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التجـــــارب تـــــد�شـــــن عــــــر�ص ختــــــام 
مونديـــــال )اإكـــــــ�ص كــــات( اليـــــــوم

عربي ودويل

زايد للإ�شكان ي�شلم 1226 قرار م�شاعدة 
�شكنية بقيمة 613 مليون درهم

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

اأفريقيا الو�شطى لي�شت مايل: فرن�شا 
�رشطي اأفريقيا.. املاأزق واالإمكان 

•• دبي-وام:

عاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
اىل  اهلل  ب�������ش���ام���ة  دب�����ي  ح����اك����م 
راأ�س  اأن  بعد  ام�س  ع�شر  الباد 
جمل�س  ق��م��ة  اىل  ال����دول����ة  وف����د 
العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
وقت  يف  اأع��م��ال��ه��ا  اختتمت  ال��ت��ي 

�شابق من ظهر ام�س.
اأ����ش���ح���اب اجلالة  اخ��ت��ت��م  وق����د 
وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية بق�شر بيان 
ظهر ام�س اأعمال قمتهم الرابعة 
ا�شت�شافتها  ال���ت���ي  وال���ث���اث���ن 
ال�شقيقة وا�شتمرت  الكويت  دولة 

يومن.
 ح�شر اجلل�شة اخلتامية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دب��ي رعاه  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل رئي�س وفد الدولة اإىل اأعمال 

القمة.
جمل�س  دول  ق�������ادة  وج�����ه  وق�����د 
العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
ال�34 يف  اأع��م��ال قمتهم  يف ختام 
دول���ة ال��ك��وي��ت امل��ج��ل�����س ال����وزاري 
دعوة  ح��ول  امل�شاورات  با�شتكمال 
امللك  ال�شريفن  احلرمن  خ��ادم 

ع����ب����داهلل ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  ���ش��ع��ود 
ال�����ش��ع��ودي��ة ب�����ش��اأن االن��ت��ق��ال من 
مرحلة  اىل  ال���ت���ع���اون  م��رح��ل��ة 
ان�شاء  ال���ق���ادة  وق�����رر  االحت������اد. 
للدرا�شات  خليجية  اك��ادمي��ي��ة 

من اج��راءات للبدء يف تفعليها. 
وج���دد ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي للقمة 
عبداللطيف  معايل  ت��اه  ال��ذي 
ب���ن را����ش���د ال����زي����اين اأم�����ن عام 
ع��ل��ى مواقفه  ال��ت��اأك��ي��د  امل��ج��ل�����س 
ال�شتمرار  ال��راف�����ش��ة  ال��ث��اب��ت��ة 

تكون  واالأم��ن��ي��ة  اال�شرتاتيجية 
املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة 
ل���ه���ا.. ك��م��ا ق�����رروا ان�شاء  م��ق��را 
ال���ق���ي���ادة ال��ع�����ش��ك��ري��ة امل���وح���دة 
جمل�س  وتكليف  املجل�س  ل���دول 
الدفاع امل�شرتك باإتخاذ ما يلزم 

احتال ايران للجزر االماراتية 
ال���ث���اث ط��ن��ب ال���ك���رى وطنب 
ال�����ش��غ��رى واب��وم��و���ش��ى ..واأك�����د 
لامارات  ال�����ش��ي��ادة  ح���ق  دع��م��ه 
اأية  واعتبار  الثاث  اجل��زر  على 
اأعمال  اأو  مم��ار���ش��ات  اأو  ق���رارات 

ت���ق���وم ب���ه���ا اي�������ران ع���ل���ى اجل����زر 
والتغري  والغية  باطلة  الثاث 
التاريخية  احل��ق��ائ��ق  م��ن  �شيئا 
والقانونية التي جتمع على حق 

�شيادة االمارات على اجلزر.
)التفا�شيل �س5-4(

   

ليبيا تنفي قطع عالقاتها مع م�صر 
•• طرابل�س-يو بي اأي:

نفى رئي�س احلكومة الليبية علي زيدان م�شاء ام�س االأربعاء اأن تكون 
باده قطعت عاقاتها ال�شيا�شية مع م�شر ،معترا اأن �شيا�شة قطع 

العاقات يف ليبيا قد ولت مع نظام القذايف ال�شابق .
و�شدد زيدان خال موؤمتر �شحفي التاأكيد على اأن م�شر دولة جارة 
و�شقيقة واأن ليبيا لن تفكر اإطاقا بقطع عاقاتها معها مهما كان 
النظام الذي يديرها . وقال اإن العاقات الليبية- امل�شرية اأزلية وهي 
غري  واأنها  امل�شرتكة  واملنافع  وامل�شالح  املتبادل  االح��رتام  على  قائم 
امل�شري  الق�شاء  اإىل ترئة  اإ�شارة منه  �شخ�س، يف  بق�شية  مرهونة 

الأحمد قذاف الدم، اأحد اأبرز نظام القذايف ال�شباق .
ي�شار اإىل اأن بع�س و�شائل االإعام كانت قد حتدثت عن �شحب ليبيا 
ل�شفريها يف م�شر واإباغ ال�شفري امل�شري بطرابل�س مبغادرة ليبيا 

كنوع من االإحتجاج على ما ترئة حمكمة م�شرية قذاف الدم .

 الحتاد الأوروبي يتجه 
ملراجعة م�صاعداته للفل�صطينيني

•• بروك�سل-اأ.ف.ب:

االربعاءمبراجعة  االأوروب������ي  االحت����اد  يف  التفتي�س  ه��ي��ئ��ة  ط��ال��ب��ت 
لل�شلطة  االوروب��ي  االحت��اد  املقدمة من  املالية  �شاملة" للم�شاعدات 

الفل�شطينية يف تقرير انتقد ب�شدة �شكل هذه امل�شاعدات.
وقال امل�شوؤول عن التقرير هانز غو�شتاف وي�شرغ يف موؤمتر �شحايف 
نواحي  بع�س  �شاملة يف  اج��راء مراجعة  ال�شروري  بروك�شل من  يف 

املنهج احلايل.
وا�شاف على الرغم من التو�شل اىل نتائج هامة فانه يجب تغيري 
النهج احلايل ب�شكل جذري. لذلك يجب ت�شجيع ال�شلطة الفل�شطينية 
بخدماتها  يتعلق  فيما  خا�شة  اال�شاحات  من  مبزيد  القيام  على 

املدنية م�شريا اىل ان غالبية امل�شاكل ترتكز يف قطاع غزة.

حممد بن را�شد يعود اىل البالد بعد اختتام القمة اخلليجية بالكويت 

قادة التعاون يوجهون با�صتكمال امل�صاورات حول النتقال اىل مرحلة الحتاد
اإن�شاء اأكادميية خليجية للدرا�شات ال�شرتاتيجية والأمنية مقرها الإمارات واإن�شاء القيادة الع�شكرية املوحدة لدول املجل�س

قا�صي حمكمة قيادات الإخوان يتنحى ب�صبب �صراخ املتهمني
•• القاهرة-وكاالت:

تنحى قا�شي حمكمة االإخوان مب�شر، ام�س االأربعاء، 
بعد حلظات من رفعه اجلل�شة ب�شبب الفو�شى داخل 

قاعة املحكمة. 
ومثل قادة االإخوان من بينهم مر�شد اجلماعة حممد 
اأم����ام حمكمة  ال�����ش��اط��ر  ب��دي��ع ون��ائ��ب��ه االأول خ���ريت 
�شجن طرة يف ق�شيتي اأحداث املنيل ومكتب االإر�شاد. 
املحكمة  فيها  تتنحى  ال��ت��ي  الثانية  امل���رة  ه��ي  وه���ذه 
م�شطفى  املحكمة  قا�شي  وق��ال  الق�شية.  نظر  عن 
تهدئة  حت��اول  اأن  ال��دف��اع  هيئة  من  طلبنا  �شامة: 
املحكمة  هيئة  ف���اإن  وعليه  ه��ذا  ت��ع��ذر  لكن  املتهمن 

قررت التنحي عن نظر الق�شية.
ج���اء ذل���ك ب��ع��دم��ا ه��ت��ف ق���ي���ادات االإخ�����وان يف قف�س 

االتهام طوال اجلل�شة �شد ال�شلطات اجلديدة.
ال�شرطة  اأمناء  مبعهد  املنعقدة  الق�شية  يف  ويحاكم 
ب�شجن طرة 19 من قيادات االإخوان، بينهم املر�شد 
ال�����ش��اط��ر، التهامهم  ب��دي��ع ون��ائ��ب��ه خ���ريت  حم��م��د 
با�شتخدام العنف �شد متظاهرين اأمام مكتب االإر�شاد 
ما اأ�شفر عن مقتل 9 اأ�شخا�س واإ�شابة 91 اآخرين، 

نهاية �شهر يونيو املا�شي.
ي�شقط ي�شقط حكم  املتهمون  وطوال اجلل�شة، هتف 
الع�شكر ما ا�شتدعى تعليق القا�شي جلل�شة املحاكمة 

قبل ان ي�شتاأنفها ويتنحى.

بحث مع الرئي�س البولندي جمالت التعاون وتطوير العالقات يف كافة املجالت
حممد بن زايد: الإمارات حتر�ص على اإقامة 

عالقات فاعلة ومتوازنة مع خمتلف بلدان العامل 
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ع��ق��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شرف  ام�س يف ق�شر  بعد ظهر  امل�شلحة  للقوات 
جل�شة مباحثات مع فخامة الرئي�س بروني�شاف 
كوموروف�شكي رئي�س جمهورية بولندا الذي يزور 

الباد.
الرئي�س  ب��زي��ارة  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  ورح���ب 
البولندي والوفد املرافق ..متمنيا �شموه اأن ت�شهم 
هذه الزيارة يف تعزيز عاقات ال�شداقة والتعاون 

وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ن 
بولندا.

املباحثات جماالت  اجلانبان يف جل�شة  وا�شتعر�س 
تنمية  اأهمية  على  ..واأك���دا  البلدين  بن  التعاون 
ويحقق  امل�شرتكة  امل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ع��اق��ات 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��م��ا يف ف��ت��ح اآف������اق اأو�����ش����ع ل��ل��ت��ع��اون بن 
القطاعن احلكومي واخلا�س وخا�شة فيما يتعلق 
باال�شتفادة من الفر�س االقت�شادية واال�شتثمارية 
التي يقدمها البلدان يف ظل روؤية م�شرتكة تخدم 

م�شالح البلدين وال�شعبن ال�شديقن.
)التفا�شيل �س2(

هجوم ي�صتهدف مقرا للقوات الدولية يف كابل
•• كابول-وكاالت:

ال��دول��ي��ة يف  ل��ل��ق��وات  ب�����ش��ي��ارة مفخخة م��ق��را ع�شكريا  ا���ش��ت��ه��دف ه��ج��وم 
الهجوم وقع  باأن  اأمنيون و�شهود عيان  واأف��اد م�شوؤولون  العا�شمة كابل. 
قرب مطار كابل الدويل الذي ي�شم واحدة من اأهم قواعد قيادة القوات 

الدولية التي يقودها حلف �شمال االأطل�شي )ناتو(.
ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن الهجوم، كما مل ترد حتى االآن اأنباء عن 
�شقوط �شحايا، غري اأن متحدث با�شم القيادة امل�شرتكة لقوات امل�شاعدة 
الدولية على اإر�شاء االأمن باأفغان�شتان )اإي�شاف( اأكد وقوع الهجوم وقال 
اإن املهاجم قتل كما اأكد �شيد غفار �شيد زاده نائب رئي�س �شرطة العا�شمة 
انفجارا وقع قرب  اأن  لدينا  التي  املعلومات  تفيد  وق��ال  االنفجار،  وق��وع 

املطار.
�شرقي  غ��ارة يف والي��ة كونر  املا�شي  االأح��د  الإي�شاف  تابعة  ق��وات  ونفذت 
وذلك  اأربعة م�شلحن من حركة طالبان،  اأ�شفرت عن مقتل  اأفغان�شتان 
يف  اإي�شاف  نفذتها  مماثلة  غ��ارة  يف  باحلركة  قيادي  مقتل  من  اأي��ام  بعد 

الوالية نف�شها.
وت�شن حركة طالبان بانتظام هجمات على قواعد القوات الدولية وقوات 
من  اأمريكية  بقيادة  ع�شكري  ائتاف  طردها  اأن  منذ  االأفغانية  االأم��ن 

ال�شلطة عام 2001.
وت�شهد العاقات بن وا�شنطن وكابل توترا ب�شبب رف�س الرئي�س االأفغاين 
يف  االأم��ريك��ي  الوجود  توؤطر  اأمنية  اتفاقية  على  التوقيع  ك��رزاي  حامد 

اأفغان�شتان عقب ان�شحاب القوات الدولية نهاية العام القادم.

مر�شد االخوان املجرمن ي�شرخ يف قف�س االإتهام  )رويرتز(

حممد بن زايد خال مباحثاته مع الرئي�س البولندي  )وام(

ا�شرائيل تف�شل بقاء الأ�شد يف ال�شلطة

جمزرة يف ريف دم�صق واجلي�ص احلر ي�صيطر على بلدة بالقنيطرة 
•• عوا�سم-وكاالت:

العبد  ع��ن  بلدة  على  �شوريا  يف  املعار�شة  كتائب  �شيطرت 
يف  النظام،  ق��وات  مع  عنيفة  ا�شتباكات  عقب  القنيطرة  يف 
حن يتوا�شل الق�شف على يرود يف القلمون بريف دم�شق 
و�شط حماوالت القتحامها، كما ق�ُتل وجرح ع�شرات بق�شف 

بالراميل املتفجرة على بلدات يف درعا وحلب.
ويف ريف دم�شق اأكدت �شبكة �شوريا مبا�شر العثور على اأكرث 
ال�شبورات يف  25 جثة حمروقة يف قبو منزل يف حي  من 

مدينة النبك، يف جمزرة جديدة لقوات النظام.
وت�شاف هذه اجلثث اإىل ع�شرات اجلثث التي قال نا�شطون 
الأطفال  وبع�شها  عليها،  ع��رثوا  اإنهم  املا�شي  االثنن  ي��وم 
التي  النبك  مدينة  يف  ميدانية  اإع��دام��ات  يف  ق�شوا  ون�شاء 

اأعلنت قوات النظام �شيطرتها عليها.
ووفق الن�شطاء، �شارك يف تلك االإعدامات اإىل جانب جي�س 
من  وعنا�شر  بال�شبيحة  يو�شفون  ممن  جمموعة  النظام 
االإن�شان  حلقوق  ال�شورية  ال�شبكة  وذك��رت  عراقية،  ملي�شيا 

اأن 44 �شخ�شا منهم 22 طفا و11 امراأة ق�شوا فيها.
ويف منطقة رميا بريف دم�شق متكن اجلي�س ال�شوري احلر 
ودمر  ا�شتباكات،  اأثناء  النظام  لقوات  دبابتن  اإعطاب  من 
دبابة لقوات النظام املتمركزة على تلة كوكب بريف دم�شق 
الغربي بعد ا�شتهدافها ب�شاروخ، كما ا�شتهدف الفوج 137 

ب�شواريخ حملية ال�شنع.
ويف العا�شمة دم�شق اأفادت �شبكة �شام االإخبارية باأن اجلي�س 
ال�����ش��وري احل���ر ا���ش��ت��ه��دف ب��ال��ق��ذائ��ف ن��ق��اط مت��رك��ز قوات 
النظام على اأطراف حي القابون، و�شط ا�شتباكات م�شتمرة 

على اأطراف احلي.
من جانبه اعتر رئي�س اأركان اجلي�س االإ�شرائيلي االأ�شبق، 
الرئي�س  ح��ك��م  ب��ق��اء  تف�شل  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  ح��ال��وت�����س،  دان 
ال�شوري، ب�شار االأ�شد، الأن البديل للنظام يف الوقت احلايل 

هي تنظيمات اجلهاد العاملي مثل تنظيم القاعدة.
ونقلت �شحيفة معاريف ام�س االأربعاء، عن حالوت�س، قوله، 
اأن  علينا  لكن  يومياً،  مواطنيه  يقتل  ال�شوري  النظام  اإن 
نعرتف اأن املعار�شة ال�شورية موؤلفة باالأ�شا�س من م�شلمن 

متطرفن جدا مثل القاعدة.
�شوؤال  هو  الإ�شرائيل،  جيد  هو  ما  ح��ول  ال�شوؤال  اأن  واأردف 
هام الأنه ينبغي اأن ن�شاأل اأنف�شنا اإذا كنا نريد ا�شتبدال نظام 
�شيء ونعرفه باأنه �شيء جدا مبا ال نعرفه، وهذا اأمر ينبغي 

التفكري فيه بجدية.                           )التفا�شيل �س(

مواقــيت ال�سالة
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�صركة التطوير وال�صتثمار ال�صياحي ت�صع الق�صم الأول من قبة متحف اللوفر اأبوظبي
 200 و  اآالف  ت�شعة  مب�شاحة  فنية  عر�س  �شاالت  العاملية  بريتزكر  بجائزة 
مرت  ر6   681 مب�شاحة  الدائمة  العر�س  ���ش��االت  �شمنها  م��ن  مربع  م��رت 
مربع �شتعر�س جمموعة من التحف الفنية التي �شتاأخذ الزوار يف رحلة تعود 
اأق��دم احل�شارات م��رورا باملعا�شرة منها من  اآالف ال�شنن للتعرف على  اإىل 
خال اأعمال فنية م�شتقاة من خمتلف الثقافات. اأما ال�شالة املوؤقتة مب�شاحة 
364 ر2 مرت مربع ف�شتكون خم�ش�شة لتنظيم املعار�س املوؤقتة �شمن اأعلى 
العام  يف  اإفتتاحه  املقرر  اأبوظبي  اللوفر  متحف  ويعتر  الدولية.  املعايري 
2015 واحدا من املوؤ�ش�شات الثقافية الرائدة التي يجري تطويرها يف قلب 
املنطقة الثقافية يف ال�شعديات. كما ت�شم املنطقة متحف زايد الوطني الذي 
�شيفتتح يف العام 2016 ومتحف جوجنهامي اأبوظبي الذي �شيفتتح يف العام 
2017 وقد و�شع ت�شاميم املتحفن اأي�شا معماريان م�شهوران فازا بجائزة 

بريتزكر العاملية.

ي�شمن لعملية جتميع االأق�شام اأن تتم مبنتهى الكفاءة. وقال معايل ال�شيخ 
�شلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة رئي�س 
اإدارة �شركة التطوير واال�شتثمار ال�شياحي..اإن عملية جتميع القبة  جمل�س 
تعتر اإحدى اأهم املراحل يف ت�شييد متحف اللوفر اأبوظبي والتي ت�شكل املعلم 
الهند�شي الرئي�شي الذي مييز هذا املتحف. واأ�شاف اأن هذه اخلطوة والتي 
�شرتت�شم معاملها كاملة يف مثل هذا الوقت من العام املقبل ت�شكل نقطة حتول 
املنطقة  متاحف  تطوير  نحو  اأبوظبي  اإم���ارة  روؤي��ة  لتحقيق  املتحف  بناء  يف 
الثقافية يف جزيرة ال�شعديات وذلك وفقا لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإر�شادات الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
امل�شلحة والتي �شت�شهم يف مد ج�شور التعاون الثقايف بن خمتلف دول العامل. 
يذكر اأن وزن الق�شم الواحد من القبة يرتاوح بن 30 اإىل 70 طنا ويتاألف 

من اأكرث من 100 اأنبوب حديدي مربع ال�شكل بطول يبلغ ما بن خم�شة 
اإىل �شبعة اأمتار تت�شل بع�شها البع�س ب�شكل هند�شي متنا�شق اأفقيا وعموديا 
. و�شت�شتغرق عملية بناء القبة حوايل ع�شرة اأ�شهر ليتم البدء بعدها بتفكيك 
واإزالة االأبراج الداعمة املوؤقتة والبالغ عددها 120 برجا . و�شيت�شارع العمل 
على بناء قبة متحف اللوفر اأبوظبي ليتم اإجنازها بالتزامن مع االنتهاء من 
ت�شييد مبنى املتحف وتركيب اخلدمات امليكانيكية والكهربائية والتمديدات 
االأ�شهر  خ��ال  املتحف  و�شهد   . الداخلية  الت�شطيبات  اإىل  اإ�شافة  ال�شحية 
ال�شتة املا�شية اإجناز العديد من املراحل املهمة يف العمليات التطويرية مبا 
فيها �شب اأكرث من 70 األف مرت مكعب من اخلر�شانة يف موقع البناء مع 
املتحف  ال�شفلية من  الطوابق  املياه يف  ت�شرب  ع��وازل مزدوجة متنع  تركيب 
والتي تبلغ م�شاحتها 64 األف مرت مربع والتي يتوقع اإجنازها يف نهاية العام 
الفائز  نوفيل  املعماري جان  ت�شميمه  ال��ذي و�شع  املتحف  وي�شم   . اجل��اري 

••  اأبوظبي-وام:

بداأت �شركة التطوير واال�شتثمار ال�شياحي اأم�س و�شع الق�شم االأول من قبة 
متحف اللوفر اأبوظبي وتركيبها يف املكان املخ�ش�س..فيما تعد هذه اخلطوة 
الأبرز  الرئي�شي  املطور  ال�شركة  وتعد  العاملي.  املتحف  هذا  بناء  مراحل  اأه��م 
قبة  وتتكون  اأب��وظ��ب��ي.  اإم���ارة  يف  وال�شكنية  وال�شياحية  الثقافية  الوجهات 
املتحف التي يبلغ قطرها 180 مرتا وت�شم 10 اآالف و 800 اأنبوب حديدي 
مربع ال�شكل من 85 ق�شما حيث �شيتم جتميعها يف موقع ت�شييد املتحف قبل 
120 برجا داعما موؤقتا  املهمة على  رفعها بوا�شطة رافعة خم�ش�شة لهذه 
..و�شيتم ا�شتخدام رافعة بطاقة 600 طن لت�شييد اأق�شام القبة االأقرب اإىل 
االأطراف اخلارجية..وعند بدء العمل يف بناء مركز القبة �شت�شتخدم رافعة 
بقدرة اإ�شافية تبلغ األفا و 600 طن وهي اأحدى اأكر الرافعات يف العامل مبا 

ويل عهد ابوظبي والرئي�س البولندي يبحثان جمالت التعاون ويوؤكدان على تطوير العالقات يف خمتلف املجالت

حممد بن زايد: الإمارات حتر�ص على اإقامة عالقات فاعلة ومتوازنة مع خمتلف بلدان العامل 
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ع��ق��د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ام�س  ظهر  بعد  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
مباحثات  جل�شة  امل�شرف  ق�شر  يف 
بروني�شاف  الرئي�س  فخامة  مع 
جمهورية  رئ��ي�����س  ك��وم��وروف�����ش��ك��ي 

بولندا الذي يزور الباد.
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ورح����ب 
ب������زي������ارة ال����رئ����ي���������س ال���ب���ول���ن���دي 
وال��وف��د امل��راف��ق ..م��ت��م��ن��ي��ا �شموه 
تعزيز  يف  ال���زي���ارة  ه���ذه  ت�شهم  اأن 
بن  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  ع��اق��ات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 

وجمهورية بولندا.
جل�شة  يف  اجل��ان��ب��ان  وا���ش��ت��ع��ر���س 
امل��ب��اح��ث��ات جم����االت ال��ت��ع��اون بن 
البلدين ..واأكدا على اأهمية تنمية 
امل�شالح  ي���خ���دم  مب����ا  ال���ع���اق���ات 
تطلعاتهما  وي���ح���ق���ق  امل�������ش���رتك���ة 
يف ف��ت��ح اآف����اق اأو���ش��ع ل��ل��ت��ع��اون بن 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن 
وخا�شة فيما يتعلق باال�شتفادة من 
الفر�س االقت�شادية واال�شتثمارية 
التي يقدمها البلدان يف ظل روؤية 
البلدين  م�شالح  تخدم  م�شرتكة 

وال�شعبن ال�شديقن.
رغبتهما  ع���ن  اجل���ان���ب���ان  واأع������رب 
ال���ع���اق���ات  ب���ت���ط���وي���ر  امل�������ش���ي  يف 
اإىل  وت��ط��ل��ع��ه��م��ا  بينهما  ال��ق��ائ��م��ة 
والتعاون  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  م���ن  امل���زي���د 

فار�س خلف خلفان املزروعي رئي�س 
احليوية  امل��ن�����ش��اآت  ح��م��اي��ة  ج��ه��از 
جمهورية  جانب  ومن  وال�شواحل 
وزير  ا�شتخاجنيك  بيوتر  بولندا 

الدولة بوزارة الداخلية.
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأق���ام  وق��د 
زايد اآل نهيان ماأدبة غداء ر�شمية 
بولندا  رئي�س  فخامة  �شرف  على 

والوفد املرافق له.
وتوقيع  امل��ب��اح��ث��ات  جل�شة  ح�شر 
االت��ف��اق��ي��ات وم��اأدب��ة ال��غ��داء �شمو 
ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د اآل 
املنطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
�شعيد  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  ال�����ش��رق��ي��ة 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل حاكم  اآل  زاي����د  ب���ن 
بن  ح��ام��د  ال�شيخ  و�شمو  اأب��وظ��ب��ي 
ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
عهد اأبوظبي و�شمو ال�شيخ حممد 
بن خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س 
حمدان  ال�شيخ  ومعايل  التنفيذي 
اآل نهيان وزير التعليم  بن مبارك 
العلمي وعدد من  والبحث  العايل 
ومعايل  ال���وزراء  وامل��ع��ايل  ال�شيوخ 
وزير  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
ال�شرف  ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س  االق��ت�����ش��اد 
وعدد  البولندي  للرئي�س  املرافقة 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ق����ادة  ك��ب��ار  م���ن 
امل�شوؤولن  وكبار  الداخلية  ووزارة 
مريزا  عا�شم  و���ش��ع��ادة  ال��دول��ة  يف 
لدى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري  رح���م���ة  اآل 
ب��ول��ن��دا و���ش��ع��ادة واآدم  ج��م��ه��وري��ة 
لدى  بولندا  �شفري  ك�شيموف�شكي 

الدولة .

ال�صيخة فاطمة ت�صتقبل 
حرم الرئي�ص البولندي 

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االإحت��اد  ا�شتقبلت �شمو 
الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لاأمومة 
ال��ب��ح��ر ح���رم ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س بروني�شاف  وال��ط��ف��ول��ة ام�����س يف ق�����ش��ر 

كوموروف�شكي رئي�س جمهورية بولندا.
وتبادلت �شموها وحرم الرئي�س البولندي احلديث حول خمتلف الق�شايا 
يف  الن�شائية  املوؤ�ش�شات  ب��ن  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  وبحثا  امل���راأة  تهم  التي 
تبذلها  ال��ت��ي  ال�شيفة على اجل��ه��ود  اإط���اع  ال��ل��ق��اء  ال��ب��ل��دي��ن. ومت خ��ال 
الدولة واالإحتاد الن�شائي العام وموؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية واملجل�س االأعلى 
ل��اأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة يف جم��ال ق�شايا امل����راأة واالأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة اإىل 
جانب االهتمام بتبادل برامج املعرفة والتكنولوجيا للنهو�س بتعليم املراأة 

واإعطائها مزيدا من الفر�س خلدمة املجتمع.
بدور  تقوم  االإماراتية  امل��راأة  اإن  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وقالت 
فاعل يف خمتلف جماالت العمل الوطني من خال اإ�شهامها االإيجابي يف 

التحوالت االقت�شادية واالجتماعية والثقافية التي ت�شهدها الدولة.
تقوم  ال��ذي  ال��دور  على  البولندي  الرئي�س  ح��رم فخامة  اأثنت  من جهتها 
به �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للنهو�س باملراأة االإماراتية ومبادرات 
�شموها لرعاية الطفولة وحماية الن�سء ون�شر التعليم والثقافة يف االإمارات 
وخارجها ..م�شيدة مبا و�شلت اإليه املراأة يف دولة االإمارات العربية بف�شل 
اإ�شرارها وجديتها يف العمل والعطاء وو�شولها اإىل اأعلى مواقع العمل يف 

خمتلف امليادين.
حلرم  تكرميا  غ��داء  ماأدبة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأقامت  وقد 

فخامة الرئي�س البولندي.
اآل  حممد  بن  حمدان  بنت  �شم�شة  ال�شيخة  �شمو  وامل��اأدب��ة  اللقاء  ح�شرت 
نهيان حرم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية و�شمو ال�شيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�شويدي حرم �شمو ال�شيخ 
طحنون بن زايد اآل نهيان رئي�س هيئة طريان الرئا�شة وال�شيخة مرمي بنت 
اآل نهيان  اآل نهيان وال�شيخة �شم�شة بنت حممد بن زايد  حممد بن زايد 
ومعايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة ومعايل رمي بنت 

اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة وعدد من القيادات الن�شائية بالدولة .

م�شلحة  ت��ه��م  ال��ت��ي  امل���ج���االت  يف 
ال�شراكات  وت���و����ش���ي���ع  ال���ب���ل���دي���ن 
اأمام  الفر�س  واإتاحة  االقت�شادية 
وتنويعها  امل�شرتكة  اال�شتثمارات 
واأه��م��ي��ة م��وا���ش��ل��ة ت��ب��ادل زي����ارات 
واال�شتفادة  البلدين  يف  امل�شوؤولن 
املتبادلة  واخل���رات  التجارب  م��ن 

يف تطوير خمتلف القطاعات.
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واأك�����د 
اآل نهيان ان دولة  حممد بن زايد 
بقيادة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اإقامة  ع��ل��ى  حت��ر���س  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ع����اق����ات ف���اع���ل���ة وم����ت����وازن����ة مع 
ت��ق��وم على  ال��ع��امل  ب��ل��دان  خمتلف 
والتعاون  املتبادل  االح��رتام  اأ�ش�س 

العاقات  م�شار  لتطور  وارتياحه 
اهتمام  ..م����وؤك����دا  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن 
اآليات  وتطوير  تعزيز  على  ب��اده 
امل�����ش��رتك خ��ا���ش��ة فيما  ال���ت���ع���اون 
االقت�شادية  امل���ج���االت  يف  ي��ت��ع��ل��ق 
ان  ..م�����ش��ريا اىل  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
باده قطعت �شوطا مهما وحققت 
كبريا  اقت�شاديا  ومن��وا  ا�شتقرارا 

خال االأعوام املا�شية.
البولندي  الرئي�س  فخامة  وه��ن��اأ 
باليوم  اأبوظبي  عهد  ويل  ..�شمو 
لدولة  واالأرب��ع��ن  الثاين  الوطني 
با�شت�شافة  دب���ي  وف����وز  االم������ارات 
خال  جرى  كما   .2020 اإك�شبو 
ال���ل���ق���اء ت���ن���اول جم��م��ل االأح������داث 
ال�شاحتن  ع���ل���ى  وال�����ت�����ط�����ورات 
االإقليمية والدولية وتبادل وجهات 

ومن  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  خ����وري 
بوغو�شواف  ال��ب��ول��ن��دي  اجل���ان���ب 
اخلارجية.  وزي����ر  م�����ش��اع��د  ف��ي��ن��ذ 
ومت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون 
يف امل���ج���ال ال��ري��ا���ش��ي ت��ه��دف اىل 
ت�شجيع جهود التعاون بن الهيئات 
وتبادل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
والدعوات  واخل�����رات  امل��ع��ل��وم��ات 
والندوات  املوؤمترات  يف  للم�شاركة 
وال��دورات الريا�شية وتبادل زيارة 
واخلراء  الريا�شين  امل�شوؤولن 
اأف�شل  ع��ل��ى  ل��اط��اع  وامل���درب���ن 
ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ل��ل��ت��ع��اون بن 
اجلانب  من  وقعها  حيث  البلدين 
االإماراتي �شعادة اإبراهيم عبدامللك 
حممد االأمن العام للهيئة العامة 
ومن  والريا�شية  ال�شباب  لرعاية 

امل�شرتك وتعميق اأوا�شر ال�شداقة 
مع ال�شعوب ..م�شريا �شموه اىل ان 
تنمية  اىل  تتطلع  االإم����ارات  دول��ة 
بولندا  ج��م��ه��وري��ة  م���ع  ع��اق��ت��ه��ا 

ال�شديقة يف كافة املجاالت.
زي���������ارة  ان  ������ش�����م�����وه  واأ����������ش���������اف 
بروني�شاف  ال���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة 
االإمارات  دول��ة  اىل  كوموروف�شكي 
دفع  يف  �شت�شهم  امل��ت��ح��دة  العربية 
عاقات البلدين اىل حتقيق املزيد 
و�شرت�شخ  االإيجابية  النتائج  م��ن 
وا�شتثمارية  اق��ت�����ش��ادي��ة  ل�����ش��راك��ة 
على  والنفع  باخلري  تعود  بينهما 

البلدين وال�شعبن ال�شديقن.
م������ن ج����ان����ب����ه اع����������رب ال���رئ���ي�������س 
بزيارة  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ال���ب���ول���ن���دي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 

النظر حول عدد من الق�شايا ذات 
اأكدا على  امل�شرتك حيث  االهتمام 
الفعال  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة 
وب���ذل ك��اف��ة اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اىل 
واالأم��ن واال�شتقرار  ال�شلم  اإحال 

يف املنطقة والعامل.
اأبوظبي  وقد �شهد �شمو ويل عهد 
بروني�شاف  ال��رئ��ي�����س  وف��خ��ام��ة 
جل�شة  ع����ق����ب  ك����وم����وروف���������ش����ك����ي 
امل�����ب�����اح�����ث�����ات ت����وق����ي����ع ع��������دد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم بن 
بروتوكول  توقيع  �شملت  البلدين 
االزدواج  جت��ن��ب  ات��ف��اق��ي��ة  ت��ع��دي��ل 
ال�����ش��ري��ب��ي وم��ن��ع ال��ت��ه��رب املايل 
فيما يتعلق بال�شرائب على الدخل 
ورا�س املال حيث وقعها من اجلانب 
االإم����ارات����ي ���ش��ع��ادة ي��ون�����س حاجي 

كجاكو�س  ال���ب���ول���ن���دي  اجل����ان����ب 
بوزارة  ال��دول��ة  وزي��ر  بين�شكي  ك��ار 

الريا�شة وال�شياحة.
ك��م��ا مت ت��وق��ي��ع ر���ش��ال��ة ن��واي��ا بن 
امل�شلحة يف  للقوات  العامة  القيادة 
الداخلية  ووزارة  االإم�����ارات  دول���ة 
ال���ب���ول���ن���دي���ة حول  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
التعاون يف جمال التدريب حلر�س 
الر�شالة اىل  احل��دود حيث تهدف 
ت�شجيع التعاون يف جمال تدريبات 
يت�شمن  مب�����ا  احل����������دود  ح����ر�����س 
التمارين  يف  وامل�����ش��ارك��ة  التن�شيق 
امل�شرتكة وور�س العمل واملوؤمترات 
من  امليدانية  والزيارات  والندوات 
ال��ط��رف��ن يف جميع  ق��ب��ل مم��ث��ل��ي 
امل�����ش��ت��وي��ات ..ووق���ع���ه���ا م���ن جانب 
دولة االإم��ارات اللواء الركن طيار 

حممد بن زايد ي�صتقبل رئي�ص بولندا 
•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة يف 
بروني�شاف  الرئي�س  ام�س..فخامة  ظهر  امل�شرف  ق�شر 
لفخامته  وجرت  بولندا.  جمهورية  رئي�س  كوموروف�شكي 
�شمو  اأول  الفريق  ت��وج��ه  حيث  ر�شمية  ا�شتقبال  مرا�شم 
اإىل  البولندي  اآل نهيان والرئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد 
من�شة ال�شرف حيث عزفت املو�شيقى ال�شامن الوطنين 
املدفعية  اأطلقت  االإمارات..فيما  جلمهورية بولندا ودولة 
21 طلقة حتية ل�شيف الباد. وا�شتعر�س فخامة الرئي�س 
بروني�شاف كوموروف�شكي ثلة من حر�س ال�شرف ا�شطفت 
ويل  �شمو  وا�شطحب  لفخامته.  حتية  الق�شر  �شاحة  يف 
كومورف�شكي  بروني�شاف  الرئي�س  فخامة  اأبوظبي  عهد 
الق�شر حيث �شافح كبار م�شتقبليه  اإىل قاعة االحت��اد يف 
يتقدمهم. .�شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف املنطقة ال�شرقية و�شمو ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل 
نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل 

نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو ال�شيخ حممد 
بن خليفة اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي ومعايل ال�شيخ 
حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي و �شعادة عا�شم مريزا علي اآل رحمة �شفري الدولة 
لدى جمهورية بولندا وعدد من ال�شيوخ واملعايل الوزراء 
وعدد من كبار قادة القوات امل�شلحة ووزارة الداخلية وكبار 
امل�شوؤولن يف الدولة . ثم �شافح الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
املرافق  الر�شمي  الوفد  اأع�شاء  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
لفخامة رئي�س جمهورية بولندا الذي ي�شم..كر�شي�شتوف 
اجلمهورية  رئي�س  مكتب  يف  ال��دول��ة  وزي���ر  ال�شكيفيت�س 
الداخلية  وزارة  يف  ال��دول��ة  وزي���ر  �شتات�شانزيك  وب��ي��وت��ر 
الريا�شة  وزارة  يف  ال��دول��ة  وزي��ر  بين�شكي  ك��ار  وكجاكو�س 
الدولة يف  نائب وزير  �شوكولو�شكي  وال�شياحة وجارومري 
مكتب رئي�س اجلمهورية وبوغو�شواف فيند م�شاعد وزير 
و�شعادة  االقت�شاد  وزي��ر  نائب  دي�شا  واأن��درزي��ج  اخلارجية 
يرافق  ال���دول���ة.  ل���دى  ب��ول��ن��دا  �شفري  ك�شيموف�شكي  اآدم 
رئي�س بولندا بعثة �شرف برئا�شة معايل �شلطان بن �شعيد 

املن�شوري وزير االقت�شاد. 
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

ال�شارقة 
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

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

موؤ�ص�صة خليفة الإن�صانية تبحث تعزيز امل�صاريع التنموية يف كازاخ�صتان
•• اأبوظبي-وام: 

بحث �شعادة حممد حاجي اخلوري 
مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
االإن�شانية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شريف  الم�����ا  ق�����اي�����رات  و�����ش����ع����ادة 
لدى  كازاخ�شتان  جمهورية  �شفري 
الدولة ومراد اأزياخونوف رئي�س 
كازاخ�شتان.. يف  االأدي���ان  موؤ�ش�شة 

واملقرتحات  االأف����ك����ار  م���ن  ع�����ددا 
التي تعزز التعاون بن كازاخ�شتان 
وامل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ج��ان��ب ت��ن��ف��ي��ذ بع�س 
امل�شتقبلية.  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ش��اري��ع 
اللقاء  خ����ال  اجل���ان���ب���ان  ون��اق�����س 
ال����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 

ت��ق��وم بجهود  االإن�����ش��ان��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
م�شاعدة  يف  ووا����ش���ح���ة  م��ل��م��و���ش��ة 
امل�شاريع  واإقامة  املنكوبة  ال�شعوب 
املجتمعات  تنمية  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
ومد  البلدان  عدد من  الفقرية يف 
ي����د ال����ع����ون جل��م��ي��ع ال��ب�����ش��ر على 
اأن  ي���ذك���ر   . اخ���ت���اف م�����ش��ارب��ه��م 
نهيان  اآل  زايد  بن  موؤ�ش�شة خليفة 
لاأعمال االإن�شانية نفذت م�شاريع 
كازاخ�شتان  يف  خم��ت��ل��ف��ة  ت��ن��م��وي��ة 
ال�شيخ  م�شت�شفى  بناء  اأهمها  م��ن 
لتوفري  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
للن�شاء  ال�شحية  الرعاية  خدمات 
واالأطفال ب�شعة 120 �شريرا منها 
12 �شريرا للعناية املركزة وثمانية 

التي  التنموية  امل�شاريع  اأب��وظ��ب��ي 
كازاخ�شتان  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ف��ذت��ه��ا 
واأهدافها  ور�شالتها  لروؤيتها  وفقا 
االإن�����ش��ان��ي��ة يف ال��ع��دي��د م��ن الدول 
�شفري  �شعادة  واأ�شاد   . العامل  حول 
ك���ازاخ�������ش���ت���ان ب���ال���ع���م���ل اخل����ريي 
املوؤ�ش�شة  به  الذي تقوم  واالإن�شاين 
للحد من املعاناة االإن�شانية واإغاثة 
ال�����ش��ع��وب ال���ت���ي ت���واج���ه احل����روب 
وامل���ح���ن وال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة .. 
م��ن��وه��ا ب��امل�����ش��اري��ع االن�����ش��ان��ي��ة - 
االإمنائية التي تنفذها املوؤ�ش�شة يف 
العديد من الدول يف �شتى املجاالت 
التعليم  جم�������ايل  يف  وخ����ا�����ش����ة 
موؤ�ش�شة  ان  واأ����ش���اف   . وال�����ش��ح��ة 

اأ�شرة للمواليد اجلدد وذلك لرفع 
االأمهات  ل��ع��اج  ال��ط��ب��ي  امل�����ش��ت��وى 
وخف�س  واالأط�������ف�������ال  وال����ر�����ش����ع 
االأ�شر  ع��ل��ى  ال��ع��اج��ي��ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
من  امل�شت�شفى  وي��ت��ك��ون  ال��ف��ق��رية. 
عيادات املر�شى اخلارجية والعاج 
الطبيعي  وال������ع������اج  ال����داخ����ل����ي 
وجناح  وامل����خ����ت����رات  ل���ل���ح���وام���ل 
للعمليات  غ����رف  واأرب������ع  ال������والدة 
والتعقيم  امل��رك��زة  العناية  وغ���رف 
اإ�شافة اإىل مكاتب االإدارة واالأطباء 
ويعتر  للمر�شى.  داخلي  ومطعم 
م�شجد خليفة بن زايد اآل نهيان يف 
مقاطعة  عا�شمة  �شيمكنت  مدينة 
ج����ن����وب ك����ازاخ���������ش����ت����ان واالأك��������رث 

امل�شاريع  م��ن  ب��ال�����ش��ك��ان  اك��ت��ظ��اظ��ا 
املوؤ�ش�شة  ن��ف��ذت��ه��ا  ال����ذي  امل��ت��م��ي��زة 
وتبلغ م�شاحة امل�شجد تبلغ ثمانية 

م�شلى  ب��ج��ان��ب  م��رب��ع  م��رت  اآالف 
للن�شاء م�شاحته 270 مرتا مربعا 
ل�  �شيارات  مواقف  امل�شجد  وي�شم 

120 �شيارة. وترتفع قبة امل�شجد 
من دون اأعمدة وي�شل ارتفاع امل�اآذن 

فيه اإىل حوايل 31 مرتا. 

منتدى الريا�ص القت�صادي يدعو لال�صتفادة من جتربة الإمارات يف مكافحة الف�صاد
•• الريا�س- وام:

دع��ا منتدى ال��ري��ا���س االق��ت�����ش��ادي اإىل اال���ش��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة دولة 
االإمارات العربية املتحدة يف مكافحة الف�شاد االإداري واملايل م�شيدا مبا 
حققته الدولة يف هذا املجال. وذكرت درا�شة الف�شاد االإداري واملايل : 
الواقع واالآثار و�شبل احلد منه التي ناق�شها املنتدى يف دورته ال�شاد�شة 
والذي افتتح فعالياته االأمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
الريا�س الليلة قبل املا�شية..اأن دولة االإمارات ا�شتطاعت اأن تقفز يف 
 2003 37 لعام  ال�  الرقم  الف�شاد من  ترتيبها على موؤ�شر مدركات 
ا�شتمرارها  ت��دل على  واأح���رزت م��رات��ب   2012 ع��ام   27 ال��رق��م  اإىل 

اإىل  خم�س  بن  ت��رتاوح  لعقوبات  املتورطون  يتعر�س  حيث  م�شروعة 
ع�شر �شنوات يف حال رف�شهم رد االأموال . واأكدت اأن حكومة االإمارات 
قانون  تعديل  اأب��رزه��ا  م��ن  الف�شاد  مكافحة  يف  ك��ث��رية  ج��ه��ودا  ب��ذل��ت 
العقوبات عام 2005 لزيادة العقوبات على اجلرائم املت�شلة بالف�شاد 
و�شدور القانون االحتادي رقم 8 ل�شنة 2011 الذي ا�شند مكافحة 
الف�شاد اإىل ديوان املحا�شبة. وتت�شمن جهود الدولة يف مكافحة الف�شاد 
االحتيال  مكافحة  يف  املمار�شات  اأف�شل  دليل  املحا�شبة  دي��وان  اإ�شدار 
عام 2011 والذي يعر�س دور ديوان املحا�شبة يف احلد من االحتيال 
وذلك وفق خطة ملكافحة االحتيال ومنهجية يف االإباغ عن االحتيال 
واإجراءات حماية املوظفن الذين يبلغون عن حاالت اال�شتباه بوقوع 

على  ال�شوء  الدرا�شة  و�شلطت  ومكافحته.  للف�شاد  الت�شدي  يف  بقوة 
اأن  م��وؤك��دة  وامل��ايل  االإداري  الف�شاد  االإم���ارات يف مكافحة  دول��ة  جهود 
دولة االإمارات قطعت �شوطا كبريا يف مكافحة الف�شاد من خال اإقرار 
ت�شريعات وقوانن مبعايري وم�شتويات عالية نتج عنها جمموعة من 
االإجراءات الوقائية .. م�شرية اإىل اأنه بالنظر اإىل التجربة االإماراتية 
االإم��ارات �شنت ت�شريعات  اأن  وامل��ايل نرى  االإداري  الف�شاد  يف مكافحة 
الف�شاد  اقت�شادية وتنموية وقانونية متكاملة ت�شمل ت�شريعات جترم 
ال�شوق املحلية  وتكافحه كمنظومة متكاملة متنا�شقة لتعزيز�شفافية 
ونزاهتها .. كما عززت دبي موؤخرا جهودها ملكافحة الف�شاد والتعدي 
على املال العام باإ�شدار قانون ال�شرتداد االأموال املح�شلة بطريقة غري 

واإعداد  االحتيال  مكافحة  لتقييم  االحتيال  �شجل  واإع���داد  االحتيال 
قوة  ال��درا���ش��ة  وثمنت  عليه.  للق�شاء  ال��ازم��ة  واخل��ط��ط  ال��درا���ش��ات 
الت�شريعات واالأنظمة اللوائح التي حتارب الف�شاد يف االإم��ارات والتي 
اأ�شاد فريق اخلراء الدولين املكلف من االأمم املتحدة يف �شهر يناير 
الدولة واقرتابها يف كثري  الف�شاد يف  2013 مب�شتواها ملكافحة  عام 
و�شنفها  الف�شاد  باتفاقية مكافحة  ال��واردة  االأحكام  من جوانبها من 
املتعلقة  االأحكام  كتلك  اجليدة  واملمار�شات  الناجحة  التجارب  �شمن 
الت�شريعية  ا�شتكمال بع�س اجلوانب  االأموال و�شرورة  بجرائم غ�شل 
املتعلقة  كتلك  الف�شاد  ملكافحة  ال��ازم��ة  القانونية  االأدوات  وت��وف��ري 

بحماية ال�شهود واملبلغن.

