  ث��راه 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وتوجيهاته ال�شامية بو�شع الإ�شرتاتيجيات التي 
اآمن  جمتمع  خلق  اأج��ل  م��ن  بالب�شر  الجت���ار  ج��رائ��م  مكافحة  على  تعمل 
تبذلها مراكز  التي  باجلهود  �شموها  واأ�شادت  العنف  اأ�شكال  كافة  خال من 
اإيواء وم�شاعيها يف توفري ماأوى مالئم ياأوي الفئات ال�شعيفة من �شحايا 

الجتار بالب�شر وال�شتغالل اجلن�شي والفئات الأخرى. 

الإمارات لتنمية ال�شباب تقدم اإجنازات ال�شباب يف اليوم الوطني

حممد ال�س�يدي

ندى املازمي

فاطمة العلي

ح�سن املزروعي

ك�ثر بن �سليم

�سم�سة العامري

را�سد عبداحلميد

مرمي البل��سي

عائ�سة �سعيد الفالحي

حامت الن�ي�س

اأمرية �سعيد العامري هناء الزرع�ين وعبدالرحمن املدين

احمد اهلي

•• تغطية- فوؤاد علي:

لتنمية  الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  نظمت 
مبنا�شبة  ال�شبابي  املهرجان  ال�شباب 
�شعار  حت���ت  ال�42  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
ع��ي�����ش��ي ب������الدي ل���ع���ر����س اجن������ازات 
م�شاهمات  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��اب 
و  ازده���ار  �شجل  اإىل  ت�شاف  م��ق��درة 
التطور العلمي والإن�شاين للدولة و 
ذلك يومي اجلمعة وال�شبت املا�شي 

مبركز ابوظبي للمعار�س .
احلب�شي  ح��م��د  م��ي��ث��اء  ���ش��رح��ت  و 
اأن  )للفجر(  ال��ربام��ج  اإدارة  مديرة 
حتت  ياأتي  الأول  ال�شباب  مهرجان 
ال�شيخ  ���ش��م��و  م����ن  ك���رمي���ة  رع����اي����ة 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  اخل���ارج���ي���ة 
ال�شباب و  الإم��ارات لتنمية  موؤ�ش�شة 
ه��ذا احل��دث تعبري �شبابي عن حب 
ب��ال��ي��وم الوطني  ال��وط��ن و اح��ت��ف��اًل 
اأع��ط��ان��ا الكثري و  ال��وط��ن  42 و  ال��� 
اأنهم  ي�����ش��ع��رون  ال�����ش��ب��اب ج��م��ي��ع��ه��م 
حم��ظ��وظ��ني ل��ك��ون��ه��م ي��ع��ي�����ش��ون يف 
كنف دولتهم احلبيبة التي تدعمهم 

وترعاهم و تنميهم .
و اأ�شافت �شارك 42 �شابا و�شابة من 
ابناء الدولة الذين اجنزوا اجنازات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
لذلك اإرتاأت املوؤ�ش�شة ت�شليط ال�شوء 
على هوؤلء ال�شباب املبدعني كاإهداء 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة و ل��وط��ن��ا الغايل 
ال��وط��ن��ي و هناك  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اأن�شطة  مثل  الكرنفالية  الفعاليات 
تراثية و ثقافية و اأن�شطة لالأطفال 
ل��ك��ي ت��ك��ون ف��ر���ش��ة ل���زرع ب���ذرة حب 

الوطن يف اجليل ال�شغري .
فعاليات  خ��الل   ) الفجر   ( والتقت 
لت�شليط  املدعني  بال�شباب  املهرجان 
املتنوعة  اب��داع��ات��ه��م  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
اأنك  عيونهم  وهج  من  تقراأها  التي 
اإذا اردت النجاح فال ت�شيع الفر�س 
ولأن العامل امل�شرتك بينهم جميعاً 
الفر�س  م��ن  وا���ش��ت��ف��ادو  �شعوا  اأن��ه��م 
واج��ت��ه��دوا و�شقلوا  ل��ه��م  امل��م��ن��وح��ة 
مفاتيح  م���ل���ك���وا  ح���ت���ى  م���واه���ب���ه���م 
اأن  ب��ح��ق  و���ش��ار  الإب���داع���ي  التفكري 

الإبداع له وطن ولي�س له حدود .

مغامرو الإمارات للتدريب
وقال احد امل�شاركني املبدعني اأحمد 
اأماراتية  تدريب  �شركة  ا�ش�شنا  اأهلي 
مكونة  الإم���ارات  مغامرو  ا�شميناها 
5 منهم  اأم���ارات���ي���اً  19 م���درب���اً  م��ن 
التنمية  جم��ال  يف  دول��ي��اً  معتمدين 
الب�شرية من خالل تطوير مفاهيم 
ومهارات  الإبداعي  التفكري  مهارات 
ح��ل امل�����ش��اك��ل وم���ه���ارات الإت�����ش��ال و 
برامج  ت�شميم  خالل  من  التوا�شل 
تدريبية الإلكرتونية وتدرب ال�شباب 
اأ���ش��ه��ر خ����ارج ال���ب���الد و كان  مل���دة 3 
التدريب مكثفاً و مت تدريب ال�شباب 
يف مدينة الفجرية يف البداية و مع 
مهاراتنا  ت��ط��وي��ر  مت  ال��وق��ت  م���رور 
وتطوير الإحتياجات التدريبية التي 
ت�شهيل  و  امل��ح��ل��ي  جمتمعنا  ت����الءم 
املعلومة  اي�شال  و  الإجن��ذاب  عملية 

لل�شباب واحلمدهلل امتدت ال�شركة و 
املدار�س  اأكانوا من  �شار لها زبائنها 
املوؤ�ش�شات  و  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات  او 
�شركة  مثل  ال�شركات  و  احلكومية 
ال��ن��خ��ي��ل ال��ع��ق��اري��ة و���ش��رك��ة ب���ي بي 
برنامج  و  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ب��رتول��ي��ة 
�شاند وبرنامج تكاتف التابع ملوؤ�ش�شة 
قمنا  و  ال�����ش��ب��اب  لتنمية  الإم������ارات 
�شلطنة  يف  تدريبي  برنامج  باإقامة 
ف��ع��ال��ي��ة خارج   20 ل��دي��ن��ا  و  ع��م��ان 
الإم������ارات و ن��ق��وم ب��ال��ت��دري��ب خارج 
ن��ط��اق امل���األ���وف ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل املثال 
نقوم باإعطاء املتدربني على التعامل 
م����ع اح������دى ال���ل���ع���ب الإل���ك���رتون���ي���ة 
امل�شممة بالكمبيوتر و نطلب منهم 
الإ�شتدال  و  بالإ�شتنتاج  يقوموا  باأن 
و  امل��ط��روح��ة  امل�شكلة  ح���ول  العلمي 
الإ�شتنتاج  اع���ط���اءه���م  ي��ت��م  ب��ع��ده��ا 
نقوم  و  ال��ل��ع��ب��ة  مل��ف��ه��وم  ال�����ش��ح��ي��ح 
باإجراء العمل التدريبي للمجموعات 
يف احلدائق اأو املع�شكرات ال�شبابية او 
الفنادق و بداأنا العمل يف عام 2000 

. كمتطوعني حتى عام 2011 
اإن�شاء  م���ن  ال���غ���ر����س  اأن  او����ش���ح  و 
ال�����ش��رك��ة ه��و اي��ج��اد ف��ئ��ة تكمل هذا 
اح���رتايف وتتو�شع  ب��اإ���ش��ل��وب  امل�����ش��وار 
وتنمو وفق الأطر العلمية التجارية 
معهد  اأو  ن��ادي  تكوين  اإىل  ن�شعى  و 
ولقد  وتنميها  امل��ه��ارات  ه��ذه  ترعى 
كفاءات  برنامج  من  كثرياً  ا�شتفدنا 

ب�شكل مل نت�شوره .

براءات اخرتاع 
واأفاد احمد املزروعي موؤ�ش�س م�شنع 
�شيارة  �شنع  اأنه  املعدنية  لل�شناعات 
داخلية يف عام 2000 و ح�شل على 
الإع���رتاف العاملي يف ع��ام 2003 و 
جتميع  رخ�شة  على  ح�شلت  كذلك 
ال�����ش��ي��ارات ب��ال��دول��ة يف ع��ام 2005 
م�شيفاً و �شنعت اأول جهاز ل�شباقات 

. الهجن يف عام 2005 
�شنع  اأن�������ه  اإىل  امل�����زروع�����ي  ول����ف����ت 
للمناطق  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة  ال����دراج����ة 
تعمل   2008 ع����ام  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
ب��ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف الإ�����ش����اءة 
اأي�شاً  امل��ي��ك��ان��ي��ة  احل���رك���ة  وحت���وي���ل 
انتاجها  و�شيتم  ال�شم�شية  بالطاقة 
يف بداية العام القادم و قمت كذلك 
بت�شنيع اأول جهاز لتدريب ال�شقور 
2010 و فزت  و ك��ان ذل��ك يف ع��ام 
بجوائز عدييدة على امل�شتوى ال�شرق 
الأو����ش���ط ون��ل��ت م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة يف 

امل����ب����ادرة مي��ك��ن اأن ي��ف��ك��ر حم��ل��ي��اً و 
نحن ن�شاعده لإي�شاله على امل�شتوى 

اخلليجي و العربي والعاملي .
واأ�شافت اأنه يف الوقت احلايل لدينا 
ع����دة م����ب����ادرات ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل املثال 
م���ب���ادرة ال�����ش��الم��ة امل����روري����ة و هى 
مبادرة جديدة على امل�شتوى الدولة 
باإجراءات  ح��ال��ي��اً  ون��ق��وم  وم��ت��م��ي��زة 
التوا�شل مع اجلهات املرورية حملياً 
و كذلك م��ب��ادرة �شرطان  و احت��ادي��اً 
عنق  ����ش���رط���ان  م�����ب�����ادرة  و  ال����ث����دي 
الرحم لذلك جتدد اأننا نهتم كثرياً 
باملبادرات امل�شتدامة و لها دور كبري 

بدعم التوعية املجتمعية .
جمال  يف  جن���اح���ه���ا  اإىل  واأ������ش�����ارت 
م��ث��ل الالعب  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل���واه���ب 
���ش��ع��ي��د امل����ه����ريي ����ش���ائ���ق ام����ارات����ي 
اأن  ال�����ش��ي��ارات الإ  ���ش��ب��اق  ي�����ش��ارك يف 
ح�����ش��وره اع���الم���ي���اً ك����ان ���ش��ع��ي��ف و 
ال�شيارات  ���ش��ب��اق  ح�����ش��وري  خ���الل 
ك��ن��ت ارى اجن���ازات���ه و م��ه��ارات��ه يف 
بالتوا�شل معه  ال�شباق فقمت  حلبة 
اب����راز مهاراته  و  اع��الم��ي��اً  دع��م��ه  و 
الريا�شة  ه����ذه  ك����ون  و  ل��ل��ج��م��ه��ور 
والآن  الدولة  م�شتوى  على  جديدة 
و  قوية  و  معروفة  اجن��ازات��ه  �شارت 
الدويل  امل�شتوى  ا�شبح ي�شارك على 
ا�شدار  ل��دي��ن��ا  الإع������الم  لأه��م��ي��ة  و 
م���ت���خ�������ش�������س يف جم����ال  اع�����الم�����ي 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة و ه���ى جملة  ال��ري��ا���ش��ة 
هناك  اأن  خا�شة  )اأ���ش��راره��ا(  ا�شمها 
للريا�شة  ح���ك���وم���ي  ودع������م  ت���وج���ه 
الن�شائية و ما بعد الدعم من ناحية 
ك���ي���ف مي���ك���ن م�����ش��اع��دت��ه��ا لإك���م���ال 
لإيجاد  فن�شعى  الريا�شي  م�شوارها 

رعاة لهن .

العمل اخلريي 
وقالت عائ�شة �شعيد حارب الفالحي 
الفريج  م�شل�شل  دخ���ل  خ���الل  م���ن 
الكرتوين ن�شع ح�شة 5 % للتربع 
بالأعمال اخلريية وبيع قم�شان تي 
م�شتوحاة  قدمية  �شناديق  و  �شريت 
م���ن امل�����ش��ل�����ش��ل ال���ف���ري���ج وع���ن���د بيع 
ه����ذه امل��ن��ت��ج��ات ي���ذه���ب ري��ع��ه��ا اإىل 
للمر�شى  املتحركة  الكرا�شي  �شراء 
يف  املحتاجني  للمر�شى  توزيعها  و 
بع�س الدول مثل الهند و مت توزيع 

700 كر�شي متحرك .
و ا�شافت خالل الن�شف من �شعبان 
على  توزيعها  و  الهدايا  ار���ش��ال  يتم 
و  بامل�شت�شفيات  امل��ر���ش��ى  الأط���ف���ال 

الهدايا  ت��وزي��ع  و  امل�شنني  دار  زي���ارة 
مبادرة  يف  �شاركنا  ك��ذل��ك  و  عليهم 
رم�شان امان بدبي من خالل توزيع 
افطار على ال�شائمني قبل 5 دقائق 
رم�شان  ب�شهر  امل��غ��رب  الأذان  م��ن 
املبارك عند الإ�شارة املرورية و احدث 
حيث  هوائية  دراج��ة  ق��دم  مبادراتنا 
الهوائية  ال��دراج��ة  �شخ�س  ي�شرتي 
وم�شتلزماتها و بعدها يتم تقدميها 
املحتاجني لالإ�شتفادة  للعمال  هدية 

منها كموا�شالت .

احلرف واأنا
باقر  ن�����دى  اخل���ط���اط���ة  وت����ن����اول����ت 
امل����ازم����ي م����ن ف���ري���ق احل������رف واأن�����ا 
ع���الق���ت���ه���ا ب�����اخل�����ط ال����ع����رب����ي مع 
و مرمي  ال���ك���ت���ب���ي  ه���ي���ا  زم���ي���الت���ه���ا 
اخلط  حب  جمعهن  حيث  البلو�شي 
ال�شخ�س  ب�����اأن  م��و���ش��ح��ًة  ال���ع���رب���ي 
اأن  عليه  كانت م�شاغله كثرية  مهما 
يكون  و ل  و يطورها  ينمي مواهبه 
و  ه��واي��ة  ب���دون  �شلبية  �شخ�شية  ذو 
كانت  مهما  بقدراته  يوؤمن  اأن  لب��د 
ذلك  بعد  نف�شه  �شيجد  و  متوا�شعة 
و  متميزة  م��وه��ب��ة  ���ش��اح��ب  �شخ�س 
بني  هوايتنا  تبداأ  مل  الثالثة  نحن 
ليلة و�شحاها فكنا نكتب منذ ع�شر 
ال�شارقة  مبعهد  والتحقنا  ���ش��ن��وات 
للخط العربي و كانت اآخر م�شاركة 
امل��ا���ش��ي يف معر�س  ب��الإ���ش��ب��وع  ل��ن��ا 
اأنا برعاية ماجد الفطيم  احلرف و 
مل��دة ا�شبوع يف م��ول الإم���ارات و بعنا 

%50 من معرو�شاتنا .

ف�ق بيتنا علم
املزروعي  ع���ب���داهلل  ح�����ش��ن  واو����ش���ح 
منذ  ع��ل��م  بيتنا  ف���وق  حملة  مطلق 
���ش��ن��ت��ني و ال����ت����ي ح���ظ���ي���ت ب���اإق���ب���ال 
جماهريي عرب تغريدة �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
اخلارجية . و قال ن�شعى ك�شباب اإىل 
ا�شتثمار  ميكن  كيف  انف�شنا  ���ش��وؤال 
و�شائل التوا�شل الإجتماعي و نحن 
الو�شائل يف  اأكرث من ي�شتخدم هذه 
طرح و ن�شر الأفكار و املبادرات لدعم 
ايجابي  ت��اأث��ري  لها  ال��ت��ي  و  املجتمع 
ايجابني  ن��ك��ون  ان  ن��ري��د  ك��ذل��ك  و 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع���رب  ال���ط���رح  يف 
القيادة  توجهنا  مثلما  الإجتماعي 
ال��ر���ش��ي��دة يف ال���ط���رح الإي���ج���اب���ي و 
لدعم  الإي��ج��اب��ي��ة  الأف��ك��ار  ا�شتثمار 

املجتمع . 

العمل التطوعي 
ال��ع��ام��ري طالبة  ���ش��م�����ش��ة  وت�����ش��ج��ع 
اجلغرافية  املعلومات  بنظم  جامعية 
بالإنخراط يف جمال التطوع و تبني 
هو  اجن����ازات����ي  ع���ر����س  ه����ديف يف  اأن 
اإىل  بالولوج  كلهم  ال�شباب  ت�شجيع 
العمل التطوعي و قد كنت ان�شممت 
املتخ�ش�س  ك����ف����اءات  ب���رن���ام���ج  اإىل 
ال����ق����ي����ادة و اجن�������زت كل  مب�����ه�����ارات 
امل�����ش��ت��وي��ات امل��ط��ل��وب��ة وب����داأت اأعطي 
اأن عدد  ال��دورات كمتطوعة م�شيفًة 
ل  بها  قمت  التي  التطوع  ال�شاعات 
تعد و لحت�شى رغم �شغر �شني لأين 
اأح�س اأين اأريد اأن ارد اجلميل لوطني 
و دعت كل �شاب و �شابة عندما يتخرج 
اإذا  حتى  و  يتطوع  اأن  اجلامعة  م��ن 
البداية  ال��ع��م��ل يف  ف��ر���ش��ة  ي��ج��د  مل 
و  اخل��ربة  يك�شبه  التطوعي  فالعمل 

فعل اخلري للمجتمع .

وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية 
املجتمع

وك���ان ه��ن��اك ت��واج��د ل���وزارة الثقافة 
وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع تعر�س 
املواطنني  ال�شباب  املوؤلفني  اجن��ازات 
يف جمال الأدب واو�شح حامت النوي�س 
اأن هدف تواجد ال��وزارة يف مهرجان 
الإبداعات  اب���راز  ه��و  ب���الدي  عي�شي 
الكتب  ع��ر���س  خ��الل  م��ن  ال�شبابية 
الإم��ارات��ي��ني و  ال�شباب  امل��وؤل��ف��ة م��ن 
�شباب  لفئة  تنتمي  الإب���داع���ات  ه��ذه 
اعمارهم  ت�����رتاوح  ال�����ش��ن  يف  ���ش��غ��ار 
قد  و  ���ش��ن��ة   25 اإىل  ���ش��ن��ة   15 ب���ني 
بداأت الفكرة من 3 �شنوات لت�شجيع 
ال�شباب على التاأليف و تقدم الوزارة 
مكافاأة ت�شجيعية و لك معر�س يقام 
يف ال���دول���ة ي��ت��م ع��ر���س م��ن 5 كتب 
حالياً  و  جديدة  موؤلفة  كتب   7 اإىل 
ا�شدار   30 اإىل  الإ���ش��دارات  و�شلت 

تقريباً .

الت�س�ير ال�س�ئي
امل�����ح�����رتف حممد  امل���������ش����ور  وق��������ال 
ال�شويدي ا�شتهوتني الكامريا كثرياً 
احلدث  توثيق  حلظة  ممتعة  لأن��ه��ا 
يف  و  �شخ�س  اأي  ت�شعد  ال�����ش��ورة  و 
البداية تدربت مع �شخ�س حمرتف 
تعلمت منه اأ�شول العلمية للت�شوير 
تلقاء  من  موهبتي  �شقلت  بعدها  و 
بن  ح��م��دان  ب��ج��ائ��زة  ف���زت  و  نف�شي 
للت�شوير  الدولية  را�شد  بن  حممد 
املركزالثالث  ترتيبي  وكان  ال�شوئي 
و ف���زت ك��ذل��ك ب��ج��ائ��زة م��ع��ه��د دبي 
الق�شائي يف الت�شوير و كان ترتيبي 
حالياُ  ����ش���ارك���ت  و  ال����ث����اين  امل����رك����ز 
مب�شابقة الدولية للت�شوير ال�شوئي 
وا�شافت   . النتيجة  انتظر  و  برتكيا 
اأ�شغر مبدعة اأمرية �شعيد العامري 
موهبة  اأن  زاي�����د  ب��ج��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ة 
التدريب  ع���رب  غ��ر���ش��ت��ه��ا  ال��ت�����ش��وي��ر 
امل�شاركة  خ�����الل  م����ن  ال���ت���ط���وي���ر  و 
املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب��ال��ربام��ج 
ا���ش��ور لأج�����ش��د م��ع��امل و  اأ�شبحت  و 
تراث الإمارات و �شاركت يف م�شابقات 
عديدة حملية و امتنى ان ا�شارك يف 

املعار�س اخلارجية .

املانيا يف جمال الإخرتاعات مو�شحاً 
اأن كل هذه الإجن��ازات مدعومة من 
بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة و 
�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
�شندوق  و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ن  و 
خ��ل��ي��ف��ة ل��دع��م م�����ش��اري��ع ال�����ش��ب��اب و 
���ش��ن��دوق ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
لدعم م�شاريع ال�شباب ولدي م�شنع 
و  اخرتاعاتي  �شناعة  متخ�ش�س يف 
و  الإل��ك��رتون��ي��ة  الهند�شة  جم��ال  يف 
امليكانيكية و هناك اخرتاعات قادمة 

يف جمالت الهند�شة .

البيئة والطريان 
البلو�شي  م���رمي  امل��ه��ن��د���ش��ة  وق���ال���ت 
البيئية  ال���درا����ش���ات  ق�����ش��م  م���دي���رة 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان املدين 
مواطنة  اأول  اأن��ه��ا  اجن��ازات��ه��ا  ح���ول 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم�����ال ال���ب���ي���ئ���ة و 
ال������ط������ريان امل��������دين ب��������الإم��������ارات و 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���وط���ن ال���ع���رب���ي و 
املنظمة  ل���دى  ان��ت��دب��ت  ع��رب��ي��ة  اأول 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��ريان امل����دين ب���الأمم 
املتحدة يف عام 2010 و كنت رئي�س 
املناخي  التغري  قطاع  يف  املفاو�شني 
ح��ي��ث ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى م��اج�����ش��ت��ري يف 
العلوم البيئية ا�شافًة لتخ�ش�شي يف 
العمل  ب��داأت  و  الكيميائية  الهند�شة 
يف جمال البرتول و بداية انطالقي 
يف جمال الطريان املدين كان عندما 
طلبت دائ��رة ال��ط��ريان امل��دين بدبي 
جمال  يف  بيئة  لربنامج  نوؤ�ش�س  اأن 
و عملت يف مطار  امل���دين  ال��ط��ريان 
دبي الدويل ملدة 4 �شنوات و اجنذبت 
اأع���م���ل يف  الآن  و  ال����ط����ريان  ل���ع���امل 
امل���دين يف  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
�شواء  موا�شيعها  بكل  البيئة  جمال 

م���ن و�شع  اأول  ك��ن��ت  و  امل���ن���اخ  ت��غ��ري 
الطريان  ل��ق��ط��اع  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ال��دول��ة و كنت  امل��دين على م�شتوى 
اأي�شاً رئي�شة الفريق الذي و�شع اأول 

وثيقة ر�شمية لتغري املناخ .

اإخراج الأفالم
واو�شحت املخرجة هناء الزرعوين و 
املخرج عبدالرحمن املدين امل�شاركان 
م�شطفى  احمد  املخرج  م�شاعدة  يف 
عي�شي  ال��وط��ن��ي  الن�شيد  اخ����راج  يف 
القنوات  ك���ل  يف  ع��ر���ش��ت  و  ب����الدي 
ال��ت�����ش��وي��ر بطريقة  ك���ان  و  ال���دول���ة 
اح���رتاف���ي���ة و ا���ش��ت��ف��دن��ا ك���ث���رياً من 
التابع  الإبداعي  املخترب  و  التجربة 
لتوفور فورتي فور خا�شة يف جمال 
الإبداعي  املخترب  ن�شكر  و  الإن��ت��اج 

على اتاحة الفر�شة لنا لالإبداع .

لعب تن�س طاولة دويل
را�شد  ال���دويل  ال��الع��ب  وا�شتعر�س 
باملنتخب  لع����ب  ال��ب��ل��و���ش��ي  ح��م��ي��د 
ال��وط��ن��ي ل��ت��ن�����س ال���ط���اول���ة و ن���ادي 
ال��ن�����ش��ر ال��ري��ا���ش��ي اجن���ازات���ه حيث 
كان من ابرز اجنازاته ح�شوله على 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ع��ل��ى م�����ش��ت��وى قارة 
 2003 15 يف ع��ام  ا�شيا حتت �شن 
امل��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة زوجي  و اح�����رزت 
مرتني كاأ�س اخلليج لتن�س الطاولة 
عامي 2009 و 2011 و ميدالية 
2012 و  ال���زوج���ي ع���ام  ال��ع��رب يف 
غ��ري اح���رزت ال��ف��ردي و ال��زوج��ي يف 
امل�شابقات املحلية 10 مرات دوري و 
 7 و  الدولة  كاأ�س رئي�س  م��رات   10

مرات فردي على امل�شتوى الدولة .

لعبة ه�كي اجلليد
تعمل  العلي  الالعبة فاطمة  وقالت 

مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اك���ادمي���ي���ة  يف 
يف  تخ�ش�شت  الن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
ولعبة  الريا�شي  الت�شوير  جم��ال 
يف ه���وك���ي اجل��ل��ي��د و ق���د ب������داأت يف 
ب��دًء من  الريا�شي  الت�شوير  جم��ال 
ان�شممت  و  الآن  ح��ت��ى  و   2008
مل���ن���ت���خ���ب ه����وك����ي اجل���ل���ي���د يف ع���ام 
2010 يف نادي ابوظبي للريا�شات 
اجل��ل��ي��دي��ة و امل��ن��ت��خ��ب ���ش��ي�����ش��اف��ر يف 
بطولة  يف  للم�شاركة  ال�شهر  نهاية 
لالإلهام  اأ���ش��ع��ى  م�����ش��ي��ف��ًة  خ��ارج��ي��ة 
ال�شباب للولوج يف جمال الريا�شات 
ت�����ش��وي��ر فيلم  ق���د مت  و  اجل��ل��ي��دي��ة 
املراأة  اأن  و  حلياتي  يتطرق  وثائقي 
املراتب  اأعلى  اإىل  و�شلت  الإماراتية 
للمخرجة  احلياة  جم��الت  �شتى  يف 
ع���ر����ش���ه يف  و مت  ع���ائ�������ش���ةع���ب���داهلل 
م��ه��رج��ان اب��وظ��ب��ي ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي يف 
الفيلم  وح�������ش���ل  الأخ��������رية  دورت�������ه 

الوثائقي على املركز الثالث .

ت�س�يق املبادرات ال�طنية
الفال�شي  �شليم  بن  كوثر  وتطرقت 
حول جتربتها يف تاأ�شي�س �شركة كي 
بي ا�س للخدمات الإعالمية ومقرها 
اأ�شحاب  بت�شجيع  ت��ق��وم  ب��اأن��ه��ا  دب��ي 
املبادرات من ال�شباب و الرتويج لهم 
اعالمياً لأين يف يوم من الأيام كنت 
اأنا �شاحبة مبادرة وكنت بحاجة اإىل 
و  اأهمية  عرفت  ق��د  و  يدعمني  م��ن 
اجناح  يف  وال��ت�����ش��وي��ق  الإع�����الم  دور 
اأ�شلط  اأن  اح��ب��ب��ت  ل��ذل��ك  امل���ب���ادرات 
امل�شاريع  على  خ��ربت��ي  وف��ق  ال�شوء 
ال����روؤى  ذات  ال��وط��ن��ي��ة  امل����ب����ادرات  و 
امل�شتقبلية و ايجاد اآليات لتطويرها 
خ���ل���ق خطط  ع����رب  م�����ش��اع��دت��ه��م  و 
ت�شويقية  و  اعالمية  ا�شترياتيجية 
ف�شاحب  ع��امل��ي��اً  امل���ب���ادرة  اي�����ش��ال  و 
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اأخبـار الإمـارات
ال�شفارة الربيطانية تعلن اإعفاء مواطني الإمارات من تاأ�شرية الدخول اعتبارًا من الأول من يناير

•• اأبوظبي-وام:

الإم���ارات  دول��ة  مواطني  اأن  اأب��وظ��ب��ي  ل��دى  املتحدة  اململكة  �شفارة  اأعلنت 
طلب  وثيقة  مبوجب  املتحدة  اململكة  اإىل  ال�شفر  ميكنهم  املتحدة  العربية 
الكرتونية دون احلاجة اإىل تاأ�شرية الدخول وذلك يتيح لهم زيارة اململكة 
اأ�شهر.  اأق�شاها �شتة  مبوجب الوثيقة اللكرتونية فقط والبقاء فيها ملدة 
اإمتام  الي�شري  من  اأ�شبح  اأن��ه  ام�س  ال�شفارة  اأ�شدرته  �شحفي  بيان  واأ���ش��ار 
واأ�شرع  جماين  وهو  التاأ�شرية  عن  لال�شتغناء  الإل��ك��رتوين  الطلب  من��وذج 
اأو  بيانات  لتقدمي  هناك حاجة  ولي�س  العادية  التاأ�شرية  تقدمي طلب  من 
احل�شور ملركز تقدمي التاأ�شريات اأو ت�شليم جواز ال�شفر للمركز قبل ال�شفر 
حيث ت�شدر هذه الوثيقة فورا عرب موقع اإلكرتوين اآمن وميكن احل�شول 
اململكة  اإىل  لل�شفر مبوجبها  العامل  اأي مكان يف  الإنرتنت من  عليها عرب 

جوازات �شفر اإماراتية والذين يرغبون بالعمل اأو الدرا�شة يف اململكة املتحدة 
اأو البقاء فيها ملدة تتجاوز �شتة اأ�شهر عليهم احل�شول على تاأ�شرية عادية 
عن  لال�شتغناء  الإل��ك��رتون��ي��ة  الطلب  وثيقة  مبوجب  ال�شفر  ميكنهم  ول 
التاأ�شرية .  وقال �شعادة دومينيك جريمي ال�شفري الربيطاين لدى الدولة 
نحن �شعداء بتقدمي برنامج الإعفاء من التاأ�شريات ابتداء من الول يناير 
الإجراء  تنفيذ هذا  املتحدة  للمملكة  الأوىل  امل��ره  تعترب  انها  كما   2014
اململكة املتحدة ودولة الإم��ارات العربية  مما يعك�س العالقة الوطيدة بني 
املتحدة .. كما ا�شار انها متثل خطوة مهمة لتوطيد العالقات بني البلدين 
فى خمتلف املجالت مما يوؤدى اىل زيادة عدد ال�شياح لإماراتيني اىل اململكة 
اململكة  اىل  ال��ق��دوم  الإم��ارت��ي��ني  وال�شركاء  امل�شتثمرين  وت�شجيع  املتحدة 
التاأ�شريات  ق�شم  لدى  الإقليمي  املدير  مات هيث  قال  املتحدة. من جانبه 
اأعداد  بتزايد  عام  كل  نرحب  وباك�شتان  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  والهجرة 

لال�شتغناء  الإل��ك��رتوين  الطلب  تقدمي  امل�شافرين  على  ويتعني  املتحدة. 
48 �شاعة على الأقل من موعد املغادرة  عن التاأ�شرية عرب الإنرتنت قبل 
اأخرى عند  املغادرة ومرة  الوثيقة وقت  وتقدمي ن�شخة مطبوعة عن هذه 
اأن  بيانها  يف  الربيطانية  ال�شفارة  واأك���دت  املتحدة.   اململكة  اإىل  الو�شول 
اململكة  اإىل  للدخول  �شالح  التاأ�شرية  عن  لال�شتغناء  الإل��ك��رتوين  الطلب 
املتحدة مرة واحدة فقط بالتاريخ والوقت املحدد والبيانات الواردة يف هذا 
الطلب يجب اأن تطابق متاما البيانات الواردة يف جواز �شفر حامله. واأ�شاف 
البيان بالن�شبة ملن ي�شافرون دوريا اإىل اململكة املتحدة اأو يكون �شفرهم فجاأة 
اأو رمبا يحتاجون للدخول جمددا اإىل اململكة املتحدة يف �شياق نف�س الرحلة 
فنن�شحهم بتقدمي طلب للح�شول على تاأ�شرية لزيارات متعددة اأو تاأ�شرية 
ال�شفر وميكن  تتيح مرونة  التاأ�شرية  اإن هذه  �شاحلة لفرتة طويلة حيث 
يحملون  الذين  املواطنون  اما   .. �شنوات  ع�شر  لغاية  �شالحيتها  تكون  اأن 

اأو  زي��ارات عمل  املتحدة يف  اململكة  اإىل  ياأتون  الذين  الإماراتيني  الزائرين 
لل�شياحة .. ومن �شاأن النظام اجلديد لال�شتغناء عن التاأ�شرية مما يجعل 
الزيارة الآن اأقل تكلفة بل واأكرث �شهولة اأي�شا واإنني اأتطلع لأن اأرحب كل 
واأ�شار   . يف2014  الإماراتيني  امل�شافرين  من  القيا�شية  بالأعداد  ترحيب 
ت��زداد عاما  الإم��ارات  التاأ�شريات من  ان طلبات  الربيطانية  ال�شفارة  بيان 
بعد عام فقد بلغ عدد التاأ�شريات التي �شدرت العام املا�شي 30 الفا و148 
اإىل  التعاون اخلليجي  الزائرين من دول جمل�س  تاأ�شرية. كما و�شل عدد 
530 الف زائر بزيادة قدرها �شتة  بلغ  2012 رقما قيا�شيا  بريطانيا يف 
باملائة عن عام 2011كما بلغ عدد ال�شائحني يف اململكة املتحدة يف 2012 
القت�شاد  يف  ا�شرتليني  جنيه  مليار   18.6 مببلغ  �شاهموا  قيا�شيا  رقما 
الزائرين من  ا�شرتليني من  1.2 مليار جنيه  بينه مبلغ  الربيطاين من 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

حممد بن را�شد يقوم بجولة يف �شري بني يا�س
•• �صري بني يا�ص -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب����ي رع�����اه اهلل ب��ج��ول��ة ���ش��ي��اره يف 
جزيرة  وحمميات  مناطق  خمتلف 
ا�شت�شافت  ال��ت��ي  ي��ا���س  ب��ن��ي  ���ش��ري 
اخللوة الوزارية اأم�س الول وام�س 
ال�شيخ  الفريق �شمو  رافقه خاللها 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
و  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
ال�شيخ  الرئا�شة و�شمو  �شوؤون  وزير 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
اأ�شحاب  اإىل  بالإ�شافة  اخلارجية 
امل���ع���ايل اأع�������ش���اء جم��ل�����س ال������وزراء 
را�شد  ب��ن  م�شبح  الفريق  وم��ع��ايل 
الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
���ش��ع��ي��د ���ش��ل��ي��م��ان م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
الت�شريفات وال�شيافة يف دبي وعدد 

اأكرث  جانب  اإىل  حيوان  األ��ف  ع�شر 
من مئة وع�شرين نوعا من الطيور 
500 ط��اوو���س وغ��ريه��ا من  منها 
طيور البالبل والببغاوات والدوري 
ال�شمو  �شاحب  احل��ب��اري.  وبع�س 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
اعرب عن �شعادته بجولته ال�شفاري 
املميزة وتعرفه اإىل معامل �شياحية 
وت��راث��ي��ة تقع على ج��زء ع��زي��ز من 
�شموه  منوها  الغالية  دولتنا  اأر���س 
ب��اأه��م��ي��ة ج���زي���رة ���ش��ري ب��ن��ي يا�س 
لها  وتنباأ  والإقت�شادية  اجلغرافية 
���ش��م��وه م�����ش��ت��ق��ب��ال م���زده���را جلهة 
���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ي��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة التي 
حماور  م��ن  ح��ي��وي��ا  حم���ورا  ت�شكل 
التنمية الوطنية امل�شتدامة لبالدنا.  
على  القائمني  من  �شموه  وا�شتمع 
اجلزيرة اإىل �شرح ت�شمن التعريف 
ومعاملها  وم��ك��ون��ات��ه��ا  مب�����ش��اح��ت��ه��ا 
وال�شياحية  اخل��دم��ي��ة  وم��راف��ق��ه��ا 
ح��ي��ث تعترب اجل��زي��رة الأك����رب من 
اأبوظبي  التابعة لإم��ارة  بني اجلزر 
غاليا  ج��زءا  ت�شكل  والتي  جغرافيا 
اأرا�شي دولة الإم��ارات العربية  من 

 260 م�شافة  على  وت��ق��ع  امل��ت��ح��دة 
اأبوظبي  العا�شمة  م��ن  م��رتا  كيلو 
ويربطها فيها طريق بحري ي�شل 
ب��ني م��رف��اأ اجل��زي��رة وج��ب��ل الظنة 
كيلومرتات حيث  ثمانية  بعد  على 
الطريق  ال���ب���ح���ري  اخل����ط  ي�����ش��ك��ل 
ال��رئ��ي�����ش��ي ب���ني اجل���زي���رة و اإم����ارة 
اأبوظبي والإمارات الأخرى ويعمل 
وعمالقة  ���ش��غ��رية  ع���ب���ارات  ع��ل��ي��ه 

ومركباتهم  وال�شياح  ال���زوار  تنقل 
من جبل الظنة اإىل مرفاأ اجلزيرة. 
ي���ا����س  ب����ن����ي  �����ش����ري  ج������زي������رة  ويف 
الطائرات  ي�شتقبل  ح��دي��ث  م��ط��ار 
ال�شياح  لنقل  واملتو�شطة  ال�شغرية 
مطاري  ايل  اجل����زي����رة  واإىل  م���ن 
ال��دول��ي��ني والذين  اأب��وظ��ب��ي ودب���ي 
املن�شرم  ال����ع����ام  يف  ع����دده����م  ق�����در 
�شائح  األ��ف  وع�شرين  خم�شة  قرابة 

وفيها  واأج�����ان�����ب.  م���واط���ن���ني  م���ن 
ومنتجعات  ف���ن���ادق  ث���الث���ة  اأي�����ش��ا 
يبلغ جمموع غرفها اأكرث من مئة 
بالإ�شافة  فندقية  غرفة  وع�شرين 
جمهزة  ل��ل��ع��ائ��الت  ف��ل��ل  ���ش��ت  اإىل 
ال��رتف��ي��ة واحلياة  ب��اأح��دث و���ش��ائ��ل 
باملياه  اجلزيرة  وتتزود  الع�شرية. 
اأبوظبي عرب  احللوة من العا�شمة 

اأنابيب حتت البحر.

من امل�شوؤولني واملرافقني. واخرتق 
رئي�س  نائب  ال�شمو  موكب �شاحب 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ح��اك��م دب��ي ط��رق��ات اجل��زي��رة التي 
كيلومرتا   87 م�شاحة  على  متتد 
الأ�شجار  حمميات  و�شاهد  مربعة 
حتظى  التي  والطيور  واحليوانات 
بعناية كبرية من قبل القائمني على 

ي��وف��رون الهدوء  ال��ذي��ن  اجل��زي��رة 
والطيور  للحيوانات  والإط��م��ئ��ن��ان 
املتنوعة التي تتفياأ بظالل الأ�شجار 
اأغ�شانها  و  اأوراق��ه��ا  على  وتتغذى 
التي  اخل�����ش��راء  امل�شطحات  وع��ل��ى 
ت���غ���ط���ي م�������ش���اح���ات ����ش���ا����ش���ع���ة من 
امل��ح��م��ي��ات. وت�����ش��م حمميات  ه���ذه 
اأ�شجار  احل���ور واجل��ب��ل واحل��ب��اري 

ال��غ��اف وال��ل��ب��ان وامل�����ش��واك وال�شدر 
وال��زي��ت��ون و���ش��ج��رة ال��ق��رم الأحمر 
جمموعات  فيها  وتعي�س  اجلديدة 
واملفرت�شة  الأليفة  احليوانات  من 
وال����ط����ي����ور م�����ن ب���ي���ن���ه���ا ع������دد من 
والنعام  العربية  والفهود  ال�شباع 
والزرافة  ال��ع��رب��ي  وامل��ه��ا  وال���غ���زال 
وال��ت��ي ي��ب��ل��غ ت��ع��داده��ا ن��ح��و ثالثة 

حممد بن زايد يبحث مع نائب وزير الدفاع الفنلندي 
تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد ي�شتقبل قائد القيادة املركزية الأمريكية

�شيف بن زايد: خلوة �شري بني يا�س متازج ح�شاري بني البيئة واحلكومة والنا�س

يهدف لتط�ير كادر من مدراء التمري�س

م�شت�شفى الكورني�س يطلق برناجمًا مبتكرًا لقيادة املمر�شني

درا�شة: بيئة العمل يف الإمارات تت�شم بال�شعادة 
..واملوظفون يتمتعون بالطموح والندفاع املهني

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ا�شتقبل 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
الفريق  البحر  �شموه يف ق�شر  ام�س يف جمل�س  امل�شلحة 
الذي يزور  نائب وزير دفاع جمهورية فنلندا  راتي  ارتو 
بالفريق  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ورح��ب  حاليا.  البالد 
القائمة  ال�شداقة  ع��الق��ات  معه  وا�شتعر�س  رات��ي  ارت��و 
فنلندا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني 
البلدين  م�شالح  يخدم  مبا  وتنميتها  تطويرها  و�شبل 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول  ال�شديقني. 
امل�����ش��رتك وت���ب���ادل اخل����ربات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف املجالت 
ال���دف���اع���ي���ة. وت����ب����ادل اجل���ان���ب���ان وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر حول 
ال��ت��ط��ورات الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة اإ���ش��اف��ة اىل ع���دد من 
امل��وا���ش��ي��ع وال��ق�����ش��اي��ا ذات اله��ت��م��ام امل�����ش��رتك .  ح�شر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  �شموه..  جمل�س 

ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية و�شمو ال�شيخ طحنون 
ال�شرقية  املنطقة  نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  بن حممد 
الأمن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  و�شمو 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل حاكم  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ �شعيد  و���ش��م��و 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  اأبوظبي 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ 
حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
و�شمو ال�شيخ ذياب بن زايد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية و�شمو ال�شيخ عمر بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
�شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية ومعايل 
ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 
امل�شوؤولني يف  وكبار  ال���وزراء  وع��دد من  العلمي  والبحث 
�شيميال  بيكا  ايلكا  و���ش��ع��ادة  الفنلندي  وال��وف��د  ال��دول��ة 

�شفري جمهورية فنلندا لدى الدولة .

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  اأول �شمو  الفريق  ا�شتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة ام�س يف اأبوظبي 
اأو�شنت قائد  اجل��رال لويد جيه 
القيادة املركزية الأمريكية الذي 
�شمو  ورح��ب  حاليا.  ي��زورال��ب��الد 
ب���اجل���رال  اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل 
ل�����وي�����د وب�����ح�����ث م����ع����ه ع����الق����ات 
بني  الثنائية  وال�شداقة  التعاون 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 

مبا  وت��ط��وي��ره��ا  تعزيزها  و�شبل 
يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين 
خ��ا���ش��ة يف جمالت  ال�����ش��دي��ق��ني 
التن�شيق والتعاون الدفاعي. كما 
تناول اللقاء تبادل وجهات النظر 
ح�����ول امل�������ش���ت���ج���دات والأح��������داث 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  املنطقة  ال��راه��ن��ة يف 
الهتمام  ذات  الق�شايا  من  ع��دد 

امل�شرتك. 
الفريق  ����ش���ع���ادة  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
ال�������رك�������ن ح�����م�����د حم�����م�����د ث�����اين 
القوات  اأرك�����ان  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
الركن  ال��ل��واء  و���ش��ع��ادة  امل�شلحة 
�شعيد  �شويدان  ب��ن  حممد  طيار 

ال���ق���وات اجلوية  ق��ائ��د  ال��ق��م��زي 
وال��دف��اع اجل��وي و���ش��ع��ادة حممد 

م���ب���ارك امل����زروع����ي وك��ي��ل دي����وان 
ويل عهد اأبوظبي و�شعادة مايكل 

املتحدة  ال��ولي��ات  �شفري  كوربني 
الأمريكية لدى الدولة. 

رئي�س الأركان ي�شتقبل نائب 
وزير الدفاع الفنلندي 

•• ابوظبي-وام:

اأركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق  �شعادة  ا�شتقبل 
�شعادة  ام�س  امل�شلحة  للقوات  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات 
الذي  اللقاء  الفنلندي. جرى خالل  الدفاع  اأرتو راتي نائب وزير  الفريق 
لل�شيف  امل��راف��ق  وال��وف��د  امل�شلحة  ال��ق��وات  ك��ب��ار �شباط  م��ن  ع��دد  ح�شره 
وفنلندا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س 
وجوانب تفعيلها وتطويرها وبحث ال�شوؤون ذات ال�شلة باملجالت الع�شكرية 
ذات  املو�شوعات  من  ع��دد  بحث  جانب  اإىل  امل�شرتكة  امل�شلحة  يخدم  مبا 

الهتمام امل�شرتك. 

•• دبي-وام:

اأكرب  ك��وم  بيت.  ع��ن  ���ش��درت  ا�شتبيانية  درا���ش��ة  ك�شفت 
م��وق��ع ل��ل��ت��وظ��ي��ف يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط ب��ال��ت��ع��اون مع 
وال�شت�شارات  بالأبحاث  املتخ�ش�شة  املنظمة  يوجوف 
ام�س عن اأن اثنني من اأ�شل ثالثة �شاركوا يف ا�شتبيان 
يف دولة الإم��ارات ي�شعرون باحلما�س يف العمل ويطمح 
اأعلى.  وظيفي  من�شب  اإىل  للرتقية  الن�شف  من  اأك��رث 
واأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ال���ش��ت��ب��ي��ان ح���ول ال��ت��ط��ل��ع��ات املهنية 
الذي  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف منطقة 
اأن  منه  ن�شخة  على  وام  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  ح�شلت 
لدى  املف�شل  العمل  كمجال  يربز  والغاز  النفط  قطاع 
ال��ع��ام��ل��ة احل��ال��ي��ة واملحتملة  ال��ق��وة  امل��ائ��ة م��ن  14 يف 
يف دول���ة الإم����ارات يليه يف امل��رك��ز ال��ث��اين ق��ط��اع البناء 
والتمويل فالإعالنات  فالبنوك  املائة  بن�شبة ثمانية يف 
وال�شيافة  وال�شياحة  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات  والت�شويق 
اأ�شارت  املثالية  للوظيفة  تعريفهم  ع��ن  ال�����ش��وؤال  وعند 
القوة العاملة احلالية واملحتملة يف دولة الإم��ارات اىل 
اأن اأهم العوامل التي حتدد الوظيفة املثالية هي الراتب 
ال�شهري والفوائد 85 يف املائة وفر�س النمو الوظيفي 

66 يف املائة والأمن الوظيفي 36 يف املائة . 

ويعتقد اأربعة من اأ�شل 10 من املهنيني يف الإمارات اأن 
الرغم  على  اإليهم  بالن�شبة  مثالية  احلالية  وظيفتهم 
من اأن 59 يف املائة يرغبون باحل�شول على ترقية اإىل 
اأو باأن ي�شبحوا خرباء يف جمال  اأعلى  من�شب وظيفي 
م�شتويات  اأن  الدرا�شة  واعتربت   . املائة  43 يف  عملهم 
اأ�شار  حيث  ج��دا  عالية  الإم����ارات  يف  الوظيفي  احل��اف��ز 
65 يف املائة من امل�شاركني اإىل اأنهم متحم�شون اىل حد 
اأنه ميكن تعزيز احلافز  كبري يف العمل. ويقول هوؤلء 
الوظيفي من خالل تقدمي رواتب �شهرية اأعلى ومزيد 
من الفوائد والتقدير 57 يف املائة تليها فر�س التعبري 
عن البتكارات وا�شتعرا�س املهارات 43 يف املائة وتوازن 
�شهيل  وق���ال  امل��ائ��ة  يف   41 والعمل  احل��ي��اة  ب��ني  اأف�شل 
م�شري نائب الرئي�س للمبيعات يف بيت. كوم اأن الدرا�شة 
تظهر ايجابية كبرية حول القت�شاد الإماراتي لل�شنوات 
فاملوظفون  متوفرة  النجاح  عوامل  جميع  واأن  املقبلة 
�شعداء ومندفعون ويف طريقهم لتحديد اأهدافهم. ومت 
جمع بيانات ا�شتبيان بيت.كوم حول التطلعات املهنية يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا عرب الإنرتنت 
يف ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن 22 اأك��ت��وب��ر اإىل اخل��ام�����س من 
عدة  من  �شخ�شا   7445 مب�شاركة  املا�شيني  نوفمرب 

دول عربية. 

•• اأبوظبي-وام:

اعترب الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اأن اخللوة  الداخلية  ال��وزراء وزير 
اإليها �شاحب  دع��ا  ال��ت��ي  ال��وزاري��ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي يف 
جزيرة �شري بني يا�س تعد مبثابة 
ح�شاري  ومت������ازج  وط���ن���ي  ع���ر����س 

ال��ب�����ش��ري وال���ت���ي غ����ريت جمرى 
وتنزلت  غالبيتها  ولدت  احل�شارة 
ب����ني اجل����ب����ال وال����غ����اب����ات وح����ول 
الأن��ه��ار وع��ل��ى ت��خ��وم ال�����ش��ح��راء . 
واأعرب �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
بالتواجد  �شعادته  ع��ن  نهيان  اآل 
اأ�ش�س حماها  ك��ربى  ج��زي��رة  ف��وق 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
الربية  للحياة  لتكون موئال  ثراه 
املهددة  للحيوانات  اآم��ن��ا  وموطنا 

فريد بني البيئة املحلية واحلكومة 
الوطن  �شالح  يخدم  مبا  والنا�س 
ورفعة �شاأنه عزيزا �شاخما متقدما 
بني الأوطان . وقال �شموه اإن قادة 
ع���زا للوطن  اأدام���ه���م اهلل  ال��وط��ن 
العميقة  ب��ح��ك��م��ت��ه��م  ي�����درك�����ون 
وذائقتهم  ال��و���ش��ي��ع��ة  وث��ق��اف��ت��ه��م 
اأهمية  ال��رف��ي��ع��ة م���دى  اجل��م��ال��ي��ة 
البيئة املحلية الطبيعية ودورها يف 
اإذ  بثق الأفكار الإبداعية اخلالقة 
اأن اأعظم الأفكار امللهمة يف التاريخ 

بالنقرا�س والأه��م من ذلك تلك 
امل��خ��ل��وق��ات اجل��م��ي��ل��ة ال��ت��ي متثل 
رم����زا وط��ن��ي��ا ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا كطيور 
احلبارى واملها العربي التي رافقت 
امل��ن��ط��ق��ة طوال  اأ���ش��الف��ن��ا يف ه���ذه 
املوغل  تاريخنا  من  ال�شنني  اآلف 
اللفتة  اإىل  وب��الإ���ش��ارة   . ال��ق��دم  يف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ق��ي��ام  ال��ك��رمي��ة 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
اأول �شجرة قرم يف حممية  بغر�س 
يا�س  بني  �شري  بجزيرة  احلبارى 

�شموه  قال  واإع��ادة توطينها هناك 
مغاز  ذات  خ��الق��ة  ب����ادرة  ه���ذه  اإن 
ك���ب���رية وي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا ال�����ش��ري يف 
املحلية  ببيئتنا  والحتفاء  ركابها 
وا�شتدامتها  تنميتها  يف  والإ�شهام 
هذه البيئة التي األهمت اآباءنا يف ما 
الدولة  الأفكار لبناء  اأعظم  م�شى 
الحتادية التي نتفياأ بظاللها وما 
بالآمال  ال��ي��وم ع��ن م��دن��ا  ان��ف��ك��ت 
العزائم  فينا  وتبعث  والطموحات 

على حتقيقها .