زايد لالإ�صكان ي�صلم 1226 قرار م�صاعدة �صكنية بقيمة 613 مليون درهم
•• دبي-وام: 

اأكد معايل الدكتور املهند�س عبداهلل 
االأ�شغال  وزي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
العامة رئي�س جمل�س اإدارة برنامج 
الرنامج  اأن  زايد لاإ�شكان  ال�شيخ 
والطاقات  االإمكانيات  كافة  ي�شخر 
اال�شرتاتيجية  اأه���داف���ه  لتحقيق 
املواطنة  االأ���ش��رة  ا�شتقرار  دع��م  يف 
ك���ان م��ن خ���ال االعتمادات  ���ش��واء 
ال�شكنية للم�شتحقن اأو من خال 
املتكاملة  ال�شكنية  املجمعات  ب��ن��اء 
الرنامج خال هذه  يتبناها  التي 
���ش��ب��ي��ل حتقيق  وذل�����ك يف  امل��رح��ل��ة 
احلياة  وتوفري  ال�شكني  اال�شتقرار 

613 مليون درهم ومت فيها توزيع 
ال���ق���رارات اخل��ا���ش��ة ب��اإم��ارت��ي راأ�س 

اخليمة والفجرية يف املجمع.
واأو�شحت املهند�شة جميلة الفندي 
املدير العام يف الرنامج اأن امللتقى 
ف���ي���ه���ا كافة  ي���ل���ت���ق���ي  ه�����و حم���ط���ة 
الرنامج  بن�شاط  املعنية  االأط��راف 
يف  امللتقى  تنظيم  اأن  اىل  ..م�شرية 
جممع خليفة ال�شكني بدبا الفجرية 
امل�شتفيدين  تعريف  ب��اب  م��ن  ج��اء 
يقوم  ال����ت����ي  امل���������ش����اك����ن  ب���ن���وع���ي���ة 
حيث  وتطويرها  ببنائها  الرنامج 
متطلبات  مع  النماذج  هذه  تتاءم 
ومت  اخل�شراء  والبيئة  اال�شتدامة 
اط�����اع امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن ع��ل��ى من���اذج 

نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
بزيادة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
 800 اإىل  ال�شكنية  امل�شاعدة  قيمة 
املهند�شة جميلة  اأ�شارت  درهم  األف 
�شوف  ال��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ال��ف��ن��دي 
اب��ت��داء من  ال��ق��رار  بتطبيق  يبا�شر 
الدفعات القادمة وذلك حر�شا على 
وحتقيق  ���ش��م��وه  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ 
مقومات  وتوفري  املواطنن  �شعادة 

احلياة الكرمية لهم.
حممد  املهند�س  ���ش��رح  جانبه  م��ن 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��م��ود 
تثقيف  مت  اأن�����ه  االإ����ش���ك���ان  �����ش����وؤون 
املتبعة  االإج��راءات  امل�شتفيدين عن 
بعد �شدور قرار امل�شاعدة ال�شكنية 

الكرمية ملواطني دولة االإمارات.
القرارات  ت�شليم  اأن  النعيمي  وقال 
لي�شاهم يف  ���ش��ري��ع��ا  ج���اء  االأخ�����رية 
�شرعة ا�شتكمال االإجراءات اخلا�شة 
للفرتة  وا�شتغالهم  بامل�شتفيدين 
امل�شاعدة  ب��ق��رار  اخلا�شة  الزمنية 

ال�شكنية.
ملتقى  انعقاد  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
امل�شتفيدين ال�شابع مبجمع خليفة 
ال�����ش��ك��ن��ي مب��ن��ط��ق��ة دب����ا يف اإم�����ارة 
الدفعة  ل��ت��وزي��ع  وذل����ك  ال��ف��ج��رية 
امل�شاعدة  ق��������رارات  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
عددها  وال��ب��ال��غ  االأخ���رية  ال�شكنية 
من  �شكنية  م�شاعدة  ق��رار   1226
قيمتها  تبلغ  وال��ت��ي   1971 اأ���ش��ل 

من  امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن  ت����وع����ي����ة  اإىل 
باالجراءات  ال�شكنية  امل�����ش��اع��دات 
ا�شتام  ب��ع��د  ال��رن��ام��ج  امل��ت��ب��ع��ة يف 
جانب  اإىل  ال�شكنية  امل�شاعدة  ق��رار 
م����راح����ل ب���ن���اء امل�����ش��ك��ن وم���راح���ل 
التنفيذ االأولية ..موؤكدة اأن امللتقى 
احل�شول  م��ن  امل�شتفيدين  مي��ك��ن 
مناذج  ت�شم  �شاملة  معلومات  على 
الرنامج  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل�����ش��اك��ن 
ال�شكنية  ال��ن��م��اذج  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
الرنامج  يقدمها  ال��ت��ي  امل��ع��ت��م��دة 
للم�شتفيدين ما يقارب 32 منوذجا 
جمانيا ميكن للم�شتفيدين اختيار 

ما يائمهم منها.
ال�شمو  �شاحب  بقرار  يتعلق  وفيما 

تاأثيثها  مت  وال���ت���ي  االأرب������ع  ال��ف��ل��ل 
امل�شتفيدين  ل��ت��ع��ري��ف  خ�����ش��ي�����ش��ا 
على امل�شاحات امل�شتخدمة يف البناء 
وم��ع��اي��ري اخ��ت��ي��ار ال��رن��ام��ج لهذه 
التكلفة  يف  ت���وف���ر  ال���ت���ي  امل�����ش��اك��ن 
الع�شرية  املتطلبات  م��ع  وتتطابق 
االمتداد  بقابليتها يف  تتميز  والتي 

والتو�شع امل�شتقبلي.
واأكدت ان الغاية االأ�شا�شية من هذا 
من  امل�شتفيدين  اإر���ش��اد  ه��و  اللقاء 
امل�شاعدة ال�شكنية للخطوات االأوىل 
يف بناء امل�شكن و�شرح اأبرز املعوقات 
ت��واج��ه��ه��م خال  اأن  ال���ت���ي مي��ك��ن 

مراحل البناء.
يهدف  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 

ال���ق���رارات وال��ت��ي تتنوع  وا���ش��ت��ام 
بن بناء جديد اأو اإ�شافة اأو تو�شعة 
اأو  ق��ائ��م  م�شكن  �شيانة  اأو  م�شكن 

ا�شتكمال م�شكن قيد االن�شاء.
امل�شتفيدين  اأن  اإىل  املحمود  واأ�شار 
مبلغ  م����ن  اال�����ش����ت����ف����ادة  مي��ك��ن��ه��م 
م�شكن  �شراء  يف  ال�شكنية  امل�شاعدة 
و�شاطة  ط��ري��ق مكاتب  ع��ن  ج��دي��د 
عقارية معتمدة توفر لهم م�شاكن 
ب���اأ����ش���ع���ار م��ن��ا���ش��ب��ة ..م���ن���وه���ا بان 
اأكرث  مع  اتفاقيات  اب��رم  الرنامج 
اأ�شعار  ت���ق���دم  ����ش���رك���ة   100 م����ن 
وحتقق  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  خم��ف�����ش��ة 
ا�شرتاتيجية الرنامج الرامية اإىل 

خف�س تكاليف البناء. 

النتائج ت�شلم للوزارة قبل نهاية الأ�شبوع املقبل ول �شكاوى حتى الآن 

املن�صوري يتفقد اللجنة املركزية لالمتحانات ويطلع على عمليات الت�صحيح والر�صد

توحيد املوردين للمقا�شف املدر�شية 

 الرتبية توقع عقدا لتزويد 42 مق�صفا مدر�صيا بـ 4 مناطق خلدمة 15 األف طالب وطالبة 
حالت الت�صمم خمالفتها 20 األف درهم واإلغاء العقد والنق�ص يف الأغذية 10 اآلف  

•• دبي- الفجر 

اطلع الدكتور اأحمد عيد املن�شوري 
التعليمية  دب����ي  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
الت�شحيح  عمليات  �شري  اآلية  على 
والر�شد لنتائج امتحانات الف�شل 
الثانوية  للمرحلة  االأول  الدرا�شي 
يف كافة املواد الدار�شية التي انتهى 
تفقده  الطلبة منها، وذلك خال 
دي�شمر   11 امل��واف��ق  اأم�س  �شباح 
الت�شحيح  ع���م���ل���ي���ات   ،2013

املو�شوعة  اخل���ط���ة  وف�����ق  ي�����ش��ري 
م�شبقاً، وكل �شيء يخ�شع لتنظيم 
نواجه  ال  وبالتايل  كامل  وتن�شيق 

اأي عرثات اأو معوقات.
وك���������ش����ف م�����دي�����ر م���ن���ط���ق���ة دب����ي 
التعليمية اأن االنتهاء من عمليات 
باملجمل  وال����ر�����ش����د  ال��ت�����ش��ح��ي��ح 
�شيكون قبل نهاية االأ�شبوع املقبل، 
الكلية،  الر�شد  عمليات  �شتتم  اإذ 
وت�شليمها  ك��ام��ل��ة،  ال��ن��ت��ائ��ج  وف���رز 
هذا  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل����وزارة 

اأي م�شاكل تذكر يف  عدم مواجهة 
ور�شد  االمتحانات  �شري  عمليات 

النتائج كاملة.
اللغة  موجهة  ذك��رت  جانبها،  م��ن 
العربية يف منطقة دبي التعليمية، 
اللغة  ام��ت��ح��ان  اأن  جم���ان،  �شامية 
العربية الذي امتحن فيه الطلبة 
يف الق�شمن العلمي واالأدبي اأم�س، 
االإيجابي  العام  الن�شق  �شمن  جاء 
ال�شهل  م�شمى  وفق  لامتحانات، 
امل���م���ت���ن���ع، وق������د راع��������ى ال����ف����روق 

املركزية على م�شتوى منطقة دبي 
التعليمية.

واأكد الدكتور املن�شوري اأن عمليات 
الر�شد والت�شحيح ت�شري وفق اآلية 
و�شيتم  اإلكرتونياً،  جمدولة  عمل 
مبا�شرة مع منطقة  ربطها الحقاً 
دبي التعليمية. وجاري االآن العمل 
الدرا�شية  امل��واد  تبقى من  على ما 
الطلبة،  ف���ي���ه���ا  ام����ت����ح����ن  ال����ت����ي 
مو�شحاً  ك���ب���رية،  اإجن������از  ب��ن�����ش��ب��ة 
واالإجن���از  وال��ر���ش��د  الت�شحيح  اأن 

فيها،  جلنة  االمتحانات  ب��دء  قبل 
رئي�شة  امل���ه���ريي  غ��اي��ة  ت��رتاأ���ش��ه��ا 
لامتحانات  امل���رك���زي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
تتوىل  التعليمية،  دب���ي  مبنطقة 
عمليات املتابعة واالإ�شراف ميدانياً 
املتعلقة  امل�������ش���ائ���ل  جم���م���ل  ع���ل���ى 
ب��االم��ت��ح��ان��ات، وه���و م��ا ���ش��اه��م يف 
�شل�شة  االمتحانية  االأج���واء  جعل 
ومي�شرة على نحو يحقق املطلوب 
الزمنية  واخل���ط���ة  اجل�����دول  وف���ق 
املعتمدة من قبل، مع التاأكيد على 

تتوىل  اأن  ع���ل���ى  امل���ب���ك���ر،  امل����وع����د 
املتبعة يف هذا  اإج��راءات��ه��ا  ال���وزارة 

اخل�شو�س.
عمليات  اأن  املنطقة:  مدير  وق��ال 
االأول  اليوم  منذ  ب��داأت  الت�شحيح 
ل��ام��ت��ح��ان��ات، اإذ ي��ب��داأ ال��ع��م��ل يف 
جلنة الكنرتول منذ احلادية ع�شرة 
�شباحاً وحتى التا�شعة م�شاًء، وهو 
ما حقق هذا التكامل والتوافق يف 

اإجناز املهام على الوجه املحدد.
وكانت املنطقة التعليمية قد �شكلت 

اللجنة يف  اإىل  ت��رد  ال��ف��ردي��ة، ومل 
املنطقة، اأية ماحظات اأو �شكاوى 
ع��ن االم��ت��ح��ان، ال��ذي ب��دا وا�شحاً 
م�شتويات  جميع  ويراعي  و�شامًا 

الطلبة يف اأ�شئلته ال�شاملة.  

•• دبي- حم�سن را�سد 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
وبالتن�شيق مع مناطقها التعليمية 
م���وؤخ���را ، ���ش��رك��ة ب���ي اأت�������س �شفن 
P.H.7 كمورد لاأغذية ملقا�شف 
42 مدر�شة مبناطق تعليمية دبي 
وراأ�س   ، القيوين  واأم   ، عجمان   ،
-2013 الدرا�شي  للعام  اخليمة 
املدار�س  ت��ل��ك  وت�����ش��م   ،  2014
و985  األ������ف   14 جم��م��ل��ه��ا  يف 
املراحل  طالبا وطالبة من جميع 
اختيار20  مت  حيث   ، ال��درا���ش��ي��ة 
مدر�شة بدبي 11 براأ�س اخليمة ، 
و6 باأم القيوين و5 بعجمان ، وقد 
مت توقيع العقد فيما بن ال�شركة 
اأن  على   ، الرتبية  ووزارة  املعنية 
تورد ال�شركة املواد الغذائية فقط 
، على  املدار�س  قبل  والعمالة من 
متنوعة  االأغذية  قوائم  تكون  اأن 
لل�شروط  وم�����ش��ت��وف��ي��ة  اأ���ش��ب��وع��ي��ا 
االأ�شعار  ، وكذا متفاوتة  ال�شحية 
دراهم   7  ، دراه����م   5  ، دراه����م   3
اأ�شناف  ت��ق��دمي  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
م�شاندة ، و�شم العقد الذي وقعته 
الوزارة وماحقه ، والذي ح�شلت 

ال�شابقة، و5000  الغرامة  نف�س 
مع  تتعار�س  خمالفة  الأي  دره��م 
اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة ل���اأغ���ذي���ة يف 

بلديات الدولة.
واأ�شار العقد اإىل اأحقية الوزارة يف 
�شحب العمل من ال�شركة وم�شادرة 
يف   ، ال��ت��اأم��ن  امل�شرفية  ال��ك��ف��ال��ة 
بن�شبة  ال��غ��رام��ات  ح���ال جت����اوزت 
االإجمالية  ال��ق��ي��م��ة  م���ن   10%
ع���ن تقدمي  ل��ل��ع��ق��د، واالم���ت���ن���اع 
اإ�شراب  ي���وم���ن،  مل���دة  اخل���دم���ات 
العمال مدة 24 �شاعة، احل�شول 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج اأق���ل م��ن %70 من 
الف�شلي  اال�شتبيان  نتائج  معدل 
ل��ل��ع��ام ال��درا���ش��ي ال���واح���د، وعدم 
امل����رتت����ب����ة بحق  ال����غ����رام����ة  دف������ع 
امل���ورد وع���دم دف��ع اأق�����ش��اط الدعم 
املدر�شة يف  امل��ادي لاأن�شطة بحق 

املواعيد املحددة.
مناطقها  ال��������������وزارة  ووج������ه������ت 
بتزويد   ، امل�شتهدفة  التعليمية 
املوقع  العقد  م��ن  بن�شخ  امل��دار���س 
وم���اح���ق���ه ل����اط����اع ع���ل���ى كل 
لها  يت�شنى  ح��ت��ى   ، ف��ي��ه  ج���اء  م���ا 
وفق  امل��وردة  ال�شركة  مع  التعامل 

ما جاء بالعقد .

ال���ف���ج���ر ع���ل���ى ن�����ش��خ��ة م���ن���ه على 
ك��ل ���ش��غ��رية وك��ب��رية حت��ف��ظ حق 
خدمة  تقدمي  وت�شمن   ، ال���وزارة 
البند  يف  ه����ذا  وج�����اء   ، م��ت��م��ي��زة 
الثامن ع�شر ، حيث جاء العقد يف 
27 بندا ، و72 ا�شرتاطا �شحيا 
درجتن  �شنفت  املخالفات  حتى   ،

اأوىل وثانية .
 وتاأتي تلك اخلطوة بعد اللقاءات 
التي متت موؤخرا بديوان الوزارة 
اإدارات  مع  ال��وزارة  لقيادات  بدبي 
املناطق  ، وممثلي  مركزية معنية 

الرتبوية  والفعاليات  لاأن�شطة 
والتزامه  ب���امل���دار����س،  وال�����ش��ح��ي��ة 
تاأمن  م�شرفية  كفالة  بتقدمي 
 10% قيمته  يبلغ  ال��ذي  نهائي 
م����ن ال���ق���ي���م���ة االإج����م����ال����ي����ة غري 
م�شروطة  وغ��ري  لاإلغاء  القابلة 
و�شارية املفعول ملدة تنفيذ العقد، 
باالإ�شافة اإىل ت�شعون يوما الحقة 

�شمانا لعملية ح�شن التنفيذ .
وفيما يخ�س املخالفات والغرامات 
فقد اأ�شارت اإىل اأنه يف حال حدوث 
اأي ت�شمم من جراء تناول الطعام 

اللجنة  اإط��ار عمل  ، يف  التعليمية 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ق��ا���ش��ف امل���در����ش���ي���ة ، 
وزير  معايل  بت�شكيلها  وجه  التي 
الرتبية حميد القطامي ، واأطلعوا 
من  ال��راج��ع��ة  التغذية  على  فيها 
امل����ي����دان ، وك���اف���ة االع���رتا����ش���ات 
بهدف   ، ال�شابقن  امل��وردي��ن  على 
التغذوية  اخل�����دم�����ات  حت�������ش���ن 
املدر�شية  ب���امل���ق���ا����ش���ف  امل���ق���دم���ة 

وتوحيد املوردين .
واألزمت الوزارة يف العقد ال�شركة 
امل��������وردة ب���ت���ق���دمي ال����دع����م امل�����ادي 

امل��ع��د ب��وا���ش��ط��ة ال�����ش��رك��ة امل����وردة، 
حت�����دد ل���ه���ا غ����رام����ة م���ال���ي���ة 20 
األ��ف دره��م واإل��غ��اء العقد و�شحب 
الكفالة امل�شرفية بح�شب احلالة، 
وفقا الإجراءات ال�شلطات الرقابية 
الغذائية، وغرامة 10 اآالف درهم 
يف  نق�س  اأو  توفري  ع��دم  حالة  يف 

متوين مواد غذائية.
الثانية  ال���درج���ة  خم��ال��ف��ات  اأم����ا 
�شاحية  ع�����دم  ع���ل���ى  ا���ش��ت��م��ل��ت 
ل�شروط  وخم��ال��ف��ت��ه��ا  االأغ����ذي����ة، 
ال��ب��ط��اق��ة ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ع��ت��م��دة اأو 

اك���ت�������ش���اف ت���اع���ب يف االأغ����ذي����ة 
امل��وردة، وحت��دد لها اإج��راء عقابي 
كتابي  اإن����ذار  اإ���ش��دار  يف  يتلخ�س 
اآالف   5000 وغ��رام��ة  م��رة  اأول 
دره����م، وال��غ��رام��ة ذات��ه��ا يف حالة 
عدم االلتزام بتوفري اأدوات حفظ 
توريد  يف  وال����ت����اأخ����ري  ال���ط���ع���ام، 
االأغذية ، ويف حالة عدم املحافظة 
امل���در����ش���ة تطبق  ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات 
درهم،   5000 غ��رام��ة  ال��رتب��ي��ة 
ملراقبة  ع��ام  وع��دم توفري م�شرف 
عليه  تطبق  العمل  و�شري  العمال 
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اأخبار ال�صاعة: روؤية �صاملة لأمن اخلليج العربي
اأمن  تهديد  م�شادر  واأن  جمتمعاتها  ونه�شة  �شعوبها  تنمية  اأ�شا�س 
دولها يف  تعاون بن  اإىل  فاإنها حتتاج  ولذلك  املنطقة كثرية ومعقدة 
ختام  يف  ال�شاعة  اأخبار  وقالت  معها.  الفاعل  والتعامل  لها  الت�شدي 
مهمة  تغريات  ت�شهد  العربي  اخلليج  منطقة  اأن  االفتتاحي  مقالها 
خا�شة فيما يتعلق بق�شية االأمن االإقليمي ومتر مبرحلة مهمة يف هذا 
ال�شاأن..موؤكدة احلاجة اإىل جهود بحثية عميقة ملراكز الفكر والبحث 
خا�شة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لو�شع ت�شورات 
التغريات  بناء �شيا�شات خليجية فاعلة للتعامل مع هذه  ت�شاعد على 
وهنا تاأتي اأهمية املبادرة بتنظيم موؤمتر االأمن يف اخلليج العربي حيث 
عرت هذه املبادرة عن متابعة دقيقة لتطورات املنطقة وقراءة عميقة 

لتفاعاتها. 

االأمن يف اخلليج العربي وذلك بالتعاون مع مركز اأك�شفورد للدرا�شات 
هذا  يف  واملتخ�ش�شن  اخل��راء  من  كبري  ع��دد  ..بح�شور  االإ�شامية 
والعامل.  العربي  املتحدة واخلليج  العربية  االإم��ارات  دولة  املجال من 
اأن جل�شات  اأو�شحت  العربي  �شاملة الأمن اخلليج  روؤي��ة  وحتت عنوان 
الأمن  الثاثة  االأب��ع��اد  غطت  قدمت  التي  البحثية  واالأوراق  امل��وؤمت��ر 
تقدمي  اإىل  اإ�شافة  والداخلية  واالإقليمية  العاملية  العربي:  اخلليج 
التي ي�شدرها مركز  الن�شرة  الق�شية. ونوهت  نظرة م�شتقبلية حول 
املوؤمتر  اأع��م��ال  اال�شرتاتيجية..باأن  البحوث  و  للدرا�شات  االإم����ارات 
اإىل اجلهد  اإ�شافة نوعية مهمة  متثل من حيث توقيتها وم�شمونها 
البحثي والفكري ب�شاأنها �شواء الذي قام به مركز االإمارات للدرا�شات 
والبحوث اال�شرتاتيجية من خال درا�شاته وموؤمتراته وندواته على 

مدى ال�شنوات املا�شية اأو الذي قامت به جهات بحثية اأخرى وخا�شة 
اأن اأوراق املوؤمتر ومناق�شاته قد قدمت روؤية �شاملة اآخذة يف االعتبار 
�شعادة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت  امل�����ش��ت��وي��ات.  ع��ل��ى خمتلف  امل�����ش��ت��ج��دات  ت��اأث��ري 
للدرا�شات  االإم���ارات  مركز  عام  مدير  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور 
عن  املوؤمتر  افتتاح  خ��ال  كلمته  يف  حت��دث  اال�شرتاتيجية  والبحوث 
روؤية وا�شحة يف الربط بن االأمن والتنمية م�شريا اإىل اأنه ال تنمية 
اأن  ميكن  كاما  �شام  وال  ا�شتقرار  وال  تقدم  وال  م�شتدامة  حقيقية 
يتحقق الأي دولة من دول العامل من غري تاأمن االأجواء االأمنية لي�س 
فقط داخل حدود الدولة واإمنا يف اإطارها االإقليمي..وهذه هي روؤية 
دولة االإمارات العربية املتحدة التي تنطلق منها يف نظرتها اإىل ق�شية 
االأمن االإقليمي حيث توؤمن باأن ا�شتقرار منطقة اخلليج العربي هو 

•• اأبوظبي-وام:

تكت�شب  العربي  اخلليج  اأم���ن  ق�شية  اأن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  اأك���دت 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف ظ��ل ال��ت��ط��ورات وامل�����ش��ت��ج��دات احل��ادث��ة يف املنطقة 
هذه  اأهمية  اأن  م�شيفة   .. بها  املحيطة  االإقليمية  البيئة  �شياق  يف  اأو 
�شواء  ذاتها  العربي  اأهمية منطقة اخلليج  اإىل  بالنظر  تزيد  الق�شية 
اأي  فاإن  ثم  اال�شرتاتيجي ومن  امل�شتوى  اأو  االقت�شادي  امل�شتوى  على 
خا�شة  كله  العامل  على  مبا�شر  ب�شكل  توؤثر  فيها  حت��والت  اأو  تغريات 
فيما يتعلق باأمن الطاقة. وقالت اإنه من هنا تاأتي اأهمية املوؤمتر الذي 
نظمه مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية يف مقره يف 
اأبوظبي يومي التا�شع والعا�شر من �شهر دي�شمر اجلاري حتت عنوان 

قادة دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يختتمون اأعمال قمتهم يف الكويت
••  الكويت- وام:

وال�شمو  اجل��ال��ة  اأ���ش��ح��اب  اخ��ت��ت��م 
لدول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  ق����ادة 
بيان  ب���ق�������ش���ر  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج 
الرابعة  قمتهم  اأع��م��ال  ام�����س  ظهر 
دولة  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  وال��ث��اث��ن 
يومن.  وا�شتمرت  ال�شقيقة  الكويت 
ح�����ش��ر اجل��ل�����ش��ة اخل��ت��ام��ي��ة �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
رئي�س وفد الدولة اإىل اأعمال القمة 
�شاحب  رح��ب  اجلل�شة  ب��داي��ة  ويف   .
ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر 
باإخوانه  الكويت  دولة  اأمري  ال�شباح 
اأ����ش���ح���اب اجل���ال���ة وال�����ش��م��و ق���ادة 
التعاون  وف��ود دول جمل�س  وروؤ���ش��اء 
لدول اخلليج العربية يف ختام اأعمال 
القمة الرابعة والثاثن . ثم األقى 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد 
اأمري دولة قطر  اآل ثاين  بن خليفة 
للمجل�س  ال��ق��ادم��ة  ال�����دورة  رئ��ي�����س 
التعاون  جم��ل�����س  ل������دول  االأع�����ل�����ى 
با�شمه  فيها  اأع���رب  كلمة  اخلليجي 
ترحيبه  القطري عن  ال�شعب  وا�شم 
باأ�شحاب اجلالة وال�شمو قادة دول 
جمل�س التعاون لعقد القمة القادمة 

يف دولة قطر.
ال��ب��ي��ان اخلتامي  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
للدورة الرابعة والثاثن للمجل�س 
االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا دولة  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
دي�شمر  و11   10 ي��وم��ي  ل��ك��وي��ت 
وال�����ذي ت���اه م��ع��ايل االأم�����ن العام 
اخلليج  ل�������دول  ال����ت����ع����اون  مل��ج��ل�����س 
بن  اللطيف  عبد  ال��دك��ت��ور  العربية 
لدعوة كرمية  تلبية  الزياين.  را�شد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  م��ن 
ال�شباح  اجل����اب����ر  االأح����م����د  ����ش���ب���اح 
ال��ك��وي��ت ع��ق��د املجل�س  اأم����ري دول����ة 
ال��راب��ع��ة والثاثن  دورت����ه  االأع�����ل��ى 
 11-10 بتاريخ  الكويت  مدينة  يف 
ح�شرة  برئا�شة  2013م  دي�شمر 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �ش�باح االأحمد 
الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  اجلابر 
للمجل�س  احل��ال��ي��ة  ال�����دورة  رئ��ي�����س 
اجلالة  اأ�شحاب  وبح�شور  االأعلى 
ال�شمو  وال�����ش��م��و.. ح�����ش��رة ���ش��اح��ب 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي باالإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة. ح�����ش��رة ���ش��اح��ب اجلالة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 
ال�شمو  �شاحب  ال��ب��ح��ري��ن.  مم��لكة 
امللكي االأمري �شلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  ���ش��ع��ود  اآل 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 
ال�شمو  �شاحب  ال�شعودية.  العربية 
�شعيد  اآل  حم��م��ود  ب�����ن  ف��ه��د  ال�شيد 
نائب رئي�س ال��وزراء ل�شئون جمل�س 
ح�شرة  ع��م�����ان.  ب�ش�لطنة  ال������وزراء 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ مت��ي��م بن 
دول����ة قط�ر.  اأم��ي�����ر  ث���اين  اآل  ح��م��د 
و�شارك يف االجتماع معايل الدكتور 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب���ن را����ش���د ال���زي���اين 
لدول  التعاون  ملجل�س  العام  االأم��ن 
املجل�س  ه���ن���اأ   - ال��ع��رب��ي��ة.  اخل��ل��ي��ج 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح�����ش��رة  االأع�������ل���ى 
ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح 
احلالية  ال���دورة  رئا�شة  توليه  على 
ل��ل��م��ج��ل�����س االأع���ل���ى م���ق���درا م���ا ورد 
يف ك��ل��م��ت��ه االف��ت��ت��اح��ي��ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
وحر�شه على تفعيل م�شرية التعاون 
املجاالت  ك��اف��ة  يف  املجل�س  دول  ب��ن 
. - ع��ر امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ع��ن بالغ 
الكبرية  للجهود  وامتنانه  تقديره 
بذلها  ال���ت���ي  وامل��خ��ل�����ش��ة  ال�����ش��ادق��ة 
ح�شرة �شاحب اجلالة امللك حمد 
مملكة  م��ل��ك  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن 
وحكومته  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال��ب��ح��ري��ن 
للدورة  رئا�شته  فرتة  خال  املوقرة 
االأعلى  للمجل�س  والثاثن  الثالثة 
وم���ا حت��ق��ق م��ن خ��ط��وات واإجن����ازات 
ه����ام����ة. - رح�����ب امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
ال�ش�يخ  ال�����ش��م��و  ���ش�����اح��ب  ب��ح�����ش��رة 
اأم��ري دولة  ث��اين  اآل  متيم بن حم�د 
قطر حفظه اهلل واأعرب عن خال�س 
توليه  ل�����ش��م��وه مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
ميده  اأن  اهلل  داع��ي��ا  احل��ك��م  مقاليد 
املزيد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت��وف��ي��ق��ه  ب��ع��ون��ه 
ل��دول��ة قطر  م��ن التقدم واالزده����ار 
املجل�س  اأعرب  . كما  العزيز  و�شعبها 
�شاحب  حل�شرة  التقدير  بالغ  ع��ن 
ال�ش��يخ حم�د  ال�والد  االأم��ري  ال�ش�مو 

اآل ثاين حفظه اهلل على  بن خ�ليفة 
ك��ل م��ا ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود خمل�شة يف 
وتعزيز  قطر  دول��ة  وتنمية  تطوير 
ال���ت���ع���اون وخدمة  م�����ش��رية جم��ل�����س 

ق�شايا املنطقة. 
بنتائج  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  رح�����ب   -
االأفريقية  العربية-  القمة  اأع��م��ال 
الثالثة التي عقدت يف دولة الكويت 
خال الفرتة من 18-20 نوفمر 
2013م واأ�شاد مب�شامن اخلطاب 
اأمري  ال�شمو  �شاحب  حل�شرة  الهام 
االأحمد  �شباح  ال�شيخ  الكويت  دول��ة 
ورعاه  اهلل  حفظه  ال�����ش��ب��اح  اجل��اب��ر 
اإىل  خ��ال م��وؤمت��ر القمة وال��داع��ي 
االأفريقية  العربية  العاقات  تعزيز 
يف كافة املجاالت و�شوال اإىل حتقيق 
االأه������داف امل���رج���وة وب���اإع���ان دولة 

الكويت يف هذا ال�شاأن . 
- هناأ املجل�س االأع�لى ح�شرة �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
العربية  االإم��������ارات  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
هناأ  كما  ورع���اه  اهلل  حفظه  املتحدة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
االإم���ارات  و�شعب  ورع���اه  اهلل  حفظه 
با�شت�شافة  ال��ف��وز  مبنا�شبة  العزيز 
لاإمارات  متمنيا   .2020 اإك�شبو 
من  مزيدا  و�شعبها  املتحدة  العربية 

التقدم واالزدهار . 
مملكة  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ه����ن����اأ   -
املنامة  اخ����ت����ي����ار  ع���ل���ى  ال���ب���ح���ري���ن 
االآ�شيوية  لل�شياحة  عا�شمة  ك���اأول 
تتمتع  مل����ا  وذل������ك  2014م  ل���ع���ام 
ب��ه م��ن ان��ف��ت��اح اق��ت�����ش��ادي وجت���اري 
متميزة  وع�����اق�����ات  وا����ش���ت���ث���م���اري 
والعامل  االآ���ش��ي��وي��ة  ال��ق��ارة  دول  م��ع 
ال�شعوب  اللتقاء  مركزا  وباعتبارها 

واحل�شارات والثقافات . 
- اط���ل���ع امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ع��ل��ى ما 
ب�شاأن مقرتح  امل�شاورات  اإليه  و�شلت 
ال�����ش��ري��ف��ن امللك  خ�����ادم احل���رم���ن 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك 
اململكة العربية ال�شعودية حفظه اهلل 
ورعاه باالنتقال من مرحلة التعاون 
وتو�شيات  االحت�������اد  م���رح���ل���ة  اإىل 
ال�شاأن  ه���ذا  يف  املتخ�ش�شة  الهيئة 
النظام  على  املقرتحة  والتعديات 
الوزاري  املجل�س  ووجهوا  االأ�شا�شي 
وا�شتكمال  امل�������ش���اورات  ب��ا���ش��ت��م��رار 
درا����ش���ة امل��و���ش��وع مب�����ش��ارك��ة معايل 
رئي�س الهيئة وفق ما ن�س عليه قرار 
املجل�س االأعلى بهذا ال�شاأن يف دورته 
ال��ث��ال��ث��ة وال��ث��اث��ن ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
ال�شخري مبملكة البحرين دي�شمر 

2012م .
االأع��ل��ى ع��ن تعازيه   - ع��ر املجل�س 
اأفريقيا  ال�شادقة جلمهورية جنوب 
الزعيم  ل����وف����اة  و����ش���ع���ب���ا  ح���ك���وم���ة 
مثمنا  مانديا  نيل�شون  التاريخي 
و�شريته  ب��ال��ن�����ش��ال  ال��غ��ن��ي��ة  ح��ي��ات��ه 
الت�شامح  لقيم  كر�شها  التي  الرثية 
وال��ت�����ش��ح��ي��ة ون��ب��ذ ال��ع��ن��ف وجت���اوز 
االأحقاد والرغبة يف االنتقام ل�شالح 
بناء دولة جتاوزت الف�شل العن�شري 

واإرثه.
- ا�شتعر�س املجل�س االأعلى تو�شيات 
وتقارير املتابعة املرفوعة من املجل�س 
ال��وزاري وما حتق�ق من اإجن��ازات يف 
م�ش�رية العمل امل�شرتك منذ الدورة 
عن  وعر  املجاالت  كافة  يف  املا�شية 
امل��ب��ذول��ة لتعزيز  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ق��دي��ره 
امل�����ش��رتك والدفع  ال��ت��ع��اون  م�����ش��رية 
واأ���ش��م��ل.. كما  اأرح���ب  اآف���اق  اإىل  بها 
ال�شيا�شية  الق�شايا  ت��ط��ورات  بحث 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة يف ���ش��وء ما 
اأحداث  املنطقة والعامل من  ت�شهده 
ب�شاأنها  واأتخذ  مت�شارعة  وت��ط��ورات 
القرارات الازمة وذلك على النحو 

التايل.. 
امل���������ش����رتك.. ..  ال���ع���م���ل  - م�������ش���رية 

ال�شئون القت�شادية : 
من  ع��ددا  االأع��ل��ى  املجل�س  اعتمد   -
ال��ق��واع��د امل��وح��دة يف جم���ال تكامل 
االأع�شاء  ب��ال��دول  امل��ال��ي��ة  االأ����ش���واق 
الربط  متابعة  تقارير  على  واط��ل��ع 
امل��ائ��ي واالأم����ن امل��ائ��ي واأح��ي��ط علما 
النقدي  االحت�����اد  يف  ال��ع��م��ل  ب�����ش��ري 
مل��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون واخل���ط���وات التي 
اتخذتها دول املجل�س لتنفيذ ال�شوق 
اخلليجية امل�شرتكة كما اأحيط علما 
اإن�شاء  ب��اأن ال��دول االأع�شاء ب��داأت يف 
م�شروع �شكة حديد جمل�س التعاون 
اال�شت�شارية  ال�������ش���رك���ات  وع����م����دت 
الإعداد الت�شاميم الهند�شية االأولية 

احلوارات االإ�شرتاتيجية واملفاو�شات : 
على  االأع������ل������ى  امل���ج���ل�������س  اط����ل����ع   -
ت��ق��ري��ر االأم����ان����ة ب�������ش���اأن احل������وارات 
التعاون  جمل�س  بن  االإ�شرتاتيجية 
وال����دول وامل��ج��م��وع��ات االأخ����رى كما 
اط��ل��ع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر االأم���ان���ة العامة 
ب�����ش��اأن م��ف��او���ش��ات ال��ت��ج��ارة احلرة 
االقت�شادية  واملجموعات  ال��دول  مع 
اتفاقية  ب���دخ���ول  ورح����ب  االأخ������رى 
املجل�س  دول  ب���ن  احل����رة  ال��ت��ج��ارة 
اعتبارا  التنفيذ  ح��ي��ز  و���ش��ن��غ��اف��ورة 
2013م.  �شبتمر  م��ن  االأول  م��ن 
اململكة  مع  االإ�شرتاتيجية  ال�شراكة 
املغربية  واململكة  الها�شمية  االأردنية 
: اأعرب املجل�س االأعلى عن ارتياحه 
اإح���رازه يف حتقيق  ال��ذي مت  للتقدم 
ال�شراكة االإ�شرتاتيجية بن جمل�س 
الها�شمية  االأردنية  واململكة  التعاون 

واململكة املغربية. 
- اجلانب ال�شيا�شي : 

مبطالبة  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  اأ�����ش����اد 
باإ�شاح  ال�شعودية  العربية  اململكة 
جمل�س االأم��ن ال��دويل لتمكينه من 
القيام بواجباته وحتمل م�شئولياته 
جت����اه االأم�����ن وال�����ش��ل��م ال���دول���ي���ن . 
موقف  اأن  االأع��ل��ى  املجل�س  واع��ت��ر 
يعر عن  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اهتمامها التاريخي بق�شايا االأمتن 
ومت�شكها  واالإ����ش���ام���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ورغبتها  الدولية  بال�شرعية  الثابت 
جمل�س  دور  ت��ف��ع��ي��ل  يف  ال�������ش���ادق���ة 
املتحدة  االأمم  واأج�����ه�����زة  االأم��������ن 
مع  متا�شيا  املختلفة  وموؤ�ش�شاتها 
جلعل  ال�شاأن  بهذا  العاملية  الدعوات 
العامل اأكرث تعاونا واأمنا وا�شتقرارا.

 - ال��ع��م��ل ال��ع�����ش��ك��ري امل�������ش���رتك : 
ا�شتكماال للخطوات واجلهود الهادفة 
املجل�س  دول  وا�شتقرار  اأم��ن  لتعزيز 
دف��اع��ي��ة م�شرتكة  م��ن��ظ��وم��ة  وب���ن���اء 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االأم�������ن اجل���م���اع���ي واف����ق 
القيادة  اإن�شاء  على  االأع��ل��ى  املجل�س 
املجل�س  ل���دول  امل���وح���دة  الع�شكرية 
امل�شرتك  ال����دف����اع  جم��ل�����س  وك���ل���ف 
اإج��راءات للبدء  باتخاذ ما يلزم من 
اخلا�شة  الدرا�شات  وفق  تفعيلها  يف 
. واف���ق املجل�س االأع��ل��ى على  ب��ذل��ك 
للدرا�شات  خليجية  اأكادميية  اإن�شاء 
االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة واالأم���ن���ي���ة ل���دول 
وترحيبه  �شكره  ع��ن  وع��ر  املجل�س 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  با�شت�شافة 
وافق  كما  االأكادميية  لهذه  املتحدة 
املجل�س االأعلى على البدء يف تنفيذ 
االت�شاالت  مل�����ش��روع  امل��ك��م��ل  امل�����ش��ار 
املوؤمنة . �شادق املجل�س االأعلى على 
امل�شرتك  ال���دف���اع  جم��ل�����س  ق������رارات 
للخطوات  ت����ق����دي����ره  ع�����ن  وع�������ر 
ال���ت���ي مت����ت يف جمال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
العمل الع�شكري امل�شرتك والتي كان 
اآخرها قيام اأ�شحاب ال�شمو واملعايل 
وال�شعادة وزراء الدفاع بو�شع حجر 
البحري  التن�شيق  مل��رك��ز  االأ���ش��ا���س 
لاأمن البحري يف مملكة البحرين 

اإيذانا ببدء تنفيذه . 
التن�شيق والتعاون االأمني : بارك   -
جهاز  اإن�����ش��اء  ق���رار  االأع��ل��ى  املجل�س 
جمل�س  ل���دول  اخلليجية  لل�شرطة 
التعاون موؤكدا اأن اإن�شاء هذا اجلهاز 
ويو�شع  االأم��ن��ي  العمل  ي��ع��زز  ���ش��وف 
جماالت التعاون والتن�شيق امل�شرتك 
بن االأجهزة االأمنية يف دول املجل�س 
ومكافحة االإرهاب . و�شادق املجل�س 
ال�شمو  اأ�شحاب  االأعلى على قرارات 
واملعايل وزراء الداخلية يف اجتماعهم 
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يف مملكة البحرين. 
املجل�س  اأك���د  االإره������اب:  مكافحة   -
االأعلى على مواقف الدول االأع�شاء 
والتطرف  االإره������اب  ب��ن��ب��ذ  ال��ث��اب��ت��ة 
كانت  ومهما  و�شوره  اأ�شكاله  بكافة 
كان م�شدره  واأي��ا  دوافعه ومرراته 

امل��ح��رم��ة دول��ي��ا وتاأثري  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
املنطقة  اأم���ن  ذل��ك وت��داع��ي��ات��ه على 
وا�شتقرارها داعيا اإىل ان�شحاب كافة 
واأكد  �شوريا  م��ن  االأجنبية  ال��ق��وات 
املجل�س دعمه لكافة اجلهود الدولية 
داخل  ات��ف��اق  اإىل  للتو�شل  ال��ه��ادف��ة 
جمل�س االأمن الدويل الإ�شدار قرار 
حتت الف�شل ال�شابع لتاأمن و�شول 
للمت�شررين  االإن�شانية  امل�شاعدات 
وعدم  ال�شقيق  ال�شوري  ال�شعب  من 
بت�شيي�س  االأ�����ش����د  ل��ن��ظ��ام  ال�����ش��م��اح 
االأزم���������ة االإن�������ش���ان���ي���ة ب���امل���زي���د من 
ال�شاأن  هذا  ويف  والت�شويف  املماطلة 
رح��ب املجل�س االأع��ل��ى ب��اإع��ان دولة 
الكويت ا�شت�شافتها الكرمية ملوؤمتر 
القادم  العام  مطلع  الثاين  املانحن 
االحتياجات  توفري  بهدف   2014
ال�شوري  لل�شعب  العاجلة  االإن�شانية 
داخل �شوريا وخارجها ويدعو املجل�س 
االأعلى دول العامل والهيئات الدولية 
يف  بفعالية  للم�شاركة  العاقة  ذات 
اأهدافه  حتقيق  بغية  امل���وؤمت���ر  ه���ذا 
على  االأعلى  املجل�س  اأكد  االإن�شانية. 
�شوريا  �شيادة  على  املحافظة  اأهمية 
ودعمه  اأرا�شيها  و�شامة  ووحدتها 
ال���وط���ن���ي لقوى  ل���ق���رار االئ����ت����اف 
باعتباره  ال�شورية  واملعار�شة  الثورة 
ال�شوري  لل�شعب  ال�����ش��رع��ي  امل��م��ث��ل 
امل�����ش��ارك��ة يف م��وؤمت��ر ج��ن��ي��ف 2 مبا 
انتقالية  حكومة  ت�شكيل  اإىل  ي��وؤدي 
تنفيذية  ���ش��اح��ي��ات  ذات  ���ش��وري��ة 
 30 يف  جنيف1  لبيان  وفقا  كاملة 
اأرك����ان  اأن  م���وؤك���دا  2012م  ي��ون��ي��و 
ال���ذي���ن تلطخت  ال�������ش���وري  ال��ن��ظ��ام 
ال�شوري  ال�����ش�����ع��ب  ب���دم���اء  اأي���دي���ه���م 
يف  دور  اأي  ل��ه��م  ي��ك��ون  ال  اأن  ي��ج��ب 
م�شتقبل  اأو  االن��ت��ق��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

�شوريا ال�شيا�شي. 
املجل�س  اأدان  اللبناين:  ال�شاأن   -
التي  االإرهابية  التفجريات  االأع��ل��ى 
�شحيتها  راح  والتي  لبنان  يف  وقعت 
ال��ع��دي��د م���ن االأب����ري����اء داع���ي���ا كافة 
االأط������راف وال���ق���وى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اإىل 
و�شرعة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�شلحة  تغليب 
ت�����ش��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مبا 
ويجنبه  ك���ي���ان���ه  ل���ل���ب���ن���ان  ي���ح���ف���ظ 
مطالبا  ال�شورية  االأزم����ة  ت��داع��ي��ات 
ب���خ���روج م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ح���زب اهلل من 

�شوريا. 
املجل�س  اأدان  العراقي:  ال�شاأن   -
حدودية  م��ن��ط��ق��ة  ت��ع��ر���س  االأع���ل���ى 
����ش���ع���ودي���ة الإط�������اق ����ش���واري���خ من 
انتهاكا  يعد  مما  العراقية  االأرا�شي 
غري مقبول للقانون الدويل وملبادئ 
العواقب  اإىل  منبها  اجل���وار  ح�شن 
ويدعو   . ال��ع��م��ل  ه���ذا  مل��ث��ل  ال�شلبية 
العراقية  احلكومة  االأع��ل��ى  املجل�س 
ال�شاأن  ه��ذا  يف  م�شئولياتها  لتحمل 
ح�����وادث  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  اأدان   .
ال��ت��ف��ج��ريات امل���ت���ك���ررة يف ع����دد من 
جراءها  �شقط  التي  العراقية  امل��دن 
االأب���ري���اء معترا ذلك  ال��ع��دي��د م��ن 
مبادئ  م��ع  يتنافى  اإج��رام��ي��ا  ع��م��ا 
القيم  وك���اف���ة  االإ����ش���ام���ي  ال���دي���ن 
مواقفه  ع��ل��ى  م����وؤك����دا  االإن�������ش���ان���ي���ة 
ال��ث��اب��ت��ة جت���اه ال���ع���راق وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
العراق  وح��دة  على  احل��ف��اظ  اأهمية 
وعدم  االإقليمية  و�شامته  و�شيادته 
وحث  الداخلية  �شوؤونه  يف  التدخل 
ال�����دول االأخ�����رى ع��ل��ى ات���ب���اع النهج 
ذاته ودعم جهود امل�شاحلة العراقية 
الإجناح العملية ال�شيا�شية يف العراق 
رحب   . واال�شتقرار  االأم��ن  لتحقيق 
ال��ع��راق يف  ب��ت��ع��اون  املجل�س االأع��ل��ى 
ذات  االأم����ن  جمل�س  ق����رارات  تنفيذ 
�شيانة  االنتهاء من  وخا�شة  ال�شلة 
ال��ع��ام��ات احل���دودي���ة وف��ق��ا لقرار 
 1993  833 االأم���������ن  جم���ل�������س 
والتوقيع على مذكرة التفاهم ب�شاأن 
التعين  ���ش��ي��ان��ة  ع��م��ل��ي��ة  ت��رت��ي��ب��ات 

اأو التف�شيلية للم�شروع ال�شتكمالها 
2014م متهيدا الإن�شاء  خال عام 
الوقت  يف  ت�شغيله  ثم  وم��ن  امل�شروع 
2018 مب�شيئة  املتفق عليه يف عام 

اهلل. 
باخلطوات  االأع��ل��ى  املجل�س  اأ���ش��اد   -
قراراته  لتنفيذ  ات��خ��اذه��ا  مت  ال��ت��ي 
املجاالت  يف  امل�����ش��رتك  العمل  ب�����ش��اأن 
االتفاقية  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ن�������ش���و����س 
�شرورة  ع��ل��ى  واأك������د  االق���ت�������ش���ادي���ة 
التكامل  خ���ط���وات  يف  اال����ش���ت���م���رار 
املجاالت  ك��اف��ة  يف  املجل�س  دول  ب��ن 
االقت�شادية. - اأعرب املجل�س االأعلى 
اقت�شادات  ت�شهده  مل��ا  ارت��ي��اح��ه  ع��ن 
وما  م�شتمر  من��و  م��ن  املجل�س  دول 
حت��ق��ق ف��ي��ه��ا م���ن ت��ن��م��ي��ة ���ش��ام��ل��ة يف 

خمتلف املجاالت . 
- الإن�شان والبيئة: 

- بارك املجل�س االأعلى اجلهود التي 
ال��ع��ام��ة ملتابعة  ب��ه��ا االأم���ان���ة  ت��ق��وم 
ب�شاأن   33 دورت����ه  يف  ق����راره  تنفيذ 
قدراتهم  وتنمية  بال�شباب  االهتمام 
وا���ش��ت��ث��م��ار ط��اق��ات��ه��م واأك����د �شرورة 
اال����ش���ت���م���رار يف ت��ن��ظ��ي��م م���وؤمت���رات 
وور�س عمل دورية تتناول اهتمامات 
املجل�س  وق���رر  وتطلعاتهم  ال�شباب 

االأعلى .. 
بدرا�شة  العامة  االأم��ان��ة  تكليف   ×
االأعمال  ريادة  اإن�شاء �شندوق لدعم 
ال�شغرية  ال�������ش���ب���اب  مل���������ش����روع����ات 

واملتو�شطة .
دائ����م ل�شباب  ب��رن��ام��ج  × ت��اأ���ش��ي�����س   
تنمية  بهدف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
ق��درات��ه��م وت��ف��ع��ي��ل م�����ش��اه��م��ت��ه��م يف 
وتعزيز  واالإن�شاين  االإمنائي  العمل 
روح القيادة والقيم االإيجابية لديهم 

والتعريف بالهوية اخلليجية . 
تقرير  على  االأعلى  املجل�س  اطلع   -
االأمانة العامة ب�شاأن متابعة قراراته 
دول  يف  التعليم  ب��ت��ط��وي��ر  اخل��ا���ش��ة 
املجل�س وتقرير االأمانة العامة ب�شاأن 
تنفيذ  ملتابعة  مت��ت  التي  اخل��ط��وات 
اخلليجية  باخلطة  اخل��ا���س  ق���راره 

ملكافحة االأمرا�س غري املعدية. 
- عر املجل�س االأعلى عن القلق مما 
ي����رتدد ب�����ش��اأن االإع�����ان ع���ن خطط 
النووية  املفاعات  من  املزيد  لبناء 
اأن  ميكن  وم��ا  اخلليج  �شفاف  على 
ل��ل��ن��ظ��ام البيئي  مي��ث��ل��ه م��ن ت��ه��دي��د 
منطقة  يف  امل���ائ���ي  واالأم�������ن  ال��ه�����س 

اخلليج . 
للمجل�س  اال���ش��ت�����ش��اري��ة  ال��ه��ي��ئ��ة   -

االأعلى : 
- اطلع املجل�س االأعلى على مرئيات 

الهيئة اال�شت�شارية ب�شاأن: 
× اإن�شاء هيئة عاملة للغذاء والدواء 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
م��رك��ز خليجي  × اإن�����ش��اء   . العربية 
العامة  م�شرتك متخ�ش�س لل�شحة 
التقوميية  × الدرا�شة   . والوقائية 
ل��اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة االإع��ام��ي��ة لدول 

املجل�س وتطويرها . 
× تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل 
هيئة  اإن�شاء   ×  . تطويرها  وكيفية 
 . امل��دين  للطريان  موحدة  خليجية 
الوزارية  اللجان  اإىل  اإحالتها  وق��رر 
قرر  كما  منها  لا�شتفادة  املخت�شة 
بدرا�شة  اال�شت�شارية  الهيئة  تكليف 

املو�شوعات التالية :
يف  امل��وح��دة  ال�شياحية  التاأ�شرية   ×

دول جمل�س التعاون.
× التنمية الب�شرية يف دول جمل�س 

التعاون.
× تقييم م�شرية جمل�س التعاون . - 

دواوين الرقابة املالية واملحا�شبة. 
اأهمية  على  االأع�����ل��ى  املج�ل�س  -اأك���د 
الرقابة  واأجهزة  دواوي��ن  دور  تعزيز 
املالية يف دول املجل�س ومتكينها من 
حيدة  بكل  مب�شئولياتها  النهو�س 

وا�شتقالية.