•• ابوظبي- الفجر:

اأطلق م�شت�شفى الكورني�س برناجماً 
ل��ق��ي��ادة امل��م��ر���ش��ني بهدف  م��ب��ت��ك��راً 
تطوير كادر من مدراء التمري�س يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة و ذلك 
بال�شرتاك مع جونز هوبكنز الطبية 
الدولية اإذ ت�شمح هذه املبادرة لقادة 
التمري�س اأو من هم حتت التدريب 
بهم  اخلا�شة  القوة  نقاط  بتح�شني 
واأعرب  امل�شتقبل.  حتديات  ملواجهة 

هناك العديد من الفر�س يف عملهم 
املكت�شبة  امل���ع���ارف  لتنفيذ  ال��ي��وم��ي 
�شاعدتهم  ذل�����ك  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
امل���ب���ادرة ع��ل��ى ت��ك��وي��ن ع��الق��ات عمل 
وزمالة قوية و قدمت لهم فهم اأكرب 
ومرافق  املنظمات  عمل  كيفية  ع��ن 

الرعاية ال�شحية الأخرى .
وم���������ن ج����ان����ب����ه����ا اأك��������������دت ل���ي���ن���دا 
التنفيذي  الرئي�س  ميكالو�شكا�س 
م�شت�شفى  يف  ال��ت��م��ري�����س  ل�������ش���وؤون 
ب��رن��ام��ج قيادة  اأه��م��ي��ة  ال��ك��ورن��ي�����س 

التنفيذي  الرئي�س  لف��ات��ر  رون��ال��د 
اعتقاده  ع��ن  ال��ك��ورن��ي�����س  مل�شت�شفى 
تاأثري  له  �شيكون  الربنامج  باأن هذا 
الرعاية  ت��ق��دمي  ق��وي على  اإي��ج��اب��ي 
الكورني�س  م�شت�شفى  يف  ال�شحية 
الطبية  املن�شاآت  وعلى  خا�س  ب�شكل 
الأخرى التابعة ل�شركة �شحة ب�شكل 

عام.
املمر�شني مب�شت�شفى  ق��ادة  اإن  وق��ال 
ال��ك��ورن��ي�����س ���ش��وف ي�����ش��ت��ف��ي��دون من 
و�شيكون  ت��ع��ل��م��وه��ا  ال��ت��ي  ال���درو����س 

م�شت�شفى  اأطلقه  ال���ذي  التمري�س 
م����ع جونز  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ك���ورن���ي�������س 
من  هي  و  الدولية  الطبية  هوبكنز 
املوؤ�ش�شات املعروفة بو�شعها القيادي 
م�شرية  ت��ع��ل��ي��م  جم�����ال  يف  ال���ع���امل���ي 
لرعاية  �شروري  التمري�س  اأن  اإىل 
يف  اأع�����ش��اء  املمر�شني  اأن  و  املر�شى 
غ��اي��ة الأه��م��ي��ة م��ن ال��ف��ري��ق الطبي 
لتقدمي  املفتاح  ه��م  املمر�شني  اأن  و 
اجل�����ودة  ذات  ال�����ش��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
جونز  اإن  م�شيفًة  للمر�شى  العالية 

ه��وب��ك��ن��ز ط����ورت ع���دد م��ن الربامج 
مع  لتتنا�شب  التمري�س  جم��ال  يف 
الحتياجات املحلية لدولة الإمارات 
ع���ر����س  ومت  ن����اج����ح����ة.  وج���ع���ل���ه���ا 
الربنامج ملدة اأ�شبوع واحد على 32 
�شخ�شاً من جميع اإدارات التمري�س 
مت  و  �شحة  ���ش��رك��ة  م�شت�شفيات  يف 
ت��ق��دمي��ه م��ن ق��ب��ل ث��الث��ة خ���رباء يف 
جمال التمري�س من جونز هوبكنز 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  بالتيمور  م��ن 

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

اخلزنة لتجارة العالف - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1161105-1 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)العني(

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

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

CN 1158991:انرتنت كافيه 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)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/عيون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شقر لتجارة قطع الغيار ال�شيارات امل�شتعملة
 رخ�شة رقم:CN 1098265 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلعيدي 

CN 1030676:لالزياء رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لنتانا للمعجنات

 رخ�شة رقم:CN 1148085 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نايف علي يو�شف عبداهلل ال علي )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد الذيب خمي�س علي ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لوبنة الفي�س

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.70*2 اىل 1.50*3.65
تعديل ا�شم جتاري:من/لنتانا للمعجنات

LANTANA PASTRY
اىل/�شاج الفريج - فرع 2 

SAJ ALFREEJ - BRANCH 2
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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون مار�شمالو لل�شيدات 

رخ�شة رقم:CN 1336447 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.40*1.52 اىل 0.30*1.30

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون مار�شمالو لل�شيدات
MARSHMALLOW LADIES SALON

اىل/مركز مار�شمالو لال�شافر والتجميل 
MARSHMALLOW NAIL BEAUTY CENTER

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(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جريت اآرث ملواد البناء 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1010238 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نبي�شا �شوبري حمزه بايل بوزا )%25(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عبداهلل علي احمد )%24(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ويل غوث الدين �شهاب الدين

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 6*1 اىل 7*1
رقم  حمل   14 ق   2 م  ال�شناعية  م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
زايد  ابوظبي مدينة  اىل  النعيمي  �شليم  علي  �شيف  بناية عبداهلل   5

ال�شناعية حمل رقم 82 املالك �شامل عي�شى املزروعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
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 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم نابويل اليطايل

 رخ�شة رقم:CN 1259371 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عارف احمد ناجي �شالح احلي�شاين من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عارف احمد ناجي �شالح احلي�شاين من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ه�شام ع�شام القا�شي )%49(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 6*1.5 اىل 14*0.1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم نابويل اليطايل
NAPOLI ITALIAN RESTAURANT

اىل/ مطعم نابويل اليطايل ذ.م.م 
NAPOLI ITALIAN RESTAURANT 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 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
فرع   - الكورني�س  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1017426-1 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*4

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

CORNICHE GROCERY - BRANCH
اىل/اللم�شة ال�شريعة لكوي املالب�س 

TOUCH FAST DRESS IRONING
تعديل ن�شاط/ا�شافة كي املالب�س )9601001(

تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

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 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شميت �ش�شب �شي ميدل اي�شت 

ذ.م.م - فرع ابوظبي رخ�شة رقم:CN 1144268 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*0.2

تعديل ا�شم جتاري:
من/�شميت �ش�شب �شي ميدل اي�شت ذ.م.م - فرع ابوظبي

SMIT SUBSEA MIDDLE EAST LLC - ABU DHABI BRANCH

اىل/بو�شكال�س اف�شور �شب �شي �شريفي�شيز ميدل اي�شت �س ذ م م - فرع ابوظبي 1
BOSKALIS OFFSHORE SUBSEA SERVICES MIDDLE EAST LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

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 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
املعدنية  العدد  لتجارة  ال�ش�����ادة/خال�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والزجاج والملنيوم ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1184136 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 6.50*1.20 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري: من/خال�س لتجارة العدد املعدنية والزجاج والملنيوم ذ.م.م

KHALIS HARDWARE ALUMINIUM & GLASS TRADING LLC

اىل/خال�س لتجارة العدد احلديدية ذ.م.م

KHALIS HARDWARE TRADING 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 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  التوحي  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1189743 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة التوحي للمقاولت العامة ذ.م.م
AL TOOHE GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/�شركة التوحي للحدادة والنجارة امل�شلحة ذ.م.م 
ALTOOHE BLACKSMITH & RE-INFORCE CARPENTRY CO LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

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 )العني(

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

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

 CN 1178193:للنقليات وحمل وقطر ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شراج ال�شري للنقليات وحمل وقطر ال�شيارات
SERAJ AL SAIR TRANSPORT & CAR RECOVERY SERVICES EST

اىل/موؤ�ش�شة �شراج ال�شري للنقليات واملقاولت العامة 
SERAJ AL SAIR TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING EST

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 )العني(

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكاي لين خلدمات حزم الب�شائع 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1142113 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شكاي لين خلدمات حزم الب�شائع ذ.م.م
SKY LINE PACKING SERVICES LLC

اىل/�شكاي لين للخدمات البحرية ذ.م.م 
SKY LINE MARINE SERVICES LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شالح النابيب باللحام حتت م�شتوى البحر )3311007(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات فح�س و�شيانة اخلزانات البرتولية )0910010(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حزم الب�شائع )فك وتركيب( )5224005(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حتميل وتفريغ الب�شائع )5224001(
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 )العني(

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
البال�شرت  لعمال  املدينة  ال�ش�����ادة/قو�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1185822 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل علي عي�شى بطي الظاهري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حمدان علي حمدان الزيدي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/قو�س املدينة لعمال البال�شرت
QOOS AL MADENA PLASTER WORKS

اىل/الدائرة املقو�شة لعمال ال�شباغ 
ALDERA ALMOQWASA PAINTING WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

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 )العني(

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة جزيرة ابوظبي العاملية اخلا�شة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1370461 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل حممد ح�شن املعمري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل حممد ح�شن املعمري من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعه حممد خليفة �شاحي العميمي

تعديل راأ�س املال/من 300000 اىل 0
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*8 اىل 8*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/مدر�شة جزيرة ابوظبي العاملية اخلا�شة ذ.م.م

ABU DHABI ISLAND INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL LLC
اىل/مدر�شة جزيرة ابوظبي العاملية اخلا�شة 

ABU DHABI ISLAND INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL
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 )العني(

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا �شاورما ال�شام

 رخ�شة رقم:CN 1164503 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد تركي م�شلم )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شني عبداهلل بروك عمر املنهايل )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف حممد عبداهلل حممد احلمادي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا �شاورما ال�شام

SHAWARMA AL SHAM CAFETERIA
اىل/كافترييا �شاورما ال�شام ذ.م.م 

SHAWARMA AL SHAM CAFETERIA 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 م غ

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

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

الدين لعمال الطابوق والبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1156243 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 م غ

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

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

CN 1151480:للمقاولت العامة 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 م غ

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الركن الذهبي لتجارة الملنيوم والنحا�س 

والبطاريات امل�شتعملة رخ�شة رقم:CN 1096109 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جمعه خمي�س �شعيد عتيق القبي�شي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جمعه خمي�س �شعيد عتيق القبي�شي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيو كيو جني )%49(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1.90*0.80

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/الركن الذهبي لتجارة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�شتعملة

اىل/الركن الذهبي لتجارة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�شتعملة ذ.م.م 
AL THAHABI CORNER USED ALUMINIUM COPPER BATTEREIS TRADING 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 م غ
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

على  تكاملية  اإلكرتونية  خدمة  اأف�شل  جائزة  الداخلية  وزارة  ت�شلمت 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  م�شتوى 
ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة الثقافة والفنون يف دبي 
ومعر�س  موؤمتر  جلائزة  الثالثة  بالدورة  الفائزين  تكرمي  حفل  خالل 
احلكومة الإلكرتونية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي اأقيم 
ام�س يف فندق انرتكونتيننتال في�شتيفال �شيتي دبي. وقال اللواء الدكتور 
العامة  القيادة  يف  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  الري�شي  نا�شر  اأحمد 
اأبوظبي يف ت�شريح لدى ت�شلمه اجلائزة اإن فوز دولة الإمارات  ل�شرطة 

على  تكاملية  اإلكرتونية  خدمة  اأف�شل  بجائزة  الداخلية  ب��وزارة  ممثلة 
م�شتوى دول جمل�س التعاون يعود اإىل الدعم الكبري والتوجيهات النرية 
واأرقى  اأف�شل  العمل اجلاد واملتميز لتقدمي  العليا ب�شرورة  من قيادتنا 
اخلدمات للجمهور وب�شورة مبدعة ويف جميع الأوقات �شمن مبادرتها 
الرائدة يف احلكومة الذكية.  واأ�شاف اأن احل�شول على املركز الأول جاء 
نتيجة مبا�شرة لرتجمة روؤية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية الذي كان له الإ�شهام الفاعل 
تطبيق  ب�شرورة  كافة  ال���وزارة  ملنت�شبي  امل�شتمرة  توجيهاته  خ��الل  من 
ال�شرتاتيجية  تعزز من اجلهود  التي  واملبدعة  املبتكرة  الأفكار  وتفعيل 
امل�شتويات  اأعلى  اإىل  والأم��ن��ي  ال�شرطي  بالعمل  لالرتقاء  والتطويرية 

�شمن  الإجن����ازات  حتقيق  على  ب��ال��دول��ة  ال�شرطة  ل��ق��ادة  �شموه  وت��اأك��ي��د 
الفوز جلميع منت�شبي  الري�شي  اللواء  واأه��دى  الدولية.  التميز  معايري 
الإلكرتونية  للخدمات  العامة  الإدارة  عمل  فريق  جهود  مثمنا  ال��وزارة 
والت�شالت والتي اأ�شهمت يف حتقيق هذا الإجناز الكبري.. وذكر اأن هذا 
الفوز �شيدفعنا اإىل املزيد من العطاء عرب ع�شرات املبادرات التي �شيتم 
اإطالقها وامل�شاريع التي �شيتم تنفيذها يف امل�شتقبل القريب. واأ�شار اإىل 
اأن هذا الإجناز ي�شاعف من م�شوؤوليتنا يف الأيام املقبلة قائال: نحن اأمام 
م�شاعفة  وثانيهما  اأجنزناه  ما  على  املحافظة  اأولهما  كبريين  حتديني 
هذه الإجن��ازات كما ونوعا و�شن�شتمر بخطى اأ�شرع وبجودة ومتيز اأكرث 
ان  الري�شي  اللواء  واكد  وتنفيذ م�شاريعنا.  اإجناز خططنا وبراجمنا  يف 

متقدمة  اآلية  يعد  اخلليجي  امل�شتوى  على  اجلائزة  هذه  على  احل�شول 
لالرتقاء بعمل واأداء موؤ�ش�شاتنا ووزاراتنا على امل�شتوى اخلليجي وو�شيلة 
للعديد من  الداخلية  وزارة  اإن ح�شاد  وقال  التميز  ثقافة  لن�شر  عملية 
اجلوائز على امل�شتوى الداخلي واخلارجي ي�شكل ملنت�شبيها اأحد العوامل 
ما  واإن  الداء  وم�شمون  مب�شتوى  والرت��ق��اء  العمل  تطوير  تعزز  التي 
على  وتركيزها  الطويلة  م�شريتها  ع��رب  منجزات  م��ن  ال����وزارة  حققته 
رائدة  اأنها  املتميزين.. م�شيفا  كوادرها يجعلها يف مقدمة  اأداء  حت�شني 
العاملني  ت�شاعد  التي  للمناخات  وتهيئتها  والإب���داع  املبدعني  رعاية  يف 
على التميز. واأ�شاف اأن هذا الفوز نتاج ملجهودات كبرية بذلت من قبل 

الفائزين الذين ترجموا تطلعات الوزارة يف التطور والتميز.

الداخلية تت�شلم جائزة اأف�شل خدمة اإلكرتونية تكاملية بدول التعاون 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

حممد،  النوبي  حممد  العميد  �شهد 
اخليمة  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب 
النزيل  اإ�شبوع  فعاليات  افتتاح  حفل 
يقام  ال��ذي  املوحد  ال�شنوي  اخلليجي 
للعام الثاين على التوايل حتت �شعار 
خ���ذ ب���ي���دي ن��ح��و غ���د اأف�������ش���ل خالل 
دي�شمرب   11 اإىل   8 م����ن  ال����ف����رتة 
الإدارات  م�����دراء  ب��ح�����ش��ور  اجل������اري، 
ب�شرطة  الأق�������ش���ام  وروؤ�����ش����اء  ال��ع��ام��ة 
فعالة  م�شاركة  و���ش��ط  اخليمة  راأ����س 
واملوؤ�ش�شات  واجل��ه��ات  اجل��م��ه��ور  م��ن 

بالإمارة .
القراآن  باآيات عطرة من  وبداأ احلفل 
الكرمي، تال ذلك كلمة األقاها العقيد 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  مدير  ال�شلومي  اأحمد 
املنا�شبة  بهذه  والإ�شالحية  العقابية 
املبذولة  للجهود  دعما  اإن��ه  فيها  اأك��د 
التي حتققت يف  املتعددة  والإجن���ازات 
خمتلف جمالت التعاون الأمني بني 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
العربية خ�شو�شاً يف جمال منظومة 
ال��ع��م��ل ال��ع��ق��اب��ي والإ����ش���الح���ي بني 
اأ�شبوع  اإقامة  تقرر  فقد  املجل�س  دول 
املوحد  ال�����ش��ن��وي  ال��ن��زي��ل اخل��ل��ي��ج��ي 
تعزيزاً  ع��ام  كل  دي�شمرب من  �شهر  يف 
امل�شتمرة  ب���اجل���ه���ود  امل��ج��ت��م��ع  ل��ث��ق��ة 
املوؤ�ش�شات  ر�شالة  لتحقيق  ُتبذل  التي 
اإ�شالح  بهدف  والإ�شالحية  العقابية 
وت��اأه��ي��ل ال���ن���زلء واإع�����ادة دجم��ه��م يف 
املجتمع خللق جمتمعات تنعم بالأمن 

وال�شتقرار.
اخلليجي  النزيل  اأ�شبوع  اأن  واأو���ش��ح 
ن�شر  اإىل  ي���ه���دف  امل���وح���د  ال�����ش��ن��وي 

ث��ق��اف��ة رع���اي���ة واح����ت����واء ال���ن���زي���ل يف 
اأهمية  املجتمع والتاأكيد على  اأو�شاط 
موؤ�ش�شاته  مبختلف  املجتمع  ت�شافر 
العملية  يف  واخل���ا����ش���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
الإ�شالحية وتو�شيح اأن اأ�شرة النزيل 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ه��ا  ه��ي �شحية ل ذن���ب 
اإعادة دمج النزيل بهدف تغيري نظرة 

املجتمع له.
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
والإ����ش���الح���ي���ة ���ش��ت��ق��ي��م ال��ع��دي��د من 
والفعاليات  وال�����ربام�����ج  الأن�������ش���ط���ة 
والريا�شية  والثقافية  الجتماعية 
نزلء  ب��ني  ال�شبوع  اإط���ار  يف  واملهنية 
والإ�شالحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ف�������ش���اًل ع�����ن ت���ن���ف���ي���ذ ال����ع����دي����د من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة ك��امل��ر���ش��م احلر 
وامل�شابقات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  وامل������اأك������ولت 
واجلوائز لالأطفال وعرو�س ال�شرطة 
النزلء  منتجات  ومعر�س  املو�شيقية، 
احلناء  ون���ق�������س  ت��رف��ي��ه��ي��ة  واأل�����ع�����اب 

وعرو�س الكالب البولي�شية واخليالة 
على كورني�س القوا�شم خالل الفرتة 

امل�شائية .
العقابية  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ح���ر����س  واأك�������د 
والإ����ش���الح���ي���ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأوا����ش���ر 
ال�شركاء  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
على  والط���������الع  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
وتبادل  املختلفة  ال��ع��امل  دول  جت��ارب 
املعلومات واخلربات وال�شتفادة منها 
املوؤ�ش�شات  منظومة  ع��م��ل  جم���ال  يف 

العقابية والإ�شالحية .
 ( بعنوان  ق�شيدة  الإح��ت��ف��ال  وتخلل 
امل�شت�شار  األقاها  الثاين من دي�شمرب( 
التوجيه  ق�شم  رئ��ي�����س  امل��ك��ي،  ج��ا���ش��م 
والإ����ش���الح ال���ش��ري ب��دائ��رة حماكم 
ع����ر�����س فيلم  ث�����م  راأ����������س اخل����ي����م����ة، 
اأعقبه  2012 ثم  لإجنازات املوؤ�ش�شة 
كما  ب��ي��دي(،  )خ���ذ  م�شرحية  ع��ر���س 
ا�شتعرا�شية من  ت�شمن احلفل فقرة 
بنت  ن�شيبة  مدر�شة  طالبات  ت��ق��دمي 

اخلتام  ويف  ال���ش��ا���ش��ي،  للتعليم  كعب 
ك����ّرم ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام ���ش��رط��ة راأ����س 
اخليمة اجلهات املتعاونة وامل�شاركة يف 
املوؤ�ش�شة  من  اإمياناً  الفعاليات  اإجن��اح 
مع  املجتمعية  ال�شراكة  دور  باأهمية 

املجتمع .
ومن جانبه قال العميد حممد النوبي 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  حممد 
اخليمة خالل حفل الفتتاح اإن �شعار 
اأف�شل  غد  نحو  بيدي  العام خذ  ه��ذا 
يرمز اإىل الأخذ بيد النزلء والتوا�شل 
معهم ومع اأ�شرهم واإ�شراكهم يف بناء 
واأن جندد  اأف�شل ملجتمعهم  م�شتقبل 
لهم الأمل لنجعل من وجودهم بيننا 
حياتهم  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  حت����ول  ن��ق��ط��ة 
يف  واحتوائهم  رعايتهم  على  والعمل 
املجتمع وذلك يف ظل الهتمام الكبري 
حلكومة  العليا  ال��ق��ي��ادة  توليه  ال��ت��ي 
دولة الإمارات العربية املتحدة لنزلء 

املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية.

•• ابوظبي-وام:

اأكد الفريق �شيف عبد اهلل ال�شعفار وكيل 
الإمارات  دول��ة  حر�س  الداخلية  وزارة 
�شراكات  تكوين  على  املتحدة  العربية 
والطبية  العلمية  امل���ج���الت  يف  ف��اع��ل��ة 
خلدمة  والتعاون  والإن�شانية  والتقنية 
مواكبة  جم���ه���ودات  ودع����م  الإن�����ش��ان��ي��ة 
التطورات العلمية يف جمالت الطوارئ 
وقال يف افتتاح فعاليات واأعمال موؤمتر 
ال����ط����وارئ ام�������س وال������ذي تنظمه  ط���ب 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي اإن 
للموؤمتر يعرب عن  الإم��ارات  ا�شت�شافة 
اإليه  ثقة العامل بامل�شتوى الذي و�شلت 
العلمية  امل���وؤمت���رات  تنظيم  يف  ال��دول��ة 
فكرة  اإن  ال�شعفار  واأ����ش���اف    . ال��ع��امل��ي��ة 
امل��وؤمت��ر ب���داأت يف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي عندما 
برنامج  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  مت 
هارفرد  ال���ك���وارث يف  ط��ب  ال��زم��ال��ة يف 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س اأك��ادمي��ي��ة طب 
ال��ط��وارئ يف الإم���ارات وط��رح براجمها 
العلمية يف بكالوريو�س وماج�شتري طب 
ال��ط��وارئ والخ��ت�����ش��ا���ش��ات الأخ����رى يف 
الطوارئ والأزمات والكوارث للح�شول 
ع��ل��ى الع�������رتاف امل��ه��ن��ي والأك����ادمي����ي 
الدويل واملحلي لربامج الأكادميية ومن 
والتي  امل�شتمر  التعليم  دورات  �شمنها 
وال�شرق  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���ش��ت��ط��رح 
�شركائنا  مع  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
املختلفة يف  الكليات  ال�شرتاتيجيني يف 

هارفرد وامل�شت�شفيات التابعة لها. 
الدكتورعبيد  ال���ل���واء  ح�����ش��رالف��ت��ت��اح 
ال���ع���ام ل�شرطة  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ال��ك��ت��ب��ي 
ب���دران  داوود  وال���ل���واء خ��ل��ي��ل  اأب��وظ��ب��ي 
واللواء  واخل���دم���ات  امل��ال��ي��ة  م��دي��رع��ام 
حم��م��د ب���ن ال��ع��و���ش��ي امل���ن���ه���ايل مدير 
الدكتور  وال��ل��واء  الب�شرية  امل����وارد  ع��ام 
اأح����م����د ن���ا����ش���ر ال���ري�������ش���ي م����دي����ر ع���ام 

ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة وامل����ق����دم حممد 
الطوارئ  اإدارة  العامري مدير  اإبراهيم 
ال�شباط  من  وع��دد  العامة  وال�شالمة 
الإ������ش�����ع�����اف  جم��������ال  يف  وال�����ع�����ام�����ل�����ني 
امل��وؤمت��ر من خالل  وال��ط��وارئ ويناق�س 
يف  م��و���ش��وع��ات  متخ�ش�شة  عمل  ور����س 
اإنعا�س احلياة وط��وارئ اجلهاز  ط��وارئ 
وال�شالمة  ال��ك��وارث  وط��وارئ  التنف�شي 
العامة واإعالم الكوارث والطب النف�شي 
وطوارئ  النف�شية  ال�شدمات  وط���وارئ 
م��ن جانبه  ال��ط��ريان.  اأث��ن��اء  امل�شافرين 
اعترب اللواء الدكتور عبيد الكتبي نائب 
املوؤمتر  اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 
طب  وتطوير  لتعزيز  الأهمية  يف  غاية 
الطوارئ جت�شيدا ل�شرتاتيجية �شرطة 
ال�������ش���اأن.. م�شيفا يف  ه���ذا  اأب��وظ��ب��ي يف 
ت�شريحات �شحفية اإن املوؤمتر ي�شهم يف 
حت�شني وتطوير اأداء كوادرنا يف التعامل 
اأن  اإىل  ..م�شريا  الطارئة  احل��الت  مع 
مع  �شراكات  اإىل  يحتاج  ال��ط��وارئ  ط��ب 
بذلك.  تعنى  التي  واجلهات  اجلامعات 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  م��ن جانبه ق��ال 
العمليات  م���دي���رع���ام  ال��ري�����ش��ي  ن��ا���ش��ر 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  امل��رك��زي��ة 
الروؤية  �شمن  ياأتي  املوؤمتر  اإن  اأبوظبي 

ال�شرتاتيجية لوزارة الداخلية والقيادة 
وا�شتجابة  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
نطاق  �شمن  واإقليمية  وطنية  ل�شرورة 
م�شاعي تطوير وتوطني البنى التحتية 
ورفع جاهزية قطاع الطوارئ على نحو 
ي��ك��ف��ل ت��اأم��ني خ��دم��ات م��ت��م��ي��زة ت�شهم 
يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ���ش��الم��ة الأف�������راد يف 
والأزمات.   والكوارث  الطارئة  الأح��داث 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار يف كلمة خ��الل الف��ت��ت��اح 
دول����ة الإم�������ارات ق��ط��ع��ت ���ش��وط��ا كبريا 
املوؤهلة يف  ال��ق��ي��ادات  واإع���داد  يف تطوير 
اأن  روؤيتها يف  ال��ط��وارئ لتحقيق  جم��ال 
العامل واملنطقة  اأف�شل دول  ت�شبح من 
يف ت����ق����دمي خ����دم����ات ط����ب ال����ط����وارئ 
وزائري  واملقيمني  للمواطنني  املتميزة 
اأعلى  لتحقيق  ت�شعى  ال��ت��ي  الإم������ارات 
واأ�شاف  واجلاهزية.  ال�شتعداد  درجات 
القيادة  من  وبدعم  الداخلية  وزارة  اأن 
بقطاع  بالغا  اهتماما  اأول���ت  ال�شرطية 
ط��ب ال���ط���وارئ احل��ي��وي ح��ي��ث �شهدت 
ال�شنوات التي م�شت تطورا ملحوظا يف 
نوع اخلدمات التي يقدمها ..م�شريا اإىل 
تاأ�شي�س وتطوير فريق البحث والإنقاذ 
ال���ذي نفذ  اأب��وظ��ب��ي  ال���دويل يف �شرطة 
العمليات  اإدارة  و�شاهمت  دول��ي��ة  م��ه��ام 

الطوارئ  اإدارت������ي  يف  مم��ث��ل��ة  امل��رك��زي��ة 
والكوارث  والأزم���ات  العامة  وال�شالمة 
فعاليات  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  يف 
املدن  تدريبية يف بو�شطن ومترين درع 
الطوارئ  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا مب��ج��ال ط��ب  يف 
ولفت اإىل جهود الدولة وا�شهاماتها يف 
بال�شرتاك  بالفلبني  الطبية  الإغ��اث��ة 
مع اخلدمات الطبية و�شركائنا يف طب 
ال���ك���وارث م��ن ج��ام��ع��ة ه��ارف��رد والعمل 
الطوارئ  اأك���ادمي���ي���ة ط���ب  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  م��رة يف  ولأول 
�شركائنا  م���ع  ع��ل��م��ي  ك�����ش��رح  اأف��ري��ق��ي��ا 
وهارفرد.  بو�شطن  يف  ال�شرتاتيجيني 
ال��دك��ت��ور رون وال���ز م��ن جامعة  وع���رب 
ه���ارف���ارد ع���ن ���ش��ك��ره ل���دول���ة الإم�����ارات 
على ا�شت�شافتها املوؤمتر من اأجل بحث 
وتبادل اخلربات الدولية يف جمال طب 
احلديثة  التقنيات  وا�شتخدام  الطوارئ 
ال�شعفار  الفريق  . وجال  املجال  يف هذا 
واحل�شور يف املعر�س امل�شاحب للموؤمتر 
ال��ت��ي ت�شتخدم  امل���ع���دات  واط��ل��ع��وا ع��ل��ى 
العمليات  واأجنحة  ال��ط��وارئ  جم��ال  يف 
وال�شائقني  الآل���ي���ات  ت��رخ��ي�����س  واإدارة 
والدفاع املدين و�شركة الإمارات لتعليم 

القيادة واإدارة الطورائ وال�شالمة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
ب����ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو  ����ش���ع���ود 
اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  الع��ل��ى  املجل�س 
راأ����س اخليمة لالإبداع  ج��ائ��زة  ح��ددت 
والتميز التعليمي م�شاء يوم اخلمي�س 
ال����ث����اين ع�����ش��ر م����ن ال�����ش��ه��ر اجل�����اري 
املركز  ق���اع���ة  يف  ل��الح��ت��ف��ال  م���وع���دا 
لتكرمي  ال��ن��خ��ي��ل  مب���دي���ن���ة  ال���ث���ق���ايف 
العا�شرة للجائزة  الفائزين يف الدورة 
وطالبا  معلما   130 ع��دده��م  البالغ 
الدكتورحممد  واأ�����ش����اد  وم��وؤ���ش�����ش��ة. 
اجلائزة  ع��ام  ام��ني  املن�شور  اب��راه��ي��م 
مبقر  اأم�س  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بدعم  اجلائزة 
�شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
للجائزة  اخليمة  راأ����س  حاكم  الع��ل��ى 
منذ انطالقتها بتوجيهات من �شموه 
يف اطار جهود �شموه الرائدة والداعمة 
رعاية  م��ن  والتميز  التعلم  لتطوير 
ودع�����م الب����داع����ات ال��ط��الب��ي��ة جليل 
والعمل  املنطقة  مب��دار���س  امل�شتقبل 
على تنمية مهاراتهم وابداعاتهم مبا 
ي��ع��زز ل��دي��ه��م روح ال��ب��ح��ث والط���الع 
والكت�شاف والقراءة والطالع ويعزز 
ينعك�س  مب���ا  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه��م 
ع��ل��ي��ه��م يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب ك���وادر 
منتجة وداعمة مل�شرية العمل الوطني 
وم�شرية النماء والنتماء التي يرعاها 
ال�شمو  ب��ك��ل ف��خ��ر واع���ت���زاز ���ش��اح��ب 
ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 
ال��دول��ة حفظه اهلل واخ��وان��ه ا�شحاب 
حكام  الع��ل��ى  املجل�س  اع�شاء  ال�شمو 

المارات .
تقدير  ع��ن  املن�شور  الدكتور  واأع���رب 
لأ�شرة  الكبري  اجلائزة  اأمناء  جمل�س 
اإدارة  واأ���ش��رة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
التعليمية  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  م��ن��ط��ق��ة 
وم���دار����س امل��ن��ط��ق��ة وجم��ال�����س الآب����اء 
والأم���ه���ات وامل��ع��ل��م��ني وال��ط��الب على 
ر�شالة  اجن�����اح  يف  ال����رائ����د  ت��ع��اون��ه��م 
وروؤيتها  اأه��داف��ه��ا  اجل��ائ��زة وحت��ق��ي��ق 

الرتبوية احل�شارية.
الراعية  اجل����ه����ات  ����ش���ع���ادت���ه  و����ش���ك���ر 
وهي  للجائزة  العا�شرة  ال��دورة  حلفل 
الراعي  الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك   :

اخلليج  اأ���ش��م��ن��ت  و����ش���رك���ة  ال��ر���ش��م��ي 
الدوائية  لل�شناعات  اخلليج  و�شركة 
ج��ل��ف��ار ال��راع��ي��ني ال��ف��رع��ي��ني للحفل 
مثمنا ال�شراكة املجتمعية من القطاع 
لالبداع  الداعمة  وم��ب��ادرت��ه  اخل��ا���س 
امل�شوؤولية  اطار  يف  الطالبي  والتفوق 
ال��وط��ن��ي��ة جت���اه برامج  الج��ت��م��اع��ي��ة 

تنمية املجتمع والتعليم.
و�شائل  لدعم  تقديره  عن  اأع��رب  كما 
ال�شحف  م��ك��ات��ب  وخ��ا���ش��ة  الع�����الم 
را�س  واذاع���ة  را���س اخليمة  املحلية يف 
دبي  و�شما  اأب��وظ��ب��ي  وق��ن��وات  اخليمة 
وموقع  اخل��ي��م��ة  وراأ��������س  وال�������ش���ارق���ة 
قنوات  م����ن  وغ����ريه����ا  ن����ت  ال���رم�������س 
التوا�شل  وم��واق��ع  الع����الم  وو���ش��ائ��ل 

الجتماعي.
وق���ال اأم���ني ع��ام اجل��ائ��زة : ان قائمة 
املكرمني ت�شمل اثنان من جيل الرواد 
وم��در���ش��ة ح��ا���ش��ن��ة ل���الإب���داع وثالث 
طالب فائزين يف امل�شابقات الإقليمية 
والدولية واأ�شرتان متميزتان وثمانية 
فر�شان  من  والطالبات  الطالب  من 
متميزين  اداري�������ني  وث�����الث  ال��ت��م��ي��ز 
وخ��م�����ش��ة م��ع��ل��م��ني م��ت��م��ي��زي��ن واأرب����ع 
متميزين  اج��ت��م��اع��ي��ني  اخت�شا�شني 
مبدعا  ط���ال���ب���ا  وع�������ش���ري���ن  وت�������ش���ع 
واث��ن��ني وع�����ش��ري��ن م��ن اأوائ����ل ال�شف 
واثنني  العامة  الثانوية  ع�شر  الثاين 
واربعني طالبا من املتميزين بالتعليم 
التعليم  يف  ط���الب  و���ش��ت��ة  احل��ك��وم��ي 
ال�شاد�س  م��ن  ال�����ش��ف��وف  يف  اخل��ا���س 

وحتى احلادي ع�شر.
 

اأ�سماء  يلي  وفيما  مكرمًا   130
املكرمني :

 
جيل الرواد

ال�شحي  حماد  ح�شن  عبداهلل  ال�شتاذ 
مدير  اجل��ائ��زة  اأم��ان��ة  جمل�س  ع�شو 
التعليمية  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  م��ن��ط��ق��ة 
عي�شى  ع���ل���ي���اء  والأ�����ش����ت����اذة  ال�������ش���اب���ق 
ن�شيبة  م���در����ش���ة  م���دي���رة  ال��ع�����ش��ي��ل��ي 

للتعليم الأ�شا�شي �شابقا.

الأ�سرة املتميزة 
اأ�شرة الطالب علي �شعيد علي حممد 
الهبهوب احلب�شي مبدر�شة الربيرات 

�شامل  اإب��راه��ي��م  وليد  الطالب  واأ���ش��رة 
راأ�������س اخليمة  امل��ن�����ش��وري مب��در���ش��ة 

احلديثة اخلا�شة.

الإداري املتميز 
بدرية حممد �شالح ابراهيم مبدر�شة 
�شعيد  حم���م���د  ع���ائ�������ش���ة   - امل�����ط�����اف 
احل���م���ي���دي مب���در����ش���ة م������زون- م���وزة 
النعيمي  ال����ط����اب����ور  حم���م���د  اأح����م����د 

مبدر�شة البي�شاء.

املعلم املتميز 
مبدر�شة  ال�������ش���ره���ان  اأح���م���د  ���ش��ي��خ��ة 
عزيز  ع����ب����داهلل  ع���ائ�������ش���ة   - ال���ظ���ي���ت 
مبدر�شة اأم القري - نفلة ها�شل حمد 
املجرن مبدر�شة ترمي عمران - ليلى 
اأحمد  �شامل حممد املهبوبي مبدر�شة 
�شامل  ع����ب����داهلل  اآم����ن����ة   - م���اج���د  ب����ن 

املزروعي مبدر�شة عبداهلل بن عمر .

ــا�ــســي الجــتــمــاعــي  الخــتــ�ــس
املتميز 

مبدر�شة  ب��وع��ت��اب��ة  حم��م��د  ع��ل��ي  بينه 
علي  حممد  علي  اإب��راه��ي��م   - الظيت 
علي  �شعيد  ع��ائ�����ش��ة   - خ��ت  مب��در���ش��ة 
ال��ي��م��ام��ة - حم���م���ود حمد  مب��در���ش��ة 
حممد �شاكر مبدر�شة عثمان بن ابي 

العا�س .

املـــدر�ـــســـة الـــفـــائـــزة بــجــائــزة 
حا�سنة الإبداع

للتعليم  ال�سباحية  مــدر�ــســة 
الثان�ي بنات .

ــات  ــق ــاب ــس ــ� امل يف  ـــفـــائـــزيـــن  ال
اخلليجية والدولية 

بثانوية  املقدحي  الهف  حممد  را�شد 
امليدالية  راأ���س اخليمة حل�شوله على 
امل�����ش��ت��وى اخلليجي  ع��ل��ى  ال��ربون��زي��ه 
�شاملني  ع���ب���داهلل  حم��م��د  ع���ب���داهلل   -
بثانوية م�شايف حل�شوله على امليدالية 
 - اخلليجي  امل�شتوى  على  الربونزية 
عائ�شة �شالح عبدالرحمن بن دروي�س 
امليدالية  ع��ل��ى  حل�����ش��ول��ه��ا  ب��ث��ان��وي��ة 

الربونزية على امل�شتوى اخلليجي.

فر�سان التميز 
الياحد  اإبراهيم  �شامل  اإبراهيم  حمد 
�شعيد  را�شد  حممد  را�شد   - الزعابي 
را����ش���د ال��ه��ف امل��ق��دح��ي- ع��ل��ي عارف 
اأحمد حممد احمد برحمة اآل علي - 
حممد �شعيد حممد �شعيد الهنجري 
- ح�����ش��ة اإب��راه��ي��م ع��ل��ي ح�����ش��ن عبيد 
عبدالكرمي  عي�شى  �شيماء   - جم��الد 
– غ���اي���ة  ع�����ب�����دال�����ك�����رمي  ع������ب������داهلل 
حممد  ابراهيم  حممد  عبدالرحمن 
املو�شى - م��وزة عبداهلل حممد ح�شن 

حممد ال�شبب.

الطالب املبدع ذك�ر 
النعيمي  البغام  ح�شن  ابراهيم  �شيف 
مبعهد التكنولوجيا التطبيقية - �شيف 
اأحمد حممد �شعيد الهنجري مبد�شة 
جمعة  حميد  اأح��م��د   - ا�شفني  وادي 
بن  ت���رمي  مب��در���ش��ة  ال�شام�شي  عبيد 
عمران - عبيد يو�شف خلفان طحنون 
 - التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مب��ع��ه��د 
ال�شهياري  اأحمد  عبداهلل  را�شد  زاي��د 
�شيبان   - ب��ن عمر  ع��ب��داهلل  مب��در���ش��ة 
بن  اأب��ي  �شيبان مبدر�شة حممد  وليد 
�شليمان  �شعيد  حممد  اأح��م��د   - كعب 
اأحمد   - امل��ن��ي��ع��ي  امل��ق��ب��ايل مب��در���ش��ة 
خالد اأحمد عبداهلل الزعابي مبدر�شة 
ابراهيم  يو�شف   - ن�شري  ب��ن  مو�شى 
املعريي�س-  مب��در���ش��ة  ث��ال��ث  ب��ن  علي 
مروان �شعيد �شيف عبداهلل ال�شهياري 
مبدر�شة عبداهلل بن عمر- خالد وليد 
ابراهيم �شامل املن�شوري مبدر�شة راأ�س 
يو�شف   - اخل��ا���ش��ة  احل��دي��ث��ة  اخليمة 
اأبي  خليفه يو�شف بن كلبان مبدر�شة 
عبدالرحمن  يا�شر  عمر   - كعب  ب��ن 

ال�شرهان مبدر�شة املن�شور .

اأوائل الثان�ية العامة )علمي( 
عــلــى مــ�ــســتــ�ى مــنــطــقــة راأ�ـــس 

اخليمة التعليمية-م�اطنني:
ع��ائ�����ش��ة ع�����ادل ي��و���ش��ف حم��م��د علي 
ال�����ش��ع��دي مب��در���ش��ة احل��دي��ب��ة - علي 
ال  اأحمد برحمة  اأحمد حممد  عارف 
ع��ل��ي مب��در���ش��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة - حمد 
الياحد  �شامل  ابراهيم  �شامل  ابراهيم 
ال���زع���اب���ي مب���در����ش���ة اجل������ودة - عمر 
مبدر�شة  العبد  �شعيد  را���ش��د  ع��ب��داهلل 

ال��غ��ي��ل - غ��اي��ة ع��ب��دال��رح��م��ن حممد 
مبدر�شة  امل���و����ش���ى  حم��م��د  اب���راه���ي���م 
را�شد  ع���ل���ي  ف���اط���م���ة   - ال�����ش��ب��اح��ي��ة 
احلديبة  مبدر�شة  احلب�شي  را���ش��دوه 
يعقوب  عبدالرحمن  خليفة  �شيخة   -
حمدان الزعابي مبدر�شة زينب - نورة 
خالد �شالح دربوحي ال�شحي مبدر�شة 
���ش��ل��ط��ان - م����وزه عبداهلل  ب��ن��ت  ن����ورة 
ال��ط��ن��ي��ج��ي مبدر�شة  ال�����ش��ب��ب  حم��م��د 
�شامل  �شعيد  را���ش��د  خ��ول��ة   - ال���روؤي���ة 

احلمودي مبدر�شة الهمهام .

العامة  الثان�ية  طلبة  اأوائـــل 
منطقة  م�ست�ى  على  ـــي(  )اأدب
التعليمية- اخلــيــمــة  ـــــس  راأ�

م�اطنني:
ال�شحي  درب���ول  احمد  حممد  فاطمه 
مبدر�شة جلفار - نا�شر حممد نا�شر 
حممد اخلاطري مبدر�شة احلمرانية 
- ح��م��د ���ش��ي��ف ���ش��ع��ي��د حم��م��د جمعه 
فاطمة   - املنيعي  مب��در���ش��ة  امل��ح��رزي 
الهاجري  ا���ش��م��اع��ي��ل  ع��ب��داهلل  اح��م��د 
مبدر�شة جلفار - مرمي �شعيد خليفة 
مبدر�شة  امل����ه����ريي  ع����ب����داهلل  را�����ش����د 
علي  عبيد  �شامل  ح�شة   - ال�شباحية 
الظيت  مبدر�شة  ال�شام�شي  ا�شماعيل 
- لولوه �شرور �شامل ابو حلقة ال�شحي 
ال����روؤي����ة - ع��ائ�����ش��ه حممد  مب��در���ش��ة 
جلفار  مبدر�شة  ال�شحى  ق��دور  �شالح 
ال�شحي  حممد  احمد  خالد  علياء   -
ح�شن  �شامل  �شمية   - جلفار  مبدر�شة 

حله ال�شحي مبدر�شة اجلري .

التكن�ل�جيا  معهد  طلبة  اأوائل 
التطبيقية على م�ست�ى الدولة 
حمدان حممد �شعيد لقيو�س ال�شحي 
بني  ر�شيد  بني  را�شد  حممد  را�شد   -

ابراهيم.
الذكور  الطلبة  اوائ��ل   : ع�شر  الثالث 
من ال�شف ال�شاد�س اإىل ال�شف احلادي 
عبدالرحيم  ع���ب���داهلل  امل���ن���ذر  ع�����ش��ر: 
املن�شوري  ب������الل  ع�����ب�����داهلل  ح�������ش���ن 
م���اي���د عمر  امل��ع��ريي�����س -  مب���در����ش���ة 
ال�شحي مبدر�شة  ابراهيموه  اهلل  عبد 
احمد  ���ش��ل��ط��ان  اح���م���د   - ال����ربي����رات 
 - �شمل  مبدر�شة  الزعابي  ال�شيخ  بن 

املطوع  على  حمد  عبيد  �شامل  في�شل 
�شعود فهد خ�شيف   - �شوكة  مبدر�شة 
�شعيد   - ع��ل��ي مب��در���ش��ة خ���ت  را����ش���د 
مبدر�شة  الغنبري  عبيد  علي  �شليمان 
ع���ب���داهلل حم��م��د عبداهلل   - ال��رم�����س 
�شاملني مبدر�شة م�شايف - اأحمد ح�شن 
النعيمي  ال�شرهان  �شامل  ح�شن  �شامل 
جمال   - ن�شري  ب��ن  مو�شى  مب��در���ش��ة 
خ��م��ي�����س خ��ل��ف��ان ع���ب���داهلل امل���زروع���ي 
مبدر�شة وادي ا�شفني -حمد عبد اهلل 
را�شد   - العبد  حممد  �شعيد  حممد 
حممد عبيد را�شد املزروعي مبدر�شة 
م�شايف - حممد احمد حممد املهبوبي 
را�شد   - ال��رم�����س  ال�����ش��ح��ي مب��در���ش��ة 
���ش��ع��ي��د را�����ش����د الهف  حم���م���د را�����ش����د 
عمر  �شهيل   - اخليمة  راأ����س  بثانوية 
اب���راه���ي���م ح�����ش��ني ع����ب����داهلل زي�����داين 
مبدر�شة اجلودة - اأحمد �شعيد احمد 
الهندا�شي مبدر�شة املعريي�س  املطوع 
- ع��ب��داهلل حم��م��د ع��ب��داهلل را���ش��د بن 
علوي ال�شميلي مبدر�شة �شمل - �شعيد 
مبدر�شة  اليليلي  حممد  علي  �شيف 
عبداهلل  على  حممد   - اأ�شفني  وادي 
م�شبح �شامل مبدر�شة �شوكة - نا�شر 
حميد �شامل خلفان املحرزي مبدر�شة 
املنيعي - ماجد �شامل عبدالرحمن بن 
جكه املن�شوري مبدر�شة طنب - حمد 
حم��م��د را����ش���د حم��م��د را����ش���د الطوب 

مبدر�شة الرم�س.

اأوائل الطلبة الذك�ر يف التعليم 
اخلا�س 

�شيف �شعيد يا�شني بني حماد مبدر�شة 
والطالب حممد عمر  الإ���ش��الم  ن��داء 
طار�س مو�شى فريوز مبدر�شة الرتبية 

الإ�شالمية اخلا�شة.

الطالبات املبدعات 
مبدر�شة  ال�������ش���وي���دي  ع���ب���داهلل  ن����وف 
الروؤية - �شحى را�شد �شعيد البخيتي 
را�شد  ع��ائ�����ش��ة   - ال����روؤي����ة  مب���در����ش���ة 
اآمنة   - القرى  اأم  مبدر�شة  ال�شويدي 
علي اخل�شر مبدر�شة الظيت - �شهد 
الريادة  كنف�س مبدر�شة  عبيد  حممد 
ن��ورة حممد عبداهلل حله مبدر�شة   -
را�شد  ج���م���ال  ع��ائ�����ش��ة   - ال���ق���رى  اأم 
خليفة بن كا�شب مبدر�شة �شمية بنت 
خباط - مرمي اإبراهيم اأحمد اإبراهيم 
ال��ق��ي��واين مب��در���ش��ة ال���ري���ادة - موزة 
النعيمي مبدر�شة  �شامل بخيت  ماجد 
ال��ظ��ي��ت - م��ي��ث��اء حم��م��د ع��ل��ي را�شد 
�شعيد  هند   - اأذن  مبدر�شة  امل��زروع��ي 
 - اأذن  مبدر�شة  امل��زروع��ي  حمد  را�شد 
ال�شام�شي  عبيد  جمعة  حميد  ن���وف 
ح�شة   - �شقر  ب��ن��ت  ح�شة  مب��در���ش��ة 
ال�شحي  ال�����ش��ح��اري  ط����ارق حم��ف��وظ 
مبدر�شة زهرة املدائن بنت احلارث - 
الهنجري  �شعيد  حممد  اأحمد  م��روة 
مبدر�شة مزون - علياء ماجد حممد 
بنت  ح�شة  مبدر�شة  الزعابي  ق�شيب 
���ش��ق��ر - ع��ائ�����ش��ة خ���ال���د ع��ل��ي حممد 

ال�شحي مبدر�شة املطاف.

ال�سف  ــن  م الــطــالــبــات  ــــل  اأوائ
احلــادي  ال�سف  اإىل  ال�ساد�س 

ع�سر 
ح�شة �شعيد عبداهلل �شعيد علي مياع 
اأن��وار عبدالبا�شط  ال��وادي -  مبدر�شة 
حممد علي الكاليل مبدر�شة البي�شاء 
ح�شن  �شليمان  ح�شن  �شليمان  �شما   -
ال��درداء - �شوق  اأم  بن ثالث مبدر�شة 
�شعيد �شليمان حممد �شليمان عالوي 
ال��ع��ن��ود عبداهلل   - ال�����وادي  مب��در���ش��ة 
احلديبة  مب��در���ش��ة  ح�����ش��ن��وه  حم��م��د 

- ح�����ش��ة اب��راه��ي��م ع��ل��ي ح�����ش��ن عبيد 
را�شد  اأم��ل   - الظيت  جمالد مبدر�شة 
ال�شريدي مبدر�شة  را�شد ح�شن  علي 
اأحمد  - مرمي عدنان حممد  النجاح 
جا�شم احل��م��ادي مب��در���ش��ة امل��ط��اف - 
حمده را�شد علي را�شد علي بن �شبيت 
م��ه��ره احمد   - ال�����درداء  اأم  مب��در���ش��ة 
�شيبان حممد علي الدبدوب مبدر�شة 
ال��غ��ب - م��رمي ع��ب��داهلل حممد را�شد 
حم��م��د احل��ب�����ش��ي مب���در����ش���ة ال���غ���ب - 
كايد  بن  �شلطان  بنت  اأ�شماء  ال�شيخة 
القا�شمي مدر�شة ال�شباحية - ال�شيخة 
ح�شة بنت في�شل بن حميد بن حممد 
القا�شمي مبدر�شة نورة بنت �شلطان - 
ال�شام�شى  عبيد  جمعه  را���ش��د  ميثاء 
ن��وره حممد يو�شف  مبدر�شة زينب - 
ت��وي��ر ال�����ش��وي��دي مب��در���ش��ة ال���ري���ادة - 
خلود �شامل ح�شن �شعيد ح�شن حممد 
ال���وادي - ذك��رى �شامل  حل��ة مبدر�شة 
مبدر�شة  �شعيد  ح�شنوه  را�شد  حممد 
الغب - م��زون �شامل علي م�شعد علي 
فاطمة   - البي�شاء  مبدر�شة  ال��ع��ودي 
اأحمد عبدالكرمي عبداهلل عبدالكرمي 
مبدر�شة الروؤية - عائ�شه را�شد حامد 
النجاح  غ��ن��ط��و���س مب��در���ش��ة  ع��ب��داهلل 
بن  �شليمان  ح�شن  �شليمان  فاطمة   -

ثالث مبدر�شة الروؤية.

التعليم  يف  الــطــالــبــات  اأوائــــل 
اخلا�س 

املوىل وح�شة  زايد في�شل عبد  مروة 
احل���م���ودي مبدر�شة  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ي��د 
راأ�س اخليمة احلديثة اخلا�شة - هند 
احلماد  ع��ب��داهلل  حممد  عبداللطيف 
عبداهلل  حممد  عبداللطيف  وا�شماء 
الإ�شالمية  الرتبية  مبدر�شة  احلماد 

اخلا�شة.

برعاية �سع�د بن �سقر 

جائزة راأ�س اخليمة لالإبداع والتميز تكرم 130 معلمًا وطالبًا اخلمي�س القادم 
عبداهلل حماد وعلياء الع�سيلي واأ�سرتي الهبه�ب واملن�س�ري �سمن املكرمني

نائب قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�سهد افتتاح اأ�سب�ع النزيل اخلليجي ال�شعفار: الإمارات حري�شة على تكوين �شراكات علمية وتقنية خلدمة الإن�شانية 

مدير اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية : الأ�شبوع يعك�س احلاجة لتغيري نظرة املجتمع جتاه النزيل واأ�شرته 
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 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة بان ال�شادة/مطعم 
الهوارة ويحملون رخ�شة �شياحية رقم TL11063 قد 

ابدو رغبتهم يف اإلغاء الرخ�شة
وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�شبوع ميالدي من تاريخ 
ن�شر هذا العالن وال فان الهيئة غري م�شوؤولة عن اي 
حقوق او دعاوي بعد انق�شاء هذه املده حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة �شي اأت�س اإم اأوبر ا�س 
اإنفرا�شرتكتور ا�س اإ�س اإيه )اجلن�شية : ا�شبانيا( قد تقدمت 
واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3967( رقم  حتت 
وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان 
يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر 
من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

 اإعـــالن �سطب قيد
هاوزر   + اأندر�س  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ان�شرتومنت�س انرت نا�شيونال ايه جي )اجلن�شية : �شوي�شرا( 
اإمارة ابوظبي  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف 
الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3709( رقم  حتت  واملقيدة 
ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  بالوزارة. 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  1984م 
الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات 
الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س 
ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر 
اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10966 بتاريخ 2013/12/10   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة الكاتيل لو�شنت تريد 
تقدمت  قد  �شوي�شرا(   : )اجلن�شية  جي  ايه  انرتنا�شيونال 
بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت 
وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )688( رقم 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرتا�شهم اىل 
الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

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

املودعة بالرقم:196034       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن قارورة زجاجية ب�شكل بي�شاوي عليها زخارف نافره ولها قاعدة زجاجية 
ولها غطاء وا�شع عليه �شكل نباتي فاخر مكتوب عليها كلمة عود معطر ملكي .  

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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:196030       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

 laleh وي��دن��وه��ا كلمة  ال���ورد  م��ع  القمح  ب�شكل حبة  �شكل زخ��رف��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
بالجنليزية وعبدال�شمد القر�شي بيت العود والعنرب والعطور باللغة العربية .  

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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:196027       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

  . laleh و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل زخرفة ب�شكل حبة القمح مع الورد 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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ر�شم زجاجة عطر ذات غطاء كروي على الزجاجة ر�شم 

زخارف هند�شية

املودعة بالرقم:196004       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

ر�شم عليها زخ��ارف هند�شية على  ذات غطاء كروي  ر�شم زجاجة عطر  العالمة:العالمة عبارة عن  و�شف 
خلفية هند�شية غامقة ب�شكل 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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:196002       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل عطر ب�شكل مميز يعلوها غطاء مدرج ويف منت�شف الزجاجة كلمة 
)خلطة مليح العود( ب�شكل مميز وعليه ف�س مكتوب عليها يف ال�شفل كلمة مليح العود ويف الو�شط �شعار 

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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:195995       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن زجاجة كري�شتال لها �شكل هند�شي مميز لها غطاء مميز معدين ب�شكل 
مربع ذائب اىل ا�شفل يحوي فراغات دائرية ومكتوب عليها raman باللغة الجنليزية .  

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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:196033       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

ال�شكل لها متوجات على واجهتها ولها  �شفافه مكعبة  ق��ارورة زجاجية  العالمة:العالمة عبارة عن  و�شف 
غطاء غطاء كري�شتال �شفاف ويف منت�شفها مكتوب كلمة روح الورد الطائفي .  

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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:195992       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل زجاجة عطر ب�شكل مميز يعلوها غطاء ب�شكل مميز وعليه �شعار 
عبدال�شمد القر�شي ويف منت�شف الزجاجة كلمة البا�شا .  

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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:195994       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل زجاجة عطر ب�شكل مميز يعلوها غطاء له ا�شالع وا�شفلها كلمة 
)اكابر( باللغة العربية وكلمة Akaber باللغة الالتينية وهي عبارة عن زجاجتني متداخلتني .  

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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:196003       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

زخريف  ل�شعار  ر�شم  واع��اله��ا  لتينية  ب��اح��رف  مكتوبة   laleh كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�شف 
وا�شفلها ر�شم لزجاجة عطر ذات غطاء �شبه كروي وعليها ر�شوم زخرفية والكل على خلفية هند�شية غامقة 

ب�شكل 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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:196029       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

زخريف  ل�شعار  ر�شم  واع��اله��ا  لتينية  ب��اح��رف  مكتوبة   laleh كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�شف 
وا�شفلها ر�شم لزجاجة عطر ذات غطاء �شبه كروي وعليها ر�شوم زخرفية والكل على خلفية هند�شية غامقة 

ب�شكل 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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:197087       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
ومواد  والطيارة  وال��زي��وت  العطرية  وامل��واد  ال�شابون  بالفئة:3  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 

التزيني الكوزماتيك وحماليل ال�شعر ومعاجني ال�شنان وال�شامبوهات .
و�شف العالمة:كلمة بهاراتيور عتيق بحروف عربية وا�شفلها عبارة bharatpur antique بحروف 
عبارة  منه  وا�شفل  الالتيني  اي��ه  ح��رف  بداخله  الالتيني  كيو  ح��رف  �شكل  وا�شفلها  مقو�س  ب�شكل  لتينية 
abdul samad alqurashi ويتو�شطهم  وباللغة الجنليزية  القر�شي بحروف عربية  عبدال�شمد 

�شكل زخريف على �شكل مرود عطري .  
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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:196031       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

تتكون من قطعتني متداخلتني  ال�شكل  �شفافه مكعبة  ق��ارورة زجاجية  العالمة:العالمة عبارة عن  و�شف 
 safari متثل زجاجة واحدة ولها غطاء مكعب ال�شكل �شغري عليه قر�س معدين ومكتوب با�شفلها �شفاري

بالجنليزي .  
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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:196026       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن قارورة كري�شتال ب�شكل هند�شي ان�شيابي عليها زخارف نباتية ويف و�شطها 
 sondos �شند�س  خلطة  كلمة  مبنت�شفها  ومكتوب  نقو�س  بداخله  �شفاف  كري�شتال  غطاء  لها  ا�شطوانه 

  .blend
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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

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

املودعة بالرقم:195993       بتاريخ:2013/8/6 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 العطورات وم�شتح�شرات التجميل .

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن زجاجة عطر ب�شكل مميز يعلوها غطاء كروي ويف منت�شفها كلمة )اللوؤلوؤ 
املكنون( بطريقة مميزة .  

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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب 
والعطور طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:golden tears دموع الذهب
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با�ش��م:عبدال�شمد القر�شي - بيت العود والعنرب والعطور
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و�شف العالمة:العالمة عبارة عن قارورة زجاجية مغ�شاة �شكلها ع�شوائي ب�شكل الدموع ولها غطاء زجاجي 
�شفاف على هالل وحتته قطعة معدنية مكتوب عليها دموع الذهب golden tears بالجنليزي .  
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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
الثالثاء  10  دي�سمرب 2013 العدد 10966
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

والبحوث  للوثائق  الوطني  امل��رك��ز  يوا�شل 
حملته من اأجل ر�شد التاريخ ال�شفهي لدولة 
املتحدة وتوثيقه، ويغتنم  العربية  الإم��ارات 
زايد  ال�شيخ  م��ه��رج��ان  يف  م�شاركته  امل��رك��ز 
رواة  اإىل عدد كبري من  الرتاثي لكي ي�شل 
التاريخ ال�شفهي من املعمرين واملخ�شرمني 
ممن عا�شوا مرحلة ما قبل الحتاد وتاأ�شي�س 
ما  ال�شفهية  رواياتهم  من  لي�شتمد  الدولة 

يرثي التاريخ املكتوب.
وي���������دّون امل����رك����ز ال����ت����اري����خ ال�����ش��ف��ه��ي وفق 
مو�شوعية  ت�شمن  علمية  ومعايري  اأ�ش�س 
ذلك يف �شميم  وياأتي  التاريخية،  املعلومات 
م��ه��ام��ه ك��اأر���ش��ي��ف وط��ن��ي ي��ع��م��ل ع��ل��ى جمع 
وا�شتكمال  ال��وط��ن،  ذاك���رة  وتوثيق  وح��ف��ظ 
التاريخية  بالأحداث  املكتوبة  الذاكرة  هذه 
ومنط احلياة يف املا�شي حلفظ خ�شو�شيات 
املادية واملعنوية لالأجيال  جمتمع الإم��ارات 
ت�شجيلها  يتم  ح��وارات  اإج��راء  القادمة عرب 
ي��ج��ري ت�شنيفها  ث��م  وال�����ش��ورة،  ب��ال�����ش��وت 
يف  امل�شتخدمة  التقنيات  ب��اأح��دث  وحفظها 

هذا اجلانب لإثراء الأر�شيف الوطني.
امل�����ش��ارك يف  امل��رك��ز يف جناحه  وق��د خ�ش�س 

مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي غرفة خا�شة 
باإجراء  امل��رك��ز  م��ن  املخت�شني  فريق  ليقوم 
وت�شجيلها  ال�����ش��ف��ه��ي  ال���ت���اري���خ  م���ق���اب���الت 
من  امل��رك��ز  وي�شتهدف  وال�����ش��ورة،  بال�شوت 
خ��ط��وت��ه ه���ذه ���ش��رع��ة ال��و���ش��ول اإىل ال���رواة 
ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون ب��زي��ارة امل��ه��رج��ان وتقدمي 
اإىل  ال��و���ش��ول  �شرعة  اأج��ل  م��ن  الت�شهيالت 
على  يحر�س  امل��رك��ز  واأن  �شيما  ل  ال��ه��دف، 
دولة  وتاريخ  ت��راث  الإمل��ام مبختلف جوانب 
الإم�������ارات وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، وي��ع��م��ل على 
الباحثني،  اأج����ل خ��دم��ة  م���ن  ذل����ك  ت��وث��ي��ق 

وحفظه لالأجيال القادمة.
للوثائق  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  ج���ن���اح  وي���ل���ق���ى 
الرتاثي  زايد  ال�شيخ  والبحوث يف مهرجان 
بالهتمام  يحظى  جماهريياً،  اإقباًل  الرابع 
ال�شفهي  ال��ت��اري��خ  جم��ال  يف  املخت�شني  م��ن 
التعريفية،  بالن�شرات  ال��زوار  الذين ميدون 
اأجل  م��ن  الكبري  دوره���م  على  ويطلعونهم 

اإثراء ذاكرة الوطن. 
وعلى نطاق اأو�شع ي�شعى املركز عرب جهوده 
اإىل التعريف مبا يوؤديه ق�شم التاريخ ال�شفهي 
ودرا�شة الأن�شاب فيه، وُيطلع اجلمهور على 
اأهمية التاريخ ال�شفهي يف ا�شتكمال اجلوانب 
ما�شي  يف  ومكانتها  والرتاثية  الجتماعية 

اأج��ل رف��د قائمته  الإم����ارات. كما يعمل من 
لكبار  جديدة  وعناوين  باأ�شماء  امل�شتقبلية 
يعّد  ال��ذي��ن  ال�شفهي  ال��ت��اري��خ  ورواة  ال�شن، 
عامة  املهرجان  زوار  ي�شجع  وهو  ملقابلتهم، 

املركز  م��ّد  على  خا�شة  امل��رك��ز  ج��ن��اح  وزوار 
التاريخ  ال�شن ورواة  اأ�شماء كبار  باملزيد من 
الهامة  التاريخية  بالوثائق  ومّده  ال�شفهي، 

ليحفظها يف اأر�شيفاته باأ�شماء اأ�شحابها. 