ال�شقيق واآماله وحتفظ اأمن اليمن 
املجل�س  اأ���ش��اد  ووح��دت��ه.  وا�شتقراره 
يبذلها  ال����ت����ي  ب���اجل���ه���ود  االأع�����ل�����ى 
اليمنية  اجلمهورية  رئي�س  فخامة 
ع��ب��د رب���ه م��ن�����ش��ور ه����ادي يف قيادة 
للمبادرة  تنفيذا  االنتقالية  املرحلة 
واأكد  التنفيذية.  واآليتها  اخلليجية 
دع��م��ه ل��ك��ل م���ا ي��ح��ق��ق اأم����ن اليمن 
املجل�س  اأدان  وازده�������اره.  وت��ن��م��ي��ت��ه 
االأع���ل���ى اجل���رمي���ة االإره���اب���ي���ة التي 
يف  ال��دف��اع  وزارة  جممع  ا�شتهدفت 
موؤكدا  ���ش��ن��ع��اء  اليمنية  ال��ع��ا���ش��م��ة 
وقوف دول املجل�س مع اليمن يف كل 
اأمن  اإج���راءات حلفظ  ما يتخذ من 

اليمن ال�شقيق وا�شتقراره. 
- االحتال االإيراين للجزر الثاث 
املتحدة:  العربية  لاإمارات  التابعة 
على  التاأكيد  االأع��ل��ى  املجل�س  ج��دد 
ال�شتمرار  الراف�شة  الثابتة  مواقفه 
احتال جمهورية اإيران االإ�شامية 
ل���ل���ج���زر ال�����ث�����اث ط���ن���ب ال���ك���رى 
مو�شى  واأب���������و  ال�������ش���غ���رى  وط����ن����ب 
املتحدة  العربية  ل��اإم��ارات  التابعة 
البي�انات  ك�افة  عليها  �شددت  والتي 
ال�شابقة واأكد املجل�س االأعلى يف هذا 
حق  دع��م   : ال��ت��ايل  على  اخل�شو�س 
املتحدة  العربية  ل��اإم��ارات  ال�شيادة 
الكرى  ال��ث��اث طنب  ج��زره��ا  على 
مو�شى  واأب���������و  ال�������ش���غ���رى  وط����ن����ب 
واالإقليم  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل���ي���اه  وع���ل���ى 
ال��ق��اري واملنطقة  اجل���وي واجل���رف 
للجزر  اخل���ال�������ش���ة  االق���ت�������ش���ادي���ة 
يتجزاأ  ال  ج���زءا  باعتبارها  ال��ث��اث 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  م���ن 
ممار�شات  اأو  ق���رارات  اأي��ة  اأن  اعتبار 
على  اإي�������ران  ب��ه��ا  ت���ق���وم  اأع����م����ال  اأو 
اجل����زر ال��ث��اث ب��اط��ل��ة والغ��ي��ه وال 
التاريخية  احلقائق  من  �شيئا  تغري 
وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع ع��ل��ى حق 
�شيادة االإمارات العربية املتحدة على 
دع���وة اجلمهورية  ال��ث��اث.  ج��زره��ا 
لا�شتجابة  االإي��ران��ي��ة  االإ���ش��ام��ي��ة 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  مل�شاعي 
املفاو�شات  الق�شية عن طريق  حلل 
حمكمة  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأو  امل��ب��ا���ش��رة 
ال���ع���دل ال���دول���ي���ة. - ال��ع��اق��ات مع 
اإي������ران: اأك����د امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى على 
بن  التعاون  عاقات  توثيق  اأهمية 
اأ�ش�س  ع��ل��ى  واإي�������ران  امل��ج��ل�����س  دول 
ومبادئ ح�شن اجلوار وعدم التدخل 
يف ال�شئون الداخلية واحرتام �شيادة 
دول املنطقة واالمتناع عن ا�شتخدام 
القوة اأو التهديد بها. رحب املجل�س 
االأعلى بالتوجهات اجلديدة للقيادة 
االإيرانية جتاه دول جمل�س التعاون 
اآما اأن تتبع هذه التوجهات خطوات 
على  اإيجابا  ينعك�س  ومب��ا  ملمو�شة 
ال�������ش���ل���م واالأم���������ن واال�����ش����ت����ق����رار يف 

املنطقة . 
ــراين:  الإي النووي  الربنامج   -
باالتفاق  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  رح�����ب 
جمموعة  وق��ع��ت��ه  ال���ذي  التمهيدي 
نوفمر   24 يف  اإي�������ران  م���ع   1  5
خطوة  باعتباره  جنيف  يف   2013
اأولية نحو اتفاق �شامل ودائم ب�شاأن 
ال��رن��ام��ج ال��ن��ووي االإي�����راين ينهي 
ال��ق��ل��ق ال������دويل واالإق���ل���ي���م���ي حول 
ه��ذا ال��رن��ام��ج وي��ع��زز اأم��ن املنطقة 
اإخائها من  وا�شتقرارها وي�شهم يف 
ك��اف��ة اأ���ش��ل��ح��ة ال���دم���ار ال�����ش��ام��ل مبا 
فيها االأ�شلحة النووية واأكد املجل�س 
الدقيق  التنفيذ  اأهمية  على  االأعلى 
باإ�شراف  االت���ف���اق  ل���ه���ذا  وال���ك���ام���ل 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 - الو�شع العربي الراهن: 

ب�شدة  االأعلى  املجل�س  اأدان  �ش�وريا.. 
�شن عملية  االأ�شد يف  نظام  ا�شتمرار 
ال�شوري  ال�شعب  اإب��ادة جماعية على 
كافة  ف��ي��ه��ا  م�����ش��ت��خ��دم��ا  ال�����ش��ق��ي��ق 
واالأ�شلحة  الثقيلة  االأ�شلحة  اأن���واع 

ك��م��ا ن����وه ب��ج��ه��ود دول امل��ج��ل�����س يف 
التنفيذية لتفعيل  االإجراءات  اتخاذ 
املجال  ال�شلة يف هذا  ال��ق��رارات ذات 
اإقليمي  ل��ك��ل ج��ه��د  ت��اأي��ي��ده  م���وؤك���دا 
االإرهاب  مكافحة  اإىل  يهدف  ودويل 
وامل���ن���ظ���م���ات االإره�����اب�����ي�����ة وجم�����ددا 
والبيانات  ال��ق��رارات  تفعيل  �شرورة 
واملوؤمترات  املنظمات  ع��ن  ال�����ش��ادرة 
املتعلقة  وال�����دول�����ي�����ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 

مبكافحة االإرهاب. 
- ال�شوؤون القانونية : 

ق���رارا يجيز  اأ���ش��در املجل�س االأع��ل��ى 
العامة  ال���ن���ي���اب���ات  اأع�������ش���اء  اإع�������ارة 
العام  واالإدع������اء  التحقيق  وه��ي��ئ��ات 
ل��ل��ع��م��ل ل���دى االأج���ه���زة امل��م��اث��ل��ة يف 
املجل�س  ك��ل��ف   . االأع�������ش���اء  ال������دول 
ك��ا فيما  ال��وزاري��ة  اللجان  االأع��ل��ى 
االأنظمة  القوانن  بدرا�شة  يخ�شه 
اإقرارها  �شبق  ال��ت��ي  اال���ش��رت���ش��ادي��ة 
واق�����رتاح ال��ت��ع��دي��ات ال���ازم���ة مع 
اإىل  لتحويلها  حم���ددة  مهلة  و���ش��ع 
قوانن اأنظمة وطنية . اأما بالن�شبة 
اجلديدة  اال���ش��رت���ش��ادي��ة  ل��ل��ق��وان��ن 
اأنظمة  ق��وان��ن  اإىل  حتويلها  فيتم 
وط��ن��ي��ة خ����ال م����دد زم��ن��ي��ة حتدد 
االأنظمة  ال��ق��وان��ن  تلك  اإق���رار  عند 
االأعلى  املجل�س  اال�شرت�شادية. وافق 
على القانون النظام املوحد لل�شلطة 
التعاون  جمل�س  ل���دول  الق�شائية 
كقانون  ب��ال��ق��رار  امل��رف��ق��ة  ب�شيغته 
�شنوات  اأرب���ع  مل��دة  ا�شرت�شادي  نظام 
للقانون  امل��ن��ام��ة  وث��ي��ق��ة  وت�شميته 
الق�شائية  لل�شلطة  امل��وح��د  النظام 

لدول جمل�س التعاون .
 - ال�شاأن امل�شري : 

االأع��ل��ى ع��ن ثقته يف  املجل�س  اأع���رب 
ال�شقيق  امل�����ش��ري  ال�����ش��ع��ب  خ���ي���ارات 
وح��ر���ش��ه ع��ل��ى ك��ل م��ا ي��ح��ف��ظ اأمن 
جمهورية م�شر العربية وا�شتقرارها 
ومقدرات �شعبها موؤكدا رف�شه التام 
�شئون  يف  اخل���ارج���ي���ة  ل���ل���ت���دخ���ات 
م�شر الداخلية ووقوف دول جمل�س 
العزيز  و�شعبها  م�شر  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ودع���م اق��ت�����ش��اده��ا م��ع��رب��ا ع��ن ثقته 
الريادي  موقعها  �شت�شتعيد  ب��اأن��ه��ا 
املحورية  واأه��م��ي��ت��ه��ا  وال���ت���اري���خ���ي 

لاأمتن العربية واالإ�شامية. 
- االأو�شاع يف االأرا�شي الفل�شطينية 
وتطورات النزاع العربي � االإ�شرائيلي 
ال�شام  اأن  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأك����د   :
يتحقق  ال  والدائم  والعادل  ال�شامل 
من  الكامل  اإ�شرائيل  بان�شحاب  اإال 
عام  املحتلة  العربية  االأرا���ش��ي  كافة 
1967م واإقامة الدولة الفل�شطينية 
الق�د�س  وع���ا����ش���م���ت���ه���ا  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
ال�ش��رعية  لق�رارات  طبقا  ال�شرقية 
وم����ب����ادرة  ال�����ش�����ل��ة  ذات  ال����دول����ي����ة 
املجل�س  رح����ب  ال���ع���رب���ي���ة.  ال�������ش���ام 
التي  الدبلوما�شية  باجلهود  االأعلى 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  تبذلها 
الفل�شطينين  بن  املفاو�شات  وب��دء 
واالإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ن اآم�����ا جن����اح هذه 
الدويل  املجتمع  داع��ي��ا  امل��ف��او���ش��ات 
ال�شعب  م�شاعي  دع��م  يف  اال�شتمرار 
حقوقه  لنيل  ال�شلمية  الفل�شطيني 
امل�شروعة. ويف هذا ال�شدد  الوطنية 
اإ�شرائيل  اإمعان  اأدان املجل�س االأعلى 
واحل�شار  اال���ش��ت��ي��ط��ان  �شيا�شات  يف 
ت�شكل  التي  االأرا���ش��ي  و�شم  اجلائر 
ال�شرعية  ل��ق��رارات  �شارخا  انتهاكا 
ب��ات��خ��اذ خطوات  ال��دول��ي��ة م��ط��ال��ب��ا 
ملمو�شة لرفع الظلم الذي يتعر�س 
ال�شقيق  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ال�����ش��ع��ب  ل���ه 
املجل�س  ناق�س   : اليمني  ال�شاأن   -  .
امل�������ش���ت���ج���دات على  اآخ�������ر  االأع�����ل�����ى 
القوى  كافة  وحث  اليمنية  ال�شاحة 
الوطني  احل��وار  موؤمتر  يف  امل�شاركة 
العليا  امل�شالح  تغليب  على  ال�شامل 
توافقية  ب��ق��رارات  واخل���روج  لليمن 
اليمني  ال�����ش��ع��ب  ت��ط��ل��ع��ات  حت���ق���ق 

الك�ويت  دول����ة  م���ع  ل��ل��ح��دود  امل�����ادي 
واأ����ش���اد ب��ت��وق��ي��ع ال���ع���راق م���ع االأمم 
با�شتام  اخل��ا���س  االت��ف��اق  امل��ت��ح��دة 
امل�شتحقة  ال���ت���ع���وي�������ش���ات  م���ب���ال���غ 
لقرار  تنفيذا  العراقين  للمزارعن 
 .1994  899 االأم��������ن  جم��ل�����س 
جمل�س  بقرار  االأعلى  املجل�س  رحب 
2013 الذي   -2107 االأم��ن رقم 
االأ�شرى  ملف  اإحالة  باالإجماع  ق��رر 
واملفقودين واإعادة املمتلكات الكويتية 
�شخءحة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��ع��ث��ة  اإىل 
مل��ت��اب��ع��ة ه����ذا امل���ل���ف وق����د ج����اء ذلك 
للعاقات  االإي��ج��اب��ي  للتطور  ث�مرة 
بن دولة الكويت وجمهورية العراق 
ب��ن م�شئويل  امل��ت��ب��ادل��ة  وال����زي����ارات 
ال���ب���ل���دي���ن وم�����ا مت��خ�����س ع����ن هذه 
اتفاقيات هامة  توقيع  الزيارات من 
الثنائية  امل�����ش��ائ��ل  ب�����ش��اأن  ل��ل��ط��رف��ن 
وااللتزامات الدولية . واأكد املجل�س 
واعتبار  ال��ق��رار  لهذا  دعمه  االأع��ل��ى 
واملفقودين  االأ�����ش����رى  م�����ش��األ��ة  اأن 
واإع��������ادة امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ذات 
اإن�شانية بحتة اآما موا�شلة  طبيعة 
احلكومة العراقية جهودها وتعاونها 
مع دولة الكويت واملجتمع الدويل يف 

هذا ال�شاأن. 
اأدان   : ميامنار  م�شلمي  ــة  اأزم  -
امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى جم������ددا امل���ج���ازر 
امل�شلمن  املواطنن  بحق  الوح�شية 
ل��ه من  يتعر�شون  وم��ا  م��ي��امن��ار  يف 
ان��ت��ه��اك��ات وا���ش��ع��ة حل��ق��وق��ه��م داعيا 
حقوق  �شمان  اإىل  ميامنار  حكومة 
كما  وحمايتهم  امل�شلمن  مواطنيها 
اأطر  اإىل حت��رك جماعي �شمن  دع��ا 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ملعاجلة  ال��ع��اق��ة  ذات  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 

هذه املاأ�شاة االإن�شانية.
جيبوتي  جــمــهــوريــة  دعـــم   -
القرن  م��ن��ط��ق��ة  الأه��م��ي��ة  ادراك������ا   :
يف  التنمية  جلهود  ودعما  االأفريقي 
املجل�س تقدمي دعم  ق��رر  دول��ه فقد 
بقيمة  جيبوتي  جلمهورية  تنموي 
اأمريكي  دوالر  مليون   200 مائتي 
مدى  على  تنموية  م�شاريع  لتمويل 
ال�شنوات اخلم�س القادمة .. وتكليف 
دولة  مع  بالتن�شيق  العامة  االأم��ان��ة 
برنامج  بتنفيذ  امل��ب��ا���ش��رة  ال��رئ��ا���ش��ة 

الدعم املقدم جلمهورية جيبوتي. 
ال���ع���ام : قرر  ل���اأم���ن  ال��ت��ج��دي��د   -
تعين  جت����دي����د  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س 
م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف بن 
را���ش��د ال��زي��اين اأم��ي��ن��ا ع��ام��ا ملجل�س 
ملدة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
ثاث �شنوات اأخرى تبداأ من االأول 
2014م وذل��ك تقديرا  اأب��ري��ل  م��ن 
للجهود الكبرية التي يبذلها االأمن 
ال��ف��ع��ال يف تعزيز  واإ���ش��ه��ام��ه  ال���ع���ام 
ملعاليه  م��ت��م��ن��ي��ا  امل��ج��ل�����س  م�������ش���رية 
خال  مهامه  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 
الفرتة القادمة . عر املجل�س االأعلى 
حل�شرة  وامتنانه  تقديره  بالغ  عن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد 
ح��ف��ظ��ه اهلل ورعا  ال�����ش��ب��اح  اجل���اب���ر 
للمجل�س  احل��ال��ي��ة  ال�����دورة  رئ��ي�����س 
االأعلى وحلكومته الر�شيدة ول�شعب 
وكرم  للحفاوة  العزيز  الكويت  دولة 
ال�شياف�ة وم�شاع�ر االأخ�وة ال�شادق�ة 
اأ�شحاب  اإخ����وان����ه  ب��ه��ا  ق���وب���ل  ال���ت���ي 
املجل�س  دول  ق�ادة  وال�شمو  اجلالة 
اأ�شحاب  ورح��ب  امل�شاركة.  وال��وف��ود 
جمل�س  دول  ق��ادة  وال�شمو  اجلالة 
التعاون بالدعوة الكرمية من ح�شرة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد 
ق��ط��ر حفظه  دول����ة  اأم����ري  ث���اين  اآل 
اخلام�شة  ال����دورة  لعقد  ورع���اه  اهلل 
لدول  االأع��ل��ى  للمجل�س  وال��ث��اث��ن 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون يف دول����ة ق��ط��ر يف 
���ش��در يف   . 2014م  ال���ق���ادم  ال���ع���ام 
1435ه�  8 �شفر  االأربعاء  الكويت 

املوافق 11 دي�شمر 2013م.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�صد يعود اىل البالد بعد تروؤ�صه وفد الدولة اإىل القمة اخلليجية الـ 34 

•• دبي-وام:

عاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ب�شامة 
اهلل اىل الباد ع�شر ام�س بعد اأن راأ�س وفد الدولة اىل 
قمة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي اختتمت 

اأعمالها يف وقت �شابق من ظهر ام�س.
وك���ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��م��وه وال���وف���د امل���راف���ق مب��ط��ار دبي 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  ..�شمو  ال��دويل 
حاكم دبي وزير املالية و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 

را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من امل�شوؤولن.

حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  ومعايل 
لل�شوؤون اخلارجية و معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 
الطاير  بن حميد  عبيد  ومعايل  الطاقة  وزي��ر  املزروعي 
وزير الدولة لل�شوؤون املالية ومعايل الدكتور �شلطان بن 
اأحمد �شلطان اجلابر وزير دولة و معايل الفريق م�شبح 
بن را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي و�شعادة خليفة  الدولة رئي�س جمل�س 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد 
�شفارة  باأعمال  القائم  الطنيجي  ع��ارف  ال�شيد  و  دبي  يف 

الدولة لدى الكويت.

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي قد 
ام�س بعد  الكويت ظهر  دول��ة  غ��ادر بحفظ اهلل ورعايته 
لقادة   34 ال�  القمة  الدولة يف  وفد  راأ���س  م�شاركته على 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  زع��م��اء  و 
الكويت.  يف  بيان  ق�شر  يف  ام�س  اأعمالها  اختتمت  التي 
وع����اد مب��ع��ي��ة ���ش��م��وه ع���دد م��ن اأع�����ش��اء ال��وف��د الر�شمي 
القمة  املرافق. وك��ان قد راف��ق �شموه خال م�شاركته يف 
اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  �شم..الفريق  رفيع  وف��د 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية ومعايل 

•• الكويت-وام:

التعاون  جمل�س  دول  ق���ادة  وج��ه 
ل����������دول اخل����ل����ي����ج ال����ع����رب����ي����ة يف 
خ��ت��ام اأع���م���ال ق��م��ت��ه��م ال���� 34 يف 
دول����ة ال��ك��وي��ت امل��ج��ل�����س ال����وزاري 
دعوة  ح��ول  امل�����ش��اورات  با�شتكمال 
امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ��ادم 
عبداهلل بن عبد العزيز ال �شعود 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك 
ب�شاأن االنتقال من مرحلة التعاون 
اىل مرحلة االحتاد. وقرر القادة 
ان�شاء اكادميية خليجية للدرا�شات 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واالم��ن��ي��ة تكون 
املتحدة  العربية  االم����ارات  دول���ة 
ان�شاء  ق������رروا  ك��م��ا  ل���ه���ا..  م���ق���را 
لدول  املوحدة  الع�شكرية  القيادة 
الدفاع  جمل�س  وتكليف  املجل�س 
امل�������ش���رتك ب���اإت���خ���اذ م���ا ي���ل���زم من 
اجراءات للبدء يف تفعليها. وجدد 
البيان اخلتامي للقمة الذي تاه 
را�شد  ب���ن  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  م���ع���ايل 
الزياين اأمن عام املجل�س التاأكيد 
الراف�شة  ال��ث��اب��ت��ة  م��واق��ف��ه  ع��ل��ى 
للجزر  اي���ران  اح��ت��ال  ال�شتمرار 
الكرى  الثاث طنب  االماراتية 
وابومو�شى  ال�������ش���غ���رى  وط���ن���ب 
ال�شيادة  ح�����ق  دع����م����ه  ..واأك������������د 
الثاث  اجل�����زر  ع��ل��ى  ل����ام����ارات 
واعتبار اأية قرارات اأو ممار�شات اأو 
اأعمال تقوم بها ايران على اجلزر 
ال��ث��اث ب��اط��ل��ة والغ��ي��ة والتغري 
التاريخية  احل��ق��ائ��ق  م���ن  ���ش��ي��ئ��ا 
حق  على  جتمع  التي  والقانونية 

�شيادة االمارات على اجلزر.
التعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  و�شدد 
التعاون  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
افاق  ب��ه��ا اىل  وال���دف���ع  امل�����ش��رتك 
�شعوب  يخدم  مب��ا  وا�شمل  ارح��ب 
عن  واع�����رب�����وا  امل���ج���ل�������س.  ودول 
اقت�شادات  ت�شهده  مل��ا  ارت��ي��اح��ه��م 
دول املجل�س من منو م�شتمر وما 
يف  �شاملة  تنمية  من  فيها  حتقق 
القادة  واعتمد  املجاالت.  خمتلف 
ع����ددا م���ن ال���ق���واع���د امل���وح���دة يف 
املالية  اال�����ش����واق  ت��ك��ام��ل  جم����ال 

ب��ال��دول االع�����ش��اء واط��ل��ع��وا على 
املائي  ال���رب���ط  م��ت��اب��ع��ة  ت���ق���اري���ر 
واالم�����ن امل���ائ���ي و���ش��ري ال��ع��م��ل يف 
التعاون  ملجل�س  النقدي  االحت��اد 
واخل���ط���وات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا دول 
املجل�س لتنفيذ ال�شوق اخلليجية 
البيان اخلتامي  امل�شرتكة. وا�شار 

االقت�شادية  االتفاقية  يف  عليها 
م��وؤك��دي��ن ���ش��رورة اال���ش��ت��م��رار يف 
خطوات التكامل بن دول املجل�س 
االقت�شادية.  امل���ج���االت  ك��اف��ة  يف 
العامة  االم����ان����ة  ال����ق����ادة  وك���ل���ف 
ب��درا���ش��ة ان�����ش��اء ���ش��ن��دوق لدعم 
ال�شباب  مل�شروعات  االعمال  ريادة 

املجل�س  دول  ق����������ادة  ورح����������ب 
للقيادة  اجل���دي���دة  ب��ال��ت��وج��ه��ات 
املجل�س  دول  جت�����اه  االي����ران����ي����ة 
معربن عن اأملهم باأن تتبع هذه 
ملمو�شة  خ���ط���وات  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�شلم  على  ايجابا  ينعك�س  ومب��ا 

واالأمن واال�شتقرار يف املنطقة.

اىل ان القادة اأحيطوا علما باإن�شاء 
ح����دي����د جمل�س  ����ش���ك���ة  م�������ش���روع 
ت�شغيله  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ال���ت���ع���اون 
القادة  واأ����ش���اد   .2018 ع���ام  يف 
اتخاذها  مت  ال���ت���ي  ب���اخل���ط���وات 
العمل  ب�����ش��اأن  ق����رارات����ه  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
املن�شو�س  امل��ج��االت  يف  امل�شرتك 

وتاأ�شي�س  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
دائم ل�شباب دول جمل�س  برنامج 
قدراتهم  تنمية  ب��ه��دف  ال��ت��ع��اون 
العمل  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��م  وت��ف��ع��ي��ل 
روح  وتعزيز  واالن�شاين  االمنائي 
والتعريف  لديهم  والقيم  القيادة 

بالهوية اخلليجية.

التعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  وع��ر 
عن ترحيبهم باالتفاق التمهيدي 
مع   1  5 جمموعة  وقعته  ال��ذي 
املا�شي  ن��وف��م��ر  ب��ج��ن��ي��ف  اي�����ران 
واعتروه خطوة اأولية نحو اتفاق 
الرنامج  ب�����ش��اأن  ودائ�����م  ���ش��ام��ل 
القلق  ي��ن��ه��ي  االي������راين  ال���ن���ووي 

ال������دويل واالق���ل���ي���م���ي ح����ول هذا 
الرنامج.

واأكد القادة اأهمية توثيق عاقات 
واإيران  املجل�س  دول  بن  التعاون 
ح�شن  وم������ب������ادىء  اأ����ش�������س  ع���ل���ى 
اجلوار وعدم التدخل يف ال�شوؤون 
ال��داخ��ل��ي��ة واح�����رتام ���ش��ي��ادة دول 
ا�شتخدام  عن  واالمتناع  املنطقة 

القوة اأو التهديد بها.
ارتياحهم  ع���ن  ال����ق����ادة  واأع�������رب 
جمل�س  دول  بن  ال�شراكة  لتقدم 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
الها�شمية  االأردن�����ي�����ة  وامل���م���ل���ك���ة 

واململكة املغربية.
مبطالبة  اخلتامي  البيان  واأ�شاد 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة 
االأمن  جمل�س  اإ���ش��اح  ب�����ش��رورة 
الق�شايا  ح��ل  يف  دوره  ي��ع��زز  مب��ا 

على ال�شعيد الدويل.
واأدان القادة االأعمال التي يرتكبها 
ال�شعب  ���ش��د  ال�������ش���وري  ال���ن���ظ���ام 
دخول  ت��اأم��ن  اإىل  ودع��ا  ال�شوري 
امل�����ش��اع��دات االإن�����ش��ان��ي��ة م��ن اأجل 
ورف�س  ال�����ش��وري  ال�شعب  �شالح 
ت�شيي�س النظام ال�شوري للق�شية 
قادة  واأك���د  ���ش��وري��ا.  يف  االإن�شانية 
دول املجل�س اأهمية املحافظة على 
و�شامة  ووحدتها  �شوريا  �شيادة 
اأرا����ش���ي���ه���ا واإع����ت����ب����ار االإئ����ت����اف 
ال�شرعي  املمثل  ال�شوري  الوطني 
يخ�س  وفيما  ال�����ش��وري.  لل�شعب 
لل�شعب  دعمهم  القادة  اأكد  م�شر 
امل�شري وخياراته الدميوقراطية 
ودع�����م  ج���ان���ب���ه  اإىل  ووق����وف����ه����م 
ت�شتعيد  حتى  امل�شري  االإقت�شاد 
م�شر دورها الريادي على ال�شعيد 
العربي واالإقليمي. ورحب البيان 
الواليات  تبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
املفاو�شات  م�شرية  لدعم  املتحدة 
مبا  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  الفل�شطينية 
فل�شطينية  دول��ة  قيام  اإىل  ي��وؤدي 
القد�س  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
ال�����������ش�����ري�����ف.. وج����������دد رف�������ش���ه 
التي  االإ���ش��رئ��ي��ل��ي��ة  االإج����������راءات 
تكر�س ح�شار ال�شعب الفل�شطيني 

وتعميق معاناته.

يف البيان اخلتامي للقمة اخلليجية بالكويت 

قادة التعاون يوجهون با�صتكمال امل�صاورات حول النتقال اىل مرحلة الحتاد
ان�صاء اكادميية خليجية للدرا�صات ال�صرتاتيجية والأمنية مقرها المارات واإن�صاء القيادة الع�صكرية املوحدة لدول املجل�ص

دعم حق ال�صيادة لالإمارات على جزرها الثالث واعتبار اأي قرارات اأو ممار�صات ايرانية على اجلزر باطلة 
التاأكيد على اأهمية تعزيز م�صرية التعاون امل�صرتك والدفع بها اىل اآفاق اأرحب واأ�صمل مبا يخدم �صعوب ودول املجل�ص

اإدانة الأعمال التي يرتكبها النظام ال�صوري �صد �صعبه والدعوة اإىل تاأمني دخول امل�صاعدات الإن�صانية 
التاأكيد على دعم ال�صعب امل�صري وخياراته الدميوقراطية حتى ت�صتعيد م�صر دورها الريادي

�شدور اإعالن الكويت يف ختام قمة جمل�س التعاون

القادة يوؤكدون �صرورة العمل على حتقيق مزيد من الإجنازات التنموية مبا يلبي اآمال وتطلعات اأبناء دول املجل�ص
•• الكويت-وام:

�شدر ام�س اإعان الكويت يف ختام 
والثاثن  الرابعة  ال��دورة  اأعمال 
التعاون  ملجل�س  االأع��ل��ى  للمجل�س 
التي  ال���ع���رب���ي���ة  اخل���ل���ي���ج  ل�������دول 
يومي  ال��ك��وي��ت  دول���ة  ا�شت�شافتها 
 . 2013م  دي�����ش��م��ر   11-10
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س االع�����ان الذي 
ت��اه م��ع��ايل االأم���ن ال��ع��ام ملجل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
اللطيف  ع���ب���د  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
اأ�شحاب  اإن  ال���زي���اين..  را���ش��د  ب��ن 
اجلالة وال�شمو قادة دول جمل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
الرابع�ة  ال���������دورة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ن 
يف  االأع���ل���ى  للمجل�س  وال��ث��اث��ن 
 11-10 ي���وم���ي  ال���ك���وي���ت  دول������ة 
يدركون  اإذ  2013م  دي�����ش��م��ر 
ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي تهدد 
مما  املجل�س  دول  وا���ش��ت��ق��رار  اأم���ن 
اجلماعي  العمل  تعزيز  ي�شتوجب 
وح�شد الطاقات امل�شرتكة ملواجهة 
تلك االأخطار والتحديات وحت�شن 
دول جمل�س التعاون من تداعياتها 
جمل�س  دول  ل����ع����زم  وت����اأك����ي����دا   .
التعاون على تعزيز م�شرية العمل 
من  وانطاقا  امل�شرتك  اخلليجي 

حمددة . وتاأكيدا للنجاح الذي مت 
الذي  الكهربائي  الربط  اجن��از  يف 
الكويت  ق��م��ة  ان��ط��اق��ت��ه يف  ���ش��ه��د 
اإىل  ال��ق��ادة  2009م وج��ه  يف ع��ام 
الت�شريع يف برامج تكامل م�شاريع 
املجل�س  دول  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
احلديد  �شكك  �شبكة  ذل��ك  يف  مب��ا 
املتعلقة  الدرا�شات  اإجن��از  مت  التي 
الربط  درا�����ش����ات  وا���ش��ت��ك��م��ال  ب��ه��ا 
املجل�س  دول  جهود  وتعميق  املائي 
وبارك   . البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف 
القادة اجلهود اخلرية الرامية اإىل 
دعم  يف  ال�شباب  ط��اق��ات  ا�شتثمار 
ال��ت��ع��اون لتحقيق  ج��ه��ود جم��ل�����س 
امل��زي��د م��ن االجن������ازات ع��ل��ى كافة 
اأهمية  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  االأ���ش��ع��دة 
تطوير الرامج التي تخدم قطاع 
قدراتهم  ���ش��ق��ل  ب��ه��دف  ال�����ش��ب��اب 
واال����ش���ت���ف���ادة م���ن ع��ط��اءات��ه��م مبا 
اخلليجي  ال�شبابي  الرتابط  يعزز 
العامة  االأم����ان����ة  ال���ق���ادة  وك��ل��ف   .
ب���ال���ت���وا����ش���ل م�����ع ال�����������راأي ال���ع���ام 
املجل�س  دول  ومواطني  اخلليجي 
على  للتعرف  واملفكرين  وال��ك��ت��اب 
�شبل  ب�شاأن  ومقرتحاتهم  اآرائ��ه��م 
تعزيز م�شرية جمل�س التعاون مبا 
لدوله  امل�����ش��رتك��ة  امل�����ش��ال��ح  يحقق 
و�شعوبه واإطاعهم على اخلطوات 

اإجن����ازه����ا يف اخلطط  ي��ت��م  ال���ت���ي 
خال  تبنيها  مت  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 
امل�شرتك  اخلليجي  العمل  م�شرية 
ال�شامية  ل�����اأه�����داف  وخ����دم����ة   .
االأمة  الأبناء  امل�شروعة  والتطلعات 
بوحدة  م��ن��ه��م  واإمي����ان����ا  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ه��دف وامل�����ش��ري امل�����ش��رتك الذي 
يجمع �شعوب دول جمل�س التعاون 
اأ�شحاب  اأب��دى  العربية  وال�شعوب 
اجلالة وال�شمو ارتياحهم لاأدوار 
جمل�س  ل��دول  امل�شهودة  التنموية 
التعاون والداعمة لعدد من الدول 
ت��ع��اين من  ت���زال  ال��ت��ي ال  العربية 
م�����ش��اك��ل اق��ت�����ش��ادي��ة اأث������رت على 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  اأو�شاعها 
 11 ال���ك���وي���ت  دول�������ة  يف  �����ش����در   .
ذلك  ع��ق��ب   . م   2013 دي�����ش��م��ر 
ال�شيخ �شباح  ال�شمو  األقى �شاحب 

االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة 
احلالية  ال������دورة  رئ��ي�����س  ال��ك��وي��ت 
التالية  الكلمة  االأع��ل��ى  للمجل�س 
: اأ���ش��ح��اب اجل��ال��ة وال�����ش��م��و كم 
اأع��زاء بن  اأخ��وة  �شعدنا بوجودكم 
اأهلكم على مدى يومن يف فر�شة 
ت��ب��ادل��ن��ا خ��ال��ه��ا وجهات  ك��رمي��ة 
والتحديات  الق�شايا  ح��ول  النظر 
اخلليجي  ب���ي���ت���ن���ا  ت�����واج�����ه  ال����ت����ي 
وتو�شلنا - بعون من اهلل وتوفيقه 
اإىل  وحكمتكم  نظركم  ببعد  ث��م   -
�شت�شهم  ال���ق���رارات  م��ن  جم��م��وع��ة 
عملنا  م�����ش��رية  ب��ت��ع��زي��ز  ���ش��ك  دون 
اآمال  امل�شرتك و�شتحقق  اخلليجي 

وتطلعات �شعوبنا املن�شودة . 
ويف اخلتام اأجدد ال�شكر لكم لتلبية 
ال��دع��وة حل�شور ه��ذه ال���دورة كما 
اأ�شكر معايل االأمن  اأن  ال يفوتني 

العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
الزياين  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  ال��ع��رب��ي��ة 
واالأمناء امل�شاعدين وجهاز االأمانة 
ال���ع���ام���ة وال�������ش���ك���ر م���و����ش���ول اإىل 
���ش��ك��رت��اري��ة االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة واإىل 
االإع���داد  العاملة يف  ال��ل��ج��ان  ك��اف��ة 
الجتماعات هذه ال��دورة ولكل من 
لها  والتنظيم  الرتتيب  يف  ���ش��ارك 
ومن مل ت�شعفني االإ�شارة اإليه على 
ك���ل م���ا ب���ذل���وه م���ن ج��ه��ود مقدرة 
رعاية   - ���ش��ح��ب��ت��ك��م  وم�������ش���ك���ورة. 
عنايته  وراف��ق��ت��ك��م   - وح��ف��ظ��ه  اهلل 
متطلعن بكل اأمل وتفاوؤل - باذن 
الدورة  يف  لقائنا  اإىل   - تعاىل  اهلل 
ال�شقيقة  ق��ط��ر  دول���ة  يف  ال��ق��ادم��ة 
ال��ع��زي��ز �شاحب  اأخ��ي��ن��ا  ب�����ش��ي��اف��ة 
اآل  حمد  ب��ن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو 

ثاين . 

ال��ت��ع��اون يف املجال  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
االقت�شادي وتفعيل كافة القرارات 
التعاون  جمل�س  عن  �شدرت  التي 
باجلانب  منها  يت�شل  ما  وخا�شة 
يف  البالغة  الأهميتها  االق��ت�����ش��ادي 
تعزيز الروابط االأخوية بن دوله 
ومهما  اأ�شا�شيا  عاما  وباعتبارها 
لتحقيق م�شالح اأبناء دول املجل�س 
وال�شمو  اجل��ال��ة  اأ�شحاب  وج��ه   :
اإىل  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  ق�����ادة 
مزيد  حتقيق  على  العمل  �شرورة 
من االإجن��ازات التنموية مبا يلبي 

اآمال وتطلعات اأبناء دول املجل�س . 
واأكدوا �شرورة تنفيذ كافة القرارات 
ال�شادرة عن جمل�س التعاون بكافة 
�شاملة  جماالتها واج��راء مراجعة 
واإيجاد  تنفذ  مل  ال��ت��ي  ل��ل��ق��رارات 
تنفيذها  ل�شرعة  املنا�شبة  االآل��ي��ات 
ال���ع���ام���ة اإىل  ووج�����ه�����وا االأم�����ان�����ة 
القرارات  تلك  اإي�شال  على  العمل 
بالطريقة  اخلليجي  امل��واط��ن  اإىل 
املنا�شبة لاإطاع على م�شامينها 
والعمل مبوجبها حتقيقا للمنفعة 
ال��ت��ي م��ن اأج��ل��ه��ا اأ����ش���درت . واأكد 

اأهمية  وال�شمو  اجل��ال��ة  اأ�شحاب 
التكامل  لتحقيق  العمل  موا�شلة 
جمل�س  دول  ب����ن  االق����ت���������ش����ادي 
ال����ت����ع����اون وت���ذل���ي���ل ال���ع���ق���ب���ات يف 
امل�شرتكة  ال�شوق اخلليجية  طريق 
وا����ش���ت���ك���م���ال م��ت��ط��ل��ب��ات االحت�����اد 
التبادل  ل���زي���ادة  �شعيا  اجل��م��رك��ي 
وا�شتكمال  دول�����ه  ب���ن  ال���ت���ج���اري 
خ��ط��وات االحت���اد ال��ن��ق��دي و�شوال 
يحقق  مب��ا  اخلليجية  العملة  اإىل 
االتفاقية  لبنود  ال�شامل  التطبيق 
االق��ت�����ش��ادي��ة ووف���ق ب��رام��ج زمنية 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ �شيد حممد 
جريل هندي      - م�شر 
اجلن�شية جواز �شفره رقم 
)845565(  من يجده 
برجاء ت�شليمه اىل اقرب 
ال�شفارة  او  �شرطة  مركز 

امل�شرية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
جاجانديب  امل���دع���و/  ف��ق��د 
���ش��ي��ن��غ ران���ده���ري ���ش��ي��ن��غ   - 
هندي اجلن�شية جواز �شفره 
  )H 9540572( رق����م 
ب��رج��اء ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
او  �شرطة  مركز  اق��رب  اىل 

ال�شفارة الهندية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و/ ج���ل���ي���ل 
ع����ب����دال����ك����رمي م�����ون�����دال - 
اجلن�شية    ب����ن����غ����ادي���������س 
ج�������������واز ������ش�����ف�����ره رق����������م )  
AB7044156( من يجده 
اقرب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة   او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغادي�س م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد امل��دع��و/ ف��ورك��ان مياه 
�شاه علم مياه - بنغادي�س 
اجلن�شية   جواز �شفره رقم 
يجده  من   )E1509621(
اقرب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة   او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغادي�س م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل���دع���و/ج���ا����ش���وان���ت 
بهائي  �����ش����وم����ان  ب����ه����ائ����ى 
ه�����ن�����دي   - ت���������ان���������دي���������ل   
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
)3324289(  من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

   050/8205107

فقدان جواز �سفرت
ارورا  امل���دع���و/ع���اراف  ف��ق��د 
 - ارورا      ك��ي��وال  بهو�شان 
ه����ن����دي اجل���ن�������ش���ي���ة ج�����واز 
  )733650( رق��م  �شفره 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

   050/4438028

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/مونا دميالن 
ال���ف���ل���ب���ن   - ب���������وت���������وان 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )1820087( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/4106921

فقدان جواز �سفرت
�شيد  امل���دع���و/دي���ن���ا  ف��ق��د 
حممد احمد من�شى     - 
م�شر اجلن�شية جواز �شفره 
  )8091720( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

   050/1305308
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شي�شرتا 

CN 1170434:ابوظبي رخ�شة رقم -
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االمواج الزرقاء 

 CN 1100071:للم�شاريع الفنية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
ليا راما�شاندران من 49% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة راما�شاندران كونومبوراث جوفيندان )%25(

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/با�شتور للتجارة ذ.م.م - 

فرع ابوظبي 1 رخ�شة رقم:CN 1452085 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

PASTURE 1 LIMITED ا�شافة با�شتور 1 ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

PASTURE 2 LIMITED ا�شافة با�شتور 2 ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بدر �شليم احمد العماء
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد حممد را�شد الغزال
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعان واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1023579 باال�شم التجاري موؤ�ش�شة الدلة 
بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة  العامة  للنقليات 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1044698 باال�شم التجاري ور�شة ابو�شهاب 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  املعدات  لت�شليح 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1248857 باال�شم التجاري احلوت لتلميع 
وتنظيف ال�شيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1439255 باال�شم التجاري اليزابت جا�شة 
كافيه بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

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

CN 1184414:لتجارة التمور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد جمعه حميد خمي�شان الظاهري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امريه ح�شن نا�شر عبداهلل اخلليفي

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة االمين  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة - ذات م�شوؤولية حمدودة
 رخ�شة رقم:CN 1114505 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي �شيف حممد ها�شل اخليلي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان �شامل علي �شعيد ال�شام�شي

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ق�شر النجوم للعقارات ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1170863 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة برك حري�س �شعيد عبدالعزيز الكثريي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حنيفة انا�شا مبايل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عامر عبداهلل بقلر حاجي

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1.6*1.4 اىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/ق�شر النجوم للعقارات ذ.م.م
STAR PALACE REAL ESTATE LLC

اىل/ق�شر النجوم للعقارات 
STAR PALACE REAL ESTATE

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الطبق املمتاز 

رخ�شة رقم:CN 1083622 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 3*2 اىل 1*4

تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا الطبق املمتاز
اىل/ مطعم طبق املمتاز 

SUPER PLATE RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاوالت  الراعم  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وادارة العقارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1111520 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 0.30*0.40 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة الراعم للمقاوالت العامة وادارة العقارات ذ.م.م
ALBARAEM GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE LLC

اىل/�شركة الراعم الدارة العقارات ذ.م.م 
AL BARAEM REAL ESTATE CO. LLC

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
ملحق عقد �شراكه ذ.م.م

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز اخلزنة خلدمة ال�شيارات

 رخ�شة رقم:CN 1106810 قد تقدموا الينا بطلب
BIN SALEM INVESTMENT LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بن �شامل لا�شتثمار ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شامل حممد �شامل الظاهري )%99(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/ حممد �شامل م�شعود الظاهري

تعديل راأ�س املال/من 1500000 اىل 150000
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*7 اىل 7*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مركز اخلزنة خلدمة ال�شيارات

AL KHAZNA CAR SERVICES CENTER
اىل/مركز اخلزنة خلدمة ال�شيارات ذ.م.م 

AL KHAZNA CAR SERVICES CENTER LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10961 بتاريخ 2013/12/4   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املتميز لل�شتائر

 رخ�شة رقم:CN 1170343 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالرحمن عادل حممود ال�شيد من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدالرحمن عادل حممود ال�شيد من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/غاليه مطر حممد هال جزايري احلمادي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ غاليه مطر حممد هال جزايري احلمادي من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 15000

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 2*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/املتميز لل�شتائر
DISTINCTION CURTAINS

اىل/املتميز لل�شتائر ذ.م.م 
DISTINCTION CURTAINS LLC

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بن ف�شي�س للمقاوالت العامة 

رخ�شة رقم:CN 1124399 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مبارك خليفة مفتاح ف�شي�س الدرمكي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مبارك خليفة مفتاح ف�شي�س الدرمكي من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي �شيف حممد ها�شل اخليلي )%51(

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بن ف�شي�س للمقاوالت العامة
BIN FEDAIA GENERAL CONTRACTING EST

اىل/بن ف�شي�س للمقاوالت العامة ذ.م.م  
BIN FEDAIA GENERAL CONTRACTING LLC

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جرينادا لتجارة وا�شترياد الرخام

 رخ�شة رقم:CN 1128137 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مبارك خليفة مفتاح ف�شي�س الدرمكي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مبارك خليفة مفتاح ف�شي�س الدرمكي من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي �شيف حممد ها�شل اخليلي )%51(

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 6*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/جرينادا لتجارة وا�شترياد الرخام

GREENADA MARBLE TRADING AND IMPORTING
اىل/جرينادا لتجارة وا�شترياد الرخام ذ.م.م  

GREENADA MARBLE TRADING AND IMPORTING LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة يوغو للو�شاطة التجارية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1167581 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل حممد احمد �شعيد )%61(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شناء لكليل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح حممد ح�شن الدفيعه امل�شعبي

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 2*4 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة يوغو للو�شاطة التجارية ذ.م.م

YOGO COMMERCIAL BROKERS COMPANY LLC
اىل/�شركة يوغو لتجارة وا�شترياد احلجر الطبيعي والرخام ذ.م.م

YOGO MARBLE & STONE TRADING & IMPORTING LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد )4610008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة احلجر الطبيعي - باجلملة )4663008(
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الرخام - باجلملة )4663007(

تعديل ن�شاط/حذف و�شيط جتاري )4699014(
تعديل ن�شاط/حذف الو�شاطة يف بيع العقارات و�شرائها )6820004(

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1109765:شعبية الظاهر رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوالتي لتجارة وتركيب م�شخات املياه 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1151529 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/غدير علي �شعيد طوير�س الكتبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ غدير علي �شعيد طوير�س الكتبي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بريثفي راج

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 3.05*1.22 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/كوالتي لتجارة وتركيب م�شخات املياه ذ.م.م
QUALITY WATER PUMPS TRADING & FIXING LLC

اىل/كوالتي لتجارة وتركيب م�شخات املياه 
QUALITY WATER PUMPS TRADING & FIXING EST

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

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

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الو�شيم 

لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة - فرع 1
 رخ�شة رقم:CN 1014504-2 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ام�س..معايل  االأم��ريي �شباح  الديوان  االأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف 
الذي  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ال�شعد الراهيم �شفري  ابراهيم 
لدى  لباده  �شفريا  عمله  فرتة  انتهاء  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شام  قدم 
والنجاح  التوفيق  لل�شفري  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ومتنى  للدولة. 
االأخوية  العاقات  تعزيز  يف  دوره  على  امل�شتقبلية..مثنيا  عمله  مهام  يف 
بن االإم��ارات وال�شعودية يف العديد من املجاالت. من جانبه تقدم معايل 
ال�شفري ال�شعودي بال�شكر اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة حكومة و�شعبا 
على ما حظي به من ح�شن معاملة وحفارة وتكرمي خال فرتة عمله يف 
الدولة ر�شخت يف ذاكرته اأروع واأجمل الذكريات عن بلد متكن خال فرتة 
ب�شيطة اأن ياأخذ مكانه على خارطة الدول املتقدمة. ح�شر اللقاء..معايل 
ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س ديوان �شمو حاكم عجمان 
و�شعادة حمد النعيمي مدير الديوان و�شعادة طارق بن غليطه مدير مكتب 

�شمو احلاكم و�شعادة يو�شف النعيمي مدير الت�شريفات .

•• عجمان ـ الفجر 

مدير  ال�شام�شي  ترمي  حمد  طالب 
ال��ط��ب��ي��ة �شرورة  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة 
الدعم  بتوفري  املعنية  اجلهات  قيام 
ل�������ذوي االح����ت����ي����اج����ات اخل���ا����ش���ة ، 
وحت��ق��ي��ق ال���دم���ج ال�����ش��ام��ل ل��ه��م يف 
خا�شة   ، املجتمع  قطاعات  خمتلف 
اهتمام غري م�شبوق من  واأن هناك 
هذه  دع��م  يف  الر�شيدة  قيادتنا  قبل 
وتوفري   ، املجتمع  اأب��ن��اء  م��ن  الفئة 
 ، بها  والعناية  ال��رع��اي��ة  �شبل  ك��اف��ة 
مما مكن ذوي االحتياجات اخلا�شة 
من احل�شول على خمتلف اخلدمات 

التي يحتاجونها.
ج������اء ذل������ك خ������ال احل����ف����ل ال�����ذي 
ال�شحي  امل���دي���ن���ة  م����رك����ز  اأق�����ام�����ه 
االحتياجات  ذوي  الطاب  لتكرمي 
اخل��ا���ش��ة ال��ذي��ن مت ت��دري��ب��ه��م على 
بع�س االأع��م��ال االداري���ة يف املركز ، 
وال��ذي �شهده عبداهلل جا�شم مدير 
عجمان  مبنطقة  الب�شرية  امل����وارد 
���ش��ن��اء ح�شون  ال��ط��ب��ي��ة وال���دك���ت���ورة 
 ، املركز  يف  ال�شحية  الرعاية  مدير 
االعام  م�شوؤول  ع��ب��داهلل  وخمي�س 
، وع������دد من  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال�������ش���ح���ي 
ال�شحي  املدينة  امل�شئولن يف مركز 
جانب  م��ن  ال��ت��ك��رمي  ح�شر  فيما   ،

كل  املعاقن  لتاأهيل  عجمان  مركز 
علي  اآل  وف��وزي��ة  الكعبي  م��ن��ى  م��ن 
مدربتا ور�س وتاأهيل مهني باملركز.

وقال ال�شام�شي اأن ذوي االحتياجات 
ط����اق����ات كبرية  ل���دي���ه���م  اخل���ا����ش���ة 
والقدرة على االندماج حتى يعي�شوا 
حياة كرمية يف املجتمع ، خا�شة واأن 
لتعزيز  قدما  ت�شعى  الغالية  دولتنا 
م���ك���ان���ة ه�������وؤالء االأ����ش���خ���ا����س ، من 
والت�شريعات  ال��ق��وان��ن  �شن  خ��ال 
كافة  على  ح�شولهم  ت�شمن  ال��ت��ي 
اخلدمات التي يحتاجونها ، الأنه ال 
اعاقتهم عن حتقيق  تقف  اأن  يجب 

طموحاتهم واأحامهم.