•• دبي-وام: 

اطلعت املهند�شة زهرة العبودي وكيل وزارة الأ�شغال العامة 
بالإنابة خالل ا�شتقبالها اليوم وفد احلكومة الكندية من 
مقاطعة اأونتاريو..على جتربة احلكومة ب�شاأن اآليات تنفيذ 
مع  ال�شراكات  خالل  من  التحتية  البنية  تطوير  م�شاريع 
اأولويات  حت��دي��د  يف  املتبعة  واملنهجيات  اخل��ا���س  القطاع 
امل�شرتك  التعاون  جم��الت  اإىل  الكربى..اإ�شافة  امل�شاريع 
خالل  ومت  ك��ن��دا  يف  التحتية  البنية  ووزارة  ال����وزارة  ب��ني 
وال�شراكات  العالقات  لتطوير  اآلية  و�شع  مناق�شة  اللقاء 
الزيارات  تبادل  ذلك  الطرفني مبا يف  ال�شرتاتيجية بني 
وبناء القدرات وال�شتفادة من التجارب واملمار�شات العاملية 

ذات الخت�شا�س . واأعرب ممثل احلكومة الكندية خالل 
ال��ل��ق��اء ع��ن رغ��ب��ة ب���الده يف م��د ج�����ش��ور ال��ت��ع��اون والعمل 
م�شاريع  جمال  يف  الدولتني  م�شالح  يحقق  مبا  امل�شرتك 
جتارب  لها  الكندية  احلكومة  واأن  خا�شة  التحتية  البنية 
مع  بال�شراكة  التحتية  البنية  م�شاريع  تنفيذ  يف  متميزة 
اأهم  اأح��د  الكندي  النموذج  يعترب  حيث  اخل��ا���س  القطاع 
م��ن جانبها   . امل�شاريع  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  النماذج يف  واأجن���ح 
اأك����دت ال��ع��ب��ودي اه��ت��م��ام ال�����وزارة ب��ت��ط��وي��ر اآل���ي���ات تنفيذ 
امل�شاريع وتطبيق اأحدث النظم والربامج يف اإدارة امل�شاريع 
اأف�شل التجارب واخلربات العاملية خا�شة  وال�شتفادة من 
فيما يتعلق بعقود ال�شراكات مع القطاع اخلا�س وجمالت 

تطبيقه يف دولة الإمارات . 

الأ�شغال العامة تطلع على جتارب احلكومة الكندية يف تطوير البنية التحتية

•• لندن-وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  تراأ�س �شاحب 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة اجتماع 
بالعا�شمة  اجل��ام��ع��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
�شموه  واأع�������رب  ل���ن���دن.  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الذي  امللحوظ  التقدم  عن  ر�شاه  عن 
الأخرية  الأ�شهر  يف  اجلامعة  اأح��رزت��ه 
املتميز  التعليمي  برناجمها  يف تطوير 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  العالية  اجل��ودة  ذي 
كما  كلها.  واملنطقة  الإم�����ارات  ودول���ة 
بالتقدم  �����ش����روره  ع���ن  ���ش��م��وه  اأع������رب 
وال��ت��ط��ور ال���ذي اأجن���زت���ه اجل��ام��ع��ة يف 
جمل�س  اأع�شاء  و�شكر  مهامها  حتقيق 
من  ال��ع��م��ل  يف  تفانيهم  ع��ل��ى  الأم���ن���اء 
�شكر  اأج��ل اجلامعة.  وعقب الجتماع 

مدير  هوك�شتيتلر  ت��وم��ا���س  ال��دك��ت��ور 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ال��وك��ال��ة  اجل��ام��ع��ة 
املتوا�شل  دع��م��ه  على  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
ل��ل��ج��ام��ع��ة واإ����ش���راف���ه ع��ل��ي��ه��ا. وق����ال : 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اإن 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
لت�شبح  اأ�شا�شيا  دورا  لعبت  ال��ت��ي  ه��ي 
اأم���ريك���ي���ة ال�������ش���ارق���ة ب��ف�����ش��ل��ه رائ�����دة 
الأمريكي  النمط  على  العايل  التعليم 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
هوك�شتيتلر  الدكتور  وق��ال   . اأفريقيا 
اأن املجل�س ناق�س يف اجتماعه خمتلف 
التقارير التي عر�شتها اللجان املتنوعة 
الأك��ادمي��ي��ة وغ��ري الأك��ادمي��ي��ة واتخذ 
اجلامعة  مل�شاعدة  ال��الزم��ة  ال��ق��رارات 
من  التالية  املرحلة  اإىل  النتقال  على 
مبادراتها  م���ع  ي���ت���الءم  مب���ا  ت��ط��وره��ا 
املجل�س  اأن  واأ���ش��اف   . ال�شرتاتيجية 

بتمويل  تتعلق  ق����رارات  اأي�����ش��ا  اع��ت��م��د 
ك��را���ش��ي الأ���ش��ت��اذي��ة واخل���ي���ارات التي 
لتو�شيات  وف��ق��ا  ال��ت��ق��ري��ر  يف  ط��رح��ت 
اأمناء  ويتكون جمل�س   . املالية  اللجنة 

من  ال�شارقة  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س 
جمل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

الدكتور  م���ن  ك���ل  الأم���ن���اء وع�����ش��وي��ة 
التعليم  وزي��ر  ال�شمالن  عبداهلل  علي 
والدكتورة  الكويت  يف  ال�شابق  العايل 
�شانت  كلية  رئي�س  بايننجر  اآن  م��اري 

الوليات  يف  ميني�شوتا  يف  بينيدكت 
جوزيف  وال�شيد  الأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
براند ال�شريك الأول لباتون بوغز يف 
وا�شنطن � الوليات املتحدة الأمريكية 

وال��دك��ت��ور ل���ورد األ��ي��ك ب��روي��رز ع�شو 
جم����ل���������س ال���������ل���������وردات ال����ربي����ط����اين 
مدير  كوت�س  ج��ورج  انتوين  والدكتور 
بجمهورية  البيولوجي  التنوع  متحف 
ب��ن��م��ا وك���ب���ري ال��ع��ل��م��اء ال��ف��خ��ري��ني يف 
� الوليات املتحدة  معهد �شميث�شونيان 
ت�����ش��ارل��ز كوتن  الأم���ريك���ي���ة وال�����ش��ي��د 
جامعة  يف  كيمربيدج  م�شاريع  م��دي��ر 
كيمربيدج اململكة املتحدة وال�شيد عبد 
اجلليل يو�شف دروي�س رئي�س جمموعة 
لريوي  والدكتور  للم�شاريع  الإم���ارات 
بجامعة  ال��ف��خ��ري  الأ����ش���ت���اذ  فليت�شر 
ت��ي��ك�����ش��ا���س ال��زراع��ي��ةوامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة يف 
والدكتور  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الفخري  امل����دي����ر  ف��ري��ن�����س  رودري��������ك 
ال�شارقة  يف  الأم����ريك����ي����ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
مدير  هوك�شتيتلر  توما�س  وال��دك��ت��ور 
ال�شارقة  يف  الأم����ريك����ي����ة  اجل���ام���ع���ة 

رئي�س  جعفر  حميد  وال�شيد  بالوكالة 
التنفيذي  وامل����دي����ر  الدارة  جم��ل�����س 
ال�شارقة  يف  ال����ه����الل  ن���ف���ط  ل�����ش��رك��ة 
رئي�س  كريوين  كورنيليو�س  والدكتور 
اجل���ام���ع���ة الأم���ريك���ي���ة يف وا���ش��ن��ط��ن � 
وال�شيد  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات 
ف����اروج ن��رك��ي��زي��ان امل��دي��ر ال��ع��ام لبنك 
اأ�س  � الإم������ارات وال���دك���ت���ورة  ال�����ش��ارق��ة 
جورجيا ناجينت رئي�س جامعة كينيون 
يف اأوهايو� الوليات املتحدة الأمريكية 
جمل�س  ع�شو  اأونيل  اأون��ورا  والبارونه 
ريا�س  وال�شيد  الربيطاين  ال��ل��وردات 
�شادق رئي�س جمموعة احلبتور ليتون 
رئي�س  �شمعان  م����ارون  وال�����ش��ي��د  دب���ي   �
التنفيذي  وامل����دي����ر  الإدارة  جم��ل�����س 
لبيرتوفاك انرتنا�شيونال يف ال�شارقة. 
وقد ح�شر الجتماع كبار امل�شوؤولني يف 

اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة. 

•• عجمان - الفجر:

حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
البلدية  دائ��������رة  رئ���ي�������س  ال���ن���ع���ي���م���ي 
والتخطيط بعجمان الجتماع الدوري 
عن  بالدائرة  العليا  القيادات  ملجل�س 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث خ���الل ال��ع��ام اجل���اري 
اأم�����س يف مكتبه  وال���ذي عقد   2013

بح�شور اأع�شاء املجل�س.
اأهم  مناق�شة  مت��ت  الجتماع  وخ��الل 
ت�شهدها  التي  والتطورات  امل�شتجدات 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة جل��م��ه��ور الإم����ارة 
الأداء  ت��ق��ري��ر  وم��راج��ع��ة  وم��ن��اق�����ش��ة 
ل��ل��دائ��رة ع��ن الفرتة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
امل��ا���ش��ي��ة. واأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را�شد 
ورئي�س  ال����دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 

على  الدائم  حر�شه  القيادات  جمل�س 
يف  لل�شكان  املتميزة  اخل��دم��ات  توفري 
خا�شة  بعدالة  عجمان  مناطق  كافة 
ت���ل���ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ظ��اف��ة وامل����راف����ق 
العامة املخ�ش�شة للممار�شة الريا�شة 
والرتفيه . وقال �شموه نحن يف دائرة 
يتجزاأ  ل  ج��زء  والتخطيط  البلدية 
من املنظومة احلكومية املتكاملة التي 
واإ�شرتاتيجية  ق��ي��ادي��ة  ب����روؤى  تعمل 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  بتوجيه  وا�شحة 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ 
حاكم  لالإحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
عجمان رعاه اهلل ومبتابعة دائمة من 
النعيمي  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو 
املجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
،وحر�شهما  اهلل  رع������اه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

خدماتنا  يف  ال��ت��م��ي��ز  ع���ل���ى  ال����دائ����م 
من  املتعاملني  من  للجمهور  املقدمة 
داخ���ل الإم����ارة وخ��ارج��ه��ا، معربا عن 
ت��ط��ل��ع��ات ال���دائ���رة ب����اأن ت��ب��ق��ى الأوىل 
واملواكبة  املتطورة  خدماتها  كافة  يف 
احلديثة  التقنية  امل�شتجدات  لكافة 
الت�شهيل  يف  ال��ذك��ي��ة  تطلعاتها  وف���ق 
على املتعاملني وتب�شيط الإجراءات يف 

كافة تعامالتهم معنا.
يحيى  �شعادة  بح�شور  �شموه  وناق�س 
اإبراهيم اأحمد مدير عام الدائرة بنود 
للدائرة  الإ�شرتاتيجي  الأداء  تقرير 
،واأهم الق�شايا والتوجهات الإيجابية 
التي من �شاأنها توفري خدمات ف�شلى 
اأرقى  وف��ق  ومتكن  مبهنية  للجمهور 
املعروفة  العاملية  واملقايي�س  املعايري 

وفق  �شاملة  ب��ج��ودة  املجتمع  خل��دم��ة 
روؤية  ي��رتج��م  اإ�شرتاتيجي  تخطيط 
التنمية  حتقيق  يف  ال��دائ��رة  ور���ش��ال��ة 
خالل  وط��رح��ت  املن�شودة.  امل�شتدامة 
اأبرزها  الج��ت��م��اع حم���اور ه��ام��ة م��ن 
كفاءة  ،ورف��ع  القيادات  تاأهيل  برنامج 
،واحلفاظ  ب��الإم��ارة  التحتية  البنية 
الطبيعة  وح����م����اي����ة  ال���ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى 
،وتطوير اآليات اأعمال النظافة العامة 
اأخ�����رى متنوعة  واأم�����ور  وم��ت��اب��ع��ات��ه��ا 
مبختلف  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات  ح����ول 
م��ن��اط��ق الإم������ارة خ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا تعلق 
ب�شاأن املرافق الريا�شية وتوفر البيئة 
املنا�شبة فيها لل�شكان ملمار�شتها بحرية 
بالعديد  الج��ت��م��اع  واأو����ش���ى  واآم�����ان. 
ال��ت��و���ش��ي��ات اخل��ا���ش��ة باخلدمات  م��ن 

امل���ق���دم���ة م���ن اأب����رزه����ا ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
م��وؤ���ش�����ش��ة امل���وا����ش���الت ال��ع��ام��ة وذلك 
لإجراء درا�شة لتغطية خمتلف املواقع 
للموا�شالت  مب���ح���ط���ات  ب������الإم������ارة 
ال����رق����اب����ة على  ال���ع���ام���ة ،وت�������ش���دي���د 
الإغالق  لقرارات  املخالفة  الك�شارات 
ال�����ش��ادر عن  الن�شاط  ووق���ف م��زاول��ة 
وزارة البيئة واملياه والتن�شيق واملتابعة 
ل�شرطة  العامة  والقيادة  ال���وزارة  مع 
الجتماع  ودع���ا  ذل���ك.  ب�����ش��اأن  عجمان 
مل��ج��ل�����س ال���ق���ي���ادات ب�������ش���رورة اإج�����راء 
متميزة  جهات  مع  معيارية  مقارنات 
اخلدمي  الإ����ش���رتات���ي���ج���ي  اأدائ����ه����ا  يف 
وخا�شة يف جمالت ت�شميم احلاويات 
اخلا�شة بجمع النفايات موؤكدين على 
اأه��م��ي��ة رب��ط ع��ق��ود الإي��ج��ار للمنازل 

وال�شقق بخدمات النظافة العامة من 
ق��ب��ل امل���الك واأ���ش��ح��اب ال��ع��ق��ارات مع 
التاأكيد على اأهمية املتابعة والت�شديد 
والرقابة على منفذي اأعمال النظافة 

متميزة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  م��ن  للتاأكد 
املجتمع  اأف�����راد  ول��ك��اف��ة  للمتعاملني 
متابعة  ب��اأه��م��ي��ة  ون���وه���وا  ب����الإم����ارة. 
للدائرة  ت�شل  التي  النظافة  �شكاوى 

الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  ق���ن���وات  ع���رب 
حولها وتعظيمها لال�شتفادة منها يف 
تطوير املرافق العامة لتقدمي خدمات 

ومزايا ف�شلى ملجتمع الإمارة.

•• عجمان - الفجر:

وقعت الأمانة العامة ملجل�س تنفيذي 
اتفاقية  اأم�������س،  مب��ق��ره��ا  ع��ج��م��ان 
والإعالم  املعلومات  كلية  مع  تعاون 
عجمان  بجامعة  الإن�شانية  والعلوم 
تعد  وال��ت��ي  والتكنولوجيا،  للعلوم 
لتعزيز  وذل��ك  اجلامعة،  مع  الأوىل 
املنافع  ل��ت��ب��ادل  ال��ت��ف��اع��ل وال��ت��ع��اون 
ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ط��رف��ني، م��ن خالل 
اىل  بالإ�شافة  والفعاليات  الأن�شطة 

التدريب امليداين لطلبة الكلية.
العامة  الأمانة  الإتفاقية عن  ووقع 
ال�����ش��ي��د را����ش���د ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 

الإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��وي��دي  ج�����ربان 
الب�شرية  امل�����وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة 
ب��ع��ج��م��ان، وع���ن ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان د. 
خالد اخلاجه عميد كلية املعلومات 
والإعالم بجامعة عجمان، وبح�شور 
الأ�شتاذة اميان ال�شوم مديرة املكتب 
الإعالمي، وفاطمة امل�شافري رئي�شة 
ق�����ش��م ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة و����ش���وؤون 
املجتمع عن الأمانة العامة، وال�شيد 
�شلطان الرميثي مدير ادارة برنامج 
د.ح�شام  وبح�شور  للتميز،  عجمان 
ا���ش��ام��ة رئ��ي�����س ق�شم الإع�����الم، و د. 
املعلومات  كلية  الطائي من  م�شفى 

والإعالم، عن جامعة عجمان.

وج��������اءت الإت���ف���اق���ي���ة ح���ر����ش���اً من 
وتقدمي  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى  ال���ط���رف���ني 
ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د وم��ف��ي��د لطالب 
اجل���ام���ع���ة وامل���ج���ت���م���ع، وخ���ا����ش���ة يف 
جم����ال ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م، ومن 
اأجل م�شايرة ركب التطور العاملي يف 
املوؤ�ش�شات  مع  التوا�شل  على  العمل 
التنوع  وم�شاعدة  ودع��م  املجتمعية، 
ال����ث����ق����ايف، لإن�����خ�����راط ال����ط����الب يف 
املجتمع مبختلف عنا�شره، وحتقيقاً 
ل��روؤي��ة الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ب���اأن ت�شبح 
�شريكاً فاعاًل يف تقدم جمتمع دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وم�شاهما 
النه�شوية،  م�����ش��ريت��ه  يف  اأ���ش��ي��اًل   ً

ب��ت�����ش��خ��ري جميع  اأك����ي����داً  وال���ت���زام���اً 
املوارد املتوفرة لديهم.

تقدمي  ع���ل���ى  الإت����ف����اق����ي����ة  وت����ق����وم 
بالأمانة  امل��ت��م��ث��ل  ال���ث���اين  ال���ط���رف 
امليداين  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  ال��ع��ام��ة 
ل��ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات والإع�����الم 
والعلوم الإن�شانية يف املرافق املهنية 
العلمية  بالتخ�ش�شات  ال�شلة  ذات 
بهدف   ، اجل���ام���ع���ة  يف  ل���ل���دار����ش���ني 
ت��اأه��ي��ل��ه��م ل��ول��وج ���ش��وق ال��ع��م��ل من 
خ����الل امل��ع��رف��ة امل��ب��ا���ش��رة لأه����داف 
واأق�شامها  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ووظ�����ائ�����ف 
التنظيمية والتعرف على امل�شتجدات 
املهنية  واخل������ربات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

بالإ�شافة  وعملية  علمية  ب�����ش��ورة 
اىل تاأهيل اخلريجني لي�شبحوا ذو 
�شفات ومهارات مهنية عالية وخربة 
عملية متميزة، من خالل الإمكانات 
التنظيمية  ال���وح���دات  يف  امل��ت��وف��رة 
ل���الأم���ان���ة. ول��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ع���اون يف 
حيث  والفعاليات  الأن�شطة  جم��ال 
�شيتم دعوة امل�شرفني على التدريب 
امليداين اإىل املوؤمترات التي تعقدها 
اجل���ام���ع���ة ب����ه����دف ال���ت���وا����ش���ل مع 
املوؤمترات  ح�شور  وتبادل  املجتمع، 
والندوات التي يقيمها الطرفان عرب 
يف  خا�شة  اجلانبني،  من  امل�شوؤولني 
امل�شرتك،  الهتمام  ذات  املو�شوعات 

وت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف 
والأن�شطة  العلمي  البحث  جم��الت 

الطرفان  يقيمها  التي  والفعاليات 
بالرعاية وامل�شاركة املبا�شرة وتقدمي 

الت�شهيالت الفنية واخلربات املهنية 
والإدارية والعلمية املمكنة.

حاكم ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة.. بلندن 

را�شد النعيمي يرتاأ�س اجتماعًا ملجل�س قيادات دائرة البلدية بعجمان

اأمانة تنفيذي عجمان توقع اتفاقية تعاون مع كلية الإعالم بجامعة عجمان

•• ال�صارقة-وام:

ثمن املحامي زايد �شعيد ال�شام�شي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
ال�شمو  �شاحب  مكرمة  والقانونيني  للمحامني  الإم����ارات 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
اأن�شطة  لدعم  �شموه  بها  وج��ه  التي  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
للجمعية  ب��دي��ل  مقر  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  وب��رام��ج اجلمعية 
وت�شديد كامل اأجرة املقر اجلديد يف منطقة اجلزات باإمارة 
ال�شارقة. وقال ال�شام�شي : ن�شعر بالفخر والعتزاز مبكرمة 
�شموه الذي عودنا دائما على دعمه للمحامني والقانونيني 
يف اإمارة ال�شارقة ويف كل اإم��ارات الدولة .. حيث يعترب هذا 
الأمر لي�س بالغريب على �شموه اأمريعا�شمة الثقافة وداعم 

العمل التطوعي واجلمعيات ذات النفع العام . ولفت اإىل اأن 
اإن دلت على �شيء فاإمنا تدل على بعد نظره  مكرمة �شموه 
املراآة  باعتبارهم  القانون  برجال  الكبري  واهتمامه  الوطني 
التي تعك�س تقدم املجتمع ورقيه ك�شركاء يف حتقيق العدالة 
والرفاه والإ�شتقرارلدولتنا الغالية يف ظل قيادتنا الر�شيدة 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانه  اهلل  الدولة حفظه 

الأعلى حكام الإمارات . 
واو�شح اأن هذه املكرمة هي ا�شتمرار لدعم �شخي من �شموه 
يف  عاما   30 نحو  قبل  تاأ�شي�شها  منذ  اجلمعية  تاريخ  عرب 
الق�شباء  مبنطقة  ث��م  مي�شلون  مبنطقة  ال�����ش��اب��ق  م��ق��ره��ا 
ن�شعر  وقانونيني  كمحامني  اليوم  نحن   .. وق��ال  بال�شارقة. 

قدر  على  �شنكون  اهلل  �شاء  اإن  و  املكرمة  بهذه  بالغ  ب�شرور 
با�شمه  املنا�شبة  بهذه  ..وت��ق��دم  والثقة  والأم��ان��ة  امل�شوؤولية 
وبا�شم اأع�شاء جمل�س الإدارة واأع�شاء اجلمعية من املحامني 
ال�����ش��ك��ر وف��ائ��ق الح�����رتام والتقدير  ب��ج��زي��ل  وال��ق��ان��ون��ي��ني 
والم��ت��ن��ان ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى رعايته 
�شروح  اإع��الء  اأج��ل  من  للجمعية  امل�شتمر  ودعمه  الكرمية 
العدالة والق�شاء وتعزيز دور مهنة املحاماة يف اأداء ر�شالتها 
ي�شدد  اأن  وج��ل  عز  اهلل  �شائلني  احلبيبة  دولتنا  يف  ال�شامية 
على طريق اخلري والعطاء وال�شوؤدد خطاه و يبارك يف جهود 
�شموه واأن يدميه لنا وللوطن ذخرا وعونا واأن يحفظ حكامنا 
الكرام ويوفقهم خلري و�شعادة �شعب الإم��ارات ويحقق على 

اأيديهم كل التقدم والزدهار .

مكرمة من حاكم ال�شارقة جلمعية الإمارات للمحامني والقانونيني

•• عجمان - الفجر: 

حملة  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  �شاركت 
ال�شحة  اإدارة  تنظمها  التي  ال�شنوية  الإم���ارات  نظفوا 
بعجمان،  والتخطيط  البلدية  دائرة  والبيئة يف  العامة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة ع��م��ل الإم�����ارات للبيئة. وقد 
���ش��ارك��ت متطوعات م��ن اجل��ام��ع��ة اإىل ج��ان��ب ع��دد من 
جمع  يف  اأخ�����رى  تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  امل��ت��ط��وع��ني 

النفايات مبنطقة املنتزي يف عجمان.
واحلفاظ  الطبيعة،  حماية  اإىل  احلملة  ه��ذه  وت��ه��دف 
باأهمية  اجلمهور  وتثقيف  ال��وع��ي،  ون�شر  البيئة،  على 
الأماكن  وجتميل  تنظيفها  يف  والإ�شهام  البيئة،  �شون 
الربية بعد التنزه فيها، لإ�شفاء ال�شمة اجلمالية على 

خمتلف املناطق.
الإم����ارات  امل�����ش��ارك��ون ج��ه��ود جمموعة عمل  وق��د ثمن 

التي  التطوعية  احلمالت  ه��ذه  مثل  بتنظيمها  للبيئة 
الطبيعة  وح��م��اي��ة  البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل  ت��ه��دف 
تهتم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ني  ال���ت���ل���وث،  م���ن 
التي  املختلفة  واحل��م��الت  بالفعاليات  بامل�شاركة  دائما 
الدولة، والتي ت�شاهم يف ن�شر  املوؤ�ش�شات داخل  تنظمها 
واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  املختلفة، وحتفيز  بالق�شايا  الوعي 
تنمي  ب��دوره��ا  التي  التطوعية  الأع��م��ال  يف  للم�شاركة 

اجلانب الإن�شاين والأخالقي يف املجتمع.
اإدارة جامعة عجمان تلعب دورا  اأن  وجتدر الإ�شارة اإىل 
ف��اع��ال يف امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل ت�شخري ج��م��ي��ع امل����وارد 
تعمل  حيث  املحلي،  املجتمع  يف  دوره���ا  لتعزيز  املتاحة 
واأ�شاتذة  طلبة  من  ومنت�شبيها  م�شاركتها  تعزيز  على 
املختلفة  املجتمعية  الأن�شطة  وموظفني وخريجني، يف 
بهدف ك�شر احلاجز ما بني املجتمع الأكادميي وجمتمع 

الفعاليات.

جامعة عجمان ت�شارك يف حملة نظفوا الإمارات

الوطني للوثائق والبحوث يجري مقابالت التاريخ 
ال�شفهي يف مهرجان زايد الرتاثي
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اأخبـار الإمـارات

•• طوكيو-وام:

�شيمبون  يوميوري  ن�شرت �شحيفة 
ملحقا  اليابانية  باللغة  ال�����ش��ادرة 
الدولة  احتفالت  مبنا�شبة  خا�شا 
اأظ���ه���رت معامل  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ع��ي��د 
الم����ارات  ت�شهدها  ال��ت��ي  النه�شة 
وتاأكيد �شخ�شيات برملانية و�شناعية 
يابانية على اأهمية عالقات اليابان 
مرحلة  ودخ���ول���ه���ا  الم��������ارات  م���ع 
وال�شداقة.  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة 
ويف ك��ل��م��ة ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ذك���رت 
ي��وري��ك��و كويكي  ال�����ش��ي��دة  ال��ن��ائ��ب��ة 
احلزب  م��ن  ال��ن��واب  جمل�س  ع�شو 
احلاكم  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ل��ي��ربايل 
ورئي�شة جمعية ال�شداقة الربملانية 
اأبو  زارت  اأنها  اليابانية  الأماراتية 
زيارة  بعد  مبا�شرة  العام  هذا  ظبي 
�شينزو  ال���ي���اب���اين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
العربية  الإم�����������ارات  ل����دول����ة  اآب������ي 
كويكي  النائبة  .واأع��رب��ت  املتحدة. 
ع��ن ق��ن��اع��ت��ه��ا ب����اأن ال��ب��ل��دي��ن ميكن 
لي�س  بينهما  ال��ع��الق��ة  ي��و���ش��ع��ا  اأن 
الطبيعية  امل�����وارد  جت����ارة  يف  ف��ق��ط 
وال�شلع بل اأي�شا يف جمالت الأمن 
النووية  الطاقة  وحمطات  والبيئة 

والزيارات املتبادلة.
الربملانية  ال�شداقة  جمعية  وع��ن 
كويكي  النائبة  اأك��دت  البلدين  بني 
جمعية  يف  ال��ي��اب��ان��ي��ني  ال���ن���واب  اأن 
على  يعملون  الربملانية  ال�شداقة 
دولة  م��ع  العالقة  تطوير  ت�شجيع 
الأم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
وحتديدا  والتعليم  البيئة  جمالت 
البتدائي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن��ظ��ام  اإدخ������ال 
اللغة  ت��ع��ل��ي��م  وف�������ش���ول  ال���ي���اب���اين 
حتقيق  على  ي�شاعد  مب��ا  اليابانية 
 500 ا�شتقبال  وه��و  اأهدافنا  اأح��د 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  طالب من 
ال��ي��اب��ان خ���الل خم�س  امل��ت��ح��دة يف 
����ش���ن���وات. وت�����ش��م��ن امل��ل��ح��ق ال���ذي 
اأو�شع  اليوميوري  �شحيفة  ن�شرته 
وتوزع  انت�شارا  اليابانية  ال�شحف 
يوميا  ن�����ش��خ��ة  م���الي���ني   10 ن��ح��و 

اأوكابي  كيت�شريو  ال�شيد  من  كلمة 
م����دي����ر ج���م���ع���ي���ة ال���������ش����داق����ة بني 
واليابان  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
الإمارات  دول��ة  اأن  قال يف م�شتهلها 
تنمية  حت���ق���ق  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
قيادة  ظ���ل  يف  ك���ب���رية  اق��ت�����ش��ادي��ة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل وب����اأن ح�����ش��ور دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة يف العامل يف ازدياد. 
واأ���ش��اف اأوك��اب��ي ال��ذي ت��وىل مركز 
اأويل اليابانية  رئي�س �شركة كوزمو 
الوزراء  رئي�س  زيارة  بعد  العمالقة 
�شينزو اآبي تعززت العالقات الثنائية 
القت�شاد  جم����ال  يف  ف��ق��ط  ل��ي�����س 
والثقافة  ال�شيا�شة  يف  وك��ذل��ك  ب��ل 
والتعليم  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ب��ي��ئ��ة 
ال�شياحي  وال����ت����ب����ادل  وال�����ط�����ب.. 
التو�شع  م��ع  ب��ال��ت��واف��ق  ج���دا  ن�شط 

يف خ��ط��وط ال��ط��ريان. واأع����رب عن 
قناعته باأن العالقة الثنائية �شوف 
امل�شتقبل. وت�شمن  اأقوى يف  ت�شبح 
الدولة  �شفري  �شعادة  كلمة  امللحق 
يف طوكيو �شعيد علي النوي�س حيث 
اأع���رب نيابة ع��ن الإم����ارات حكومة 
ال�شادقة  حت��ي��ات��ه  ع���ن   .. و���ش��ع��ب��ا 
ل�شاحبي  ال���ط���ي���ب���ة  ومت����ن����ي����ات����ه 
واإمرباطورة  اإم���رباط���ور  اجل��الل��ة 
اليابان.  و�شعب  وح��ك��وم��ة  ال��ي��اب��ان 
�شاحب  اإىل  التهاين  �شعادته  وقدم 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واإىل �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
واأ�شحاب  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإمارات. وهناأ �شعادته فوز طوكيو 

بتنظيم اوملبياد 2020 منوها اأنها 
�شتكون نف�س ال�شنة التي تنظم فيها 
دبي اك�شبو 2020 مبايوؤكد اأهمية 

البلدين على امل�شتوى العاملي. 
وق������ال ����ش���ع���ادت���ه ب������اأن اك�����ش��ب��و دبي 
25 مليون  املتوقع  �شيجذب ح�شب 
مرافق  ا�شتقبالهم  يف  �شتكون  زائ��ر 
عاملي  م�شتوى  على  اأ�شا�شية  بنية 
انرتنا�شيونال  املكتوم  مطار  ت�شمل 
اكتوبر  يف  دب�����ي  يف  اف���ت���ت���ح  ال������ذي 
العامل.  يف  الأك������رب  وه����و  امل���ا����ش���ي 
العام  ه��ذا  باأنه يف  �شعادته  واأ���ش��اف 
اك��ت�����ش��ب��ت ال��ع��الق��ة ب���ني الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال���ي���اب���ان زخما 
اإ����ش���اف���ي���ا ن���ت���ج ع����ن ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
امل�شوؤولني  لكبار  املتبادلة  الزيارات 
احل��ك��وم��ي��ني ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. وبدءا 
موتيغى  تو�شيميت�شو  زي�����ارة  م���ن 
وزير القت�شاد والتجارة وال�شناعة 
الياباين اإىل اأبوظبي يف �شهر فرباير 
ال�شيخ عبداهلل  املا�شي وزيارة �شمو 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  بن 
زيارة  اإبريل وكذلك  اليابان يف  اإىل 
�شينزو  ال���ي���اب���اين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  اإىل  اآب��ي 
النوي�شي  ال�شفري  .وق����ال  م��اي��و  يف 
اإن ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ت��ع��ززت يف 
اإىل  وبالإ�شافة   . املجالت  خمتلف 
ذلك اأعرب اأي�شا عن اأمله يف قدوم 
املزيد من ال�شياح اليابانيني لزيارة 
دولة الإمارات العربية املتحدة بينما 
مت ت��و���ش��ي��ع ال���رح���الت ال��ت��ي تربط 
العام.واظهر  ه���ذا  وال���ي���اب���ان  دب���ي 
للمنظمات  الكبري  ت��ق��دي��ره  اأي�����ش��ا 
نف�شها  ت���ك���ر����س  ال���ت���ي  ال���ي���اب���ان���ي���ة 
ووعد  الثنائية  العالقات  لت�شجيع 
ببذل اأق�شى اجلهود للم�شي قدما 
يف العالقة نحو امل�شتقبل. وت�شمن 
�شحيفة  ن�������ش���رت���ه  ال������ذي  امل���ل���ح���ق 
من  ���ش��ورا  باليابانية  ال��ي��وم��ي��وري 
معامل النه�شة يف الأمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وخم��ط��ط��ات م��ع��ر���س دبي 
من  تهنئة  ور�شائل   2020 اأك�شبو 

�شركات البلدين. 

•• ابوظبي رم�صان عطا:

انقذ الطباء يف ابوظبي مري�شا كان 
ن��ادرة عبارة  يعاين من حالة مر�شية 
ع��ن ت��و���ش��ع ���ش��دي��د يف ال�����ش��ري��ان خلف 
الركبة الي�شرى..)ال�شريان املئب�شي( 
ت��ورم الطرفيني  ما ت�شبب يف ح��دوث 
جراحة  اج����راء  وت��ط��ل��ب   ، ال�شفليني 
 10 ا�شتبدال نحو  عاجلة مت خاللها 
امل�شاب  ال�����ش��ري��ان  م��ن  �شنتيميرتات 
بوريد مت ا�شتئ�شاله من �شاق املري�س 
ذاته واع��ادة غر�شه يف موقع ال�شريان 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة   . ال�������ش���اق  يف  امل�������ش���اب 
ا�شتغرقت 3 �شاعات واجراها الدكتور 
عمار قطيمان ا�شت�شاري ورئي�س ق�شم 
جراحة الوعية الدموية يف م�شت�شفى 
كانت  ابوظبي  يف  خليفة  ���ش��ارع  ال��ن��ور 
����ش���روري���ة لن���ق���اذ امل���ري�������س م���ن برت 

ت���اخ���ر ع����الج هذه  ن���ظ���را لن  ���ش��اق��ه 
احل������الت ي������وؤدي اىل ت�����ش��ك��ل خ���رثات 
تت�شبب يف ح��دوث جلطات يف  دم��وي��ة 

ال�شاق قد توؤدي اىل برت ال�شاق .  
 

الرجال املتقدمني يف العمر
الرئي�س  ال��ع��وم  قا�شم  ال��دك��ت��ور  واك���د 
النور  التنفيذي ملجموعة م�شت�شفيات 
ق�شم  ان  الباطنية  الم���را����س  ا���ش��ت��اذ 
جراحة الوعية الدموية يف جمموعة 
م�شت�شفيات النور من الق�شام املتطورة 
الكفاءات  ذات  الطبية  للكوادر  نظرا 
الق�شم  يف  الوا�شعة  واخل���ربة  العالية 
اىل جانب الجهزة واملعدات املتطورة 
م�شريا اىل اهمية ت�شخي�س مثل هذه 
احلالت يف وقت مبكر وتوفري العالج 
الالزم لها لتجنب حدوث امل�شاعفات.  
يعاين منها  التي  احل��ال��ة  ان  وا���ش��اف 

امل��ري�����س ه��ي ام ال���دم امل��اأب�����ش��ي��ة وهي 
الطرفيني  �شرايني  يف  مر�شي  تو�شع 
املاأب�شي  ال�شريان  وخا�شة  ال�شفليني 
خ��ل��ف ال��رك��ب��ة ، وع�����ادة ي�����ش��ي��ب هذا 
العمر  يف  املتقدمني  ال��رج��ال  امل��ر���س 
ب��ال��ذات ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن امرا�س 
او  ال�شرياين  التوتر  كفرط  مرافقة 

ال�����ش��ك��ري ، وي��ع��ت��رب ه���ذا امل���ر����س من 
القليلة احل��دوث وع��ادة ما  المرا�س 
ت��ك��ون عاجلة  ق��د  ج��راح��ة  اىل  يحتاج 
لنقاذ ال�شاق من نق�س الرتوية التي 
قد توؤدي اىل الغنغرينا وبرت ال�شاق . 

ال��سلة ال�عائية

واو����ش���ح ال��دك��ت��ور ع��م��ار ق��ط��ي��م��ان ان 
ويعمل  ع���ام���ا   62 وع���م���ره  امل��ري�����س 
مدر�شا يف ابوظبي وهو من اجلن�شية 
المريكية راجع امل�شت�شفى وهو يعاين 
ال�شفليني  ال��ط��رف��ي��ني  يف  ت����ورم  م���ن 
البدانة  م��ن  امل��ري�����س  ملعانة  ون��ظ��را   ،
ك���ان يعتقد ان���ه ي��ع��اين م��ن ال����دوايل 

اأوا�شابة وريدية ، وبالفح�س الدقيق 
يعاين  ان���ه  ت��ب��ني  ال��ن��ور  م�شت�شفى  يف 
من وجود كتلة ناب�شة خلف الركبة ، 
وعند اجراء �شورة ملونة تبني وجود 
اي   ، الركبة  خلف  ال�شريان  يف  دم  ام 
طول  على  ال�شريان  يف  �شديد  تو�شع 
و�شل  ال�����ش��ري��ان  م���ن  4�شنتيمرتات 
�شنتيمرت   3،5 اىل  ال�����ش��ري��ان  ق��ط��ر 
مع وجود خرثة جزئية داخل التو�شع 
العتبار  يف  الخ����ذ  م���ع   ، ال�����ش��ري��اين 
املنطقة  ه���ذه  يف  ال�����ش��ري��ان  ق��ط��ر  ان 
 1 ع��ن  ي��زي��د  الطبيعي ل  ال��و���ش��ع  يف 
القطر عن  زي���ادة  ح��ال  ويف  �شنتيمرت 
فهذا  ال�����ش��ري��ان  يف  ���ش��ن��ت��ي��م��رت   1،5

يعترب تو�شع مر�شي. 
وا�شاف الدكتور قطيمان نظرا لوجود 
وجود  م��ع  ال�����ش��ري��ان  يف  �شديد  تو�شع 
املري�س مت و�شع خطة  اعرا�س لدى 

تقنية  ب��ان هناك  علما  ع��الج جراحي 
ب��و���ش��ع دعامية  ت��ت��م  ل��ل��ع��الج  اخ����رى 
لي�شت اخليار  ان��ه��ا  ال  ال���دم  ام  داخ���ل 
الذهبي يف مثل هذه احلالت ولي�شت 
لوجود  نظرا  املري�س  حلالة  منا�شبة 
عن  املتفرعة  ال�شاق  ب�شرايني  ا�شابة 

ال�شريان امل�شاب . 
وقال انه تقرر اجراء جراحة للمري�س 
ال�شعوبات  ب��ع�����س  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 
الكتلة  املري�س وكرب  منها كرب حجم 
امل�شابة  ال�شرايني  تقع  التي  الع�شلية 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  ومت   ، خ��ل��ف��ه��ا 
نحو  ا�شتئ�شال  �شاعات   3 ا�شتغرقت 
10 �شنتيمرتات من ال�شريان امل�شاب 
كون ال�شرايني القريبة كانت مري�شة 

اخذت  وري��دي��ة  زرع و�شلة  و مت  اي�شا 
���ش��اق املري�س حت��دي��دا م��ن وريد  م��ن 
ال�شافن الكبري الذي يعترب احتياطيا 

يف ال�شاق. 
ان احل���ال���ة  ع����م����ار  ال����دك����ت����ور  واك�������د 
واظهرت  حت�شنت  للمري�س  ال�شحية 
الو�شلة  ع��م��ل  ال���ش��ع��اع��ي��ة  ال�������ش���ور 
املري�س  وب���ات  جيد  ب�شكل  ال��وع��ائ��ي��ة 
ميار�س حياته ب�شكل طبيعي ، م�شريا 
اىل ان هذه احلالة تعترب من احلالت 
امهات  احتمالية وج��ود  وان   ، ال��ن��ادرة 
عند  اخ�����رى  ل�����ش��راي��ني  م���راف���ق���ة  دم 
امل��ري�����س ت��زي��د ع��ن %25 م��ا تطلب 
اج�����راء ك�����ش��ف ���ش��ام��ل وال�����ذي اجري 
ق��ب��ل ال��ع��م��ل��ي��ة واظ���ه���ر ���ش��الم��ة باقي 

•• دبي -وام:
افتتح الدكتور اأحمد بن كلبان املدير التنفيذي لقطاع خدمات امل�شت�شفيات 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  م��وؤمت��ر  فعاليات  ام�����س  دب��ي  يف  ال�شحة  هيئة  يف 
مع  بالتعاون  الهيئة  تنظمه  ..ال��ذي  الزهامير  مر�س  حول  الثاين  اأفريقيا 
الإماراتية.  الأع�شاب  اأمرا�س  وجمعية  الزهامير  ملر�شى  العاملية  اجلمعية 
ح�شر افتتاح املوؤمتر الذي ي�شتمر يومني يف فندق اأوبري يف دبي ..الدكتور 
جاكوب روي رئي�س منظمة الزهامير العاملية والدكتور مارك ورمتن املدير 
ومتخ�ش�س  طبيب    300 وح���وايل  العاملية  ال��زه��امي��ر  ملنظمة  التنفيذي 
كلبان يف  بن  اأحمد  الدكتور  واأك��د  ال��ع��امل.  دول  املجال من خمتلف  ه��ذا  يف 
الأمرا�س  اأكرث  على  ال�شوء  ي�شلط  الذي  املوؤمتر  اأهمية  الإفتتاحية  كلمته 
الع�شبية �شيوعا لدى كبار ال�شن واأكرثها اإثارة للقلق يف ظل غياب العالج 

ال�شايف لل�شيطرة على عملية التدمري التي ي�شببها للذاكرة..م�شريا اإىل اأن 
الأطباء  العلمية بني  واملعرفة  املعلومات  لتبادل  ي�شكل من�شة هامة  املوؤمتر 
اأفراد املجتمع حول مر�س الزهامير  ون�شر الوعي والتثقيف ال�شحي لدى 
وقال   . املر�س  بهذا  امل�شابني  ال�شن  كبار  بفئة  والهتمام  التعامل  وكيفية 
الدكتور اإن انعقاد املوؤمتر يكت�شب اأهمية كبرية يف ظل تزايد عدد امل�شابني 
باملر�س والذي و�شل عام 2010 اإىل 6 ر35  مليون مري�س على م�شتوى 
العامل وهو رقم مر�شح لالرتفاع اإىل نحو 65  مليون مري�س عام 2030 
واإىل حوايل 115 مليون مري�س عام 2050 ما مل يتم اتخاذ الجراءات 
املتزايد  الرت��ف��اع  ه��ذا  من  حتد  علمية  وت��ط��ورات  اكت�شافات  اإىل  والتو�شل 
عام  ب�شكل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اهتمام  واأك��د  باملر�س.  لالإ�شابة 
واإمارة دبي ب�شكل خا�س مبواجهة التحديات التي فر�شتها الرعاية ال�شحية 
متو�شط  لي�شل  لهم  العمرية  املعدلت  ن�شبة  وارتفاع  ال�شن  لكبار  املتقدمة 

اأوروبا  العمر يف  يقارب  ما  وه��و  �شنة  ر76    5 اإىل  الدولة  الإن�شان يف  عمر 
واأمريكا ال�شمالية. واأ�شار ابن كلبان اإىل املبادرة التي اأطلقتها هيئة ال�شحة 
يف دبي منذ منت�شف العام اجلاري بتنظيم ملتقى �شهري لأ�شدقاء مر�شى 
الزهامير واإطالق خط �شاخن يعمل على مدار ال�شاعة لالجابة على اأ�شئلة 
وكيفية  باملر�س  املتعلقة  اجل��وان��ب  كل  ح��ول  وذوي��ه��م  املر�شى  وا�شتف�شارات 
اإن  امل��وؤمت��ر  رئي�س  من�شور  دي��ان��ا  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  امل��ر���ش��ى.  م��ع  التعامل 
املوؤمتر يناق�س من خالل 14 جل�شة علمية وور�شة عمل على مدار يومني..
ال�شيخوخة  خ��رف  م��ر���س  وع���الج  ت�شخي�س  جم��ال  يف  العاملية  امل�شتجدات 
الإكلينيكية  الإ�شعاعية  الناحيتني  من  املر�س  ت�شخي�س  وط��رق  الزهامير 
التعامل مع  املتوفرة عامليا لتاأخري تطور املر�س وكيفية  واأحدث العالجات 
اأن  واأ�شافت  املحيطة.  والبيئة  والأه��ل  الطبيب  قبل  الزهامير من  مري�س 
تزايدها  واأ�شباب  باملر�س  املتعلقة  العاملية  الح�شائيات  اإىل  يتطرق  املوؤمتر 

مع نظرة م�شتقبلية للمر�س خالل الع�شر �شنوات املقبلة اإ�شافة اإىل العديد 
من املحا�شرات التوعوية لذوي املر�شى حول مفهوم املر�س واأ�شبابه وطرق 
الدكتور  ق��ال  ناحيته  من  الزهامير.  مري�س  مع  التعامل  وكيفية  الوقاية 
�شهيل الركن ا�شت�شاري الأع�شاب والدماغ يف م�شت�شفى را�شد رئي�س اللجنة 
املوؤمتر نخبة من املتحدثني املتخ�ش�شني  العلمية للموؤمتر..اإنه ي�شارك يف 
من دولة الإم��ارات و والوليات املتحدة الأمريكية واأوروب��ا والهند و م�شر 
والعديد من دول ال�شرق الأو�شط. ولفت اإىل اأهمية مواجهة مر�س الزهامير 
الذي ي�شبب تدهور يف الذاكرة و�شعف القدرة على الرتكيز التفكري ال�شليم 
واملنطقي..منوها بتقديرات جمعية الزهامير الأمريكية بوجود قرابة اأربعة 
ماليني اأمريكي م�شاب باملر�س مع احتمال ت�شاعد العدد. وقال اإن اجلمعية 
تتوقع اأن ي�شل العدد اإىل 14  مليون م�شاب يف اأمريكا يف منت�شف القرن 

احلايل يف حال مل يتم اإيجاد عالج للمر�س.

بدء فعاليات موؤمتر ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا الثاين ب�شاأن مر�س الزهامير يف دبي

ا�ستمرارًا لنجاحات الن�ر الطبية

جـــراحة نـــادرة تنقـــذ مري�شـــًا من بتـــر �شاقــــه يف اأبوظبـــي
قا�سم الع�م: من الأمرا�س القليلة احلدوث وعادة ما يحتاج اإىل جراحة عاجلة

عمار قطيمان: ا�ستغرقت العملية 3 �ساعات ل�ستئ�سال نح� 10�سم من ال�سريان امل�ساب

•• دبي- الفجر

اإحتفاًل  الفل�شطيني  الأع���م���ال  جم��ل�����س  ن��ظ��م 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ال���ث���اين والرب���ع���ني 
اإقيم احلفل  و  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
اآل  م��ك��ت��وم  ب��ن  جمعة  ال�شيخ  وح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة 
مكتوم الع�شو املنتدب ملركز را�شد لعالج ورعاية 
الطفولة و �شعادة ال�شفري ع�شام م�شاحلة قن�شل 
دولة فل�شطني يف دبي وح�شد من رجال الأعمال 

واملدراء يف العديد من ال�شركات املحلية. 
ابراهيم عبدالهادي رئي�س  ال�شيد �شمري  و عرب 
اأع�شاء  عن  نيابة  الفل�شطيني  العمال  جمل�س 

دولة  يف  الفل�شطينيني  الأعمال  ورج��ال  املجل�س 
المارات العربية املتحدة بهذة املنا�شبة الكرمية 
ل�شاحب  والتربيكات  التهنئة  اآي���ات  اأ�شمى  ع��ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل 
واخوانهم ا�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  لهم  متمنياً  الم����ارات  حكام 

والإزدهار والرفاه وال�شعادة.
واأ���ش��اف اإن امل��واق��ف املُ�����ش��رف��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
العربية املتحدة يف دعمها للق�شية الفل�شطينية 

و وقوفها دائماً اإىل جانب �شعبنا للح�شول على 
على  امل�شتقلة  دولته  اإقامة  يف  امل�شروعة  حقوقه 
الرتاب الفل�شطيني وعا�شمتها القد�س ال�شريف 
بالعمل  ال���ق���ول  ع��ل��ى دع����م  ال��������دوؤوب  وع��م��ل��ه��ا 
والتحرك على الأر�س من اأجل تخفيف املعاناة 
لتعميق  �شبباً  كانت  الداخل  يف  �شعبنا  اأبناء  عن 
وقيادتها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  مكانة 
دولة  اأن  اأكد  و  الفل�شطينيني.  و�شعبها يف قلوب 
المارات متتلك �شجاًل حافاًل باملواقف واللفتات 
ال�شعب  اأب��ن��اء  وُيقدرها  يحفظها  التي  الكرمية 
الفل�شطيني و مثل هذه املواقف التي ُتعد مثاًل 
اأبناء  معاناة  خفف  الذي  الحقيقي  الدعم  على 

والمانة  الم�شوؤولية  عن  تعبري  هي  اإمنا  �شعبنا 
للقيادة الفذة لهذا البلد ال�شقيق و�شعبه العربي 
حققي.  واإن�شاين  اإ�شالمي  منظ��ور  من  ال�شيل 
والذي  الفل�شطيني  الع��م��ال  جمل�س  وي�شعى 
ي�شم يف ع�شويته العديد من ال�شركات العاملة 
وال�شناعة  ال��ع��ام��ة  ال��ت��ج��ارة  ت�شمل  جم���الت  يف 
وال���ه���ن���د����ش���ة وال��ت�����ش��ي��ي��د وال���ب���ن���اء واخل����دم����ات 
امل�شرفية و مزودي النظمة الذكية للعمل على 
ال�شقيقني  ال�شعبني  بني  العالقات  ودعم  تعزيز 
وذل����ك عرب  املختلفة  امل���ج���الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
تبادل اخل��ربات واملعلومات �شواء كان ذلك على 

امل�شتوى الفردي اأو املوؤ�ش�شات وال�شركات .

جمل�س الأعمال الفل�شطيني يقيم حفاًل مبنا�شبة اليوم الوطني الـ 42

�شحيفة 
يابانية �شهرية تن�شر ملحقًا خا�شًا مبنا�شبة احتفالت 

% ن�شبـــــــة اإجنـــــاز املرحـــلة  95
 الثانيــــة مـــن خطـــــــة النقــــل ال�شاملــــة

ابن فهد يرتاأ�س وفد الدولة امل�شارك
 يف الجتماع الـ 17 لوزراء بيئة التعاون

•• دبي-وام:
ت���راأ����س م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را����ش���د اأح���م���د ب���ن فهد 
وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وف����د ال���دول���ة امل�������ش���ارك يف 
الج��ت��م��اع ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر ل�����وزراء ال��ب��ي��ئ��ة بدول 
ال��ع��رب��ي��ة الذي  ل���دول اخل��ل��ي��ج  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ال��ب��ح��ري��ن. ���ش��م وفد  اأع��م��ال��ه يف مملكة  اخ��ت��ت��م 
الدولة كال من �شعادة املهند�شة عائ�شة العبدويل 
الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون البيئة بالوكالة ..وال�شيد 
البيولوجي  التنوع  اإدارة  مدير  الها�شمي  اأحمد 

كيميائي  مهند�س  احلب�شي  فاطمة  ..واملهند�شة 
بالوزارة. وناق�س معايل وزراء البيئة كافة البنود 
امل���ط���روح���ة ع��ل��ى ج����دول اأع���م���ال الج���ت���م���اع من 
للبيئة  املتحدة  المم  برنامج  مع  التعاون  بينها 
البيئة  القليمية حلماية  املنظمات  والتعاون مع 
بالإ�شافة  ال��دويل  البنك  مع  والتعاون  البحرية 
اإىل مناق�شة م�شاريع املبادرة اخلليجية اخل�شراء 
للبيئة والتنمية امل�شتدامة واإن�شاء الر�شد البيئي. 
واعتمد الجتماع جميع امل�شاريع والقرارات التي 
مت رفعها من قبل الوكالء امل�شوؤولني عن �شوؤون 

البيئة يف اجتماعهم الأخري والذي عقد مبملكة 
3 دي�شمرب احلايل واأهمها  و   2 البحرين يومي 
اخل�شراء  اخلليجية  امل���ب���ادرة  م�����ش��اري��ع  اع��ت��م��اد 
البيئة  جائزة  ودم��ج  امل�شتدامة  والتنمية  للبيئة 
الفطرية حت��ت م�شمى واحد  م��ع ج��ائ��زة احل��ي��اة 
الفطرية  واحلياة  للبيئة  التعاون  جائزة جمل�س 
التي  الحمر  املد  درا�شة  اإدراج  اعتماد  اإىل جانب 
التعاون مع  الإم��ارات �شمن برامج  اأعدتها دولة 

املنظمة القليمية حلماية البيئة البحرية. 