واأكد مدير منطقة عجمان الطبية 
ع��ل��ى ا����ش���ت���ع���داد امل��ن��ط��ق��ة وامل���راك���ز 
ال�����ش��ح��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��ت��دري��ب ه����وؤالء 
املعاقن واإعدادهم ليكونوا موؤهلن 
باخلطوة  ال�شام�شي  واأ�شاد   ، للعمل 
التي اتخذتها وزارة الرتبية يف دمج 
املعاقن يف الف�شول الدرا�شية ، حتى 
اأ�شبح عدد منهم يتلقون اخلدمات 

التعليمية اأ�شوة ببقية الطاب.
اأن  عبيد،  كليثم  قالت  جانبها  م��ن 
وبالتعاون  ال�شحي  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز 
م���ع م��رك��ز ع��ج��م��ان ل��ل��م��ع��اق��ن قام 
ذوي  م�����ن  ح�������االت   4 ب���ا����ش���ت���ق���ب���ال 
يف  وتدريبهم  اخلا�شة  االحتياجات 

االإدارية  االعمال  بع�س  على  املركز 
، وق��د اأث��ب��ت ه���وؤالء ال��ط��اب رغبة 
واتقان  واجن��از   ، التعلم  وا�شحة يف 
امل��ه��ارات االداري���ة التي مت تدريبهم 
عليها ، ويف ختام الدورة قام ال�شيد 
حمد ترمي ال�شام�شي مدير منطقة 
عجمان الطبية بتكرميهم ومنحهم 
�شهادات تقدير على االجنازات التي 
حققوها. من جانب اآخر اأ�شادت كل 
علي  اآل  وف��وزي��ة  الكعبي  م��ن��ى  م��ن 
الطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  ب��ت��ع��اون 
التوا�شل  يف  ال�شحي  املدينة  مركز 
اأنه  ، مو�شحتن  املعاقن  مع مركز 
تنفيذ  يتم  التعاون  ه��ذا  خ��ال  من 

الرتفيهية  ال���رام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د 
وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل��ل��ط��اب امل���ع���اق���ن ، 
عجمان  م���رك���ز  اأن  م��ن��ى  وا�����ش����ارت 
 2005 يف  افتتح  ال���ذي  للمعاقن 
اأ�شبح ي�شم نحو 96 طالبا وطالبة 
من ذوي االحتياجات اخلا�شة ، حيث 
هوؤالء  واع���داد  بتاأهيل  امل��رك��ز  يقوم 
يف  ادم��اج��ه��م  على  والعمل  املعاقن 
املجتمع من خال ور�س العمل التي 
فوزية  واأ�شارت  لهم.  املركز  يقيمها 
ف��ع��ال م���ع عدد  ت��وا���ش��ل  اأن ه��ن��اك 
وال�شارقة  املوؤ�ش�شات يف عجمان  من 
مثل بلدية عجمان ومركز االح�شان 
اخل��ريي ودائ��رة اجلمارك وجمعية 
ال�شارقة اخلريية ، وبع�س امل�شارف 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  اىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

الطبية واملراكز ال�شحية بعجمان.
وذكرت اأن مركز املعاقن قام خال 
طاب   7 بتوظيف  املا�شية  الفرتة 
من ذوي االحتياجات اخلا�شة حيث 
م�شرف  يف  ط���ال���ب���ن  ت���وظ���ي���ف  مت 
عجمان ، وواحد يف جمعية ال�شارقة 
اخلريية ، و4 يف مركز رامز التجاري 
عدد  لتوظيف  ما�شية  واجل��ه��ود   ،
اآخر من هوؤالء الطاب يف خمتلف 
موؤ�ش�شات املجتمع ، خا�شة وان كثري 
القناعة  لديها  اأ�شبح  اجل��ه��ات  م��ن 

لتقبل هوؤالء الطاب وتوظيفهم.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�شاركت منطقة را�س اخليمة الطبية و�شركة 
اخلليج لل�شناعات الدوائية )جلفار ( اأم�س يف 
2013 والتي نظمتها  حملة نظفوا االإمارات 
دائرة االأ�شغال واخلدمات العامة بالتن�شيق مع 
جمموعة االإمارات للبيئة يف منطقة اجلزيرة 

احلمراء براأ�س اخليمة.
عي�شى  ي��ا���ش��ر  ال��دك��ت��ور  ذك���ر  املنا�شبة  وب��ه��ذه   
املنطقة  م�شاركة  اأن  املنطقة  مدير  النعيمي 
يف ه��ذه الفعالية ت��اأت��ي يف ت��اأت��ي ان��ط��اق��اً من 
اجلودة  ب��ج��وان��ب  واهتمامها  ا�شرتاتيجيتها 
االهتمام  تركيز  �شبيل  وال�����ش��ام��ة  وال�شحة 
اأهم  ب��اع��ت��ب��اره��ا  البيئة  و���ش��ام��ة  �شحة  ع��ل��ى 
خال  �شحي  جمتمع  اإىل  الو�شول  يف  الركائز 

املبادرة  روح  تنمية  اإىل  اإ�شافة  االأم��را���س  من 
نظافة  على  املحافظة  يف  املجتمع  اأف���راد  ل��دى 
ال�شحة  على  كبرية  بفوائد  تعود  التي  البيئة 
العامة، وتعزيز التنمية امل�شتدامة يف املجتمع، 
ت�شهده  ال��ذي  احلا�شل  والتطور  ين�شجم  مبا 
والدولة  ال���ش��ي��م��ا  امل��ي��ادي��ن  ���ش��ت��ى  ال���دول���ة يف 
حتتفل بفوزها وا�شتحقاقها ال�شت�شافة اأك�شبو 

.2020
ت��ث��م��ن جهود  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
وجمموعة  العامة  واخلدمات  االأ�شغال  دائ��رة 
هذه  ملثل  بتنظيمهما  للبيئة  االإم�����ارات  عمل 
احلمات التطوعية التي تهدف اإىل املحافظة 
على البيئة وحماية الطبيعة من التلوث ون�شر 
الوعي وتثقيف اجلمهور باأهمية احلفاظ على 
البيئة، واالإ�شهام يف تنظيفها وجتميل االأماكن 

ال���ري���ة ب��ع��د ال��ت��ن��زه ف��ي��ه��ا، الإ����ش���ف���اء ال�شمة 
اجلمالية على خمتلف املناطق.

اهتمام  ���ش��ه��دت  احل��م��ل��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك������د 
وم�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة م��ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د م��ن من 
بالق�شايا  ت��ت��ع��ل��ق  ك��ون��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  م��وظ��ف��ي 
البيئية وال�شحية، كما ت�شهم يف ن�شر الثقافة 

البيئية بن اأفراد املجتمع.
كما �شاهمت �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية 
العملية  وامل�شاركة  االرئي�شية  بالرعاية  جلفار 
التي   )  2013 االم����ارات  نظفوا   ( حملة  يف 
انطلقت اأم�س  تاأكيدا على دورها الطليعي يف 

اجناح امل�شاريع املهتمة بخدمة البيئية .
وتاأتي م�شاهمة جلفار التي تعد كرى ال�شركات 
انطاقا  املنطقة  يف  للدواء  امل�شنعة  الوطنية 
من م�شوؤولياتها املجتمعية حيث تندرج �شامة 

واخلدمية  املهنية  اأولوياتها  �شلم  على  البيئة 
االهتمام  يف  وا���ش��ح��ة  ب�����ش��ورة  ذل��ك  ويتج�شد 
املفرط بالنظافة يف اأرجاء ال�شركة واملحافظة 
على مكونات الطبيعة اىل جانب احلر�س على 
امل�شاركة يف كافة الفعاليات املجتمعية وتقدمي 

الدعم املادي والعيني للم�شاركن فيها .
 وتقول امل�شادر  نحن �شعداء جدا بامل�شاركة يف 
كل امل�شاعي التي تكون موجهة ال�شحاح البيئة 
ن��ظ��را الأن��ه��ا ت��ت��اق��ى م��ع ذات االأه�����داف التي 
وهي  ال���دواء  �شناعة  م��ن  جلفار  اليها  ت�شعى 

حماية �شحة النا�س من االأوبئة .
وتابعت : لطاملا ان عامة �شنع يف جلفار تعد 
دالل��ة على اجل��ودة وال��رق��ي ف��ان من االأهمية 
ت��واج��د جمتمعي يف  ي��ك��ون جللفار  ان  مب��ك��ان 

الفعاليات البيئية كحملة نظفوا االمارات

••  نريوبي-وام: 
�شاركت وزارة البيئة واملياه يف حلقة العمل العاملية حول ا�شتعرا�س التقدم 
التنوع  العمل  خطط  و  ا�شرتاتيجيات  مراجعة  اأج��ل  من  ال��ق��درات  وبناء 
احللقة  نظم  ن��ريوب��ي.  الكينية  العا�شمة  ا�شت�شافتها  التي  البيولوجي 
م�شروع  ل�  وطنين  من�شقن  مب�شاركة  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  اأمانة 
الن�شاط التمكيني ملرفق البيئة العاملي بجانب اأع�شاء من الدول االأطراف 
يف اتفاقية التنوع البيولوجي و ممثلي املنظمات الدولية. ومثل الوزارة يف 
احللقة اأحمد الها�شمي مدير اإدارة التنوع البيولوجي..فيما تاأتي م�شاركة 
البيولوجي  التنوع  اتفاقية  متطلبات  وتطبيق  تنفيذ  اإط���ار  يف  ال����وزارة 
روؤية  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ب��ي��ول��وج��ي  للتنوع  وط��ن��ي��ة  ا�شرتاتيجية  ت��ط��وي��ر  يف 

2013 فيما   - 2011 ال��وزارة لاأعوام  االإمارات2021 وا�شرتاتيجية 
يتعلق بتعزيز االأمن البيئي و�شمن مبادرة حت�شن م�شتوى حماية املناطق 
االأحيائية والبيئات اله�شة. وا�شتعر�س اأبرز اأحمد الها�شمي خال احللقة 
جهود الدولة يف اإعداد اال�شرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مب�شاركة 
ال�شلطات املخت�شة والوزارات ذات العاقة واملنظمات الدولية ذات العاقة 
بجانب القطاع اخلا�س حيث ناق�س الها�شمي روؤية واأهداف اال�شرتاتيجية 
العاملية  املمار�شات  الأف�شل  وفقا  اأع��دت  التي  البيولوجي  للتنوع  الوطنية 
وباالت�شاق مع االأهداف العاملية للتنوع البيولوجي. وهدفت حلقة العمل 
العاملية اىل م�شاعدة الدول على و�شع اأهداف وطنية يف اإطار اأهداف اأي�شي 
للتنوع البيولوجي اإىل جانب حتديث ا�شرتاتيجيات وخطط عمل وطنية 

ب�شاأن اإدارة وحفظ وحماية التنوع البيولوجي وا�شتدامة ا�شتخداماته.

•• دبي- وام:

حممد  موؤ�ش�شة  يف  والت�شويق  املوؤ�ش�شي  االإت�شال  مكتب  م�شوؤولو  ا�شتعر�س 
الق�شر..اأف�شل  و���ش��وؤون  االأوق���اف  موؤ�ش�شة  ووف��د  ام�س  لاإ�شكان  را���ش��د  ب��ن 
التجارب واملمار�شات يف جمال االإت�شال املوؤ�ش�شي والت�شويق يف املوؤ�ش�شة. وكان 
العاقات  رئي�س ق�شم  الكمزاري  تراأ�شه حممد علي  الذي  الوفد  ا�شتقبال  يف 
اإدارة ال��دع��م امل��وؤ���ش�����ش��ي..ه��ي��ث��م اخل��اج��ة م��دي��ر مكتب  ال��ع��ام��ة وال��ت�����ش��وي��ق يف 
االإت�شال املوؤ�ش�شي والت�شويق بح�شور نهى الك�شواين �شابط اإت�شال موؤ�ش�شي 
والت�شويق.  املوؤ�ش�شي  االإت�شال  الطنيجي م�شاعد �شابط مبكتب  اأول وح�شن 
واأكد اخلاجة مدير مكتب االإت�شال املوؤ�ش�شي والت�شويق يف موؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد لاإ�شكان..اأهمية هذه الزيارات التي تاأتي يف اإطار املقارنات املرجعية يف 

الفرتة  خال  اأثبت  املكتب  اأن  اإىل  الفتا  باملوؤ�ش�شات  اخلا�شة  التجارب  اإث��راء 
الق�شرية من عمر املوؤ�ش�شة وجوده من خال ن�شر االأخبار وت�شويق فعاليات 
عن  نبذة  اللقاء  خال  اخلاجة  وق��دم   . للمجتمع  املقدمة  املوؤ�ش�شة  وخدمات 
بتنظيم  واخلا�شة  والت�شويق  املوؤ�ش�شي  االإت�����ش��ال  مكتب  يف  املتبعة  املنهجية 
وعملية  ال�شحفية  االأخبار  و�شياغة  ال�شركات  قبل  من  ورعايتها  الفعاليات 
التوا�شل على ح�شابات املوؤ�ش�شة واآلية تطبيقها وطرق االت�شال والتوا�شل مع 
املوظفن والعماء باالإ�شافة اإىل اأهم املبادرات واالأن�شطة التي ينظمها املكتب 
خال ال�شنة تعزيزا للهوية الوطنية . من جانبه..اأ�شاد الوفد الزائر بتجربة 
والت�شويق  املوؤ�ش�شي  االإت�شال  جم��ال  يف  لاإ�شكان  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
والرامج املعتمدة يف منهجية مكتب االإت�شال وجهوده العاملن يف توفري بيئة 

عمل متطورة تتمتع باأعلى درجات املهنية يف االأداء املوؤ�ش�شي املتميز . 

وفد موؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صر يطلع على برامج موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان الإمارات ت�صارك يف اأعمال احللقة العاملية ل�صرتاتيجيات التنوع البيولوجي يف نريوبي

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

وعلومه  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت 
الراغبن  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ت�شجيل حفظة  اج����راءات  ب��دء 
راأ�س  جل��ائ��زة  ع�شرة  الرابعة  ال���دورة  مناف�شات  خو�س  يف 
اأم�����س وت�شتمر  اأول  اع��ت��ب��ارا م��ن  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة 

لغاية 27 من دي�شمر احلايل .
رئي�س  القا�شمي  حميد  ب��ن  خالد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  وق��ال 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الكرمي حتظى  للقراآن  راأ���س اخليمة  ب��اأن جائزة  وعلومه، 
ال�شيخ �شعود بن �شقر  ال�شمو  برعاية كرمية من �شاحب 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة وت�شعى 
اإىل خدمة كتاب اهلل تعاىل و�شحذ همم املت�شابقن لاإقبال 
عليه حفظا وتاوة واإتقانا ، وقد حملت اجلائزة يف دورتها 
الرابعة ع�شرة �شعارا متميزا لتحفيز اجلميع على االإقبال 
لكتاب  حافظا  جيا  نبني  معا  وه��و:  والتفاعل  وامل�شاركة 
اهلل . وبح�شب اأحمد اإبراهيم �شبيعان االأمن العام جلائزة 
راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي ، ع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
تتكون  الكرمي وعلومه فان اجلائزة  للقراآن  راأ�س اخليمة 
اأف��رع، وهي:  م�شابقة  كل  يتفرع من  م�شابقات  من خم�س 
حتتها  ويندرج  الكرمي  ال��ق��راآن  م�شابقة  االأوىل:  امل�شابقة 
الكرمي  ال��ق��راآن  االأول: حفظ  ال��ف��رع  وه��ي:  اأف���رع  خم�شة 
ك��ام��ا، وال���ف���رع ال���ث���اين: ح��ف��ظ ع�����ش��ري��ن ج����زءا، والفرع 

ال��ث��ال��ث: ح��ف��ظ ع�����ش��رة اأج������زاء، وال���ف���رع ال���راب���ع: حفظ 
خم�شة اأج��زاء، والفرع اخلام�س: حفظ ثاثة اأج��زاء وهو 
امل�شابقة  فهي  الثانية  امل�شابقة  اأما  للمواطنن.  خم�ش�س 
اإمارة  ملواطنات  خم�ش�شة  وهي  الكرمي  للقراآن  الن�شائية 
راأ�س اخليمة، ويندرج حتتها: حفظ القراآن الكرمي كاما، 
وحفظ ع�شرين جزءا، وحفظ ع�شرة اأجزاء، وحفظ خم�شة 
اأجمل  الثالثة:  وامل�شابقة  اأج����زاء،  ثاثة  وحفظ  اأج����زاء، 
ال��دورة م�شاركة االإناث  اإليها يف هذه  اأ�شيف  ترتيل والتي 
امل�شابقة  هذه  حتت  وتندرج   ، اجلائزة  تاريخ  يف  مرة  الأول 
للذكور  املجتمع  وف��ئ��ة  امل�شاجد،  اأئ��م��ة  فئة  اأف����رع:  ث��اث��ة 
واالإن��اث، وفئة طاب املدار�س للذكور واالإن��اث. وامل�شابقة 
الرابعة: م�شابقة ذوي االحتياجات اخلا�شة بالتن�شيق مع 
مركز راأ�س اخليمة لتاأهيل املعاقن وهي يف حفظ اآخر 10 
�شور من القراآن الكرمي، ولها فرعان: االأول لذوي االإعاقة 
امل�شابقة  اأم��ا  العقلية،  االإع��اق��ة  ل��ذوي  وال��ث��اين  اجل�شدية، 
واالإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  ل��ن��زالء  فهي  االأخ����رية 
راأ�س  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  بالتن�شيق  �شتكون  والتي 

اخليمة.
�شيح�شلون  الفائزين  املت�شابقن  بان  نف�شه  �شبيعان  وقال 
على جوائز نقدية قّيمة م�شريا اىل توزيع قرابة 10000 
ن�شخة من برو�شور الت�شجيل للجائزة و�شروطها واأفرعها 
يف املراكز القراآنية التابعة للموؤ�ش�شة وامل�شاجد ويف خمتلف 

مناطق اإمارة راأ�س اخليمة.

•• عجمان ـ الفجر 

من  وخا�شة  حكومية  وجهات  وهيئات  موؤ�ش�شات  �شاركت 
خمتلف اإمارات الدولة يف الدورة التي اأقيمت يف جمعية اأم 
املوؤمنن بعجمان بالتعاون مع جامعة دبي يف دورة تدريبية 
باللغة االجنليزية يف جمال فن االتيكيت وا�شتخداماته يف 
تهاين  الدكتورة  قدمتها  االجتماعية،  والعاقات  العمل 
الدرا�شية  املناهج  ملتطلبات  العام  الرنامج  مديرة  الطه 

بجامعة دبي، والتي ح�شرها 60 موظف وموظفة.

قدمت املدّربة نبذة عن االإتكيت يف العمل و كيفية التعامل 
تناولت  كما  واملروؤو�شن،  والزماء  الروؤ�شاء  مع  الر�شمي 
اإ�شافة  االجتماعية،  العاقات  و  االت�شاالت  بروتوكوالت 
اآداب غداء العمل والوالئم االجتماعية، و ال�شلوكيات  اإىل 
املتعارف عليها دوليا يف خمتلف املنا�شبات واملحافل الدولية، 
الدورة  وت�شمنت  املحلية،  الثقافة  مع  يتنا�شب  مبا  وذلك 

متارين وعر�س مقاطع فيديو تو�شح جُممل الدورة.
 ويف ختام الدورة مت تكرمي الدكتورة تهاين الطه من ِقبل 

اإدارة اجلمعية، وتوزيع �شهادات م�شاركة على املتدربن.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اإدارة الطوارئ واالأزمات  عقد فريق 
اأم�س  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س  ال����ك����وارث  و 

العميد  برئا�شة  تن�شيقياً  اجتماعاً 
حم��م��د ال��ن��وب��ي حم��م��د ن��ائ��ب قائد 
ع���ام ���ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ، نائب 
و  ال�����ط�����وارئ  اإدارة  ف���ري���ق  رئ���ي�������س 

االأزم�����ات وال���ك���وارث ب��ح�����ش��ور كافة 
اأع�شاء الفريق املحلي ، وذلك بقاعة 
القيادة  الكرى مببنى  االجتماعات 

العامة. 
نائب  رح����ب  االج���ت���م���اع  ب���داي���ة  ويف 
رئ���ي�������س ال����ف����ري����ق ب���ك���اف���ة ال�������ش���ادة 
احل�شور، و اأثنى على جهود اجلهات 
لتقدميها كل ما لديها من اإمكانيات 
، و  وم��وارد خلدمة امل�شلحة العامة 
ا�شتعر�س املجتمعون اأي�شا الواجبات 
على  والواجبة  اخلا�شة  والتعليمات 
ك���ل م��وؤ���ش�����ش��ة اأو ه��ي��ئ��ة م�����ش��ارك��ة يف 

مترين درع االحتاد .
ال��ع��م��ي��د حم��م��د النوبي  اأ����ش���اد  ك��م��ا 
ب��اأع��م��ال ال��ف��ري��ق وج��ه��وده��م خال 
الفرتة املا�شية وخا�شة اأثناء �شقوط 
االأمطار و ال�شيول و جريان االأودية 
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق االإم�������ارة و ما 
ق��دم��وه م��ن جهود كبرية يف م��د يد 
امل�����ش��اع��دة الأف����راد املجتمع  ال��ع��ون و 

على مدار ال�شاعة. 

راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي تبداأ ت�صجيل امل�صاركني يف الدورة 14

جمعية اأم املوؤمنني تنظم دورة يف فن التيكيت بح�صور 60 موظفًا

اإدارة الطواريء تثمن اجلهود خالل الأمطار الأخرية براأ�ص اخليمة 

حاكـــم عجمـــان ي�صتقبـــل �صفيــــر ال�صعوديــــــة 

مركز املدينة ال�صحي بعجمان يخرج 4 طالب من ذوي الحتياجات اخلا�صة

�شمن حملة نظفوا المارات 2013

جلفار الدوائية تنظف بيئة �صاطيء اجلزيرة احلمراء

اعـــالن تغيري ا�سما 
اع��ل��ن ان�����ا/  ع��ط��ي��ة احمد 
اجلن�شية    مي��ن��ي  ع���ب���داهلل 
رقم   �شفرها  ج��واز  وحتمل 
وارغ����ب   )04163289(
يف تغيري ا�شمي من عطية 
احمد عبداهلل  اىل �شالمة 
وهذا  عــبــداهلل    احمد 

للعلم.       

فقدان �سهادة ا�سهم
عبداهلل  خمي�س  ال�����ش��ي��ب��ة  امل��دع��و/اح��م��د  ف��ق��د 
�شهادة  اجل���ن�������ش���ي���ة-  ام�����ارات�����ي  ال���������ش����ري����اين- 
�شهما   29156 ب��ع��دد  اع���م���ار  ����ش���ادرة  ا���ش��ه��م 
م����ن ي���ج���ده���ا ع��ل��ي��ه االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/6180604
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/2606   عمايل جزئي                  
���س.ذ.م.م جمهول  حمل االقامة  ال�شاهن للخدمات الفنية  اىل املحكوم عليه /1- عيون 
املذكورة  الدعوى  يف   2013/10/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري  مبثابة  بخ�س  حممد  ديتا  اهلل  ل�شالح/  اع��اه 
للمدعي مبلغ )5421( خم�شة االف واربعمائة وواحد وع�شرون درهما والفائدة عنه بواقع 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 2013/6/24 وحتى ال�شداد التام عدا التعوي�س عن 
الف�شل التع�شفي فمن �شريورة احلكم نهائيا وحتى ال�شداد التام وبتذكرة عوده اىل موطنه 
مامل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعى عليها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت 
املدعى من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابا 
با�شم  االع��ان �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لا�شتئناف خال ثاثن 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/996 جت  جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: �شركة املاك االبي�س 
الدعوى: �شحة وثبوت  االمارات  مو�شوع  �شركة ت�شامن واخرون اجلن�شية:  لازياء 
االبي�س لازياء  املاك  املطلوب اعانه/�شركة  التحفظي بقيمة 97417 درهم  احلجز 
�شركة ت�شامن اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر)العان بورود التقرير (  حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  996 /2013 جت  جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: �شركة املاك االبي�س 
الدعوى: �شحة وثبوت  االمارات  مو�شوع  �شركة ت�شامن واخرون اجلن�شية:  لازياء 
بن  حممد  عبداهلل  اعانه/يعقوب  املطلوب  درهم   97417 بقيمة  التحفظي  احلجز 
يعقوب املن�شوري ب�شفته �شريك مت�شامن بال�شركة املطلوب �شدها االوىل اجلن�شية: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) التقرير  بورود  بالن�شر)العان  عنوانه:  االمارات 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  الكائنة  �شخ�شيا  االبتدائية - 
ايام على  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�شورا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  996 /2013 جت  جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: �شركة املاك االبي�س 
الدعوى: �شحة وثبوت  االمارات  مو�شوع  �شركة ت�شامن واخرون اجلن�شية:  لازياء 
يعقوب  زوجة  كامل  اعانه/�شهام  املطلوب  درهم   97417 بقيمة  التحفظي  احلجز 
عبداهلل املن�شوري ب�شفتها �شريكه مت�شامنه بال�شركة املطلوب �شدها االوىل اجلن�شية: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) التقرير  بورود  بالن�شر)العان  عنوانه:  االمارات    
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  الكائنة  �شخ�شيا  االبتدائية - 
ايام على  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�شورا 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/9/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/850 جت  جز- م ت- ب-اأظ

عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  واالعان  للدعاية  الدليل  �شركة  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  م�شر   اجلن�شية:  البلبي�شي  حممد  عثمان  احمد  حممود 
مطالبة مالية بقيمة 34532 درهم املطلوب اعانه/حممود احمد عثمان حممد 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  م�شر     اجلن�شية:  البلبي�شي 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1474 جت  كل- م ت- ب-اأظ

عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للنقليات  الها�شمي  فاطمه  مدعي/ 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املنزلية  االنظمة  �شركة 
من  القانونية  الفائدة  مع  درهم   438.962 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى: 
تاريخ رفع الدعوى املطلوب اعانه/كي يوجن كيم اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد 
ال�شاعة  املوافق 2014/1/05 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�شورا 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  ا�س اي فودز للتجارة  العامة )�س. ذ.م.م(.
العنوان: مكتب )106( ملك حمد �شلطان �شيف باجلافلة- القوز ال�شناعية   ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    646303 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1067066 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/11/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/11/18
بيه كي اف- ت�شارترد اكاونتنت�س )فرع دبي(  العنوان: مكتب ملك احمد بن   
ال�شيخ  جمرن- رقة البطن  هاتف  42236508-04 فاك�س: 2234524-04  م�شطحباً 
معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا 

االإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  متويل للعقارات وال�شتثمارات  )�س. ذ.م.م(.
ذات  القانوين:  ال�شكل  االر���ش��ي  ال��دور  افينو-  بزن�س  ملك   )9( معر�س  العنوان: 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 610422  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1028139 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة 
 2013/11/12 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2013/11/12 بتاريخ 
بيه كي اف-  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
ال�شيخ   ب���ن    اح��م��د  ال��ع��ن��وان: مكتب ملك  دبــي(   اكاونتنت�س )فــرع  ت�شارترد 
م�شطحباً    04-2234524 ف��اك�����س:   04-42236508 ه��ات��ف   ال��ب��ط��ن   رق��ة  جم���رن- 
معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا 

االإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/بيه كي اف- ت�شارترد اكاونتنت�س )فرع دبي( 
ال��ع��ن��وان: مكتب ملك اح��م��د ب���ن   ال�شيخ  جم���رن- رق��ة ال��ب��ط��ن  هاتف    
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2234524 فاك�س:   04-42236508
ا�س  لت�شفية  اأع��اه  املذكور  امل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية 
ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ــس.ذ.م.م(  العامة )� للتجارة   اي فودز 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/11/18 بتاريخ  دب��ي 
2013/11/18  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
معه  اأع��اه، م�شطحباً  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  املعن يف مكتبه 
الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر  امل�شتندات واالأوراق  كافة 

هذا االإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/بيه كي اف- ت�شارترد اكاونتنت�س )فرع دبي( 
 العنوان: مكتب ملك احمد بن   ال�شيخ  جمرن- رقة البطن  هاتف  42236508-
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي  04 فاك�س: 04-2234524 
باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية متويل للعقارات وال�شتثمارات  
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/11/12 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/11/12  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/495   مدين جزئي            
اىل املدعى عليه/ 1 - خالد ا�شد عبدالرحمن امريي  جمهول حمل االقامة 
وميثله:  �����س.م.ع(   ( املتكاملة  لات�شاالت  االم����ارات  /�شركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  ابوجريدة  حممود حجاج عزب 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   17484.63( وق���دره  مببلغ  عيه  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�شداد. .وحددت لها جل�شة االثنن املوافق 2013/12/23 ال�شاعة 8:30 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا  �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/789   مدين جزئي            

اىل املدعى عليه/ 1 - نبيل امان اهلل كمايل    جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عيه 
مببلغ وقدره )3784.58 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. .وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة االثنن املوافق 2013/12/23 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/584   مدين جزئي            

اىل املدعى عليه/ 1 - خليفة �شعيد �شامل حممد الفاحي    جمهول حمل 
����س.م.ع(   ( املتكاملة  االم����ارات لات�شاالت  /���ش��رك��ة  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة  وميثله: حممود حجاج عزب 
 3134.99( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  ���ش��ده  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. .وحددت لها جل�شة االثنن املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�شاعة   2013/12/23
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/982   جتاري كلي              
اىل املدعى عليه/ 1 - كومهو اند�شرتيال املحدودة فرع دبي ب�شفتها �شريك مت�شامن 
املدعي / ان  ا�شكون جي يف     جمهول حمل االقامة مبا  املحا�شة كومهو  يف �شركة 

�شركة زهرة للتكنولوجيا )ذ.م.م(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
او منفردين بان يوؤدوا للمدعية مبلغ  املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل جمتمعن 
ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�شبة  والفائدة  درهم   3.382.769 وق��دره 
جل�شة  لها  .وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامهم  التام 
االثنن املوافق 2013/12/23 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
ايام على االق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/814   جتاري جزئي              
اىل املدعى عليه/ 1 - �شركة ها�شل للتجارة العامة ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ريال لتجارة الكهربائيات ���س.ذ.م.م وميثله: يو�شف حممد ح�شن حممد 
البحر    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
املحاماة  وات��ع��اب  امل�شاريف  و  والر�شوم  )13.492.10دره������م(  وق��دره  مببلغ  للمدعية 
ال�شداد  وحتى   2011/9/22 يف  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة  املوافق 2013/12/23  التام.   .وح��ددت لها جل�شة االثنن 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
االق��ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

عنوانها:   630345 الرخ�شة  رق��م  )�ــس.ذ.م.م(-  �شباك  �شتوديو  ال�شركة:  ا�شم 
مكتب رق���م 1 م��ل��ك ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��ي��م ن����وري- امل�����رر    ال�شكل ال��ق��ان��وين: ذات 
م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1049755 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اه،  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/201908(  بتاريخ 
)2013/11/21( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن 
را�شد-  بن  احمد  ال�شيخ  �شمو  ملك   )O/16B/005  ( مكتب   يف  الكائن  مكتبه  يف 
كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( هاتف:  البطن  رقة 
امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 )O/16B/005( عنوانه:مكتب  احل�شابات   لتدقيق  خادم  بن  يو�شف  امل�شفي:  ا�شم 
ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد- رقة البطن( مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
للقيام  اع��اه  املذكور  امل�شفي  بتعين  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  قد  بانه  بدبي 
عبداهلل  م��ل��ك   1 رق���م  مكتب  وع��ن��وان��ه��ا:  )�ــــس.ذ.م.م(  �شباك  �شتوديو  بت�شفية   
لل�شركاء  العمومية  ال�شادر من اجلمعية  القرار  املر  وذلك مبوجب  ن��وري-  عبدالرحيم 
  )2013/11/21( بتاريخ   .)2013/1/201908( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق 
وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن يف مكتب  
البطن هاتف: )04-2226266(  رقة  را�شد-  بن  احمد  ال�شيخ  �شمو  )O/16B/005( ملك 
 45 خال  وذال��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان .            
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2592 عم  جز- م ع- ب-اأظ

ا�شام اجلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه:زهرة  ا�شام نونول  مدعي/-�شيفول 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  املرجان 
االمارات    اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  املرجان  اعانه/زهرة  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/09
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2775 عم  جز- م ع- ب-اأظ

عليه:ابراهيم  مدعي  الهند  اجلن�شية:  كوناباليل  �شاندران  مدعي/-هاري�س 
نا�شر حميد للمقاوالت العامة اجلن�شية:االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  حميد  نا�شر  اعانه/ابراهيم  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/18 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
ب� حمكمة ابوظبي  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/18
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2787 عم  جز- م ع- ب-اأظ

املغرب  اجلن�شية:  عطيه  ن�شر  ال�شيد  احمد  بوكالة/  افندي  هند  مدعي/ 
مدعي عليه:ح�شانة الدانة اخلا�شة ذ.م.م فرع 1 اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ح�شانة الدانة اخلا�شة ذ.م.م فرع 
1 اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/17
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2304و2013/2306 عم  جز- م ع- ب-اأظ

مدعيان/1- ام دي بال ام دي �شريعت اهلل 2- فاروق احمد ليت ا�شحاق مياه اجلن�شية:  
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  املحرتفون  عليه:ركن  مدعي  بنغادي�س   اجلن�شية: 
املحرتفون  اعانه/ركن  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات    عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
الدعوى  املحددة لنظر  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  مذكرة بدفاعك و�شورا 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/25
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/3122 عم  جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ حممد رزاق �شردار حممد اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه:فن �شتارة 
للمفرو�شات والديكور اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
املطلوب اعانه/فن �شتارة للمفرو�شات والديكور اجلن�شية: االمارات       عنوانه: 
بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء 
املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/9
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2268 عم  جز- م ع- ب-اأظ

عليه:العمارة  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  عبداجلليل  عبدالقادر  مدعي/ 
والعمران ملقاوالت البناء ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  والعمران  اعانه/العمارة  املطلوب  عمالية 
االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/18 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/17
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2907 عم  جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ حممد عبداالحد عبدالبارك اجلن�شية: بنغادي�س   مدعي عليه:اليوم 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجليد 
االمارات          اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجليد  اليوم  اعانه/  املطلوب  عمالية 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/18 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/17
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2026 ح نف�س- م ر- ب- اأظ

مدعي/ مي�شون عبداهلل �شالح ال �شالح الطنيجي اجلن�شية: االمارات  مدعي 
عليه:�شاري جا�شم ح�شن الف�شاله اجلن�شية: الكويت مو�شوع الدعوى: طاق   
عنوانه:  الكويت    اجلن�شية:  الف�شاله  ح�شن  جا�شم  �شاري  اعانه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
الثاثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
باملقر الرئي�شي بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10
قلم القيد                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

مواطني  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دع�����ت 
للملكة  ب��ال�����ش��ف��ر  ال��راغ��ب��ن  ال���دول���ة 
امل��ت��ح��دة اب���ت���داء م��ن ي��ن��اي��ر 2014 
�شرورة االإطاع على النظام اجلديد 
ال�شفري  واأك��د  بريطانيا.  اإىل  لل�شفر 
مدير  الظاهري  األ��ه��ام  �شعيد  اأح��م��د 
ب����وزارة  القن�شلية  اخل���دم���ات  اإدارة 
اخلارجية حر�س الوزارة على اإطاع 
ي�شتجد  الدولة على كل ما  مواطني 
التاأ�شريات  ب�������ش���اأن  م��ع��ل��وم��ات  م���ن 
وال�����ش��ف��ر ل��ل��خ��ارج وذل���ك ل��ت��ف��ادي اأي 
معوقات اأو م�شكات قد حتدث اأثناء 

�شفرهم للخارج.
الذي  اجل���دي���د  ال��ن��ظ��ام  اأن  واأو����ش���ح 
القادم  يناير  مطلع  به  العمل  �شيتم 
الكرتونية  ط��ل��ب  وث��ي��ق��ة  يف  ي��ت��م��ث��ل 
ي��ت��م تعبئتها  ر����ش���وم  ب����دون  جم��ان��ي��ة 

اأدن��ى من وقت  �شاعة كحد   48 قبل 
اأ�شهر  ث��اث��ة  اأو  لريطانيا  امل��غ��ادرة 
كحد اأق�شى بحيث يتم تعبئة الطلب 
ورد  مل��ا  م��ط��اب��ق��ة  ال�شخ�س  ب��ب��ي��ان��ات 
���ش��ف��ره دون احل��اج��ة الأخذ  يف ج���واز 
اأو  لل�شخ�س  البيومرتية  ال��ب��ي��ان��ات 
تقدمي  مل��راك��ز  ال�����ش��ف��ر  ج���واز  ت�شليم 
املوافقة  ورود  وع���ن���د  ال���ت���اأ����ش���ريات 
بطباعة  امل��واط��ن  ي��ق��وم  الطلب  على 
وعند  املغادرة  عند  واإبرازها  الوثيقة 

الو�شول اإىل اململكة املتحدة.
ملذكرة  طبقا  اأن��ه  الظاهري  واأ���ش��اف 
االلكرتونية  الوثيقة  ف���اإن  ال�شفارة 
اململكة  ل���دخ���ول  ���ش��احل��ة  اجل���دي���دة 
امل��ت��ح��دة مل����رة واح������دة ف��ق��ط وميكن 
�شتة  مل��دة  مبوجبها  البقاء  لل�شخ�س 
الأغرا�س  ال��دخ��ول  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شهر 
ال�������ش���ي���اح���ة وال����درا�����ش����ة وال���ت���دري���ب 
ولرجال االعمال بحيث ال يتم جتاوز 

للمواطنن  بالن�شبة  اأم���ا  امل���دة  تلك 
الأكرث  والدرا�شة  البقاء  يف  الراغبن 
العمل  ب��غ��ر���س  اأو  اأ���ش��ه��ر  ���ش��ت��ة  م���ن 
ي�شافرون  ال���ذي���ن  اأو  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
فعليهم  م�شتمر  اأو  م��ف��اج��ئ  ب�شكل 
تاأ�شرية  على  للح�شول  يتقدموا  اأن 
حيث  طويلة  لفرتة  �شاحلة  متعددة 
ت�شمل  ال  االل��ك��رتون��ي��ة  ال��وث��ي��ق��ة  اأن 
تقدمي  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ف��ئ��ات.  تلك 
لكل  م�شتقلة  ب�شفة  ي��ك��ون  ال��ط��ل��ب 
زائر مبا فيهم االأطفال واأن اأي تغيري 
يف بيانات ال�شخ�س اأو تغيري يف موعد 
املوافقة  على  احل�����ش��ول  بعد  ال�شفر 
ي�شتلزم تقدمي طلب جديد بالبيانات 
بريطانيا  مغادرة  حال  ويف  اجلديدة 
من  فابد  اإليها  العودة  يف  والرغبة 
تقدمي طلب اآخر قبل 48 �شاعة على 

االأقل من املغادرة لريطانيا.
تقدمي  ال�����دول�����ة  مل���واط���ن���ي  ومي���ك���ن 

ي��ن��اي��ر عن  اأول  اب���ت���داء م���ن  ال��ط��ل��ب 
ط��ري��ق ال��راب��ط االل���ك���رتوين التايل 
 )http://www.visa4uk.fco.gov.uk(
اخلطوة  ه��ذه  اأن  الظاهري  واأ���ش��اف 
التي  الوطيدة  العاقات  عمق  توؤكد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم�������ارات  ت���رب���ط 
املجاالت  خمتلف  يف  املتحدة  باململكة 
و�شت�شاهم ب�شكل كبري يف زيادة اأعداد 
االمارات  دول��ة  مواطني  من  ال�شياح 
ت�شجيع  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ل��ري��ط��ان��ي��ا 
املجاالت  يف  وال�����ش��راك��ة  اال���ش��ت��ث��م��ار 
االقت�شادية والثقافية داعيا مواطني 
الدولة االإلتزام باالإجراءات اجلديدة 

لدخول بريطانيا.
���ش��ع��ادة دومينيك  اأع����رب  م��ن ج��ان��ب��ه 
لدى  املتحدة  اململكة  �شفري  جريمي 
برنامج  بتقدمي  �شعادته  عن  الدولة 
االإع��ف��اء م��ن ال��ت��اأ���ش��ريات اب��ت��داء من 

االأول من يناير 2014.

وق���������ال ال���������ش����ف����ري خ��������ال امل�����وؤمت�����ر 
ال�شحفي الذي عقده مبقر ال�شفارة 
املرة  هي  ه��ذه  تعتر  ام�س  باأبوظبي 
تنفيذ  يف  امل��ت��ح��دة  للمملكة  االأوىل 
ي��ع��ك�����س العاقة  ه���ذا االإج������راء مم���ا 
ودولة  املتحدة  اململكة  بن  الوطيدة 
االإمارات العربية املتحدة . واأ�شار اإىل 
مهمة  خطوة  متثل  اخلطوة  ه��ذا  اأن 
فى  البلدين  بن  العاقات  لتوطيد 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت مم���ا ي������وؤدى اىل 
اإىل  االإم��ارات��ي��ن  ال�شياح  ع��دد  زي���ادة 
امل�شتثمرين  وت�شجيع  املتحدة  اململكة 
على  والطلبة  االإماراتين  وال�شركاء 
واأ�شاف  املتحدة.  اململكة  اإىل  القدوم 
يقرب  م���ا  اأن  ال���ري���ط���اين  ال�����ش��ف��ري 
االإمارات  زاروا  بريطاين  مليون  من 
خال العام املا�شي فيما يعي�س على 
 100 اأر���س االإم���ارات ما يقرب من 
ق��ال مات  األ��ف بريطاين. من جانبه 

ه��ي��ث امل���دي���ر االإق��ل��ي��م��ي ل����دى ق�شم 
ال�شرق  ملنطقة  والهجرة  التاأ�شريات 
االأو����ش���ط وب��اك�����ش��ت��ان ن��رح��ب ك��ل عام 
االإماراتين  الزائرين  اأع��داد  بتزايد 
يف  املتحدة  اململكة  اإىل  ي��اأت��ون  الذين 
م�شريا   .. لل�شياحة  اأو  عمل  زي���ارات 
�شاأنه  م���ن  اجل���دي���د  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل 

يجعل  مما  التاأ�شرية  عن  اال�شتغناء 
واأكرث  ب��ل  تكلفة  اأق���ل  االآن  ال���زي���ارة 
ترحيبه  ع��ن  واأع����رب  اأي�����ش��ا  �شهولة 
امل�شافرين اىل  الدولة من  مبواطني 
وقال   .2014 يف  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
اأن���ه ي�����ش��رتط ع��ل��ى ك��ل �شخ�س عمل 
ح�شاب خ��ا���س ل��ه يف امل��وق��ع وم��ن ثم 

املتعلقة  االإج�����راءات  ب��اق��ي  ا�شتكمال 
بتعبئة منوذج الطلب والذي �شيكون 
متاحا باللغتن العربية واالجنليزية 
اإال اأن تعبئة املعلومات �شيكون باللغة 
اإر�شال  �شيتم  ث��م  وم���ن  االجن��ل��ي��زي��ة 
لعر�شها  باالإمييل  التاأ�شرية  من��وذج 

عند الو�شول اإىل اململكة املتحدة . 

•• العني - الفجر:

ح�شر �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية احتفاالت 
قبيلة بني كعب التي اأقيمت يف القرية الرتاثية يف منطقة خطم ال�شكلة يف مدينة العن 

وذلك م�شاركة من القبيلة يف احتفاالت الدولة مبنا�شبة اليوم الوطني الثاين واالأربعن .
ح�شر االحتفاالت معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
اآل نهيان وكيل دي��وان ممثل احلاكم يف املنطقة  ال�شيخ هزاع بن طحنون  املجتمع ومعايل 
ال�شرقية وعدد من �شيوخ القبائل وكبار امل�شوؤولن يف العن واأعيان واأبناء قبيلة بني كعب. 
وق��دم��ت خ���ال احل��ف��ل ف���رق ال��ف��ن��ون ال�شعبية ع��رو���ش��ه��ا واأه��ازي��ج��ه��ا م��ن ف��ن��ون العيالة 
قدم  نهاية احلفل  ، ويف  ال�شعرية  الق�شائد  ع��ددا من  القبيلة  �شعراء  األقى  كما  واحلربية 
با�شم  ال�شيخ طحنون بن حممد  اإىل �شمو  تكرميياً  الكعبي درعاً  املحامي عبداهلل من�شور 

اللجنة املنظمة للحفل.