•• ال�صارقة-الفجر:

اجتمعت جلنة خطة النقل ال�شاملة 
ال�شارقة  م��وا���ش��الت  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
ودائ�����رة الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة ودائ����رة 
بال�شارقة،  وامل�����ش��اح��ة  التخطيط 
يف   ، اإي��ك��وم  ال�شت�شارية  وال�شركة 
ال�شارقة مبنطقة  مقر موا�شالت 
امل�شتجدات  اأخ���ر  لبحث   ، ال��ع��زرة 
الأوىل  املرحلتني  يف  وال��ت��ط��ورات 
وال����ث����ان����ي����ة. واأو������ش�����ح�����ت راب����ع����ة 
المتياز  اإدارة  م��دي��رة  امل���رزوق���ي 
املوا�شالت  اأن�����ش��ط��ة  وت��راخ��ي�����س 
ال�شارقة،  موا�شالت  يف  بالتكليف 
يعقد  التن�شيقي  الجتماع  هذا  اأن 
ب�شفة دورية بني اجلهات امل�شاركة 
يف امل�شروع، م�شرية اإىل اأن املرحلة 
فيما   ، مت��ام��ا  ا���ش��ت��ك��م��ل��ت  الأوىل 
املرحلة  يف  الإجن����از  ن�شبة  و�شلت 
 95% ي���ف���وق  م����ا  اإىل  ال���ث���ان���ي���ة 
البيانات  ج���م���ع  يف  وامل���ت���م���ث���ل���ة   ،
والتي   ، امل���ي���دان���ي���ة  وامل�������ش���وح���ات 
اأطلقت يف �شهر �شبتمرب من العام 

اجلاري ومتتد حتى نهاية نوفمرب 
اجل�����اري. واأ����ش���ارت امل���رزوق���ي اإىل 
�شملت  البيانات  جمع  مرحلة  اأن 
من  مكونة  لعينة  ميدانيا  م�شحا 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، م��ن��زل   4200
تركيب  خ��الل  من  مروريا  م�شحا 
اأتوماتيكية  ع�������دادات  وت�����ش��غ��ي��ل 
ال�شوارع  ع��ل��ى  ي���دوي���ة  واأخ������رى   ،
احليوية  وال���ط���رق���ات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

املقابالت  اإج��������راء  ج���ان���ب  اإىل   ،
ويف  ال��ع��م��ل  اأم��اك��ن  يف  ال�شخ�شية 

مراكز الت�شوق بال�شارقة.
المتياز  اإدارة  م���دي���رة  واأ�����ش����ارت 
الثالثة  املرحلة  اأن  اإىل  بالتكليف 
القريبة  ال���ف���رتة  خ����الل  ���ش��ت��ب��داأ 
القادمة من خالل حتليل ومعاجلة 
وو�شعها  وتنقيحها  البيانات  هذه 
ا�شتخدامها  اإطار منظم بهدف  يف 

لح��ق��ا ك��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات يف منوذج 
خ��ط��ة ال��ن��ق��ل ال�����ش��ام��ل��ة اجل����اري 

تنفيذها يف اإمارة ال�شارقة. 
تنفيذ خطة  اأن  امل��رزوق��ي  وذك���رت 
خم�شة  من  يتاألف  ال�شاملة  النقل 
مرحلة  كل  حتت  يندرج   ، مراحل 
ه��ام��ة، بداأت  ع��دة م��راح��ل فرعية 
من �شهر �شبتمرب 2013 وت�شتمر 

ملدة 22 �شهرا.
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اأخبـار الإمـارات

•• تغطية رم�صان عطا:

الندوة  اأع��م��ال  ام�����س  �شباح  انطلق 
اخلليج  يف  الأم�������ن  ع����ن  امل�������ش���رتك���ة 
العربي يف مركز الإمارات للدرا�شات 
بالتعاون   ، ال�شرتاتيجية  والبحوث 
للدرا�شات  اأك�������ش���ف���ورد  م���رك���ز  م����ع 
الإ�شالمية ، بح�شور عدد من اأع�شاء 
و�شخ�شيات  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال�����ش��ل��ك 
رفيعة  واأج��ن��ب��ي��ة  وع��رب��ي��ة  خليجية 
اجلمهور  م����ن  وح�������ش���د  امل�������ش���ت���وى 
الأم��ن يف اخلليج  واملهتمني بق�شايا 
زايد  ال�شيخ  وذل��ك يف قاعة  العربي، 
املركز  مبقر  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
الندوة  اأعمال  وت�شتمر  اأبوظبي.  يف 
الدكتور جمال  �شعادة  واأكد  يومني. 
���ش��ن��د ال�����ش��وي��دي، م��دي��ر ع���ام مركز 
والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  الإم����������ارات 
ال�شرتاتيجية، يف كلمته الرتحيبية 
ل������دى اف���ت���ت���اح���ه اأع������م������ال ال����ن����دوة 
امل�شرتكة، اأن ق�شية الأمن اجلماعي 
رئي�شية  ق�����ش��ي��ة  ت��ع��د  والإن���������ش����اين 
يف م��ق��دم��ة ال��ق�����ش��اي��ا والأول����وي����ات 
اأهمية  نوليها  التي  ال�شرتاتيجية 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������س  دول  يف  ب���ال���غ���ة 
وبخا�شة  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
عليها  ت��ت��وق��ف  ال��ت��ي  الق�شية  اأن��ه��ا 
امل�شتدامة  التنمية  جم���الت  جميع 
وال���ش��ت��ق��رار وال�������ش���الم، داع���ي���اً اإىل 
حلماية  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  تبني 
املجل�س  ل������دول  اجل���م���اع���ي  الأم�������ن 
يف  عمله  ينبغي  مل��ا  متكاملة  وروؤي����ة 
وفيما  وامل�شتقبل،  احلا�شر  ال��وق��ت 
يلي. وا�شاف ال�شويدي اإننا يف دولة 
واأح�شب  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
الأمر كذلك يف دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية، بل ويف بلدان 
ال���ع���امل اأج���م���ع، ن��ع��د ق�����ش��ي��ة الأم���ن 
اجلماعي والإن�شاين ق�شية رئي�شية 
يف م��ق��دم��ة ال��ق�����ش��اي��ا والأول����وي����ات 
اأهمية  نوليها  التي  ال�شرتاتيجية 
التي  الق�شية  اأن��ه��ا  ول�شيما  بالغة، 
تتوقف عليها جميع جمالت التنمية 
وال�شالم،  وال���ش��ت��ق��رار  امل�����ش��ت��دام��ة 
واإنه ل تنمية حقيقية م�شتدامة ول 
ب�شكل  �شالم  ول  ا�شتقرار  ول  تقدم 
دولة  لأي  يتحقق  اأن  مي��ك��ن  ك��ام��ل 
تاأمني  غ���ري  م���ن  ال���ع���امل،  دول  م���ن 
الأجواء الأمنية ال�شارمة واملالئمة 
ول  معاً،  اآٍن  يف  والإن�شانية  واملهنية 
الأمنية  الأج���واء  توفري  هنا  نق�شد 
اجلغرافية  احل���دود  داخ���ل  املنا�شبة 
الأمر  ه���ذا  فمثل  فح�شب،  ل��ل��دول��ة 
ن�شبياً  كبرية  �شعوبة  ي��واج��ه  ل  ق��د 
الكبرية،  اأهميته  برغم  حتقيقه،  يف 
هذه  مثل  توفري  �شرورة  نق�شد  بل 
اخلليج  منطقة  اأرج����اء  يف  الأج�����واء 
ال��ع��رب��ي، خ��ا���ش��ة مل���ا حت��ظ��ى ب���ه من 
اأهمية ا�شرتاتيجية عاملية ا�شتثنائية 

بوجه  وال����ع����امل  امل��ن��ط��ق��ة  ل���ب���ل���دان 
ع���ام، وه���ذا ل��ن ي��ت��م م��ن دون �شبكة 
اأمنية وا�شعة تاأخذ بنظر  ومنظومة 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اأهمية  العتبار 
الأمني واملعرفة املبكرة بالتهديدات 
الأمنية امل�شتقبلية املحتملة ملنطقتنا، 
ف�شاًل عن �شرورة مراعاة املرتكزات 
الفاعل،  الرئي�شية لالأمن اجلماعي 
وما يرتبط بها من متغريات �شيا�شية 
وبيئية،  واق��ت�����ش��ادي��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة 
واأخرى ذات عالقة بت�شيي�س الدين 
الإفراط  وظاهرة  املختلفة  باأنواعه 
والت�شبث  والإق�������ش���اء  ال��ت��ط��رف  يف 
بالعدوانية و�شعار اأنا ول �شواي الذي 
عند  وال��ع��امل،  املنطقة  بع�س  ي�شود 
الأبعاد احلقيقية للتهديدات  درا�شة 
حا�شراً  معاجلتها  وكيفية  الأمنية 
مبقدورنا  ي��ك��ون  ك���ي  وم�����ش��ت��ق��ب��اًل، 
تعزيز القدرات الدفاعية ملنظوماتنا 
الأم����ن����ي����ة يف م����واج����ه����ة الأخ�����ط�����ار 
والإ����ش���ه���ام يف ت��ط��وي��ر م��ف��ه��وم الرد 
نغادر  اأن  وب��ع��د  وامل���ت���وازن،  ال�����ش��ري��ع 
ورد  الفعل  ظ��اه��رة  رج��ع��ة  غ��ري  اإىل 
على  برهنت  التي  التقليدية  الفعل 
التهديدات  مع  التعامل  عند  ف�شلها 
مازالت  وال���ت���ي  الإره�������اب،  واأع���م���ال 
الأحيان  معظم  يف  ل��الأ���ش��ف  ���ش��ائ��دة 
ل��دى كثري م��ن ال���دول. وه��ن��ا بودي 
اأ�شت�شهد  اأن  والأخ���وات  الإخ���وة  اأيها 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ل�����ش��ي��دي  ب��ك��ل��م��ة 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
مادمنا  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س 
ب�����ش��دد احل���دي���ث ع���ن ت�����ش��ك��ي��ل هذه 
قال  ح��ني  الأم��ن��ي��ة،  ال�شرتاتيجية 
�شموه، حفظه اهلل، اإن دولة الإمارات 
ملبا�شرة  تت�شلح  ل  املتحدة  العربية 
ال����ع����دوان، واإمن�����ا ت��ف��ع��ل ذل���ك لأنها 
توؤمن باأن ال�شعف يغري بالعدوان، 
كما اأن القوة �شرط لتدعيم ال�شالم 
الإدراك  ال�شويدي ندرك متام  واكد 
اأن الأم��ن يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة جزء حم��وري ل يتجزاأ من 
اخلليج  منطقة  يف  اجلماعي  الأم��ن 
ال��ع��رب��ي، وي��خ��ط��ئ م���ن ي��ت�����ش��ور اأن 
اإغفال  ال������دول  م���ن  دول�����ة  ب���اإم���ك���ان 
الإقليمي  الأمن يف حميطها  اأهمية 
وع���الق���ت���ه ب��اأم��ن��ه��ا ال���وط���ن���ي، وهو 
نتو�شم  اأن  اإىل  ال��ي��وم  ي��دع��ون��ا  اأم���ر 
هذا  غ��م��ار  تخو�شون  واأن��ت��م  منكم، 
واملعقد، وت�شربون  ال�شائك  املو�شوع 
اأنكم  وامل�شتقبلية،  التاريخية  اأغواره 
�شتقدمون روؤى علمية وا�شت�شرافية 
ويكون  وال���دراي���ة،  اخل���ربة  ت�شندها 
لها دور كبري يف بلورة ا�شرتاتيجيات 
عملية  وخ�����ي�����ارات  ف���اع���ل���ة  اأم���ن���ي���ة 
اأن  يجب  ملا  متاأٍن  علمي  وا�شت�شراف 
تكون عليه مرتكزات الأمن اجلماعي 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
ربطها  اأهمية  ع��ن  ف�شاًل  العربية، 

بالعمل اجلماعي اخلليجي لالإ�شهام 
يف اإر�شاء دعائم اأمنية حمكمة تراعي 
احرتام حقوق الإن�شان اأوًل واأخرياً، 
الأمنية  ال��ت��ه��دي��دات  ب��وج��ه  وت��ق��ف 
وغري  الإره�����اب  وظ���واه���ر  املحتملة 
ب���ح���زم وثبات  ت���ه���دي���دات  ذل����ك م���ن 
وم���ع���رف���ة م�����ش��ب��ق��ة، ح��ي��ث م���اي���زال 
ع��دي��دة من  اأن��ح��اء  ي�����ش��رب  بع�شها 
منطقتنا والعامل، وعلينا اليقظة يف 

كل وقت وحني من اأي اخرتاق.
بعدها األقى الدكتور فرحان نظامي، 
للدرا�شات  اأك�����ش��ف��ورد  م��رك��ز  م��دي��ر 
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  يف  الإ����ش���الم���ي���ة 
عن  فيها  اأع���رب  الرتحيبية  كلمته 
الدكتور  ل�����ش��ع��ادة  ال��ك��ب��ري  ت��ق��دي��ره 
مركز  مدير  ال�شويدي،  �شند  جمال 
والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  الإم����������ارات 
املوقرين  وامل�شاركني  ال�شرتاتيجية 
يف هذه اجلل�شة املفتوحة وما يتلوها 
م��ن م��ن��اق�����ش��ات، وق����ال: م��ن دواع���ي 
اأبوظبي  يف  الآن  نلتقي  اأن  ال�شرور 
تتويجاً جلهود م�شرتكة ممتدة مع 
���ش��ع��ادة م��دي��ر ع���ام م��رك��ز الإم�����ارات 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
اأث���م���رت الآن  ، ه����ذه اجل���ه���ود ال��ت��ي 
اأن  ا�شتطعنا  ح��ي��ث  ال��ل��ق��اء،  ه���ذا  يف 
ال�شركاء  م���ن  ط��ي��ب��ة  ن��خ��ب��ة  جن��م��ع 
املوجودين بيننا اليوم ونحن نتطلع 
اأجل  م��ن  املُنتظرة  اإ�شهاماتهم  اإىل 
املعامل  حتديد  حيال  الأف��ك��ار  تبادل 
التي  املهمة  الق�شايا  يف  امل�شتقبلية 
معاً  و�شنعمل  اللقاء.  ه��ذا  يتناولها 
اللقاءات  ه����ذه  م��ث��ل  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
لقد  واأك�شفورد.  اأبوظبي  يف  �شنوياً 
للدرا�شات  اأك�شفورد  مركز  ا�شتطاع 
واأن  اجل�����ش��ور  اأن مي���د  الإ���ش��الم��ي��ة 
الإمارات  مركز  مع  بالتعاون  يجمع 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
القرار  و���ش��ن��اع  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  نخبة 
واأوروبا  املتحدة  واململكة  اخلليج  يف 
وامل�شارب؛  اخل��ل��ف��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
ل���ل���ت���ف���اه���م وال���ت���ف���ك���ري وال���ن���ظ���ر يف 
الأهداف امل�شرتكة، ملا ملركز اأك�شفورد 
م�����ن �����ش����الت ب����امل����راك����ز وامل���ع���اه���د 
البحثية، مثل مركز الإم��ارات الذي 
العاملية  ���ش��م��ع��ت��ه  ت��ط��وي��ر  ا���ش��ت��ط��اع 
امل�������ش���ت���ح���ق���ة ال���ن���ا����ش���ئ���ة م�����ن ج�����ودة 
ت�شهيل  وج���ه���وده يف  ع��م��ل��ه  واإت���ق���ان 
اأنف�شنا  نعد  ونحن  العاملي.  للحوار 
اإذ  اأك�����ش��ف��ورد،  م��رك��ز  حمظوظني يف 
مميزين  اأنا�شاً  جنتذب  اأن  ا�شتطعنا 
امل���ت���ح���دة، وعرب  امل��م��ل��ك��ة  ويف  ه���ن���ا، 
الأكادميية  للجهود  نتيجة  البحار، 
وقد  �شنوات،  بها منذ  ن�شطلع  التي 
ملكة  اجل��الل��ة  �شاحبة  م��ن  كوفئنا 
الأوىل  املنظمة  باعتبارنا  بريطانيا 
الإ�شالمي،  ال��ع��امل  على  تركز  التي 
التي يرعاها اأمري ويلز.  اإن ملنطقة 
كبرياً  دوراً  ودول���ه  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
على ال�شعيدين الإقليمي والدويل، 
ق�شايا  بحث  اأهمية  تنبع  هنا  وم��ن 
الأم���ن م��ن زواي���ا م��ت��ع��ددة؛ و�شيبداأ 
هذا اللقاء ببحث الإطار العاملي اأوًل، 
املعمقة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  اإىل  ن��دل��ف  ث��م 
الراهنة، لي�س فقط  الأح��داث  حول 
برمتها  املنطقة  يف  ب��ل  اخل��ل��ي��ج،  يف 
وم��ا مت��ور به من اأح���داث، وم��ن بعد 
الفر�س  مناق�شة  اإىل  ن��ذه��ب  ذل���ك 
املنطقة  تواجهها  التي  والتحديات 
القادمة؛  ال�����ش��ن��وات  وع����رب  ح��ال��ي��اً 
من  التخطيط  ل�����ش��رورة  ا�شتجابة 

اأجل مواجهة هذه التحديات ور�شد 
الذي  العربي،  اخلليج  يف  تاأثرياتها 
موقعاً  ودول������ه  ب��ج��غ��راف��ي��ت��ه  مي��ث��ل 
والتجارة  والقت�شاد  للطاقة  مهماً 
الأهمية  �شديد  والنقل، ويلعب دوراً 
ومتثل  ال��ع��امل��ي،  النظام  ا�شتقرار  يف 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  فيه 
التعاون  بقيادتها احلكيمة وجمل�س 
مرتكزاً  ال���ع���رب���ي���ة،  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول 
جوهرياً للتعاون الدويل، ول�شتقرار 
الدول النامية اأي�شاً، يف وقت يواجه 
العربي حت��دي��ات جتعل  ال��ع��امل  فيه 
العربي  اخلليج  منطقة  ل���ش��ت��ق��رار 
هذا  يلبي  اأن  ناأمل  ق�شوى.  اأهمية 
والطموحات  الأه����������داف  امل���ل���ت���ق���ى 
الوطنية عرب تبادل الأفكار والتعلم 
اإىل  من بع�شنا بع�شاً ونحن نتطلع 
و�شنلتقي  وحم��ف��زة،  ب��ّن��اءة  نقا�شات 
ال���ق���ادم���ة يف  ال�����ش��ن��ة  ب�������اإذن اهلل يف 
لدى  كلمته  م�شتهل  ويف  اأك�شفورد. 
الأوىل،  اجل��ل�����ش��ة  اأع���م���ال  اف��ت��ت��اح��ه 
امل��ت��ق��اع��د خالد  ال���ل���واء  ا���ش��ت��ع��ر���س 
ال���ق���وات اجلوية  ال��ب��وع��ي��ن��ني، ق��ائ��د 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال�شابق 
ال�شرق  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  امل���ت���ح���دة، 
الع�شكري  للتحليل  واخلليج  الأدن��ى 
بع�س  اجل���ل�������ش���ة،  رئ���ي�������س  اأجن�����م�����ا 
�شهدتها  التي  الإقليمية  امل��ت��غ��ريات 
امل��ن��ط��ق��ة، ك���الت���ف���اق الإي�������راين مع 
القوى  ت���وازن  واخ��ت��الل   ،1+5 دول 
)اأ�شلحة  املنطقة  ودول  اإي����ران  ب��ني 
دفاعية(،  اأ�شلحة  مقابل  هجومية 
العالقات  ط��ب��ي��ع��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
الإيرانية-اخلليجية ي�شوبها الكثري 
الإيرانية  النوايا  ال�شكوك حول  من 
لأ�شباب  العربي  اخلليج  اأم��ن  جت��اه 
ق�شية  من  موقفها  اأب��رزه��ا  عديدة، 
الإماراتية  للجزر  امل�شتمر  احتاللها 
ال�شغرى،  طنب  املحتلة:  العربية 
وط���ن���ب ال����ك����ربى، واأب���وم���و����ش���ى يف 
العربي، ف�شاًل عن موقفها  اخلليج 
م���ن مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ك���دول���ة ذات 
���ش��ي��ادة وت��دخ��الت��ه��ا يف ����ش���وؤون دول 
ال���و����ش���ائ���ل كدعم  ب�����ش��ت��ى  امل��ن��ط��ق��ة 
يف  واملتطرفة  الطائفية  اجلماعات 
املنطقة، م�شرياً اإىل اأن الت�شريحات 
الإي���ران���ي���ة الأخ������رية ب��ت��ط��م��ني دول 
و����ش���ع���وب جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل����دول 
ما  ك��اف��ي��ة،  لي�شت  العربية،  اخلليج 
مل تقرتن بواقع عملي واأعمال جادة 
تربهن على �شحة هذه الت�شريحات، 
ال�شيا�شي  اخل����ط����اب  ع����ن  وال����ك����ف 

والإعالمي املغلف بالتهديدات.
رئي�س  ال��ب��وع��ي��ن��ني،  ال����ل����واء  واأك������د 
والعمل  ال�شتعداد  اأهمية  اجلل�شة، 
التعاون  جم��ل�����س  ل����دول  اجل��م��اع��ي 
اخلليجي للحفاظ على اأمن اخلليج 
ت��ه��دي��دات حمتملة  اأي  ال��ع��رب��ي م��ن 
مقومات  ج��م��ي��ع  ب���ن���اء  خ�����الل  م����ن 
ال�شناعية  ك��ال��ق��وة  ال��ن��اع��م��ة  ال��ق��وة 

والقت�شادية وغريها.
للندوة  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  وب��������داأت 
مو�شوع  ببحث  اأع��م��ال��ه��ا  امل�شرتكة 
ال���ت���ح���ال���ف���ات ال���دول���ي���ة واأث�����ره�����ا يف 
الباحث  األ�����ق�����اه  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج 
الدكتور. حممد بن هويدن )جامعة 

الإمارات(.
الأهمية  اإىل  بالنظر  اأن���ه  ف��ي��ه  اأك���د 
لهذه  وال�شرتاتيجية  القت�شادية 
مبعزل  يوماً  تكن  مل  فاإنها  املنطقة 
التحالفات  ب����ني  ال���ت���ج���اذب���ات  ع����ن 

ال�شتعمار،  ف��رتة  يف  حتى  الدولية، 
وقبل ن�شوء الدولة احلديثة، وا�شتمر 
بعد  واأك��رث تعقيداً  اأكرب  ذلك ب�شكل 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ويف فرتة 
ا�شتمرت حماولت  ال��ب��اردة،  احل��رب 
ال�شوفيتي  والحت��اد  اأمريكا  من  كل 
املنطقة،  يف  ال���ت���ح���ال���ف���ات  لإق����ام����ة 
دول  مع  حتالفاتها  عقدت  فاأمريكا 
اخلليج، وهناك مبداأ عام للعديد من 
باللتزام  يتمثل  الأمريكيني  القادة 
باأمن منطقة اخلليج، بو�شفها خطاً 
الأمريكي.  ال��ق��وم��ي  ل��الأم��ن  اأح��م��ر 
ب�شتى  حاولوا  جانبهم  من  والرو�س 
ال�شبل التغلغل يف املنطقة خا�شة من 
النافذة العراقية يف عهد عبدالكرمي 
قا�شم، كما حاولوا كذلك عن طريق 

البوابة اليمنية يف اليمن اجلنوبي.
وا����ش���ت���ط���رد ال����دك����ت����ور حم���م���د بن 
ه���وي���دن ق���ائ���اًل: ل��ك��ن ب��ع��د �شقوط 
الحت�������اد ال�������ش���وف���ي���ت���ي، وب���ع���د غزو 
املنطقة  خ��رج��ت  ل��ل��ك��وي��ت،  ال���ع���راق 
من جتاذبات تلك التحالفات، لتجد 
نف�شها يف مواجهة تهديدات جديدة 
تتمثل يف التهديد الإرهابي، وتهديد 
اإي������ران ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ول��ب��ح��ث ال����دول 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ع����ن ال�����ت�����وازن الأم���ن���ي 
ال�شرتاتيجي  حتالفها  م��ن  ع���ززت 
فعقدت  اأم����ري����ك����ا،  م����ع  ال���ت���اري���خ���ي 
اجلانب  مع  ثنائية  اأمنية  اتفاقيات 
الأمريكي، وهذا يوؤكد مدى قوة هذه 
الذي  اخلليجي  الأمريكي  التحالف 
على  حقيقي  اأمني  تعاون  يف  جت�شد 
الأر����س، وه��ذا م��ا ل جن��ده يف كثري 
م��ن ال��ت��ح��ال��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة الأخ����رى، 
لل�شيا�شة  امل���ن���اوئ���ة  ال������دول  ف��ح��ت��ى 
الأمريكية يف العامل )رو�شيا ال�شني 
على  التنظري  ت��ت��ع��دَّ  مل  ال���ربازي���ل( 
م�����ش��ت��وى اخل��ط��اب ال�����ش��ي��ا���ش��ي، ومل 
ت�شتطع اأن جت�شد حتالفها يف �شورة 
الباحث:  وت�������ش���اءل  اأم���ن���ي  ت��ن�����ش��ي��ق 
لكن، ما هي النقاط الأ�شا�شية التي 
يثريها التحالف اخلليجي-الغربي، 
وخا�شة مع اأمريكا؟ وهل يحقق هذا 
وجود  وه��و  منه،  املق�شود  التحالف 
الدول  اإل��ي��ه  تطمئن  حقيقي  اأم����ن 

اخلليجية؟
من  جمموعة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
هذا  متيز  ال��ت��ي  الرئي�شية  ال��ن��ق��اط 
اأوًل: لقد حقق التحالف  التحالف: 
املرحلة  يف  الأق���ل  على  منه  ال��ه��دف 
العراقي  ال��غ��زو  با�شتثناء  امل��ا���ش��ي��ة، 
فاإنه  امل��ث��ال،  ه��ذا  للكويت. وحتى يف 
من دون هذا التعاون الأمني الوثيق 
مل���ا اأم���ك���ن حت���ري���ر ال���ك���وي���ت، وه���ذه 
لكن  التحالف،  لهذا  اإيجابية  نقطة 
اأ�شعفت  �شلبية  اأخ��رى  نقاطاً  هناك 
التن�شيق  ع��دم  ثانياً:  الت��ف��اق.  ه��ذا 
املجل�س  بني  جماعي  ب�شكل  الأم��ن��ي 
عقدت  التي  املتحدة  والوليات  ككل 
ك��ل دول���ة على  ات��ف��اق��ات ثنائية م��ع 

ح��دة، وه��ذا ك��ان عقبة يف وج��ه قيام 
الحت��اد اخلليجي، لأن كل دولة لها 
الأمنية  وال��ت��زام��ات��ه��ا  اه��ت��م��ام��ات��ه��ا 
ب�شكل خمتلف عن الدولة الأخرى. 
وه�����ذا م���ا ي��ف�����ش��ر الخ����ت����الف حول 
الأمن اجلماعي. ثالثاً: لقد وّفر لنا 
جهات  م��ع  م�شكالت  التحالف  ه��ذا 
اأخ��رى، واأوج��د لنا اأع��داء لأنه علينا 
ن�شري  اأن  لأم��ري��ك��ا  ح��ل��ف��اء  بو�شفنا 
معها يف الجت���اه نف�شه )احل���رب يف 
التحالف  ه��ذا  اأن  كما  م��ث��اًل(.  ليبيا 
طهران،  يف  للنظام  قلق  نقطة  مثل 
على  دائ��م��ة  ب�����ش��ورة  اإي�����ران  فعملت 
اأوج������د نوعاً  ت��ن��م��ي��ة ق��وت��ه��ا، وه�����ذا 
اخلليج  دول  بني  الت�شلح  �شباق  من 
واإي����������ران. راب�����ع�����اً: اأ����ش���ه���م ال���وج���ود 
يف  اخلليج  يف  الأم��ري��ك��ي  الع�شكري 
ات�����ش��اع ال��ت��ط��رف وان���ت�������ش���اره، لي�س 
داخل اخلليج فقط، واإمنا يف العديد 
من دول العامل الإ�شالمي. والرف�س 
عبئاً  ي�شكل  ال��وج��ود  ل��ه��ذا  ال�شعبي 

على دول املجل�س.
يف  امل�شرتكة  القيم  غ��ي��اب  خ��ام�����ش��اً: 
اخلليجي-الأمريكي.  ال��ت��ح��ال��ف 
بني  القائمة  التحالفات  جميع  اإن 
اأنحاء  اأخ����رى يف  واأط�����راف  اأم��ري��ك��ا 
ال��ع��امل ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ق��ي��م م�شرتكة، 
اأو مع  اأوروب�����ا،  م��ع  ���ش��واء يف حلفها 
اجلنوبية،  ك���وري���ا  م���ع  اأو  ال���ي���اب���ان 
غري  اخلليج  دول  م��ع  حتالفها  لكن 
ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ق��ي��م امل�����ش��رتك��ة، واإمنا 
والتحالف   ، م�شلحي  حت��ال��ف  ه��و 
امل�����ش��ل��ح��ي م��ت��غ��ري ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه، وهو 
حت��ال��ف غ���ري ا���ش��رتات��ي��ج��ي، يتغري 
وي������زول ب��ت��غ��ري امل�����ش��ل��ح��ة، ف��م��ا هو 
البديل؟ من وجهة نظري ل يوجد 

بديل حتى الآن.
الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  ت�����ش��م��ن��ت  ك���ذل���ك 
م���ن ال���ن���دوة امل�����ش��رتك��ة حم�����وراً عن 
ال�شينية-اخلليجية،  ال���ع���الق���ات 
اأك�����د ف��ي��ه��ا الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور بان 
الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  جواجن، 
الدولية  ل��ل��درا���ش��ات  �شنغهاي  مل��رك��ز 
يف ج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ني ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
العالقات  ه��ذه  عن  حديثه  معر�س 
مميزة  اقت�شادية  عالقات  هناك  اأن 
العربية،  اخلليج  ودول  ال�شني  بني 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ول���ش��ي��م��ا 
عالقات  ه���ن���اك  اأن  ك��م��ا  امل���ت���ح���دة، 
فهناك  البلدين  ب��ني  ق��وي��ة  ثقافية 
الإماراتيني  الدار�شني  من  العديد 
من  العديد  وه��ن��اك  ال�شينية  للغة 

الدار�شني ال�شينيني للغة العربية. 
دوراً  اأدت  ال�شني  اأن  املحا�شر  واأك��د 
برمتها  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  م��ه��م��اً 
مل  واإن  حتى  الأم��ن��ي��ة  الناحية  م��ن 
ع�����ش��ك��ري��ة فيها  ب���ق���واع���د  حت��ت��ف��ظ 
مثل رو�شيا واأمريكا، م�شرياً يف هذا 
منذ  عينت  ال�شني  اأن  اإىل  ال�����ش��دد 
لل�شرق  خا�شاً  مبعوثاً   2002 ع��ام 

مبعوثاً  موؤخراً  عينت  كما  الأو�شط، 
نحو  ال�شني  ول��دى  ل�شوريا،  خا�شاً 
1000جندي يف جنوب لبنان �شمن 
الأمن  حلفظ  امل��ت��ح��دة  الأمم  بعثة 
امل��ح��ا���ش��ر حديثه  واخ��ت��ت��م  ه���ن���اك. 
الأمني  ال���ت���ع���اون  اأن  ع��ل��ى  م�������ش���دداً 
العربية  اخلليج  ودول  ال�شني  ب��ني 
القادمة،  الفرتة  يف  ي��زداد  اأن  ميكن 
اأن  مي��ك��ن  م���و����ش���وع���ات  ه���ن���اك  لأن 
والتعاون  للنقا�س  مطروحة  تكون 
امل�����ش��رتك ب��ني ال��ط��رف��ني م��ث��ل دعم 
ال�شورية  امل�شرية والأزمة  احلكومة 
وامل���ف���او����ش���ات ال���ن���ووي���ة م���ع اإي�����ران 
املخابراتية  امل��ع��ل��وم��ات  وم�����ش��ارك��ة 

ملكافحة الإرهاب بني الطرفني.
وحول مو�شوع العالقات الأمريكية-

ديفيد  الأ���ش��ت��اذ  حت���دث  اخلليجية، 
ال�شوؤون  ع��م��ود  ك��ات��ب  اأغ��ن��ات��ي��و���س، 
الدولية يف �شحيفة وا�شنطن بو�شت 
الأمريكية، عن هذه العالقات معرباً 
ال�شيا�شي  عن �شروره الكبري بامل�شار 
دولة  عليه  ت�شري  ال���ذي  وال��ت��ن��م��وي 
الإمارات العربية املتحدة، فهي دولة 
ت��ع��رف م��ا ت��ري��د، وت��وظ��ف تنميتها 

الب�شرية ب�شكل جيد.
اأغناتيو�س  ديفيد  الأ���ش��ت��اذ  واأ���ش��اف 
ي��ع��رف، مثل غ��ريه يف �شحيفة  اأن���ه 
اأن����ه يف منطقة   ، ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن 
اخلليج العربي يوجد حالياً امتعا�س 
قوي وعدم ثقة يف التحولت الأخرية 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  يف 
نتائج  املنطقة وينبع ذلك من  جتاه 
احلروب الأمريكية يف اخلليج و�شد 
يف  تنجح  مل  احل����روب  ف��ه��ذه  ليبيا، 
حتقيق ال�شتقرار يف املنطقة بل اإنها 
اأزاحت اأنظمة كانت قائمة وحطمت 
ب��ن��ي��ة ال�����دول�����ة، واأف���������رزت زع���ام���ات 
يف  هي  �شيا�شية  وت�شكيالت  وقيادات 
طائفي  اأو  قبلي  ط��اب��ع  ذات  غالبها 
الفو�شى  من  نوعاً  خلقت  وبالتايل 

التي ي�شعب ترتيبها ب�شرعة.
ومم��ا يعزز ع��دم الثقة ه��ذا، م��ا بداأ 
ان�شحاب  اإم��ك��ان��ي��ة  ح���ول  ل���ه  ج  ُي������روَّ
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة من 
املنطقة،  يف  وحتالفاتها  التزاماتها 
عن  ت�شتغني  ب����داأت  اأن��ه��ا  اإىل  ن��ظ��راً 
املتوقع  اإذ من  وغ��ازه؛  نفط اخلليج 
الوليات  ت�شري  اأن   2015 ع��ام  يف 
الغاز  م��ن��ت��ج��ي  ط��ل��ي��ع��ة  يف  امل��ت��ح��دة 

ال�شخري يف العامل.
هناك  اأن  ن��ن�����ش��ى  األ  ي��ن��ب��غ��ي  ل��ك��ن 
الأمريكية- ال��ع��الق��ات  يف  جن��اح��ات 
كالتعاون  م�������وؤخ�������راً،  اخل���ل���ي���ج���ي���ة 
ال��ع�����ش��ك��ري الأم��ري��ك��ي-ال��ي��م��ن��ي يف 
حماربة الإره��اب واجلرمية وتعزيز 
ون�شكر  ال��ي��م��ن؛  يف  ال��ق��ان��ون  �شلطة 
دعمها  ال�شعودية  العربية  للمملكة 
يف ه���ذا امل���ج���ال، ف�����ش��اًل ع��ن العمل 
م����ع ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة ودول�����ة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدعم 

م�شر يف املرحلة النتقالية وحتقيق 
ا�شتقرارها ال�شيا�شي والقت�شادي.

اأغناتيو�س:  دي��ف��ي��د  الأ���ش��ت��اذ  وق���ال 
اإن�����ن�����ي، ك���ك���ث���ري م����ن ك����ت����اب ال�������راأي 
الثقة  ب���ع���دم  ن�����ش��ع��ر  الأم���ري���ك���ي���ني، 
العربية  اخل��ل��ي��ج  دول  يف  امل��ت��ن��ام��ي 
جت������اه ال�������ش���ي���ا����ش���ة الأم����ري����ك����ي����ة يف 
املنطقة؛ لكنني اليوم هنا اأوؤكد اأنني 
ق��اب��ل��ت ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ب���اراك 
اأوب���ام���ا م��ب��ا���ش��رة ق��ب��ل ت��وج��ه��ي اإىل 
موؤمتركم هذا، واأكد يل اأن الوليات 
املتحدة لن تفرط اأب��داً يف عالقاتها 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وحت��ال��ف��ات��ه��ا م���ع دول 
وذكر يف  التعاون اخلليجي.  جمل�س 
هذا املجال وجود اأكرب قاعدة جوية 
على  املنطقة  يف  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 
اإىل  اأ���ش��ار  كما  ال�شعودية  الأرا����ش���ي 
التعاون الوثيق بني الأجهزة الأمنية 
الأمريكية ونظرياتها يف املنطقة يف 
حماربة الإرهاب واجلرمية املنظمة 
كما  الطبيعية  ال��ك��وارث  ومكافحة 
اأ�شار اإىل اأن على دول اخلليج العربية 
الطمئنان اإىل اأن التفاق الأخري مع 
ال��ن��ووي هو  اإي���ران ح��ول برناجمها 
وت�شديد  واحتوائها  اإي��ران  لتحجيم 

الرقابة على اأن�شطتها.
يل  تاأكيداته  اأوب��ام��ا  الرئي�س  وختم 
دول  جت��اه  الأمريكية  ال�شيا�شة  ب��اأن 
جمل�س التعاون ثابتة، وتتغذى على 
ت��اري��خ��ي ق���وي م��ن التعاون  ر���ش��ي��د 

وامل�شالح امل�شرتكة.
ال��رو���ش��ي��ة- ال���ع���الق���ات  ويف حم����ور 

اإليك�شي  الأ���ش��ت��اذ  ت��ن��اول  اخلليجية 
الدرا�شات  موؤ�ش�شة  مدير  فا�شلييف 
الرو�شية  الأك��ادمي��ي��ة  يف  الإفريقية 
للعلوم يف رو�شيا الحتادية العالقات 
اإنها  وق�����ال  ال��رو���ش��ي��ة-اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
اتفاقيات  ب��وج��ود  اق��ت�����ش��ادي��اً  تتميز 
عن  ق��ري��ب��اً  �شت�شفر  ع���دة  م�����ش��رتك��ة 
فهناك  �شيا�شياً  اأم���ا  ك��ب��رية،  ن��ت��ائ��ج 
ال��ن��ظ��ر حول  اخ���ت���الف يف وج���ه���ات 
ال�شورية،  الأزم��ة  امللفات مثل  بع�س 
اأم���ا اأم��ن��ي��اً ف��ق��د اأك���د اأن اأغ��ل��ب دول 
املنطقة تفكر يف التهديدات املحتملة 
النووي،  برناجمها  وم��ن  اإي��ران  من 
اهتماماً  اأكرث  رو�شيا  اأن  اإىل  م�شرياً 
من اأي دولة اأخرى مبنع اإي��ران من 
رو�شيا  لأن  ن��ووي��ة،  اأ�شلحة  ام��ت��الك 
اإي�����ران على  ل��و ح�شلت  اأن����ه  ت����درك 
ال�شعودية  لتبعتها  ن��ووي��ة  اأ���ش��ل��ح��ة 
ث��م م�شر، وه��و م��ا ميكن  ث��م تركيا 
املنطقة  يف  ت�شلح  ���ش��ب��اق  ي��خ��ل��ق  اأن 
خطرية،  نتائج  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
اإيقاف  يف  لي�شت  امل�شكلة  اأن  م��وؤك��داً 
ب��رن��ام��ج اإي������ران ال����ن����ووي، ول��ك��ن يف 
اإيقاف هذا الربنامج وكيفية  كيفية 
احلل  اأن  اإىل  م�شرياً  امل��و���ش��وع،  ح��ل 
ال�شيا�شي واحلوار هو احلل الوحيد 
اأعطى  جنيف  اتفاق  واأن  للمو�شوع، 
يف حل  ق��دم��اً  للم�شي  الأم���ل  بع�س 

•• املنطقة الغربية – الفجر:

للم�شاركة  ا�شتعداداتها  الغربية  املنطقة  بلدية  ان��ه��ت 
حتت  ي��ق��ام  وال���ذي  ال�شابعة  دورت���ه  يف  الظفرة  ملهرجان 
رعاية الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  وتنظمه 
م���ن �شهر   28 14 وح��ت��ى  م���ن  ال���ف���رتة  وال���رتاث���ي���ة يف 

دي�شمرب احلايل. 
املنطقة  بلدية  ع��ام  مدير  املن�شوري  �شامل  خليفة  وق��ال 
الغربية بالإنابة اإن البلدية حتر�س دائماً على امل�شاركة 
يف مهرجان الظفرة ملزاينة الإبل ويف كل املهرجانات التي 

وتعزيزاً  ور�شالتها  روؤيتها  من  انطالقاً  باملنطقة،  تقام 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  الغربية  املنطقة  يف  ل��دوره��ا 
يف  ل��الإ���ش��ه��ام  للمهرجان  ودع��م��اً  واملقيمني  للمواطنني 
اإىل اأن م�شاركة البلدية  حتقيق الأهداف املرجوه. لفتاً 
يف امل��ه��رج��ان ت��اأت��ي يف اإط����ار امل�����ش��ارك��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
وان  خا�شة  الإم��ارات  ملجتمع  النبيلة  والعادات  التقاليد 
الطيبة  ال�شاللت  على  املحافظة  اإىل  يهدف  املهرجان 
املوروث  على  املحافظة  باأهمية  الأجيال  وتوعية  لالإبل 

الثقايف والجتماعي الذي تزخر به بالدنا.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح ح��م��د ���ش��امل ال��ه��ام��ل��ي م��دي��ر اإدارة 
اأن  الغربية  املنطقة  ببلدية  والت�شال  العامة  العالقات 
البلدية تقوم خالل فرتة املهرجان بتوفري املياه للعزب 

ب�شورة  وتثبيتها  الأتربة  للحد من  باملياه  الطرق  ور�س 
جيدة لت�شهيل حركة مرور ال�شيارات، اإىل جانب توفري 
مهبط  وتنظيف  ال��رم��ال  من  الطرق  وتنظيف  احلطب 

الطائرات العمودية.
واأ�شار الهاملي اإىل اأن موقع بلدية املنطقة الغربية الذي 
يقع بجوار ال�شوق ال�شعبي �شي�شهد العديد من الفعاليات 
املتنوعة، حيث تنظم م�شابقات متنوعة يتم من خاللها 
توزيع جوائز للفائزين وحما�شرات توعوية حول البيئة 
بالبلدية  الطوارئ  وال�شالمة مب�شاركة مكتب  وال�شحة 
ويقوم مكتب الطوارئ با�شتقبال البالغات الواردة على 
ملركز  خا�س  جناح  البلدية  موقع  وي�شم   ،993 الرقم 

اخلدمات احلكومية املتكامل مت . 

•• املنطقة الغربية – الفجر:

ال��ت��ط��وع��ي يف ف���رع م��وؤ���ش�����ش��ة املوا�شالت  ال��ع��م��ل  ن��ف��ذ ف��ري��ق 
باأبوظبي  النفايات  اإدارة  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون  بالغربية 
املدينة  ملنطقة  بيئية  نظافة  حملة  الغربية  املنطقة  ف��رع 
 1000 حملة  �شمن  وذل���ك   ، زاي���د  مب��دي��ن��ة  ال�شناعية 
مبنا�شبة  اأطلقت  وال��ت��ي  الإم����ارات  بيئة  خل��دم��ة  متطوع 
اليوم العاملي للتطوع وحتت رعاية حممد عبداهلل اجلرمن 

مدير عام موؤ�ش�شة موا�شالت الإمارات.
وراف�����ق احل��م��ل��ة خ��م��ي�����س ���ش��ي��ف امل����زروع����ي ، م���دي���ر فرع 
املوا�شالت بالإنابة، مب�شاركة عدد من املوظفني والعاملني 

وال�شائقني يف فرع املوا�شالت بالغربية )مركز املوا�شالت 
املدر�شية ، مركز النقل البرتويل ، واخلدمات الفنية( .

جانب  اإىل  التطوعي  العمل  تعزيز  اإىل  احلملة  وت��ه��دف 
اإر�شاد  خ��الل  من  نظيفة  بيئة  على  احلفاظ  يف  امل�شاهمة 
من  للتخل�س  ال�شليمة  ب��ال��ط��رق  وت��وع��ي��ت��ه��م  اجل��م��ه��ور 
التي  الأماكن  ، وحتديد  اأن�شطتهم  الناجتة عن  املخلفات 
اأكيا�س املخلفات فيها، والتقليل من  اأن يتم جتميع  يجب 
للتدوير  قابلة  م��واد  با�شتخدام  وذل��ك  الناجتة،  املخلفات 
ومي��ك��ن اإع������ادة ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا مل����رات ع����دة، وال��ت��ق��ل��ي��ل من 
على  اأ���ش��رار  من  تخلفه  ملا  البال�شتيكية  امل��واد  ا�شتخدام 

البيئة.

بلدية املنطقة الغربية تكمل ا�شتعداداتها ملهرجان الظفرةموا�شالت الإمارات بالغربية ت�شارك يف حملة 1000 متطوع خلدمة بيئة الإمارات

ق�سية رئي�سية يف مقدمة الأول�يات ال�سرتاتيجية

مركـز الـدرا�شات ينظـم نـدوة الأمـن يف اخلليـج العربـي
جمال ال�س�يدي: تعزيز القدرات الدفاعية ملنظ�ماتنا الأمنية يف م�اجهة الأخطار
فرحان نظامي: ناأمل اأن يلبي هذا امللتقى الأهداف والطم�حات ال�طنية

خالد الب�عينني: اأهمية ال�ستعداد والعمل لدول جمل�س التعاون للحفاظ على اأمن اخلليج
حممد بن ه�يدان: هناك مبداأ للعديد من القادة الأمريكيني يتمثل باللتزام باأمن منطقة اخلليج
بان ج�اجن: ال�سني اأدت دورًا مهمًا يف املنطقة العربية من الناحية الأمنية

اإليك�سي فا�سلييف: رو�سيا اأكرث اهتمامًا من اأي دولة مبنع اإيران من امتالك اأ�سلحة ن�وية

فقدان جواز �سفرت
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العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/2975 ( اإيجارات املنظورة  امام جلنة ف�س 
املنازعات اليجارية)ابوظبي( اللجنة اخلام�شة واملرفوعة من املدعى: �شام 
اللكرتوميكانيكية  جرنا�س  موؤ�ش�شة  عليه:  املدعى  لع��الن  وذل��ك  ميلر 
الدعوى  لنظر  )ن�شرا( وقد حتدد  احمد  ل�شاحبها/ حممد عبدالرحيم 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/01/8 يف متام ال�شاعة 06.00 م�شاء مبقر 
الزواج  �شندوق  خلف  نهيان  اآل  مع�شكر  منطقة  الدفاع-  )�شارع  اللجنة 

وال�شوؤون الجتماعية(وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/544 ت عام- م ر-ت- ع ن (
املنفذ  الهند  اجلن�شية:  البورايل  كويا  البورايل  نواز  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  الهند  اجلن�شية:  فالبيل  مايل  علي  حممد   : �شده 
حممد علي مايل فالبيل اجلن�شية: الهند  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/7 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة 
ال�شند اعاله،  او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم 2013/350 ت اجر - م ر-ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ �شري علي خان اجلن�شية: باك�شتان  املنفذ �شده : حممد فاروق حممد 
ا�شماعيل اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه: حممد فاروق حممد ا�شماعيل اجلن�شية: 
المارات نوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لخالء العني املوؤجرة + �شداد القيمة 
اليجارية بواقع 1200 درهم اعتبارا من تاريخ 2012/4/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي 
وتقدمي براءة الذمة  عن ا�شتهالك املاء والكهرباء+ م�شاريف الدعوى مببلغ 576 درهم 

+ 372 درهم ر�شوم تنفيذ تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/480 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �شده  املنفذ  �شوريا   اجلن�شية:  ح�شن  حممد  عبدالقاهر  التنفيذ/  طالب 
فانتازيا  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  الن�شائية  لالحذية  فانتازيا 
التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  الن�شائية اجلن�شية: المارات عنوانه:  لالحذية 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2361 عم جز-م 
ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة 
اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية    باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1584 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ موؤ�ش�شة ن�شيم الظفرة لعمال البال�شرت اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: 
اجلن�شية:  علي  احلاج  عبدالرحمن  راكان  وال�شتائر  الديكور  لعمال  ارواد  موؤ�ش�شة 
اعالنه/   املطلوب  درهم   60.778.29 مببلغ  املطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
اجلن�شية:  علي  احلاج  عبدالرحمن  راكان  وال�شتائر  الديكور  لعمال  ارواد  موؤ�ش�شة 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  
فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/24 موعدا  املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    -
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1897 /2013  ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ جمال عبداهلل بريك العولقي اجلن�شية: اليمن مدعي عليه: مولوا 
املطلوب  نفقه   ايقاف  الدعوى:  مو�شوع  اثيوبيا  اجلن�شية:  جرب  كيليلو 
ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  اثيوبيا  اجلن�شية:  جرب  كيليلو  مولوا  اعالنه/ 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املقر  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   615 /2013  عم جز- م ر-ب- ع ن

احلور  ازياء  عليه:  مدعي  الهند   اجلن�شية:  جناناموث  راجان  جناناموث  مدعي/   
خلياطة ازياء ال�شيدات اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: رواتب متاخرة- بدل 
اجازة و�شاعات عمل- م�شاريف جتديد القامة وبطاقة العمل- جواز �شفر- تذكرة 
المارات    اجلن�شية:  ال�شيدات  ازياء  خلياطة  احلور  ازياء  اعالنه/  املطلوب  �شفر 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/18 املوافق  الربعاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة باملركز 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدراي  
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   578 /2013  جت  كل- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ علي �شعيد حممد كتاب الحبابي اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
الدعوى:  ال�شام�شي اجلن�شية: المارات  مو�شوع  حميد فنون مطر حممد 
�شحة احلجز التحفظي وثبوت احلق+ مطالبة مالية مببلغ 5000000 درهم  
المارات    اجلن�شية:  ال�شام�شي  حممد  مطر  فنون  حميد  اعالنه/  املطلوب 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة باملركز الدراي  �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  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1170 /2013  جت  جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�شية:  عبداحلميد  جهاد  بوكالة  للكمبيوتر  الطيف  مركز  مدعي/   
المارات مدعي عليه: م�شعب ا�شماعيل حمادي اجلن�شية: العراق  مو�شوع 
ا�شماعيل  م�شعب  اعالنه/  املطلوب  درهم   2850 مببلغ   مطالبة  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر   العراق  اجلن�شية:  حمادي 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدراي  باملركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/12/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   561 /2013  عم  جز- م ر-ب- ع ن

 مدعي/ رفيق ال�شالم حممد م�شطفى اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: 
المارات    البرتولية اجلن�شية:  للم�شروعات  الفنية  للخدمات  �شاحل اخلليج 
اخلليج  �شاحل  اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للخدمات الفنية للم�شروعات البرتولية اجلن�شية: المارات   عنوانه:بالن�شر  
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/17 املوافق 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدراي  باملركز 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   562 /2013  عم  جز- م ر-ب- ع ن

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  عبداخلالق  نا�شر  ابو  مدعي/   
اجلن�شية:  ذ.م.م  البرتولية  للم�شروعات  الفنية  للخدمات  اخلليج  �شاحل 
�شاحل  اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات   
المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م  البرتولية  للم�شروعات  الفنية  للخدمات  اخلليج 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة باملركز الدراي �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  2013/12/09  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1181 /2013  مد  جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ ع�شام جنيب الفندي اجلن�شية: �شوريا مدعي عليه: هاين جمعه   
مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  ح�شان  علي  حممد 
اجلن�شية:  ح�شان  علي  حممد  جمعه  هاين  اعالنه/  املطلوب  درهم   10000
م�شر  عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/23 موعدا  املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
الثانية ب� حمكمة العني  امام الدائرة  مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
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  2013/12/09  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   427 /2013  جت كل - م ر-ب- ع ن

�شلطنة عمان   مدعي  اجلن�شية:  الهنائي  م�شعود  م�شعود عبداهلل  مدعي/   
عليه:اوركيد لتن�شيق احلدائق وميثلها حممد بيان نايف اجلن�شية: المارات   
احلدائق  لتن�شيق  اوركيد  اعالنه/  املطلوب  خبري  ندب  الدعوى:  مو�شوع 
وميثلها حممد بيان نايف اجلن�شية: المارات   عنوانه:بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/22 
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 
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  2013/12/08  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   523 /2013  عم جز- م ر- ب- ع ن

كتنداواتثا فيدارلجي اجلن�شية: �شريلنكا    مدعي  مدعي/ هار�شهاكا راجناناث   
عليه: طموح للنحت والر�شم اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: رواتب متاخرة+ 
�شاعات عمل ا�شافية+ بدل ف�شل+ مكافاة نهاية خدمة +بدل اجازة وا�شابة عمل + 
ت�شليم تذكرة �شفر وجواز ال�شفر  املطلوب اعالنه/ طموح للنحت والر�شم اجلن�شية: 
المارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/12/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة باملركز 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الدراي  
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2046 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املقبايل  مر�شد  حممد  �شند  وميثلها  ذ.م.م  القاب�شة  مر�شد  بن  مدعي/�شركة   
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: عماد حممد علي زهراوي واخرون اجلن�شية: �شوريا  
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 433845 درهم   املطلوب اعالنهما/1- عماد 
حممد علي زهراوي اجلن�شية: �شوريا 2-جرانت الك�شندر دونالد اجلن�شية: ا�شرتاليا 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/16 املوافق  الثنني 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة 
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  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          اعال ن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2013/493

اىل املدعى عيه: موؤ�ش�شة نور اجلزيرة لعمال ال�شباغ/المارات 
 العنوان: يعلن بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/11/27 قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ نزمول ح�شني لياكت علي 
املدعى  بالزام   : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  بنغالدي�س    اجلن�شية: 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )ع�شرة الف وت�شعة وخم�شني درهم(  
وفقا ملا ورد باأ�شباب هذا احلكم وان توؤدي له قيمة تذكرة �شفر للجهة التي 
حكما  طلبات.   من  ذلك  ماعدا  ورف�شت  امل�شاريف  والزمتها  منها  ا�شتقدم 
هذا  لت�شلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال 

امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/12/4.
القا�سي/�سياء الدين ابراهيم  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 569899 الرخ�شة  رقم  )�س.ذ.م.م(-  وال�سحن  للمالحة  ال�شركة/داك�ن  ا�شم 
عنوانها: مكتب رقم 302 ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم- ديرة- 
القرهود   ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
74374 مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف 
القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/9/23( بتاريخ    )2013/1/167594( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب  ) O/16B/005( ملك 
�شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطني هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-
يوما من   45 وذال��ك خالل  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  04( م�شطحبا 

تاريخ ن�شر هذا العالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 )O/16B/005( امل�شفي: ي��سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه:مكتب ا�شم 
ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطني( مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
للقيام  اع��اله  املذكور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  قد  بانه  بدبي 
بت�شفية   داك�ن للمالحة وال�سحن )�س.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب رقم 302 ملك ال�شيخ 
ال�شادر من  القرار  القرهود   وذل��ك مبوجب  دي��رة-  ال مكتوم-  جمعه بن احمد بن جمعه 
اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/167594(. 
بتاريخ )2013/9/23(  وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف مكتب  )O/16B/005( ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطني 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( هاتف: 

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  671/ 2013 -جتاري - م ت-  �ض- اأظ

امل�شتاأنف : �شركة العني الهلية للتاأمني اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:دلل �شركار 
كاميني �شركار بوكالة �شقيقته بي�شواجيت �شركار كاميني �شركار واخرون اجلن�شية: 
بنغالدي�س  مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف الذي ق�شى مببلغ 2.000.000 
درهم والق�شاء جمددا برف�س الدعوى  املطلوب اعالنه/ عبداهلل مبارك �شامل حممد 
ا�شتاأنف احلكم  قد  امل�شتاأنف  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  المارات  بن عنوبة اجلن�شية: 
اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم  ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/2189 جت كل- م ت-ب- 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/12/16 املوافق  الثنني 
الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان �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 التجاري

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

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    يف الق�سية رقم 2013/340   عمايل كلي    

املدعية: لورد�س ماتامو مابوراجن املدعى عليها: بيرب لتجارة الغذية 
العامة- بتاريخ 2013/12/8 تقرر اعالن املدعى عليها حل�شور جل�شة 
اخلربة احل�شابية يف الدعوى اعاله يوم الحد 2013/12/15 يف متام 
ال�شاعة الثالثة ع�شرايف مبنى ادارة اخلرباء الكائن يف مدينة ابوظبي- 
اعاله  املدعى عليها  باعالن  املدعية  اخل��ربة  كلفت  -وق��د  امل��رور  �شارع 
بالن�شر حل�شرو اجتماع اخلربة يف املوعد واملكان املحددين اعاله،، وهي 

ذات الطريقة التي اتبعتها املحكمة املوقرة يف العالن.
اخلبري احل�سابي املنتدب/ علي حممد يحيى

اعالن حل�سور  جل�سة خربة ح�سابية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    بالدعوى رقم) 2013/385( نزاع جتاري-دبي

الثانية/  �شدها  امل��ت��ن��ازع  ليمتد  كومباين  هولدينج  انرتنا�شيونال  الوىل/  �شدها  امل��ت��ن��ازع 
انرتاكو المارات املحدودة. بالعنوان: امارة دبي- املنطقة احلرة جبل علي- )ام او دي( رقم 
428 بجوار م�شتودعات �شيمن�س- نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبريا ح�شابيا بالق�شية اعاله 
تراك-  جوزيف  ال�شيد/  وميثلها  ليمتد  كومباين  تريدجن  دي  ئي  م��ن/ام  �شدكم  واملرفوعة 
الحد  يوم  املقرر عقده  اخل��ربة  اجتماع  بح�شور  قانونا  او من ميثلكم  مكلفني  فانتم  وعليه 
املوافق 2013/12/22 ال�شاعة اخلام�شة م�شاء وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي- �شارع 
ال�شيخ زايد- مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري- المارات للعطالت- بناية بري�شم- مكتب 
التخطيط لتدقيق احل�شابات الطابق الثامن مكتب رقم )805( يرجى احل�شور باملوعد واملكان 
املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور 
ت�  الت�شال  لال�شتف�شار  قانونا.  لها  املخولة  لل�شالحيات  وفقا  اعمالها  �شتبا�شر  اخل��ربة  فان 

04-4341111
مكتب اخلبري احل�سابي/ احمد علي احل��سني

اعالن للح�سور امام اخلربة
العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/76   جتاري كلي              

اىل املدعى عليهم /1- جموهرات ال�شهباء ذ.م.م 2- جموهرات كانوار ذ.م.م 3- كانوار لالملا�س 
)�شركة  الذهب  ل�شياغة  رم�شي�س   -5 جتارية(  خدمات  )وكيل  للمجوهرات  كانوار   -4 ح  م  �س 
اعمال( 6- ماجنيت �شينغ كانوار امريك �شينغ 7-كنوار �شيمران جيت 8- جرجنيت �شينغ كنوار 
9- غورميت كور منجيت �شينغ  جمهويل حمل القامة مبا  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/4/11 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك المارات دبي الوطني اول: 
بالزام املدعى عليهم من الوىل حتى الثامن بان يوؤدوا للمدعي بالت�شامن والتكافل فيما بينهم 
مبلغ 6.474.171.54 درهم ) �شتة ماليني واربعمائة واربعة و�شبعون الف ومائة وواحد و�شبعون 
درهما واربعة وخم�شون فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
دره��م  مقابل  الف  ومبلغ  امل�شاريف  ال�شداد ف�شال عن  2011/11/11 وحتى متام  احلا�شلة يف 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�س  املحاماة  اتعاب 
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 . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/762 جتاري كلي                     
�شوليو�شنز  كون�شبت  اك�س  �شركة   -2 كوربوري�شن  كون�شبت  اك�س  /1-�شركة  عليهما  املدعى  اىل 
اليكرتونيك�س تريدينج )ذ.م.م( فرع  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة يوبيكويتي 
وميثله:  ب��ريا  ج��اك��وب  روب���رت  مديرها/  وميثلها   Ubiquiti networks inc ان��ك  نيتورك�س 
احمد ح�شن رم�شان اآل علي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما 
بالت�شامن والتكافل والت�شامم فيما بينهما  بان يوؤديا للمدعى مبلغ وقدره )2174122.59 دولر 
او ما يعادلها مببلغ وق��دره )7979027.74 دره��م( وتعوي�س وق��دره )200000 دره��م (  امريكي( 
والق�شاء ب�شحة احلجز التحفظي رقم 2013/152 جتاري والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. . وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/12/12 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 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 التجارية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10   

 اعالن حكم بالن�سر
2012/33 مدين كلي

ا�شم املدعى /�شركة �شتالبون لوبريكانت�س �س م ح �شمري حممد خطاب احل�شن ب�شفتي وكيل عن 
ال�شيد / رامازي جابونيا وب�شفتي وكيل عن/ال�شيخ طالب بن �شقر القا�شمي اجلن�شية: الردن 

العنوان: دبي �شارع املكتوم 0506145781
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/-ج��اف��ي��د اخ��ت��ار عبداللطيف جم��ه��ول م��ك��ان الق���ام���ة- ي��رج��ى الح��اط��ة بان 
الول- )جافيد  ال�شريك  بف�شل  املحكمة:  2013/11/18 حكمت  وبتاريخ  ا�شدرت بحقك  املحكمة 
اختار عبداللطيف( املدعى عليه من �شركة �شتاليون لوبريكانت�س �س م ع ذ.م.م والزامه بالر�شوم 
وامل�شاريف ومائة درهم مقابل اتعاب حماماة ورف�س ما ذاد على ذلك من طلبات.  حكما قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �شوف تتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�ض ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ض اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

ا�شتعادت قوات النظام ال�شوري ال�شيطرة على طريق حم�س دم�شق 
منطقة  يف  النبك  مبدينة  كامل  �شبه  ب�شكل  ام�شاكها  بعد  ال��دويل 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اف��اد  ما  بح�شب  العا�شمة،  �شمال  القلمون 
القريبة  ال�شورية  الوطن  �شحيفة  واك��دت  الثنني.  ام�س  الن�شان 
املقبلة  ال�شاعات  خ��الل  �شيعيد  ال�شوري  اجلي�س  ان  ال�شلطات  م��ن 
فتح الطريق التي اغلقت منذ حواىل ع�شرين يوما مع بدء معركة 
�شباح  ا�شتباكات  وقعت  الكرتوين  بريد  يف  املر�شد  وق��ال  القلمون. 
اليوم بني القوات النظامية مدعمة بعنا�شر من حزب اهلل اللبناين 
املقاتلة  الكتائب  م��ن  ومقاتلني  جهة  م��ن  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع  وق���وات 
جهة  م��ن  وال�����ش��ام  ال��ع��راق  يف  ال�شالمية  وال��دول��ة  الن�شرة  وجبهة 

اخرى يف مدينة النبك و�شط تقدم القوات النظامية يف املدينة .
على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  النظامية متكنت من  القوات  ان  اىل  وا�شار 

طريق حم�س دم�شق الدويل ، علما ان الطريق لي�س اآمنا بعد.
لوكالة  ���ش��وؤال  على  ردا  الرحمن  عبد  رام��ي  املر�شد  مدير  واو���ش��ح 
با�شتثناء  النظام،  ق��وات  �شيطرة  باتت حتت  النبك  ان  بر�س  فران�س 
املنطقة ال�شرقية البعيدة ن�شبيا عن الطريق الدويل، وبالتايل فان 
هذا الطريق مل يعد يف املرمى املبا�شر للمقاتلني املعار�شني، بعد ان 

ا�شبحت بلدتا قارة ثم دير عطية ومعظم النبك يف ايدي النظام.
 