احتفالت قبيلة بني كعب باليوم الوطني

اخلارجية تدعو مواطني الدولة لالطالع على النظام اجلديد لل�صفر اإىل بريطانيا

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

اليوم  ق����واف����ل  م�����ب�����ادرة  ����ش���ه���دت   
الوطني التي تنظمها وزارة الثقافة 
وال�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع من 
خال ثاث قرى تراثية بالرم�س 
والفقيت ومدينة زايد حتت �شعار 
من  متزايدا  اإقباال  متوحد  البيت 
ق���ب���ل اجل���م���ه���ور وخ���ا����ش���ة طاب 
واملقيمن،  وال���ع���ائ���ات  امل����دار�����س 
الرتاثية  ال���ق���ري���ة  ح��ظ��ي��ت  ح��ي��ث 
ب��ال��رم�����س ب���زي���ارات م�����ش��ت��م��رة من 
والتعليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال����ق����ي����ادات 
واأعداد كبرية من العائات ملتابعة 
ب���رن���ام���ج ال���ق���ري���ة امل���ك���ث���ف ال����ذي 
ال�شعبية،  الفرق  عرو�س  يت�شمن 
وامل�شرحيات  الرتاثية  وال��ع��رو���س 
ال�شعرية  وال���ن���دوات  وامل�����ش��اب��ق��ات 
العمل،  وور���س  ال�شعبية  واالأل��ع��اب 

وي�شتمر حتى يوم اجلمعة القادم.
بن  اهلل  عبد  في�شل  �شعادة  وق��ال   
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ج��م��ع��ة 
للقرية  زي���ارت���ه  االحت�����ادي خ���ال 
الرتاثية بالرم�س اإن تنظيم الوزارة 
من  الوطني،  اليوم  قوافل  مل��ب��ادرة 
خال القرى الرتاثية التي �شمت 
مكان  يف  ال����دول����ة  ب���ي���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
باليوم  ل��اح��ت��ف��االت  جعل  واح���د، 

ومميزا،  خ��ا���ش��ا  م���ذاق���ا  ال��وط��ن��ي 
ال���رتاث���ي���ة  ال����ق����ري����ة  اأن  م�����وؤك�����دا 
بالرم�س تعد متنف�شا رائعا الأهايل 
اجلديدة  االأجيال  خا�شة  املنطقة 
على  للتعرف  وال�شياح  واملقيمن 
تراث الدولة وتقاليدها االأ�شيلة. 
املبذولة  واأ�شاد بن جمعة باجلهود 
بالرم�س  الرتاثية  القرية  لتظهر 
الدولة،  ب����رتاث  ال��ائ��ق  ب��ال�����ش��ك��ل 

البيئات  طبيعة  خ���ال  م��ن  ���ش��واء 
مدار  على  ال��رتاث��ي��ة  ال��ع��رو���س  اأو 
اليوم، مما اأعطى االحتفالية زخما 
االآالف من  ك��ب��ريا جن��ح يف ج���ذب 
اأه��ايل املنطقة وزواره��ا ، بل كانت 
مكانا لتجمع العائلة حول الرتاث 
االأ�شيلة مبا  االإماراتية  والتقاليد 
البيت  وه��و  الفعالية  �شعار  حقق 
متوحد ، متمنيا اأن تنظم مثل هذه 

الفعاليات ب�شكل دوري ليتمتع بها 
اجلمهور يف جميع مناطق الدولة، 
نفو�س  يف  ال������رتاث  ق��ي��م��ة  ل��ت��ع��زز 

االأجيال اجلديدة.
اه���ت���م���ام معايل  ���ش��ع��ادت��ه   وث���م���ن 
نهيان  األ  نهيان بن مبارك  ال�شيخ 
وال�����ش��ب��اب وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
الوطني  ال���ي���وم  ب��ق��واف��ل  امل��ج��ت��م��ع 
ومتابعته املبا�شرة لها والذي متثل 

القرى  م��ع��ال��ي��ه جل��م��ي��ع  زي�����ارة  يف 
لبذل كل  للجميع  دافعا  �شكل  مما 
اجلهود لت�شل ر�شالة هذه القوافل 

اإىل اجلمهور امل�شتهدف.
النعيمي  اهلل  ع���ب���د  ق������ال  ف���ي���م���ا 
احلكومي  االت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  ب���وزارة 
اليوم  ق��واف��ل  م��ب��ادرة  اإن  املجتمع 
فعاليات  اإح�������دى  ت���ع���د  ال���وط���ن���ي 
اإىل احلفاظ  ت��رم��ي  ال��ت��ي  ال����وزارة 
وفتح  وح���م���اي���ت���ه،  ال�������رتاث  ع���ل���ى 
املواطنة  االأ�شر  جميع  اأم��ام  الباب 
ل��زي��ارة ال��ق��رى ال��رتاث��ي��ة لتعريف 
البيئات  بجميع  اجلديدة  االأجيال 
واال�شتمتاع  ب���ال���دول���ة،  ال��رتاث��ي��ة 
باالألعاب الرتاثية وعرو�س الفرق 
امل�شرحية  واالأع����م����ال  ال�����ش��ع��ب��ي��ة، 
�شعراء  اأ�شهر  اإىل  اإ�شافة  الرتاثية 
االإم��������ارات ال���ذي���ن ي��ت��غ��ن��ون بحب 
وحتقق  ال�شورة  للتكامل  الوطن، 
�شعار القوافل وهو البيت متوحد . 
واأ�شاف اإن اهتمام الوزارة بحماية 
ال���رتاث واحل��ف��اظ عليه ن��اب��ع من 
اأه����م م��ك��ون��ات الهوية  اأح����د  ك��ون��ه 
ال�شخ�شية  ع��ن  وامل��ع��ر  الوطنية، 
تقاليد  من  لديها  مبا  االإم��ارات��ي��ة 
را���ش��خ��ة وق��ي��م اأ���ش��ي��ل��ة ت��ب��اه��ي بها 
الثاث  القرى  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع��امل، 

���ش��ه��دت اإق���ب���اال ك��ب��ريا م���ن جانب 
على  واملقيمن  االإم��ارات��ي��ة  االأ���ش��ر 
اأر������س ال���دول���ة ع��ل��ى م���دى االأي����ام 
املا�شية، م�شيدا بالتعاون من جانب 
التي  املجتمع  وفئات  جهات  جميع 
تهتم بالرتاث، ملا قدموه من دعم 
بال�شورة  الرتاثية  القرى  لتخرج 

التي تليق باحلدث والهدف.
ومن جهتها عرت موزة امل�شافري 
الثقافة  وزارة  م����رك����ز  م����دي����ر 
براأ�س  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
القرية  ع��ل��ى  وامل�����ش��رف��ة  اخل��ي��م��ة 
�شعادتها  ع��ن  ب��ال��رم�����س  ال��رتاث��ي��ة 
ج����ذب جميع  ال���ق���ري���ة يف  ب��ن��ج��اح 
فئات املجتمع من خال ما قدمته 
م��ن ف��ع��ال��ي��ات، وا���ش��ت�����ش��اف��ة جنوم 
والفنانن  ال�����ش��ع��راء  م��ن  املجتمع 

وال�����ف�����رق ال����رتاث����ي����ة وال���ع���رو����س 
الت�شجيلية  ب����االأف����ام  اخل���ا����ش���ة 
ل��دول��ة االإم�����ارات. واأك���دت على اأن 
اإق��ب��ال ط��اب امل��دار���س يعتر من 
لتعريفهم  ال��ق��ري��ة  اأول���وي���ات  اأه���م 

برتاث االأجداد،
 وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ة يف 
ذات  والثقافية  الرتاثية  امل�شابقات 
ممار�شتهم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اجل��وائ��ز، 
وتعريفهم  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ل���األ���ع���اب 
االأليفة  وال���ط���ي���ور  ب���احل���ي���وان���ات 
ال��ت��ي ت��ع��د اأح���د اأي��ق��ون��ات الرتاث 
برنامج  اأن  واأو���ش��ح��ت  االإم��ارات��ي. 
ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة ب��ال��رم�����س �شم 
امل�شرحية،  ال���ع���رو����س  ج����وار  اإىل 
وفرق  الرتاثية  واالأل��ع��اب  وال�شعر 
اأف�شل  م�شابقة  ال�شعبية  الفنون 

زي ت��راث��ي ل��اأم��ه��ات واالأط���ف���ال، 
لدكان  وت��زي��ن  ت�شميم  واأف�����ش��ل 
اأحمد  ق��دم  كما   ، بالقرية  ت��راث��ي 
الع�شم وعبد اهلل الهدية وال�شاعرة 
�شعرية،  اأم�شيات  املعمري  فاطمة 
ت��دري��ب��ي��ة على  اإىل ور�����س  اإ���ش��اف��ة 
وعرو�س  بامللح،  الدولة  علم  ر�شم 
وال�����ت�����دري�����ب على  ال����ن����دب����ة،  ف�����ن 
ال��رتاث��ي��ة خا�شة  ع��م��ل االأط��ع��م��ة 
خ��ب��ز ال�����ش��ف��اع. ك��م��ا اأ����ش���ادت بدور 
متطوعي عطاء الإ�شهامهم الكبري 
وامل�شاندة  وال��ت��وج��ي��ه  التنظيم  يف 
عددهم  اأن  م�شرية  القرية،  ل��زوار 
اإمارة  اأب��ن��اء  م��ن   200 على  يزيد 
راأ�س اخليمة، ي�شاهم منهم 30 يف 
بالرم�س،  الرتاثية  القرية  تنظيم 
�������ش������ارك االآخ��������������رون يف  يف ح������ن 

••  اأبوظبي-وام: 

حقوق  اإدارة  يف  ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  نظمت 
االإن�شان ندوة يف قاعة املحا�شرات مبقر الوزارة 
يف اإطار االحتفال باليوم العاملي حلقوق االإن�شان 
والذي ي�شادف 10 دي�شمر من كل عام ويجري 
ع��ام��ا من   20 �شعار  ال��ع��ام حت��ت  ه��ذا  تنظيمه 
اأج��ل حقوقك وذل��ك مبنا�شبة مرور  العمل من 
20 �شنة على اإن�شاء املفو�شية ال�شامية حلقوق 

االإن�شان يف منظمة االأمم املتحدة.
ح�����ش��ر ال���ن���دوة ال��ع��م��ي��د اأح���م���د حم��م��د نخرية 
الداخلية  ب����وزارة  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق  اإدارة  م��دي��ر 
وماهر العوبد وكيل وزارة العمل امل�شاعد لقطاع 
بن  علي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  والعميد  التفتي�س 
يف  االأجانب  و�شوؤون  االإقامة  عام  مدير  �شاحوه 
ال�شارقة والعميد حممد خليفة املرر مدير عام 
ديوان وكيل وزارة الداخلية وعدد من ال�شباط 
اأحمد نخرية  العميد  وق��ال  الداخلية.  وزارة  يف 
يف كلمة له اأن وزارة الداخلية تعد اإحدى وزارات 
الدولة املهتمة يف جمال حماية حقوق االإن�شان 
وتوؤكد عزمها على مواكبة امل�شتجدات الوطنية 
املجال وتعميق ثقافة احرتام  والدولية يف هذا 
حقوق االإن�شان لدى منت�شبيها وا�شتمرار العمل 
واملوؤ�ش�شات  االأج��ه��زة  م��ع  والتن�شيق  وال��ت��ع��اون 
املعنية كافة من اأجل الو�شول اإىل اأف�شل ال�شبل 
الدولة  ومكانة  �شاأن  برفع  الكفيلة  واملمار�شات 

على امل�شتوين االإقليمي والعاملي.
واأ�شاف اأن الوزارة اهتمت بالبناء املوؤ�ش�شي الذي 
وحماية  االإن�شان  حقوق  و�شيانة  برعاية  يعنى 
يتعر�شون  ق��د  التي  االنتهاكات  م��ن  ال�شحايا 
لها وعلى راأ�شها ا�شتحداث اإدارة حقوق االإن�شان 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ع��ن��ي��ة  االإدارات  م��ن  وغ��ريه��ا 

ا�شتحداث جلنة حقوق االإن�شان بوزارة الداخلية 
وجلنة مكافحة جرائم االجتار بالب�شر بالوزارة 
م���ع االه���ت���م���ام ب��ت��وف��ري ح��م��اي��ة خ��ا���ش��ة لفئات 
امل��راأة والطفل وذوو  املجتمع املختلفة خ�شو�شا 

االإعاقة وكبار ال�شن و�شحايا اجلرائم .
اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  ت��ق��دم  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
امل�شاركن يف الندوة على جهودهم التي بذلوها 
الإجناحها متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. 
بعد ذلك قدم العميد الدكتور عبداهلل علي بن 
يف  االأجانب  و�شوؤون  االإقامة  عام  مدير  �شاحوه 
االإمارات  دولة  ورقة عمل حول جهود  ال�شارقة 
اأ�شار  املنزلية  العمالة  لرعاية  املتحدة  العربية 
فيها اإىل اأن دولة االإمارات العربية تعد منوذجا 
والعمالة على  االإن�شان  يف جمال حماية حقوق 
وجه اخل�شو�س حيث اأولتها القيادة العليا جل 
اهتمامها من خال توفري �شبل احلياة الكرمية 
لهم عر ال�شعي نحو اإ�شدار القوانن والرامج 
لت�شبح   2021 االإم����ارات  روؤي���ة  عك�شتها  التي 
على  ت�شتند  م�شتقرا  عمل  �شوق  بذلك  ال��دول��ة 

قوى عاملة منتجة تعزز اقت�شادها.
العربية تعمل على  االإم���ارات  اأن دول��ة  واأ���ش��اف 
خم��ت��ل��ف االأ����ش���ع���دة حل��م��اي��ة ح���ق���وق االأف������راد 
وحرياتهم وحت�شن اأو�شاعهم املعي�شية وهو ما 
ياأتي �شمن اأولويات اأجندة احلكومة االحتادية 
الفتا اإىل اأن الدولة مل تكتف يف ذلك باجلانب 
موؤ�ش�شاتها  خمتلف  تكاتفت  حيث  الت�شريعي 
لتحقيق  ووحدت جهودها  واخلا�شة  احلكومية 
وفق  العمل  ب�����ش��رورة  منها  اإمي��ان��ا  الغاية  ه��ذه 
منظومة واحدة ت�شهم يف رعاية حقوق االإن�شان 
العمالة  ف��ئ��ة  اأن  وذك����ر  ال��ع��م��ال��ة.  م��ل��ف  ودع����م 
املنزلية بالدولة تخ�شع الإ�شراف وزارة الداخلية 
وقد اتخذت الوزارة يف هذا ال�شدد خطوات عدة 

الدولة  واأه��داف  يت�شق  اأو�شاعهم مبا  لتح�شن 
يف  والعمال  االإن�شان  وحقوق  امل�شاواة  جم��ال  يف 
االإمارات ف�شنت عددا من االإجراءات والتدابري 
منها  الفئة  ل��ه��ذه  وامل�����ش��اع��دة  احلماية  لتوفري 
التخ�ش�شية  التدريبية  وال���دورات  العمل  عقد 
والتوعية  امل��ن��ازع��ات  لت�شوية  وح����دات  واإن�����ش��اء 
اإىل جهود  ���ش��اح��وه  اب���ن  وت���ط���رق  وال��ت��ث��ق��ي��ف. 
قانون عمال اخلدمة  اإع��داد م�شروع  الدولة يف 
وهو  املنزلية  العمالة  مو�شوع  ينظم  امل�شاعدة 
م�����ش��ريت��ه��ا لارتقاء  ن��وع��ي��ة يف  اإ���ش��اف��ة  مي��ث��ل 
ب��اأن��ظ��م��ت��ه��ا وق��وان��ي��ن��ه��ا ب��ق�����ش��د ت��ع��زي��ز االأم����ن 
لكل  الكرمية  احلياة  اأ�ش�س  وتوفري  واال�شتقرار 
امل�شروع عددا  ويت�شمن  اأر�شها  يعي�س على  من 
ال��ت��ي تعنى بحفظ ورع��اي��ة حقوق  امل��ح��اور  م��ن 
واأهم  اال�شتقدام  مكاتب  منها  املنزلية  العمالة 
العمل  ���ش��اح��ب  اأو  ال��ع��ام��ل  ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه 
�شاحب  وال��ت��زام��ات  واالإج����ازات  العمل  وتنظيم 
ك��ل من  ع��ل��ى  والتفتي�س  ال��ع��ام��ل  ال��ع��م��ل جت���اه 
العمال  واإقامة  واأماكن عمل  اال�شتقدام  مكاتب 
العامل  حقوق  ل�شمان  اخلدمة  نهاية  ومكافاأة 

املرتتبة عن مدة العقد.
اتخذتها  التي  للخطوات  ا�شتكماال  اأن��ه  واأو�شح 
املنزلية  للعمالة  جديد  قانون  بت�شريع  الدولة 
ال�شلبية  ال��ظ��واه��ر  م��ن  الكثري  مبعاجلة  يعنى 
التي يعانيها هذا القطاع العمايل ويوؤكد العمل 
جنح  فئاتها  بكل  املنزلية  العمالة  حقوق  على 
واالحتادي  املحلي  ب�شكليه  االإم��ارات��ي  الق�شاء 
يف تقدمي منوذج رائد للق�شاء من خال اإيجاد 
املعرو�شة  ال��دع��اوى  يف  للبت  تخ�ش�شية  دوائ��ر 

اأمامها.
يف  الق�شاء  دائ��رة  ا�شتحدثت  �شباقة  ويف خطوة 
اأبوظبي دائرة ق�شائية خا�شة يف املحاكم التابعة 

ل��ه��ا مب��خ��ت��ل��ف درج��ات��ه��ا ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ر يف 
امل�شاعدة  الدعاوى املرفوعة من عمال اخلدمة 
اأو عليهم وذلك �شمن �شيا�شة الق�شاء االإماراتي 
املتخ�ش�س  الق�شاء  مبداأ  تطبيق  على  القائمة 
وك��ف��ال��ة ت��وف��ري ح��م��اي��ة اأك���ر ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة كما 
قررت اإن�شاء جلنة خا�شة باملنازعات التي تكون 
اأو مدعى عليه  هذه العمالة طرفا فيها مدعيا 
يف جل���ان ال��ت��وف��ي��ق وامل�����ش��احل��ة ال��ت��اب��ع��ة لقطاع 
احللول البديلة يف الدائرة. وقدم ماهر العوبد 
التفتي�س  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال��ع��م��ل  وزارة  وك��ي��ل 
اإدارة  اإط��ار  االإن�شان يف  ورق��ة عمل ح��ول حقوق 
ور�شالة  روؤي���ة  خالها  ا�شتعر�س  العمل  ���ش��وق 
والتزامها  العمل  ���ش��وق  لتنظيم  العمل  وزارة 
توؤمن  حيث  للعمال  االأ�شا�شية  احلقوق  بتوفري 
دولة االإمارات باأن لاإن�شان ب�شكل عام وللعمالة 
ب�شكل خا�س احلق يف التمتع باحلقوق االأ�شا�شية 
فقد  املنطلق  هذا  من  اأن��ه  واأ�شاف  واالإن�شانية. 
اأ�شدرت الدولة القانون االحتادي رقم 8 ل�شنة 
1980م ب�شاأن تنظيم عاقات العمل وتعدياته 
والقرارات ال�شادرة لتنفيذ اأحكامه متثل االإطار 
امل�شرع  اأن  اإىل  الفتا  العمال  حلماية  القانوين 
االإماراتي كفل حقوق كل من الن�شاء واالأحداث 
كل  كيان  على  احلفاظ  تكفل  بقوانن  ونظمها 
يف  طرحها  مت  وم��ع��اي��ري  ���ش��واب��ط  �شمن  منهم 
م���واد �شمن ق��ان��ون ال��ع��م��ل االإم���ارات���ي رق���م 8 
امل�شا�س  ع��دم  اإىل  يهدف  وال��ذي   1980 ل�شنة 
ب��ح��ق��وق��ه��م ح��ي��ث ن��اق�����س امل�����ش��رع االإم����ارات����ي يف 
قوانينه اآلية ا�شتخدامهم وحظرعمل االأحداث 
املراأة  حقوق  و�شمن  ع�شرة  اخلام�شة  �شن  دون 
وذلك بحظر عملها يف االأعمال اخلطرة والتي 
ال تتنا�شب مع كيانها كامراأة وكذلك حفظ لها 

احلق يف اإجازة الو�شع و�شاعات الر�شاعة.

�شمن مبادرة قوافل اليوم الوطني البيت متوحد :

اإقبال جماهريي كبري على فعاليات القرية الرتاثية بالرم�ص

الداخلية حتتفل باليوم العاملي حلقوق الإن�صان 
مناق�سة رقم »2013/110«

تدعو دائرة ال�شوؤون البلدية - بلدية مدينة العن املقاولن امل�شجلن يف دولة االمارات واملرخ�شن يف البلدية وامل�شنفن يف جمال )اعمال الطرق( 
لتقدمي عرو�شهم مل�شروع :

وفقا لل�شروط التالية: 
1- بالن�شبة للمقاولن العاملن باإمارة ابوظبي يف اعمال الطرق اما بالن�شبة للمقاولن العاملن يف كافة االمارات االخرى وامل�شجلن واملرخ�شن 
بها وغري امل�شنفن يف امارة ابوظبي ي�شرتط ان تتوفر فيهم الكفاءة طبقا لل�شروط واالحكام املنظمة مع تقدمي �شابقة االعمال مل�شاريع م�شابهة 

على ان تكون الرخ�س التجارية �شارية املفعول .
2-يبقى العطاء �شاري املفعول وال يجوز الرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )150( مائة وخم�شن يوما .

3- على من يود اال�شرتاك من املقاولن مراجعة ادارة املناق�شات والعقود واحل�شول على القر�س املدمج )pdf( بالطابق االول غرفة رقم 135 مببنى 
البلدية الرئي�شي للح�شول على وثائق املناق�شة مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره )2000( درهم )فقط الفي درهم الغري( .

4- يقدم مع العطاء �شمان بنكي ابتدائي بقيمة 1.000.000 درهم )فقط مليون درهم الغري( �شاحلة ملدة )150( مائة وخم�شن يوما من تاريخ 
تقدمي العطاء. علما بان ال�شيكات ال تقبل ولو كانت م�شدقة. ت�شلم ا�شل الكفالة ل�شكرتري جلنة فتح املظاريف عند ت�شليم العطاء.

5-تو�شع وثائق املناق�شة يف ثاثة مظاريف منف�شلة وخمتومة بال�شمع االحمر  - املظروف االول يحتوي على كفالة تاأمن العطاء اال�شلية مع 
�شورة - املظروف الثاين يحتوي على العر�س الفني )ا�شل و�شورة( - املظروف الثالث يحتوي على العر�س املايل )ا�شل و�شورة( وت�شلم اىل �شكرتري 

جلنة فتح املظاريف.
6- تخ�شع هذه املناق�شة لل�شروط العامة للعقد يف جمال مقاوالت االأعمال املدنية ال�شادرة بقرار املجل�س التنفيذي برقم )1( بتاريخ 2007/1/3.

7-ي�شرتط على املتقدمن بالعطاءات والغري م�شجلن االلتزام بالت�شجيل يف �شجل بلدية مدينة العن قبل موعد فتح املظاريف با�شبوع حيث انه 
�شيتم ا�شتبعاد العطاءات املقدمة للمن�شاآت الغري م�شجلة وارجاعها اليها .

8- تخ�شع هذه املناق�شات لقانون املناق�شات واملزايدات وامل�شتودعات رقم )6( لعام 2008.
9- يرجى اح�شار �شورة عن الرخ�شة التجارية و�شهادة ت�شنيف املقاول.

10-يعتر هذا االعان جزءاً مكمًا مل�شتندات املناق�شة .
11- لا�شتف�شار االت�شال برقم 04-7127064 - 03-7127128

12- على مندوبي املتناق�شن الراغبن يف ح�شور جلنة فتح املظاريف االلتزام بال�شروط الواردة يف وثائق املناق�شة .
http://am.abudhabi.ae : لاطاع على املزيد من املناق�شات اجلديدة يرجى التف�شل بزيارة املوقع االلكرتوين للدائرة

مدير عام بلدية مدينة العني 

مل�شروع : الطرق الداخلية مبناطق متفرقة بالعن املرحلة 19 العقد 3
اخر موعد لتقدمي العرو�س رقم املناق�شة 

موعد فتح املظاريف
يف متام ال�شاعة الثالثة من يوم االحد املوافق 2013/1102014/1/26

يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحاً من يوم االثنن املوافق 2014/1/27
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اأخبـار الإمـارات

••  دبي-وام 

حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 

حاكم  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي 
جمل�س  اج����ت����م����اع  ل������اإع������ام  دب�������ي 
مراجعة  مت��ت  ح��ي��ث  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
ال�شرتاتيجية  ال��ع��ري�����ش��ة  اخل��ط��وط 
مت  وم��ا  املقبلة  املرحلة  خ��ال  العمل 
حت��ق��ي��ق��ه م���ن اإجن������ازات خ���ال العام 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  و���ش��م��ن  امل��ا���ش��ي 
التي ت�شملها املوؤ�ش�شة ومدى متا�شيها 
و�شدد   .2021 االإم�����ارات  روؤي����ة  م��ع 
�شموه خال االجتماع على امل�شوؤولية 
يف  االإع��ام  عاتق  على  امللقاة  الكبرية 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��اأك��ي��د  ���ش��وء 

نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
دور  اأهمية  على  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
االإع��������ام ك�����ش��ري��ك م���ه���م وحم�����وري 
االجنازات  ر�شد  يف  ال�شيما  للحكومة 
واإبرازها كو�شيلة للتحفيز والت�شجيع 
وحتديد موا�شع الهفوات التي حتتاج 
ونوه  والتطوير.  للتعديل  تدخل  اإىل 
جمل�س  رئي�س  دب��ي  حاكم  نائب  �شمو 
ب�شرورة  لاإعام  دبي  موؤ�ش�شة  اإدارة 
ال�شابة  ال���ك���وادر  ب��ت��دري��ب  االه��ت��م��ام 
واإت���اح���ة امل��ج��ال رح��ب��ا اأم����ام املبدعن 
كل  الكامنة  طاقاتهم  الإط��اق  منهم 
ت��خ�����ش�����ش��ه ورف�����د خمتلف  يف جم����ال 
املوؤ�ش�شة  يف  والتخ�ش�شات  القطاعات 
بالكوادر املواطنة املوؤهلة والتي متتلك 

ال�شرورية لبدء طريقها يف  املقومات 
املوؤ�ش�شة  مب�شاعدة  االإعامي  احلقل 
يف  الكامل  التزامها  �شموه  اأك��د  التي 
فيها  العاملن  م��واه��ب  �شقل  اجت���اه 
املهنية  ح��رف��ي��ت��ه��م  م�����ش��ت��وى  وت��ع��زي��ز 
ال�شباب  اأجيال  الدمج بن  من خال 
يعزز  مب����ا  امل���خ�������ش���رم���ة  واخل���������رات 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل وي��ع��ظ��م م���ن قدرة 
مواكبة  على  اأفرعها  بكافة  املوؤ�ش�شة 
والروؤية  دبي  الإم��ارة  ال�شريع  التطور 
ال��ط��م��وح��ة ل��دول��ة االإم������ارات. واطلع 
�شموه خال االجتماع - الذي ح�شره 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ق��م��زي  �شامي 
دبي  ملوؤ�ش�شة  املنتدب  والع�شو  االإدارة 
املجل�س  اأع�������ش���اء  وج��م��ي��ع  ل����اإع����ام 
وخطوات  ال��ع��م��ل  جم���ري���ات  ع��ل��ى   -

خال  تطبيقها  مت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
ال�����ش��ه��ور امل��ا���ش��ي��ة وم����ا اأث���م���رت���ه من 
نتائج يف اجتاه تعزيز االأداء االإعامي 
واالرت����ق����اء ب��امل��ن��ت��ج ال����ذي ت��ق��دم��ه يف 
���ش��ت��ى ����ش���وره وق���وال���ب���ه مب���ا ي�شمن 
احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة التي 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة  حققتها 
املحلي واالأقليمي ويوؤكد قدرتها على 
تقدمي حمتوى راق يناف�س ما تقدمه 

نظرياتها العاملية.
واقرتاحات  اأفكار  اإىل  �شموه  وا�شتمع 
عن  واأع����رب  االإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء 
ترحيبه بكل اإ�شهام من �شاأنه دعم قدرة 
بر�شالتها  اال���ش��ط��اع  على  املوؤ�ش�شة 
االإعامية على الوجه االأكمل موؤكدا 
اقرتاح  الأي  مفتوح  ال��ب��اب  اأن  �شموه 

�شبيل تعزيز م�شتويات  ذي جدوى يف 
اأذرعها  بكافة  للموؤ�ش�شة  الكلي  االأداء 
واالإذاعية  والتلفزيونية  ال�شحافية 
ن��اح��ي��ة تقدمي  اأه���داف���ه���ا يف  وي���دع���م 
حمتوى هادف يت�شم باالإبداع ويواكب 
احلراك التنموي ال�شريع الذي طالت 
اآثاره االإيجابية خمتلف جنبات احلياة 

يف دولة االإمارات.
امل�شاقات  االج����ت����م����اع  وا����ش���ت���ع���ر����س 
املوؤ�ش�شة  العمل يف  ملنظومة  االأ�شا�شية 
خال الفرتة املقبلة يف �شوء ما حتقق 
اإىل االآن وم��ا مت ر�شده  من اجن���ازات 
والتحديث  ال���ت���ط���وي���ر  م����واق����ع  م����ن 
الازمة �شواء على م�شتوى التجهيزات 
التقنية اأو على �شعيد املتطلبات املهنية 
وكذلك الكادر الب�شري الازم يف �شوء 

ا�شرتاتيجية العمل التي تراعي اأرقى 
املعايري االحرتافية العاملية.

قد  ل��اإع��ام  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأن  ي��ذك��ر 

املهمة  اجل��وائ��ز  م��ن  العديد  ح�شدت 
وكان اآخر تلك القائمة يف �شهر نوفمر 
املا�شي حيث فازت بجائزة برودكا�شت 

برو لل�شرق االأو�شط كاأف�شل موؤ�ش�شة 
بعد   2013 للعام  حكومية  اإعامية 
مناف�شة قوية مع اأهم موؤ�ش�شات البث 

••  ال�سارقة-وام:

�شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
�شباح  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي 
ام�س باجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة 
امل�شوؤولية  ال��ث��اين  ال�����ش��ارق��ة  م��وؤمت��ر 
دعم  يف  اخل��ا���س  للقطاع  االجتماعية 
دائرة  تنظمه  ال���ذي  الب�شرية  امل����وارد 
برعاية  ال�����ش��ارق��ة  يف  الب�شرية  امل����وارد 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م���ن  ك��رمي��ة 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
و ي�شتمر املوؤمتر ملدة يومن مب�شاركة 
تنمية  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ا  م��ت��ح��دث��ا   32

وتطوير الكوادر الب�شرية.
وياأتي املوؤمتر لي�شتكمل ما مت حتقيقه 
يف املوؤمتر االأول وتنبع اأهمية املوؤمتر يف 
الرتكيز على القطاع اخلا�س ودوره يف 
املحلية  الب�شرية  والكوادر  االأطر  دعم 
مبا ي�شاهم يف تفعيل دوره االجتماعي 
عجلة  حت��ري��ك  يف  م�شاهمته  وزي�����ادة 
نقطة  ي�شكل  االقت�شادية مبا  التنمية 
ان��ط��اق ن��ح��و ت��اأط��ري وت��و���ش��ي��ع اآف���اق 

التعاون بن القطاعن العام واخلا�س 
يف جم�����االت ت��ن��م��ي��ة وت�����ش��غ��ي��ل امل�����وارد 
وتاأهيل  البطالة  من  واحل��د  الب�شرية 

وتطوير االأطر االأكادميية املحلية.
ك��ل م��ن معايل  امل���وؤمت���ر  اف��ت��ت��اح  �شهد 
الرتبية  وزي�������ر  ال���ق���ط���ام���ي  ح���م���ي���د 
وال��ت��ع��ل��ي��م و ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د را���ش��د بن 
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال��وزارة  دميا�س وكيل 
العمل يف وزارة العمل و�شعادة عبد اهلل 
الثقافة  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  حممد 
واالإعام والدكتور عبداهلل ال�شويجي 
للتعليم  ال�������ش���ارق���ة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
وال�شيخ عبداهلل حممد خالد القا�شمي 
مدير مكتب هيئة ال�شوؤون االإ�شامية 
واالأوقاف بال�شارقة وال�شيخ حممد بن 
برنامج  جلنة  رئي�س  القا�شمي  �شقر 
خ�شومات ملوظفي حكومة االإمارة وفر 
ع��ام غرفة  م��دي��ر  امل��ح��م��ودي  وح�شن 
جت����ارة وج���م���ال اجل�����ش��م��ي م��دي��ر عام 
امل�شرفية  للدرا�شات  االإم���ارات  معهد 
اأمن  ال��ف��ردان  نا�شر  اأحمد  و  واملالية 
وعدد  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  عام 
امل�شوؤولن واالإداري��ن وح�شد من  من 

االأكادميين واملهتمن.
ك��م��ا اف��ت��ت��ح �شمو ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شامل 
وا�شتمع  للموؤمتر  امل�شاحب  املعر�س 
�شموه من القائمن على املعر�س عن 
مبادرات الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية 
العامة واخلا�شة يف جمال دعم املوارد 

الب�شرية الوطنية.
فيلم  ع��ر���س  االف��ت��ت��اح  حفل  وت�شمن 
ت�شجيلي حول املوؤمتر و املميزات التي 
املحلية  الوطنية  ال��ك��وادر  بها  تتمتع 
وا�شتثمار طاقاتها يف  تاأهيلها  واأهمية 

القطاعات االقت�شادية املختلفة.
واأل��ق��ى ���ش��ع��ادة ط���ارق ب��ن خ���ادم رئي�س 
بال�شارقة كلمة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  ان  فيها  ق��ال 
املتحدة �شعت منذ اإع��ان االحت��اد اإىل 
طاقاتهم  وا���ش��ت��ث��م��ار  اأب��ن��ائ��ه��ا  مت��ك��ن 
اخلاقة يف عملية البناء التي �شهدتها 
مب���ا ي�����ش��م��ن م�����ش��ارك��ة حم���وري���ة لهم 
يف  وامل�شاهمة  التنمية  عجلة  دف��ع  يف 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  رف��ع 
اإىل م�شاف الدول املتقدمة يف العامل 

اأف�شل  ل��ه��م  ق��دم��ت  ذل����ك  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
الفر�س يف التعليم والتدريب والعمل 
االأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  ع��ر 
وامل��ه��ن��ي��ة ح��ت��ى ���ش��رن��ا ال���ي���وم نفتخر 
ب���ام���ت���اك ث������روة ك���ب���رية م����ن االأط�����ر 
االأكادميية والكوادر الب�شرية الوطنية 
على اأعلى م�شتويات التاأهيل والكفاءة. 
واأ���ش��ار اب��ن خ��ادم اىل ان��ه ما ك��ان ذلك 
الر�شيدة  قيادتنا  روؤى  ل��وال  ليتحقق 
مكانة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال���ت���ي حت���ر����س 
وتكري�س  وتنميته  الب�شري  العن�شر 
اجل���ه���ود يف ���ش��ب��ي��ل اإدم������اج راأ������س املال 
الوطني  العمل  منظومة  يف  الب�شري 
وخ���ري دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك ه���و الرعاية 
موؤمترنا  ب��ه��ا  يحظى  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة 
من قبل ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
الذي اأوىل الكوادر الوطنية كل رعاية 
واهتمام واأعطى توجيهاته ببناء اأعظم 
ال�شروح العلمية يف االإمارة ومن بينها 
جامعة  حتوي  التي  اجلامعية  املدينة 
ال�����ش��ارق��ة واجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة التي 

وغ��ريه��ا من  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ت�شت�شيف 
من  تقدمه  مب��ا  نفخر  التي  ال�شروح 

علم ومعرفة الأبناء هذا الوطن.
ليكمل م�شرية  ج��اء  امل��وؤمت��ر  ان  واأك���د 
ما اأجنزه املوؤمتر االأول حاما عنوان 
امل�شوؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�س 
الوطنية  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������وارد  دع����م  يف 
ان��ط��اق��ا م��ن اأه��م��ي��ة ال����دور الوطني 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  امل��ن��وط مب��وؤ���ش�����ش��ات 
االجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ت��ع��ت��ر  ال��ت��ي 
ج����زءا ال ي��ت��ج��زاأ م���ن ع��م��ل��ه��ا ودوره����ا 
التنموي واإن هذا الدور يتعزز مبقدار 
ما تقدمه املوؤ�ش�شات من دعم وم�شاندة 
للمجتمع وع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س يف 
البطالة  م�شكلة  م��ن  التقليل  جم��ال 
ول��ذل��ك ف��اإن��ن��ا ن��ه��دف م��ن خ��ال هذا 
اجلهود  وم�شاندة  تدعيم  اإىل  املوؤمتر 
القطاعن  ك���ا  ق��ب��ل  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة 
ح�شور  تعزيز  يف  واخل��ا���س  احلكومي 
الكوادر الب�شرية الوطنية يف منظومة 
ال��ع��م��ل االق��ت�����ش��ادي وت��ف��ع��ي��ل دوره����ا 

البناء والتنموي.
القطامي  ح��م��ي��د  م���ع���ايل  األ���ق���ى  ك��م��ا 

وزير الرتبية والتعليم كلمة املتحدث 
الر�شمي يف املوؤمتر ثمن فيها باأهمية 
الثانية يف  للمرة  يعقد  ال��ذي  املوؤمتر 
اإمارة ال�شارقة موؤكدا على اأهمية ربط 
التخ�ش�شات االأكادميية ب�شوق العمل 
العن�شر  يف  اال�شتثمار  �شرورة  وعلى 

احلقيقة  ال���رثوة  اأن���ه  حيث  الب�شري 
جاهدة  ���ش��ع��ت  ال���دول���ة  واأن  ل��ل��وط��ن 
خال  م��ن  التنمية  �شيا�شات  دع��م  يف 
ال�شيا�شات واملمار�شات  تبنيها الأف�شل 

يف دعم العن�شر الب�شري.
وزارة  جهود  اإىل  القطامي  اأ�شار  كما 

الكوادر  تاأهيل  يف  والتعليم  الرتبية 
واإعدادها  اأكادمييا  الوطنية  الب�شرية 
الكفاءة  عالية من  درج��ة  لتكون على 
العمل  �شوق  دخ��ول  اإىل  توؤهلها  التي 
ب��ث��ق��ة وحت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح ال�����ذي ترنو 

اإليه.

•• دبي -وام: 

ب����رج العرب  ب��ف��ن��دق  ان��ط��ل��ق��ت ام�������س 
بدبي فعاليات موؤمتر احلكومة واملدن 
يومن  مل���دة  ي�شتمر  وال�����ذي  ال��ذك��ي��ة 
وتنظمه �شركة داتاماتك�س وي�شتعر�س 
اأحدث مامت التو�شل اإليه من درا�شات 

ميدانية واأوراق عمل يف هذا املجال.
ي�شارك يف املوؤمتر نخبة من املتحدثن 
على  والعاملين  االإقليمين  واخل��راء 
ا�شرتاتيجيات  ومتغريات  واق��ع  �شوء 
املتطور  ال���ذك���ي  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��ح��ول 
البنية  يف  م��ب��ت��ك��رة  م��ع��اي��ري  واإع�������داد 
الذكية  وامل�����دن  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
والتطبيقات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ع  ت��ت��واف��ق 
الذي  املوؤمتر  اإنعقاد  وياأتي  املتطورة. 
واملجل�س  ات�������ش���االت  م���ن  ك���ل  ي���رع���اه 
اإطار  يف  قطر  بدولة  للتعليم  االأع��ل��ى 
اأح����دث مم��ار���ش��ات احلكومة  م��واك��ب��ة 
الذكية اإقليميا وعامليا وا�شرتاتيجيات 

الذكية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة  ت���ط���وي���ر 
الذكية.  ل��ل��م��دن  ال��ت��ق��ن��ي��ة  واحل���ل���ول 
ال�شيد  اأع���رب  االفتتاحية  كلمته  ويف 
داتاماتك�س  ع��ام  مدير  الكمايل  علي 
اخلراء  م��ن  باحل�شور  ترحيبه  ع��ن 
واملوؤ�ش�شات امل�شاركة وتطرق يف كلمته 
م�شريا   .. امل���وؤمت���ر  واأه������داف  ل���روؤي���ة 
للمدراء  فر�شة  يعد  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل 
احلكومية  وال��ق��ي��ادات  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن 
وقطاعات االأعمال ال�شتعرا�س مناذج 
املوؤ�ش�شي  ال��ت��ح��ول  اإدارة  يف  م��ب��ت��ك��رة 
الذكي واال�شتفادة من اأف�شل اخلرات 

وممار�شات احلكومة الذكية العاملية.
اأي�شا  فر�شة  يعد  املوؤمتر  اأن  واأ�شاف 
ا�شرتاتيجيات  للتباحث حول �شياغة 
الذكية  وامل������دن  احل���ك���وم���ة  خ���دم���ات 
التي  املتطورة  التقنيات  مع  بالتوافق 
ملعايري  ال��ت��ح��ول  ن��ح��و  تطبيقها  ي��ت��م 
للحكومة  التحتية  البنية  يف  مبتكرة 
اجلل�شة  ب��داي��ة  ويف  ال��ذك��ي��ة.  وامل����دن 

االأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  االأوىل 
املدير  الق�شابي  ع��ادل  ال�شيد  حت��دث 
العامليه  ت�����ش��اف��ر  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
من  التحول  رحلة  ع��ن  لا�شت�شارات 
منظومة  اإىل  االإلكرتونية  احلكومة 
جتربة  م�شتعر�شا  الذكية  احلكومة 
يف  ال��رائ��دة  اجلنوبية  ك��وري��ا  حكومة 
الذكية  احل���ك���وم���ة  خ����دم����ات  جم�����ال 
احلكومي  ال��ت��ح��ول  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
تكنولوجيا  التغيريات يف قطاع  واأه��م 

املعلومات واالت�شاالت.
التحديات  ع��ن  الق�شابي  حت��دث  كما 
احلكومة  اأنظمة  تطبيق  تواجه  التي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت���ط���وي���ر  ال���ذك���ي���ة 
واآليات  الذكية  للحكومة  احلكومية 
تطوير وم�شاركة اخلدمات عر اأنظمة 
احلكومة الذكية واالت�شال احلكومي 
القرار  و�شنع  البيانات  م�شاركة  عر 
ط��ري��ق احلكومة  خ���ارط���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
الناجحة وج��ودة اخلدمات يف  الذكية 

ع�شر احلكومة الذكية. ثم ا�شتعر�س 
احلكومية  ال��ب��ي��ان��ات  ن��ظ��م  الق�شابي 
املواطنن  اإ����ش���راك  واآل���ي���ات  ال��ك��ب��رية 
واأه����م من����اذج ال��ب��ي��ان��ات امل��ف��ت��وح��ة ثم 
حتدث ال�شيد �شاحب زاده حيدر خان 
يف  العمودية  ال�شناعات  حلول  مدير 
واأهم  الرقمية  ال��ث��ورة  ع��ن  ات�����ش��االت 
حت���والت احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.
وع����ن ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال���ت���ح���ول اإىل 
احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة ع��ن ط��ري��ق اإع����ادة 
االإلكرتونية  احلكومة  اأنظمة  هيكلة 
حت���دث ال��دك��ت��ور ع��ث��م��ان ظ��ف��ر املدير 
و�شمال  االأو����ش���ط  لل�شرق  التنفيذي 
اإفريقيا اإينيت عن ا�شرتاتيجيات تنفيذ 
االإلكرتونية  احل��ك��وم��ة  م��ن  ال��ت��ح��ول 
التقليدية اإىل منوذج احلكومة الذكية 
واأهم املبادئ الرئي�شية وعوامل جناح 
االإدارة  وتطبيقات  الذكية  احلكومة 
ال�����ش��ف��اف��ي��ة وحتقيق  احل��دي��ث��ة ودع����م 

حوكمة احلكومة الذكية.
ث��م ا���ش��ت��ع��ر���س ج����ودة ت��ط��وي��ر البنية 
االأداء  ح���وك���م���ة  وحت���ق���ي���ق  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
والنتائج  االأداء  ت��ق��ي��ي��م  واأن����ظ����م����ة 
الهيكل  ال���ن���ج���اح  حت��ق��ي��ق  وع����وام����ل 
احلكومة  ع��م��ل  واإط�������ار  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
ت�شميم  ومن���اذج  العمل  اإط���ار  الذكية 

الهيكل التنظيمي.
اأحمد  ويف ورقة عمل قدمها الدكتور 
تهلك رئي�س جمل�س اإدارة ليفن بريت 
ا�شرتاتيجيات  ت��ن��اول  ل��ا���ش��ت�����ش��ارات 
ال��ذك��ي��ة عن  اإىل احل��ك��وم��ة  ال��ت��ح��ول 
احلكومة  اأنظمة  هيكلة  اإع��ادة  طريق 
اإ�شرتاتيجيات  واأه������م  االإل����ك����رتوين 
املوؤ�ش�شية  احل���وك���م���ة  ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر 
احلوكمة  ون���ظ���م  ال���ت���غ���ي���ري  واإدارة 
الذكية  احلكومة  ع�شر  يف  املوؤ�ش�شية 
احلكومة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ا���ش��ت��ع��ر���س  ث���م 
احلكومة  اإ�����ش����راك  وج���ه���ود  ال���ذك���ي���ة 
اعتماد  م��ع��اي��ري  واأه������م  وامل���واط���ن���ن 

احلكومة  موؤ�ش�شات  يف  املعرفة  اإدارة 
الوظيفي يف نظم  والتو�شيف  الذكية 
االأداء  تقييم  ونظم  الذكية  احلكومة 
الذكية  احلكومة  متطلبات  وحتقيق 
التناف�شية  حت��ق��ي��ق  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

العاملية يف ع�شر احلكومة الذكية.
ثم حتدث ال�شيد جورج يعقوب م�شوؤول 
اأبوظبي  �شحة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
الذكية  احلكومة  ا�شرتاتيجيات  ع��ن 

الب�شري  امل��ال  راأ���س  وتطوير  اإدارة  يف 
ودور االإدارة احلديثة يف دعم منظومة 
املوارد  واإدارة  تطوير  ومعاير  القيادة 
الب�شرية واأدوار قيادة املعرفة ومنوذج 
املوؤ�ش�شي  واالإب��داع  املوؤ�ش�شي  التطوير 

يف ع�شر احلكومة الذكية.
ويف اجلل�شة اخلتامية لفعاليات لليوم 
االأول حتدث الدكتور ها�شم الرفاعي 
املن�شوري م�شت�شار جمموعة االإمارات 

عن  ال��ذك��ي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة  للحكومة 
احلكومة  جم��ال  يف  املمار�شات  اأف�شل 
وامل����دن ال��ذك��ي��ة وروؤي����ة ال��ت��ح��ول نحو 
اجل���ي���ل ال�����ق�����ادم م����ن ح���وك���م���ة امل����دن 
الذكية. يذكر اأن املوؤمتر ي�شهد تغطية 
اإعامية وا�شعة حيث يحظى بتجاوب 
على  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  الكثري 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م�شتوى 

اخلليج العربية . 

•• اأبوظبي-وام:

الثانية  بالدورة  امل�شاركة  الفرق  الداخلية  وزارة  كرمت 
قطاع  م�شتوى  على  للتميز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ج��ائ��زة  ل��� 
يف  امل�شاندة..وذلك  واخلدمات  للموارد  امل�شاعد  الوكيل 
قاعة املحا�شرات يف مقر وزارة الداخلية. واألقى اللواء 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اخلييلي  ح���ارب  خليفة  ال��رك��ن 
خالها  اأكد  كلمة  امل�شاندة  واخلدمات  للموارد  امل�شاعد 
ال�شرطية  القيادة  ا�شتجابة لتوجيهات  التكرمي جاء  اأن 
تقديرا للجهود الكبرية واملتميزة التي بذلها املكرمون 
ال���وزارة. وحث  م�شتوى  على  امل�شاركة  ملفات  اإع��داد  يف 

الفريق  ب��روح  والعمل  اجل��ه��ود  م�شاعفة  على  اجلميع 
ال���ذي حتقق  ي��ك��ون ه��ذا التميز واالإجن����از  ال��واح��د واأن 
تعزيزا  مماثلة  اإجن����ازات  لتحقيق  لهم  ج��دي��دا  ح��اف��زا 
الداخلية  وزارة  تبواأته  ال��ذي  املرموق  واملوقع  للمكانة 
ال�شهادات  اخلييلي  اللواء  و�شلم  جماالتها.  خمتلف  يف 
االأداء  تقييم  ا���ش��ت��م��ارات  اإجن����از  امل��ت��م��ي��زة يف  ل��ل��ق��ي��ادات 
بجائزة  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق  وك���رم   2012 ل��ع��ام  ال�شنوي 
للموارد  امل�شاعد  الوكيل  قطاع  يف  الداخلية  وزي��ر  �شمو 
العامون  امل��دي��رون  احلفل  ح�شر  امل�شاندة.  واخل��دم��ات 
امل�شاركة  ال��ف��رق  واأع�����ش��اء  وروؤ����ش���اء  االإدارات  وم��دي��رو 

باجلائزة وعدد من ال�شباط يف وزارة الداخلية. 

••  دبي-وام:

ب��اإدارة امل��وارد املالية بالتعاون  نظمت وزارة العمل ممثلة 
مع هيئة الهال االأحمر حملة جلمع الترعات العينية 
مواجهة  يف  وم�شاعدتهم  �شوريا  اطفال  معاناة  لتخفيف 
وتوفري  يعي�شونها  ال��ت��ي  ال�شعبة  االن�شانية  ال��ظ��روف 
االحتياجات االأ�شا�شية لهم. تاأتي هذه املبادرة التي حملت 
اأطفال �شوريا انطاقا من  اإىل  اأه��ل االإم��ارات  �شعار من 
اإميان الوزارة مب�شوؤوليتها املجتمعية نحو دعم املبادرات 
االإن�شانية التي تعنى بتعزيز التاحم والتكافل املجتمعي 
النعيمي  �شقر  حممد  وق��ام  العربي.  الوطن  اأبناء  جتاه 

الترعات  بت�شليم  ال���وزارة  يف  املالية  امل���وارد  اإدارة  مدير 
العينية اىل حممد عبداهلل الزرعوين مدير هيئة الهال 
الوزارة  بديوان  موؤخرا  نظم  حفل  خ��ال  بدبي  االأحمر 
الداعمة  ال��ه��ي��ئ��ة جل��ه��وده��ا  ت��ك��رمي  ب��دب��ي ومت خ��ال��ه 
دعم  وكذلك  واملجتمعية  االإن�شانية  وامل��ب��ادرات  للرامج 
���ش��وري��ا. و�شملت  اأط��ف��ال  امل�����ش��اري��ع ل�شالح  م��ن  ال��ع��دي��د 
20 ���ش��ن��دوق��ا اح��ت��وت ع��ل��ى م��اب�����س �شتوية  ال��ت��رع��ات 
التي  العينية  الترعات  من  وغريها  واأحذية  وبطانيات 
ا�شتمرت  التي  ال��وزارة خال احلملة  بها موظفو  �شاهم 
احلفل  خ��ال  األقاها  كلمة  النعيمي يف  واأك��د  �شهر.  مل��دة 
حر�س الوزارة على تنظيم مثل هذه املبادرات االإن�شانية 

نفو�س  يف  وغر�شها  املجتمعية  م�شوؤوليتها  ترتجم  التي 
اأج���ل دع��م احل���االت االإن�شانية ال��ت��ي متر  امل��وظ��ف��ن م��ن 
بظروف قا�شية وتوفري ما ميكن توفريه من احتياجات 
ب�شيطة لها. وقال ان املبادرة القت اإقباال وا�شعا من قبل 
اأك��دوا على ا�شتمرارية مثل هذه  موظفي ال��وزارة الذين 
املبادرات التي تدخل البهجة وال�شرور يف نفو�س االطفال 

و تخفيف معاناتهم ور�شم الب�شمة على �شفاههم.
وتخلل احلفل عر�س فيلم عن املبادرة واأهدافها ونتائجها 
كما مت عر�س فيلم عن اأهم ن�شاطات هيئة الهال االأحمر 
ال�شدقة  ف�شل  وكذلك  واالإن�شانية  اخلريية  ومبادراتها 

يف الدين االإ�شامي.

وزارة العمل تنظم حملة جلمع تربعات عينية لأطفال �صورياتكرمي الفرق امل�صاركة بـجائزة وزير الداخلية للتميز 

مكتوم بن حممد يحث على مزيد من التطوير الإعالمي ملواكبة احلراك التنموي ال�صريع يف الدولة 

عبداهلل بن �صامل القا�صمي يفتتح موؤمتر ال�صارقة الثاين للموارد الب�صرية

اإنطالق فعاليات موؤمتر احلكومة واملدن الذكية يف دبي 
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوان لت�شليح االجهزة االلكرتونية
 رخ�شة رقم:CN 1015762 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

االجهزة  لتجارة  االخ�شر  الت�شجيل/املالك:�س.املربع  وك��ي��ل  ت��ق��دم  ع��ن  التجارية  ال��ع��ام��ات  ادارة  تعلن 
  AIR STONE:الكهربائية طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:183273       بتاريخ:2012/12/11 م
با�ش��م:�س.املربع االخ�شر لتجارة االجهزة الكهربائية

وعنوانه:�س.ب: 36839 ، ال�شارقة ، االمارات العربية املتحدة 
برادات  وكهرباء  غاز  هواء طباخات  مكيفات  بالفئة:11 ثاجات  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 

ماء .
و�شف العامة:العامة باللون اال�شود مكونه من كلمتن AIR STONE باال�شافة اىل خطن ا�شفل 

الكلمتن باللون اال�شود باال�شافة اىل �شعله باللون اال�شود على جهة الي�شار .  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  دي�سمرب 2013 العدد 10968

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت امل�����دع�����وة/رح�����م�����ه 
ان�����ي�����������س راج������������ح ج��������ران 
ال�������ش���ع���دي- ميني  ن���ا����ش���ر 
اجل��ن�����ش��ي��ة    ج����واز �شفرها 
  )04195428( رق������م 
���ش��ادر م��ن دب���ي م��ن يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

   050/5755785

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت امل�������دع�������وة/ ن������وره  
ان�����ي�����������س راج������������ح ج��������ران 
ال�������ش���ع���دي- ميني  ن���ا����ش���ر 
اجل��ن�����ش��ي��ة    ج����واز �شفرها 
 )04195431( رق������م 
�شادر من دب��ي   من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

   050/5755785

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت امل��������دع��������وة/ ن����وف  
ان�����ي�����������س راج������������ح ج��������ران 
ال�������ش���ع���دي- ميني  ن���ا����ش���ر 
اجل��ن�����ش��ي��ة    ج����واز �شفرها 
 )04195432( رق������م 
�شادر من دب��ي   من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

   050/5755785

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل������دع������و/حم������م������ود 
ع�������ب�������دال�������رح�������م�������ن ع����ل����ي 
فل�شطيني  احل�����م�����اي�����ده- 
اجلن�شية -جواز �شفره رقم 
)2734577(  من يجده 
بال�شفارة  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 

الفل�شطينية لدى الدولة.



اخلميس  -  12  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10968
Thursday   12   December   2013  -  Issue No   10968

11

حوادث  و ق�ضايا

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز

�شاهد ال�شاب �شخ�شا جمهوال برفقة خطيبته 
وه���و مم�����ش��ك ب��ي��ده��ا وي�����ش��ريان ب�����ش��ع��ادة على 
اخلطيب  اأع�شاب  ث��ارت  االإ�شكندرية  كورني�س 
ظهر  يف  ليغر�شها  امل��ط��واة   ي�شتخرج  ف��اأ���ش��رع 
والفتاة  دمائه  يف  يتخبط  �شقط  ال��ذي  ال�شاب 
ت�شرخ يف خطيبها يا جمنون اإنه �شقيقي الذي 
االأحداث  وتبداأ  لزيارتي  جاء  عنه  اأحدثك  مل 
وتقدم  ف��ت��اة  على  ال�شباب  اأح���د  ت��ع��رف  عندما 
خلطبتها كانت الفتاة تعي�س يف �شقة مبفردها 
بخطيبتها  يرتبط  اأن  قبل  �شراحة  له  وقالت 
ا�شمي احلقيقي  لي�س  به  تعرفني  الذي  اأ�شمي 
اأن  اأك��رث من هذا وال تطلب مني  فا ت�شاألني 
اأخرك عن اأي �شيء يتعلق باأ�شرتي اأو ب�شخ�شي 
اإىل اأن اأ�شارحك اأنا بكل �شيء ذات يوم اإذا كنت 
توافق على هذا فاأها بك واإذا مل توافق فكل 

منا يف طريقه.
القبول  �شوى  الذي يحبها  ومل يجد خطيبها 
ب�����ش��روط��ه��ا ل��ك��ن ال�����ش��ك��وك ظ��ل��ت ت���ط���ارده يف 

�شحوه ومنامه تخيل اأنها تخفي �شيئا خطريا 
عنه �شيئا ما يتعلق بها �شخ�شيا.

الذي  املوعد  اق��رتب  كلما  ال�شاب  ك��رثت هموم 
حدداه لعقد القران والزفاف وحا�شرته ظنونه 
فجاأة  خطيبته  اإىل  ي��ذه��ب  اأن  ف��ق��رر  القاتلة 
اأن يخرها بقدومه وم�شي يف خطوات  ودون 
تلك  عن  اأهله  من  �شمعه  ما  ي�شتعيد  متثاقلة 
الفتاة البيت ال يعرف اأ�شلها وال ف�شلها كيف 
اأنتهت  هل  �شيئا  عنها  يعرف  ال  بفتاة  يرتبط 

الفتيات اجلميات فلم يجد اإال هذه  ؟؟
 كان ينوي اأن يطرق بابها فقط دون اأن يدخل 
فيها  يجل�شان  نزهة  يف  اخل��روج  منها  ويطلب 
ت�ش�ارحه  اأن  منها  ويطلب  البحر  �شاطئ  على 
تن�ش���اه  اأن  فعليها  واإال  حياتها  عن  �شيء  بكل 
ال�شعب  م��ن  �شيكون  ه���ذا  ك���ان  واإن  وين�شاها 

عليه.
ي��دق اجلر�س وجد  اأن  ب��اب ال�شقة وقبل  اأم��ام   
فيها ح�شرت  مكتوب  الباب  على  معلقة  ورق��ة 

ومل اأج��دك �شوف اأع��ود قبل الظهر الأراك لك 
حبي برغم كل ما حدث �شنحاول معا اأن نن�شى 

املا�شي.
على  ق���واه  ت�شعفه  ومل  ال��ورق��ة  اخلطيب  ق���راأ 
ال�شلم وهو  الوقوف وك��اد ي�شقط على درج��ات 
ل��ي��م�����ش��ي ع��ل��ى كورني�س  ال���ع���م���ارة  ي��ه��ب��ط م���ن 
بع�س  البحر  اإليه هواء  رد  االإ�شكندرية فرمبا 
ق���واه ول��ك��ن ك��ان ب��داخ��ل��ه ب��رك��ان م��ن الغ�شب 
خطيبته  �شاهد  تقريبا  ال�شاعة  ن�شف  وب��ع��د 
م�شكنها  اإىل  متجهة  ال��ب��ع��د  ع��ل��ى  م��ن  ق��ادم��ة 
وقبل اأن ت�شل اإىل مدخل العمارة التي ت�شكنها 
له ويف حلظات  بالن�شبة  �شاب جمهول  اأوقفها 
اأق��ب��ل��ت ال��ف��ت��اة ع��ل��ى ال�����ش��اب وه���ي تهلل فرحا 
اإىل  و�شل  حتى  معها  و���ش��ار  بيدها  اأم�شك  ث��م 
العمارة التي ت�شكن بها وعندما تقدمت الفتاة 
العمارة  ب��اب  م��ن  املجهول  ال�شاب  ه��ذا  ومعها 
اأ�شرع اخلطيب وا�شتل �شكينا واأغمدها يف ظهر 

ال�شاب الغريب.

اإنه اأخي
قالتها  اأخ��ي  لقد قتلت  الفتاة يف ذعر  �شرخت 
االإ�شعاف  ط��ال��ب��ة  وت�����ش��رخ  عليه  ت��رمت��ي  وه���ي 
يتابع  خطيبها  وق���ف  ح��ن  يف  ح��ي��ات��ه  الإن���ق���اذ 
نتائج جرميته وهو يف حالة ذهول ويكاد يكلم 
نف�شه ماذا فعلت ؟ يف امل�شت�شفى اجتهد االأطباء 
يف اإنقاذ االأخ وجنحوا يف ذلك وبعد اأن اأفاق من 
غيبوبته قال اأنا امل�شوؤول لقد كدت اأقتل نف�شي 
مل يكن االأخ امل�شاب يريد تدمري حياة �شقيقته 
وحاول اأن ينقذ خطيبها من تهمة ال�شروع يف 
القتل اإال اأن اخلطيب اعرتف باأنه اأراد قتله بعد 
اأن دمرته ال�شكوك والهواج�س اأنا الذي ا�شتحق 
العقاب مل اأكن اأعرف اأن خلطيبتي �شقيقا كان 
م�شجونا واأنها غريت ا�شمها حتى ال يطاردها 
ما�شي �شقيقها مل اأكن اأعرف كل هذا ويا ليتها 
باحلكم  املحكمة  واأن��ط��ق��ت  �شيء  ك��ل  يل  قالت 
االأ�شغال ال�شاقة املوؤقتة للخطيب لت�شع نهاية 

الأغرب ق�شية نظرتها املحاكم موؤخرا.

لقد �شاهد اأكرث من فرد املدعو كري�شتيان �شودروج وهو يتكلم مع 
نف�شه داخل ال�شيارة وهو ي�شبح بيديه ويناجي زوجته التي اأحبها 
مقعد  على  بجانبه  لي�شت  انها  ال��زوج��ة،  ه��ذه  اأي��ن  ولكن  بجنون 

اأن  بعد  ال�شيارة  حقيبة  داخ��ل  هامدة  جثة  كانت  ولكنها   ال�شيارة 
ثم  ال�شرير  بلف جثتها يف غطاء  وق��ام   كري�شتيان  زوجها  خنقها 

و�شعها يف حقيبة �شيارته .
وقعت اأحداث هذه اجلرمية العاطفية يف بلدة �شانت مي�شيل �شاف 
االآن  زال��ت حتى  ما  التي  الريطانية  ريتز  ق��رى مقاطعة  اح��دى 
تتناول اأطراف هذه اجلرمية التي هزت هذا املجتمع الهادئ والذي 

عرف متاما مدى حب كري�شتيان لزوجته احل�شناء �شيلفي.
ومنذ فرتة �شهدت حمكمة جنايات لوار اأطلنك حماكمة هذا الزوج 
بعد مرور اأكرث من عامن يف البحث والتحري عن اأ�شباب هذه 

اجلرمية التي هزت كيان معظم اأمر هذه القرية االآمنة .
كري�شتيان الذي كان يبلغ من العمر 40 �شنة يقال اأن طفولته كانت 
تعي�شة خا�شة بعد اأن انف�شل االأب عن االأم ثم كانت فرتة املراهقة 
اأن ف�شل يف دخول اجلامعة وعندما  بالن�شبة له فرتة قا�شية بعد 
و�شل كري�شيان اإىل �شن 18 �شنة التحق باخلدمة الع�شكرية كما 
فعل من قبل وال��ده واأ�شبح واح��دا من اأكفاأ جنود �شاح املظات 
ثم  ول��دي��ن  منها  واأجن����ب  االأوىل  زوج��ت��ه  م��ن  كري�شتيان  وت����زوج 
مدخراته  كل  واأنفق  الع�شكرية  اخلدمة  ت��رك  لقد  امل�شاكل  ب��داأت 
ومدخرات زوجته يف اإقامة م�شروع خا�س عبارة عن مطعم �شغري 
ليكون م�شدر الرزق الوحيد لهذه االأ�شرة ولكن لاأ�شف ال�شديد 
اأن مير عام واحد  ف�شل هذا امل�شروع وراح��ت حتوي�شة العمر قبل 

على اإن�شاء هذا املطعم.
اأكرث من  اإىل ال�شياع وب��داأ يتخبط ف  اجته كري�شتيان بعد ذلك 
عمل حتى تعرف على فتاة تايلندية تعمل يف اأحد الفنادق دفعته 
للعمل يف جتارة االأ�شلحة غري امل�شروعة مما اأوقعه يف ق�شية دخل 

على اأثرها لتنفيذ حاكم بال�شجن ملدة عامن.

على ح�شاب ال�شت
وبعد اأن ق�شي مدة العقوبة خرج طليقا وكانت زوجته قد طلبت 
هي  مت��ام��ا  اخ��ت��ف��ت  ث��م  ال�شجن  يف  وه���و  عليه  وح�شلت  ال��ط��اق 

واأوالدها من مكان اأقامتهم ومل يعرف بعد ذلك اأين ذهبوا.
هادئة  ناعمة  فتاة  على  كري�شتيان  تعرف  ال�شدمة  هذه  اأث��ر  على 
ريفية �شاذجة تدعى �شيلفي التي كانت تبلغ وقتها من العمر 19 
�شنة وبالرغم من  فارق ال�شن الكبري بينهما اإال اأن �شيلقى وقعت يف 
غرام كري�شتيان ومل تنتظر واإمنا تزوجته فورا مبجرد اأن عر�س 
علها الزواج معتقدة اأنها وجدت احلب املثايل والزوج املحب الذي 

�شيوفر لها االأمن واال�شتقرار.
كانت �شيلقى حمبوبة من كل من يعرفها فهي �شكرترية ناجحة 
تعمل يف احد امل�شت�شفيات وا�شتطاعت اأن تك�شب ثقة االأطباء ومدير 
امل�شت�شفى مما جعلها �شاحب دخل �شهري منا�شب حلياة م�شتقرة 

رغم اأنها كانت هي التي تنفق على زوجها العاطل امل�شرف.
اإال  اإن�شان فا�شل وعاطل و�شمعته على كل ل�شان  اأنه  وبالرغم من 
�شيلفي مع هذا  وا�شتمرت  منه طفلة جميلة  واأجنبت  اأحبته  اأنها 
كانت  �شنوات  لعدة  امل�شول  بالكام  يوميا  ميطرها  ال��ذي  ال���زوج 
م�شتقبل  اأج��ل  م��ن  العمل  طريق  على  ت�شعه  اأن  حت��اول  خالها 
اأ�شرتها ال�شغرية ولكنها ف�شلت معه دائما الأنه مل يكن ملتزما اأو 

مواظبا على اأي عمل تتو�شط لدى معارفها  الإحلاقه به.
ومع كل ف�شل ت�شطر من جانبها اإىل زيادة �شاعات عملها لتواجه 

ق�شوة املعي�شة و�شد م�شاريف هذا الزوج العاطل.

بعد فوات الأوان
جهد  على  يعي�س  م�شتهزء  زوج  مع  احلياة  بهذه  ال��زوج��ة  �شاقت 
زوجته يف عملها والتي تتكبد م�شاريف احلياة على البيت واالبنة 
والزوج مبفردها بل ت�شطر اإىل دفع كل مدخراتها التي ميك اأن 
تواجه بها املجهول اإىل الزوج القا�شي الذي بداأ ي�شربها يف حالة 
التاأخر عن اإمداده باملال الذي يطلبه لذلك  قررت �شيلفي يف اآخر 
املطاف وبعد اأن ا�شتنفذت كل الن�شائح والتوجيهات والرجاءات اأن 
ترتكه وتطلب الطاق ا�شتنادا اإىل و�شعه املايل املتدهور واأ�شلوبه 

الفظ يف املعاملة .
ومع كل مواجهة مع كري�شتيان كان يبكي مثل االأطفال ويرجوها 
اأن تبقى معه الأنه ال ي�شتطيع العي�س بدونها وبدون ابنته التي ال 

ت�شتطيع فراقها.
ت��ك��ررت امل��واج��ه��ات وال�����ش��ج��ارات م��ع ه��ذا االإن�����ش��ان امل�شتهزء الذي 
اأنه  واالأ�شدقاء  ال�شكان  العديد من  اأم��ام  تهديدا �شريحا  هددها 
يف حالة الطاق لن يجعلها تعي�س يوما واحدا واأنه �شوف يقتلها 

قبل اأن تفر منه.

الليلة ال�شوداء
حتى كانت تلك الليلة ال�شوداء بعد اأن نامت االبنة التي تبلغ من 
العمر 8 �شنوات بداأ ال�شجار بن الزوجن حتى اأن �شيل�����في اأعل����نت 

لزوجها اأنها  تف�شل املوت على العي�س معه بهذا االأ�شلوب.
وبدون مق������دمات اأخ�����ذ كري�شتيان زوج�����ته التي ك������انت ق������د انتهت 
من حم�����امها اليومي بن ذراعي����ه وبداأ ي�شغ�����ط على رقبتها حتى 
ال��وردي ونقلها  ال�شرير  فارقت احلياة بعد ذلك قام بلفها بغطاء 
ال�ش������يارة  ي�شتق���ل  يوم  وكل  اأيام  لعدة  وتركها  �شيارته  اإىل حقيبة 
ويجري معها حوارا طويا يوؤكد لها اأنه يحبها ولن يرتكها تبعد 

عنه.
ا�شط���ر  احلقي����بة  خ���ارج  ت��خ��رج  اجل��ث��ة  رائح������ة  ب���داأت  وعندم�ا 
امل���زارع  اإح����دى  يف  تتحلل  ب����داأت  ال��ت��ي  اجل��ث��ة  الإل���ق���اء  كري�شتيان 

القريبة.
وب�شهولة �شديدة تو�شلت قوات ال�شرطة اإ لى القتيلة واإىل القاتل 
اأنها  تاأكد  عندما  للعقل  فقدان  حالة  يف  ك��ان  باأنه  اع��رتف  ال��ذي 

�شتفارقه اإىل االأبد.

املحكمة
واأمام حمكمة اجلنايات �شهد اأحد اأ�شدقاء الزوج باأنه قبل احلادث 
اأرتكب  �شوف  له  ق��ال  كري�شتيان  ح��وار مع �شديقه  واأث��ن��اء جل�شة 
ال�شاهد  واأك��د  تنت�شر على �شفحات اجلرائد  �شوف  حماقة كبرية 
اأن �شديقه �شوف يقدم  اأن هذا احلماقة تعني  اأب��دا  اأنه مل يعتقد 

على قتل زوجته .
واأمام قا�شي املحكمة اجلنايات اأخذ ي�شرح يف ه�شرتيا قائا كنت 
اأحبها مل اأق�شد قتلها ولوال حتلل اجلثة الحتفظت بها اإىل االأبد 
20 �شنة مع  يف حقيبة ال�شيارة و�شدر احلكم عليه بال�شجن ملدة 

ال�شغل والنفاذ.
الأنها  العا�شرة  العمر  من  بلغت  التي  اأبنت  كري�شتيان  ي��رى  ول��ن 
و�شعت لدى اأ�شرة تبعد عن بلدتها ورغم طفولتها اإال اأنها رف�شت 
اأن ت�شاهد والدها بعد اأن علمت باأنه ال�شبب يف حرمانها من اأمها 

احلنون.

الزوج يغازل زوجته القتيلة

نار ال�صك

م��ن جهود  االإ���ش��ك��ن��دري��ة  اأم���ن  البحث اجلنائي مب��دري��ة  رج���ال  يكثف 
الحدي  تابعة  �شيارة  م��ن  جنيه،  مليون   25 �شارقي  ل�شبط  البحث 

�شركات نقل االأموال.
باأحدي  "، مدير  " ي.اأ  االإ�شكندرية، باغا من  مباحث  تلقي، مدير 
�شركات تاأمن ونقل االأموال، بانه اثناء وقوف اأحدى ال�شيارات التابعة 
لل�شركة اأمام مقرها مب�شاكن في�شل، قيادة " اأ، �س " حمملة بعدد 30 
 " �شيارة  ي�شتقلون  جمهولون  قام  جنيه،  مليون   22 بداخلها  حقيبة 
ميكروبا�س" مبحا�شرة �شيارة ال�شركة، مهددين من بداخلها واأفراد 

االأمن باأ�شلحة كانت بحيازتهم.
 15 نحو  بداخلها  حقيبة   23 م��ن  اأك���رث  علي  املجهولون  وا���ش��ت��ويل 

واأطق  لل�شركة مبطاردتهم،  التابعة  ال�شيارة  قائد  وقام  مليون جنيه، 
اأعرية نارية من �شاح كان بحيازته، مما اأ�شفر عن ا�شابة اأحدهم.

وتبن من التحريات اإ�شابة " اأ ، م " 43 �شنة عاطل، وهو اأحد امل�شاركن 
 " ال�شائق مب�شاعدة االهايل من �شبط  ال�شرقة، كما متكن  يف عملية 

�س ، اأ" اأحد امل�شاركن يف عملية ال�شرقة، وفر باقي املتهمن هاربن.
املباحث،  بتحريات  العامة  النيابة  وطالبت  بالواقعة،  حم�شر  حت��رر 

وحتديد هوية املتهمن و�شبطهم.
اجلنائي،  البحث  رج��ال  اإن  االإ�شكندرية،  مباحث  مدير  ال��ل��واء،  وق��ال 
حددوا هوية باقي املتهمن، و�شيتم �شبطهم، مبوجب قرار من النيابة 

العامة.

�صرقة 25 مليون جنيه من �صيارة



اخلميس  -  12  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10968
Thursday   12   December   2013  -  Issue No   1096812

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/454 ك.ع.ح
عجمان:ال�شيدة/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
الت�شديق على  حمرر يت�شمن :تنازل  كلثوم علي ح�شن اجلن�شية: االم��ارات  وطلب 
يف اال�شم التجاري )�شيلفر �شرتمي ملقاولت ال�شيانة العامة/ذ.م.م   ( واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )48315( وامل�شجل لدى غرفة 
التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:�شامل عبيد جمعه فريوز ال�شوم اجلن�شية: االمارات 
الهند  ليكن  او�شيف ديفا�شيكلوب اجلن�شية:  اتوبورام  اتوبورام  دافي�س  مبوافقة: دايل 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/1010 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حممد �شالح عبداهلل بداه العو�شي اجلن�شية: االمارات   وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف  حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )التاج الف�شي ل�شيانة 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف  املباين ( 
جا�شم  اىل:عبيد  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )44051(
حممد عبداهلل احلو�شني اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
حامت مراد علي حممد اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على  حمرر يت�شمن 
وال�شيل  العبايات  خلياطة  ال�شود  )العيون  ال��ت��ج��اري  اال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل 
رقم  مهنية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س   )
التنمية االقت�شادية بخورفكان  ال�شادر بتاريخ 2005/11/27 يف دائرة   539551
ال�شيدة: اميان ح�شن حممد خاال�شان بيباري اجلن�شية:بنغادي�س ليكن  اىل 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على 
ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوعن  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات 

هذا االعان.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية        

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     872 /2013 جت جز- م ت-ب-  اأظ

عاي�س  علي  وكيا عن/ عمر  ب�شفته  االحبابي  عاي�س  علي  مدعي/ ح�شن   
ال�شيارات  لتاأجري  املفنود  االمارات   مدعي عليه:  لقمان االحبابي اجلن�شية: 
درهم   50.000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية: 
املطلوب اعانه/ املفنود لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 
2013/12/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة   �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

  2013/12/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     871 /2013 جت جز- م ت-ب-  اأظ

االمارات       اجلن�شية:  عاي�س  علي  ح�شن  بوكالة  عاي�س  علي  عاي�س  مدعي/   
ال�شيارات اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:  املفنود لتاأجري  مدعي عليه: 
مطالبة مالية مببلغ 100.000 درهم املطلوب اعانه/ املفنود لتاأجري ال�شيارات 
اجلن�شية: االمارات عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     546 /2013 عم جز- م ر-ب-  ع ن

 مدعي/ رم�شان ال�شعيد رم�شان ال�شعيد وكيا عنه حممد حممود عبدالعزيز 
مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  الفا  ا�شتوديو  عليه:  مدعي  م�شر    اجلن�شية: 
االمارات  اجلن�شية:  الفا  اعانه/ا�شتوديو  املطلوب  مالية  مطالبة  الدعوى: 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�شر حيث 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العن االبتدائية 
- الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     603 /2013 عم جز- م ر-ب-  ع ن

 مدعي/ فتحي حممد فتحي ابراهيم اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  البا�شرت  العمال  علي  عادل 
اجلن�شية:  البا�شرت  العمال  علي  عادل  موؤ�ش�شة  اعانه/  املطلوب  مالية 
االمارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/17 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
العن  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �شخ�شيا  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     1187 /2013 مد جز- م ر-ب-  ع ن

عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  احلمريي  ا�شماعيل  عاي�س  علي  مدعي/   
اداء  امر  ملف  الدعوى:  مو�شوع  بنغادي�س    اجلن�شية:  مياه  جمال  �شاميم 
�شاميم جمال مياه اجلن�شية:  املطلوب اعانه/  رقم 2013/236 مدين جزئي 
بنغادي�س عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العن االبتدائية 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    -
بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1977 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/احمد ابراهيم احمد علي اجلن�شية: م�شر  املنفذ �شده : اخلط 
املتقدم  اخلط  اعانه/  املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاوالت  املتقدم 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاوالت 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/287 عم كل- م 
لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب- 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة 
باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1124 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/حمبوب عامل ليت احمد اجلن�شية: بنغادي�س   املنفذ �شده : 
التتالية اجلديدة للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات املطلوب اعانه/ 
التتالية اجلديدة للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/594 رقم 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/22 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1578 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
اجلن�شية:  مياه  مون�شي  حممد  عابدين  جوينال  التنفيذ/حممد  طالب 
بنغادي�س   املنفذ �شده : حممد خري العمال اال�شباغ والبا�شرت اجلن�شية: 
االمارات   املطلوب اعانه/ حممد خري العمال اال�شباغ والبا�شرت اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/356 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم االحد املوافق 2013/12/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1403و2013/1401 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
ا�شماعيل  2-حممد  بنغادي�س  اجلن�شية:  مناف  مياه  مانيك  التنفيذ/1-  طالب 
عبداملناف اجلن�شية: بنغادي�س املنفذ �شده : ايبا لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: 
االمارات   املطلوب اعانه/ ايبا لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر 
رقم 1049و2013/1048 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/19
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة 

ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1709 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغادي�س  اجلن�شية:  دهايل  عبدالرزاق  اظهار  حممد  التنفيذ/1-  طالب 
املطلوب  االمارات  العامة اجلن�شية:  للمقاوالت  : جوهرة احل�شن  املنفذ �شده 
اعانه/ جوهرة احل�شن للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/648 رقم 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/22 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2460 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/1- عبدالنا�شر تركي ال�شالح اجلن�شية: �شوريا   املنفذ �شده : 
يولند اخلليج لان�شاءات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعانه/ 
يولند اخلليج لان�شاءات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  كل-  عم   2013/246 رقم 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/22 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1516 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/1- خليل نور اال�شام رحيمه اجلن�شية: بنغادي�س املنفذ �شده 
املطلوب اعانه/  العامة اجلن�شية: االمارات   �شونابور للمقاوالت وال�شيانة   :
بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  �شونابور 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/672 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/18 موعدا 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1278 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
بنغادي�س     اجلن�شية:  مياه  ا�شام  حممد  جا�شن  حممد  التنفيذ/1-  طالب 
املنفذ �شده : عبداهلل للخدمات العامة اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعانه/ 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للخدمات  عبداهلل 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1354 
 2013/12/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  ع-ب-  م  عم جز- 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/776   عمايل  كلي              
املدعي /جيماميا  ان  لل�شحن �س م ح جمهول حمل االقامة مبا  لي�شر   - 1 املدعى عليه/  اىل 
الدعوى  عليك  اق��ام  ق��د  ال�شام�شي  ع��ب��داهلل  ح��م��دان  حممد  ح��م��دان  وميثله:  مزهر  ابراهيم 
ومو�شوعها املطالبة بثبات عاقة العمل القائمة بن الطرفن والثابته مبوجب عر�س العمل 
واملوافقة على عر�س العمل وتوقيعه من الطرفن لي�شلح مبثابة عقد عمل وبدا العمل الفعلي 
بذات التاريخ واثبات اخاء املدعى عليها بعد العمل وانهاء العقد بتاريخ 2012/10/26 والزام 
املدعى عليها بن توؤدي للمدعية مبلغ  وقدره )250.036 درهم( و�شهاد اخلرة عن مدة عملها 
والفائدة القانونية من تاريخ اال�شتحقاق والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت 
لها جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/12/16 ال�شاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل.

ق�سم الق�سايا العمالية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1452   جتاري  كلي              
املعلومات )كولومبو�س اي تي( )�شركة  اىل املدعى عليه/ 1 - �شركة كولومبو�س لتكنولوجيا 
منطقة حرة(  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /جيت اإك�س )�س م ح( وميثله: عبدالكرمي 
املحررة  االتفاقية  والغاء  ف�شخ  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  قد  ا�شتيتيه    ج��ودت عبداهلل 
فيما بن املدعية واملدعى عليها املوؤرخة 2011/6/28 واعتبارها كان مل تكن والزامها برد مبلغ 
وقدره 350.000 دوالر ومبلغ وقدره 500.00 دوالر تعوي�شا اتفاقيا والفائدة القانونية بواقع 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامها  التام  ال�شداد  اال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12
بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س   املوافق 2014/1/14  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  .    وح��ددت  املحاماة 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
فان  تخلفك  حالة  االق���ل.ويف  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3819   عمايل جزئي                 
اىل املدعى عليه/ 1 - وود �شتار للخدمات الفنية- ���س.ذ.م.م   جمهول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /راوي����ز ���ش��ري  ك���ام خ���ان  ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 21600 درهم وقيمة تذكرة 
عودة وقدرها 2000 درهم والزامها بالر�شوم وامل�شاريف و�شمول احلكم بالنفاذ 
يوم  لها جل�شة  ال�شكوى )2013/154918(    وح��ددت  ورق��م  املعجل باكفالة 
فانت  لذا  القا�شي  مبكتب  �س    8:30 ال�شاعة   2013/12/25 املوافق  االربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/777   احوال نف�س م�سلمني                  

اىل املدعى عليه/ 1 - �شيد حممد زي�شان �شيد زكاء اهلل  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /ارم��ا زي�شان �شيد حممد زي�شان قد اقام عليك 
وموؤخر  ع��دة  ونفقة  لل�شرر  بالطاق  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شداق والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب  وحددت لها جل�شة يوم االثنن 
املوافق 2013/12/30 ال�شاعة 8:30 �س  بالقاعة ch1.C.12 لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1023  ا�ستئناف جتاري
ل�شركة  امل���ايل  امل��دي��ر  ب�شفته  م��ال��ي��ا  -���ش��ام��ي   1 ���ش��ده/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
ان  االق��ام��ة مبا  �����س..ذ.م.م  جمهول  حمل  انرتنا�شيونال  �شيتي الي��ن 
امل�شتاأنف /ه�شام حممد علي القرق ب�شفته �شريك ب�شركة �شيتي الين 
ا�شتاأنف  ق��د  ال��ق��رق    علي  حممد  ب��در  وميثله:  ����س.ذ.م  انرتنا�شيونال 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2008/786 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2013/6/24  وحددت لها جل�شه يوم االثنن املوافق 2014/1/27 ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

مذكرة    اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1023  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 - �شركة �شيتي الين انرتنا�شيونال ذ.م.م وفروعها 
جمهول   لل�شركة   م��دي��را  ب�شفته  البلوي  حممد  على  م�شعل  وميثلها 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /ه�شام حممد علي القرق ب�شفته �شريك 
ب�شركة �شيتي الين انرتنا�شيونال �س.ذ.م وميثله: بدر حممد علي القرق   
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2008/786 جتاري كلي 
بتاريخ 2013/6/24  وحددت لها جل�شه يوم االثنن املوافق 2014/1/27 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/1609 )جتاري كلي  ( بوا�سطة الن�سر
بيوت  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
جنوب  جن�شيته:  ابراهيم  املدعي/روناز  اق��ام   - العقاري    للتطوير  العندليب 
افريقيا -عنوانه: خارج الدولة جنوب افريقيا- يعلن على مكتب املحامي امل�شرق 
القانونية الدعوى برقم 2013/1609 -جتاري  الدويل للمحاماة واال�شت�شارات 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  العقد  ف�شخ  دع��وى  ومو�شوعها  عجمان-   - كلي 
او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 23 من �شهر دي�شمر ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/11/27
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/468 تنفيذ جتاري
)ذ.م.م(      العامة  للتجارة  الطاهري  طاهر  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ب��ن��ك    وميثله:  �شيتي  التنفيذ/  ان طالب  االق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  املا  عبداهلل  �شريف  حممد  حبيب 
املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5.261.498.39( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

دعت منظمة العفو الدولية، ال�شلطات الرو�شية االأربعاء، اإىل ا�شقاط 
التهم عن متظاهري �شاحة بولوتنايا يف العا�شمة مو�شكو، وو�شفت 
العنف  بارتكاب  التهامهم  بحتة  �شيا�شية  حماولة  باأنها  حماكمتهم 

اجلماعي وتثبيط االحتجاجات يف امل�شتقبل.
اأن جميع املتهمن بامل�شاركة يف احتجاج �شاحة  اإىل  وا�شارت املنظمة 
بولوتنايا يف اأيار-مايو 2012 هم �شحايا الظلم الفادح، واعترت 
�شجناء  حالياً  حماكمتهم  جتري  الذين  املتظاهرين  من  اآخرين   7
العفو  منظمة  يف  الو�شطى  واآ�شيا  اأوروب��ا  برنامج  مدير  وق��ال  راأي. 
بولوتنايا مل  �شاحة  اإن ما حدث فعًا يف  دالهويزن،  الدولية، جون 
فيه  امل�شاركن  اأن حماكمة  كما  احتجاج،  �شحق  بل  �شغب  يكن ف�س 
املدّبر، بل ف�شح نظام العدالة اجلنائية  اإىل ف�شح العنف  ال تهدف 

وخ�شوعه الإماءات اأ�شياده ال�شيا�شين .
ب�شاحة  ت��ظ��اه��رة  ���ش��ارك��وا يف  ال���رو����س  م���ن  االآالف  ع�����ش��رات  وك����ان 
بولوتنايا يف مو�شكو يف 6 اأيار-مايو 2012 احتجاجاً على تن�شيب 
فادميري بوتن رئي�شاً للباد، التي �شهدت ا�شتباكات بن ال�شرطة 

واملتظاهرين.
عنف  باأعمال  بامل�شاركة  متظاهراً   27 الرو�شية  ال�شلطات  واتهمت 
و�شغب جماعية �شد رجال االأمن وعدم اال�شتجابة ملطالب ال�شرطة، 

وتقوم مبحاكمتهم حالياً.

يف  خطوة  اح��دث  يف  �شيا�شيا،  �شجينا   44 عن  ام�س  بورما  افرجت 
النظام اال�شاحي منذ  ال��راأي الذي قرره  العفو عن معتقلي  اطار 

حل املجل�س الع�شكري يف 2011 كما اعلن م�شت�شار للرئا�شة.
وقال ها ماونغ �شوي لوكالة فران�س بر�س مت االفراج عن 44 �شجينا 
اليوم يف كافة انحاء الباد فيما تنظم يف العا�شمة نايبيداو مباريات 
العاب جنوب �شرق اآ�شيا ويعود اخر افراج عن �شجناء �شيا�شين اىل 
برئا�شة  اوروب��ي  وفد  زي��ارة  نوفمر خال  الثاين  ت�شرين  منت�شف 

وزيرة خارجية االحتاد االوروبي كاثرين ا�شتون.
وا�شتون،  �شن  ثان  الرئي�س  بن  لقاء  اعلنت غداة  ال�شلطات  وكانت 
ب��دون ن�شر الئحة ومنذ حل املجل�س  69 �شخ�شا لكن  االف��راج عن 
الع�شكري احلاكم يف اذار مار�س 2011، افرج النظام البورمي على 
دفعات عن مئات املعار�شن والرهبان وال�شحافين واملحامن لكنه 
يواجه اتهامات من منظمات مدافعة عن حقوق االن�شان با�شتخدام 
االجنبية  العوا�شم  دعم  لك�شب  قليلة،  باعداد  يتم  الذي  العفو  هذا 
زيارة  اول  منا�شبة  ففي  مهمة.  دبلوما�شية  ا�شتحقاقات  مع  تزامنا 
له اىل لندن يف متوز يوليو وعد الرئي�س البورمي باالفراج عن كل 

�شجناء الراأي بحلول نهاية ال�شنة.
 

تويف متظاهر كردي يف ال25 من العمر االربعاء يف امل�شت�شفى اثر 
مع  �شدامات  خ��ال  تركيا  �شرق  جنوب  يف  ال�شبت  راأ�شه  يف  ا�شابته 
ال�شرطة، على ما افاد م�شدر طبي. وكان بيمال توبجو يعالج يف فان 
)�شرق( بعدما ا�شيب بجروح بالغة يف راأ�شه بح�شب �شهود جراء ما 
ال�شغب  مكافحة  �شرطة  اطلقتها  للدموع  م�شيلة  قنبلة  ان��ه  يعتقد 
يوك�شيكوفا يف  �شخ�س يف  االف  ح��واىل خم�شة  �شمت  تظاهرة  على 

املناطق الكردية جنوب �شرق الباد.
الكردية  املا�شي يف حمافظات تركيا  التوتر فجاأة اجلمعة  وت�شاعد 
بعد مقتل متظاهرين كردين اثنن بر�شا�س ال�شرطة يف يوك�شيكوفا 
اثناء ا�شتباكات مع ال�شرطة جرت ب�شبب معلومات عن هدم مقابر 
ب�شكل  الرتكية  ال�شلطات  ونفت  الكرد�شتاين.  العمال  حزب  ملقاتلي 

قاطع هذه املعلومات بدون ان تتمكن من خف�س حدة التوتر.
اربعة  الكرد�شتاين م�شاء االحد بخطف  العمال  وقام متمردو حزب 
يطلقوا  ان  قبل  بكر  دي���ار  ي��رت��دون ماب�س مدنية يف  ك��ان��وا  ج��ن��ود 
�شراحهم بعد ب�شع �شاعات وياتي احلادث بعد ا�شهر من الهدوء بن 
ال�شلطات الرتكية وحزب العمال الكرد�شتاين الذي اعلن عن هدنة 
يف اذار-مار�س بعد مفاو�شات �شرية مع جهاز اال�شتخبارات الرتكي.

عوا�سم

لندن

دياربكر

رانغون

ال�صي�صي يلتقي قائد القيادة املركزية الأمريكية 
•• القاهرة-يو بي اأي:

بالقاهرة  ال�شي�شي،  عبدالفتاح  اأول  ال��ف��ري��ق  امل�����ش��ري  ال��دف��اع  وزي���ر  التقى 
وقال  اأو�شنت  لويد  اأول  الفريق  االأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  االأرب��ع��اء، 
التليفزيون امل�شري، اإن اللقاء تناول تبادل الروؤي حول تطورات االأو�شاع على 
باملنطقة،  واال�شتقرار  االأمن  على  وانعكا�شها  والدولية  االإقليمية  ال�شاحتن 
ومناق�شة عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك يف �شوء عمق العاقات 
اال�شرتاتيجية امل�شرية االأمريكية يف العديد من املجاالت . واأ�شاف اأن رئي�س 
التقى  �شبحي،  �شدقي  الفريق  امل�شرية  امل�شّلحة  القوات  حرب  اأرك��ان  هيئة 
الفريق اأول اأو�شنت، حيث ا�شتعر�س اجلانبان عدداً من املو�شوعات املرتبطة 

بالتعاون والعاقات الع�شكرية بن القوات امل�شلحة لكا البلدين.

م�صر تعتقل اإرهابيًا خطريًا يف �صيناء 
•• القاهرة-يو بي اأي:

العنا�شر  اأخطر  اأح��د  ب�  و�شفه  من  اعتقل  ان��ه  االأرب��ع��اء،  امل�شري،  اجلي�س  اأعلن 
التكفريية يف �شيناء ونقلت و�شائل اإعام م�شرية، عن املتحدث الع�شكري العقيد 
اأركان حرب، اأحمد علي، قوله اإن عنا�شر خا�شة من اجلي�س الثاين امليداين، متكنت 
 ، رحمي  و�شهرته  اأبوعيطة،  �شامل  �شامة  الرحمن  عبد  على  القب�س  اإلقاء  من 
م�شرياً اىل اأنه اأحد اأخطر العنا�شر التكفريية ب�شمال �شيناء وينتمى اإىل جماعة 
اأن�شار بيت املقد�س . وا�شاف املتحدث الع�شكري امل�شري، اأن القب�س على رحمي ، 
جرى بعد حماولته االإعتداء على القوات املطاردة له بتفجري قنبلة يدوية كانت 
بحوزته.. كما مت اأي�شاً م�شادرة جهاز ال�شلكي طراز )موتوروال( . واأ�شار اىل اأنه 
اإحراق 5 اأكواخ  خال اأعمال املداهمات والتم�شيط التي متت باالأم�س، مت اأي�شاً 
ت�شتخدم كنقاط انطاق للعمليات االإرهابية وتدور يف �شمال �شيناء ا�شتباكات بن 

االأمن امل�شري ومت�شددين اأوقعت ع�شرات القتلى واجلرحى.

طوارئ يف الأردن لتاأمني الالجئني ال�صوريني 

جثمان مانديال ينقل مبوكب اإىل مقر احلكومة

اأوباما ي�صيد بالتفاق على امليزانية الأمريكية

احلديث.  بالتاريخ  العامل  لزعماء 
27 �شنة  اأن مانديا �شجن  يذكر 
اأول  و����ش���ار   ،1990 ع���ام  وخ����رج 
عام  اأفريقيا  جلنوب  اأ���ش��ود  رئي�س 
�شوى  باملن�شب  يبَق  ومل   ،1994
ف���رتة رئ��ا���ش��ي��ة واح����دة، ث��م اعتزل 
ح���د كبري  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ع��م��ل 
منذ عام 2004، وكان اآخر ظهور 
�شعبي له اأثناء بطولة كاأ�س العامل 
التي نظمت يف جنوب  القدم  لكرة 

اأفريقيا عام 2010.

•• بريتوريا-وكاالت:

و�شل جثمان زعيم جنوب اأفريقيا 
الراحل نيل�شون مانديا اإىل مقر 
احلكومة، حيث ي�شجى ملدة ثاثة 
�شوارع  فيها  ج��اب  جولة  بعد  اأي���ام 
بريتوريا مت خالها املرور مبواقع 
حتمل اأهمية بالغة لدى مانديا، 
وذل���ك بعد ي��وم م��ن ت��اأب��ن ر�شمي 
كبري  وج��م��اه��ريي  دويل  بح�شور 

جرى يف ملعب لكرة القدم. 
ت�شحبه  ال�����ذي  امل���وك���ب  وي���ج���وب 
ك��وك��ب��ة م���ن ح��ر���س ال�����ش��رف على 
العا�شمة  ����ش���وارع  ن��اري��ة  دراج�����ات 
اإىل مقر  �شاعة و�شوال  على مدى 
بو�شع  ���ش��ي��ك��ون  ح��ي��ث  احل���ك���وم���ة، 
ال���وداع  حت��ي��ة  اإل���ق���اء  ال�شخ�شيات 
مانديا،  ج��ث��م��ان  ع��ل��ى  االأخ�����رية 
فرتة  من  اعتبارا  احل�شود  تتبعها 

الظهر.
�شتتم  التي  امل��وك��ب  جولة  وحتمل 
على م��دى ث��اث��ة اأي���ام اأث��ن��اء نقل 
الع�شكري  امل�شت�شفى  من  اجلثمان 
ال��ك��ث��ري من  احل���ك���وم���ة  م��ق��ر  اإىل 
الرمزية، ال �شيما اأنها متر باملعامل 
املهمة يف حياة مانديا الذي تويف 
يوم اخلمي�س املا�شي عن عمر ناهز 

بالقرب  املوكب  و�شيمر  95 عاما. 
�شجن  حيث  املركزي،  ال�شجن  من 
التحري�س  ب��ت��ه��م��ة   1962 ع���ام 
ومغادرة الباد ب�شكل غري قانوين. 
املوكب  بها  مير  التي  املعامل  وم��ن 
اأي�����ش��ا ق�����ش��ر ال���ع���دل، ح��ي��ث مثل 
الفرتة  يف  املحكمة  اأم���ام  مانديا 
و1964   1963 ع����ام����ي  ب�����ن 
ب��ت��ه��م��ة اخل��ي��ان��ة وال��ت��خ��ري��ب مع 
اإدانته  اأف�شت  وقد  اآخرين،  ع�شرة 
 27 مل�����دة  ال�����ش��ج��ن  اإي�����داع�����ه  اإىل 
ملحاربة   1990 عام  ليخرج  عاما 
الباد  العن�شري يف  الف�شل  نظام 
بول  مبنزل  اأي�شا  امل��وك��ب  و�شيمر 
االأمة  ب��اأب��ي  يلقب  ال���ذي  ك��روج��ر 
ق��اد حركة  ال��ذي  وه��و  االأفريقية، 
الريطاين  ال��غ��زو  ���ش��د  م��ق��اوم��ة 
خال احلرب التي بداأت 1880. 
اجلمهور  �شيتمكن  م�شاء  ك��ل  ويف 
من اإلقاء نظرة الوداع على زعيمه 
التاريخي قبل اأن ينقل اإىل م�شقط 
راأ����ش���ه يف ب��ل��دة ك��ون��و. وك���ان اأكرث 
م���ن م��ائ��ة رئ��ي�����س دول����ة وحكومة 
وامل�شاهري  ال�شيا�شين  من  واملئات 
ع�شرات  الثاثاء  �شاركوا  االأجانب 
جنوب  م����واط����ن����ي  م�����ن  االآالف 
الزعيم  ت���اأب���ن  م��را���ش��م  اأف��ري��ق��ي��ا 

اجل����ن����وب اأف���ري���ق���ي وجت���م���ع نحو 
األف �شخ�س يف ملعب �شوكر  مائة 
�شيتي يف جوهان�شرغ، حيث متت 
كلمات  ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي  امل���را����ش���م 
ال�شيا�شين،  بع�س  األقاها  رمزية 
ع����ن خمتلف  و����ش���ل���وات مم��ث��ل��ن 
االأدي��������ان و�����ش����ارك ال��ع�����ش��رات من 
وال�شابقن،  احل���ال���ي���ن  ال����ق����ادة 
العامل  دول  معظم  ع��ن  ومم��ث��ل��ون 
ب��ي��ن��م��ا و�شف  ال���ت���اأب���ن،  ح��ف��ل  يف 
ح�شد  اأك��ر  باأنه  احلفل  املرا�شلون 

•• كوناكري-وام:

اأدان���������ت دول�������ة ق���ط���ر امل���م���ار����ش���ات 
االأرا��������ش�������ي  يف  االإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة 
وفر�س  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
تتخذها  ال����ت����ي  ال�����واق�����ع  االأم��������ر 
موا�شلة  خ�����ال  م����ن  اإ����ش���رائ���ي���ل 
االأرا�شي  يف  اال�شتيطاين  الن�شاط 
املجتمع  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة..داع��ي��ة 
الدويل اإىل اإعادة التاأكيد على عدم 
امل�شتوطنات  ق��ان��ون��ي��ة  اأو  �شرعية 
االأرا��������ش�������ي  يف  االإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة 
اأي  راف�����ش��ة  املحتلة  الفل�شطينية 
لتنفيذ  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  حم�������اوالت 
اإج����راءات اأح��ادي��ة اجل��ان��ب بغر�س 
خ��ل��ق واق�����ع ج���دي���د ع��ل��ى االأر������س 
القطرية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ع���ن ال���دك���ت���ور م��ط��ل��ق ب���ن ماجد 
املنظمات  اإدارة  مدير  القحطاين 
وزارة  يف  ال���دول���ي���ة  وامل������وؤمت������رات 
الدورة  اأم���ام  القطرية  اخلارجية 
خارجية  وزراء  ملجل�س  االأرب���ع���ن 
منظمة التعاون االإ�شامي املنعقدة 
يف جمهورية غينيا اأن ما يجري يف 

الفل�شطينية املحتلة وما  االأرا�شي 
ي��ع��ان��ي��ه ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 
وم�شادرة  وت��دم��ري  قتل  م��ن  غ��زة 
وتهجري  وا���ش��ت��ي��ط��ان  ل���اأرا����ش���ي 
الف�شل  ج������دار  وب����ن����اء  ل��ل�����ش��ك��ان 
الو�شع  خطورة  يك�شف  العن�شري 

الراهن ال على ال�شعب الفل�شطيني 
اال�شامية  اأمتنا  على  بل  فح�شب 
ن�شتفيد  اأن  علينا  واأ���ش��اف  جمعاء 
املتاحة  والو�شائل  االآليات  كل  من 
ال�شعب  حلماية  ال���دول  ق��ان��ون  يف 
الفل�شطيني وعلى وجه اخل�شو�س 

القد�س وامل�شجد االأق�شى .. مبينا 
بعر�س  �شيقوم  القطري  الوفد  اأن 
بع�س االفكار املو�شوعية والعملية 
اخلا�شة  ال���وزاري���ة  اجلل�شة  اأم����ام 
وامل���ع���ن���ي���ة ب���ال���ق���د����س خ�����ال هذه 

الدورة.

مقتل �صرطي فل�صطيني بهجوم يف بيت حلم اإ�صرائيل تف�صل بقاء حكم الأ�صد 
•• بيت حلم-يو بي اأي:

مركز  له  تعر�س  م�شلح  هجوم  بعد  فل�شطيني  �شرطي  قتل 
�شرطة جنوب �شرق بيت حلم وقال مدير اال�شعاف والطوارئ 
يف بيت حلم حممد عو�س، اإن ال�شرطي نا�شر عثمان اأدروي�س 
يف  بر�شا�شة  اأ�شيب  باخلليل،  كاحل  بيت  من  ع��ام��اً(،   23(
ال�شدر قبل اأن تعلن وفاته يف م�شت�شفى بيت جاال احلكومي. 
وقال حمافظ بيت حلم، عبد الفتاح حمايل، يف ت�شريحات 
القانون  عن  اخل��ارج��ن  امل�شلحن  من  جمموعة  اإن  اإذاع��ي��ة 
االأمن  النار باجتاه عنا�شر  واأطلقوا  امل�شاكل  افتعال  حاولوا 
يف مركز �شرطة تقوع، ما اأدى اإىل اإ�شابة �شرطي فل�شطيني 

بجراح .

قطر تدين املمار�صات الإ�صرائيلية يف فل�صطني 

امل��دين من اجل  ال��دف��اع  ومديرية 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات وم��ع��اجل��ة اأي 
حالة طارئة قد تطراأ داخل املخيم 
خ��ال ال��ظ��روف اجل��وي��ة احلالية 
وت����اب����ع مت زي��������ادة ع������دد دوري�������ات 
ال���ن���ج���دة مل�����ش��اع��دة ال���اج���ئ���ن يف 
وت�شهيل  م�شاعدة  اأي  طلب  ح��ال 
ح��رك��ة ال�����ش��ري جت��ن��ب��ا ل��ل��ح��وادث ، 
م�شريا اىل وجود غرفة طوارئ يف 
املخيم تعمل بالتن�شيق مع غرفتي 
كلم   70 املفرق  حمافظة  عمليات 
���ش��م��ال و���ش��رط��ت��ه��ا وق�����ال ان����ه مت 
التن�شيق اي�شا مع �شركة الكهرباء 
جاهزية  م��ن  وال��ت��اك��د  ال�شمال  يف 
خططها وحموالت الكهرباء داخل 

املخيم .