اأنها حّركت دعوى ق�شائية  الدولية، الثنني،  العفو  اأعلنت منظمة 
���ش��د ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، ب�����ش��ب��ب خم����اوف م���ن ق��ي��ام اأجهزة 
غري  ب�شورة  ات�شالتها  اإىل  بالو�شول  الربيطانية  ال�شتخبارات 
ال�شابق  املوظف  �شّربها  التي  الوثائق  اإن  املنظمة  وقالت  قانونية. 
بوكالة الأمن القومي الأمريكي، اإدوارد �شنودن، ك�شفت باأن الوليات 
املتحدة كان تقوم وعلى نحو روتيني باعرتا�س ات�شالت املاليني من 
النا�س من خالل برنامج �شري ُيعرف با�شم )بريزم( تديره الوكالة 
ات�شح يف  كما  اإليه،  الو�شول  الربيطانية حرية  ال�شلطات  وامتلكت 
)مركز  با�شم  امل��ع��روف  الربيطاين  ت  التن�شّ اأم��ن  جهاز  اأن  بعد  م��ا 
الت�شالت احلكومية( اعرت�س ات�شالت النا�س من خالل برناجمه 

ال�شري اخلا�س )متبورا(. 
واأ�شارت اإىل اأن هذا الك�شف ف�شح ب�شكل �شارخ الفجوات الهائلة لقدرة 
التطورات  مواكبة  على  املتحدة  اململكة  يف  القائم  القانوين  النظام 
يف  املت�شررين  لال�شخا�س  الإن�شان  حقوق  وحماية  التكنولوجية، 
ات�شالتها جرى  تكون  اأن  احتمال  املنظمة  ورّجحت   . نف�شه  الوقت 
اعرتا�شها ب�شورة غري قانونية من قبل اأجهزة ال�شتخبارات يف كل 
العاملي  الطابع  اإىل  بالنظر  املتحدة،  وال��ولي��ات  املتحدة  اململكة  من 

واحل�ّشا�س للغاية لعملها .
 

ب��اأغ��ل��ب��ي��ة الأ�شوات  ال��ف��ن��زوي��ل��ي احل���اك���م  ف���از احل����زب ال����ش���رتاك���ي 
اإعالم  ال��ت��ي ج���رت، الأح����د ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل  يف الن��ت��خ��اب��ات املحلية 
فرز  بعد  اأن��ه  فنزويال،  لالنتخابات يف  الوطني  املجل�س  حملية عن 
الأ�شوات يف 257 جمل�شاً بلدياً من بني 335 جمل�شاً، فاز احلزب 
اأو  53 جمل�شاً  %44.16 من الأ�شوات مقابل  اأو  ب�196  احلاكم 

للمعار�شة.  40.56%
على  الإق��ب��ال  ن�شبة  اإن  لو�شينا،  تيبي�شاي  املجل�س،  رئي�شة  وق��ال��ت 
الت�شويت بلغت %58.92 وتعترب نتيجة النتخابات املحلية التي 
باملجال�س  ع�شواً  و2523  بلدية  رئي�س   337 اختيار  اإىل  ترمي 
دكتاتور،  اأن��ه  على  ت�شوره  ال��ذي  م���ادورو،  ق��وة  على  عالمة  املحلية 

وتقول اإن �شيا�شته القت�شادية تعّد كارثة للبالد.
ويتهم مادورو )51 عاماً( معار�شيه اخلونة بالتاآمر مع رجال مال 
اأمريكيني يف حماولة لإ�شقاطه، لكنه قال اإن الت�شافيزية اأقوى من 
حماولة  وتعتربها  املعار�شة،  تنفيها  اتهامات  وهي  م�شى،  وقت  اأي 

لإلهاء الناخبني عن و�شع اقت�شادي يدعو للت�شاوؤم.

عوا�صم

بريوت

كراكا�ص

لندن

البحرين تدعو اإىل تبني ا�شرتاتيجية 
اأكرث ات�شاعًا و�شموًل ملفهوم حقوق الإن�شان

•• املنامة-وام:

دعت مملكة البحرين املجتمع الدويل اإىل تبني اإ�شرتاتيجية اأكرث ات�شاعا 
و�شمول ملفهوم حقوق الإن�شان تركز على احلقوق القت�شادية والجتماعية 
و تقدميها على �شلم الأولويات بو�شفها العن�شر الأ�شا�شي ل�شمان حتقيق 

متطلبات الرفاهية واحلياة الكرمية التي تتطلع اإليها �شعوب العامل.
�شلمان  بن  خليفة  الأم��ري  �شمو  عن  بنا  البحرينية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
العاملي  اليوم  مبنا�شبة  كلمته  البحرين  مملكة  ال���وزراء  رئي�س  خليفة  اآل 
حلقوق الإن�شان الذي ي�شادف العا�شر من دي�شمرب من كل عام..اأن اإعالء 
اأكرث  تعاون دويل  اإىل  املجتمعات يحتاج  وتاأ�شيلها يف  الإن�شان  قيم حقوق 
ما  لل�شعوب  يحقق  اأن  على  ق��ادر  عاملي  اقت�شادي  ن�شق  عن  ي�شفر  تنظيما 
ت�شعى اإليه من نه�شة وطماأنينة وا�شتقرار يف حا�شرها وم�شتقبلها. واأكد 
العاملي  الإعالن  اأر�شاها  التي  الإن�شان  امل�شرتكة حلقوق  العاملية  الروؤية  اأن 
حلقوق الإن�شان وما تاله من اتفاقيات ومعاهدات ت�شكل اإجنازا عظيما يف 
تاريخ الب�شرية وعلى اجلميع العمل على تنفيذ هذه الروؤية مبا يتوافق مع 
قواعد القانون الدويل ومبا ل يخل مببداأ ال�شيادة الوطنية . واأ�شار �شموه 
امل�شبوقة  غري  التحديات  من  بجملة  متر  العامل  دول  من  العديد  اأن  اإىل 
�شيا�شيا واقت�شاديا واأمنيا الأمر الذي يزيد من �شرورة التعاون والتن�شيق 
امل�شرتك للو�شول اإىل حلول تعزز من كرامة الإن�شان وحتقق لهذه الدول 
تزايدا  ت�شهد  البحرين  مملكة  يف  احل��ري��ات  اأن  واأك��د  وال�شتقرار.  الأم��ن 
م�شتمرا �شمن منهج �شامل يقوم على امل�شاواة واحرتام الكرامة الإن�شانية 
التخريب  اأع��م��ال  ب��اأن مواجهة  الدع���اء  ينبغي  اأن��ه ل  على  �شموه  و�شدد   .
والإرهاب ت�شكل م�شا�شا بحقوق الإن�شان فهذه اأعمال ي�شقط فيها ال�شحايا 
من الأبرياء ورجال الأمن الذين يوؤدون واجبهم يف توفري الأمن والأمان 

لأفراد املجتمع .

لبيد يدع� نتنياه� ل�سجاعة تاريخية لأجل ال�سالم

ال�شلطة ت�شتبعد حاًل ي�شتثني الأ�شرى والقد�س

قتلى وجرحى يف هجمات متجددة بالعراق

2013 بح�شب  العام  بداية  منذ 
فران�س  وك��ال��ة  اع��دت��ه��ا  ح�شيلة 
امنية  م�شادر  اىل  ا�شتنادا  بر�س 

وطبية وع�شكرية.

الول  كانون  الذين ق�شوا خالل 
دي�������ش���م���رب م����ن ال����ع����ام امل���ا����ش���ي، 

باكمله. 
�شخ�شا   6250 م��ن  اك��رث  وقتل 

اعمال  يف  ت�شاعدا  املا�شي  ابريل 
ح�شيلة  وبلغت  اليومية،  العنف 
املا�شية من  الي��ام  القتلى خ��الل 
ال�شحايا  عدد  نف�س  ال�شهر،  هذا 

•• بريوت-اأ ف ب:

الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزي��ر  اعلن 
اللبناين ام�س وائل ابو فاعور عن 
بالتعاون  ر�شمية  ا�شتنفار  ح��ال��ة 
الدولية  الغ��اث��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع 
ال�شوريني  ال���الج���ئ���ني  ل���ت���اأم���ني 
ع�شوائية،  خم��ي��م��ات  يف  املقيمني 
وذلك ع�شية عا�شفة جوية قا�شية 
يتوقع ان ت�شرب البالد بدءا من 

م�شاء اليوم الثالثاء.
وق����ال اب����و ف���اع���ور خ����الل موؤمتر 
����ش���ح���ايف ه���ن���اك ع�����دد ك���ب���ري من 
فيها  يقيم  الع�شوائية  املخيمات 
ق�شم كبري من النازحني. العا�شفة 
القادمة تفرت�س القيام باإجراءات 
�شريعة. وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
العليا  امل��ف��و���ش��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ل��الج��ئ��ني وك���ل ال�����ش��رك��اء يف هذه 
الق�شية، يف حالة ا�شتنفار لتاأمني 
النازحني  حماية  م�شتلزمات  ك��ل 
اللبنانيني  واملواطنني  ال�شوريني 
اذا اقت�شى المر يف هذه العا�شفة 
هناك  ان  اع���ت���ق���د  ل  وا�����ش����اف   .
م�شوؤول لبنانيا ميكن ان يقبل باأن 

 .2011 اآذار-م�����ار������س  م��ن��ت�����ش��ف 
ويتوزع هوؤلء بني منازل عائالت 
م�����ش��ت��اج��رة، يف حني  او  م�����ش��ي��ف��ة 
موقتة  خميمات  يف  الآلف  يقيم 
البقاع  اب����رزه����ا  ع����دة  م��ن��اط��ق  يف 
داخلية  م��ن��ط��ق��ة  وه����ي  )�����ش����رق(، 
تتدنى فيها درجات احلرارة �شتاء.
الر�شاد اجلوية  وتتوقع م�شلحة 
يف لبنان ان ت�شرب عا�شفة قا�شية 
ب���دءا م��ن م�����ش��اء الثالثاء  ال��ب��الد 
م�شحوبة  ع����دة،  اأي���ام���ا  وت�����ش��ت��م��ر 
وانخفا�س  وثلوج  غزيرة  باأمطار 

يف درجات احلرارة.
وقال ابو فاعور لالأ�شف ل ميكنني 
اننا  اق��ول  ان  ميكنني  اطمئن.  ان 
كوزارة معنية وهيئات مهتمة بهذا 
املمكن  اجلهد  ك��ل  �شنبذل  الم���ر، 
للتخفيف من املعاناة ولي�س لزالة 
. وا���ش��اف ق�شم كبري من  امل��ع��ان��اة 
منطقة  يف  ي��ق��ي��م��ون  ال���ن���ازح���ني 
الو�شط  البقاع  ب��ني  الفي�شانات 
او اي  ال��غ��رب��ي. اي وزارة  وال��ب��ق��اع 
هيئة دولية قادرة ان تنت�شل اآلف 
النازحني يف غ�شون ايام من مكان 

اىل اآخر؟ .

منزله،  يف  عائلته  م��ع  هانئا  ي��ن��ام 
ون�شوة  اط����ف����ال  ه���ن���اك  وق�����ت  يف 
فل�شطينيون  او  �شوريون  وعجائز 
النوم  عيونهم  يجايف  لبنانيون  او 

ب�شبب الربد او اجلوع .

وا���ش��ار ال��وزي��ر اىل ان الج���راءات 
اللبناين  اجل���ي�������س  ت��ع��ه��د  ال���ت���ي 
ت�����ش��م��ل تغليف  ف��ي��ه��ا،  ب��امل�����ش��اه��م��ة 
الالجئون  فيها  يقيم  التي  اخليم 
لها،  خ�����ش��ب��ي��ة  ار����ش���ي���ة  وت����اأم����ني 

و�شائل  م����ن  ام���ك���ن  م����ا  وت����وف����ري 
التدفئة وامل�شاعدات الغذائية.

وي�شت�شيف لبنان اكرث من 825 
الف لجئ �شوري هربوا من النزاع 
منذ  ب��الده��م  يف  امل�شتمر  ال��دام��ي 

الكرد�شتاين يفرج عن 4 جنود اأتراك خمطوفني تربئة قذاف الدم من ال�شروع يف قتل �شباط م�شريني 
•• ديار بكر-رويرتز:

اأت��راك خطفهم متمردو حزب العمال  اأربعة جنود  اأمنية لرويرتز انه مت الف��راج عن  قالت م�شادر 
الكرد�شتاين بعد تدخل �شيا�شيني من حزب كردي ل�شاحلهم يف �شاعة مبكرة ام�س الثنني يف ديار 

بكر بجنوب �شرق تركيا.
ا�شتباكات  التي تعي�س فيها غالبية كردية عقب مقتل �شخ�شني خالل  التوتر يف القاليم  وت�شاعد 

جرت يوم اجلمعة بني ال�شرطة وحمتجني يف بلدة يوك�شيكوفا.
وذكرت امل�شادر ان مقاتلي حزب العمال الكرد�شتاين خطفوا اثنني من ال�شباط ورقيبني يوم الحد 
بعد ان اأقاموا متاري�س على طريق زراعي يف ديار بكر وقاموا بعمليات تفتي�س لالطالع على هوية 
يفروا  ان  قبل  �شيارات  ث��الث  يف  النار  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  م�شلحو  واأ���ش��رم  ال�شيارات.  ق��ادة 
لتاأمني  املوايل لالكراد تدخلوا  والدميقراطية  ال�شالم  اع�شاء يف حزب  ان  امل�شادر  باجلنود وقالت 

الفراج الآمن عن اجلنود وانه مت ت�شليمهم اىل موقع للجي�س يف املنطقة.

احمد قذاف الدم بعدما طالبت ال�شلطات الليبية القاهرة بت�شليمه لها لتهامه 
بتهمة تزوير م�شتندات . ويوم اعتقاله، اطلق قذاف الدم وحرا�شه ال�شخ�شيون 
النار على �شرطيني م�شلحني كانوا يداهمون �شقته، كما اف�شح اآنذاك �شاهد عيان 
لوكالة فران�س بر�س. وكان احمد قذاف الدم الذي يحمل اجازة اقامة يف م�شر 
ومكلف متابعة العالقات بني القاهرة وطرابل�س، اعلن انه ا�شتقال من كل مهامه 
 2011 �شباط-فرباير  يف  القذايف  معمر  الليبي  الزعيم  �شد  الثورة  بداية  بعد 
 .2011 الول-اك��ت��وب��ر  ت�شرين  ال��ث��وار يف  ا���ش��ره  بعدما  وقتل  ب��ه  اطيح  وال���ذي 
اثنني يف  �شابقني  الليبية م�شوؤولني  ال�شلطات  اآذار-مار�س   26 و�شلمت م�شر يف 
نظام معمر القذايف متهمني بالف�شاد ..كما جرى توقيف حممد ابراهيم من�شور 
القذايف مدير ادارة �شندوق التمويل النتاجي الليبي يف النظام الليبي ال�شابق، 

وعلي حممد المني ماريا ال�شفري الليبي �شابقا لدى ال�شلطات امل�شرية. 

•• القاهرة-اأ ف ب:

براأ الق�شاء امل�شري الثنني ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف واحد 
�شرطيني  قتل  حم��اول��ة  تهم  م��ن  ال��دم  ق��ذاف  احمد  ال�شابقني  م�شاعديه  اق��رب 
ق�شائية.  م�شادر  اف��ادت  ح�شبما  ترخي�س،  دون  نارية  ا�شلحة  وحيازة  م�شريني 
وقالت امل�شادر الق�شائية ان حمكمة جنايات القاهرة املنعقدة بالتجمع اخلام�س 
ق�شت برباءة اأحمد قذاف الدم من�شق العالقات امل�شرية الليبية ال�شابق من اتهامه 
بال�شروع يف قتل �شابطي �شرطة، ومقاومة ال�شلطات وحيازة اأ�شلحة نارية بدون 
ترخي�س ومل تف�شح امل�شادر الق�شائية عما اذا كان قذاف الدم �شيطلق �شراحه 
اثر احلكم ام ل. ويف اوىل جل�شات حماكمته يف ايار-مايو املا�شي، نفى احمد قذاف 
الدم كل التهامات املوجهة اليه ويف اذار-مار�س املا�شي، اعتقلت ال�شلطات امل�شرية 

ا�شتنفار يف لبنان لتاأمني الالجئني ال�شوريني من عا�شفة

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الرئا�شة  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق  اأع����ل����ن 
اأنه  ردينة،  اأبو  نبيل  الفل�شطينية، 
لن يكون هناك اأي اتفاق من دون 
الأ���ش��رى وال��ق��د���س وك��اف��ة ق�شايا 

احلل النهائي.
الفل�شطينية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
ردينة،  اأب����و  ع���ن   ، وف����ا  ال��ر���ش��م��ي��ة 
قوله لن نقبل تاأجيل اإطالق �شراح 
ل��ن يكون هناك  اأن��ه  الأ���ش��رى كما 

�شالم من دون القد�س .
اإ�شرائيلية  اإع���الم  و���ش��ائ��ل  وك��ان��ت 
اخل����ارج����ي����ة  وزي����������ر  اأن  ذك����������رت 
الأم���ري���ك���ي���ة، ج����ون ك�����ريي، طلب 
تاأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة 
املقرر  الفل�شطينيني  الأ�شرى  من 
خ��روج��ه��ا ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر احلايل 
ال�شلطة  م���وق���ف  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��غ��ط 
اإعتقل  ذل���ك،  اىل  امل��ف��او���ش��ات.  يف 
اجل�����س الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، الإث���ن���ني، 7 
فل�شطينيني بعد مداهمات يف عدد 

من مدن ال�شفة الغربية.
اإن  فل�شطيني،  اأمني  م�شدر  وق��ال 
اجلي�س الإ�شرائيلي اقتحم مدينة 
فل�شطينيني   5 واع���ت���ق���ل  ج��ن��ني 
املحرر  الأ���ش��ري  منهم  ع��رف  منها، 
ج��م��ع��ة اأب��وخ��ل��ي��ف��ة، و���ش��ل��ي��م��ان اأبو 

الرب، وجمد ال�شعدي.
قالت  حل�����م،  وب���ي���ت  اخل���ل���ي���ل  ويف 
ع�شكرية  ق���ّوة  اإّن  اأم��ن��ي��ة،  م�����ش��ادر 
م��ن اجل��ي�����س الإ���ش��رائ��ي��ل��ي داهمت 
فل�شطينيني  واع��ت��ق��ل��ت  امل��دي��ن��ت��ني 

اثنني بعد دهم منزليهما.

الإعدام يف غزة ملتهمني 
بالتخابر مع اإ�شرائيل

•• غزة-يو بي اأي:

فل�شطينية،  حقوقية  منظمة  قالت 
الع�شكرية  امل��ح��ك��م��ة  اإن  الث����ن����ني، 
ال���ع���ل���ي���ا يف م���دي���ن���ة غ�����زة اأ�����ش����درت 
مواطنني  ع��ل��ى  ب����الإع����دام  ح��ك��م��ني 
معادية،  ج��ه��ات  م��ع  بالتخابر  اأدي��ن��ا 
املركز  وق��ال  اإ�شرائيل.  اىل  اإ�شارة  يف 
الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، يف بيان 
اإنرتنا�شونال  ب��ر���س  يونايتد  تلقت 
�شدر  الأول  احلكم  اإن  منه،  ن�شخة 
بعد  )ز.ر(  امل����واط����ن  ب��ح��ق  الأح������د 
اإدانته بالتخابر واخليانة مع جهات 
خالفاً  القتل  يف  والتدخل  معادية، 
للمادة -378اأ من قانون العقوبات 
اأن  وذك����ر   .  1979 ل��ع��ام  ال���ث���وري 
غزة  مدينة  يف  الع�شكرية  املحكمة 
كانت اأّيدت اأي�شاً حكم الإعدام رمياً 
ب��ح��ق املواطن  ال�����ش��ادر  ب��ال��ر���ش��ا���س 
خان  مدينة  م��ن  ع��ام��اً،   31 )ع.ك( 
يون�س، بعد اإدانته بتهمة التخابر مع 
جهات معادية والت�شبب يف ا�شتهداف 

مقاومني .
احلقوقي،  امل���رك���ز  ل��ت��وث��ي��ق  ووف���ق���اً 
عدد  ترتفع  احلكمني  بهذين  ف��اإن��ه 
الأحكام بالإعدام ال�شادرة يف مناطق 
العام  خ��الل  الفل�شطينية  ال�شلطة 
12حكماً  حكماً،   13 اإىل   ،2013
منها ���ش��درت يف ق��ط��اع غ���زة، وحكم 
واحد يف ال�شفة الغربية. كما ترتفع 
اأح��ك��ام الإع���دام ال�����ش��ادرة يف مناطق 
العام  منذ  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف 
1994 اإىل 148 حكماً، �شدر منها 
و27  غ���زة،  ق��ط��اع  يف  حكماً   121
الغربية. ومن بني  ال�شفة  يف  حكماً 
الأحكام ال�شادرة يف قطاع غزة، �شدر 
 ،2007 العام  63 حكماً منها منذ 
على  �شيطرة حركة حما�س  منذ  اأي 

قطاع غزة.

 ، عتيد  ي�س  حزبه  بدعم  �شيحظى 
تغيريات حمتملة يف  وحت��دث عن 
اأي خروج  اإىل  اإ�شارة  الئتالف، يف 
اليمينية  ل���الأح���زاب  امل�شتقبل  يف 
امل��ت��ط��رف��ة م��ن الئ���ت���الف ودخول 
حتقق  اإذا  مكانها  ي�شاريني  �شركاء 

اتفاق لل�شالم. 
وق���ال ل��ب��ي��د، وه���و وزي���ر امل��ال��ي��ة يف 
على  م�شمم  اأن��ا  نتنياهو،  حكومة 
بقاء  ل�شمان  بو�شعي  م��ا  ك��ل  فعل 
هذه احلكومة ما�شية يف طريقها، 
ال���ت���ط���ورات يف  اق��ت�����ش��ت  اإذا  ح��ت��ى 
اإع�������ادة بناء  ال�������ش���الم  م���ف���او����ش���ات 

الئتالف بطريقة اأو باأخرى . 

ي�شار اإىل اأن ال�شفة الغربية ت�شهد 
ب�شكل يومي حمالت دهم واعتقال 

من قبل اجلي�س الإ�شرائيلي.
ال�شريك  ح���ث  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
الئتالفية  احلكومة  يف  الرئي�شي 
ل��ب��ي��د رئي�س  ي��ائ��ري  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
الوزراء بنيامني نتنياهو على اإبداء 
�شجاعة تاريخية والتو�شل لتفاق 
لو  حتى  الفل�شطينيني  م��ع  �شالم 
بينما  اأدى ذلك لنهيار احلكومة، 
اأب������دى ن��ت��ن��ي��اه��و ا����ش���ت���ع���داده حلل 
و���ش��ط ت��اري��خ��ي يف امل��ف��او���ش��ات مع 

الفل�شطينيني.
وط������م������اأن ل���ب���ي���د ن���ت���ن���ي���اه���و ب���اأن���ه 

ي���ب���دو حتذيرا  ف��ي��م��ا  ل��ك��ن��ه وج����ه 
اأن  على  جم��ددا  بتاأكيده  لنتنياهو 
يف  نائبا   19 ل��ه  ال���ذي  عتيد  ي�س 
الكني�شت الذي ي�شم 120 ع�شوا، 
وث��اين اأك��رب اأح���زاب الئ��ت��الف لن 
ت�����ش��ع��ى جادة  ي��ظ��ل يف ح��ك��وم��ة ل 

لت�شوية عن طريق التفاو�س. 
واأ�شاف لبيد يف موؤمتر اقت�شادي 
ل�����ش��ت م�����ش��ت��ع��دا جل��ع��ل ي�����س عتيد 
ورق������ة ت�����وت مل����ن����اورة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل 
ميكننا  ل  وق�����ال   . م��ن��ه��ا  ج�����دوى 
ال�شتمرار يف التظاهر باأن ال�شالم 
ل ي��ن��ط��وي ع��ل��ى دف����ع ث��م��ن فادح 
الوطني  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وم������وؤمل 

املوقعون  �شي�شطر  وال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
���ش��الم م���ن اجلانبني  ات���ف���اق  ع��ل��ى 
الوزراء  رئي�س  وق��ال   . حتمله  اإىل 
الثمن  اأنه يعي هذا  اأعلن  نتنياهو 
ويدرك فكرة اأن احلل الوحيد على 
ال��ط��اول��ة ه��و تنفيذ م��ب��داأ دولتني 
ل�شعبني. اأرجو باإخال�س اأن يظهر 
التاريخية  ال�����ش��ج��اع��ة  ن��ت��ن��ي��اه��و 

املطلوبة لدفع هذا الثمن .
م����ن ج��ه��ت��ه اأع�������رب ن��ت��ن��ي��اه��و عن 
حل  اإىل  ل���ل���ت���و����ش���ل  ا�����ش����ت����ع����داده 
و���ش��ط ت��اري��خ��ي يف امل��ف��او���ش��ات مع 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، ول��ك��ن��ه ق����ال اإن 

ال�شالم طريق ذو اجتاهني . 
م�شورة  ر�����ش����ال����ة  يف  ذل������ك  ج������اء 
الإ�شرائيلي  ���ش��اب��ان  م��ن��ت��دى  اإىل 
يف  �شنويا  يعقد  ال���ذي  الأم���ريك���ي 

العا�شمة الأمريكية وا�شنطن.
الفل�شطيني  ال�����ش��راع  اأن  واأ���ش��اف 
م�شدر  ه����و  ل��ي�����س  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
ال�������ش���رق الأو������ش�����ط،  امل�������ش���اك���ل يف 
الذين  ه��م  ق��الئ��ل فقط  اإن  وق���ال 
ال�شرق  امل�����ش��اك��ل يف  ب��ني  ي��رب��ط��ون 
الإ�شرائيلي  وال�������ش���راع  الأو����ش���ط 
�شروري  وال�����ش��الم  الفل�شطيني.. 
بالن�شبة  اإ�شرتاتيجي  ه��دف  وه��و 
حل��ك��وم��ت��ي، وق���د ات��خ��ذت ق���رارات 
�شعبة واأنا م�شتعد لتخاذ قرارات 
الحتمال  ل��ك��ن  واأردف  اأ����ش���ع���ب 
الأف���������ش����ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�������ش���الم ل 
اإي����ران  ام��ت��ل��ك��ت  اإذا  �شيئا  ي�����ش��اوي 
�شالحا نوويا، وهذا من �شاأنه حتى 
اأن يقو�س ال�شالم القائم مع م�شر 

والأردن . 

بعقوبة  م�شت�شفى  يف  نعيم  رائ���د 
وتعر�س  ال�شحايا  ح�شيلة  العام 
ال�شعبية  املقاهي  م��ن  كبري  ع��دد 
هجمات  اىل  ال����ع����راق  ع���م���وم  يف 
من  ك��ب��ري  ع����دد  وق�����وع  اىل  ادت 
دياىل،  حمافظة  وتعد  ال�شحايا 
كربى مدنها بعقوبة، من املناطق 
اعمال  وت�شهد  البالد  يف  املتوترة 

عنف متكررة.
ا�شخا�س  خم�شة  قتل  بغداد،  ويف 
 12 ي���ق���ل ع�����ن  وا�����ش����ي����ب م�����ا ل 
ب���ج���روح يف ه��ج��م��ات م��ت��ف��رق��ة يف 

بغداد وجنوبها.
برتبة  ال�شرطة  يف  �شابط  وق���ال 
ع��ق��ي��د ان ع��ن�����ش��ري��ن م���ن ق���وات 
تنظيم  ت���ق���ات���ل  ال���ت���ي  ال�������ش���ح���وة 
اثنان  وا���ش��ي��ب  ق��ت��ل��وا  ال���ق���اع���دة 
انفجار  ج������راء  ب����ج����روح  اخ�������ران 
دوريتهم  ا�شتهدف  نا�شفة  ع��ب��وة 

جنوب  يف  ال�����ش��وي��ب،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
غرب بغداد . ويف املدائن 25 كلم 
جنوب بغداد قتل جندي وا�شيب 
اث���ن���ان م���ن رف��اق�����������������������ه ب���ج���روح يف 
ا�شتهدف  نا�ش��������فة  عبوة  انفجار 
دوري��ت��ه��م و���ش��ط ال��ب��ل��دة، بح�شب 

ال�شرطة.
اخ�����ر، قتل  م��ن��ف�����ش��ل  ح�����ادث  ويف 
ثمانية بجروح  وا�شيب  �شخ�شان 
قرب  نا�شفة  عبوة  انفجار  ج��راء 
�شوق لبيع اخل�شروات يف منطقة 
���ش��رق بغداد،  ال��ب�����ش��م��اي��ة، ج��ن��وب 

وفقا للم�شدر.
غ������داة مقتل  ال���ه���ج���م���ات  وت����ات����ي 
اكرث  وج��رح  �شخ�شا  اربعني  نحو 
هجمات  يف  اخ���ري���ن   130 م���ن 
وفقا  ب��غ��داد،  يف  اغلبها  متفرقة، 

مل�شادر امنية وطبية.
ني�شان  م���ن���ذ  ال�����ع�����راق  وي�������ش���ه���د 

•• بعقوبة-اأ ف ب:

الق���ل يف  ع��ل��ى  16 �شخ�شا  ق��ت��ل 
هجمات متفرقة يف العراق، بينهم 
مفخخة  �شيارة  انفجار  يف   11
بلدة  يف  �شعبيا  مقهى  ا���ش��ت��ه��دف 
بهرز، �شمال بغداد، ح�شبما افادت 

م�شادر امنية وطبية الثنني.
برتبة  ال�شرطة  يف  �شابط  وق���ال 
قتلوا  ���ش��خ�����ش��ا   11 ان  م���ق���دم، 
وا���ش��ي��ب 22 اخ����رون ب��ج��روح يف 
مركونة  مفخخة  �شيارة  انفجار 
ا���ش��ت��ه��دف��ت م��ق��ه��ى و���ش��ط ناحية 
ال�شنية  الغالبي������ة  ذات  به�����رز 
مدينة  م���ن  اجل���ن���وب  اىل  وت���ق���ع 
�شرق  ���ش��م��ال  ك��ل��م  ب��ع��ق��وب��ة )60 

بغداد(.
الثنني  ظ���ه���ر  ال���ه���ج���وم  ووق������ع 
الطبيب  واك����د  ل��ل��م�����ش��در.  وف��ق��ا 

كوريا ال�شمالية توؤكد 
اإقالة عم زعيم البالد

•• �صيول-ا ف ب:

الكورية  الأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  اأك�������دت 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة الث��ن��ني اأن 
الزعيم  ع���م  ث���اي���ك  ���ش��ون��غ  ج���ان���غ 
اأون  جونغ  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري 
قد اأقيل من من�شبه، مو�شحة اأنه 
متردا  وق��اد  اإجرامية  باأعمال  ق��ام 
الإعالن  ويوؤكد هذا   . الثورة  �شد 
امل��خ��اب��رات يف كوريا  م��ا ك��ان جهاز 
اإذ قال يف  اجلنوبية قد اأعلن عنه، 
الأول  دي�شمرب-كانون  من  الثالث 
الكبري  امل�����ش��وؤول  ه���ذا  اإن  اجل����اري 
اأق��رب م�شت�شاري  ال��ذي يعترب من 
ال���زع���ي���م ال����ك����وري ال�����ش��م��ايل كيم 

جونغ اأون، قد اأقيل من من�شبه.
وقالت الوكالة اإن جانغ �شونغ ثايك 
اأقيل من كل منا�شبه، ونزعت عنه 
كل األقابه على اأثر اجتماع للمكتب 
للحزب  املركزية  للجنة  ال�شيا�شي 
ال�شمايل. وجاء  الكوري  ال�شيوعي 
يف بيان للحزب بعد اجتماع املكتب 
ال�شيا�شي للجنة املركزية، اأنه اأقال 
جانغ وبداأ مبحاكمة فريقه لأنه ل 
ميكن اأن ي�شتمر يف القيام مبا قام 

به من دون ردة فعل .
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مظاهرات حا�شدة يف تايلند و�شيناوات حتل الربملان 
•• بانكوك-وكاالت:

يف  الآلف  ع�����������ش�����رات  ت����ظ����اه����ر 
بانكوك  ال��ت��اي��ل��ن��دي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
يف  احلكومة  باإ�شقاط  للمطالبة 
الحتجاجات،  م��ن  اأ���ش��ب��وع  ث��ال��ث 
اإع�����الن رئي�شة  ذل����ك رغ����م  ي���اأت���ي 
ال������وزراء ي��ن��غ��ل��ي��ك ���ش��ي��ن��اوات حّل 
الربملان واإجراء م�شاورات لتحديد 
اأق��رب وقت  موعد لالنتخابات يف 
ممكن حلل الأزمة ال�شيا�شية التي 

تع�شف بالبالد.
واأفاد مرا�شل اجلزيرة يف بانكوك 
اأع���دادا كبرية  ب��اأن  �شهيب جا�شم 
م����ن خمتلف  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  م����ن 
م�شرية  يف  توجهوا  تايلند  اأن��ح��اء 
املظاهرة  يف  احل��ك��وم��ة  م��ق��ر  اإىل 
التي و�شفتها املعار�شة باحلا�شمة، 
مل  الآن  ح��ت��ى  اأن�����ه  اإىل  م�����ش��ريا 
تتدخل  ومل  م���واج���ه���ات  حت����دث 

ال�شرطة لف�س املظاهرات.
ال���رتق���ب  م�����ن  ح����ال����ة  اأن  وذك�������ر 
ب�����ش��اأن م���اآلت الأم����ور: هل  ت�شود 
���ش��ت��ق��دم ����ش���ي���ن���اوات م����زي����دا من 
التنازلت؟ وهل �شرتفع املعار�شة 
اأن  خا�شة  مطالبها؟  �شقف  م��ن 
بعدم  ن��ادت  داخلها  اأو�شاطا  هناك 
الك���ت���ف���اء ب���ح���ل ال����ربمل����ان واإمن�����ا 
كمطلب  احلكومة  رئي�شة  تنحي 

لوقف املظاهرات.
املظاهرات  �شيناوات  ا�شتبقت  وقد 

ب�شكل  م��الحم��ه  ي��ح��دد  اأن  دون 
وا�شح لإدارة البالد.

ح��دي��ث امل��ع��ار���ش��ة اأع��ق��ب اق���رتاح 
���ش��ي��ن��اوات اإج������راء ا���ش��ت��ف��ت��اء على 
بال�شتقالة  وتعهدها  م�شتقبلها، 

اإذا كان ذلك ما يريده ال�شعب.
ن��ائ��ب �شابق  ���ش��وب��ان وه����و  وك����ان 
ل���رئ���ي�������س ال�����������وزراء م����ن احل����زب 
للموؤ�ش�شة  امل��وؤي��د  ال��دمي��ق��راط��ي 
عليهم  اإن  لأن�����ش��اره  ق���ال  امل��ال��ك��ة 
ا�شتعادة ال�شلطة مما و�شفه بنظام 
ثاك�شني غري ال�شرعي الذي يرى 
فيه املعار�شون اأنه ما زال احلاكم 

الفعلي للبالد.
الذين  امل���ت���ظ���اه���رون  وي���ط���ال���ب 
اح��ت��ل��وا ع���دة م��وؤ���ش�����ش��ات حكومية 
التي  �شيناوات،  حكومة  ب�شقوط 
يتهمونها باأنها دمية بيد �شقيقها 
ثاك�شني الذي اأطيح به يف انقالب 
2006، لكنه بقي يف قلب احلياة 
اأنه يعي�س  ال�شيا�شية باململكة، مع 

يف املنفى.
نوفمرب- اأول  يف  الأزم����ة  وب����داأت 
امل��ا���ش��ي عندما  ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن 
الدفع  احل����اك����م  احل������زب  ح������اول 
جتاه اإ�شدار قانون عفو بالربملان 
اآخ��ري��ن يف  واآلف���ا  ي�شمل ثاك�شني 
من  الفرتة  اأثناء  �شيا�شية  ق�شايا 
اجل����اري،  ال���ع���ام  وح��ت��ى   2004
م�شروع  ال�شيوخ  جمل�س  ورف�����س 

قانون العفو يف وقت لحق.

حل الو�شع املتاأزم.
اإعالن  بعد  ت�شيوا  حديث  وي��اأت��ي 
جميع النواب يف حزبه ا�شتقالتهم 
اح���ت���ج���اج���ا على  ال�����ربمل�����ان  م�����ن 
اإنها  قالوا  التي  �شيناوات  حكومة 

فقدت �شرعيتها.
املحتجني  زعيم  ق��ال  جهته  وم��ن 
�شوتيب �شوبان اإنه ل يهتم باإجراء 
ان���ت���خ���اب���ات ع���ام���ة، وي���ري���د تويل 
جمل�س لل�شعب غري منتخب من 

ال���ربمل���ان وعزمها  ب��اإع��الن��ه��ا ح��ل 
اللجنة  م����ع  م���������ش����اورات  اإج��������راء 
موعد  ل���ت���ح���دي���د  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
لالنتخابات يف اأقرب وقت ممكن.

التلفزيون  بثها  كلمة  يف  وق��ال��ت 
اإن م��ع��ار���ش��ة احل��ك��وم��ة م��ن قبل 
جم����م����وع����ات ك����ث����رية جت���ع���ل من 
لل�شعب  ال�شلطة  اإع����ادة  الأف�����ش��ل 
يف  ال��ق��رار،  ل��ه  ليكون  التايلندي 
تايلند  اأج��ل  وقت قال حزبها من 

النتخابات  يف  ���ش��ت��رت���ش��ح  اإن���ه���ا 
املرتقبة.

�شيناوات  طالبت  املعار�شة  وكانت 
ب���ح���ل ال������ربمل������ان، م���ع���ت���ربة ذل���ك 
الأزمة  حل  نحو  الأوىل  اخلطوة 

ال�شيا�شية بالبالد.
الدميقراطي  وق��ال زعيم احل��زب 
اإن  اأبي�شيت ويت�شا ت�شيوا  املعار�س 
اأمام  الطريق  ميهد  ال��ربمل��ان  حل 
�شاأنه  انتخابات عامة ومن  اإجراء 

اجلربا يوؤكد عزمه زيارة مو�شكو 
•• الكويت-اأ ف ب:

اكد رئي�س الئتالف الوطني ال�شوري املعار�س احمد 
تلبية  وع��زم��ه  مو�شكو  ل��زي��ارة  دع���وة  تلقيه  اجل��رب��ا 
مع  لي�شت  م�شلحتهم  ب��ان  ال��رو���س  لق��ن��اع  ال��دع��وة 
النظام ، وذلك يف مقابلة مع وكالة النباء الكويتية. 
وزير  م��ن  دع���وة  تلقيه  ت�شريحاته  يف  اجل��رب��ا  واك���د 
من  ت�شلمها  لف���روف  �شريغي  ال��رو���ش��ي  اخل��ارج��ي��ة 
يوما   20 ح���وايل  منذ  ب��وغ��دان��وف  ميخائيل  نائبه 
الذهاب  اأ�شتطع  ال��دع��وة ومل  ه��ذه  وق��ال قد قبلت   .
رو�شيا  و����ش���اأزور  م�شبقة  مب��واع��ي��د  لن�شغايل  ه��ن��اك 
ال�شعب  م��ع  ت��ك��ون  م�شلحتهم  ب���اأن  ه��ن��اك  لقناعهم 

احلليف  رو�شيا  وتعد   . النظام  م��ع  ولي�س  ال�����ش��وري 
اجلربا  يحدد  ومل  ال�شوري.  للنظام  الب��رز  ال��دويل 
�شتكون  الزيارة  كانت  اذا  وما  مو�شكو  لزيارة  موعدا 
قبل او بعد موؤمتر جنيف 2 املفرت�س عقده يف 22 
اجل��رب��ا جمددا  اك��د  ذل��ك،  الثاين-يناير اىل  ك��ان��ون 
 2 جنيف  م��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة  الئ��ت��الف  ا�شتعداد 
لكن �شمن ثوابت الثورة . وقال يف هذا ال�شياق نحن 
يف الئتالف خالل ال20 يوما الخرية عقدنا جل�شة 
 2 ال��دويل ح��ول جنيف  قدمنا فيها روؤي��ة للمجتمع 
�شمن  ول��ك��ن  للموؤمتر  ح�شورنا  على  وافقنا  واأن��ن��ا 
ث��واب��ت ال��ث��ورة ال�����ش��وري��ة و�شمن ه��ذه ال��روؤي��ة التي 
واكد   . تياراته  بكل  بالجماع  الئتالف  عليها  واف��ق 

الراعية  ال11  ال���دول  ملجموعة  ق��دم  الئ��ت��الف  ان 
عليها  واف��ق  مقدمات  لندن  يف  ال�شورية  للمعار�شة 
املمرات  املقدمات  ه��ذه  راأ���س  وعلى  املجموعة،  وزراء 
الن�شانية التي مل يح�شل اىل الآن اأي تطور ايجابي 
يف فتحها واأعتقد باجناز هذا المر �شيفتح الطريق 
توافقنا  م��ا  وا���ش��اف بح�شب   .  2 اأم���ام جن��اح جنيف 
عليه يف لندن مع ال11 دولة باأن املحادثات يف جنيف 
اىل  توؤدي  بحيث  زمنية  بفرتة  حمدودة  �شتكون   2
رئا�شي  حقيقي  تنفيذي  ج�شم  ذات  انتقالية  حكومة 
وال�شتخبارات  واجلي�س  الم��ن  يف  وا�شعة  ب�شلطات 
والق�شاء ولن يكون لب�شار ال�شد اي دور يف املرحلة 

النتقالية اأو يف امل�شتقبل القريب .

•• دم�صق-اأ ف ب:

ا�شتعادت قوات النظام ال�شوري ال�شيطرة على طريق 
جديدا  تقدما  اح��رازه��ا  بعد  ال���دويل  دم�شق  حم�س 
على الر�س يف منطقة القلمون ال�شرتاتيجية �شمال 
العا�شمة، يف وقت ا�شتبعدت فرن�شا ان يحقق موؤمتر 
الزمة  �شريعة على �شعيد حل  نتائج  املرتقب  جنيف 

ال�شورية.
واف���اد املر�شد ال�����ش��وري حل��ق��وق الن�����ش��ان الث��ن��ني ان 
مدينة  كامل  على  تقريبا  �شيطرت  النظامية  القوات 
جيوب  بع�س  يف  م�شتمرة  ال���ش��ت��ب��اك��ات  وان  ال��ن��ب��ك، 

املقاومة التي يقاتل فيها مقاتلو الكتائب .
ا�شتعادة  من  متكنت  النظامية  القوات  ان  اىل  وا�شار 
ال�شيطرة على طريق حم�س دم�شق الدويل الذي مير 

مبحاذاة النبك، علما ان الطريق لي�شت اآمنة بعد.
لكنه او�شح ان هذه الطريق مل تعد يف املرمى املبا�شر 

للمقاتلني املعار�شني.
يف املقابل، ذكر التلفزيون ال�شوري الر�شمي نقال عن 

�شيطرتها  ب�شطت  اجلي�س  ق��وات  ان  ع�شكري  م�شدر 
�شل�شلة  بعد  دم�شق  ري��ف  يف  النبك  مدينة  كامل  على 
ل��ي��ل ام�����س وما  اآخ��ره��ا  ال��دق��ي��ق��ة ك���ان  م��ن العمليات 
املزارع  يف  الره��اب��ي��ة  التنظيمات  فلول  تالحق  زال��ت 
القريبة  ال�شورية  الوطن  �شحيفة  وقالت   . املحيطة 
مزارع  بتاأمني  قام  ال�شوري  اجلي�س  ان  ال�شلطات  من 
رميا املحيطة بالنبك و�شوًل اإىل دير عطية ما يعني 
اأن الطريق الدويل بات اأي�شا اآمنا ومتوقع اإعادة فتحه 

خالل فرتة ق�شرية وفقاً للمعطيات الع�شكرية .
وتقع بلدات النبك ودير عطية وقارة على خط واحد 
على الطريق ال�شريعة بني حم�س ودم�شق و�شيطرت 
ق����وات ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ق����ارة يف 19 ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين-

دير عطية  املعار�شة من  ثم ط��ردت مقاتلي  نوفمرب، 
التي حت�شنوا فيها بعد ان�شحابهم من قارة وت�شتكمل 
يربود  اىل  لالنتقال  متهيدا  النبك  على  �شيطرتها 
التي تعترب املعقل الخري املح�شن املتبقي للمعار�شة 
ومواقع  ق���رى  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  ال��ق��ل��م��ون،  يف  امل�شلحة 

اخرى �شغرية.

•• روالبندي-اأ ف ب:

الثنني  ت�شاك هيغل  المريكي  الدفاع  وزي��ر  و�شل 
تهدئة  اىل  تهدف  حم��ادث��ات  لج���راء  باك�شتان  اىل 
التوتر الناجم عن غارات الطائرات المريكية بدون 
طيار يف هذا البلد والتطرق اىل دور ا�شالم اباد يف 
افغان�شتان املجاورة. وحطت طائرة هيغل �شباحا يف 
مطار روالبندي ب�شواحي العا�شمة ا�شالم اباد وفق 
قبل  اقلعت  وق��د  ب��ر���س،  فران�س  مرا�شل  م��ا لح��ظ 
المريكي  الوزير  ق�شى  حيث  افغان�شتان  من  ذلك 
يومني. وهذه اول زيارة يقوم بها وزير دفاع امريكي 
ر�شميا  تعترب  التي  باك�شتان  اىل  �شنوات  ارب��ع  منذ 
متقلبة.  بينهما  ال��ع��الق��ات  لكن  وا�شنطن  حليفة 

وتندد ا�شالم اباد بق�شف الطائرات المريكية بدون 
طيار على ارا�شيها وتعتربه انتهاكا ل�شيادتها بينما 
تاأخذ وا�شنطن على باك�شتان عدم بذل ما يكفي من 
ال��ق��واع��د اخللفية  اجل��ه��ود م��ن اج��ل التخل�س م��ن 
ملقاتلي طالبان الفغان وتنظيم القاعدة يف املناطق 
لفغان�شتان.  املحاذية  البالد  غ��رب  �شمال  القبلية 
وخ����الل ه���ذه ال���زي���ارة ي��ت��ب��اح��ث ه��ي��غ��ل م���ع رئي�س 
الوزراء نواز �شريف وقائد اجليو�س اجلرال راحل 
م�شوؤول  واعلن  امريكيني.  م�شوؤولني  وف��ق  �شريف 
امريكي لل�شحافيني قبل الو�شول اىل باك�شتان ان 
ت�شاك هيغل �شي�شكر باك�شتان على دعمها الهام جدا 
يف احلرب على الرهاب . لكنه ا�شاف ان هناك توتر 
ت�شويتها  يريد  هيغل  وان  البلدين  بني  العالقة  يف 

اخلارجية  وزي��ر  ان  وتابع  الثنائي.  التعاون  بتعزيز 
���ش��راك��ت��ن��ا )م���ع باك�شتان(  ت��ع��زي��ز  ي��ري��د  الم��ريك��ي 
املتوا�شل  وا�شنطن  دع��م  وتاكيد  ال��دف��اع  جم��ال  يف 
للجي�س الباك�شتاين. وخالل زيارته اىل افغان�شتان 
ال�شبت والحد التقى ت�شاك هيغل جنودا امريكيني 
ب�شان  تباحث معه  ال���ذي  الف��غ��اين  ال��دف��اع  ووزي���ر 
لنت�شار  اط��ار  يحدد  ال��ذي  المني  الثنائي  التفاق 
ال��ق��وات الم��ريك��ي��ة ع��ل��ى الرا����ش���ي الف��غ��ان��ي��ة بعد 
التوقيع  كرزاي  حميد  الرئي�س  ويرف�س   .2014
على التفاق الذي جرت مفاو�شات �شاقة ب�شاأنه بني 
البلدين، لكن هيغل قال عقب اللقاء ان وزير الدفاع 
با�شم اهلل حممدي اكد يل ان التوقيع على التفاق 

الثنائي المني �شيتم يف مهلة معقولة .

اتفاق لتقا�شم ال�شلطة يف الفلبني
•• مانيال-وكاالت:

لتقا�شم  اتفاقا  الإ�شالمية  الفلبني وجبهة حترير مورو  وقعت حكومة 
بجنوبي  م�شتمرا  ن��زاع��ا  ينهي  نهائي  لت��ف��اق  الطريق  ميهد  ال�شلطة 
على  الت��ف��اق  وين�س  �شخ�س.  األ��ف   150 نحو  مقتل  اإىل  اأدى  ال��ب��الد 
تخلى جبهة مورو عن مطالبها با�شتقالل جزيرة مندناو مقابل تقا�شم 
اإط��ار حكم ذات��ي باملنطقة. وج��اء يف بيان م�شرتك  ال�شلطة وال��رثوة يف 
اأ�شدره اجلانبان يف كوالملبور حيث جرت املفاو�شات اأن اتفاقا لتقا�شم 
ال�شلطة وقع بني احلكومة املركزية وحكومة بانغ�شامورو ، وهي منطقة 
رئي�شة  وقالت  الفلبني.  جنوبي  يف  للم�شلمني  املقرتحة  الذاتي  احلكم 
التفاقية  على  التوقيع  اإن  ديلي�س  تريي�شيتا  احلكومية  ال�شالم  جلنة 
ي�شمن حتقيق حكم ذاتي حقيقي وقابل للحياة يف بانغ�شامورو، وو�شفت 
جتاوزا  الطرفني  اأن  موؤكدة  ج��دا،  �شعبة  كانت  باأنها  املفاو�شات  جولة 

الكثري من العقبات.