•• عمان-اأ ف ب:

ام�س  اردين  ر�شمي  م�شدر  اع��ل��ن 
عن اع��داد خطة ط��وارىء لتاأمن 
ال�����ش��وري��ن يف خميم  ال���اج���ئ���ن 
الزعرتي، الذي يقع �شمال اململكة 
ال�شورية  احل��دود  على مقربة من 
وي����اأوي اك���رث م��ن م��ئ��ة ال���ف الجئ 
بداأت  جوية  عا�شفة  ع�شية  وذل��ك 
االربعاء  �شباح  من  الباد  ت�شرب 
وقال العميد و�شاح احلمود مدير 
الاجئن  خميمات  ���ش��وؤون  اإدارة 
ال�����ش��وري��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
مع  وبالتن�شيق  ت��ن��ف��ذ  االدارة  ان 
املفو�شية العليا ل�شوؤون الاجئن 
واملنظمات  املتحدة  لامم  التابعة 

خميم  يف  ال���ع���ام���ل���ة  االن�������ش���ان���ي���ة 
 117 ي���������اأوي  ال�������ذي  ال�����زع�����رتي 
���ش��وري��ا خطة  ال���ف و711 الج��ئ��ا 
اجلوية  الظروف  ب�شبب  ط��وارىء 

ال�شائدة يف اململكة.
مع  ت��ن�����ش��ق  االدارة  ان  وا�����ش����اف 
ل��ف��ت��ح الطرق  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات 
للو�شول  االل��ي��ات  حركة  لت�شهيل 
اىل احلاالت الطارئة وفتح قنوات 
ت�����ش��ري��ف امل���ي���اه ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 
هنغار  وفتح  املائية  ال��رك  ت�شكل 
التدفئة  و���ش��ائ��ل  مبختلف  جمهز 
واالف���ر����ش���ة ال���ش��ت��ق��ب��ال احل����االت 

الطارئة .
قامت  االدارة  ان  احل��م��ود  واو���ش��ح 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع م���دي���ري���ة ال����درك 

اأنف�شنا اإذا كنا نريد ا�شتبدال نظام �شيء ونعرفه باأنه �شيء جدا 
مبا ال نعرفه، وهذا اأمر ينبغي التفكري فيه بجدية . واأ�شاف 
حالوت�س اأن العبوة النا�شفة التي انفجرت قرب دورية ع�شكرية 
اإ�شرائيلية عند خط وقف اإطاق النار يف ه�شبة اجلوالن يف 
�شيحدث  م��ا  على  �شغري  موؤ�شر  ه��ي  املا�شي  االأ���ش��ب��وع  نهاية 
العامل  اأن  االآن  يبدو  وتابع   . اإىل احلكم  املتطرفون  اإذا و�شل 
يدرك اأنه ال ي�شتطيع تغيري نظام االأ�شد طاملا ال يعرفون من 
البديل هي جهات  اأن  الوقت احلايل  �شيحل مكانه، ويبدو يف 
املفاو�شات  اإىل  . وتطرق حالوت�س  املنطقة  خطرية ال�شتقرار 
اأنه �شيكون من ال�شعب  اإ�شرائيل والفل�شطينين واعتر  بن 
ب�شببنا  ولي�س  الفل�شطينين،  م��ع  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل  ج��دا 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

اعتر رئي�س اأركان اجلي�س االإ�شرائيلي االأ�شبق، دان حالوت�س، 
اأن اإ�شرائيل تف�شل بقاء حكم الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد، الأن 
البديل للنظام يف الوقت احلايل هي تنظيمات اجلهاد العاملي 
االأربعاء، عن  . ونقلت �شحيفة معاريف  القاعدة  مثل تنظيم 
ه�شومري  تل  مل�شت�شفى  ترعات  جمع  بحفل  قوله  حالوت�س، 
مواطنيه  يقتل  ال�شوري  النظام  اإن  مو�شكو،  يف  االإ�شرائيلي 
موؤلفة  ال�شورية  املعار�شة  اأن  نعرتف  اأن  علينا  لكن  يومياً، 
باالأ�شا�س من متطرفن جدا مثل القاعدة . واأردف اأن ال�شوؤال 
حول ما هو جيد الإ�شرائيل، هو �شوؤال هام الأنه ينبغي اأن ن�شاأل 

فقط.. فالرتتيبات االأمنية هي االأمر االأهم بالن�شبة حلكومة 
يف  االإ�شرائيلي  اجلي�س  �شيطرة  بقاء  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  اإ�شرائيل 
واأ�شاف  فل�شطينية.  دولة  قيام  بعد  الغربية  بال�شفة  مناطق 
ل�شت متفائا حيال اإمكانية التو�شل اإىل اتفاق الأن لدّي خرة 
االإ�شرائيلية– للعاقات  وبالن�شبة  الفل�شطينين  مع  قليلة 
متر  اأنها  االأ�شبق  االإ�شرائيلي  االأرك��ان  رئي�س  راأى  االأمريكية 
بن  العظمى  ال���دول  ب��ن  االت��ف��اق  على خلفية  �شعبة  ب��ف��رتة 
اأن  واعتر  اإ�شرائيل،  عار�شته  ال��ذي  واإي���ران  العظمى  ال��دول 
الواليات املتحدة �شعفت ومنهكة واأن على اإ�شرائيل اال�شتعداد 
بجدية ملرحلة يرتاجع فيها ب�شكل كبري التدخل االأمريكي يف 

ال�شرق االأو�شط.

وزراء خارجية 19 دولة يوقعون 
ميثاق املنظمة الإ�صالمية لالأمن الغذائي

•• كوناكري-وام:

19 دولة ع�شوة يف منظمة التعاون االإ�شامي الليلة قبل  وقع وزراء خارجية 
�شيا�شات  بتنفيذ  املعنية  الغذائي  لاأمن  االإ�شامية  املنظمة  املا�شية..ميثاق 
الغذائي والتي  الريفية واالأم��ن  الزراعة والتنمية  التعاون يف جماالت  منظمة 
�شتتخذ مدينة اآ�شتانا عا�شمة قازاق�شتان مقرا لها. وقد ان�شمت الدول ال� 19 
اأحدث  تعد  التي  الغذائي  لاأمن  االإ�شامية  للمنظمة  االأ�شا�شي  النظام  اإىل 
موؤ�ش�شة متخ�ش�شة يف منظمة التعاون..وذلك خال الدورة ال� 40 ملجل�س وزراء 
اخلارجية التي تعقد يف الفرتة من التا�شع اإىل 11 من �شهر دي�شمر احلايل 
يف مدينة كوناكري عا�شمة غينيا. والدول التي وقعت امليثاق هي..جزر القمر 
و اأفغان�شتان واأوغندا واإيران وبوركينافا�شو وتركيا وجيبوتي وال�شودان بجانب 
�شورينام و�شرياليون وال�شومال وغامبيا وغينيا وغينيا بي�شاو وفل�شطن اإ�شافة 
اإىل قازاق�شتان ومايل وموريتانيا والنيجر. وتهدف املنظمة اإىل تعزيز جماالت 
املوارد  تعبئة  بجانب  الغذائي  واالأم���ن  الريفية  والتنمية  امل�شتدامة  ال��زراع��ة 
املالية لتطوير الزراعة ودعم االأمن الغذائي يف دول منظمة التعاون االإ�شامي 
فيما �شيكون. يذكر اأن وزراء خارجية منظمة التعاون االإ�شامي عقدوا خال 
االنتهاكات  ووق��ف  املحتلة  القد�س  اأو�شاع  ناق�شت  خا�شة  جل�شة  ال��دورة  اأعمال 
الدول  م��ن  وزاري���ة  جلنة  ت�شكيل  اإىل  املجتمعون  ودع��ا  امل��ت��ك��ررة.  االإ�شرائيلية 
االإ�شامية للتحرك ب�شكل عاجل على ال�شاحة الدولية وزيارة الدول العوا�شم 
اأن  ومفادها  االإ�شامي  التعاون  منظمة  ر�شالة  نقل  اأج��ل  من  العامل  يف  املهمة 
ا�شتمرار اإ�شرائيل يف عمليات تهويد املدينة يق�شي على فر�شة حتقيق ال�شام 
املتحدة طلب عقد جل�شة  االأمم  االإ�شامية يف  املجموعة  تكليف  اإىل  اإ�شافة   ..
خا�شة يف جمل�س االأمن الدويل ملناق�شة اإنتهاكات اإ�شرائيل املتوا�شلة يف مدينة 

القد�س املحتلة وخ�شو�شا يف امل�شجد االأق�شى.

القم�صان احلمر يف تايلند 
يلوحون بخيار ال�صارع

•• بانكوك-رويرتز:

اإنهم قد يلجوؤون  اأن�شار موالون لرئي�شة وزراء تايلند ينغاك �شيناوات  قال 
خليار ال�شارع حلماية احلكومة احلالية من املتظاهرين الذين دفعوها للدعوة 
القيادين يف اجلبهة املوحدة للدميقراطية  اأحد  انتخابات مبكرة. وذكر  اإىل 
�شد الدكتاتورية اأن اجلبهة املعروفة با�شم القم�شان احلمر قادرة على ح�شد 

جماهري اأكر من تلك التي تطالب برحيل احلكومة.
�شوتيب  املعار�شة  زعيم  يتحدث  اأنه عندما  اإىل  اآخر يف اجلبهة  قيادي  واأ�شار 
التايلندين  من  املاين  هناك  اأن  اأي�شا  االعتبار  يف  الو�شع  فيجب  �شوبان 
�شيناوات  وع��ائ��ل��ة  ال�شابق  ال����وزراء  رئي�س  �شيناوات  ثاك�شن  يحبون  ال��ذي��ن 
اأطاح به اجلي�س  الذي   ، اأن ثاك�شن �شيناوات  اأو�شاط وا�شعة  عموما. وتعتقد 
عام 2006 واختار االإقامة يف املنفى بدال من ق�شاء عقوبة ال�شجن بعد اإدانته 
التي تقف وراء حكومة ينغاك  املتخفية  القوة  ال�شلطة، هو  ا�شتخدام  ب�شوء 
اجتماعات  اأحيانا  يعقد  املنفي  ال���وزراء  رئي�س  اإن  البع�س  ويقول   ، �شيناوات 
اأن  من  احلمر  القم�شان  ل�  تعليقات  وحت��ذر  الفيديو  عر  احلكومة  باأع�شاء 
متت  اإذا  اأو���ش��ع  ���ش��راع  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  ال��ب��اد  يف  ال�شائدة  االحتجاجات 
الوزراء  رئي�شة  رف�شت  وقد  القوة.  عر  املنتخبة  ينغاك  بحكومة  االإطاحة 
ينغاك �شيناوات اال�شتجابة ملطلب املعار�شة باال�شتقالة من من�شبها كرئي�شة 
حلكومة ت�شريف االأعمال حلن اإجراء االنتخابات بعد �شتن يوما، وطالبت 
حلركتهم  اأعطوه  ال��ذي  ال�شعار  ا�شتخدام  عن  بالتوقف  االحتجاجات  زعماء 
ثورة ال�شعب . وبعد اأ�شابيع تخللتها جتمعات حا�شدة ات�شمت يف بع�س االأحيان 
بالعنف، رف�س املحتجون دعوتها الإجراء انتخابات عامة وقالوا اإنه يجب تغيري 
اأن تايلند  اأث��ار قلقا من  اق��رتاح  احلكومة مبجل�س �شعبي غري منتخب، وهو 
قد تتخلى بذلك عن العملية الدميقراطية ويريد املحتجون وهم جمموعة 
ب�شيناوات  االإط��اح��ة  للملك  امل��وؤي��دة  النخبة  م��ع  متحالفة  االأط��ي��اف  متعددة 

والق�شاء على نفوذ �شقيقها ثاك�شن املدان ب�شوء ا�شتخدام ال�شلطة.

•• وا�سنطن-وكاالت:

اأ����ش���اد ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ب����اراك اأوب���ام���ا ب��االت��ف��اق اخلا�س 
بامليزانية الذي تو�شل اإليه احلزبان الدميقراطي واجلمهوري 
اأوىل جيدة للخروج من  باأنه خطوة  اإي��اه  اأم�س، وا�شفا  م�شاء 

االأزمات املتتالية التي تهز اأمريكا منذ العام 2011.
واأعرب اأوباما يف بيان عن اأمله يف اأن يكون هذا االتفاق الذي 
)ال�شيوخ  مبجل�شيه  ال��ك��ون��غ��ر���س  ج��ان��ب  م��ن  اإق�����راره  يتعن 
والنواب(، موؤ�شرا على اأن االأمريكين لن يعانوا �شلا جديدا 

يف الدولة االحتادية يف العامن املقبلن.
احلزبن  عن  املفاو�شون  اأعلن  بعدما  اأوب��ام��ا  ت�شريح  وي��اأت��ي 
الدميقراطي واجلمهوري يف الكونغر�س اأن الفريقن تو�شا 

اإىل اتفاق ب�شاأن امليزانية، االأمر الذي �شي�شمح يف حال اعتماده 
ح�شل  مب��ا  �شبيه  االحت��ادي��ة  االإدارات  يف  جديد  �شلل  بتفادي 
تفادي  اإىل  االتفاق  ويهدف  املا�شي.  االأول  اأكتوبر-ت�شرين  يف 
اإيقاف عمل املوؤ�ش�شات احلكومية يوم 15 يناير-كانون الثاين 
القادم، وحتديد م�شتويات اإنفاق احلكومة االحتادية حتى االأول 
اأن  بيانه  يف  اأوباما  وذك��ر   .2015 االأول  اأكتوبر-ت�شرين  من 
االتفاق واإن كان ال ي�شم كل ما كان يرغب فيه فاإنه يعد خطوة 
مهمة، م�شريا اإىل اأن هذه هي طبيعة الت�شوية واعتر اأن ما 
حدث يعد موؤ�شرا جيدا على اأن الدميقراطين واجلمهورين 
حلقة  وك�شر  تفاهم  اأر�شية  اإيجاد  من  متكنوا  الكونغر�س  يف 
ال��ق��رارات الق�شرية االأم��د حتت تهديد االأزم���ات الإن��ه��اء هذا 
داعيا  للمفاو�شن،  بال�شكر  االأمريكي  الرئي�س  وتوجه  امللف 

الكونغر�س مبجل�شيه اإىل الت�شويت على ميزانية مبنية على 
هذا االتفاق كي يتمكن من امل�شادقة عليه.

كما اأبدى اأوباما اأمله يف اأن ي�شوت الكونغر�س ب�شكل م�شتقل 
على زيادة تعوي�شات العاطلن عن العمل كي ال يخ�شر اأكرث 
وك��ي ال  املياد،  قبيل عيد  م��وارد حيوية  اأمريكي  من مليون 

يتعر�س االقت�شاد االأمريكي ل�شدمة.
اأو�شع  جل��ن��ة  يف  ع�شو  وه���و  ب��ورمت��ان  روب  ال�شيناتور  وع��ل��ق 
ل�شوؤون امليزانية بالكونغر�س على االتفاق بالقول ي�شعدين اأننا 
امليزانية،  �شقف  حدود  يف  و�شنبقى  ال�شرائب  زي��ادة  �شنتفادى 
 . امليزانية  لعجز  اخلف�س  بع�س  �شنحقق  ذل��ك  ع��ن  وف�شا 
واأعرب عن �شعادته باأنه �شيتم تفادي اإيقاف اأن�شطة احلكومة 

خال العامن القادمن.
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يانوكوفيت�س يبحث مع م�شاعدة كريي ت�شوية الأزمة

ال�صرطة الأوكرانية تن�صحب من �صاحة ال�صتقالل
•• كييف-وكاالت:

ت���راج���ع���ت ق�����وات ال�����ش��رط��ة اأم����ام 
ح�����ش��ود امل��ت��ظ��اه��ري��ن خ����ارج مقر 
العا�شمة  يف  ال���ب���ل���دي  امل��ج��ل�����س 
مواجهات  بعد  كييف  االأوك��ران��ي��ة 
اجل���ان���ب���ن حاولت  ب���ن  ����ش���دي���دة 
خالها ال�شرطة اإزاحة املحتجن 

دون اأن تكلل جهودها بالنجاح.
امل�شلحة  ال�����ش��رط��ة  ق����وات  وك��ان��ت 
مبكر  وق���ت  يف  جتمعت  بالع�شي 
ميدان  يف  االرب����ع����اء  ���ش��ب��اح  م���ن 
من  اآالف��������ا  اأن  اإال  اال����ش���ت���ق���ال 
املتظاهرين ابدوا مقاومة �شديدة 
اجلانبن  ب����ن  ا����ش���ت���ب���اك���ات  ب���ع���د 
ا�شتمرت �شاعات ومتكنوا من دفع 
املواقع  عن  بعيدا  ال�شرطة  ق��وات 

التي يحتلونها.
وقد ان�شم مزيد من املتظاهرين 
لدعوة  ا���ش��ت��ج��اب��ة  امل��ح��ت��ج��ن  اإىل 
الت�شامن وكان  اإىل  املعار�شة  من 
ق����رار احل��ك��وم��ة االن�����ش��ح��اب من 
االحتاد  للتجارة احلرة مع  اتفاق 

ق�شمن  اإىل  امل��ح��ت��ج��ن  ق�����ش��م��وا 
قبل البدء باإزالة املتاري�س، وذلك 
ل���ت���اأم���ن م��ه��م��ة ع���م���ال امل���راف���ق 
ال�������ش���ارع من  اإف��������راغ  ال���ع���ام���ة يف 
اخليام لت�شهيل حركة املرور، غري 
اأن املحتجن اأقاموا جدارا ب�شريا 
القوات  امل��ت��اري�����س وم��ن��ع��وا  م��ك��ان 
اخلا�شة من التقدم باجتاه �شاحة 

اال�شتقال.
عدد  ب��اأن  الداخلية  وزارة  واأف���ادت 
اال�شتقال  ���ش��اح��ة  يف  امل��ح��ت��ج��ن 
بينما  ���ش��خ�����س،  األ����ف  اإىل  ي�����ش��ل 
 25 ع��ن  املعار�شة  زع��م��اء  حت��دث 
ال�شاحة  يف  يرابطون  حمتج  األ��ف 
االأوكراين  الزعيم  وتوقع  الرمز، 
املعار�س اأر�شيني يات�شنيوك خروج 
�شاحة  اليوم يف  مليونية  مظاهرة 
ن�شامح..  ل��ن  وق���ال  اال���ش��ت��ق��ال، 
و�شي�شقط  ه��ن��ا،  امل��اي��ن  ���ش��رى 

النظام .
رئي�س  اأع��ل��ن  ت�����ش��ري��ح الف���ت  ويف 
ال����وزراء االأوك����راين ح��اج��ة كييف 
�شكل  يف  دوالر  مليار   27.5 اإىل 

االإق��ل��ي��م��ي��ة الإزال����ة ال��ع��وائ��ق التي 
تعرقل حركة املرور.

توافد  ه��ذه اخلطوة،  رد على  ويف 
اإىل  ���ش��خ�����س  اآالف  ع�����ش��رة  ن��ح��و 
ال�شرطة  ه���ج���وم  ب��ع��د  ال�����ش��اح��ة 
املعار�شن  ����ش���ف���وف  م���ع���ززي���ن 
والبالغة  امل���ك���ان  يف  امل���وج���ودي���ن 
ما  وه���و  اآالف،  ب�شعة  اأع���داده���م 
الرتاجع  اإىل  ال�شرطة  دفع رجال 
واالن�شحاب  ح��اف��ات��ه��م  ب���اجت���اه 
وتاأتي  املحتجن  اآالف  تدفق  م��ع 
ه���ذه ال��ت��ط��ورات ب��ع��د م���رور نحو 
24 �شاعة على انتهاء املهلة التي 
للمتظاهرين  ال�شلطات  حددتها 

الإخاء ال�شوارع.
وقد اأعلن رئي�س الوزراء االأوكراين 
القوة  ت�شتخدم  ل��ن  ال�شلطات  اأن 
���ش��د امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال�����ش��ل��م��ي��ن يف 
يجري  م��ا  اأن  اإىل  م�شرياً  كييف، 
الطرق  تنظيف  هو  عنه  احلديث 

لت�شيري احلياة يف العا�شمة.
ب���اأن مئات  اإع���ام  واأف����ادت و�شائل 
اخلا�شة  ال����ق����وات  ع��ن��ا���ش��ر  م����ن 

االأوروبي ال�شهر املا�شي قد اأ�شعل 
م�شريات �شخمة يف ال�شوارع.

املحتجن  ب����اأن  ت��ق��اري��ر  واأف�������ادت 
ا���ش��ت��خ��دم��وا اخل���راط���ي���م الإع�����ادة 
توجيه املياه الباردة جتاه ال�شرطة 
ال�شرطة،  وجتمع املحتجون حول 
ب�����ش��ع��ارات م�شادة  ي��ه��ت��ف��ون  وه���م 
ل���ه���ا، ب��ح�����ش��ب م���ا ن��ق��ل��ت��ه حمطة 
تليفزيون 5 يف م�شاهد حية بثتها 

من جانب املحتجن.
وقالت ال�شرطة اإنها تريد حترير 
اأج��ل حركة  امليدان من  ممر عر 
الذين  امل���ح���ت���ج���ن،  ل���ك���ن  امل�������رور 
كانوا يلب�شون خوذا �شلبة، �شبكوا 
م�����ش��ك��ل��ن حوائط  م��ع��ا  اأذرع����ه����م 
ال�شرطة.  ت��داف��ع  ملقاومة  ب�شرية 
اأ�شخا�س  ت�شعة  على  قب�س  وق��د 

على االأقل.
ح�شار بال�شيارات واحلواجزوكانت 
هناك دع��وات من ق�شاو�شة خال 
ال�������ش���اة ل�����ش��ب��ط ال��ن��ف�����س، كما 
ال�شعبية  االأغ����اين  م��ط��رب��ة  دع���ت 
رو���ش��ان��ا، اإىل ع���دم االإي�����ذاء من 

فوق من�شة ن�شبت يف امليدان.
اخلارجية  وزي�����ر  ان��ت��ق��د  وب��ي��ن��م��ا 
االأم��ريك��ي ج��ون ك��ريي احلكومة 
تفريق  مل��ح��اول��ت��ه��ا  االأوك����ران����ي����ة 
املتظاهرين املناه�شن لها، اأعرب 
جم��ل�����س ال����دوم����ا ال����رو�����ش����ي عن 
ال�شافر  التدخل  اأ�شماه  مما  قلقه 
ال�شوؤون  يف  االأوروب���ي���ن  لل�شا�شة 

الداخلية الأوكرانيا.
وان���������ش����ح����ب����ت ق���������وات ال�������ش���رط���ة 
اال�شتقال  �شاحة  االأوكرانية من 
بعدما  ك���ي���ي���ف  ب���ل���دي���ة  وم���ب���ن���ى 
�شباح  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ع  ا�شتبكت 
اإخ�������راج نحو  ال���ي���وم وف�����ش��ل��ت يف 
داخل  معت�شمن  متظاهر  مائتي 

املبنى.
وكانت ال�شرطة بداأت فجرا باإزالة 
امل��و���ش��وع��ة م���ن جانب  ال���ع���وائ���ق 
املتظاهرين الذين يحتلون �شاحة 
و�شيطرت  ك��ي��ي��ف  يف  اال���ش��ت��ق��ال 
ت��دري��ج��ي��ا ع��ل��ى ج����زء م���ن املكان 
ال�شرطة  اإن  اأمني  متحدث  وق��ال 
االأجهزة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  حت��رك��ت 

لفروف: اتفاق جنيف النووي يلزم اأطرافه بتطبيقه 
•• طهران-يو بي اأي:

قال وزير اخلارجية الرو�شي �شريغي الفروف ام�س اأن اتفاق 
بتطبيقه  اأط��راف��ه  يلزم   1+5 وجمموعة  اي��ران  بن  جنيف 
قناة  ونقلت  ن��ه��ائ��ي.  تفاهم  اىل  التو�شل  على  ،و�شي�شاعد 
�شحايف  موؤمتر  خ��ال  قوله  الف��روف  عن  االإيرانية  العامل 
م�شرتك مع نظريه االيراين حممد جواد ظريف يف طهران، 
اأطرافه  يلزم   1+5 ودول  اإي���ران  بن  جنيف  يف  التفاهم  اأن 
بتطبيقه ، م�شيفاً اأن االتفاق النووي االأخري �شي�شاعد على 
الو�شول لتفاهم نهائي . واأ�شار اإىل اأن اإيران العب مهم جدا 
يف �شوريا ويجب اأن ت�شارك يف موؤمتر جنيف 2 الذي يحظى 

انعقاده  ���ش��رورة  ب�����ش��اأن  واالإج���م���اع  ال����دويل  املجتمع  ب��دع��م 
جنيف  اأط��راف  لكل  تباحث  هناك  يكون  اأن  يجب  م�شيفاً   ،
وقف  �شرورة  على  �شدد  كما   . نهائي  التفاق  التو�شل  بغية 
اإراقة الدماء يف �شوريا وعدم تدخل اأي جهة يف املحادثات بن 
اأنف�شهم  ال�شورين هم  اأن  ، م�شددا على  ال�شورية  االأط��راف 
من يقرر احلل وم�شتقبل بلدهم. واأعرب الفروف عن قلقه 
حيال ا�شتفحال ظاهرة االرهاب يف العراق ، قائًا على جميع 
الدول االإقليمية امل�شاهمة يف ا�شتقرار هذا البلد واأ�شار اإىل اأن 
عاقات باده مع اإيران لي�شت موجهة �شد اأي دولة، م�شيفاً 
لدينا رغبة بالتعاون مع اإيران يف تطوير برناجمها النووي، 
وال يوجد قرار دويل مينع التعاون النووي بن رو�شيا واإيران 

من جهته، قال ظريف اأن العاقات بن رو�شيا واإيران ترتكز 
�شديقة  كدولة  رو�شيا  دور  امل�شرتكة،وو�شف  امل�شالح  على 
اليران يف جمموعة 5+1 باملهم والبناء ، م�شيفاً، اأن التعاون 
املنطقة  يف  ال�شلم  يعزز  اأن  �شاأنه  من  ومو�شكو  طهران  بن 
اإي��ران ورو�شيا وقف  وقال ظريف اأن من نتائج التعاون بن 
2 �شيحدد  اأن م��وؤمت��ر جنيف  ���ش��وري��ا. واع��ت��ر  احل��رب �شد 
خاله خارطة الطريق التي �شت�شع حدا للعنف يف �شوريا. 
االأ�شا�س  ال�شيا�شي هو  ان احلل  وقال اجلميع متفقون على 
طهران  اىل  و�شل  ق��د  الف���روف  وك��ان  ال�شورية  الق�شية  يف 
الثنائية وق�شايا  العاقات  يبحث خالها  زي��ارة الي��ران  يف 

املنطقة.

•• وا�سنطن-وكاالت:

دع���ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي ج���ون ك���ريي اأع�شاء 
الكونغر�س جمددا اإىل عدم فر�س عقوبات جديدة على 
اإي��ران، ومنح فر�شة للجهود الدبلوما�شية التي تبحث 
ال��ذي مت  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  تنفيذ  �شبل  فيينا  حاليا يف 
ال�شت  والقوى  اإي��ران  بن  املا�شي  ال�شهر  اإليه  التو�شل 

الكرى، و�شط اأنباء عن حتقيق تقدم يف هذا ال�شدد.
و�شدد كريي اأثناء اإفادته اأمام جلنة العاقات اخلارجية 
مبجل�س النواب االأمريكي على اأن االأ�شهر ال�شتة املقبلة 
�شتكون كفيلة باختبار مدى جدية طهران يف التو�شل 

اإىل حل نهائي لاأزمة.
وح���ذر ال��وزي��ر االأم��ريك��ي ال���ذي ك��رر يف وق��ت �شابق ما 
فر�س  اأن  من  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئي�س  اأي�شا  اإليه  ذه��ب 
لا�شتهانة  ذري��ع��ة  اإي�����ران  �شيعطي  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات 
نوفمر-ت�شرين   24 يوم  اأبرم  الذي  املرحلي  باالتفاق 
الثاين املا�شي، وا�شفا املحادثات مع طهران باأنها حلظة 

دبلوما�شية دقيقة للغاية . 
لفر�س عقوبات  الكونغر�س مفاو�شات  اأع�شاء  ويجري 
اأك���رث ���ش��رام��ة رغ���م ات��ف��اق ج��ن��ي��ف. وق���ال الع�شو عن 
احل���زب اجل��م��ه��وري يف جمل�س ال��ن��واب اإي���د روي�����س ال 

ميكننا بب�شاطة الثقة يف تقنية التخ�شيب .

رئي�س  جون�شون  تيم  الدميقراطي  ال�شيناتور  اأن  غري 
الت�شريعات  على  ت�شرف  التي  امل�شرفية  ال�شوؤون  جلنة 
اأكد  االأمريكي،  ال�شيوخ  جمل�س  يف  بالعقوبات  اخلا�شة 
امل�شي  االأبي�س يف عدم  البيت  راأي  اإىل  اأن��ه مييل  اأم�س 
قدما يف الوقت الراهن يف اإقرار ت�شريع يفر�س مزيدا 

من العقوبات على اإيران.
وكان وزير اخلارجية االإيراين حممد جواد ظريف هدد 
الثاثاء باإلغاء االتفاق النووي يف حال فر�س الكونغر�س 
وقال ظريف يف  االأمريكي عقوبات جديدة على باده 
اإذا  الكونغر�س  اإن  االأم��ريك��ي��ة  ت��امي  جملة  م��ع  مقابلة 
الواليات  جدية  ع��دم  يظهر  فذلك  العقوبات  تلك  اأق��ر 
اأن  م��وؤك��دا  ح��ل،  اإىل  التو�شل  وع��دم رغبتها يف  املتحدة 
ب��اده ل��ن تذعن لل�شغوط وت��ت��زام��ن دع��وة ك��ريي مع 
اإيران  بن  النووي  االتفاق  تطبيق  حمادثات  ا�شتمرار 
والقوى ال�شت الكرى التي تعرف با�شم جمموعة 1+5 
وال�شن  ورو�شيا  وبريطانيا  وفرن�شا  املتحدة  الواليات 
اإ�شافة اإىل اأملانيا يف فيينا، و�شط اأنباء عن حتقيق تقدم 
اإنه  اإي��ران��ي��ون  م�شوؤولون  ق��ال  فقد  ال�شعيد  ه��ذا  على 
حتقق تقدم يف املحادثات التي بداأت االثنن و�شت�شتمر 

لليوم الثالث ، يف مقر الوكالة الدولة للطاقة الذرية.
وقال رئي�س الوفد االإيراين حامد جناد بعد اليوم االأول 

للمحادثات اإن املناق�شات مت�شي ب�شا�شة .

•• مو�سكو-يو بي اأي:

اأعرب جمل�س الدوما الرو�شي عن قلقه من التدخل ال�شافر لل�شا�شة 
اإعام  و�شائل  واأف����ادت  الأوك��ران��ي��ا  الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  االأوروب���ي���ن 
رو�شية ان جمل�س الدوما اأ�شدر بياناً �شوت مل�شلحته 444 نائباً من 
450 ، جاء فيه ان التدخل ال�شافر لرجال ال�شيا�شة االأجانب،  اأ�شل 
الذي يتعار�س مع كل قواعد املمار�شات الدولية، يف ال�شوؤون الداخلية 

الأوكرانيا التي لها �شيادتها، يثري قلقاً خا�شاً .
ودعا املجل�س ال�شا�شة الغربين اإىل وقف ممار�شة ال�شغط اخلارجي 
على  االأوك��ران��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة  املجل�س  ح��ث  كما  اأوك��ران��ي��ا  �شيا�شة  على 
ال��ع��ودة اإىل امل��ج��ال ال��د���ش��ت��وري ووق���ف االأع���م���ال امل��خ��ال��ف��ة للقانون، 
بالقوانن  ال�شارم  بالتم�شك  الباد  تواجه  التي  الق�شايا  كافة  وحل 
الوطنية واأ�شار اإىل ان التظاهرات غري املرخ�س لها وحما�شرة املباين 
اقت�شادية  تنطوي على عواقب  التاريخية  االآث��ار  وتدمري  احلكومية 

و�شيا�شية �شلبية وتوؤدي اإىل زعزعة اال�شتقرار يف الباد. و�شدد جمل�س 
الدوما على ان اخليار اجليو�شيا�شي الأوكرانيا يعتر اأمراً داخلياً وحقاً 
�شيادياً ل�شعبها. واأكد ان رو�شيا �شتحرتم دائماً القرارات التي تتخذها 
يف  االحتجاجات  وتتوا�شل  ال�شقيقة  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�شرعية  ال�شلطة 
العا�شمة االأوكرانية على قرار اأوكرانيا املفاجئ عدم اإبرام �شراكة مع 
نيكوالي  باإ�شقاط حكومة  لتطالب  تطّورت  االأوروب���ي، حيث  االحت��اد 

اآزاروف، واإجراء انتخابات رئا�شية مبكرة.
ويوا�شل املحتجون حما�شرة مبنى احلكومة االأوكرانية وقطع جميع 
الطرق املوؤدية اإليه، فيما ت�شري املعار�شة اإىل اأن ال�شلطات االأوكرانية 
قد حا�شرت ميدان اال�شتقال و�شط كييف، وت�شتعد لف�س اعت�شامات 
املعار�شة بالقوة. وكانت اأوكرانيا علقت التوقيع على اتفاقية ال�شراكة 
ب��اأن ه��ذا ال��ق��رار ج��اء من  االنت�شابية م��ع االحت���اد االأوروب����ي، وعّللت 
التعاون مع اجل��ارة رو�شيا ودول االحتاد  االأولوية يف تطوير  منطلق 

اجلمركي رو�شيا وكازاخ�شتان وبيارو�شيا .

الدوما الرو�صي قلق من التدخل الأجنبي يف اأوكرانيا 

كريي يدعو الكونغر�ص للرتيث مبعاقبة اإيران

•• بريوت-وكاالت:

لاجئن  العليا  املفو�شية  تبدي 
التابعة لامم املتحدة قلقها على 
الذين  ال�شورين  الاجئن  االف 
يعي�شون يف خيام ه�شة م�شتحدثة 
خمتلفة  ل���ب���ن���ان���ي���ة  م���ن���اط���ق  يف 
عا�شفة  االربعاء  ام�س  ويواجهون 
قا�شية مع درج��ات ح��رارة متدنية 

جدا.
واف���������ادت ت���ق���اري���ر و�����ش����ه����ادات ان 
ب����ردا يف غياب  ه�����وؤالء ي��رجت��ف��ون 
وجتتاح  الكافية  التدفئة  و�شائل 
وتعمل  خيمهم  م��ن  ال��ع��دي��د  امل���اء 
التابعة  لاجئن  العليا  املفو�شية 
ال�شاعة  املتحدة على مدار  لامم 
ل��ت��اأم��ن م�����ش��ت��ل��زم��ات ال�����ش��ت��اء مبا 
فيها اغطية حرارية ومبالغ مالية 
م���ن اج����ل احل�������ش���ول ع��ل��ى وق���ود 
كل  من  الرغم  على  لكن  للتدفئة 
هذه اجلهود، ت�شري ليزا ابو خالد 
من املفو�شية اىل قلق ازاء م�شري 
االف اال�شخا�س الذين يعي�شون يف 
اكرث من مئتي خميم غري ر�شمي 

يف �شرق الباد و�شمالها.
وتقول لوكالة فران�س بر�س نحن 
قلقون الن الرد قار�س يف منطقة 
قلقون  ون���ح���ن  )�����ش����رق(،  ال��ب��ق��اع 
الذين  ال��اج��ئ��ن  على  خ�شو�شا 
هذه  بع�س  الن  خيم،  يف  يعي�شون 
االدنى  احل��د  اىل  تفتقر  االمكنة 

من احلماية .
يف بلدة عر�شال )�شرق( احلدودية 
مع �شوريا والتي ت�شت�شيف ع�شرات 
الوف الاجئن ال�شورين، غطت 
طبقة من الثلج االر���س واحاطت 
مب���ئ���ات اخل���ي���م امل�����ش��ت��ح��دث��ة هنا 
وهناك وقال ع�شو املجل�س البلدي 
ات�شال  يف  خلف  وفيق  عر�شال  يف 
ه��ات��ف��ي م��ع وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ب��رد ق��ار���س، درج��ة احلرارة  هناك 

املا�شين  ال��ي��وم��ن  خ���ال  ت��دن��ت 
اىل ما حتت ال�شفر خال النهار، 
وكان اجلليد يغطي االر�س. االآن 
درجتن  ب����ن  ت�������رتاوح  احل��������رارة 

واربع درجات .
ال�شورين  الاجئن  ان  وا���ش��اف 
�شيما  ال  ال������رد،  م���ن  ي���رجت���ف���ون 
اخليم.  يف  امل����وج����ودي����ن  اول����ئ����ك 
اجتاحت املياه العديد من اخليم، 
وه���ن���اك ن��ق�����س يف امل������ازوت ال���ذي 
. وا����ش���ار اىل ان  ي���ت���دف���اأون ع��ل��ي��ه 
ال  امل�شاعدات،  تقدم  التي  اجلهات 
ومنظمات  امل��ت��ح��دة  االمم  �شيما 
نروجية ودمناركية  غري حكومية 
ت�شتمر يف تقدمي امل�شاعدات، لكنها 
، داعيا اىل بناء غرف  غري كافية 
من اال�شمنت لاجئن، الن ال حل 

غري ذلك .
االآن طبقة من  وق��ال خلف هناك 
�شنتيمرتات،  ع�����ش��رة  ت��ب��ل��غ  ال��ث��ل��ج 

�شورية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت  ذل���ك،  اىل 
ملثمن  م�����ش��ل��ح��ن  اإن  حم��ل��ي��ة 
رزان  ال�شورية  النا�شطة  اختطفوا 
زي���ت���ون���ة وث���اث���ة اأ����ش���خ���ا����س من 
ف���ري���ق ع��م��ل��ه��ا مب��ن��ط��ق��ة دوم�����ا يف 
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  دم�شق  ري��ف 

املعار�شة.
واأ�شدر املجل�س املحلي ملدينة دوما 
ن�شره  بيانا  املعار�شة  تديره  الذي 
على �شفحته على موقع التوا�شل 
فيه  وق���ال  في�شبوك،  االجتماعي 
توثيق  مكتب  مهاجمة  مت��ت  اإن���ه 
انتهاكات حقوق االإن�شان يف �شوريا 
زيتونة  رزان  النا�شطة  واع��ت��ق��ال 
وفريق عملها ، دون اأن يذكر هوية 
العمل  البيان  واأدان  املهاجمن.. 
الغادر واجلبان الذي مياثل اأفعال 
النظام ، وطالب كافة الت�شكيات 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة وال�����ق�����وى ال���ث���وري���ة 
الفاعلة على االأر���س بالعمل على 

لكن تتوقع مزيدا من الثلج خال 
ال�شاعات القادمة وعلى الرغم من 
ذلك، ي�شتمر الاجئون ال�شوريون 
ب��ال��ت��دف��ق اىل ع��ر���ش��ال ه��رب��ا من 
القلمون  م���ن���ط���ق���ة  يف  ال����ع����ن����ف 

احلدودية مع عر�شال.
وذكر خلف ان حواىل ع�شر عائات 
البلدة  اىل  اجل����رود  ع��ر  و���ش��ل��ت 
ق���ادم���ة م���ن ي�����رود ح��ي��ث عنفت 
النظامية  ال���ق���وات  ب���ن  امل���ع���ارك 
ومقاتلي املعار�شة خال اليومن 

املا�شين.
االأر�شاد اجلوية  وتتوقع م�شلحة 
امل�شماة  ال��ع��ا���ش��ف��ة  ت�شتمر  اأن  يف 
األ��ك�����ش��ا ال��ت��ي ت�����ش��رب ل��ب��ن��ان حتى 
يوم اجلمعة على االقل، وان ت�شل 
مرت  خم�شمئة  ارت��ف��اع  اىل  الثلوج 
اليوم  غطت  انها  علما  دون.  وم��ا 
امل��ن��اط��ق ح��ت��ى ارت��ف��اع 800 مرت 

تقريبا.

اأدان  كم��ا   . الق�شي����ة  متابعة هذه 
االئ��ت��اف ال��وط��ن��ي ل��ق��وى الثورة 
واملعار�شة ال�شورية يف بيان اأ�شدره 
زيتونة  خ��ط��ف  ع��م��ل��ي��ة  ال��ث��اث��اء 
احلثيث  �شعيه  واأك����د  وزم��ائ��ه��ا، 
بالتن�شيق مع كتائب اجلي�س احلر 
ل��ت��وف��ري م��ا ي��ل��زم الإط����اق �شراح 
�شمان  ب����  وت��ع��ه��د   ، امل��خ��ت��ط��ف��ن 
ين�شطون  ي��زال��ون  ال  م��ن  �شامة 
اأر�س �شوريا من ال�شحفين  على 

واحلقوقين.
ووفقا ل�شفحات �شورية معار�شة، 
ف�����اإن امل��خ��ت��ط��ف��ن االآخ����ري����ن هم 
زوجها وائل حمادة وزمياها ناظم 
واأكد  اخلليل  و���ش��م��رية  احل��م��ادي 
اأن  ال�شورين  النا�شطن  عدد من 
زيتونة )36 عاما( وفريق عملها 
جهات  من  تهديدات  �شابقا  تلقوا 
زيتونة  اأن  بيد   ، معروفة  م�شلحة 
دوم����ا ورزان  وب��ق��ي��ت يف  خ���اط���رت 
جمال  يف  تعمل  حمامية  زي��ت��ون��ة 
العام  يف  واأن�شاأت  االإن�شان،  حقوق 
االإنرتنت  ع��ل��ى  م��وق��ع��ا   2005
ت��ت��ع��ل��ق بحقوق  ي��ن�����ش��ر م��ع��ل��وم��ات 
االإن�����ش��ان يف ���ش��وري��ا، كما ك��ان لها 
دور بارز يف االحتجاجات ال�شعبية 
ه��ن��اك، واخ��ت��ب��اأت يف م���ار����س-اآذار 
االنتفا�شة  ب���داي���ة  يف   2011

خ�شية اإلقاء القب�س عليها.
دعم  يف  عملها  زي��ت��ون��ة  ووا���ش��ل��ت 
انتهاكات  وت��وث��ي��ق  ال���ث���ورة  جل���ان 
االإن�شان،  حلقوق  ال�شوري  النظام 
ب��ع��دة جوائز،  ل��ل��ف��وز  اأه��ل��ه��ا  مم���ا 
للدفاع  ����ش���اخ���اروف  ج���ائ���زة  م��ن��ه��ا 
 2011 عن حقوق االإن�شان للعام 
االأوروب����ي،  ال��ت��ي يقدمها االحت���اد 
ك���م���ا ح�����ش��ل��ت ع���ل���ى ج����ائ����زة من 
اأي�شا  رو���ش��ي��ة  ح��ق��وق��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة 
اآنا  ج��ائ��زة  وع��ل��ى  نف�شه،  ال��ع��ام  يف 
متنحها  ال��ت��ي  بوليتكوفي�شكايا 

جمعية بريطانية.

اختطاف نا�شطة حقوقية وفريق عملها ب�شوريا

الأمم املتحدة قلقة على الالجئني ال�صوريني من الربد القار�ص

ال�صلطات العراقية تعلن اعتقال 6 من القاعدة 
•• بغداد-يو بي اأي:

اعلن م�شدر ع�شكري عراقي االأربعاء عن اعتقال �شتة من تنظيم القاعدة 
بينهم قياديون بارزون بحوزتهم كميات كبرية من ال�شواريخ واملتفجرات 

داخل كهف يف �شحراء االأنبار.
ونقل موقع )ال�شومرية نيوز( عن م�شدر ع�شكري بقيادة عمليات البادية 
واجلزيرة قوله اإن قوة من اجلي�س نفذت، �شباح اليوم، عملية يف �شحراء 
االأنبار بالقرب من منفذ البو كمال ال�شوري، اأ�شفرت عن اعتقال �شتة من 
عنا�شر تنظيم القاعدة بينهم قياديون بارزون بعد حما�شرتهم داخل كهف 
ع��ددا من  املعتقلن  القوة �شبطت بحوزة  ان  واأ�شاف   . االأنبار  يف �شحراء 
ال�شواريخ نوع غراد وكميات من املتفجرات واخلرائط وماب�س ع�شكرية 

و�شيارة رباعية الدفع .

اأوروب����ي����ة ح��ت��ى تتمكن  م�����ش��اع��دة 
ب��اده من الدخول يف �شراكة مع 
االحت����اد االأوروب������ي، م�����ش��ددا على 
�شرورة اأن تكون هذه امل�شاعدة يف 

�شكل ا�شتثمارات.
ما  اإزاء  ال���ف���ع���ل  ردود  ب�����اب  ويف 
وزير  انتقد  اأوك��ران��ي��ا،  يف  ي��ج��ري 
كريي  جون  االأمريكي  اخلارجية 
تفريق  ملحاولتها  كييف  حكومة 

املتظاهرين. 

وب����ح����ث ال���رئ���ي�������س االأوك�����������راين، 
االأربعاء،  يانوكوفيت�س،  فيكتور 
اخلارجية  وزي�����ر  م�����ش��اع��دة  م���ع 
نوالند،  ف��ي��ك��ت��وري��ا  االأم�����ريك�����ي، 
والداخلية  اخلارجية  التحديات 
اأوك���ران���ي���ا و�شبل  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
هذا  يف  ال�شيا�شية  االأزم���ة  ت�شوية 
اليوم  رو�شيا  ق��ن��اة  ونقلت  البلد. 
ع����ن ب���ي���ان �����ش����ادر ع����ن ال����دائ����رة 
االأوك����راين  للرئي�س  ال�شحافية 

الرئي�س  ب�����ن  ع���ق���د  ل����ق����اء  اأن 
يانوكوفيت�س،  فيكتور  االأوك���راين 
وزير  نوالند، م�شاعدة  وفيكتوريا 
ل�شوؤون  االأم����ريك����ي  اخل���ارج���ي���ة 
اأن  اأوروبا واأورا�شيا . وذكر البيان 
مثمرة  حمادثة  اأج��ري��ا  اجلانبن 
الثنائية  العاقات  ق�شايا  وبحثا 
والداخلية  اخلارجية  والتحديات 
وال�شبل  اأوك��ران��ي��ا  تواجهها  التي 

املحتملة لت�شوية الو�شع .

مقتل 5 جنود تايلنديني بتفجري
•• بانكوك-يو بي اأي:

اآخرون   8 واأ�شيب  تاياندين،  جنود   5 قتل 
ب���ج���روح، يف ان��ف��ج��ار ع��ب��وة ن��ا���ش��ف��ة زرع���ت اإىل 
امل�شطرب  ال���ب���اد  ب��ج��ن��وب  ال��ط��ري��ق  ج���ان���ب 
)بانكوك  ل�شحيفة  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  وذك��ر 
كانوا  ج��ن��دي��اً   13 م��ن  جمموعة  اأن  ب��و���ش��ت(، 
ي��ق��وم��ون ب��دوري��ة يف والي���ة ب��ات��اين ح��ن فّجر 
جمهولون العبوة بوا�شطة هاتف خليوي واأدى 
التفجري اإىل مقتل 4 جنود على الفور، ونقل 
9 اإىل امل�شت�شفى، حيث تويف واحد منهم متاأثراً 
املرتبطة  احل�����وادث  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  ب��ج��راح��ه. 
بامل�شلحن ت�شاعدت منذ عام 2004 واأ�شفرت 
���ش��خ�����س من  اآالف   5 م���ن  اأك�����رث  م��ق��ت��ل  ع���ن 

املواطنن وممثلن عن ال�شلطات وم�شلحن.
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عربي ودويل
برلني تدعو كابول لتوقيع التفاق الأمنيحمكمة ليبية تاأمر با�صتمرار حب�ص املحمودي 

•• مزار �رشيف-اأ ف ب:

دعا وزير الدفاع االملاين توما�س دو ميزيري، خال زيارة اىل مزار ال�شريف االربعاء، افغان�شتان اىل اال�شراع يف توقيع االتفاق الذي 
تفاو�شت يف �شاأنه مع الواليات املتحدة لتنظيم وجود ع�شكري يف افغان�شتان. وقال الوزير االملاين يف الطائرة التي نقلته اىل افغان�شتان 
ننتظر بفارغ ال�شر توقيع اجلانب االفغاين ، م�شريا اىل �شرورة التو�شل اىل اتفاق على حقوق وواجبات اجلنود االمريكين وجميع 
جنود حلف �شمال االطل�شي . وقد فجر انتحاري االربعاء يف كابول �شيارته املح�شوة مبتفجرات قرب قافلة ع�شكرية للحلف االطل�شي 
يف مطار العا�شمة االفغانية. وا�شتهدف االعتداء قافلة للجي�س االملاين، كما او�شح متحدث با�شم اجلي�س االملاين يف برلن، م�شريا 
اىل ان االعتداء مل ي�شفر عن ا�شابة اي من اجلنود االملان. واعتر وزير الدفاع االملاين الذي هبطت طائرته يف مزار ال�شريف على 
بعد 400 كلم عن كابول، ان توقيع االتفاق بعد االنتخابات الرئا�شية االفغانية �شيكون بالتاأكيد بعد فوات االوان . ورف�س الرئي�س 
االفغاين حتى االن التوقيع على االتفاق االمني بن كابول ووا�شنطن الذي �شيحدد احكام وجود ع�شكري امريكي بعد ان�شحاب 75 
الف جندي من احللف االطل�شي اواخر 2014. ويرف�س الرئي�س االفغاين توقيع هذا االتفاق قبل االنتخابات الرئا�شية يف ني�شان-

ابريل 2014 التي ال ي�شتطيع الرت�شح اليها الن الد�شتور مينعه من الرت�شح لوالية ثالثة.

•• طرابل�س-يو بي اأي:
اأمرت حمكمة ليبية، االأربعاء، با�شتمرار 
البغدادي املحمودي، واثنن من  حب�س 
كبار م�شوؤويل النظام ال�شابق، على ذمة 
مالية  مبالغ  وحتويل  بالقتل  اتهامات 
معّمر  ال��راح��ل  لنظام  لوج�شتي  كدعم 

القذايف بهدف اإجها�س الثورة.
وجّددت املحكمة خال جل�شة مُثل فيها 
ال�شابق  النظام  يف  حكومة  رئي�س  اآخ��ر 
البغدادي املحمودي، واملروك زهمول، 

من �شهر كانون الثاين-يناير من العام 
املقبل. يذكر اأن املحمودي اأُودع ال�شجن 
منذ اأن قامت تون�س بت�شليمه اىل ليبيا 
يف حزيران-يونيو 2012. ي�شار اإىل اأن 
املحمودي وزهمول وترفا�س، يواجهون 
التحري�س  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ج��ن��ائ��ي��ة  ت��ه��م��اً 
ال���ق���ت���ل، وحت���وي���ل م��ب��ال��غ مالية  ع��ل��ى 
بهدف  ال�شابق  للنظام  لوج�شتي  كدعم 
17 �شباط-فراير، كما  اإجها�س ثورة 
بالف�شاد  تتعلق  اأخ���رى  تهماً  يواجهون 

االإداري واملايل.