هاغل يبحث يف باك�شتان الغارات الأمريكية

قوات النظام توا�شل تقدمها يف القلمون 

جنوب اأفريقيا توؤبن مانديال و70 زعيمًا ي�شيعونه

•• وا�صنطن-وكاالت:

ت���خ�������ش���ى ال��������ولي��������ات امل����ت����ح����دة 
اأمريكيني  ان�����ش��م��ام  الأم��ريك��ي��ة 
نظام  ����ش���د  ����ش���وري���ا  يف  ل���ل���ق���ت���ال 
جماعات  جانب  اإىل  الأ���ش��د  ب�شار 
ب�تنظيم  م���رت���ب���ط���ة  م���ت���ط���رف���ة 
الن�شرة،  ج��ب��ه��ة  م��ث��ل  ال���ق���اع���دة 
حاملني  املقاتلني  ه���وؤلء  وع���ودة 
اأفكاراً متطرفة ، وتنفيذ هجمات 
داخ���ل ال��ب��الد مم��ا ميثل خماطر 

اأمنية كبرية.
وح����������ذر م����ك����ت����ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات 
ال���ف���درايل الأم���ريك���ي اأف ب��ي اآي 
الأم��ريك��ي��ني م��ن الن�����ش��م��ام اإىل 
�شوريا،  يف  امل��ت�����ش��ددي��ن  امل��ق��ات��ل��ني 
كري�شتيان  ���ش��ح��ي��ف��ة  واع���ت���ربت 
اأن  الأم��ريك��ي��ة  مونيتور  �شاين�س 
داف����ع ال��ت��ح��ذي��ر ه���و اخل����وف من 
ان�����ش��م��ام اأم��ريك��ي��ني ل��ل�����ش��راع يف 
���ش��وري��ا، ال����ذي ي��زي��د م��ن فر�س 
اجلماعات  ي����د  ع���ل���ى  ت��ط��رف��ه��م 
التي  بالقاعدة  املرتبطة  املت�شددة 

تقاتل نظام الأ�شد .
وزارة  اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  وع����ل����ى 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ق��ال��ت اإنه 
ع��ن عدد  ت��ق��دي��رات  ل��دي��ه��ا  لي�س 
الأم��ريك��ي��ني ال��ذي��ن ي��ق��ات��ل��ون يف 
م��وؤ���ش�����ش��ة بحثية  ت��ق��در  ����ش���وري���ا، 
الربيطانية  الدفاع  ل��وزارة  تابعة 
ع����دد امل��ق��ات��ل��ني الأم���ريك���ي���ني يف 
على  �شخ�شاً   24 ب��ن��ح��و  ���ش��وري��ا 
جبهة  �شفوف  يف  يقاتلون  الأق��ل 
الن�شرة التي ُقدر عدد عنا�شرها 
مائة  اأ���ش��ل  م��ن  األ���ف���اً   15 بنحو 

ي��ق��ات��ل��ون الأ����ش���د . ووجهت  األ���ف 
لثالثة  ات����ه����ام����ات  ال�����ع�����ام  ه������ذا 
اأمريكيني بالتخطيط للقتال اإىل 
�شوريا،  يف  الن�شرة  جبهة  جانب 
واآخ���ره���م م���واط���ن اأم���ريك���ي من 
با�شط  ي��دع��ى  ب��اك�����ش��ت��اين  اأ����ش���ل 
�شيخ )29 عاماً( يعي�س يف ولية 
نورت كارولينا وجرى اعتقاله يف 
املا�شي  الأول  ن��وف��م��رب-ت�����ش��ري��ن 
اإىل  طريقه  يف  وه��و  رايل  مبطار 
املا�شي  اأبريل-ني�شان  ويف  لبنان. 
الثامنة  يف  اآخ���ر  اأم��ريك��ي  اعتقل 
ع�شر من عمره يف مطار �شيكاغو 

وهو يف طريقه اإىل �شوريا.
الأمن  للجنة  ا�شتماع  جل�شة  ويف 

اأ���ش��ب��ح��ت م��ث��ل اأف��غ��ان�����ش��ت��ان عام 
. ال�شوفياتي  الغزو  بعد   1980

الع�شكرية  ال�شوؤون  باحث  واأرج��ع 
عن  ال���������دف���������اع  م�����وؤ������ش�����������ش�����ة  يف 
الدميقراطيات �شيبا�شتيان غوركا 
املخاوف من ان�شمام الأمريكيني 
غالبية  اأن  اإىل  �شوريا  يف  للقتال 
لي�شوا  الأ�����ش����د  ����ش���د  امل���ق���ات���ل���ني 

علمانيني اأو م�شلمني معتدلني .
مقاتلني  ه����ن����اك  اأن  واأ�������ش������اف 
يف  ي�شرتكون  وه���وؤلء  مت�شددين 
القاعدة  اأفكار  النظر مع  وجهات 
الذين  الأمريكيني  اأن  يعني  مما 
ي�شبحون  هناك  للقتال  يذهبون 
النهاية  ويف  ل��ل��ت��ط��رف  ع��ر���ش��ة 

هذا  ال�����ش��ي��وخ  مبجل�س  ال��داخ��ل��ي 
توما�س  ال�شيناتور  ع��رب  ال�شهر، 
ديل عن هذه املخاوف قائاًل نحن 
الأمريكيني  امل��واط��ن��ني  اأن  نعلم 
الكنديني  ال�����رع�����اي�����ا  وك�����ذل�����ك 
ال�شالح  ح���م���ل���وا  والأوروب�������ي�������ني 
وال�شومال،  وال��ي��م��ن  ���ش��وري��ا  يف 
الأ�شخا�س  ه���وؤلء  اأن  والتهديد 
ديارهم  اإىل  ي����ع����ودوا  اأن  مي��ك��ن 

وينفذون هجمات .
التحقيقات  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  وك����ان 
عرب  قد  كومي  جمي�س  الفدرايل 
يف ت�شريحات �شابقة له عن قلقه 
الأجانب  املقاتلني  م�شاركة  م��ن 
اإنها  وق���ال  وت��دري��ب��ه��م،  �شوريا  يف 

حاملني  اأم����ريك����ا  اإىل  ي����ع����ودون 
املمكن  م����ن  اإره����اب����ي����ة  م�����ه�����ارات 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ���ش��د اأه����داف داخل 

الوليات املتحدة نف�شها .
اىل ذلك، اقدم عنا�شر من الدولة 
ال�شالمية يف العراق وال�شام على 
ب��ائ��ع م����ازوت يف حمافظة  اع����دام 
بعد  �شوريا  غ��رب  �شمال  ادل��ب يف 
ات��ه��ام��ه ب�����ش��ب ال�����ذات الل��ه��ي��ة ، 
ال�شوري  املر�شد  ذك��ر  ما  بح�شب 

حلقوق الن�شان الثنني.
الكرتوين  بريد  املر�شد يف  وق��ال 
اأع���دم���ت ال���دول���ة الإ���ش��الم��ي��ة يف 
الراأ�س  يف  بطلقة  وال�شام  العراق 
بائع  وه��و  ق�شوم،  ابراهيم  اأم�����س، 
ورج��ل غري متزن عقلياً،  م��ازوت 
الإلهية، وذلك  الذات  بتهمة �شب 

بعد يومني من اعتقاله .
جلثة  ������ش�����ورة  امل����ر�����ش����د  ووزع 
ب��دت عليها بو�شوح  وق��د  ال��رج��ل 
اآث������ار ال���دم���اء واط������الق ال���ن���ار يف 
را���ش��ه ويف ح��زي��ران-ي��ون��ي��و، اقدم 
يف  ال�شالمية  الدولة  يف  عنا�شر 
ال��ع��راق وال�����ش��ام على اع���دام فتى 
يف اخلام�شة ع�شرة يدعى حممد 
)�شمال(  ح��ل��ب  م��دي��ن��ة  ق��ط��اع يف 
ب��اط��الق ال��ن��ار عليه اأم����ام اأف���راد 

عائلته .
يف  القاطنون  ال�شوريون  وي�شكو 
الدولة  ع��ل��ي��ه��ا  ت�شيطر  م��ن��اط��ق 
انتهاكاتهم  م����ن  ال����ش���الم���ي���ة 
امل������ت������ك������ررة حل�����ق�����وق الن���������ش����ان 
التي  الع��ت��ب��اط��ي��ة  وال��ت��وق��ي��ف��ات 
يقومون بها وت�شددهم يف تف�شري 

ال�شريعة ال�شالمية وتطبيقها.

مت�سددون يعدم�ن مدنيًا بتهمة �سب الذات الإلهية

وا�شنطن تخ�شى ان�شمام اأمريكيني للقتال يف �شوريا

ال�شجن لأردين قاتل مع الن�شرة يف �شوريا
•• عمان-اأ ف ب:

ا�شدرت حمكمة امن الدولة الردنية الثنني حكما بال�شجن خلم�س �شنوات بحق �شلفي اردين 
�شوري  �شفة لج��ئ  اململكة منتحال  اىل  يعود  ان  قبل  �شوريا  الن�شرة يف  قاتل يف �شفوف جبهة 
بال�شجن  حكما  ا�شدرت  املحكمة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ق�شائي  م�شدر  وقال  العالج.  ليتلقى 
خلم�س �شنوات بحق مقاتل �شلفي اردين كان التحق بجبهة الن�شرة يف �شوريا وقاتل �شد نظام 
من  احلكومة  جتزها  مل  باعمال  القيام  بتهمة  ادي��ن  املحكوم  ان  واو�شح   . الأ�شد  ب�شار  الرئي�س 
�شانها تعكري �شفو العالقات بني اململكة ودولة �شقيقة وتعر�شها لعمال انتقامية على املواطنني 
او الم��وال. وا�شار امل�شدر اىل ان املدان الذي ت�شلل اىل �شوريا لي�شارك يف القتال ا�شيب هناك 
اآذار  يف  فاعتقل  ام��ره  اكت�شف  ان  اىل  �شوري  ان��ه لج��ئ  للعالج مدعيا  الردن  اىل  عائدا  فت�شلل 
بحق  بال�شجن  احكاما  املا�شي  ال�شهر  مطلع  املحكمة  وا�شدرت   . للق�شاء  واحيل  املا�شي  مار�س 
ثالثة جهاديني وطبيب، جميعهم اردنيون، بعد ادانتهم بالت�شلل اىل �شوريا والقتال اىل جانب 

مقاتلي املعار�شة ال�شورية.

•• عوا�صم-وكاالت:

املنتمون  اأفريقيا  جنوب  اأبناء  اأّب��ن  والرتاتيل  باملراثي 
اإىل خمتلف الأعراق والعقائد الزعيم الراحل نيل�شون 
مانديال، الذي اأعلن 70 رئي�س دولة وحكومة حتى الآن 
اأنهم �شيح�شرون اإما مرا�شم تاأبينه اأو جنازته الر�شمية. 
واملعابد  وامل�شاجد  الكنائ�س  يف  امل��واط��ن��ون  جتّمع  فقد 
ليمبوبو  نهر  م��ن  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  يف  البلدية  وجمال�س 
يعتربونه  رج��ال  املاليني  نعى  حيث  ال��ك��اب،  اإقليم  اإىل 
اأبا الأمة ومنارة عاملية للنزاهة وال�شتقامة والت�شالح. 
تويف مانديال اخلمي�س املا�شي عن 95 عاما بعد �شراع 
مع املر�س دام �شهورا، لتودع جنوب اأفريقيا بذلك اأول 
الدميقراطية  اإىل  البالد  قاد  وال��ذي  لها،  اأ�شود  رئي�س 
املتعددة الأعراق منهيا �شيا�شة الف�شل العن�شري. ومنذ 
وفاته تنهال على جنوب اأفريقيا التعازي، وترتكز اأعني 
العامل على منزله يف جوهان�شربغ، حيث ت�شع احل�شود 

الزهور والر�شائل والبالونات.
كني�شة  اأك��رب  وهي  �شويتو  يف  ماندي  رجينا  كني�شة  ويف 
ال�شغار  من  املئات  جتمع  اأفريقيا  جنوب  يف  كاثوليكية 

والكبار لل�شالة من اأجل مانديال وم�شتقبل البالد.
ماديكيزيال  وي��ن��ي  ال�شابقة  مانديال  زوج���ة  وات�شحت 

م���ان���دي���ال ب����ال���������ش����واد، و�����ش����ارك����ت يف 
قدا�س يف �شاحية براين�شتون ب�شمال 

جوهان�شربغ.
كما اأ�شاد رئي�س جنوب اأفريقيا جاكوب 
زوم����ا ب��ال��ق��ي��م ال��ت��ي حت��ل��ى ب��ه��ا اأكرث 
رجال الدولة �شعبية يف البالد. وقال 
بال�شفح،  يوؤمن  ك��ان  مانديال  ناعيا 
و�شفح حتى عمن زجوا به يف ال�شجن 
27 عاما، دافع عن احلرية وت�شدى 
ينعم  اأن  اأراد  الآخ��ري��ن،  يقمعون  ملن 

اجلميع باحلرية .
تاأبني  وكان الأح��د هو بداية برنامج 
ق���دا����ش���ا يف ملعب  ي��ت�����ش��م��ن  ر���ش��م��ي 

الأحد  ي��وم  ر�شمية  وج��ن��ازة  الثالثاء  ي��وم  جوهان�شربغ 
باإقليم  م��ان��دي��ال  راأ�����س  ك��ون��و م�شقط  ق��ري��ة  امل��ق��ب��ل يف 
اأن تكون واح��دة من  الكاب ال�شرقي، والتي من املتوقع 
اجل��ن��ازات ال��ت��ي ت�شهد اأك���رب جتمع ل��زع��م��اء ال��ع��امل يف 
التاريخ احلديث. وقال متحدث با�شم وزارة اخلارجية 
قالوا  وحكومة  دول��ة  رئي�س   59 اإن  اأفريقيا  جنوب  يف 
اأو  ال��ت��اأب��ني  م��را���ش��م  اإم���ا  �شيح�شرون  اإن��ه��م  الآن  ح��ت��ى 
كبري  ع��دد  ح�شور  اأي�����ش��ا  وي��ت��وق��ع  الر�شمية،  اجل��ن��ازة 
الرئي�س  و�شيكون  وامل�شاهري.  امللكية  الأ�شر  اأع�شاء  من 
املتحدة  ل��الأمم  العام  والأم��ني  اأوباما  ب��اراك  الأمريكي 
بان كي مون ورئي�س الوزراء الربيطاين ديفد كامريون 
الثالثاء.  اليوم  التاأبني  مرا�شم  يف  امل�شاركني  بني  من 
ح�شور  اإن  ت�شابان  كولينز  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  وق��ال 
املهلة  ه��ذه  مثل  يف  اأفريقيا  جنوب  اإىل  عامليني  زعماء 
يف  مانديال  للرئي�س  اخلا�شة  املكانة  يعك�س  الق�شرية 

قلوب النا�س باأنحاء املعمورة .
ن�شر  ملانديال،  اأفريقيا  جنوب  �شعب  تبجيل  اإط���ار  ويف 
ر�شام الكاريكاتري الأ�شهر يف البالد زابريو ر�شما لوجه 
مانديال تعلوه ال�شكينة وعيناه مغم�شتان وهو يختفي 
البحر، وح�شد يراقب  الغاربة فوق  الأف��ق كال�شم�س  يف 

يف هلع. 
وقال ت�شابان اإنه �شيك�شف النقاب عن 
متثال جديد ملانديال يف مبنى الحتاد 
دي�شمرب-  16 ي���وم  احل��ك��وم��ة  م��ق��ر 
ك��ان��ون الأول وه���و ي���وم امل�����ش��احل��ة . 
العن�شري،  ال��ف�����ش��ل  ن��ظ��ام  ظ��ل  ويف 
وق���ع���ت يف ذل����ك ال���ي���وم م��ع��رك��ة نهر 
الدم عام 1838 وهزم فيها اأقل من 
البي�س ما  خم�شمائة من الأفريكان 
الزولو،  م��ن  اآلف  ع�شرة  على  يزيد 
يوم  اإىل  ال����ي����وم  ذل�����ك  ا����ش���م  وغ�����ري 
م�شعى  يف   1994 ع��ام  يف  امل�شاحلة 
البي�شاء على  الهيمنة  مل��داواة ج��راح 

مدى ثالثة قرون.
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عربي ودويل
اإيران والقوى الكربى تبحث تطبيق اتفاق جنيفرينزي يفوز يف انتخابات احلزب الدميقراطي باإيطاليا 

•• فيينا-اأ ف ب:

التفاق  تفا�شيل تطبيق  فيينا  الذرية يف  للطاقة  الدولية  والوكالة  ال�شت  الكربى  وال��دول  اي��ران  يبحث خرباء 
حول الربنامج النووي اليراين املوقع يف نهاية ت�شرين الثاين نوفمرب يف جنيف. و�شيعقد اخلرباء اجتماعا يف 
فيينا ي�شتمر يومني �شعيا لتحديد تاريخ لبدء جتميد بع�س نواحي برنامج طهران النووي طبقا ملا تعهدت به 
ايران، و�شبل مراقبته. كما يلتقي مندوبون ايرانيون الربعاء مع خرباء وكالة الطاقة الذرية وحدهم. ويف تطور 
دبلوما�شي هام بني ايران ودول جمموعة 5+1 الوليات املتحدة وال�شني ورو�شيا وفرن�شا وبريطانيا واملانيا تعهدت 
24 ت�شرين الثاين نوفمرب باحلد من انتاج اليورانيوم ال�شعيف التخ�شيب ملدة �شتة ا�شهر وجتميد  طهران يف 
تطوير مواقع فوردو ونطنز واراك، لقاء تخفيف جزئي للعقوبات الغربية املفرو�شة عليها والتي تخنق اقت�شادها. 
كما �شيرتتب على ايران خف�س خمزونها من اليورانيوم املخ�شب باكرث من %20 الذي ميكن حتويله ل�شتخدامه 
لغايات ع�شكرية، وال�شماح لوكالة الطاقة الذرية باجراء عمليات تفتي�س معمقة اكرثللمواقع احل�شا�شة لتخ�شيب 
اليورانيوم، ما يعني تفتي�س موقعي نطنز وفوردو ب�شكل يومي بدل ان تكون الزيارات ا�شبوعية كما هي عليه حاليا، 

والقيام بزيارات ملناجم اليورانيوم وامل�شانع التي تنتج جتهيزات خم�ش�شة للتخ�شيب.

•• روما-اأ ف ب:

يتجه رئي�س بلدية فلورن�شا الو�شطي ماتيو 
ري��ن��زي ن��ح��و حت��ق��ي��ق ف���وز ك��ب��ري ج���دا بعد 
الحد  ج��رت  التي  التمهيدية  النتخابات 
داخ��ل اك��رب اح��زاب الي�شار الي��ط��ايل، على 
الدميوقراطي  احل�����زب  رئ��ي�����س  اع���ل���ن  م���ا 
غوليلمو  ال�شابق  النقابي  وق��ال  بالوكالة. 
امل��وؤق��ت��ة بعد  ال��ن��ت��ائ��ج  اب��ي��ف��اين معلقا ع��ل��ى 
فرز ا�شوات ن�شف مراكز القرتاع يرت�شم 
فوز كبري جدا ملاتيو رينزي و�شيح�شل على 

م���ن احل����زب ال���دمي���وق���راط���ي ح�����ش��ن��ا �شد 
ال�شعبوية املت�شاعدة . واقر جياين كوبرلو 
الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  ح��ل  ال���ذي  ع��ام��ا   52
واعلن  بهزميته  ري��ن��زي  وراء  كبري  ب��ف��ارق 
ليعرب  هاتفيا  الفائز  مبناف�شه  ات�شل  ان��ه 
ه��ام بقدر ما  ام��ام من�شب  له عن متنياته 
هو �شعب . كما نوه كوبرلو ب�شفحة رائعة 
من ال�شيا�شة اليطالية خطها معا نا�شطو 
احل���زب وم��وؤي��دوه ودع���ا اىل احل��ف��اظ على 
وح���دة احل���زب ال��دمي��وق��راط��ي م��وؤك��دا انه 

�شيوا�شل الكفاح من اجل قيم الي�شار .

ق��وي ج��دا ويتحمل  تفوي�س دمي��وق��راط��ي 
م�شوؤولية كربى وبح�شب املعطيات املوؤقتة، 
ف���ان ري��ن��زي ف���از ب��غ��ال��ب��ي��ة ���ش��اح��ق��ة تقارب 
اقبال  ت�شجيل  مع  ال���ش��وات  من   70%

كبري حلواىل ثالثة ماليني ناخب.
و�شارع رئي�س الوزراء انريكو ليتا من قيادة 
رينزي  تهنئة  اىل  ال��دمي��وق��راط��ي  احل���زب 
مبديا امله يف التعامل مع الرئي�س اجلديد 
للحزب الدميوقراطي يف روح تعاون �شتكون 
مثمرة ومفيدة للبلد ولو�شط الي�شار ونوه 
جتعل  انها  معتربا  القوية  امل�شاركة  بن�شبة 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

احل��������زب ال��������ذي ب����ل����غ امل�����ائ�����ة من 
ع��م��ره وق���اد ال��ك��ف��اح ���ش��د الف�شل 
اأو�شل  ال���ذي  ال��ع��ن�����ش��ري، احل���زب 
رئا�شة  اإىل  م���ان���دي���ال  ن��ي��ل�����ش��ون 
ت�شعة ع�شر  ق��ب��ل  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
عاما ، احل��زب ال��ذي منذ 1994 
زعيمه  ف��ق��د  ب��ال�����ش��ل��ط��ة،  يحتفظ 
ت��وق��ي��ت فبعد  اأ�����ش����واأ  وم��ل��ه��م��ه يف 
اأق�����ّل م���ن ع���ام ���ش��ي��خ��و���س معركة 
حزب  ان��ه  الرئا�شية..  النتخابات 
الذي  الأف��ري��ق��ي  الوطني  امل��وؤمت��ر 
ي��ع��رب يف الآون������ة الأخ������رية اأج����واء 

�شديدة ال�شطراب.
ال��ع��ا���ش��ر م��ن م��اي��و امل��ا���ش��ي، خ�شر 
مقال  يف   : تاريخيا  ناخبا  احل��زب 
ن�شر يف �شحيفة ميل اأند غارديان 
الكني�شة  اأ���ش��اق��ف��ة  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن   ،
الأجنليكانية واحلا�شل على جائزة 
انه  توتو،  ديزموند  لل�شالم  نوبل 
للموؤمتر  م�����ش��ت��ق��ب��ال  ي�����ش��ّوت  ل���ن 
لقد  واأو���ش��ح  الأفريقية.  الوطني 
���ش��وت ك���ل ه���ذه ال�����ش��ن��وات حلزب 
ولكن   ، الإفريقي  الوطني  املوؤمتر 
لالأ�شف مل يعد باإمكاين الت�شويت 
ل�شاحلهم بالنظر اإىل احلالة التي 
و�شلت اإليها الأمور ، مغلقا الباب 
 ، بعنف، ليتبعه بعد فرتة ق�شرية 

اآخرون.
ال�����راب�����ع ع�������ش���ر م����ن م����اي����و، ج���اء 
اجلناح  يف  امل��ح��ارب��ني  ق��دم��اء  دور 
املوؤمتر  حل��زب  ال�شابق  الع�شكري 
وي  )اومكونتو  الإفريقي  الوطني 
حزب  ت�شكيل  ليعلنوا   ، ���ش��ي��زوي( 

امل��ت�����ش��اع��د م��ن��ذ ال���ع���ام امل��ا���ش��ي يف 
املناجم وامل��زارع يف بلد ُي�شّجل فيه 
واأرقام  م��ع��ّدلت  والبطالة  الفقر 

قيا�شية.
ويعترب املراقبون اأّن اإعادة انتخاب 
املثري  ل��ل��ب��الد  ال��رئ��ي�����س احل�����ايل 
راأ�س  زوم��ا، على  ، جاكوب  للجدل 
زاد   ، املا�شي  دي�شمرب  ، يف  احل��زب 

الأمر تعقيدا .
املن�شقني  ل���ه���وؤلء  ه��ل  وال�������ش���وؤال: 
م�����ش��ت��ق��ب��ل اأف�����ش��ل م���ن حم����اولت 
الن�شقاق ال�شابقة التي عا�شها هذا 

احلزب التاريخي ؟
حزب  مبناف�شة  الأم���ر  تعلق  كلما 
يتبادر  الإفريقي،  الوطني  املوؤمتر 

جديد يدعى جنوب اأفريقيا اأّول ، 
حزب يطرح على اجلماهري بديال 
املوؤمتر  حل��زب  بامل�شداقية  يتمتع 
الوطني الإفريقي ، الذي يتهمونه 
من  واخُتطف  الطريق،  �شّل  باأّنه 
اخلارجّية  ال�����رثوة  م��ظ��اه��ر  ق��ب��ل 
ارتباطات  لها  نخبة  على  امل��وّزع��ة 
الأغلبية  تقبع  حني  يف   ، �شيا�شية 

يف الفقر .
يونيو،  م���ن  وال���ع�������ش���رون  ال���ث���اين 
للميز  املناه�شة  ال�شابقة  املنا�شلة 
رامفيلي،  م��ام��ف��ي��ال  ال��ع��ن�����ش��ري 
التي اأ�شبحت �شّيدة اأعمال، اأ�ّش�شت 
ب���دوره���ا ح��زب��ا م��ع��ار���ش��ا ج��دي��دا ، 
لنبني جنوب اإفريقيا ملواجهة هذه 

والبنوك  املناجم  تاأميم  اإىل  تدعو 
وال�شتيالء على الأرا�شي الزراعية 
البي�س  املزارعني  اإىل  تنتمي  التي 

الكبار دون تعوي�س.
بعد  م����ا  اأّن  م����راق����ب����ون،  وي�������رى 
اخل���الف���ات الإي���دي���ول���وج���ي���ة، فان 
ك���ل ال���ذي���ن اأع��ل��ن��وا ط��الق��ه��م من 
الإفريقي،  الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زب 
يجمعون على نف�س الت�شخي�س: اإّن 
احلزب العجوز فّجرته األغام ف�شاد 
واملح�شوبية،  احل��اك��م��ة،  ال��ن��خ��ب��ة 
خان  لقد  الداخلية..  وال�شراعات 
ال�شنوات  ط��ي��ل��ة  ب��اح��ت��ك��اك��ه  ق��ي��م��ه 
حا�ّشة  وف��ق��د  بال�شلطة،  الأخ����رية 
الجتماعي  ل��ل��غ�����ش��ب  الإن�������ش���ات 

و  اقت�شادنا  ُت��دّم��ر  التي  احلكومة 
جمتمعنا .

ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر م���ن اأك��ت��وب��ر ، كان 
يوليو�س  ال�شعبوي  و  ال��رادي��ك��ايل 
لرابطة  ال�شابق  الرئي�س   ، ماليما 
الوطني  امل�����وؤمت�����ر  ح�����زب  ����ش���ب���اب 
الإفريقي، والذي ُطرد من احلزب 
لعدم الن�شباط يف اأبريل 2012، 
���ش��اح��ب ال�����ش��رب��ة ال��ق��ا���ش��ي��ة، من 
املعار�شة،  اإىل  ان�����ش��م��ام��ه  خ���الل 
التي   ، ال�شيا�شية  حركته  موؤ�ّش�شا 
احلرية  مقاتلو  ا�شم  عليها  اأط��ل��ق 

القت�شادية .
جمموعته  خطط  ماليما  واأع��ل��ن 
ق��ائ��ال اإّن���ه���ا ح��رك��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ، 

ملهمه غاب يف توقيت �شّيء..حزب مانديال فري�شة لل�شراعات الداخلّية..!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ال�شيا�شية  الأزم�����ة  ا���ش��ت��م��رار  ب��ني 
وت�����داع�����ي�����ات�����ه�����ا الق����ت���������ش����ادي����ة 
والجتماعية اخلانقة والتهديدات 
يحب�س  امل���ت�������ش���اع���دة  الإره����اب����ي����ة 
انتظار  يف  اأن��ف��ا���ش��ه��م  ال��ت��ون�����ش��ي��ون 
الوطني  احل��وار  يف  احل�شم  موعد 
ويف الأمل بان متّر احتفالت راأ�س 

ال�شنة الإدارية ب�شالم.
يف الأثناء ي�شتمر اجلدل ال�شيا�شي 
ع���ن ب��ع��د، وخ�����ارج ط���اول���ة احل���وار 
ال�شيا�شيني،  الفرقاء  بني  الوطني 
التهامات  من  مزيدا  معه  حامال 
املقرتحات  م��ن  وب��ع�����ش��ا  امل��ت��ب��ادل��ة 

التي قد ل ترى الّنور اأبدا.
ويف هذا ال�شياق، وجه الباجي قايد 
تون�س  ن��داء  حركة  زعيم  ال�شب�شي 
واملت�شدر لكل ا�شتطالعات الراأي، 
 23 اإىل منظومة  لذعة  انتقادات 
اأكتوبر2011 احلاكمة، واعتربها 
الأول  وامل�شوؤول  امل�شكل  من  ج��زءا 
القت�شادية  الأو����ش���اع  ت���ردي  ع��ن 
والأم��ن��ي��ة، م�شيفا  والج��ت��م��اع��ي��ة 
ان���ه مت خ���رق ال��ق��ان��ون م��ن��ذ اليوم 
الأول من انطالق اأ�شغال املنظومة 
التي  للوظائف  تنكرها  من خالل 

بعثت من اأجلها.

جمل�س اأعلى للدولة
ال���ب���اج���ي يف ح�����وار على  واأو�����ش����ح 
الأحد،  م�شاء  خا�شة  تون�شية  قناة 
الإفال�س  ح��اف��ة  ع��ل��ى  ت��ون�����س  اأّن 
امليادين  ج��م��ي��ع  يف  ت���اأخ���ره���ا  ب��ع��د 
اندثار  يف  ت�شبب  مما  والقطاعات 
ات�شاع  م��ق��اب��ل  ال��و���ش��ط��ى  ال��ط��ب��ق��ة 
احلالة  معلقا:  الفقرية،  الطبقة 
فا�شدة واملجل�س التاأ�شي�شي ورئي�س 
م�شوؤولون  واحلكومة  اجلمهورية 

عن ذلك .
الوطني  احل��وار  ال�شب�شي  وو�شف 
ب���اأن���ه م���ب���ادرة ط��ي��ب��ة، ل��ك��ن��ه انتقد 
العرتا�شات  نتيجة  اأم����ده  ط���ول 
املتكررة على ال�شخ�شيات املر�شحة 
موؤكدا  املقبلة،  احلكومة  لرئا�شة 
�شخ�شية  اأي��ة  يقرتح  مل  حزبه  اأّن 

ومل يعرت�س على اأّي مر�شح.
تون�س،  ن��داء  حركة  رئي�س  وك�شف 
حركة  مر�شح  امل�شتريي  احمد  اأّن 
النه�شة هو قريبه و�شديقه وا�شفا 
قائال:  ال���ف���ذة،  بال�شخ�شية  اإي����اه 
معي  ا�شتغلوا  الأرب��ع��ة  املر�شحون 
�شخ�س  هناك  جيدا...و  واأعرفهم 
وهو  الأح���زاب  ن��ال موافقة جميع 
عبد الكرمي الزبيدي)وزير الدفاع 
ال�شابق( اإل اأّن الرئي�س اعرت�س...
وم�شطفى النابلي اأي�شا ل ينق�شه 

�شيء .
تون�س  ن���داء  رئي�س ح��زب  واق���رتح 
ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي، اإح����داث 
التوافق  اأعلى للدولة بعد  جمل�س 
اجلديد  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ع���ل���ى 
ليكون هيكال �شياديا ومتكينه من 
ال�شب�شي  ودع��ا  وا�شعة  �شالحيات 
الرباعي الراعي للحوار باأن يكون 

طرفا يف احلوار ل و�شيطا فقط.
الوطني  اإن احل��وار  ال�شب�شي  وقال 
بحلول  املطاف  نهاية  اإىل  �شي�شل 
دي�شمرب   14 ي���وم  ن��ه��ار  منت�شف 
اإي���ج���اد ح��ل �شامل  واأن����ه ي��اأم��ل يف 
ي�����ش��ك��ل ف��ي��ه الت���ف���اق ع��ل��ى رئي�س 
ميكن  اأوىل  خ����ط����وة  احل����ك����وم����ة 

الو�شول اإليها قبل 14 دي�شمرب.
اأن������ه طالب  ال�����ش��ب�����ش��ي  واأ������ش�����اف 
توافقات  م�����رور  ب���ع���دم  ال���رب���اع���ي 
التاأ�شي�شي  يف  ال���وط���ن���ي  احل������وار 
ل  حتى  اجلمهورية  رئي�س  ول��دى 
احلوار  ع��ن  يتمخ�س  م��ا  يجه�شا 

الوطني، وفق تقديره.
وجود  ح����واره  يف  ال�شب�شي  ون��ف��ى 
ما  واأن  النه�شة  حركة  مع  �شفقة 
اعتبار  ح��وارات على  يوجد جمرد 
يف  اأ�شا�شي  عن�شر  هي  النه�شة  اأن 

احلوار.

م�ا�سفات رئي�س احلك�مة
يتمتع  اأن  ال����ب����اج����ي  وا������ش�����رتط 
بالكفاءة  املقبلة  احلكومة  رئي�س 
العام،  ال�����ش��اأن  اإدارة  يف  وال��ت��ج��رب��ة 
موؤكدا على �شرورة اأن يكون رئي�س 
احلكومة القادمة قد �شبق ومار�س 
احلكم ومتكّون ول يتعلم احلالقة 
يف روؤو�س اليتامى ، ح�شب تعبريه.

ال�شب�شي يجب  الباجي قايد  وقال 
اأن  القادمة  احلكومة  رئي�س  على 
البالد من  يكون متمّر�شا لإخ��راج 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأزم����ة 

والأمنية .
واأبرز رئي�س نداء تون�س اأّن التفاق 

 ، امل��وؤق��ت(  الرئي�س  املوؤمتر )ح��زب 
اأجندا  بخدمة  الوطني  للرباعي 
�شيا�شي  ط���رف  ل�����ش��ال��ح  �شيا�شية 
م���ع���نّي، داع���ي���ة ه����ذا احل�����زب اإىل 
حللحلة  ج����دّي����ة  ح���ل���ول  اق�������رتاح 
توجيه  ب�����دل  ال����راه����ن����ة  الأزم���������ة 

التهامات الباطلة ح�شب قولها .
يف حني اعترب الأمني العام حلزب 
الجتماعي  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�����ش��ار 
رئي�س  اختيار  اإّن  اإب��راه��ي��م،  اأحمد 
احل���ك���وم���ة امل��ق��ب��ل��ة ا����ش���ط���دم مبا 
من  واإّن   ، ال��ف��ي��ت��و  ح����ق  اأ����ش���م���اه 
لهم  اأن  يعتربون  حاليا  يحكمون 

الكلمة الف�شل يف هذا الختيار.
اإب��راه��ي��م اإىل �شرورة  اأح��م��د  ودع��ا 
عمل  واأدوات  م��ق��اي��ي�����س  ���ش��ب��ط 
احلكومة  رئي�س  لختيار  ج��دي��دة 
القادمة وتو�شيح برنامج عمل كل 
القت�شادي  امل�شتوى  على  مر�ّشح 

والأمني.

تهديدات اإرهابية
ال�شيا�شي  اجل���دل  ا���ش��ت��م��رار  وم���ع 
الذي ل يرتّدد التون�شيون بو�شفه 
بالعقيم ، ماانفكت امل�شادر الأمنية 
تهديدات  وج���ود  ت��وؤك��د  التون�شية 
اإرهابية �شبق ان حتدث عنها لطفي 
بن جدو، وزير الداخلية التون�شية، 
والتي قد ت�شتهدف مناطق تون�س 
و�شو�شة،  واحل��م��ام��ات،  العا�شمة، 
وامل���ه���دي���ة، وج���زي���رة ج���رب���ة، وهي 
ال�شياحية  ال����وج����ه����ات  اأف���������ش����ل 
التون�شية وذلك مبنا�شبة احتفالت 

راأ�س ال�شنة الإدارية
تكون  اأن  امل�����ش��ادر  ه���ذه  ورج���ّح���ت 
موجهة  جدية  الأك��رث  التهديدات 
للمنطقة ال�شياحية بجربة لقربها 
من اأماكن التوتر واحلدود الليبية، 
11دي�شمرب  ي���وم  اأن  ذك����رت  ك��م��ا 
اجل�������اري وال���ن�������ش���ف ال����ث����اين من 
ال�شهر احلايل، مّثل موعداً لبداية 

تنفيذ تلك التهديدات. 
واأ�شارت اإىل اأن اإطالق التهديدات 
اإرهابية  ل��ع��م��ل��ي��ات  ال����رتوي����ج  اأو 
حمتملة يف تون�س ياأتي اأي�شاً �شمن 
الإرهابيون  يقودها  نف�شية  ح��رب 
يف حماولة ل�شل القطاع ال�شياحي 
ال�شعبة  للعملة  الأ�شا�شي  امل�شدر 

يف تون�س.
ال��داخ��ل��ي��ة لطفي بن  وق���ال وزي���ر 
جدو اأم�س انه مت ال�شتعداد جيدا 
بع�س  ب��خ�����ش��و���س  ل���ل���ت���ه���دي���دات 
العمليات الإرهابية يف راأ�س ال�شنة 
واأك����د ب��ن ج���دو ان���ه وق���ع ت�شخيم 
حد  اإىل  ال�����ش��اأن  ب��ه��ذا  ت�شريحاته 
لل�شياحة  مهددة  البع�س  اعتربها 

يف تون�س.
العروي  علي  حممد  اأم�س  واأع��ل��ن 
الداخلية  ل��وزارة  الر�شمي  الناطق 
يوم  مت���ك���ن���وا  الأم�������ن  اأع��������وان  اأن 
اخلمي�س املا�شي من اإلقاء القب�س 
ع��ل��ى خ��ل��ي��ة اإره��اب��ي��ة م��ت��ك��ون��ة من 
اإعادة  ي��ن��وون  ك��ان��وا  اأ���ش��خ��ا���س   6
���ش��ي��ن��اري��و م��ا ج��د يف ج��ه��ة �شو�شة 
حاول  عندما  �شهر  من  اأك��رث  منذ 
احد  ن��ف�����ش��ه يف  ت��ف��ج��ري  ���ش��خ�����س 

النزل.
واأفاد الناطق با�شم وزارة الداخلية، 
اأن���ه مت اإح��ال��ة اأف����راد ه��ذه اخللية 
ع��ل��ى ال��ق�����ش��اء ك��م��ا اأ�����ش����ار كذلك 
�شخ�س  على  القب�س  مت  اأن���ه  اإىل 
�شخ�شيات  ر�����ش����د  ب�������ش���دد  ك������ان 
ال�شمالية  ال�شاحية  يف  �شيا�شية 
ل��ل��ع��ا���ش��م��ة ت���ون�������س. ك���م���ا ذك����رت 
م�شادر مقربة من �شفارة الوليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ب��اجل��زائ��ر، يف 
ت�����ش��ري��ح لإذاع�����ة م��وزاي��ي��ك. اأف. 
م�شالح  اأن  اخلا�شة  التون�شية  اأم 
الأمن التون�شية جنحت يف اإحباط 
خمطط اإرهابي ل�شتهداف �شفارة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف 

تون�س.
مع  التحقيق  اأن  امل�����ش��در  واأو���ش��ح 
املقبو�س  الإره���اب���ي���ني  م���ن  ع����دد 
ع��ل��ي��ه��م، ك�����ش��ف ع���ن خم��ط��ط كان 
الأمريكية  ال�������ش���ف���ارة  ي�����ش��ت��ه��دف 
قيادات  ط����رف  م���ن  حت�����ش��ريه  مت 
اإرهابية متواجدة يف ليبيا، و تابع 
انه مت اإلقاء القب�س على العنا�شر 
بجمع  تكليفها  مت  التي  الإرهابية 
بخ�شو�س  وامل��ع��ط��ي��ات  امل��ع��ل��وم��ات 
حت����رك����ات ق�������وات الأم��������ن ب���ج���وار 
ال�����ش��ف��ارة، و ع����دد احل���را����س على 
اأي�شا  و  امل���ق���ر  حم��ي��ط  م�����ش��ت��وى 
اأن  امل�����داخ�����ل وامل������خ������ارج، م�������ربزا 
عمليات البحث عن باقي العنا�شر 
معلومات  ورود  رغ���م  م��ت��وا���ش��ل��ة، 
ت��ف��ي��د ب���ف���راره���ا ن���ح���و الأرا�����ش����ي 

الليبية. 

على رئي�س احلكومة هو جزء من 
م�شتنكرا  كله،  احل��ل  ولي�س  احل��ل 
املجل�س  م�����ه�����ام  يف  ال���ت���م���ط���ي���ط 
ح�شل  ل��و  ان��ه  م��وؤك��دا  التاأ�شي�شي، 
هذا يف اأي بلد اآخر حلوكم اأ�شحابه 
على  ال�شلطة  على  ال�شطو  بتهمة 
املوؤمتر  حد قوله، كما حّمل حزب 
ف�شل  م�شوؤولية  امل��رزوق��ي(  )ح��زب 

احلوار.
الوطني  احل���وار  اأّن  الباجي  واأك���د 
و�شل لآخر املطاف، مبينا اأن احلل 
يكمن يف احلوار مع كل الأطراف، 
اأّن الأمل موجود  اإىل  لفتا النظر 
واحل����ل م���وج���ود وي�����ش��ت��وج��ب عدة 
م��ق��ت�����ش��ي��ات اأه����م����ه����ا ت����ن����ازل كل 
ان��ه ل  ال�شب�شي  الأط����راف و���ش��رح 
ي��ح��ّب��ذ ب��ق��اء ه���ذه احل��ك��وم��ة لكنه 
ت��اأي��ي��ده��ا يف ح��رب��ه��ا على  اإىل  دع���ا 

الإرهاب .

حّل �سامل
اأنه  واأكد رئي�س حركة نداء تون�س 
اأكتوبر   23 م��ن��ظ��وم��ة  رح��ي��ل  م��ع 
ب��ال��ف��ا���ش��ل��ة، موؤكدا  ال��ت��ي و���ش��ف��ه��ا 

ال��ذي جّربته  يف مثل ه��ذا املقرتح 
اجلزائر يف فرتة ما وذلك لتجنب 
وبالرئي�س  بالتاأ�شي�شي  ال�شطدام 
يعرت�شا  اأن  ال��ل��ذان ميكن  امل��وؤق��ت 
لي�شبح  احل������وار  ت���واف���ق���ات  ع��ل��ى 
دوره��م��ا ث��ان��وي��ا وي��ت��ح��ّول املجل�س 

اإىل مركز لل�شلطة.

اأ�سماء جديدة
الثنني،  اأم�س  انطلقت  وق��د  ه��ذا، 
اأوىل اجلل�شات الت�شاورية للرباعي 
ال�����راع�����ي ل���ل���ح���وار ال���وط���ن���ي مع 
اأنباء  و���ش��ط  ال�شيا�شية  الأح�����زاب 
اأ�شماء جديدة لرئا�شة  عن اقرتاح 
حتا�شيا  عنها  يعلن  مل  احل��ك��وم��ة 

للت�شوي�س عليها.
اأكدت  ال��ت�����ش��ري��ب��ات،  بع�س  اأّن  اإّل 
والأعمال  الق��ت�����ش��اد  دخ���وَل رج��ل 
ل�شركة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  وال��رئ��ي�����س 
ت��ون�����ش��ي��ة خ��ا���ش��ة حُممد  ط�����ريان 
ملن�شّب  ال��رت���ش��ح  ���ش��ب��اق  ف��ري��خ��ة 

رئا�شة احلكومة .
فريخة  ف��اأن  امل�شادر  بع�س  ووف��ق 
يحظى بدعم وثقة عديد الأطراف 

احلوار  ثقافة  توفر  ���ش��رورة  على 
وث��ق��اف��ة ال��ت��واف��ق م��ع م��ا يقت�شيه 
ذلك من تنازلت متبادلة تي�شريا 
للحل. وهو ما مل يقع نتيجة مل�شك 
كل طرف براأيه. واأ�شاف باأن نداء 
يقبل  وان��ه  اح��دا  ير�شح  تون�س مل 
نتائج احلوار ويقبل راأي الأغلبية.
واأ�شاف باأن احلل ال�شامل يقت�شي 
اإيجاد حّل لدور املجل�س التاأ�شي�شي 
موؤكدا اأن حزبه اأر�شل بر�شالة اإىل 
بالرتاجع  ف��ي��ه��ا  ط��ال��ب  ال��رب��اع��ي 
ع��ن ت��ن��ق��ي��ح��ات ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي )وهو 
الت��ف��اق على  اإىل  اإ���ش��اف��ة  مّت(  م��ا 
ال��ت��واف��ق��ات داخ���ل ف�شاء  ت��ك��ون  اأن 
للمجل�س  ملزمة  الوطني  احل��وار 
حتى  املوؤقت  وللرئي�س  التاأ�شي�شي 
ل يجه�شا ما يتمّخ�س عن احلوار 

الوطني.
جمل�س  ت�شكيل  اإن  ال�شب�شي  وق��ال 
مقبول  ح��ال  ي�شّكل  للدولة  اأع��ل��ى 
لأنه ميلك النفوذ لت�شيري الدولة، 
للحوار  ال���راع���ي  ال��رب��اع��ي  داع���ي���ا 
ط��رف��ا يف  ي��ك��ون  اأن  اإىل  ال��وط��ن��ي 
البقية  م��ع  ينظر  اأن  واىل  احل���وار 

ع��ن م��و���ش��وع امل�������ش���اورات يف اإط���ار 
املنهجية  اأّن  اإىل  اإ�شافة  اجلبهات، 
ك��ل ما  م��ع  ال��ق��ط��ع  ع��ل��ى  �شتعتمد 
امل�شاورات  تعطيل  يف  �شببا  ���ش��ّك��ل 
و�شيدعو  ال�����ش��اب��ق��ة،  اجل�����ولت  يف 
اإىل  ال�شيا�شية  الأط���راف  الرباعي 
ال��ت��ك��ت��م خ��ا���ش��ة يف جمال  م���زي���د 

املقرتحات.
الهيئة  رئ��ي�����س  اأك�����د  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
اجلمهوري  ل��ل��ح��زب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
تر�شيح  ال�������ش���اب���ي،  جن��ي��ب  اح���م���د 
احلكومة  لرئا�شة  ج��دي��دة  اأ���ش��م��اء 

راف�شا الإف�شاح عنها.

الأحزاب يف قف�س التهام
التون�شية  ال��راب��ط��ة  رئ��ي�����س  وق���ال 
ل����ل����دف����اع ع�����ن ح����ق����وق الإن���������ش����ان 
بن  ال�شتار  عبد  ال��رب��اع��ي  وع�شو 
التوافق  ي��ت��م  مل  اإن  ان���ه  م��و���ش��ى، 
على مر�شح لرئا�شة احلكومة قبل 
14 دي�شمرب �شيتم الك�شف عن كل 
الأطراف والأ�شخا�س امل�شاهمة يف 

ف�شل احلوار.
اأرباب  رئي�شة  حّملت  جهتها،  م��ن 

امل�شوؤولية  بو�شماوي،  وداد  العمل 
يف تعطل احلوار الوطني لالأحزاب 
ال�شيا�شية التي قالت، اإن لكل منها 
ح�شابات من خالل ت�شبثها مبر�شح 
احلكومة  رئ���ا����ش���ة  مل��ن�����ش��ب  م��ع��ني 

اجلديد.
اأن���ه رغم  ب��و���ش��م��اوي  واأك����دت وداد 
املعار�شة عن  اأح��زاب  بع�س  تعبري 
ث��ق��ت��ه��ا يف ال��رب��اع��ي ال��وط��ن��ي من 
�شخ�شية  لختيار  تفوي�شه  خالل 
اجلديدة  احلكومة  رئا�شة  تتوىل 
والتكتل  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��زب��ي  اأن  اإّل 
ال���رب���اع���ي لهذه  ت��ف��وي�����س  رف�����ش��ا 
الأمور  تعقيد  اإىل  اأدى  م��ا  املهمة 

ح�شب قولها.
اأن دور  ع��ل��ى  ب��و���ش��م��اوي  و����ش���ددت 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي 
هو اإيجاد الإطار الأمثل لالأطراف 
وجهات  تقريب  بهدف  ال�شيا�شية 
اأي  اق���رتاح  دون  وال��ت��واف��ق  النظر 
احلكومة  رئا�شة  لتويل  �شخ�شية 

املقبلة.
وانتقدت وداد بو�شماوي التهامات 
حلزب  ال��ع��ام  الأم���ني  وجهها  التي 

عرفت  �شخ�شية  اأن���ه  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وابتعادها  وح��ي��اده��ا  با�شتقاللها 
عن كل التجاذبات ال�شيا�شية التي 

متّر بها تون�س.
حممد  اأن  اإىل  امل�������ش���ادر  وت�����ش��ري 
فريخة يرت�شح بربنامج اقت�شادي 
اإىل  الو�شول  اإىل  يهدف  متكامل 
القت�شادي  الو�شع  لإن��ق��اذ  اآل��ي��ات 

ب�شفة عاجلة.
اأ���ش��ار الأم����ني ال��ع��ام امل�شاعد  وق���د 
ال��ت��ون�����ش��ي لل�شغل  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
�شري  اإىل  �شمنيا  املباركي،  بوعلي 
ال����رب����اع����ي ن���ح���و ال����ش���ت���غ���ن���اء عن 
لتويل  طرحها  وقع  التي  الأ�شماء 
رئ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة و���ش��ي��ط��ل��ب من 
الأحزاب طرح اأ�شماء اأخرى، قائال 
الذي تبحث عنه تون�س  الع�شفور 

مل جنده يف الأ�شماء املقرتحة .
اأّن  امل����ب����ارك����ي،  ب����و ع���ل���ي  واأو������ش�����ح 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي 
���ش��ي��ع��ت��م��د م��ن��ه��ج��ي��ة ج����دي����دة يف 
اأولها   ، الأح��������زاب  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي 
العامني  الأم�����ن�����اء  م����ع  الل���ت���ق���اء 
لالأحزاب كل على حدا، وال�شتغناء 

اأطلق النار على منظ�مة احلكم القائمة

ال�شب�شي يقرتح اإحداث جمل�س اأعلى للدولة يف تون�س..!
الأمن الت�ن�سي يحبط خمطط اإرهابي ل�ستهداف ال�سفارة الأمريكية

الباجي يف ن�شرة الرباعي مع فارق يف التكتيك

جاكوب زوما رئي�شا حلزب املوؤمتر الوطني الفريقي

الباجي واملقرتح اجلديد

ملوؤمتر  امل���ّرة  التجربة  ال��ذه��ن  اإىل 
الرئي�س  اأ����ّش�������ش���ه  ال�����ذي  ال�����ش��ع��ب 
ال�����ش��اب��ق ث��اب��و م��ب��ي��ك��ي وال�����ذي مل 
باملائة فقط   7 يح�شل �شوى على 
من الأ�شوات عام 2009، قبل اأن 

يت�شرذم .
ول�����ئ�����ن ك������ان������وا ي�������ه�������ّزون ع���ر����س 
البطريرك اليوم، فان ذلك ل يعني 
اأن هوؤلء املناف�شني اجلدد قادرون 
ان���ت���خ���اب���ات عام  اإزاح����ت����ه يف  ع��ل��ى 
الوطني  املوؤمتر  فحزب   .2014
الإفريقي ل يزال يف قلب الغالبية 
العظمى من �شكان جنوب اإفريقيا، 
وه���و احل��رك��ة ال��ت��ي ح��ررت��ه��م من 
انه  كما  العن�شري  الف�شل  ن��ظ��ام 
النتخابية  اآل��ت��ه  ا�شتخدام  ُيجيد 

الكبرية للبقاء.
التحالف  وح������ده   ، الآن  وح���ت���ى 
معار�س  ح����زب   ، ال���دمي���ق���راط���ي 
اإليه  ُينظر  ولكن  الأع��راق،  متعدد 
على اأنه حركة للبي�س الليرباليني 
، متّكن من الّنيل من احتكار حزب 
للحياة  الإفريقي  الوطني  املوؤمتر 
عام  اإفريقيا،  جنوب  يف  ال�شيا�شية 
الكاب  مقاطعة  بافتكاك   ،2009
ال��غ��رب��ي��ة. ول��ك��ن ق��د ت��ك��ون بداية 

النهاية.
احلزب  ب�شقوط  ت��ق��ول  ال��ت��وّق��ع��ات 
النتخابية  اجل���ول���ة  يف  ال��ع��ج��وز 
القادمة 2019، غري اأّن ديزموند 
توتو ياأمل اأن يتحقق ذلك يف اجل 
اإن   :  )2014 اق��رب)ان��ت��خ��اب��ات 
اإر�شاء  ه��ي  مل��ان��دي��ال  اأف�����ش��ل حتية 
كما   ، وح��ّي��ة  حقيقية  دميقراطية 

يقول ملواطنيه .
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العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الهند  اجلن�شية:  برياتيمال  عبداللطيف 
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  10966 بتاريخ 2013/12/10    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/999 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  حممد عبدالرزاق حممد احمد قناطي اجلن�شية:المارات   وطلب 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل  يف ال�شم التجاري )الرو�سة لتجارة 
امل�اد الغذائية  ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف )18954( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:ناجية 
حممد مبارك عبداهلل القا�شمي 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  10966 بتاريخ 2013/12/10    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/1008 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  غلبان  ح�شن  حممد  را�شد  عبدالعزيز 
على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل   يف ال�شم التجاري )كافترييا الركن 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة  الدم�سقي(  
امللف )59580( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:عبداهلل 
ح�شن علي حن اخلمريي 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  10966 بتاريخ 2013/12/10    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/688 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
فتحي  فريد  ال�شيد:  الم���ارات  اجلن�شية:  العلي  حممد  �شعيد  خمي�س  �شالح 
حمرر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  م�شر  اجلن�شية:  احمد  عبداللطيف 
يت�شمن :ف�شخ عقد �شراكة وت�شفية يف ال�شم التجاري )البيت امللكي ملقاولت 
ال�سيانة العامة/ذ.م.م (  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حتت رقم امللف )46134( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان  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  10966 بتاريخ 2013/12/10    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/994 ك.ع.غ

عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
�شوريا    وطلب  ابراهيم اجل�شنية:  �شوريا رجاء �شبحي  وائل فائق منا�شي اجلن�شية: 
الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل  يف ال�شم التجاري )مقهى الدي�انية 
/ذ.م.م (  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )58384( 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل: �شالح خمي�س �شعيد حممد العلي 
اجلن�شية: المارات فريد فتحي عبداللطيف احمد اجلن�شية: م�شر مبوافقة: ال�شيخ/ 
معلوما  ليكن  الم����ارات    اجلن�شية:  النعيمي  را���ش��د  حميد  ب��ن  نا�شر  ب��ن  عبدالعزيز 
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  10966 بتاريخ 2013/12/10    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
را�شد حممد �شليمان حممد اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ال�شم التجاري )الب�سمة لتنجيد وتركيب 
زينة ال�سيارات ( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف مدينة خورفكان- 
التنمية  دائ���رة  يف   1988/10/25 بتاريخ  ال�����ش��ادر   240964 رق��م  مهنية  رخ�شة 
اجلن�شية:  بكاول  ابراهيم  ال�شالم  ن��ور   / ال�شيدة  اىل  خورفكان.  القت�شادية 
�شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغايل 
ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شان  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدئية   

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/781    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيد/ �شهيل �شاركار �شالح الدين بنغالدي�شي اجلن�شية 
للمقاولت  �شاركار  �شهيل  يف/   %100 البالغة   ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
هندي  �شاين  جوبي  ندميبات  ال�شيد/  اىل  وذل��ك   )613583( رقم  رخ�شة  مبوجب  الفنية 
اجلن�شية مت تغيري ال�شم التجاري وهو كما يلي: ال�شم التجاري ال�شابق: �شهيل �شاركار 
تعديالت   - الفنية  للمقاولت  النعام  دار  اجلديد:  التجاري  ال�شم   - الفنية  للمقاولت 
اخرى. وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتل العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/15  ا�ستئناف تظلم عقاري

حمل  جم��ه��ول   �شجاعي  ا�شغر  علي  -م��ه��دي   1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:  جيلي  تيكيهاهي  تريتاهي  /ج��ني  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  امل�شعبني  القيطي  عبداهلل  مبارك 
لها  بتاريخ 2013/10/9 وحددت  بالدعوى رقم 2013/25 تظلم عقاري 
جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/19 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch1.C.11  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
    اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/3457 مدين جزئي
ام  اىل املدعى عليه:/�شيد حت�شني حيدر زيدي  حيث ان املدعي: بنك 
القيوين الوطني اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكور اعاله 
نعلنكم فيها: بانه قد تاأجلت الدعوى اداريا. وعليه يقت�شي ح�شورك 
الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  الوىل(  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/12/24 يوم  �شباح  من  والن�شف 
اوعدم  احل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي 
ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى 

يف غيابك. حرر يف 2013/11/26
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/928 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ بنعيمى 
كمو�س  - اقام املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س م ع عنوانه: دبي- بردبي-
خالد بن الوليد �شارع خالد بن الوليد- بناية بنك ام القيوين الوطني   الدعوى 
برقم 2013/928 -جتاري جزئي  - عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره  
ام��ام حمكمة  48063 دره��م والفائدة بواقع 2.49دره���م  فانت مكلف باحل�شور 
عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  للنظر يف  وذل��ك   2013 ل�شنة  دي�شمرب  �شهر  30 من  ي��وم  امل��واف��ق   8.30

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/12/05
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/804  ا�ستئناف مدين
امل�شتاأنف �شده/ 1 -كر�شنا برا�شاد نيناين  جمهول  حمل القامة  اىل 
وميثله:  كومباين  ا�شوران�س  ه��وم  امرييكان  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املال  عبداهلل  �شريف  حبيب حممد 
لها  وح��ددت   2013/8/27 بتاريخ  كلي  مدين   2013/125 رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم الربعاء املوافق 2013/12/25 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/695  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1 -اح�شان بن احمد خ�شري 2- هامب�شتيد اآند مايفري 
)للو�شاطة العقارية(   جمهويل  حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /علي حممد 
عبداهلل علي اجلا�شم ب�شفته مالك موؤ�ش�شة هامب�شتيد اند مايفري للو�شاطة 
العقارية وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم   املال قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
2013/8/15 وحددت  بتاريخ  كلي   عقاري   2009/1359 رقم  بالدعوى  ال�شادر 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/1/9 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها 
حال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch1.C.11

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/433  ا�ستئناف عقاري

ان��ك جم��ه��ول   حمل  امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1 -دينا�شتي زرع���وين  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /حم��م��د م��ن��ري ع��ل��ي ومي��ث��ل��ه: حكمت 
بالدعوى  ال�شادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  ف��ي��ا���س     حممود 
رقم 2012/726 عقاري كلي  بتاريخ 2013/4/28 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/1/27 املوافق  الثنني  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1833  جتاري كلي                
ذ.م.م   انف�شتمنت�س ليمتد  ا�شتيت  الوحدة ريل  املدعى عليه/1-  اىل 
العقارية  للو�شاطة   1 �شكا   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
�س.ذ.م.م وميثله: حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي  نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  يف  املنعقدة   املحكمة قررت بجل�شتها  بان 
الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/19 ال�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1034/ 2013 احوال نف�ض م�سلمني                                  
املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  ل��وؤي احللو جمهول حمل  ي��زن  املدعى عليه/1-   اىل 
اق��ام عليك  ق��د  اب��راه��ي��م    ���ش��اره حممد عماد ها�شم وميثله/�شفيع حممد   /
مبوؤخر  عليه  املدعي  وال��زام  لل�شرر  بالطالق  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
وامل�شاريف  والر�شوم  للمدعية  موؤقتة  ونفقة  املتعة  ونفقة  عدة  ونفقة  �شداق 
والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/12/25  ال�شاعة 8.30 
او من ميثلك قانونيا  لذا فانت مكلف باحل�شور   ch1.C.12 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل.  .
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 704/ 2013 جتاري جزئي                                      
قا�شم  ح�شني  حم�شن   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  احلظاء  �شركة  عليهما/1-   املدعى  اىل 
احلظاء جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / البنك التجاري الدويل وميثله: را�شد 
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  بوج�شيم   �شعيد  حممد 
بواقع  القانونية  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره��م   995995 وق���دره  مبلغ  للمدعى  يدفع  ب��ان  عليه 
بامل�شروفات ومقابل  عليه  املدعى  وال��زام   ال�شداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  9% من 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2013/12/25   املحاماة.  وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  اتعاب 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك   ch2.D.19 �س بالقاعة 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2482 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

 مدعي/حممد ابو املن�شور حممد اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  الفنية  للخدمات  التميز  ال�شعار 
للخدمات  التميز  ال�شعار  موؤ�ش�شة  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  الفنية 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 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 

  2013/11/27
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الدعوى رقم   3042و2811و3032و3031و3041 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ
 مدعيني/1-ليتون حممد �شرياج اجلن�شية: بنغالدي�س  2-اونكار �شينغ بانت �شينغ اجلن�شية: 
بهويان  حنيف  بهويان  4-مبارك  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ماجهي  ريبون  3-حممد  الهند 
هايرب  عليه:  مدعي  باك�شتان    اجلن�شية:  خان  ارباب  يون�س  بنغالدي�س 5-حممد  اجلن�شية: 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/12/4  

قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   616 /2013 جت جز- م ت-ب -اأظ

املعروفة  العيد  فا�شل  ميثلها/عبدامللك  ذ.م.م  والزهور  لل�شوكالته  مدعي/بافكا   
امل�شرق  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  والزهار  لل�شوكالته  بافاكا  با�شم  �شابقا 
العربي لالعالم ميثلها عمر �شالح العامري اجلن�شية: المارات     مو�شوع الدعوى: 
مطالبة مالية 4900درهم املطلوب اعالنه/ عمر �شالح عمر قطن العامري اجلن�شية: 
اليمن عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
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  2013/12/5  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3021 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

معمار  عليه:  مدعي  اليمن  اجلن�شية:  الدب  �شعيد  �شالح  مدعي/احمد   
لالبواب والنوافذ اجلن�شية:  المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
املطلوب اعالنه/ معمار لالبواب النوافذ اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
2013/12/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �شباحاً 
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  2013/12/04  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 224/ 2013 عقاري كلي                               
ان  الق��ام��ة مبا  ادام��ب��ريا   جمهول حمل  ن�شرين علي  املدعى عليه/1-   اىل 
املدعي / جكجيت جوري وميثله: حممد علي �شلمان املرزوقي قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعيني حمكم فرد من قبل املحكمة وذلك للف�شل 
يف مو�شوع النزاع ح�شب ما هو وارد بعقد بيع العقار خا�شة فيما يتعلق بالبند 
)5( من هذا العقد. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/2  ال�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/1006 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- �شركة مدينة م�شتقبل لنقل املواد العامة بال�شاحنات 
�شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الثقيلة 
اخلليج واملتو�شط للتاأمني واعادة التاأمني �س م ب وميثله: حكمت حممود 
اأق���ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله والزامكم  ف��ي��ا���س    ق��د 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )703998( درهم اىل طالب التنفيذ او 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�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          اعال ن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2013/443

اىل املدعى عيه: موؤ�ش�شة الزعيم لعمال البالط/المارات
 العنوان: يعلن بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/11/27 قد حكمت عليك هذه 
اكرم    ار�شد علي حممد  بالرقم اعاله ل�شالح/  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف 
اجلن�شية: باك�شتان حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )ثالثة وع�شرون الف ومائتان وخم�شة و�شتني 
درهم(   وفقا ملا ورد باأ�شباب هذا احلكم وان توؤدي له قيمة تذكرة �شفر للجهة 
التي ا�شتقدم منها والزمتها امل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما 
هذا  لت�شلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال 

امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/12/4.
القا�سي/�سياء الدين ابراهيم  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  414/ 2013 -جتاري - م ر-  �ض- ع ن

امل�شتاأنف : حمالت مهراب خان ميثلها/ مهراب خان بلو�س خان اجلن�شية: 
المارات   امل�شتاأنف عليه: �شهاب حمد عبيد عبداهلل حممد البلو�شي اجلن�شية: 
المارات  مو�شوع ال�شتئناف : ا�شتئناف على حكم املطلوب اعالنه/  �شهاب 
حمد عبيد عبداهلل حممد البلو�شي اجلن�شية: المارات  العنوان: بالن�شر مبا 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/1005 جت جز- م 
ت- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/12/18 لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف 
العني الكائنة- املركز الداري  �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 التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف العني
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الفجر الريا�ضي

ال��ث��ان��ي��ة مل�شابقات  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  اأ���ش��ف��رت اجل��ول��ة 
ال��ت��ل��واح ���ش��م��ن ك���اأ����س رئ��ي�����س ال���دول���ة لل�شيد 
تاأهل  ع��ن   ،  2014-2013 ملو�شم  بال�شقور 
164 �شقراً اىل مرحلة النهائيات التي �شتقام 
منت�شف يناير املقبل ، وذلك يف اجل��ولت التي 
اأقيمت على مدى ثالثة ايام يف ميدان بني يا�س 
وبتنظيم  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  باإ�شراف 
اجلولة  يف  و���ش��ارك  لل�شقارين.  اأبوظبي  ن��ادي 
فئات  جميع  يف  �شقر،   200 الثانية  التاأهيلية 
م�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ل��واح )ج���ري ت��ب��ع ج��رن��ا���س ، جري 
فرخ  قرمو�شة  م�شابقات   ، جرنا�س  جري   ، ف��رخ 
جري   ، ف��رخ  �شاهني  ج��ري   ، جرنا�س  قرمو�شة   ،
تفاعل  و�شط  ف��رخ(،  تبع  �شاهني جرنا�س، جري 
كبري وح�شور مميز من جانب �شقاري المارات 
اث����ارة كبرية  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي  يف جميع ال����ش���واط 
وم��ن��اف�����ش��ة حم��ت��دم��ة م��ن اج���ل ���ش��راع التاأهل 
النهائي  ال����دور  م��رح��ل��ة  اىل  الن��ت��ق��ال  وك�����ش��ب 
للتلواح يف كاأ�س رئي�س الدولة لل�شيد بال�شقور 
التي �شتقام خالل الفرتة 17-31 يناير املقبل 

.
 19 تاأهل  عن  الثانية  اجلولة  نتائج  واأ�شفرت 
�شقرا من فئة جري تبع جرنا�س و 23 من فئة 
ج��ري ف��رخ و16 م��ن فئة ج��ري ج��رن��ا���س و 12 
فئة قرمو�شة  ، و4 من  ف��رخ  من فئة قرمو�شة 
جرنا�س ، و30 من فئة جري �شاهني فرخ و30 
م��ن ف��ئ��ة ج��ري ���ش��اه��ني ج��رن��ا���س و30 م��ن فئة 
ليبلغ   ، �شقرا   164 ، مبجموع  ف��رخ  تبع  جري 
عدد املتاأهلني من اجلولة الأوىل والثانية 335 

�شقرا .
كما �شهدت اجلولة الثانية ووفقا خلطط نادي 
ابوظبي لل�شقارين اإجراء فح�س املن�شطات على 
مل�شت�شفى  الطبي  ال��ف��ري��ق  ج��ان��ب  م��ن  ال�شقور 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ق��ور، وذل����ك يف خ��ط��وة يحر�س 
انطالقاً   ، ج��ول��ة  ك��ل  يف  تطبيقها  على  ال��ن��ادي 
ت��واف��ر ع��ن��ا���ش��ر ال�شالمة،  م��ن اه��ت��م��ام��ه ع��ل��ى 

على  واحلفاظ  امل�شاركني،  بني  الفر�س  وتكافوؤ 
على  واحلفاظ  اجلميع،  بني  ال�شريف  التناف�س 

حياة ال�شقور.
م��ن خالل  لل�شقارين  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ووا���ش��ل 
تدريب   ( الثالث  مل�شابقاته  التاأهيلية  اجلولت 
بالطائرة  ال�شقور  تدريب   ، بالبالون  ال�شقور 
، م�شاعيه   ) التلواح بجميع فئاتها   ، الال�شلكية 
بال�شقور  ال�����ش��ي��د  ري��ا���ش��ة  لح���ي���اء  احل��ث��ي��ث��ة 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات يف ر�شم  اأ���ش��ه��م��ت م��رح��ل��ة  ، ح��ي��ث 
اإىل  التي يتطلع  الأه��داف  ع��ززت  لوحة تراثية 
بتنمية  الكبري  واه��ت��م��ام��ه   ، ال��ن��ادي  تر�شيخها 
الفعاليات  واجهة  وجعلها  الرتاثية،  الريا�شات 
وال�شعي  ال���دول���ة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وال���ب���ط���ولت 
بهدف  النا�شئة؛  الأج��ي��ال  وج���دان  يف  لغر�شها 
وقيمه،  اأ�شالته  على  واملحافظة  ال��رتاث  �شون 
وتعزيز دوره ور�شالته ال�شامية يف املجتمع عند 
والنقلة  النه�شة  يواكب  مبا  ال�شرائح،  خمتلف 

احل�شارية التي تعا�شرها الدولة.
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��م��ود  �شلطان  اأك���د  ب���دوره 
لنادي ابوظبي لل�شقارين على اأهمية اجلولت 
التاأهيلية ودورها يف ر�شم مالمح الدور النهائي 
مل�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ل��واح ���ش��م��ن ك���اأ����س رئ��ي�����س الدولة 
لل�شيد بال�شقور ، معربا عن �شعادته بامل�شاركة 
�شقاري  ج���ان���ب  م����ن  ج���ول���ة  ك����ل  يف  ال���ك���ب���رية 
املميز  وح�شورهم  الكبرية  وتفاعلهم  الم��ارات 
بتناف�س  امل�شابقة  واأث���رى  الكثري  اأ�شفى  ال��ذي 
م�شريا   ، الفئات  جميع  �شاد  و�شريف  ح�شاري 
اجلولت  ك�شفتها  التي  القوية  املناف�شة  ان  اىل 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ���ش��ت��ق��دم ل��ن��ا م�����ش��ت��وي��ات ك���ب���رية يف 
 ، املقبل  يناير  �شهر  يف  �شتقام  ال��ت��ي  النهائيات 
العايل  والن�شباط  الكبري  بالتجاوب  م�شيدا 
من جانب امل�شاركني بلوائح امل�شابقات و�شروطها 
 ، ال�شقور  على  املن�شطات  بفح�س  والرتحيب   ،
الأمر الذي يعزز ح�شن التنظيم وامل�شتوى العام 

للحدث الرتاثي الأبرز يف تاريخ ال�شقارة.

الريا�شي  الحت���اد  ف��رق  احتفظت 
املن�شاآت  حماية  وجهاز  للجامعات 
القدم  ل��ك��رة  ال��ع��ا���ش��م��ة  و���ش��رط��ة 
الثالثة  امل���ج���م���وع���ات  ب���������ش����دارة 
لبطولة كاأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان 
�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الرئي�س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
الريا�شي  ل�����الحت�����اد  ال����ف����خ����ري 
ال�شنوية  احلكومية  للموؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  ل���ف���رق  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
التي  ظ���ب���ي  اأب�������و  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
العام  ال��ري��ا���ش��ي  الحت���اد  ينظمها 

للموؤ�ش�شات على اإ�شتاد �شلطان بن 
زاي��د يف مقر الحت��اد يف اأب��و ظبي 
10 ف��رق وزع��ت علي  والتي ت�شم 
3 جمموعات ..وقد جاءت �شدارة 
بفوزه  للجامعات  التعليم  احت���اد 
الثاين  ترمك�س  �شركة  فريق  علي 
رافعا  5-�شفر  بنتيجة  الو�شيف 
بدون  نقاط   9 اإىل  نقاطه  ر�شيد 
تاأهله  لي�شمن  تعادل  اأول  هزمية 
ل��ل��دور ال��ث��اين م��ب��ك��را، وق��د �شجل 
،حممد  مي�شيل  ارن�شت،فرانك  له 
وحممد  ����ش���م���ري  ،حم����م����د  ب����دي����ر 

النقبي  ع����ادل  واأداره�������ا  ب��ن��ح��ل��ي��ب 
ال���دويل حممد اجلالف  وراق��ب��ه��ا 

املدير الفني لالحتاد .
و�شهدت اجلولة فوز فريق الدفاع 
املدين علي فريق �شتوجتارت 2-4 
لي�شبح ر�شيده 3 نقاط كاأول فوز 
له لي�شعه ثالثا يف املجموعة بينما 
الرابع  ل��ل��م��رك��ز  جت�����ارت  ت���راج���ع 
ل��ي��ف��ق��د اأم����ل ال���ت���اأه���ل وق����د �شجل 
اأهداف   3 علي  اآل  �شالح  للمدين 
ول�شتوجتارت  ي��و���ش��ف  وع���ب���داهلل 
واأدارها  اأحمد  ول��وؤي  غريب  با�شم 

وت�شتاأنف  احل��م��ادي  ع��ل��ي  حم��م��د 
البطولة يوم غد الأربعاء يف ختام 
الدور التمهيدي مبباراتي جامعة 
اأب���وظ���ب���ي ال���ث���ال���ث الأخ������ري ب���دون 
مت�شدر  امل��ن�����ش��اآت  وح��م��اي��ة  ر�شيد 
ال����ذي �شمن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
يتقابل  الثانية  املباراة  ويف  التاأهل 
املجموعة  ث���ال���ث  اجل���اب���ر  ���ش��رك��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ب���دون ر���ش��ي��د م��ع �شرطة 
املجموعة  م���ت�������ش���در  ال���ع���ا����ش���م���ة 

. الثالثة بر�شيد 3نقاط 

العالـــي وحمـــايـــة املن�شـــاآت والعا�شمــــة يف �شــــدارة 
كـــاأ�س �شلطــــان بــــن زايــــد للموؤ�شـــ�شـــات 

ملفات  فح�س  جل��ن��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة  مبجل�س  اأج��ت��م��ع��ت 
من  كل  بح�شور  الريا�شية  لال�شرة  ال�شارقة  جلائز  املر�شحني 
جلنة  رئي�س  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  ع�شو  املدفع  عي�شي  خالد 
للجائزة  العام  الم��ني  النقبي  ع�شكر  ن��دى  والتقييم  التحكيم 
والبحوث  ال��دار���ش��ات  م�����ش��وؤول  العظيم  عبد  حممد  وال��دك��ت��ور 

مبجل�س ال�شارقة الريا�شي.
للجائزة  املر�شحني  ملفات  جميع  فح�س  الجتماع  خالل  ومت 
وم��راج��ع��ة جميع  بطل  اأ���ش��رة  وف��ئ��ة  الريا�شية  ال���ش��رة  فئة  يف 
ال�����ش��روط ال��ت��ي تنطبق ع��ل��ى امل��ر���ش��ح��ني وف��ق��ا مل��ا ه��و م��ب��ني يف 

املعايري  على  اللجنة  اأط��ل��ع��ت  كما  ل��ل��ج��ائ��زة.  الفنية  ال��الئ��ح��ة 
التحكيم  اأع��دت م�شبقا من قبل جلنة  التي  للتقييم  ال�شا�شية 
والتقييم ومراجعة مع تطابق هذة املعايري مع ملفات املر�شحني 
لالأ�شرة  الريا�شية  الجن��ازات  معيار  فى  املعايري  تلك  ومتثلت 
امل�شتوى  ومعيار  التقييم  درج���ة  م��ن   60% ومت��ث��ل  املتقدمة 
امل�شاركة  وم��ع��ي��ار  التقييم  درج���ة  م��ن   10% ومي��ث��ل  العلمي 
الثقافية لأفراد ال�شرة املر�شحة وميثل %10 ومعيار املبادرات 
املجتمعية والعمل التطوعي وميثل %20 من درجة التقييم. 
خالد  برئا�شة  والتقييم  التحكيم  جلنة  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

عي�شى املدفع وع�شوية كل من اأ�شيلة املعال والدكتور �شرحان 
املعيني و�شعيد حممد حميوه و الدكتور اأحمد �شابر وجمدي 
ا�شتالم  امللفات على الفور من  عبد احلليم بدء علميات تقييم 
امللفات والنتهاء من حتكيمها قبل نهاية �شهر دي�شمرب وذلك 
لعر�شها على جمل�س اأمناء اجلائزة. كما اأ�شادت جائزة ال�شارقة 
يف  الريا�شية  الأم��ارات��ي��ة  الأ���ش��ر  بتجاوب   ، الريا�شية  لالأ�شرة 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة للم�شاركة والتناف�س يف الدورة 
الأ�شر  بها  تقدم  التي  امللفات  ا�شتالم  بالفعل  مت  ،حيث  الأوىل 

ريا�شية للتناف�س يف فئات اجلائزة بن�شبة كبرية .

جلنة التحكيم والتقييم بجائزة ال�شارقة لالأ�شرة الريا�شية 
تت�شلم ملفات املر�شحني للجائزة

بطولة  اأروق�����ة  اإىل  الإث�����ارة  ت��ع��ود 
العامل )�شكاي دايف دبي ( للزوارق 
ي�شرف  ال��ت��ي  ك��ات  اك�����س  ال�شريعة 
العاملية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تنظيمها  ع��ل��ى 
للزوارق ال�شريعة دبليو بي بي اأيه 
وتقام حتت مظلة الحتاد الدويل 
وذلك  اأم  اأي  يو  ال�شريعة  للزوارق 
من خالل حمطتها اخلتامية هذا 
نادي  ي�شت�شيفها  وال��ت��ي  امل��و���ش��م 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي 
بدبي  ال�شياحي  امليناء  مياه  على 
اعتبارا من يوم بعد غد اخلمي�س 

وحتى يوم ال�شبت املقبل.
امل��ن��ظ��م��ة بنادي  ال��ل��ج��ن��ة  واأك��م��ل��ت 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي 
العاملية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع  بالتن�شيق 
بي  ب��ي  )دبليو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
ايه( كافة التح�شريات لنطالقة 
املحدد  وامل�����واد  امل��ك��ان  ال�����ش��ب��اق يف 
ح�شب الربنامج الزمني املناف�شات 
وال��ت��ي ���ش��وف ت��ب��داأ ي���وم اخلمي�س 
وت�شتمر يوميا حتى اإ�شدال ال�شتار 

على املناف�شات يوم ال�شبت .
واأكد علي جمعة بن غليطة املدير 
دبي  ن��ادي  يف  بالوكالة  التنفيذي 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ان 
النادي ومن خالل توجيهات �شمو 
ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد 
ومتابعة  ال��ن��ادي  رئي�س  مكتوم  ال 
النادي  رئي�س  نائب  ح��ارب  �شعيد 
واجل��ه��ود امل��ت��وا���ش��ل��ة م��ن جمل�س 
لإجناح  دائماً  ي�شعى  النادي   ادارة 
املختلفة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأح������داث 
روزنامة  �شمن  يحت�شنها  ال��ت��ي 
وخا�شة  ال���ب���ح���ري���ة  ال�������ش���ب���اق���ات 
ال��ب��ط��ولت ال��دول��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار ان 
العاملية  ال��ق��الع  اح��د  يعد  ال��ن��ادي 
الفعاليات  تلك  تنظيم  املتميزة يف 
من خالل تاريخه الطويل وامل�شي 

يف هذا املجال.
ترحيبا  ن��رح��ب  غليطة  ب��ن  وق���ال 
العاملية  املوؤ�ش�شة  باأع�شاء  ك��ب��ريا 
وفرق التنظيم العاملية من الحتاد 
الفرق  وك���ل  ام(  اي  )ي���و  ال����دويل 
ان  وامل�شاركني يف احلدث متنمنيا 
للحدث  الكبري  ال��ن��ج��اح  يتوا�شل 
وال���ذي ظهر م��ن خ��الل اجلولت 
التي جرت يف عمد  املا�شية  ال�شت 

البطولة هذا العام.
الدويل  دب��ي  ن���ادي  ان  واأ���ش��ار اىل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة جن���ح من 
الثانية  اجلولتني  تنظيم  يف  قبل 
 2013 العامل  بطولة  من  والثالثة 
واللتني جرتا على التوايل �شهري 

ويتطلع  املا�شيني  وم��ار���س  يناير 
الرائعة  ال�����ش��ورة  ر���ش��م  مل��وا���ش��ل��ة 
وترجمة  اخلتامية  اجل���وة  خ��الل 
واق���ع متمنيا  اىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ث��ق��ة 
���ش��ب��اق��ا ن���اج���ح���ا ت���ت���وف���ر ف���ي���ه كل 

معايري الأمن وال�شالمة.
�شيفتح  ال������ن������ادي  ان  واأو��������ش�������ح 
احلدث  ملتابعة  للمجهود  اأب���واب���ه 
املثرية  ب�����الأج�����واء  وال����ش���ت���م���ت���اع 
املوؤ�ش�شة  جهزتها  التي  واملفاجاآت 
البطولة  اي���ام  م��دي  على  العاملية 
ومنها ال�شتمتاع باأجواء التناف�س 
ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ة امل���ي���اه ال���زرق���اء بني 
ال��������������زوارق وك������ذل������ك ال����ع����رو�����س 
الأل����واح  ت�شمل  وال��ت��ي  امل�����ش��اح��ب��ة 
للمدر�شة  ت��ق��دم  وال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة 
القفز  وع���رو����س  دب����ي  يف  الوىل 
ب���امل���ظ���الت م���ن ���ش��ق��ور الإم������رات 
املا�شية  اجل����ولت  راف��ق��ت  وال��ت��ي 
اليطايل  اجلمهور  بها  وا�شتمتع 

وال�شيني.

تناف�س �ساخن

وت�������ش���ه���د ال���ب���ط���ول���ة ال���ع���امل���ي���ة يف 
اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة يف دب���ي نهاية 
وا�شعة  خليجية  م�شاركة  الأ�شبوع 
م����ن خ�����الل وج������ود اأب����ط����ال هذه 
ال���ري���ا����ش���ة م����ن دول������ة الإم��������ارات 
وال���ت���ي ميثلها  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الثنائي  ب��ق��ي��ادة   3 ف�����زاع  زوارق 
عارف �شيف الزفني وحممد �شيف 
بقيادة   7 دبي  دايف  و�شكاي  املري 
�شلطان الظاهري والأمريكي جي 
بقيادة   33 وال��ف��ي��ك��ت��وري  ب��راي�����س 
�شرف  ال�������ش���ي���د  ط���ال���ب  ال���ث���ن���ائ���ي 
روح  وزورق  العديدي  علي  و�شامل 
العاملي  ال��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة   11 دب���ي 
فا�شل  و�شامل  امل��ري  خليفة  را�شد 
هنالك  ���ش��ت��ك��ون  ف��ي��م��ا  ال��ه��ام��ل��ي 
زورق  خ��الل  من  قطرية  م�شاركة 
حممد  الثنائي  بقيادة   94 قطر 
ن�شر الن�شر وعبدالرحمن الن�شر 
وي�شجل اأبطال الكويت م�شاركتهم 
رهيب  ف���ري���ق  زورق  خ�����الل  م����ن 
عبداللطيف  الثنائي  بقيادة   17

العماين وجا�شم الدخيل. 
املناف�شة  جت��م��ع  اإن  املنتظر  وم���ن 
يف اجل��ول��ة ال�����ش��اد���ش��ة م��ن بطولة 
العامل )�شكاي دايف دبي( للزوارق 
اأبطال  ك�����ات-  –اك�س  ال�����ش��ري��ع��ة 
الإم���������ارات وق���ط���ر وال���ك���وي���ت مع 
ال��ن��خ��ب��ة م����ن اأب����ط����ال ال����ع����امل يف 
ري���ا����ش���ة ال�������زوارق ال�����ش��ري��ع��ة من 

خم��ت��ل��ف ال���ب���ل���دان م���ن ال���ولي���ات 
وبريطانيا  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
وايطاليا وال�شويد و�شوي�شرا حيث 
على  امل�شاركة  ال���زوارق  �شتتناف�س 
اأيام  يف  �شتطرح  ك��ب��رية  األ��ق��اب   3
اجلولة الثالث وهي لقب ال�شباق 
ال��رئ��ي�����ش��ي )����ش���ك���اي داي�����ف دب���ي( 
لل�شرعة  احل��رة  دب��ي  �شوق  و�شباق 
لأف�شل  اإع�����م�����ار  ����ش���ب���اق  ول����ق����ب 

توقيت.

�سراع ثالثي على اللقب

للبطولة  العام  الرتتيب  ويت�شدر 
املو�شمني  اللقب يف  العاملية حامل 
بر�شيد   3 ف���زاع  زورق  امل��ا���ش��ي��ني 
و�شيف  على  نقطة متقدما   1501
الزورق  املا�شي  العام  يف  البطولة 
الثنائي  ب���ق���ي���ادة   50 م���ع���و����س 
الأمريكي غاري بالوغ وال�شوي�شري 
ياأتي يف املركز  عمر دانيال والذي 
الثاين بر�شيد 1290 نقطة ويحتل 
املركز   7 دب��ي  داي���ف  �شكاي  زورق 
بر�شي  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  الثالث 
1206 نقطة لي�شتغل التناف�س على 
اجلولة  يف  العاملية  البطولة  لقب 

اخلتامية بني الزوارق الثالثة.
ويف ب��اق��ي امل���راك���ز ي���اأت���ي ال����زورق 
الي��ط��ايل رق���م6 يف امل��رك��ز الرابع 
زورق  ث����م  ن��ق��ط��ة   862 ب���ر����ش���ي���د 
�شامل علي  بقيادة   33 الفيكتوري 
ال�شيد �شرف يف  العديدي وطالب 
املركز اخلام�س بر�شيد 803 نقطة 
ياأتي بعده يف املركز ال�شاد�س زورق 
ق��ط��ر 94 ب��ق��ي��ادة ال��ث��ن��ائ��ي حممد 
الرحمن  وع���ب���د  ال���ن�������ش���ر  ن�����ش��ر 
ن��ق��ط��ة ثم  ب��ر���ش��ي��د 727  ال��ن�����ش��ر 
الثنائي  11ب��ق��ي��ادة  دب��ي  روح  زورق 
العاملي را�شد املري و�شامل الهاملي 
ب��ر���ش��ي��د 656  ال�����ش��اب��ع  امل���رك���ز  يف 

نقطة.
اجلدير بالذكر ان املوؤ�ش�شة العاملية 
ل���ل���زوارق ال�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب��ي بي 
للبطولة  كبرية  نقلة  حققت  اأي��ه 
يف امل��و���ش��م احل����ايل ب��ت��ح��ول��ه��ا اإىل 
ع���دة  اإىل  وخ����روج����ه����ا  ال���ع���امل���ي���ة 
حمطات خارجية بداأت يف ايطاليا 
فعاليات  ا�شت�شافت  والتي  موؤخرا 
واخلام�شة  ال���راب���ع���ة  اجل���ول���ت���ني 
����ش���رتي�������ش���ا وارون�������ا  يف م���دي���ن���ت���ي 
وال��واق��ع��ت��ني ع��ل��ى ���ش��ف��اف بحرية 
ماجيوري اخلالبة حيث �شي�شتمر 
ال��ن��ج��اح يف امل��ح��ط��ة ال��ت��ال��ي��ة وهي 

مدينة نينغبو ال�شينية.

•• الفجر- املنطقة الغربية: 

اأعلن نادي الغربية الريا�شي عن حتديد يوم 25 دي�شمرب كاأخر 
موعد للت�شجيل  يف مهرجان ليوا الدويل- تل مرعب واملقام حتت 
ب��ن زاي��د ال نهيان ممثل احل��اك��م يف  ال�شيخ ح��م��دان  رع��اي��ة �شمو 
الفرتة  خالل  الريا�شي  الغربية  نادي  وبتنظيم  الغربية  املنطقة 
 ، القادم  يناير  �شهر  الثالث من  28 دي�شمرب اجل��اري وحتى  من 
بالإ�شافة اىل حتديد ال�شروط الالزمة لال�شرتاك يف املناف�شات 

املختلفة التي ي�شهدها املهرجان هذا العام.
 واأو�شح عبداهلل بطي القبي�شي مدير عام نادي الغربية الريا�شي 
ان النادي بداأ بالفعل يف قبول الت�شجيل للم�شاركني يف مهرجان 
ليوا الدويل وفق النظم وال�شروط التي حددتها اللجنة املنظمة 
حيث  امل�شابقات  م��ن  متنوعة  جمموعة  ت�شم  وال��ت��ي  للمهرجان 
ال��ت��ي تتنا�شب  ال��ت��ع��دي��الت  ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اج����راء بع�س  ح��ر���ش��ت 
البطولة  خ��الل  واجلمهور  امل�شاركني  ومقرتحات  متطلبات  مع 
احلالية ومنها ان موعد املحاولة الأوىل لفئة �شيارات 6 �شيلندر 
جري عادي �شيكون يوم اخلمي�س 2-1-2014 واملحاولة الثانية 
يوم اجلمعة 3-1-2014 نظرا لعدد امل�شاركني الكبري املتوقع يف 

فئات ال�شيارات هذا العام .

من  بالتاأكد  املركبات  لفح�س  الفني  الفح�س  جلنة  �شتقوم  كما 
عدم وجود تعديالت جوهرية داخل ناقل احلركة ) اجلري( لفئة 
ناقل احلركة  تبديل  يكون  ع��ادي بحيث  �شيلندر جري   6 �شيارات 
الأ�شلي  الكي�س  ه��و  )ال��ك��ي�����س(  ب��وك�����س  ع���ادي واجل���ري  )اجل����ري( 
ل�شيارات الني�شان املتعارف عليها ويف حال لوحظ اأن تبديل ناقل 
امل�شاركة  الفريق من  اتوماتيكي �شيتم حرمان   ) احلركة )اجلري 
و �شيتم ال�شماح لل�شائق واثنان من امل�شاعدين فقط كحد اأق�شى 

لدخول منطقة النطالقة.
الدراجات  اج��راء تعديل على فئة  اي�شا  العليا  اللجنة  كما قررت 
ذات الأربع عجالت حيث مت اإلغاء فئة الفور �شرتوك ودمج الفئة 

الأوىل مع الفئة املفتوحة لت�شبح فئة واحدة )الفئة املفتوحة(.
ويف فئة البولري�س املفتوحة تقرر ال ي�شمح با�شتخدام حمركات 
املفتوحة  البولري�س  فئة  يف   )Rotary Engine( الروتري 
ذات  املحركات  املحركات ل ي�شنف �شمن  النوع من  اأن هذا  حيث 

ال�شطوانات الثنائية .
فقط  واح��دة  فئة  هناك  �شيكون  البولري�س  حلبة  مناف�شات  ويف 
الأوىل  للمراكز اخلم�شة  اجلوائز  منح  و�شيتم   )cc  900( فئة 
ال�شيارات  فئة  اإ�شافة  مت  فقد  الال�شلكية   ال�شيارات  �شباق  ام��ا   ،

الكهربائية واإلغاء الفئة الأوىل )اأحادية ال�شيلندر(.

�شباقات  امل�شاركة يف  �شروط  بتحديد  املنظمة  اللجنة  اهتمت  كما 
ال�شيارات والتي ت�شم �شروط عامة و�شروط فنية وت�شم ال�شروط 
ال��ع��ام��ة جم��م��وع��ة م���ن ال����ش���رتاط���ات ل�����ش��م��ان امل��ح��اف��ظ��ة على 
ال�شيارة  جتهيز  يجب  ان��ه  ومنها  ال�شباق  خ��الل  املت�شابق  �شالمة 
من  وال��ت��اك��د  ال�شيارة  يف  لال�شتخدام  �شاحلة  للحريق  بطفاية 
�شالحيتها وكذلك يجب جتهيز ال�شيارة بطفاية حريق مركزية 
ب��الإ���ش��اف��ة اىل  اأم��ام��ي��ة وخلفية  ان��ه لب��د م��ن وج���ود مكابح  كما 
مبقب�س  جتهيزها  يجب  و   )hand brake(اليدوي املكبح 
اأو عطل  اأي خلل  ح��دوث  املركبة يف حالة  ل�شحب  وخلفي  اأمامي 
القيادة  اأث��ن��اء  الأم���ان  ح��زام  و�شع  و  ال�شباق  اث��ن��اء  للمركبة  فني 
اأمان ثالثي( كما ي�شرتط وجود مرايا  اأن يكون حزام  )ي�شرتط 
جانبية وي�شرتط وجود عوامل حماية داخلية للمركبه )�شيفتي 
م�شنوع  يكون  ان  ب�شرط  امل�شاركة  املركبات  جلميع  داخ��ل��ي(  ب��ار 
من احلديد من نوع )كروم ويلي( ول يقل قطره عن 1.5 ان�س 
وب�شماكة ل تقل عن 4 ملم و يتوجب على املت�شابق اإح�شار خوذته 
اخلا�شة املطابقة للموا�شفات العاملية و على قائد املركبة واملعاون 
لب�س اأحزمة الأمان ،واخلوذة قبل الدخول من بوابة النطالق كما 
ال�شرعة  ب�شباقات  املالب�س اخلا�شة  ارت��داء  املت�شابقني  يجب على 

ويتعني ازالة كافة ال�شياء غري الثابتة داخل وخارج ال�شيارة . 

امليناء ال�سياحي قمة مناف�سات الزوارق ال�سريعة

دبي البحري جاهز ل�شت�شافة عر�س ختام مونديال )اإك�س كات(
ابن غليطة: النادي ي�سعى دائمًا لإجناح الفعاليات العاملية

دع�ة مفت�حة للجماهري لال�ستمتاع بالعرو�س واملفاجاآت ال�سارة

مب�ساركة 200 طريًا يف اجل�لة التاأهيلية الثانية

تاأهل 164 �شقرًا اإىل نهائيات م�شابقات التلواح لكاأ�س رئي�س الدولة لل�شيد بال�شقور

ا�ستمرار الت�سجيل حتى 25 دي�سمرب

نادي الغربية الريا�شي يحدد �شروط جديدة للم�شاركة يف مهرجان ليوا الدويل 2014 
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الفجر الريا�ضي

وزير  ن��ه��ي��ان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  ب��رع��اي��ة 
الهيئة  رئي�س  املجتمع،  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة 
افتتحت  وال���ري���ا����ش���ة،  ال�����ش��ب��اب  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ام���ة 
اأبوظبي  اإنرتكونتننتال  بفندق  الأول  اأم�����س  م�شاء 
الرجال  لفئتي  لل�شطرجن  ال��ف��ردي��ة  ال��ع��رب  بطولة 
 17 حتى  ت�شتمر  وال��ت��ي   2013 ل��ع��ام  ولل�شيدات 
دولة   14 مب�شاركة  احل��ايل  الأول  دي�شمرب-كانون 
قطر،  البحرين،  مملكة  منتخبات  يف  ممثلة  عربية 
ليبيا،  ال���ع���راق،  اجل���زائ���ر،  الأردن،  م�����ش��ر،  ال��ك��وي��ت، 
جانب  اإىل  اليمن  ال�����ش��ودان،  فل�شطني،  موريتانيا، 
 17 حتى  يوميا  تتوا�شل  ،والتي  الإم���ارات  منتخب 
الإم�����ارات  ب��اإ���ش��راف احت����اد  دي�����ش��م��رب-ك��ان��ون الأول 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ن  وب��دع��م  لل�شطرجن 
ورعاية ت�شويقية وم�شاهمة وطنية من �شركة برتول 
اأبو ظبي الوطنية )اأدنوك( من خالل الهتمام الذي 
يجده هذا القطاع من الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 
لل�شطرجن  ظبي  اأب��و  ن��ادي  مع  بالتعاون  والريا�شة 
ك��وادره لإجن��اح البطولة  والثقافة الذي �شخر كافه 
.وقد ح�شر مرا�شم الفتتاح �شعادة عبد املح�شن فهد 
لرعاية  العامة  للهيئة  امل�شاعد  الوكيل  ال��دو���ش��ري، 
املقبايل  حممد  �شعيد  وال��ري��ا���ش��ة،و���ش��ع��ادة  ال�شباب 
اللجنة  رئ��ي�����س  لل�شطرجن  الإم������ارات  احت���اد  رئ��ي�����س 
�شعادة  الفتتاح  حفل  ح�شر  ،كما  للبطولة  املنظمة 
لل�شطرجن  العربي  الحت���اد  رئي�س  البناي  اإب��راه��ي��م 
و���ش��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن ع��ب��داهلل ال��دب��اين رئ��ي�����س الحتاد 
ل��ل�����ش��ط��رجن، و�شعادة  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��رب��ي والإم����ارات����ي 
اأبو  مبجل�س  الفنية  الإدارة  مدير  الها�شمي  ط��الل 
ع��ب��داهلل اخلوري  و���ش��ع��ادة ح�شني  ال��ري��ا���ش��ي  ظ��ب��ي 
رئي�س جمل�س نادي اأبو ظبي لل�شطرجن نائب رئي�س 

اللجنة املنظمة، و�شعادة حممد حاجي خوري الأمني 
الفتتاح كوكبة  ..و�شهد حفل  اأبو ظبي  لنادي  العام 
اأب��وظ��ب��ي الوطنية  ب����رتول  ���ش��رك��ات  م���ن م�����ش��وؤويل 
مقدمتهم  يف  للبطولة  الرئي�شي  ال��راع��ي  )اأدن���وك( 
ال�شام�شي مدير دائرة البرتوكيماويات  را�شد �شعود 
بروج  �شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اأدن���وك  �شركة  يف 
العالقات  املرزوقي مدير  واملبيعات،وخالد  للت�شويق 
املرزوقي  حممد  واإب��راه��ي��م  تكرير  ب�شركة  ال��ع��ام��ة 
اأدن�����وك للتوزيع  م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب�����ش��رك��ة 
وعدد من امل�شوؤولني يف الحتاد والحت��ادات العربية 
بداأت   . امل�شاركة  الوفود  وروؤ���ش��اء  ال�شطرجن  واأن��دي��ة 
منتخب  لعبه  من  برتحيب  الفتتاح  حفل  مرا�شم 

كعريفة  جنحت  التي  ال��زرع��وين  عائ�شة  ال�شطرجن 
للحفل ثم ال�شالم الوطني واآيات مباركة من الذكر 
اأبو  ون��ادي  ال�شطرجن  منتخب  لع��ب  رتلها  احلكيم 
الزعابي  �شلطان  �شنة   12 حت��ت  لل�شطرجن  ظ��ب��ي 
واللجنة  الحت���اد  كلمة  املقبايل  �شعيد  األ��ق��ي  ،ب��ع��ده 
التي توىل  الإم���ارات  اأك��د فيها حر�س  التي  املنظمة 
الريا�شة الكثري من الهتمام مما �شاهم يف احت�شان 
الكثري من البطولت العربية والدولية بف�شل ذلك 
ملا لها  اللعبة  الذي جتده  الهتمام يف ظل الهتمام 
البطولة  راع���ي  �شمو  ع��ن  نيابة  ..ون��ق��ل  ف��وائ��د  م��ن 
لكافه  متمنيا  الثاين  بلدهم  يف  بالأ�شقاء  الرتحيب 
الفرق التوفيق والنجاح خالل مناف�شات التي بداأت 

بال�شغط علي طاولة امل�شنفة الأوىل القطرية زهو 
امل�شنف  ،ث��م طاولة  العطار  غيداء  والأردن��ي��ة  ت�شني 
ولعب  اأم��ني  با�شم  امل�شري  الدكتور  للرجال  الأول 
اختياره يف  ال��ذي مت  الرحمن  الإم���ارات جا�شم عبد 

اآخر حلظة للم�شاركة بعد اعتذار عمر النعمان .
يف  ماراث�نية  ج�لة  يف  بف�ز  يتاألق  ــ�ري  خ

الفتتاح 
العرب  لبطولة  ملباريات  الفتتاحية  اجلولة  �شهدت 
الفردية للرجال وال�شيدات نوعا من املتعة والإثارة 
املناف�شة  العرب على  اأبطال  التي ك�شفت عن عزمية 
القوية من اجلولة الأوىل التي �شهدت اقوي واأطول 
لقاءات تلك اجلولة التي �شهدت تاألق لعب منتخب 

اإبراهيم خوري الذي حقق  اأبوظبي  الإمارات ونادي 
ا�شتمرت  ماراثونية  م��ب��اراة  بعد  ومهما  غاليا  ف��وزا 
الدويل  الأ���ش��ت��اذ  مناف�شة  اأم����ام  ���ش��اع��ات   5 ح���وايل 
لتحقيق  الالعبان  قاتل  حيث  �شكر  �شامي  امل�شري 
اللحظات  يف  وعزميته  اإب��راه��ي��م  يقظة  ولكن  ال��ف��وز 
وعلي  امل���ب���اراة  نتيجة  ح�����ش��م  م��ن  مكنته  احل��ا���ش��م��ة 
الطاولة الأويل حقق الأ�شتاذ الدويل الكبري امل�شري 
علي  �شريعا  ف��وزا  اأم��ني  �شمري  با�شم  الأول  امل�شنف 
مناف�شه الإماراتي جا�شم عبد الرحمن الذي �شارك 
يف اآخر حلظة بعد اعتذار الالعب عمر النعمان ،وقد 
ا�شتطاع با�شم اقتنا�س وزير جا�شم مبهارة مما كفل 
له الفوز بعد اأداء متميز ليحقق الفوز الأول.. وعلي 

الطاولة الثالثة جذب لعب الإمارات الذهبي �شامل 
منذ  هجومي  ب���اأداء  املتابعني  اأن��ظ��ار  الرحمن  عبد 
انطالق املباراة وتقدم بقلعة كاملة واأعقبها بت�شحية 
يف جناح امللك اأجربت مناف�شه العراقي عبد الوهاب 
الأول  الفوز  الرحمن  وعبد  ال�شت�شالم  علي  احمد 
القوي  ا�شتعدادهم  الأوائ��ل  املر�شحني  ليعلن كافة   ،
للمناف�شة على لقب البطولة بعد اأن حقق كال من 
حم��م��د ن��ا���ش��ر ال�شيد ) ق��ط��ر( وحم��م��د ح��دو���س ) 

اجلزائر (نقطة املباراة ليلحقا بركب ال�شدارة .
القطرية زو�سني حتقق ف�زها الأول

�شمن  ال�شيدات  بطولة  من  الأويل  اجلولة  حفلت 
بطولة العرب بنوعا من الإثارة وقد جنحت القطرية 
زو�شني حاملة اللقب من حتقيق فوزا م�شتحقا علي 
مناف�شتها لعبة الأردن غيداء العطار بعد ان تفوقت 
يف مرحلة النهايات التي �شعت لها لعبة الأردن ولكن 
خربة زو�شني ح�شمت اجلولة بعد ان تفوقت مركزيا 
مما  ماديا  لتتفوق  مناف�شتها  ملع�شكر  القلعة  بنفاذ 
الطاولة  وعلى  ال�شت�شالم..  علي  مناف�شتها  اج��رب 
الثانية قدمت لعبة العراق القوية الدكتورة اإميان 
الرفيعي عر�شا ينم عن خربة كبرية اأمام مناف�شتها 
خلود الزرعوين جنمة الإمارات التي حاولت بكل قوة 
القيام بهجوم م�شاد عقب خ�شارة فرق ولكن خربة 
الثالثة  الطاولة  ..وعلي  النتيجة  ح�شمت  العراقية 
قدمت الأ�شتاذة الدولية الكبرية منى خالد) م�شر( 
الأردن  لع��ب��ة  مناف�شتها  اأم���ام  جميال  فنيا  عر�شا 
بينما  متميز  ب�شكل  اجلولة  لتح�شم  ال�شعيبي  رازان 
عر�شا  مزيود  اأمينة  القوية  اجلزائر  لعبة  قدمت 
ك��اري��ن كمال  ال��ع��راق  اأم���ام مناف�شتها لع��ب��ة  م��ث��ريا 
 .. ال�����ش��دارة  ب��رك��ب  وتلحق  امل��ب��اراة  نقطة  لتقتن�س 

نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اعترب 
م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س اإدارة 
مهرجان  اأن  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
من  والع�شرين  ال�شابع  من  اأقيم  وال��ذي  البحري  اأبوظبي 
نوفمرب وحتى ال�شابع من دي�شمرب قد �شهد جناحا كبريا 
العاملية  البطولت  ناحية  من  به  يحتذى  منوذجا  واأ�شبح 
الأمواج  كا�شر  على  تنظيمها  مت  وال��ت��ي  واملحلية  الكبرية 

طيلة هذه الفرتة. 
وقال �شمو ان تنوع البطولت وتعددها من خالل مهرجان 
الكبرية  ال���ق���درة  ع��ل��ى  ت���دل  اأب��وظ��ب��ي ه��و ظ��اه��رة �شحية 

من  الكبري  ال��ك��م  ه��ذا  تنظيم  يف  ال��ن��ادي  لإدارة  والتمكن 
البطولت يف فرتة زمنية ق�شرية ومل ي�شبق اأبدا لأي ناد اأن 
تبنى اإقامة هذه البطولت خالل فرتة ق�شرية ومل ن�شمع 
ا�شت�شافة  ب��اأن  ال��ع��امل  اأي مكان يف  اأي جتربة يف  ع��ن  اأب���دا 
بطولة العامل لزوارق الفورمول1 وبطولة العامل لزوارق 
العامل  وب��ط��ول��ة  ل��ل��ف��ورم��ول  الأمم  وك���اأ����س  الأوىل  ال��ف��ئ��ة 
حدثت  قد  املائية  للدراجات  العامل  وبطولة  للفورمول4 
م�شبقا يف اأي مكان وخالل ع�شرة اأيام فقط وهو ما �شمعناه 
ب�شهادة املنظمني الذين ح�شروا من قبل الحت��اد الدويل 

للريا�شات البحرية. 

وقال �شمو ال�شيخ �شلطان بن خليفة ال نهيان ان مهرجان 
اأبوظبي البحري هو منوذج �شيحتذي به الكثريون و�شيكون 
ال���دول يف  اأو  امل��دن  م��ن  للعديد  القادمة  ال��ف��رتة  ملهما يف 
املنطقة من اأجل القيام بتجربة مماثلة و�شيكون لنا الفخر 
دوما باأننا كنا ال�شباقني يف القيام بهذه التجربة وتطبيقها 
على اأر�س الواقع. واأو�شح اأن اإقامة املهرجان البحري جاءت 
وذلك  الوطني  بالعيد  الدولة  احتفالت  مع  تتزامن  لكي 
لكي يكون للنادي ب�شمة مهمة من خالل ا�شت�شافة خم�س 
ب��ط��ولت حملية.  واأرب����ع  ال��ف��رتة  نف�س  عاملية يف  ب��ط��ولت 
وا�شاف ان النادي يعمل على حتقيق العديد من الهداف 

من اهمها اأهمها اأن نرتفع ون�شمو با�شم العا�شمة اأبوظبي 
رغبة  اإىل  بالإ�شافة  البحرية  البطولت  تنظيم  حقل  يف 
النادي يف اأن يتزامن املهرجان مع الحتفال بالعيد الوطني 
اأبوظبي ت�شتحق يف  اإم��ارة  اأن  الأي��ام واأعترب �شموه  يف تلك 
وبامتياز  البحرية  الريا�شات  عا�شمة  لقب  الوقت احلايل 
واحد  مكان  يف  البطولت  اأق��وى  جمع  من  متكنت  اأن  بعد 
اأنواع الريا�شات  اأنظار حمبي كل  اأ�شبحت حمط  اأن  وبعد 
اأبوظبي  فريق  يبداأ  و  العام.  الفرتة من  هذه  البحرية يف 
لزوارق الفورمول1 مغامرته الأخرية لهذا املو�شم بالتوجه 
نحو اإمارة ال�شارقة من اأجل امل�شاركة يف اجلولة اخلتامية 

والنهائية من بطولة العامل لزوارق الفورول1 لهذا املو�شم 
اخلارطة  مناف�شات  ال�شتارعلى  بعدها  من  �شي�شدل  والتي 
العاملية لفريق اأبوظبي للزوارق يف مو�شم 2013. وينظر 
فريق اأبوظبي بقيادة جنميه ثاين القمزي واأحمد الهاملي 
اإىل اجلولة اخلتامية بنظرة التعوي�س والأمل يف اأن يكون 
اآخر جولة خا�شة.  املو�شم من خالل  للفريق لقب يف هذا 
يوم  الفني  بالفح�س  البطولة  ج��دول  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 
اخلمي�س للزوارق امل�شاركة ثم الت�شجيل الر�شمي يف اجلولة 
و يوم اجلمعه �شيكون موعد مناف�شات اأف�شل زمن و�شباق 

ال�شرعة ثم انطالق ال�شباق الرئي�شي للجولة.

اأر����ش���ل ���ش��ائ��ق ���ش��ب��اق��ات ال�����ش��رع��ة الإم����ارات����ي كرمي 
بطولة  يف  ف��ري��ق��ه  مناف�شي  اإىل  ر���ش��ال��ة  الأزه�����ري 
حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 ال�شرق الأو�شط باأنهم 
مل يرو بعد اأف�شل ما لدى زميله يف الفريق كليمنز 
النابودة  فريق  فيه  يتطلع  ال��ذي  الوقت  يف  �شميد، 
ملوا�شلة حتقيق النتائج املتقدمة يف املو�شم اجلديد، 
وال�����ذي ي��ق��ي��م ج��ول��ت��ي��ه ال��ق��ادم��ت��ني يف دب���ي نهاية 

ال�شبوع اجلاري. 
ملو�شم  الأول��ي��ني  اجلولتني  يف  الفوز  حتقيقه  وبعد 
ال�شائق  ب�����ات  ال���ب���ح���ري���ن،  يف   2014-2013
ال�شائقني  ك��اف��ة  يتطلع  ال���ذي  ال�شائق  النم�شاوي 
للتغلب عليه يف فئة ال�شائقني، يف حني اأن �شراكته 
مع الأزهري جعلت من التحدي على فئة الفرق يف 

البطولة اأكرث �شعوبة وقوة.
ملواجهة  لل�شباقات  النابودة  فريق  ع�شوا  وي�شتعد 
الختبار القادم لهما يف حلبة دبي اأوتودروم، ال�شباق 
 3 اجلولتني  يف  �شيارة   20 م�شاركة  ي�شهد  ال���ذي 
ل�شباقات  �شل�شلة  اأف�شل  تعترب  التي  للبطولة  و4 
احللبات على م�شتوى املنطقة، والتي يتوقع لها اأن 

ت�شهد املناف�شة فيها ت�شعيدا كبريا.
الفريق  مبوا�شلة  تفائله  اأي�شا  الأزه����ري  واأب���دى 
هيمنته على لقب الفرق، ويتوقع قيام زميله �شميد 

نهاية  ���ش��ب��اق��ات  ق���وي وم��ث��ري خ���الل  اأداء  ب��ت��ق��دمي 
اأر�شها  الأ�شبوع اجلاري وعلى اأر�س حلبة فاز على 
مرتني خالل ا�شت�شافتها لل�شل�شلة املو�شم املا�شي. 

وقال الأزهري: قد يكون كليمنز �شابا، اإل اأنه �شائق 
متفوق وقدير، واأتوقع منه التح�شن اأكرث فاأكرث مع 
كل �شباق يخو�شه. هو �شائق يتمتع باإمكانات هائلة. 
واذا  م��دى مهارته،  البحرين  اأثبت جم��ددا يف  لقد 
على  يح�شل  ف�شوف  ال�شياق،  نف�س  على  وا�شل  ما 

الكثري من الهتمام يف ال�شاحة الدولية اأي�شا .
وه��و يف احلقيقة كذلك.  يبدو هادئا  واأ���ش��اف: هو 
اأثناء �شباقاتنا هنا، وهو  ينزل �شيفا عندي يف دبي 
مرتاح جدا طوال الوقت، ول يت�شنع اأبدا. هذه ميزة 
ب�شغوطات  تت�شبب  اأنها  ذلك  القيادة،  اأثناء  جيدة 

كبرية، كما نعي�س يف هذه الأوقات الآن .
وحاليا، يحل الأزهري يف الرتتيب العامل لل�شل�شلة 
يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث مت��ام��ا ح��ي��ث اأن��ه��ى ال��ب��ط��ول��ة يف 
املو�شم املا�شي وذلك بعد اأن �شهد حظوظا متفاوتة 
يف  التتويج  من�شة  على  �شعد  حيث  البحرين،  يف 
اجلولة الأوىل، بينما اأنهى �شباق اجلولة الثانية يف 

املركز ال� 10 بعد اأن تعر�س لبع�س ال�شعوبات.
الإط����ارات  م��ع  امل�شاكل  بع�س  واج��ه��ت  لقد  وق���ال: 
املعلومات عن  اأدر���س كافة  اأن  الأمامية، والآن علي 

الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي يف ال��ب��ح��ري��ن وال��ع��م��ل م��ع فريق 
الهند�شة لدي حلل امل�شكلة .

ال�شرق  يف  حرفية  الأك���رث  ه��ي  البطولة  واأ���ش��اف: 
ال�شائقني  نخبة  ت�شتقطب  ف��ه��ي  ول��ه��ذا  الأو����ش���ط 
اإىل  متقارب  لل�شائقني  الأداء  م�شتوى  با�شتمرار. 

وتناف�شيا  رائعا  ال�شباق  حد كبري، وهذا يجعل من 
يتوجب  ج���دا،  ق��وي��ة  البطولة  لأن  وت��اب��ع:   . بحق 
عليك ك�شائق ان تكون دقيقا يف كل �شيء. فاأي خطئ 
اأن  عليك  املناف�شات.  عن  كثريا  يبعدك  قد  �شغري 
تكون حاد الذهن، واأن تغتنم الفر�شة باأ�شرع وقت .

اأر�س  على  الأرب��ع��اء  ي��وم  باختبارات  قيامهم  وبعد 
اخلمي�س  ي��وم  �شباح  ال�شائقون  �شيقوم  دب��ي،  حلبة 
ت��ت��ب��ع��ه��ا جولتان  وال���ت���ي  ال��ر���ش��م��ي��ة  ب��ال��ت��دري��ب��ات 
والتي  الظهر،  بعد  ما  ف��رتة  يف  تقامان  تاأهيليتان 
خط  على  الأول  باملركز  فيها  للفوز  �شميد  يتطلع 

الر�شميتان  اجلولتان  اأم��ا  ال�شل�شلة.  يف  الن��ط��الق 
 14 3 و4 فتقامان يوم اجلمعة وت�شم كل منهما 

لفة.
ت��رت��ي��ب ال��ف��رق يف حت���دي ك��اأ���س ب��ور���ش��ه ج��ي تي3 

ال�شرق الأو�شط بعد اجلولة الثانية
-1النابودة لل�شباقات 82 نقطة

-2�شقور �شكاي دايف دبي 68 نقطة
-3�شقور ال�شعودية 52 نقطة

-4فريق البحرين47 نقطة
-5ميلون لل�شباقات )اأملانيا( 30 نقطة

ترتيب ال�سائقني
-1كليمنز �شميد ) النابودة لل�شباقات( 50 نقطة

-2زيد اأ�شكناين ) الكويت( 46 نقطة
-3ح�شر اآل مكتوم )الإمارات( 40 نقطة
-4كرمي الأزهري )الإمارات( 32 نقطة

-5حممد مطر )البحرين( 32 نقطة
-6عبدالعزيز الفي�شل )ال�شعودية( 30 نقطة

-7�شعيد املهريي )الإمارات( 28 نقطة
-8هوبريت هابوت )اأملانيا( 25 نقطة

-9في�شل بن لدن )ال�شعودية( 22 نقطة
-10هانز وامير )اأملانيا( 22 نقطة

اجلولة الفتتاحية لبطولة العرب الفردية لل�شطرجن �شهدت تاألقًا ومتعة واإثارة تك�شف عن عزمية الأبطال على املناف�شة القوية 

�شلطان بن خليفة ي�شيد باملهرجان البحري ويوؤكد اأن اأبوظبي عا�شمة الريا�شات البحرية بامتياز

ع�س�ا فريق دبي يتطلعان مل�ا�سلة حتقيق نتائج ق�ية يف حتدي كاأ�س ب�ر�سه جي تي3 ال�سرق الأو�سط مع قرب ع�دة البط�لة لعقد ج�لتها القادمة يف دبي

الأزهـــري يحـــذر مناف�شـــــي فريـــــق النابـــــــودة لل�شبــــاقـــــت: �شميـــــــد �شيتحـــــ�شن

ال�شيخ من�شور بن زايد  اأرمي ل�شمو  توج اجل��واد 
للخيول  الوطني  اليوم  ل�شباق  بطال  نهيان  اآل 
ل�شمو  ن���وار  امل��ه��ر  ت��وج  الأ�شيلة..فيما  العربية 
كاأ�س  بطل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
فعاليات  �شمن  للمهجنة..وذلك  الوطني  اليوم 
للفرو�شية  اأبوظبي  لنادي  الرابع  ال�شباق  حفل 
الع�شبي  امل�شمار  على  الول  اأم�س  اأقيم  وال��ذي 
ل��ل��ن��ادي . ك��م��ا ف����از اجل�����واد جن���م ���ش��ه��ي��ل بلقب 
اجلولة الرابعة ل�شباق كاأ�س مزرعة الوثبة �شتود 
ملالك الإ�شطبالت اخلا�شة واأ�شفرت نتائج باقي 
اإف احل��ذر بال�شوط  اإي��ه  املهر  الأ�شواط عن فوز 
الثاين  ب��ال�����ش��وط  ال���ري���ف  ���ش��رف  وامل���ه���ر  الأول 
ب��ال�����ش��وط ال��ث��ال��ث . ويف �شباق  واجل����واد رغ����دان 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  الوطني  اليوم  كاأ�س 
للفئة الأوىل للخيول عمر اأربع �شنوات فما فوق 
 14 الرابع و�شارك فيه  ال�شوط  اأقيم يف  وال��ذي 
 .. 1600 مرت  خيال من نخبة اخليول مل�شافة 
ال�شيخ من�شور بن زايد  اأرمي ل�شمو  كان اجل��واد 
الكتبي  اأحمد  العاملي  الفار�س  بقيادة  نهيان  اآل 
عند  اجلهوري  ماجد  املواطن  امل��درب  وباإ�شراف 
الأول  باملركز  الفوز  يف  بنجاحه  به  الظن  ح�شن 
ب��ج��دارة وب��ف��ارق ك��ب��ري ع��ن اجل����واد ���ش��اح��ب دي 
واين  ال��ف��ار���س  بقيادة  ال��رح��م��اين  لفي�شل  ك��ل��وز 
امل��درب �شيف الدين ذيب الذي  واإ���ش��راف  �شميث 
ح��ل يف امل��رك��ز ال��ث��اين وح��ل ثالثا امل��ه��ر ري���اح دو 
نهيات  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  كارير 
واإ�شراف  �شو�شا  دي  �شلف�شرت  ال��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة 

امل���درب م��اج��د اجل��ه��وري. وع��ق��ب خ��ت��ام ال�شباق 
األف   250 املالية  ج��وائ��زه  اإج��م��ايل  يبلغ  ال���ذي 
درهم اإ�شافة لكاأ�س ذهبية .. قام عدنان �شلطان 
م��دي��ر ن����ادي اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ت��راف��ق��ه لرا 
�شوايا مديرة مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن 
اآل نهيان العاملي للخيول العربية الرئي�شة  زايد 
الدويل  بالإحتاد  ال�شيدات  ل�شباقات  التنفيذية 
ماجد  بت�شليم   .. ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول  ل�����ش��ب��اق��ات 
تكرميه  مت  كما  الكاأ�س  اخليل  م��درب  اجلهوري 

وتكرمي الفار�س اأحمد الكتبي.
املهجنة  للخيول  الوطني  اليوم  كاأ�س  �شباق  ويف 
ال�شاد�س  ال�شوط  يف  اأقيم  ال��ذي  قوائم  الأ�شيلة 
مرت   600 و  األ���ف  مل�شافة  خيال   12 مب�شاركة 
درهم  األ��ف   185 بقيمة  مالية  واإجمايل جوائز 
وك��اأ���س ذه��ب��ي��ة..جن��ح امل��ه��ر الأ���ش��ق��ر ن���وار ل�شمو 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم بقيادة الفار�س 
روي�����ش��ت��ون ف��رن�����س واإ����ش���راف امل����درب ع��ل��ي را�شد 
اجلواد  الأول  املر�شح  على  التفوق  يف  الرايحي 
دربا�س ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
اأي�شا بقيادة الفار�س دين اأونيل وباإ�شراف املدرب 
للكاأ�س  بطال  ليتوج  اأي�شا  الرايحي  را�شد  علي 
فيما ج���اء ث��ان��ي��ا درب��ا���س وث��ال��ث��ا اجل����واد فرجت 
بقيادة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  اأحمد  ال�شيخ  ل�شمو 
دروبا  امل����درب  واإ����ش���راف  دوي���ل  ال��ف��ار���س جيم�س 

�شلفرتنام.
اأبوظبي  ن���ادي  م��دي��ر  ق��ام  ال�شباق  خ��ت��ام  وع��ق��ب 
للفرو�شية بت�شليم الكاأ�س ل�شامل ال�شبو�شي مدير 

�شباقات �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
والفار�س  ال��راي��ح��ي  علي  امل���درب  ت��ك��رمي  كما مت 

روي�شتون فرن�س.
ك��م��ا ت����وج اجل�����واد جن���م ���ش��ه��ي��ل ل��ف��ي�����ش��ل �شمري 
امل��ح��م��ود ال��ع��ل��ي ب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���س واي����ن �شميث 
واإ�شراف املدرب �شيف الدين ذيب بطال للجولة 
�شتود ملالك  الوثبة  كاأ�س مزرعة  ل�شباق  الرابعة 
فعاليات  يقام �شمن  الذي  الإ�شطبالت اخلا�شة 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  ملهرجان  ال�شاد�شة  الن�شخة 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
من  اخلام�س  ال�شوط  يف  اأق��ي��م  وال���ذي  الأ�شيلة 
ال�شابق مل�شافة األف مرت و �شارك فيه 12 خيال 
وب��ل��غ اإج��م��ايل ج��وائ��زه املالية 50 األ���ف دره���م . 
وح��ل يف امل��رك��ز ال��ث��اين امل��ه��ر ت��ي ام �شي دي �شي 
روي�شتون  ال��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  ر���ش��ا  حلمي  ملحمد 
فرن�س واإ�شراف املدرب عمر دراج وجاءت يف املركز 
الثالث املهرة جريل باور ل�شعيد حا�شر املزروعي 
ب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���س زاف���ري زي���اين واإ����ش���راف املدرب 
الفر�س  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  وحلت  �شليمان  جميل 
دين  الفار�س  بقيادة  لعلي خوري  �شبا�س  اأف  اإيه 
اأون��ي��ل واإ���ش��راف امل���درب ه��الل ال��ع��ل��وي . وعقب 
ختام ال�شباق قام مدير نادي اأبوظبي للفرو�شية 
ال�شرقي  �شرور  وال�شيخ حمدان بن  ولرا �شوايا 
ممثل �شركة اأبوظبي لال�شتثمار وممثلي جامعة 
الريا�شية  ل��ل��ع��ل��وم  ل��ي��ف��رب��ول  م��وري�����س  جيم�س 
املدرب  وتكرمي  للمالك  ال�شباق  جائزة  بت�شليم 

والفار�س .

اجلواد اأرمي ملن�شور بن زايد.. بطل �شباق اليوم الوطني للخيول العربية الأ�شيلة
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر :

الدور  اإىل حجز مقعده يف  العني  يتطلع فريق 
الدولة  رئي�س  كاأ�س  م�شابقة  من  النهائي  رب��ع 
لكرة القدم ، عندما يواجه فريق ال�شارقة م�شاء 

اليوم يف اأبوظبي ، �شمن الدور ثمن النهائي .
اأو����ش���ح ك��ي��ك��ي ف��ل��وري�����س، امل��دي��ر ال��ف��ن��ي للعني 
ال�شارقة  اأم���ام  مل��ب��ارات��ه  الفريق  ا���ش��ت��ع��دادات  اأن 
بنادي اجلزيرة يف  زاي��د  بن  على ملعب حممد 
اأبوظبي م�شت على نحو جيد، لفتاً  العا�شمة 
اإىل اأن��ه حر�س بعد امل��ب��اراة الأخ���رية اأم��ام بني 
البدين  ال��ت��وازن  ا�شتعادة  على  ب��ال��دوري،  يا�س 
ل��دى ال��الع��ب��ني، ومل يغفل ك��ذل��ك ع��ن حتليل 
الق�شور وت�شحيحها  واأوجه  امليدانية  الأخطاء 
وع����م����ل ع���ل���ى ع���الج���ه���ا ب���ع���د م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا مع 

الالعبني.

كونها  املواجهة  اأهمية  الإ���ش��ب��اين  امل���درب  واأك���د 
تلعب بنظام خروج املغلوب ول جمال للتعوي�س 
فيها، الأمر الذي يتطلب تركيزاً كاماًل وقتاًل 
م�شتمراً على اأر�س امللعب طوال �شوطي اللعب، 
الأمر  وق���ال: حتدثنا م��ع الالعبني ح��ول ه��ذا 
وهم مدركون جيداً حلقيقة الو�شع، ومن املهم 
بالن�شبة لنا اأن نلعب من اأجل الفوز وال�شتمرار 
يف امل�شابقة، مع احرتامنا لفريق ال�شارقة الذي 
ال�شابقة  ال��ف��رتة  ج��ي��دة يف  ب�����ش��ورة  نف�شه  ق��دم 
العام  ال��رتت��ي��ب  يف  و�شعية مم��ي��زة  اإىل  وو���ش��ل 
ال���دوري، وه��و ميلك يف �شفوفه لعبني  لفرق 
اأقوياء ، يجيدون اللعب ال�شاغط والتمريرات 
القتالية  ب��ال��روح  كذلك  ميتاز  كما   ، الق�شرية 
العالية طوال زمن املباراة ، وعلينا اأن ن�شاعف 
والتغلب  كفتنا  ل��رتج��ي��ح  تطلعاً  ج��ه��ودن��ا  م��ن 

عليه.

قلق  يثري  ب��ات  العني  ب��اأن  القول  كيكي  ورف�س 
املباريات  التعامل مع  جماهريه لأنه ل يح�شن 
ي��ل��ع��ب على  ال��ق��در ع��ن��دم��ا  ب����ذات  خ����ارج ملعبه 
وق����ال: نتفهم جيداً  اأر���ش��ه وو���ش��ط ج��م��ه��وره، 
نتكلم عن فريق  ولكننا  العني  خماوف جمهور 
لديهم  اأذك��ي��اء  لعبني  �شفوفه  يف  ي�شم  كبري 
الظروف ول  التعامل مع خمتلف  القدرة على 
فرق لديهم يف اللعب مبلعبهم اأو خارجه، وهذا 
ر�شالتنا  ك��ان��ت  حيث  ب�����ش��اأن��ه،  معهم  تكلمنا  م��ا 
اليهم اأننا دائما نلعب بنف�س اخلطة والطريقة 
األ  وعليهم  خ��ارج��ه،  اأو  ملعبنا  يف  ك���ان  ���ش��واء 
يفكروا كثرياً يف مثل هذه العوامل التى جتلب 
ال�شغوط، بقدر ما ين�شب تركيزهم يف تقدمي 
النتيجة  لإح��راز  يقودهم  امللعب  عمل مميز يف 
اأي لعب  على  ال�شعب ج��داً  املاأمولة، لأن��ه من 
اأي �شكل من  امل��ب��اراة وه��و يعاين  اإىل  اأن يدخل 

اأ�شكال ال�شغوط.
واأ�شاف املدير الفني للعني الذي كان يتكلم يف 
املوؤمترات  بقاعة  عقد  ال��ذي  ال�شحفي  املوؤمتر 
امل��ل��ح��ق��ة مب��ل��ع��ب ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د بنادي 
الفريق  ا����ش���ت���ع���دادات  ع���ن  ل��ل��ك�����ش��ف  ال���ق���ط���ارة 
ل��ل��م��ب��اراة: ال��ع��ني ظ��ل ي��ق��دم م���ردود فني مميز 
اآخ���ر �شت م��ب��اري��ات ول��ك��ن على ف���رتات، لأن  يف 
ال��الع��ب��ني ع��ان��وا خ���الل ال��ف��رتة الأخ�����رية من 
النتائج،  تعرث  ب�شبب  املعنوية  احل��ال��ة  ت��راج��ع 
ولذلك عمدنا اإىل اإحداث التوزان بني اجلوانب 
مهمة  عوامل  لأنها  واملعنوية  والبدنية  الفنية 
ل���دى الفريق  ت��ك��ون ح��ا���ش��رة  اأن  وي��ج��ب  ج����داً 
خ�شو�شاً يف املباريات التناف�شية الكبرية والتى 
�شغوط،  اأي  دون  م��ن  ك��ام��اًل  ت��رك��ي��زاً  تتطلب 
خالل  امل��ب��اري��ات  يف  جهودنا  نرتجم  اأن  ون��اأم��ل 

الفرتة املقبلة.

املباراة  ح�شم  احل�شبان  يف  و�شع  ك��ان  اإذا  وعما 
ال���الع���ب���ني لهذا  ال���رتج���ي���ح وه����ي����اأ  ب����رك����الت 
العمل  هي  للالعبني  ر�شالتي  ق��ال:  الإحتمال، 
الر�شمي  زمنها  املباراة يف  اأج��ل ح�شم  بقوة من 
لأنها  ال��رتج��ي��ح  رك����الت  اإىل  ال��و���ش��ول  وع����دم 
تعتمد على عامل احلظ، ولكن يف حال و�شلت 
قدرة  نثق يف  فنحن  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  اإىل  امل��ب��اراة 
الأمور  ح�شم  على  امل��رم��ى  وح��ار���س  ال��الع��ب��ني 

ل�شاحلهم ول�شنا قلقني من هذا الأمر.

دعم معنويات الالعبني 
ع��ب��داهلل بن  ال�����ش��ي��خ  اإط����ار مت�شل ح��ر���س  ويف 
حممد بن خالد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة 
، على ح�شور  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��ني  ن���ادي  �شركة 
ال��ك��رة الأول، وال���ذي  ل��ف��ري��ق  ال��رئ��ي�����س  امل����ران 
اأم�س على ملعب طحنون  اأول من  جرى م�شاء 

بن حممد بالقطارة، يف اإطار ا�شتعدادات العني 
اليوم  م�شاء  وامل��ق��ررة  املهمة  ال�شارقة  ملواجهة 
16 من بطولة  ال�  الثالثاء �شمن مرحلة دور 

�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل.
كما �شهد املران حممد �شامل بن عمري ال�شام�شي 
لكرة  العني  ن��ادي  �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو   ،
الفريق  م�شرف   ، حماد  عبيد  وحممد  ال��ق��دم، 
 ، ال�شهباين  مطر  الكابنت  جانب  اإىل   ، الأول 
مدير الفريق، والكابنت نا�شر اجلنيبي ، اإداري 

الفريق، وعدد من جماهري العني الوفية.
وقام ال�شيخ عبداهلل بن حممد مب�شافحة لعبي 
الفريق قبل بداية احل�شة التدريبية امل�شائية ، 
معدل  ورف����ع  اجل��ه��ود  م�شاعفة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
الكروي  ب�����الأداء  اأه��داف��ه��م  لتحقيق  ال��رتك��ي��ز 
امل�شرف الذي ميكنهم من اإحراز النتائج القوية 

خالل ال�شتحقاقات املقبلة.

يف الدور ثمن النهائي من بط�لة كاأ�س رئي�س الدولة 

العيــن يت�شلـح بالعزميــــة ملواجهــــة ال�شارقـــــة وحجـــــــز مقعــــده يف ربـــــع النهائـــــــي 

بايرن مل�ا�سلة انت�ساراته على ح�ساب �سيتي 

يوفنتو�س يكفيه التعادل لعبور الدوري الثاين بدوري الأبطال
يحل  حيث  ا�شطنبول  الرتكية  العا�شمة  اىل  اليطايل  يوفنتو�س  ي�شافر 

اليوم الثالثاء �شيفا على غلطة �شراي، وهو يبحث عن نقطة �شتكون 
دوري  م�شابقة  الثاين من  ال��دور  اىل  العبور  بطاقة  ملنحه  كافية 

الثاين  امل��رك��ز  يوفنتو�س  ويحتل  ال��ق��دم.  لكرة  اوروب���ا  اب��ط��ال 
يبلغ  كبري  وب��ف��ارق  نقاط   6 بر�شيد  الثانية  املجموعة  يف 

تاأهله  ال��ذي �شمن  ال�شباين  م��دري��د  ري��ال  ع��ن  نقاط   7
وال�شدارة اي�شا، فيما يحتل غلطة �شراي املركز الثالث 

بفارق نقطتني عن يوفنتو�س والمر ذاته ينطبق على 
امللكي  النادي  ي�شتقبل  ال��ذي  الدمناركي  كوبنهاغن 

فريق  و�شيكون  للغاية.  �شعبة  مباراة  يف  ال�شباين 
على  ال�شابع  انت�شاره  من  ال��ق��ادم  العجوز  ال�شيدة 
ال��دوري املحلي، بحاجة اىل العودة من  التوايل يف 

لكن  امل�شابقة  يف  م�شواره  يوا�شل  لكي  بالتعادل  تركيا 
املهمة لن تكون �شهلة يف مواجهة فريق ي�شرف عليه مواطنه 

�شراي مبواجهة  ا�شتهل مغامرته مع غلطة  الذي  مان�شيني  روبرتو 
ومل  بطل ايطاليا بالذات وذلك يف لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل 2-2. 

يقدم فريق املدرب انتونيو كونتي م�شتوى مقنعا يف امل�شابقة القارية حتى الن 
وهو مل يحقق �شوى فوز واحد جاء على ح�شاب كوبنهاغن 3-1 بف�شل ثالثية 
من الت�شيلي املتاألق ارتورو فيدال، فيما اكتفى بالتعادل ثالث مرات وخ�شر مرة 
6-1 يف  واحدة امام ريال مدريد )1-2( الذي كان اذل غلطة �شراي يف معقله 
مان�شيني  م�شري  و�شيكون  ت��ريمي.  ف��احت  اق��ال��ة  اىل  ادى  م��ا  الفتتاحية  اجل��ول��ة 
ي�شم يف �شفوفه لعبني  ال��ذي  �شراي  يتمكن غلطة  ح��ال مل  مماثال لتريمي يف 
ولعب  �شنايدر  وي�شلي  والهولندي  دروغ��ب��ا  ديدييه  العاجي  ط��راز  من  مميزين 
القل  او  يوفنتو�س  على  الفوز  من  ميلو،  فيليبي  الربازيلي  ال�شابق  يوفنتو�س 

احل�شول على املركز الثالث الذي يخوله موا�شلة امل�شوار يف الدوري الوروبي 
يوروبا ليغ ، خ�شو�شا ان الفريق النبيذي والذهبي ا�شطر للجوء اىل ركالت 

يف  الثانية  ال��درج��ة  م��ن  فريق  تخطي  اج��ل  م��ن  املا�شي  الثالثاء  الرتجيح 
 9 بفارق  ال��دوري  يف  الثالث  املركز  يف  يقبع  فيما  املحلية،  الكاأ�س  م�شابقة 

نقاط عن غرميه فربغ�شه.
ويف املباراة الثانية يف املجموعة، يبدو ريال مدريد ورغم تاأهله وت�شدره 

ح�شاب  على  خام�س  ب��ف��وز  الول  ال���دور  لن��ه��اء  مر�شحا  للمجموعة 
الذي  الثالث  املركز  على  احل�شول  ياأمل  ال��ذي  كوبنهاغن  م�شيفه 

يخوله موا�شلة امل�شوار القاري يف امل�شابقة الوروبية الثانية.
الثانية  البطاقة  قائمة على  املناف�شة  زالت  الوىل، ما  املجموعة  ويف 
اللذين  المل��اين  ليفركوزن  وباير  الوك��راين  دانييت�شك  �شاختار  بني 
�شمنا على اقله النتقال اىل يوروبا ليغ لن ريال �شو�شييداد يتخلف 

عنهما بفارق 7 و6 نقاط على التوايل.
و�شمن مان�ش�شرت يونايتد النكليزي تاأهله عن املجموعة وهو ينهي 

الذي  دانيي�شتك  �شاختار  ام���ام  ار���ش��ه  على  الول  ال���دور 
ال�شياطني احلمر يف حال جنح  ال�شدارة من  �شينتزع 

انكلرتا.  يف  الط����الق  ع��ل��ى  الول  ف����وزه  حت��ق��ي��ق  يف 
نتيجة  �شجل  ح���ال  يف  ت��اأه��ل��ه  ���ش��اخ��ت��ار  و�شي�شمن 

مماثلة لليفركوزن الذي يحل بدوره �شيفا على ريال �شو�شييداد. ومن جهته يبحث يونايتد الذي 
مير مبرحلة �شعبة يف الدوري املحلي واخر ف�شولها خ�شارته ال�شبت امام نيوكا�شل )�شفر-1(، 
عن اخلروج فائزا بجميع املباريات الثالث على ار�شه يف دور املجموعات وذلك للمرة الوىل منذ 
مو�شم 2007-2008، علما بانه ح�شم تاأهله اىل الدور الثاين بفوزه يف اجلولة ال�شابقة على 
ليفركوزن 5-�شفر خارج قواعده وهو تعادل يف لقاء الذهاب مع �شاختار 1-1 يف دانييت�شك. 
باري�س  �شيفه  مع  م�شريية  مواجهة  الربتغايل  بنفيكا  يخو�س  الثالثة،  املجموعة  ويف 
�شيكون  حيث  جرمان  �شان 
ال�����ف�����وز  اىل  ب�����ح�����اج�����ة 
ال��ل��ح��اق ببطل  ل�����ش��م��ان 
املقبل،  ال���دور  اىل  فرن�شا 
وذلك �شرط تعادل او خ�شارة 
مناف�شه اوملبياكو�س اليوناين 
امام �شيفه اندرخلت البلجيكي. 
و�شمن �شان جرمان تاأهله و�شدارته 
نقاط   6 بفارق  يتقدم  كونه  للمجموعة 
عن كل من بنفيكا واوملبياكو�س الذي يتفوق على الفريق 
على  ح�شوله  ان  يعني  م��ا  املبا�شرتني  املواجهتني  ب��ف��ارق  الربتغايل 
ال��ذي ل ميلك �شوى نقطة  اندرخلت  الثالث من مباراته مع  النقاط 
واحدة، �شيكون كافيا لتاأهله فيما �شيكتفي ممثل الربتغال، حتى يف حال 

فوزه على �شان جرمان، مبوا�شلة امل�شوار القاري يف يوروبا ليغ .
دور  انهاء  اللقب عن  بايرن ميونيخ حامل  يبحث  الرابعة،  املجموعة  ويف 
املجموعات بالعالمة الكاملة حني ي�شت�شيف مان�ش�شرت �شيتي النكليزي 
ناحية  م��ن  مهمة  لكنها  الفريقني  ت��اأه��ل  على  م��وؤث��رة  غ��ري  م��ب��اراة  يف 
ال�شدارة التي �شيخ�شرها النادي البافاري يف حال خ�شارته امل�شتبعدة 
بفارق 3 اهداف. ويت�شدر بايرن ترتيب املجموعة بفارق 3 نقاط 
عن �شيتي وهو كان تغلب على فريق املدرب الت�شيلي مانويل 
املدرب  ف��ري��ق  وي�شعى  ال��ذه��اب.  ل��ق��اء  يف   1-3 بيليغريني 
ال�شباين جو�شيب غوارديول، القادم من انت�شار �شاحق 
املحلي،  ال���دوري  يف  )7-�شفر(  برمين  ف��ريدر  على 
الذي حققه يف اجلولة  القيا�شي  الرقم  تعزيز  اىل 
الرو�شي  م��و���ش��ك��و  �ش�شكا  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ق��ة 
اذ حقق  املتتالية،  )3-1( من ناحية النت�شارات 
فوزه العا�شر على التوايل وحطم الرقم القيا�شي 
ال�شابق الذي كان بحوزة بر�شلونة ال�شباين و�شجله 

مو�شم 2003-2002.
�ش�شكا  ي�شعى  املجموعة،  �شمن  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
اىل  والنتقال  الثالث  املركز  على  للح�شول  مو�شكو 
بلزن  فيكتوريا  على  �شيفا  يحل  ح��ني  ليغ  ي��وروب��ا 
نقطة  اىل  الول  فيها  ي��ح��ت��اج  م��ب��اراة  يف  الت�شيكي 
لتحقيق غايته كونه ميلك ثالث نقاط دون اي نقطة 
و�شيكون   3-2 رو�شيا  يف  ذه��اب��ا  خ�شر  ال��ذي  مل�شيفه 

بحاجة اىل الفوز 1-�شفر ملو�شلة م�شواره القاري.

ا�شبح مان�ش�شرت يونايتد حامل اللقب مهددا بالغياب عن 
م�شابقة دوري ابطال اوروبا املو�شم املقبل لن الفارق الذي 
�شقوطه  بعد  نقطة   13 بات  املت�شدر  ار�شنال  يف�شله عن 
املرحلة  يف  �شفر-1  يونايتد  نيوكا�شل  ام���ام  ار���ش��ه  على 

اخلام�شة ع�شرة.
اي��ام فقط على  اربعة  بعد  نيوكا�شل  ام��ام  الهزمية  وت��اأت��ي 
اولدترافورد  يف  ايفرتون  ام��ام  احلمر  ال�شياطني  �شقوط 
يونايتد  ف��ي��ه��ا  ي��خ�����ش��ر  ال��ت��ي  امل����رة الوىل  ل��ت��ك��ون  اي�����ش��ا، 

مباراتني على التوايل على ار�شه منذ عام 2002.
وه��ن��اك ع���دة ع��وام��ل ال��ق��ت ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى ي��ون��اي��ت��د منذ 
خلفا  عليه  ال���ش��راف  مويز  ديفيد  ال�شكتلندي  ا�شتلم  ان 
ملواطنه ال�شطورة اليك�س فريغو�شون الذي قرر العتزال 
لقبهم  اىل  احلمر  ال�شياطني  قيادة  بعد  املو�شم  نهاية  يف 

الع�شرين )رقم قيا�شي(.
خط  يف  ه��ي  يوناتيد  يواجهها  ال��ت��ي  ال�شا�شية  وامل�شكلة 
التي  لتلك  مماثلة  داف��ع��ة  ق��وة  اي  يجد  مل  لن��ه  الو�شط 
كان يوؤمنها اليرلندي روي كني، خ�شو�شا يف ظل ا�شابة 

مايكل كاريك.
خالل  و�شطه  خط  يف  خمتلفتني  �شراكتني  مويز  واخترب 
م���روان  البلجيكي  ا���ش��رك  ح��ي��ث  الخ���ريت���ني،  امل��ب��ارات��ني 
ف��الي��ن��ي اىل ج��ان��ب ال��وي��ل��زي امل��خ�����ش��رم راي���ن غيغز �شد 
ايفرتون، ثم فيل جونز وتوم كليفريل �شد نيوكا�شل، واي 
العمر  ال�شراكتني مل توؤمن املطلوب. فتقدم غيغز يف  من 
املحافظة عليه لالوقات احل�شا�شة،  املدرب  بان على  يعني 
فريقه  م��ع  املطلوب  بال�شكل  فاليني  يتاأقلم  مل  ح��ني  يف 

اجلديد الذي انتقل اليه من ايفرتون ب�شحبة مويز.
اما بالن�شبة جلونز وكليفريل فاي منهما لي�س متخ�ش�شا 
بلعب دور لعب الو�شط املحوري، وهو ما اكد عليه لعب 
�شافيدج  روب��ي  الويلزي  �شابقا  يونايتد  يف  ال�شباب  فريق 
افتقدوا  لقد  ب��ق��ول��ه:  ك��روي��ا،  حملال  حاليا  يعمل  ال���ذي 
قدراته )كاريك( يف الحتفاظ بالكرة، وهم ل ميلكون اي 

لعب اخر بذهنية دفاعية يف فريقهم .
اما امل�شكلة الخرى التي تواجه يونايتد يف الونة الخرية 
فمتمثلة با�شابة هدافه الهولندي روبن فان بري�شي الذي 
�شراي  وغلطة  ال�شابق  �شيتي  مان�ش�شرت  م���درب  اع��ت��ربه 
املوؤثر  العامل  مان�شيني  روبرتو  اليطايل  حاليا  الرتكي 
الذي �شاهم يف ح�شول ال�شياطني احلمر على لقب املو�شم 
بعد  اقرب مالحقية، وذلك  11 نقطة عن  بفارق  املا�شي 

ان �شجل 26 هدفا.
ويغيب فان بري�شي عن يونايتد ب�شبب ا�شابتني يف ا�شبع 
كثريا  يونايتد  تاأثر  وق��د  لفخذه،  العليا  والع�شلة  قدمه 
بغيابه وبدا ذلك وا�شحا يف املباراتني اللتني تعادل فيهما 
امام كارديف �شيتي وتوتنهام والخرى التي خ�شرها امام 

ايفرتون.
وع����اد ف���ان ب��ري���ش��ي اىل ي��ون��اي��ت��د يف م���ب���اراة ال�����ش��ب��ت �شد 
البدنية،  لياقته  كامل  يف  لي�س  وكاأنه  ب��دا  لكنه  نيوكا�شل 
امللعب قبل  اخراجه من  كان عليه  انه  اع��رتف مويز  وقد 
ن�شف �شاعة على نهاية اللقاء لكنه مل يقم بهذه اخلطوة 
لن فريقه كان متخلفا ويفتقد هدافه الخر واين روين 

ب�شبب اليقاف.

مان�ش�شرت يونايتد مهدد بالغياب عن دوري الأبطال

م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
الأمن الوطني الرئي�س الفخري لحتاد الإمارات لكرة 
القدم حر�س القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على 
اأجل رفعة  واملبدعني من  والريا�شيني  الريا�شة  دعم 
بعمل  �شموه  واأ���ش��اد  العاملية.  مكانتها  وتعزيز  الدولة 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة وجلانه واإداراته وبالإجنازات 

التي حققتها الكرة الإماراتية خالل الفرتة الأخرية. 
جاء ذلك خالل لقاء �شموه يف مكتبه بديوان ويل عهد 
اأبوظبي مع يو�شف ال�شركال رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 
الكرة ويو�شف عبداهلل الأمني العام بح�شور حممد بن 
ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�شارعة واجلودو والكيك 
اإىل  لالحتاد  الفخري  الرئي�س  �شمو  ودع��ا  بوك�شينغ. 
التي  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة  اأج���ل  م��ن  العمل  م�شاعفة 

ت�شهدها اللعبة وتوفري اأف�شل ال�شبل لتحقيق الإجناز 
تلو الإجن��از على ال�شعد كافة وقدم يو�شف ال�شركال 
ال��وط��ن��ي��ة و�شري  املنتخبات  ب��رام��ج  ع��ن  واف��ي��ا  ���ش��رح��ا 
دعم  وثمن  لالحتاد.  ال�شرتاتيجية  واخلطة  العمل 
الحتاد  لعمل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو 
الإجنازات  من  مزيد  اإىل  ق��اد  مما  الإماراتية  والكرة 

والنجاحات. 

هــــــــزاع بـــــــن زايــــــــد يلتقــــــــي 
رئيـــــــــ�س احتـــــاد الكــــــرة



ولدة تواأم بفارق 8 اأيام 
البع�س، يف  اأي���ام ع��ن بع�شهما   8 اأوان��ه��م��ا وب��ف��ارق  ت���واأم يف كندا قبل  ول��د 
ب��ني دخلت  اإي��دون��ا  اأن  الكندية  ب��ي �شي  ن���ادرة.. وذك���رت �شبكة �شي  ح��ادث��ة 
اإمي��ري ووزنه  ابنها  وول��دت  ال�25 من احلمل،  الأ�شبوع  يف  املخا�س موؤخراً 
ن�شف كيلوغرام يف نوفا �شكوتيا، وبعد 8 اأيام اأجنبت ابنها الثاين اإي�شي بعد 
خ�شوعها لعملية قي�شرية. واأو�شح الأطباء يف مركز هاليفاك�س ال�شحي 
اأن خروج اإميري من الرحم اأعطى املزيد من الف�شحة لإي�شي كي يتحّرك، 
وقد ا�شطروا لإجراء عملية جراحية ب�شبب معاناة بني من التهاب وقالت 

بني �شنحتفل بعيد ميالد اإ�شايف يف العائلة .

م�شيف يقا�شي �شركته ب�شبب املبيدات !
قرر م�شيف �شابق يف �شركة كانتا�س ال�شرتالية مقا�شاة الدولة معتربا ان 
ا�شابته مبر�س باركن�شون جاءت ب�شبب ر�س مبيدات احل�شرات يف حجرات 
الطائرات تنفيذا لتوجيهات ال�شلطات، بح�شب ما اعلنت حماميته الثنني.  
وام�شى هذا امل�شيف، ويدعى بريت فولو�س البالغ من العمر 52 عاما، 27 
مايو  املبكر يف  التقاعد  اىل  احيل  وقد  كانتا�س،  يعمل يف  عاما من حياته 
املا�شي وقرر رفع �شكواه اىل الق�شاء بعدما اخربه طبيبه انه يعالج اي�شا 
عددا من زمالئه.  وقالت املحامية تانيا �شيغيلوف ل يوجد ا�شابات مبر�س 
انه ا�شيب به ب�شبب تعر�شه  باركن�شون يف عائلة موكلي، وهو على قناعة 
17 عاما .  وا�شافت تو�شل الطب اىل  للمبيدات لوقت طويل على مدى 
وجود عالقة بني مر�س باركن�شون وامرا�س ع�شبية اخرى، مع املبيدات 

ومن املقرر ان ترفع الدعوى اىل املحكمة العليا يف العام 2014. 

» جممد « يت�شدر اإيرادات ال�شينما 
دارة على لئحة اإيرادات ال�شينما الأمريكية  احتل فيلم جممد ، مركز ال�شّ
وذكر �شباك التذاكر الأمريكي )موجو(، اأن فيلم جممد حقق تقدماً وحل 
اإيراداته يف  يف املركز الأول بني الأفالم املعرو�شة بالوليات املتحدة وبلغت 
مباريات  فيلم  وتراجع  دولر.  مليون   31.641 الثاين من عر�شه  الأ�شبوع 
من  الثالث  الأ�شبوع  يف  الثاين  اإىل  الأول  املركز  من  اللهب  األ�شنة  اجل��وع: 
عر�شه وقدرت اإيراداته ب�27 مليون دولر. وحل فيلم خارج الفرن يف املركز 
الثالث ومبيعاته 5.3 ماليني دولر، متقدماً على فيلم ثور: العامل املظلم 
الذي احتل املركز الرابع وجمع 4.74 ماليني دولر، فيما كان املركز اخلام�س 

من ن�شيب فيلم عامل التو�شيالت واإيراداته 3.775 ماليني دولر.
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يل براي�س يرزق ب�شبي 
رزق جن���م م��و���ش��ي��ق��ى ال���ري���ف، يل 
ب���راي�������س، ب�����ش��ب��ي ه����و ال����ث����اين له 
براي�س  واأع���ل���ن  ����ش���ارة  ول���زوج���ت���ه 
)تويرت(  م��وق��ع  ع��رب  ���ش��ن��ة(   33(
عن اإجناب زوجته �شبياً هو الثاين 
لهما وكتب قبل اأ�شبوع ظننت انني 
كنت  ولكنني  ال�شعادة،  ذروة  بلغت 
رايكر  اجل���دي���د  فطفلنا  خم��ط��ئ��اً 
جيدة،  ب�شحة  ولد  براي�س  موبلي 

وقلبي مفعم .
واأ�شاف ان �شارة هي اأقوى واأعظم 
بخري  وه��ي  عليها،  تعرفت  ام���راأة 
ان  اإىل  وي�������ش���ار  وال���ط���ف���ل مم���ت���از 
ب��راي�����س ر���ش��ح يف الأ���ش��ب��وع املا�شي 
مو�شيقى  اأغ��ن��ي��ة  اأف�����ش��ل  جل��ائ��زة 

الريف.
يعلنا  مل  ال������زوج������ني  ان  ي����ذك����ر 
اأي������ل������ول- يف  اإل  احل�����م�����ل  ع������ن 
���ش��ب��ت��م��ربامل��ا���ش��ي، م����ع ال���ع���ل���م ان 
ل��دي��ه��م��ا ���ش��ب��ي ي��دع��ى ت���اك���ودا )4 

�شنوات(.

اأمطرت خالل اإجازته فا�شتكى على 
الدومينيكان 

�شد  ب�شكوى  ت��ق��دم  رج���اًل  الكيبيك  يف  حمكمة  عاقبت 
كان  فيما  اأم��ط��رت  ال�شماء  لأن  الدومينيكان  جمهورية 

يق�شي اإجازته هناك.
برونو  اعتربت  املحكمة  اأن  كندية  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت 
ليدوك �شخ�شاً م�شبباً للم�شاكل، ما يعني اأنه ل يحق له 
اأن يرفع اأي دعوى يف امل�شتقبل من دون موافقة ق�شائية 

م�شبقة.
وقالت القا�شية ديان كوينفيل اإن ليدوك ي�شيء ا�شتخدام 
ل��ودوك رفع دعوى �شد قن�شلية  الق�شائي وكان  النظام 
الدومينيكان يف الكيبيك و�شركة طريان تران�شات مطالباً 
بتعوي�س لأن ال�شماء اأمطرت فيما كان يق�شي اإجازته يف 

البالد ولأن �شاقه تاأذت فيما كان ينزل �شلم الطائرة.
دع��وى ق�شائية   70 بنحو  وتقدم  �شبق  ل��ودوك  اأن  يذكر 

�شغرية �شد �شركات واأفراد.

ل�ّس يقع يف �شرك احلّب 
ل�ّس  القب�س على  اإلقاء  ال�شني من  ال�شرطة يف  متّكنت 
بعد اأن حاول مواعدة مالكة جهاز كمبيوتر حممول كان 

قد �شرقه منها.
�شرق  عاماً   20 يانغ  اأن  تاميز  غلوبال  �شحيفة  وذك��رت 
بيجينغ  �شقتها يف  اإىل  ت�شّلل  فتاة  كمبيوتر حممول من 

من خالل نافذة مفتوحة.
من  العديد  �شاهد  اأن  بعد  الفتاة  بحب  ي��ان��غ  وق��ع  وق��د 
عرب  معها  فتوا�شل  الكمبيوتر،  جهاز  على  لها  ال�شور 
النرتنت، واعداً باإعادة الكمبيوتر اإن وافقت على اخلروج 

معه يف موعد عاطفي.
و�شارعت الفتاة لالت�شال بال�شرطة بعد اأن حّددت موعد 
وبحوزته  عليه  القب�س  فتم  ال��ل�����ّس،  م��ع  اللقاء  وم��ك��ان 

الكمبيوتر.

�شرطي يوقف املرور 
لإنقاذ دمية

فوجئ �شابط يف �شرطة مدينة اإيفان�شفيل بولية اأنديانا 
بدمية  لعمله  توجهه  اأث��ن��اء  كولوم  جاي�شون  الأمريكية 
لينقذ  امل���رور  اإي��ق��اف  اإىل  ف�شارع  ال�����ش��ارع،  و�شط  قطنية 

الدمية من الده�س ويعيدها لأ�شحابها. 
الدمية  �شحب  اإىل  دع��اه  ال��ذي  ال�شبب  اإن  كولوم  ويقول 
اأهمية  مب��دى  اإح�شا�شه  هو  ال�شريع  الطريق  و�شط  من 
الدمية بالن�شبة لالأطفال خ�شو�شاً عند اإ�شابتهم بنوبة 

بكاء ل ي�شكتها اإل وجود دمية تخفف حمنتهم .
مقطع  الأمريكية  بو�شت  هافينغتون  �شحيفة  ون�شرت 
فيديو ُيظهر حلظة ترجل ال�شابط من �شيارته ل�شحب 
ثم  ال�شريع،  الطريق  و�شط  مرمية  كانت  التي  الدمية 

اإجهاد الأهل يزيد بدانة اأطفالهم
�شح املثل القائل اأن الآباء ياأكلون احل�شرم والأولد ي�شر�شون ، اإذ تبني يف درا�شة جديدة ان اإجهاد الأهل ال�شديد 

ينعك�س ب�شكل �شديد ال�شلبية على اأولدهم الذين يعانون من البدانة.
الذين يعانون من  الأه��ل  اأولد  اأن موؤ�شر كتلة اجل�شم عند  اكت�شفوا من خاللها  واأج��رى باحثون كنديون درا�شة 

% اأكرث من الأولد الآخرين. الإجهاد ال�شديد هو 2 
% قد ل تبدو  وقال املعد الرئي�شي للدرا�شة الدكتور كيتان �شانكاردا�س، من جامعة �شانت مايكل بتورنتو، ان ن�شبة 2 
مرتفعة، لكنها يف الواقع خطرية لأنها حت�شل عند الأولد الذين ما زالت اأج�شامهم وعادات التمارين الريا�شية 

لديهم قيد التطور.
واأ�شاف �شانكاردا�س انه اإذا ا�شتمرت زيادة الوزن على مدى احلياة، تكون النتيجة بدانة وم�شاكل �شحية خطرية.

ولفت اإىل انه مل يت�شح بعد ما هو الرابط بني البدانة والإجهاد، لكن املوؤكد ان اأولد الأ�شخا�س �شديدي الإجهاد 
اأكرث بدانة من الأولد الآخرين.

وراأى ان باإمكان الأهل تغيري ت�شرفاتهم عندما يعانون من الإجهاد، م�شيفاً ان اإجهادهم ينتقل اإىل اأولدهم الذين 
يتعاملون مع املو�شوع من خالل تناول كميات اأكرب من الطعام والتقليل من ممار�شة الريا�شة، اأو حت�شل لديهم 

تغريات بيولوجية تقود اإىل زيادة الوزن.

الثالثاء  -  10  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10966
Tuesday   10   December   2013  -  Issue No   10966

اخرتاع اأداة �شهلة لك�شف ال�شرطان
جن��ح ف��ري��ق ع��ل��م��ي ف��رن�����ش��ي يف اخ����رتاع ط��ري��ق��ة ج��دي��دة و�شهلة 
املراجعات،  % من   60 من  اأك��رث  يف  ال�شرطان،  ح��الت  لت�شهيل 
با�شتعمال اأنبوب ب�شيط للك�شف عن وجود اخلاليا ال�شرطانية يف 
الدم بدًل من عمليات اقتالع العينات البيولوجية من املر�شى من 

العظام اأو من اخلاليا اجلذعية.
كايريه،  اإيفون  الفرن�شي  الباحث  اإن  لوباريزيان،  وقالت �شحيفة 
جنح يف اخرتاع جهاٍز جديٍد ي�شمح بت�شخي�س ال�شرطان ب�شهولة 
ويف وقت قيا�شي، بالعتماد على اأنبوب مماثل لالأنبوب امل�شتعمل 
يف جمع الدم، لكنه جمهز بنوع من امل�شايف املجهرية التي حت�شد 

اأو ترت�شب فيها اخلاليا ال�شرطانية.
ومقارنة بالطرق التقليدية التي ت�شتوجب عمليات ثقيلة اأحياناً، 
ت�شبه  اجلديدة  الطريقة  ف��اإن  الكّلي،  اأو  اجلزئي  التخدير  وحتت 
حتليل الدم العادي، ل ت�شتوجب نفقات كبرية ول عمليات طبية 
هامة، كما اأن كلفتها ل تقارن مع كلفة الت�شخي�س البيولوجي، اإذ 
يوؤكد فريق البحث اأن كلفة ا�شتعمال امل�شايف اأو الفالتر اجلديدة، 
لن تتجاوز 200 يورو، اأي اأقل من 300 دولر، يف مقابل كلفة تبلغ 

ب�شع اآلف الدولرات يف الوقت احلايل للطرق التقليدية.

كامريا املوبايل قد ت�شبب الن�شيان
ق��د ي��ب��دو ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور ب��ك��ام��ريا ه��ات��ف��ك ال��ذك��ي ف��ك��رة جّيدة 
ح�شاب  ع��ل��ى  ي��ك��ون  ذل���ك  اأّن  اإل  امل��م��ي��زة،  باللحظات  ل��الح��ت��ف��اظ 
وجدت  م��ا  بح�شب  ذاك���رت���ك،  يف  ال��ل��ح��ظ��ة  بتفا�شيل  الح��ت��ف��اظ 
درا�شة جديدة تخرّيك بني الحتفاظ بالذكريات املمّيزة يف ذاكرة 

موبايلك اأو يف ذاكرتك.
التابعة  �شاين�س  �شايكولوجي  جملة  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  ويف 
وجد  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  النف�شية  العلوم  جلمعية 
اأّن الأ�شخا�س الذين يعتمدون على الكامريا يف توثيق  الباحثون 
اأكرث  يكونون  يومهم  خ��الل  فيها  مي��ّرون  التي  املميزة  اللحظات 
تفا�شيل  يخ�س  فيما  اأ���ش��واأ  ذاك��رت��ه��م  وت��ك��ون  للن�شيان،  عر�شة 

الأ�شياء والأحداث التي يقومون بت�شويرها.
ولإجراء الدرا�شة، قام الباحثون بقيادة رحلة حول اأحد املتاحف يف 
جامعة فريفيلد وطلبوا من ال��زّوار اأن يالحظوا اأ�شياء معّينة يف 
اأو مراقبتها،  املتحف ويوّثقوا تفا�شيلها اإما من خالل ت�شويرها 
واأظهرت  للزوار،  ذاكرة  اختبار  الباحثون  اأجرى  التايل  اليوم  ويف 
يف  دقة  اأق��ّل  كانوا  بالت�شوير  قاموا  الذين  امل�شاركني  اأّن  البيانات 
التعّرف على الأ�شياء التي �شّوروها مقارنة باأولئك الذين اكتفوا 
على  الإجابة  على  قادرين  يكونوا  مل  امل�شّورين  اإّن  بل  باملراقبة، 
التي  لالأ�شياء  الب�شرّية  التفا�شيل  حول  الت�شاوؤلت  من  العديد 

�شّوروها.
وتعّلق ليندا هينكل عاملة النف�س التي قادت هذه التجربة بقولها: 
غالباً ما يقوم النا�س باإخراج كامرياتهم ب�شكل عفوي ودون وعي 
يفوتون  فعليا  اأنهم  لدرجة  اأمامهم،  متر  التي  اللحظة  للتقاط 

على اأنف�شهم اإدراك ماذا يحدث اأمامهم .
ورغم اأن التقاط �شور للحظات املميزة ي�شاعد على العودة يف وقت 
التفا�شيل،  ومالحظة  التذكر  اأج��ل  م��ن  ال�شور  ه��ذه  اإىل  لح��ق 
لكن فعلياً، ل يحدث هذا ب�شكل مثايل ب�شبب الكمية الكبرية من 
ال�شور التي يحتفظ فيها النا�س يف هواتفهم الذكّية دون تنظيم، 
وعدم  عميق  ب�شكل  ال�شورة  مع  التفاعل  يتطّلب  التذّكر  اأّن  كما 

اإميي اآدامز لدى و�س�لها على ال�سجادة احلمراء حل�س�ر العر�س الأول من فيلم ) American Hustle( بني�ي�رك. )ي� بي اآي(الكتفاء بتفح�شها ب�شكل �شريع.

كري�شتيان بيل يحاول 
تخفي�س وزنه

امل���م���ث���ل ك���ري�������ش���ت���ي���ان بيل  ي�����ش��ع��ى 
كيلوغراماً   20 نحو  من  للتخّل�س 
اأجل  اكت�شبه من  الزائد  الوزن  من 
39 عاماً  بيل  وق��ال  �شينمائي.  دور 
الكثري من  تناول  اإن��ه  بيبول  ملوقع 
الوزن  ليك�شب  اجل��اه��زة  الأط��ع��م��ة 
ول يزال يحاول التخل�س منه بعد 

عدة اأ�شهر على انتهاء الت�شوير.
الفطائر  من  الكثري  اأكلت  واأ�شاف 
املحالة والت�شيزبريغر وكّل ما كان 
ي�شل اإىل يدّي.. كنت اآكل كّل ما اأراه 
كيلوغراماً   84 وزين  ك��ان  اأم��ام��ي. 
اأزال  ول   ،104 ح���وايل  اإىل  وازداد 
واأ���ش��ار بيل   . اأح���اول التخل�س منه 
من  راأ���ش��ه  �شعر  بع�س  حلق  ال���ذي 
 American ال��دور يف فيلم  اأج��ل 
البالغة من  ابنته  اأن  اإىل   Hustle
من  ت�شخر  كانت  �شنوات   8 العمر 
اأن  ل��ه. يذكر  ال��ذي خ�شع  التحّول 
�شابقة  جت��ارب  خا�س  اأن  �شبق  بيل 
اإذ فقد  ال�����وزن  ال��ت��غ��ي��ريات يف  م���ع 
فيلم  اأج�����ل  م���ن  ك��ي��ل��وغ��رام��اً   27
ثّم   ،2004 ع���ام   MAChinist
ا�شتعاد وزنه يف �شل�شلة بامتان قبل 

اأن يفقده جمدداً يف فيلم املقاتل .

حيوان رّنة يهرب 

من بابا نويل 
و���ش��ل ب��اب��ا ن��وي��ل على م��نت عربة 
ت�شّوق  مركز  اإىل  ال��غ��زلن  جتّرها 
اإل  الأمريكية،  كولورادو  ولية  يف 
اأن حيوان رنّة كان برفقته مل يرق 

له اجلّو، فهرب منه.
اأ�����س( عن  ون��ق��ل��ت �شبكة )���ش��ي ب��ي 
ال�شرطي يف بلدة ديلون بكولورادو 
براين واغنري، قوله تلقينا بالغاً 
يفيد باأن حيوان رّنة هرب من بابا 
�شبح عابراً  اأنه  اإىل  ، م�شرياً  نويل 
اإىل  اأن ي�شل  بحرية جم��اورة قبل 

نفق.
واأو�شح واغنري اأن ال�شرطة متّكنت 
من تقفي اأثر الرّنة يف الثلج، بعد 

يوم كامل من البحث.
ال���ع���ن���ا����ش���ر معهم  اأح�������ش���ر  وق�����د 
ح����ي����وان����ات رّن��������ة اأخ���������رى جل���ذب 
احليوان، فنجحت احليلة ومتّكنوا 

من القب�س عليه.

•• الفجر - تون�ص:

ُختمت الأبحاث يف جرمية اعتداء بالعنف ال�شديد تورطت 
فيها امراأة عمدت اإىل تعنيف زوجها مبعية �شقيقها عندما 
اأن له عالقة بغريها وق��د ت�شبب له الع��ت��داء يف  اكت�شفت 
اأ�شرار بدنية متفاوتة. التحريات يف هذه الق�شية انطلقت 
على اثر �شكاية تقدم بها املت�شرر اإىل ال�شلطات الأمنية يف 
اعتداء  اإىل  تعر�س  اأن��ه  �شمنها  اأف��اد  فرباير2013  �شهر 
بالعنف ال�شديد من قبل زوجته و�شقيقها مما ت�شبب له يف 
اأ�شرار ج�شيمة على م�شتوى رقبته وك�شر على م�شتوى رجله 
ما  اجل  من  عدليا  بتتبعهما  املت�شرر  مت�شك  وقد  اليمنى 
ن�شب اإليهما. وباإلقاء القب�س على املظنون فيهما اعرتفت 
الزوجة لدى ا�شتنطاقها باعتدائها على زوجها وبررت ذلك 
باأنها اكت�شفت اأنه على عالقة بغريها اإذ لحت عليه تغريات 
كبرية يف ت�شرفاته واأ�شبح يغادر املنزل للذهاب للعمل ول 
يعود اإل ليال. وقالت اأنها عندما ت�شتف�شره عن �شر غيابه 
يفتعل  ث��م  العمل  ���ش��رورات  منها  خمتلفة  اأ�شبابا  يختلق 
من  متاأخرة  �شاعة  يف  اإل  يعود  ول  املكان  ويغادر  خ�شومة 
الليل وهكذا دواليك اإىل اأن باتت عاجزة عن حتمل الأمر 
باأ�شرته  اأك���رث  اله��ت��م��ام  منه  وطلبت  باملو�شوع  فواجهته 
واأبنائه لكن مل يكرتث لأمرها مما جعلها تقرر البحث يف 

اأ�شل الداء حتى بلغ اإىل علمها انه على عالقة بامراأة �شابة 
وان��ه ينفق اأم��وال��ه عليها الأم��ر ال��ذي ح��ّز يف نف�شها كثريا 
وقررت بعد طول تفكري التكتم على الأمر اأمال يف اأن يثوب 
اإىل ر�شده لكن مبرور �شهرين مل تتغري الأمور وبقيت دار 
لقمان على حالها فقّررت مواجهته بالأمر ون�شبت مناو�شة 
كالمية بينهما نفى خاللها كل ادعاءاتها غري اأنها اأ�شرت 

على موقفها فثارت ثائرته وغادر على اإثرها املنزل.
ال�شتنجاد  ق���ررت  تفكري  بعد ط��ول  اأن��ه��ا  ال��زوج��ة  وق��ال��ت 
ب�شقيقها حلل املع�شلة فاأعلمته باملعلومات التي تو�شلت لها 
وطلبت منه اأن ي�شاعدها على اقتفاء اثر زوجها حتى تلقي 
ال�شلطات  اإع��الم  ثمة  وم��ن  بجرمه  متلب�شا  عليه  القب�س 
وما  اخل��ط��ة.  تنفيذ  على  امل���وايل  ال��ي��وم  يف  واتفقا  الأمنية 
و�شاهداه  الطرفان  به  التحق  حتى  املنزل  ال��زوج  غ��ادر  اإن 
يدخل منزل يف حي �شعبي وبا�شتف�شار اجلريان عن الأمر 
اإليه  اأن ام��راأة تقطنه مبعية زوجها وقد انتقال  اأعلموهما 
الباب  ط��رق  اإىل  وع��م��دت  الغ�شب  ال��زوج��ة  متّلك  حديثا. 
ال��زوج الذي كانت �شدمته كبرية فانهالت عليه  ففتح لها 
الزوجة بوابل من ال�شتائم ثم عنفته هي و�شقيقها وغادرا 
له  فيها  ت�شّببا  التي  الأ���ش��رار  ي��درك��ا حجم  اأن  دون  امل��ك��ان 
اأعمى ب�شريتها وان همها  الغ�شب  اأن  الزوجة  اأف��ادت  وقد 

الوحيد يف تلك اللحظة كان النتقام منه.

اكت�شفت خيانة زوجها فاأّدبته مبعّية �شقيقها..!

غادة عبد الرازق بانتظار حفيدها الثاين
 ك�شفت غادة عبد الرازق اأنها تنتظر حفيدها الثاين، موؤكدة اأّن ابنتها روتانا حامل بعدما 

اأجنبت قبل اأ�شهر فقط ابنتها خديجة، التي منحت غادة لقب جدة.
على  ح�شابها  عرب  ن�شرت  عربية،  اعالم  و�شائل  بح�شب  امل�شرية  الفنانة  وكانت 

�شبكة التوا�شل الجتماعي جمموعة �شور جديدة لها مع ابنتها خالل ت�شوقها 
، وهي ال�شور التي ك�شفت عن حمل ابنتها. وعندما �شاألها اجلمهور، اأكدت 

غادة اأّنها بالفعل تنتظر حفيدها الثاين.
وتظهر النجمة يف ال�شور وهي ترتدي ف�شتاناً اأ�شود ق�شرياً مع ت�شريحة 

ب�شيطة يف حني ارتدت ابنتها مالب�س ريا�شية.