وعامر ترفا�س، حب�س املحمودي بعدما 
دفعت النيابة العامة بتهمة جديدة بحقه 
تتعلق بدفعه اأموال ملحامن يف تون�س. 
غري اأن حمامي املحمودي اعتر اأن هذه 
التهمة ال تعد كونها خمالفات مالية ال 
وبدورهما، طلب  بالق�شية.  لها  عاقة 
وترفا�س،  زهمول  عن  ال��دف��اع  حماميا 
املرافعة ملوكليها،  باب  املحكمة فتح  من 
و����ش���رع���ة ال����ب����ّت يف ال��ق�����ش��ي��ة وق������ّررت 
امل��ح��ك��م��ة ع��ق��ب ذل���ك ت��اأج��ي��ل ال��ن��ظ��ر يف 
الثامن  ي��وم  جل�شة  اإىل  الق�شية  ه��ذه 

•• كين�سا�سا-اأ ف ب:
امل���ت���ح���دة يف  ب��ع��ث��ة االمم  اع���ل���ن���ت 
جمهورية الكونغو الدميوقراطية 
ال�شام  حفظ  ج��ن��ود  ان  االرب��ع��اء 
�شنوا هجوما على املتمردين الهوتو 
الدميوقراطية  ال��ق��وات  حركة  يف 
الكونغو  �شرق  يف  روان���دا  لتحرير 

الدميوقراطية.
على  ح�شابها  على  البعثة  وق��ال��ت 
يف  التدخل  فرقة  ان  تويرت  موقع 
الهجومية  عملياتها  �شنت  البعثة 
ع���ل���ى ال�����ق�����وات ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
لتحرير رواندا الثاثاء يف منطقة 
ما�شي�شي  ارا���ش��ي  داخ���ل  كاليمبي 

باقليم �شمال كيفو.
الدميوقراطية  ال��ق��وات  وت�شكلت 
املتمردين  م���ن  روان������دا  ل��ت��ح��ري��ر 
جمهورية  يف  ال��روان��دي��ن  الهوتو 
بعد  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ال���ك���ون���غ���و 
 1994 وق���ع���ت يف  ال���ت���ي  االب�������ادة 
ال��ت��وت�����ش��ي. وهم  يف روان������دا ���ش��د 
مرتكبي  ���ش��ف��وف��ه��م  يف  ي�����ش��م��ون 
ال��ي��وم تهديدا  وي�����ش��ك��ل��ون  االب�����ادة 
ال���ك���ون���غ���ول���ي���ن، لكن  ل��ل��م��دن��ي��ن 
هدفهم املعلن ما زال ا�شقاط نظام 
ك���ي���غ���ايل. وي���ت���ف���اوت ع���دده���م بن 

و2000.  1500
وق���د ت��ع��ذر االت�����ش��ال ع��ل��ى الفور 
الع�شكرية  القوة  من  م�شوؤول  باأي 
للح�شول  امل��ت��ح��دة  االمم  ل��ب��ع��ث��ة 

منه على مزيد من املعلومات حول 
ما  ه��ل  و���ش��وؤال��ه  العمليات  طبيعة 
ام ال وبعد  زالت م�شتمرة االربعاء 
 23 ح��رك��ة  م��ت��م��ردي  على  تغلبها 
ت�شرين  بداية  يف   )23 )ام  مار�س 
احلكومة  اعلنت  الثاين-نوفمر، 
املقبل  ه���دف���ه���ا  ان  ال��ك��ون��غ��ول��ي��ة 
الدميوقراطية  ال���ق���وات  ���ش��ي��ك��ون 
لتحرير رواندا املوجودة يف الباد 
يف  وخ�������ش���و����ش���ا   ،1994 م����ن����ذ 

االقاليم ال�شمالية وجنوب كيفو.

الرتو  كارلو�س  اجل��رال  للمهمة 
دو����س ���ش��ان��ت��و���س ك���روز ي��ق��ول بعد 
لتحرير  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال��ق��وات 
)املتمردين  دور  ���ش��ي��اأت��ي  روان������دا 
يرعبون  ال����ذي����ن  االوغ����ن����دي����ن( 
مناطق  بع�س  يف  املدنين  ال�شكان 

�شمال كيفو واالقليم ال�شرقي.
االول- ك���ان���ون  م���ن  ال����راب����ع  ويف 

عمليات  رئ��ي�����س  اع���ل���ن  دي�����ش��م��ر، 
ال�شام  حل���ف���ظ  امل���ت���ح���دة  االمم 
عا�شمة  غوما،  يف  الد�شو�س  ارفيه 

اال انه مل يعرف �شباح االربعاء هل 
�شاركت القوات امل�شلحة جلمهورية 
ال����ك����ون����غ����و ال����دمي����وق����راط����ي����ة يف 
التدخل  فرقة  جانب  اىل  الهجوم 
تلقت  التي  املتحدة  التابعة لامم 
املجموعات  على  للق�شاء  تفوي�شا 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  يف  امل�����ش��ل��ح��ة 

الدميوقراطية.
اخ���������رى على  ر�����ش����ال����ة  واف������������ادت 
على  امل��ت��ح��دة  االمم  بعثة  ح�����ش��اب 
الع�شكرية  ال��ق��وة  ق��ائ��د  ان  ت��وي��رت 

قوات الأمم املتحدة تهاجم متمردي الكونغو 

كرزاي يزور الهند لطلب معدات ع�صكرية 
•• نيودلهي-رويرتز:

ال��ه��ن��د لتمدها  ع��ل��ى  ت�����ش��غ��ط احل���ك���وم���ة االف���غ���ان���ي���ة 
بطائرات هليكوبرت ع�شكرية ودبابات ومدفعية يف اطار 
�شعيها لتعزيز االمن من خال حتالفات اقليمية قبل 
ان�شحاب القوات االجنبية بقيادة حلف �شمال االطل�شي 
و�شيحر�س   .2014 عام  نهاية  بحلول  اأفغان�شتان  من 
الهند غدا  ك��رزاي الذي يزور  الرئي�س االفغاين حامد 
من  امل��اأم��ول  قائمة  ب�����ش��اأن  ت��ق��دم  حتقيق  على  اجلمعة 
ايار.  التي �شلمها لنيودلهي يف مايو  الع�شكرية  املعدات 
وا�شتثمرت الهند ملياري دوالر كم�شاعدات واإعادة اعمار 
وتدريب ع�شرات ال�شباط االفغان لكنها اأحجمت حتى 
باك�شتان  ا�شتفزاز  م��ن  خوفا  ال�شاح  تقدمي  ع��ن  االن 

كابول  وت��ط��ال��ب  اأفغان�شتان.  يف  امل�شلحة  واجل��م��اع��ات 
عام  وقع  اال�شرتاتيجية  لل�شراكة  اتفاق  بتنفيذ  الهند 
اأي معدات  2011 ي�شمح بنقل خمزونات �شبه حربية 
با�شتقرار  مرتبط  الهند  اأم��ن  ان  كابول  وتقول  فتاكة. 

اأفغان�شتان. 
وقال اإم. اأ�شرف حيدري نائب رئي�س البعثة يف ال�شفارة 
االف��غ��ان��ي��ة يف ن��ي��ودل��ه��ي ل���روي���رتز ا���ش��ت��ث��م��ار ال��ه��ن��د يف 
التنمية  او قطاع  االمن  كان يف قطاع  �شواء  اأفغان�شتان 
كرزاي  وي��ج��ري  ال��ه��ن��د.   وتنمية  اأم���ن  يف  ا�شتثمار  ه��و 
يوم  �شينغ  الهند مامنوهان  وزراء  رئي�س  حمادثات مع 
مع  االقليمية  روابطه  لتعزيز  وي�شعى  القادم  اجلمعة 
ا�شتمرار خافه مع داعميه الغربين يف فرتة االعداد 

الن�شحاب قوات حلف االطل�شي من اأفغان�شتان.

هولند يربر التدخل الع�شكري 

الو�صطى اأفريقيا  يف  اجلوع  يتهددهم  �صخ�ص  مليون   16
•• دكار-يانغي-وكاالت:

قال م�شوؤول كبري يف االمم املتحدة ان نحو 16 مليون �شخ�س 
االفريقية  بالقارة  ال�شاحل  منطقة  يف  اجل��وع  خطر  يتهددهم 
ال�شريعة  ال�شكانية  وال��زي��ادة  لل�شراعات  نتيجة  ال��ق��ادم  ال��ع��ام 
يف  ال��ع��ن��ف  وت�شبب  االم���ط���ار.  وه��ط��ول  املحا�شيل  ج���ودة  رغ���م 
�شمال نيجرييا و�شمال مايل واأفريقيا الو�شطى باال�شافة اىل 
ارتفاع عدد املواليد يف نق�س الطعام وارتفاع ا�شعاره يف منطقة 
االجناب  معدل  و�شل  املثال  �شبيل  على  النيجر  ويف  ال�شافانا. 
7.6 طفل. وقال روبرت باير من مكتب االمم املتحدة لتن�شيق 
ال�شوؤون االن�شانية انه مع تباطوؤ االقت�شاد على م�شتوى العامل 
واالن�شغال بحروب منها �شوريا زادت �شعوبة جمع االموال من 
اجلهات املانحة لتمويل اأزمات ان�شانية مثل تلك التي ت�شهدها 
قبل  روي��رتز  طوم�شون  ملوؤ�ش�شة  باير  وق��ال  ال�شاحل.  منطقة 
ان يوجه نداء للمانحن ان اأحدث بيانات مكتب االمم املتحدة 

لتن�شيق ال�شوؤون االن�شانية اأظهرت انه مت حت�شيل 58 يف املئة 
فقط من املبلغ املطلوب لعام 2013 وهو 1.7 مليار دوالر.

ال��ذي يعني عدم  الغذائي  االم��ن  ان��ع��دام  املكتب ح��االت  ور�شد 
عادة  وه��و  املعتادة  وجباتهم  على  احل�شول  على  ال�شكان  ق��درة 
ب�شبب اجلفاف والفي�شانات وعدم اال�شتقرار ال�شيا�شي او ارتفاع 
االأ�شعار. وجاء يف البيانات االولية ملكتب االمم املتحدة ان انعدام 
القادم �شيزداد بن�شبة  العام  ال�شاحل  الغذائي يف منطقة  االمن 
 11.3 معاناة  �شهد  الذي   2013 بعام  مقارنة  املئة  يف   40
من  م�شاعدات  ذل��ك  وتطلب  الغذاء  نق�س  من  �شخ�س  مليون 
الفرن�شي  الرئي�س  وب��رر  هذا  دوالر.  مليار   1.7 تبلغ  املانحن 
الو�شطى  اأفريقيا  يف  ع�شكريا  ب��اده  تدخل  ه��والن��د  فران�شوا 
هناك،  ال��دائ��ر  الطائفي  ال�شراع  ج��راء  جم��زرة  وق��وع  بتفادي 
الفرن�شية  املهمة  اإن  القول  الدولية  فرن�شا  اإذاع��ة  عنه  ونقلت 
وقوع  تفادي  اأردن��ا  اإذا  �شرورية  ولكنها  خطرية،  البلد  ه��ذا  يف 
الو�شطى  اأفريقيا  عا�شمة  بانغي  اإىل  وو�شل هوالند   . جمزرة 

يف  منت�شرين  فرن�شي  ج��ن��دي   1600 ل��دع��م  ال��ث��اث��اء  م�شاء 
للقوة  دع��م��ا  ال��ب��اد،  م��ن  ال��غ��رب��ي  ال�شمايل  الق�شم  ويف  بانغي 
قرار  مبوجب  رج��ل  اآالف  ثاثة  م��ن  تت�شكل  التي  االأفريقية 
من االأمم املتحدة. وتتمثل مهمة القوات الفرن�شية يف ا�شتعادة 
االأمن وحماية االأهايل و�شمان و�شول امل�شاعدة االإن�شانية اإىل 
الفو�شى  م��ن  حالة  ت�شهد  التي  الو�شطى  اأفريقيا  جمهورية 
الطائفي منذ تويل حتالف غري متجان�س  العنف  ودوام��ة من 
ال�شلطة يف مار�س/اآذار املا�شي. كما تهدف العملية التي اأطلق 
حركة  مقاتلي  م��ن  االأ�شلحة  ن��زع  اإىل  �شانغاري�س  ا�شم  عليها 
يف  قوية  قريب  وق��ت  اإىل  كانت  التي  �شيليكا  ال�شابقة  التمرد 
العا�شمة حيث مار�شت عدة جتاوزات بحق ال�شكان. وقد متكنت 
القوة الفرن�شية من تهدئة الو�شع وب�شط االأمن، اإال اأن تبادال 
الإطاق النار بن نقطة تفتي�س فرن�شية ومقاتلن من �شيليكا 
قرب مطار العا�شمة رف�شوا ت�شليم اأ�شلحتهم، اأ�شفر عن مقتل 

جندين فرن�شين وثاثة من عنا�شر �شيليكا.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

و�شفهم  ال��ف��رن�����ش��ي��ون  ي��رف�����س 
ب�������ش���رط���ي ال�����ق�����ارة ال���������ش����م����راء ، 
اإفريقيا  يف  ت��دخ��ل��ه��م  وي������ّررون 
الأفرقة  م�����ش��اع��ي��ه��م  ب��ا���ش��ط��دام 
اإدارة ال�شراعات يف القارة ب�شعف 
ال��ت��ي تفتقر  امل��ح��ل��ي��ة،  اجل��ي��و���س 
اللوج�شتية،  االإم����ك����ان����ات  اإىل 
واال�شتجابة ال�شريعة ملا يندلع من 
والقدرة  وحدودية،  اأهلية  حروب 

على التخطيط والقيادة.
ي�شمى  م��ا  اأّن  حم��ل��ل��ون،  وي���وؤك���د 
ب�����ال�����ق�����وة االإف�����ري�����ق�����ي�����ة جم����رد 
جتميل  وعملية  ب�شرية،  خ��دع��ة 
يف  ا���ش��اب��ي��ل  فعملّية  دب��ل��وم��ا���ش��ي، 
تقريبا،  بالكامل  خا�شتها،  م��ايل 

اجليو�س الفرن�شية.
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  اأك�����د  ول���ئ���ن 
على  اأّن  ه������والن������د،  ف����ران���������ش����وا 
اإفريقيا تامن �شامتها بنف�شها، 
مرارا  وك��ّرر  م�شريها،  وامتاك 
ان��ه لي�س ل��دي��ه ن��ّي��ة االإب��ق��اء على 
جمهورية  يف  الفرن�شية  ال��ق��وات 
طويلة،  لفرتة  الو�شطى  افريقيا 
ف��ان ال��واق��ع ي��ب��دو اأك���رث تعقيدا، 
امل����دى  ع���ل���ى  ����ش���ام  ت���ام���ن  وان 
�شنوات.  ع��دة  يتطّلب  قد  البعيد 
وي��رى بع�س خ��راء يف العاقات 
لاأو�شاع  وف���ق���ا  ان����ه  ال���دول���ي���ة، 
من  اخل��روج  م�شار  ف��ان  الراهنة، 

االأزمة قد ال يرى النور مطلقا.
اإفريقيا  حالة  اإّن  ه���وؤالء،  وي��وؤك��د 
اأكرث �شعوبة من مايل  الو�شطى 
اإ�شكاليات  م���ن  ي���ع���اين  ف��ال��ب��ل��د 
م����زم����ن����ة، وك��������ان ع����ل����ى ال����������ّدوام 
»م��ل��ع��ون��ا ، ق��ل��ي��ل ال�����ش��ك��ان، غري 

احلاالت،  ه��ذه  مثل  مع  للتعاطي 
ح�اال  اأف�����ش��������������������ل  �ش����تكون  ك��ان��ت 
اختارت  لكنها   ، ج��اه��زّي��ة  واأك���رث 
املعون������ة  م��ن  بن�شيبها  تعهد  اأن 
وامل�شاعدات اإىل املوؤ�ّش�شات املتعددة 

االأطراف.
ي��دف��ع ببع�س  وه����ذا االرت����ب����اط، 
الفرن�شين اإىل الدعوة، ال اإىل فّك 
املتعددة  املوؤ�ش�شات  مع  االرت��ب��اط 
ماءمة  اإىل  واإمّن������ا  االأط��������راف، 
امل�ش������اهمة الفرن�شية مع اأولويات 
خا�شة  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ب��اري�����س 
عندما يتعلق االأمر مب�شتعمراتها 
القدمية والتي جترها االأحداث 
ال��ع�����ش��ك��ري فيها،  ال��ت��دخ��ل  ع��ل��ى 
التدخل  ذاك  ي��ك��ت�����ش��ب  وح���ت���ى 
جناعة وفاعلّي�������ة اكر تنتق���ل به 
اإىل الطابع  ال��ّط��اب��ع االأم��ن��ي  م��ن 
لتاأمن  وال��ت��ن��م��وي  االق��ت�����ش��ادي 
دمي���وم���ة اال���ش��ت��ق��رار امل��ن�����ش��ود يف 

تلك الدول يف بعده ال�شامل.
�شعور  اإىل  ال��دع��وة  ه��ذه  وت�شتند 
بادهم  ب��ان  املتزايد  الفرن�شين 
مبفردها،  اأخ������رى  م����رة  ت���ذه���ب 
الإنقاذ اأرواح ب�شرّية ، و اإح�شا�شهم 
فرن�شا،  ع���ن  ت��خ��ّل��ت  اأوروب�������ا  اأّن 
دعمهم  االأوروب������ي������ن  ع���ل���ى  وان 

وامل�شاهمة مادّيا على االأقل.
اأّن  اإىل  ت�����ش��ّوق  ال��ت��ي  ف��رن�����ش��ا  اإّن 
ت��دخ��ل��ه��ا يف ال���ق���ارة ال�����ش��م��راء ال 
اأن��ظ��م��ة احلكم  ق��ل��ب  اإىل  ي��ه��دف 
قد  اال�شتقرار،  اإ�شاعة  اإىل  واإمّن��ا 
ت��واج��ه م��اأزق��ا ك��ب��ريا يتحول اإىل 
الو�شطى،  اإف��ري��ق��ي��ا  يف  م�شتنقع 
فكل املوؤ�شرات توؤكد اأّن هذا البلد 
ل���ن ي��ك��ون ج��م��ه��وري��ة م���ايل ب���اأّي 

حال من االأحوال..!

الناحية  م���ن  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  ق��اب��ل 
االقت�شادية، وبالتايل غري جاذب 
والنتيجة،  ال���دول���ي���ن.  ل���ل���ق���ادة 
تداول قيادات حكومّية �شواء عر 
ت�شكو  االنتخابات،  اأو  االنقابات 
الكفاءة  نق�س  داء  م��ن  جميعها 

الإدارة ال�شلطة هناك.
بانغي،  يف  ال�شلطة  مم��ار���ش��ة  اإّن 
بن  معّقدة  مفاو�شات  ت�شتدعي 
واالأقليات  ال��ع��رق��ي��ة،  اجل��م��اع��ات 
احلكم  دائ����������رة  م�����ن  امل���ق�������ش���ّي���ة 
توقعات  م��ن  ت��ع��اين  و  وال�شلطة 
هزيلة للنمو االقت�شادي، ي�شاف 
اإىل ه��ذا حم��دودّي��ة ع��دد ال�شكان 
اإم��ك��ان��ات متويل  ال����ذي ال ي��وّف��ر 
احلّد االأدنى من البنية التحتية، 
مواجهة  يف  فاعلة  اإدارة  اإيجاد  اأو 
الطرق  ق���ّط���اع  ع�����ش��اب��ات  وج�����ود 
ال�شوؤون  يف  فرن�شي  خبري  وي��رى 
اال�شتقرار  حتقيق  اإّن  االإفريقية، 
يّتخذ  ال�شاكلة  ه��ذه  على  بلد  يف 
االأم������ن  االأول   : اب����ع����اد  ث����اث����ة 
�شيا�شي  وال�����ث�����اين  ال���ع�������ش���ك���ري، 

واالأخري التنمية.
املرحلة  يف  االآن  ن��ح��ن  وي�����ش��ي��ف، 
االأوىل. ميكن لفرن�شا اإر�شال األف 
�شنة  اإىل  اأ�شهر  �شتة  مل��دة  ج��ن��دي 
ال�شتعادة النظام يف الباد، ولكن 
ال ميكنها �شمان االأم��ن يف غياب 
جهاز دول��ة، اأي دون وج��ود جي�س 

و�شرطة حملية اأو اإدارة اإقليمية.
ب��ن جمهورية  االخ���ت���اف  وه��ن��ا 
ففي   ، م��ايل  و  الو�شطى  اإفريقيا 

امل�شهد  تت�شّدر  التي  فرن�شا  الن 
وتعتمد  ت���رت���ه���ن  ال���ع�������ش���ك���ري، 
م�شاعدات  ج����وان����ب  ج���م���ي���ع  يف 
التنمية االقت�شادية على االحتاد 
االأوروب���������������ي، وال����ب����ن����ك ال������دويل 
وهذه  االأف��ري��ق��ي،  التنمية  وبنك 
عليها  ي�شعب  الكبرية،  املوؤ�ش�شات 
مهيكلة  غ���ري  ب���ل���دان  يف  ال��ع��م��ل 
اأو  بال�شلل  االإدارة  فيها  وتتمّيز 

الغياب.
املوؤ�ش�شات  ه�����ذه  اع����ت����ادت  وق�����د 
اإدارات  مع  العمل  دائما  الدولية 
قائمة وقادرة  عمومية وحكومية 
امل���ع���ون���ات  ت��ن�����ش��ي��ق  اإدارة  ع���ل���ى 
وح�����ش��ن ال���ّت�������ش���ّرف ف��ي��ه��ا. وقد 
يف  كفاءتها  ع��دم  التجربة  بّينت 
اأفغان�شتان اأو هايتي بينما جنحت 

يف فيتنام .
ف���ان هذه  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
العامل  جتهل  الدولية  املوؤ�ش�شات 
قليل من  وع���دد  ال��ف��رن��ك��وف��وين، 
باللغة  ال��ت��ح��دث  يتقن  ك���وادره���ا 
ذلك  اإىل  وي��ن�����ش��اف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 
الف�شاء  ع��ن  مت��ام��ا  تعر�س  اأن��ه��ا 
الريفي وال تعريه اهتماما، بينما 
م��وق��ع��ا حمورّيا  ال���زراع���ة  حت��ت��ّل 
جمهورية  م��ث��ل  ب��ل��د  يف  وه����اّم����ا 

اإفريقيا الو�شطى.
ال��ت��ي متتلك  ف��رن�����ش��ا،  اأّن  وي��ب��دو 
تاريخها  خ�����ال  م����ن  اخل��������رة، 
بحوث  معاهد  ووج���ود  امل�شرتك، 
ودرا�����ش����ات يف ال���ق���ارة ال�����ش��م��راء ، 
وال��ث��ق��اف��ة االإداري�������ة امل�����ش��رتك��ة ، 

لي�س تقليدا يف هذا البلد.
اإفريقيا  تواجه  اأخ��رى،  جهة  من 
جغرافيا،  امل���ع���زول���ة  ال��و���ش��ط��ى، 
معوقات كبرية يف عملية التنمية 
تخ�شع  ف�شادراتها  االقت�شادية، 
الطرق  وقّطاع  الع�شابات  الإرادة 
، وكذلك للدول املجاورة. والأكرث 
من 25 �شنة، مل تخ�شع طرقاتها 
اب�شط  اإىل  تفتقر  وهي  لل�شيانة، 
الُبنى التحتية االأ�شا�شية لتتمّكن 
اقت�شادي  ان��ت��ع��ا���س  حت��ق��ي��ق  م���ن 

�شريع. 
النعدام  االق���ت�������ش���اد  ان���ه���ار  ل��ق��د 
االأمن ، وعاد املزارعون اإىل فاحة 

بناء  اإع���������ادة  مت  االخ��������رية  ه�����ذه 
ج��ه��از ال��دول��ة ع��ر ان��ت��خ��اب��ات ما 
بعد ال�����ش��راع، ان��ت��خ��اب��ات ف��از بها 
بوبكر  اإبراهيم  املر�شح  منازع  با 
و�شط  ج���م���ه���وري���ة  يف  اأم������ا  ك��ي��ت��ا 
اأمام  اإفريقيا، جتد فرن�شا نف�شها 
م�شكلة �شيا�شية عميقة، وحتى لو 
انتخابات،  املتحدة  االأمم  نظمت 
ُتفرز  اأن  امل��رّج��ح  م��ن  لي�س  ف��اإن��ه 
قيادات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  العملية 
م�شتنرية بدال عن زعماء القبائل 
اال�شتقرار  اأّن  ك��م��ا  امل��اف��ي��وزي��ن، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ي��ت��ط��ل��ب م���زي���دا من 
اح�����رتام ح��ق��وق االأق���ل���ي���ات الذي 

 ، وال��وث��ن��ي��ون  امل�شيحيون  ي�شكنه 
 70 اأو   60 ب��ن  م��ا  امل��ن��ق�����ش��م��ون 
يف  البانتو،  اأ���ش��ول  من  جمموعة 
حن ي�شتوطن ال�شمال جمموعات 
وت�شاد وال  بال�شودان  ارتباط  ذات 
يتكلمون اللغة الوطنية. وتوحيد 
الف�شيلن يعتر حتّديا حقيقّيا. 
ويجب العثور على مانديا اآخر، 
طموحا،  اأق���ّل  �شخ�شّية  حتى  اأو 
رفع  على  ق���ادرة  بكاريزما  تتمّتع 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ن اجلميع  احل���واج���ز 
و���ش��ه��ره��م، و ب���ن���اء ج���ه���از دول���ة 

حديثة.
تعقيدا  الفرن�شّية  املهّمة  وت���زداد 

قيد  على  ال��ب��ق��اء  تكفل  حم���دودة 
موؤّمنة.  غري  الطرق  الّن  احلياة 
ان��ه يكفي  ويجزم بع�س اخل��راء 
واإعادة  االأم��ن  �شمان  البداية  يف 
وحت�شن  الطرقات  �شبكة  تاأهيل 
لتقفز  امل���دن،  يف  الكهرباء  ت��وزي��ع 

ن�شبة النمو اإىل 8 و9 باملائة.
الورق،  على  ب�شيطا  االأم���ر  يبدو 
ولكن تظّل امل�شكلة احلقيقية هي 
م�شكلة �شيا�شية بامتياز. ويت�شاءل 
املراقبون من اأين �شيتّم ا�شتخراج 
بناء  ع��ل��ى  ق�����ادرة  �شيا�شية  نخبة 

اأمة ؟
ي�شار اإىل اأّن و�شط الباد وجنوبه 

اأفريقيا الو�صطى لي�صت مايل: فرن�صا �صرطي اأفريقيا.. املاأزق والإمكان ال�صعب!

مغامرة فرن�شية جديدة غري حم�شوبة النتائج

فقدان معدات ع�صكرية 
لوزارة الدفاع الربيطانية 

•• لندن-يو بي اأي:

قيمتها  ع�شكرية  م��ع��دات  ٌف��ق��دت 
ا�شرتليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   1.5
لوزارة  تابع  تخزين  م�شتودع  من 
ال������دف������اع ال����ري����ط����ان����ي����ة وق����ال����ت 
���ش��ح��ي��ف��ة دي��ل��ي م����ريور ام�����س اإن 
ت�شمل  املفقودة  الع�شكرية  املعدات 
دروعاً واقية من الر�شا�س قيمتها 
ا�شرتليني،  ج���ن���ي���ه   13500
احلمراء  حتت  االأ�شعة  وك��ام��ريات 

قيمتها 8500 جنيه ا�شرتليني.
للبقاء  تدريب  اأجهزة  اأن  واأ�شافت 
من  اأي�شاً  ُفقدت  احلياة  قيد  على 
الع�شكرية  امل���ع���دات  ت��وزي��ع  م��رك��ز 
الريطانية  الدفاع  ل��وزارة  التابع 
مبقاطعة  دون���ي���ن���غ���ت���ون  ب���ل���دة  يف 
اأنظمة  ج��ان��ب  اإىل  ���ش��روب�����ش��اي��ر، 
قيمتها  وب���ط���اري���ات  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ا�شرتليني.  ج���ن���ي���ه   24600
متحدث  اإىل  ال�شحيفة  ون�����ش��ب��ت 
الريطانية  ال��دف��اع  وزارة  ب��ا���ش��م 
قوله نبذل كل جهد ممكن لتجنب 
ن���وع ك��م��ا نقلت  اأي  اخل�����ش��ائ��ر م��ن 
حتالف  م��ن  �شنكلري،  ماثيو  ع��ن، 
الريطانين  ال�����ش��رائ��ب  داف���ع���ي 
فقدان  مت��ث��ل  ال  اخل�����ش��ائ��ر  ه����ذه 
تقارير  وكانت   . االأحذية  زوج من 
�شحافية ك�شفت عن �شرقة معدات 
قيمتها اأكرث من 280 األف جنيه 
للجي�س  ق���واع���د  م���ن  ا���ش��رتل��ي��ن��ي 
ال�����ري�����ط�����اين خ��������ال ال���ع���ام���ن 

املا�شين .
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العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1558 جت  جز- م ت- ب-اأظ

مدعي/ بهاء يو�شف ال�شعار اجلن�شية: لبنان مدعي عليه:�شركة البوابة االوىل 
وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  لل�شحن 
50000 درهم   املطلوب اعانه/�شركة البوابة االوىل لل�شحن ذ.م.م اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
او بوا�شطة  اآل نهيان �شخ�شيا  التجارية مبع�شكر  الكائنة املحكمة  االبتدائية - 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/12/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/3111 عم  جز- م ع- ب-اأظ

مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  خان   حممد  �شاه  خان  ندمي   حممد  مدعي/ 
عليه:كوخ الكباب للمواد الغذائية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/كوخ الكباب للمواد الغذائية ذ.م.م اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/17 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/08
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2715و2013/2716 عم  جز- م ع- ب-اأظ

اقبال  باك�شتان 2-  مدعيان/1-حممد زهن خان حممد عزيز خان اجلن�شية: 
للمقاوالت  املا�شي  عليه:الوادي  مدعي  الهند  اجلن�شية:  �شينغ  كيوال  �شينغ 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املا�شي  اعانه/الوادي 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
اخلمي�س املوافق 2013/12/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/27
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/3060 عم  جز- م ع- ب-اأظ

بنغادي�س     اجلن�شية:  ادري�س خان  الدين خان حممد  مدعي/ حممد حم�شن 
مو�شوع  االمارات     اجلن�شية:  الكتب  لتجليد  يو�شف  عليه:حمل  مدعي 
الكتب  لتجليد  يو�شف  اعانه/حمل  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/12/04
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1399 عم  جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ عبدالوارث الل بهادر اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه:الوديع للنجارة 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  امل�شلحةاجلن�شية:  واحلدادة 
املطلوب اعانه/الوديع للنجارة واحلدادة امل�شلحةاجلن�شية: االمارات    عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثاثاء  املوافق 2013/12/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�شورا 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/13
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2736 عم  جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ نور حممد عبدالعزيز بيفاري اجلن�شية: بنغادي�س   مدعي عليه:الوردة 
ال�شفراء للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعانه/الوردة ال�شفراء للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات     
عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/11/25
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/3063 عم  جز- م ع- ب-اأظ

اليف  عليه:وي�شت  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية:  يون�س  الدين  ا�شرف  مدعي/ 
الدارة العقارات ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
املطلوب اعانه/وي�شت اليف الدارة العقارات ذ.م.م اجلن�شية: االمارات     عنوانه: 
بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء 
املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد  زايد-  بن 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�شورا 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/12/04
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية 2013/233
اىل املحكوم عليه / حياة انرتنت كافيه   

ا�شدرت  ق��د  االب��ت��دائ��ي��ة  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما بتاريخ 2013/4/29 يف الدعوى العمايل اجلزئي رقم 2013/1233  
يق�شى بالزامك بدفع مبلغ وقدره )44597( درهم �شاما الر�شوم وامل�شاريف. 
ان  وحيث  ال�����ش��داد.   وحتى   2013/4/29 ت��اري��خ  م��ن   %5 الفائدة  اىل  باال�شافة 
املحكوم له/ �شيد فوؤاد ر�شا �شرازي �شيد توير،    قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
به  املحكوم  املبلغ  ل�شداد  انت مكلف  لذا  رقم 2013/1233  التنفيذ حتت  و�شجل 
خال )15( يوما من تاريخ ن�شر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة 

�شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 الدعوى رقم 2013/35 مدين جتاري )حمكمة الظفرة(   

املقامة بن كا من : املدعي: التاحم للمقاوالت العامة واملدعى عليه: حركات 
للمقاوالت العامة )ميثلها حممد ن�شر اهلل �شديق( يعلن اخلبري احل�شابي/ 
اإمبابي يعلن املدعي عليه / حممد ن�شر اهلل �شديقي نقال رقم  حممد علي 
)0529951520( بح�شور اجتماع اخلرة يوم االحد املوافق 2013/12/15 ال�شاعة 
الواحدة ظهراً مبقر مكتبنا مبدينة ابوظبي - �شارع الكورني�س - بناية بنك را�س 
قانوين  وكيل  او  �شخ�شيا  احل�شور  يرجى   )0509234647( لات�شال  اخليمة 
عنك وتقدمي ما لديكم من م�شتندات تخ�س الدعوى ويف حالة عدم ح�شوركم 

�شوف نقوم باعداد التقرير على �شوء امل�شتندات املتاحة لدينا.
اخلبري احل�سابي/ حممد علي اإمبابي

اعالن اجتماع خربة

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 الدعوى رقم 2013/9 عقاري كلي   

املدعى عليها االوىل/رويف توين تاورز ليمتد - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة العنوان 
:فاك�س رقم )04( دبي بناء على قرار حمكمة دبي االبتدائية بندب احد اخلراء 
ندبي العمال اخلرة  فقد مت  باملحكمة  ب�شجل اخلراء  املقيدين  املخت�شن من 
وعلى ذلك يرجى من االطراف املذكورة احل�شور الجتماع اخلرة يوم االحد املوافق 
2013/12/22 ال�شاعة الثالثة م�شاء )3( يف غرفة االجتماعات رقم 4 مبنى B دائرة 
التنمية االقت�شادية - قرية االعمال - بجانب دوار ال�شاعة الرجاء تزويد اخلبري 

بجميع املذكرات والدعاوى وبكافة االوراق وامل�شتندات التي توؤيد ادعائكم.
اخلبري املهند�س/ علي احمد غافان
فاك�س: 04-2030394
نقال: 050-6969653

اعالن اجتماع خربة

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 الدعوى رقم 2013/1513 نزاع جتاري   

االحتاد  بنك  املدعى  قام  البلو�شي  علي  ح�شن  ابراهيم  خالد   : عليه  املدعي  اىل 
الوطني برفع دعوى �شدكم رقم 2013/1513 نزاع جتاري حمكمة دبي االبتدائية 
بالدعوى  التمهيدي  احلكم  مبوجب  بالدعوى  م�شرفيا  خبريا  تعيينا  مت  وانه 
اعاه فاننا ندعوكم حل�شور اجتماع اخلرة بالدعوى وذلك يوم اخلمي�س املوافق 
2013/12/19 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لا�شت�شارات 
املالية وذلك بالعنوان التايل : دبي ، حمي�شنه ، �شارع بريوت بناية امليزان الطابق 
الثالث مكتب 303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات وبذات البناية يوجد 
بنك دبي التجاري تليفون 042206899 فاك�س: 042206877 يرجى االطاع واح�شار 

كافة ما لديكم من م�شتندات واحلر�س على احل�شور يف املوعد اعاه .
اخلبري امل�سريف واملحا�سبي/ علي را�سد الكيتوب

اعالن اجتماع خربة

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2046 

املحكوم �شده: يا�شر مبارك حممد ال�شيعري العنوان: نود افادتكم بانه يف تاريخ 2013/11/25 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  ابوظبي(   ( االيجارية  املنازعات  ف�س  جل��ان  ادارة  قبل  من  حكم  �شدر 
اوال:  اللجنة  اال�شباب حكمت  . فلهذه  التعاونية  يا�س  بني  له: جمعية  املحكوم  اعاه ل�شالح 
بالزام املدعى عليه باخاء عن النزاع املبينة بال�شحيفة والعقد وت�شليمها للمدعية ب�شفتها 
خالية من ال�شواغل واال�شخا�س وباحلالة التي كانت عليها بداية التعاقد . ثانيا: الزام املدعى 
عليه ان يوؤدي للمدعية ب�شفتها القيمة االيجارية للعن مو�شوع النزاع وفقا للقيمة املحددة 
بعقد االيجار وقدرها 47.250 درهم �شنويا عن الفرتة من 2011/9/25 وحتى تاريخ الت�شليم 
الفعلي وزيادتها القانونية 5% �شنويا . ثالثا: الزام املدعى عليه بتقدمي براءة ذمة عن فواتري 
الزام  : رف�س طلب  رابعا   . الفعلي  الت�شليم  تاريخ  النزاع حتى  والهاتف لعن  والكهرباء  املاء 
املدعى عليه با�شاح اال�شرار بحالته . خام�شا: الزام املدعى عليه بامل�شاريف  . حكما قابا 

لا�شتئناف خال )15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2546 

العنوان: نود  الهند�شية  البياتي للعمارة واال�شت�شارات  املحكوم �شده: مكتب 
ف�س  جل��ان  ادارة  قبل  من  حكم  �شدر   2013/11/25 تاريخ  يف  بانه  افادتكم 
املحكوم  ل�شالح  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف  ابوظبي(   ( االيجارية  املنازعات 
عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  اللجنة  حكمت  اال�شباب  فلهذه   . العقارية  متكن  ل��ه: 
وت�شعمائة  الف  درهم )واحد وثمانون  للمدعيه مبلغ 81.937.74  توؤدي  بان 
عدا  فيما  الدعوى  ورف�شت  فل�شا(  و�شبعن  واربعة  درهما  وثاثون  و�شبعه 
ذلك والزمت املدعى عليها بامل�شاريف. حكما قابا لا�شتئناف خال )15( 

يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2045 

املحكوم �شده: ميلودي 2 انرتنت كافية وميثلها يا�شر مبارك ال�شيعري العنوان: نود افادتكم 
بانه يف تاريخ 2013/11/20 �شدر حكم من قبل ادارة جلان ف�س املنازعات االيجارية ) ابوظبي( 
اال�شباب  فلهذه   . التعاونية  يا�س  بني  له: جمعية  املحكوم  ل�شالح  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف 
وت�شليمها  با�شباب احلكم  املبينة  النزاع  باخاء عن  عليه  املدعى  بالزام  اوال:  اللجنة  حكمت 
املدعى  ال��زام  ثانيا:   . التعاقد  وقت  عليها  كانت  التي  باحلالة  ال�شواغل  من  خالية  للمدعية 
بعقد  املحددة  للقيمة  النزاع وفقا  للعن مو�شوع  القيمة االيجارية  للمدعية  توؤدي  ان  عليها 
االيجار  مع الزيادة القانونية بواقع 5% �شنويا عن الفرتة املطالب بها وحتى تاريخ االخاء 
وفقا ملا ورد با�شباب هذا احلكم . ثالثا: الزام املدعى عليه بتقدمي براءة ذمة عن ا�شتهاك املاء 
والكهرباء اخلا�س بعن النزاع وحتى تاريخ االخاء والت�شليم الفعلي  . رابعا : بالزام املدعى 
عليها الر�شوم وامل�شروفات ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات  . حكما قابا لا�شتئناف خال 

)15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/835 

املحكوم �شده: اخلط اللوؤلوؤ للمقاوالت العامة وميثلها حممد ابو نا�شر العنوان: 
ف�س  ادارة جل��ان  قبل  م��ن  �شدر حكم   2013/11/13 ت��اري��خ  يف  بانه  اف��ادت��ك��م  ن��ود 
املنازعات االيجارية ) ابوظبي( يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح املحكوم له: موزة 
مبارك علي غامن القبي�شي . فلهذه اال�شباب حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري اوال: 
بالزام املدعى عليها باخاء عن النزاع املبينة با�شباب احلكم وت�شليمها للمدعية 
املدعى  بالزام  ثانيا:  التعاقد  كانت عليها وقت  التي  باحلالة  ال�شواغل  خالية من 
عليها بان توؤدي للمدعية القيمة االيجارية للعن مو�شوع النزاع مقدره يف مبلغ 
�شتة وع�شرون الف )26000( درهم �شنويا عن الفرتة من تاريخ 2012/7/12 وحتى 
قابا  حكما   . وامل�شروفات  الر�شوم  عليها  املدعى  ب��ال��زام  ثالثا:   . االخ��اء  تاريخ 

لا�شتئناف خال )15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1598 

امل��ح��ك��وم ���ش��ده: ع���ادل �شعيد ال��ري��ك��ي ال��ع��ن��وان: ن��ود اف��ادت��ك��م ب��ان��ه يف تاريخ 
 ( االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  ادارة جل��ان  قبل  م��ن  ���ش��در حكم   2013/11/20
ال�شيخ  �شمو  مكتب  له:  املحكوم  ل�شالح  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف  ابوظبي( 
اوال:   : اللجنة مبثابة احل�شوري  . فلهذه اال�شباب حكمت  اآل نهيان  طحنون 
بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي القيمة االيجارية للعن مو�شوع النزاع 
وثمانية  مائتان  جمموعه  مب��ا   2010/7/12 اىل   2006/12/31 م��ن  امل��دة  ع��ن 
عليه  املدعى  بالزام  ثانيا:   . درهم   )278404( واربعة  واربعمائة  الفا  و�شبعون 
بتقدمي براءة ذمة عن ا�شتهاك املاء والكهرباء اخلا�س بعن النزاع حتى تاريخ 
قابا  حكما   . وامل�شروفات   الر�شوم  عليه  املدعى  بالزام  ثالثا:   .  2010/7/12

لا�شتئناف خال )15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

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

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/661 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/نا�شر خان جان خان اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : حممد را�شد 
حمبت خان اجلن�شية: باك�شتان املطلوب اعانه/حممد را�شد حمبت خان اجلن�شية: 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  باك�شتان 
ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/20 جت كل م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االثنن 
املوافق 2013/12/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العن   بادارة  االوىل 
معتمد لتنفيذ ال�شند ب�شداد مبلغ 187500 درهم + 500 درهم اتعاب حماماه +7500 
ر�شوم  درهم   3000  + بالن�شر   االعان  م�شاريف  درهم   800  + الدعوى  ر�شوم  درهم 

التنفيذ ، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

     يف الدعوى رقم 2013/134 بيع عقار مرهون       
مو�شوع الق�شية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن �شقة املطلوب اعانه 
�ش�شيبري�س جمهول حمل االقامة مو�شوع االعان  ايريكا  املنفذ �شده / 1- 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن نوع العقار : �شقة 
�شكنية املنطقة الثنية اخلام�شة رقم االر�س 33 ا�شم املبنى جولد كر�شت فيوز 2 
رقم املبنى 1 رقم العقار 1516 رقم الطابق 15 امل�شاحة 71.16 مرت مربع حتت 
يد دائرة االرا�شي واالماك وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره )1.266.781/86( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعولة قانونا. 
  ق�سم احلجوزات والبيوع

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
     يف الدعوى رقم 2013/23 بيع عقار مرهون       

للتجارة  �شاي�شته  �شركة   -2 �شاي�شته  حممود  داوود  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
العامة ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شتاندر ت�شارترد 
حمكمة  ق��ررت  التميمي  الفا�شلي  ح��م��ادي  ع��ب��داالم��ري  ع�شام  وميثله:  بنك 
وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعانكم   2013/12/5 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي 
)3983746.23( درهم يف ملف التنفيذ اعاه واال بيع العقار حمل الرهن )نوع 
 3 املبنى  رقم   200 االر���س  رقم  زاي��د  ال�شيخ  �شارع  املنطقة  �شكنية  �شقة  العقار 
ا�شم املبنى عطارين رقم الطابق 52 رقم العقار 5205 م�شاحة العقار 1545 قدم 

مربع خال 30 يوم من تاريخ االعان. 
  ق�سم احلجوزات والبيوع

  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/توين ليدي لل�شيلة والعباية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1010621 
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/توين ليدي لل�شيلة والعباية
TWIN LADY SCARFS & ABAYA

اىل/توين ليدي العمال اال�شباغ
TWAIN LADY PAINTING WORKS

�شنرت  الثاين مركز حامد  زايد  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  تعديل عنوان/من 
 a اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ار�س رقم 111 حمل رقم 8 

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطاء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة املاب�س الن�شائية العربية )العباءات الن�شائية( )1410906(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10968 بتاريخ 2013/12/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تيك بريك لبيع 

CN الذرة والفو�شار رخ�شة رقم:1223372 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فهد ب�شري خلف العري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف موزه �شامل خمي�س احلو�شني

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:امكا �شتور
 طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية:AL ALWANI DATES العلواين للتمور

املودعة بالرقم:197815       بتاريخ:2013/9/11 م
با�ش��م:امكا �شتور

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع مدينة زايد ، �س.ب:4048 ، هاتف: 024949111 ، فاك�س: 025506096
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 

لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�شترياد .
و�شف العامة:العامة عبارة عن �شكل نخله باللون الذهبي �شكلها مميز وا�شفلها �شبه دائرة مف�شولة من 
 AL ALWANI DATES املنت�شفن باللون الذهبي وداخلها العلواين للتمور باللون الذهبي يدنوها

باللون الذهبي ال�شكل على خلفية باللون االبي�س .  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  دي�سمرب 2013 العدد 10968
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الفجر الريا�ضي

اآل  را�شد  بن  ال�شيخ ماجد بن حممد  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا 
اللجنة  اعتمدت  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
املنظمة لبطولة االإمارات للياقة البدنية ملواطني الدولة التي 
على  احلا�شلن  الريا�شين  تاأهل  ق��رار  �شموه،  برعاية  تقام 
املراكز ال�ثاثة االأوىل يف الفئة املفتوحة لل�شباب ب�شكل مبا�شر 
اإىل نهائيات بطولة دبي للياقة البدنية العام املقبل التي تقام 

مب�شاركة من خمتلف اجلن�شيات.
ووا�شلت اللجنة املنظمة حت�شرياتها املكثفة لفعاليات نهائيات 
بطولة االإم��ارات للياقة البدنية ملواطني الدولة، التي تنطلق 
ب�شتاد  ال�شاد�شة من م�شاء يوم غد اجلمعة  ال�شاعة  بداية من 
التن�س بنادي دبي للطريان بالقرهود، لت�شدل ال�شتار على �شنة 
 14 من  ت�شفياتها  توا�شلت  قد  كانت  التي  للبطولة  حافلة 
نوفمر املا�شي وحتى 7 دي�شمر اجلاري يف عدد من ال�شاالت 
و االأن���دي���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وه���ي ���ش��ال��ة وي���ره���او����س ج��ي��م ون���ادي 
ع��ب��داهلل جوكة  وق���ال خ��ال��د    . )ب��ي-ف��ي��ت(  و �شالة  بالرميثة 
ال�شيخ  ل�شمو  اخل��ا���س  املكتب  يف  واملتابعة  ال��دع��م  اأول  م��دي��ر 
ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ومدير البطولة غمرت 
االإمارات  بطولة  نهائيات  يف  امل�شاركن  الريا�شين  ال�شعادة 
حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  �شمو  بقرار  ابتهاجا  البدنية  للياقة 
بن را�شد اآل مكتوم، باعتماد تاأهل الثاثة االأوائل اإىل نهائيات 
القرار  هذا  ملا ميثله  املقبل،  العام  البدينة  للياقة  دبي  بطولة 
من حافز م�شاعف للتتويج بلقب بطولة االإمارات ونيل �شرف 
للياقة  دب��ي  املتحدة يف بطولة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  متثيل 
البدنية التي ت�شهد م�شاركة نخبة من اأف�شل الريا�شين على 
م�شتوى العامل . واأ�شاف  �شابقت اللجنة املنظمة الزمن طوال 
باجلولة  اخلا�شة  الرتتيبات  كافة  الإجن���از  اجل���اري  االأ���ش��ب��وع 
وهي  للطريان،  دبي  بنادي  التن�س  ب�شتاد  تقام  التي  اخلتامية 
البطولة االأوىل من نوعها التي تقام يف هذا امللعب الذي �شبق 
له ا�شت�شافة مناف�شات بطوالت دبي الدولية للتن�س وخما�شيات 

ا�شتعرا�شات  وكذلك  ال�شابقن  الدولين  للنجوم  القدم  كرة 
الدراجات النارية وكرة ال�شلة، حيث اأن اختيار هذا املكان املميز 
ال��ذي ي�شهد حركة مكثفة من ال��زوار ط��وال العام جاء بهدف 
ثقافة  لهم  ننقل  حتى  املتفرجن  م��ن  �شريحة  اإىل  الو�شول 
اجل�شم  لبناء  واأهميته  والريا�شي  البدين  الن�شاط  ممار�شة 
اأمامهم من خال مناف�شات البطولة  ال�شليم وتقدمي منوذج 
، حيث حتر�س اللجنة على تنفيذ توجيهات �شمو ال�شيخ ماجد 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، للو�شول اإىل فئات املجتمع وعدم 
انتظار ح�شورهم ، ولذلك مت تنظيم االأدوار النهائية لبطولة 
اأكر  رواد  واأم����ام  م��ول  ب��دب��ي  ال��ت��زل��ج  املفتوحة يف �شالة  دب��ي 
مركز ت�شوق يف العامل لننقل لهم احلدث يف اأماكن تواجدهم 
ال��ب��دين يف احلياة  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ن��ه��ج  ���ش��ل��وك  ع��ل��ى  ون�شجعهم 
ملواطني  البدنية  للياقة  االإم����ارات  بطولة  مناف�شات  وت��ق��ام   .
الدولة برعاية دو وبال�شراكة مع جمل�س دبي الريا�شي، وقال 
يحر�س  الريا�شي  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم��ن  ال�شريف  اأح��م��د  د. 
ا�شرتاتيجيته  تواكب  التي  اللياقة  بطوالت  دعم  على  املجل�س 
وت��ط��ل��ع��ات��ه ل���زي���ادة اأع�����داد امل��م��ار���ش��ن ل��ل��ن�����ش��اط ال���ب���دين بن 
على  ودب��ي  عموما  املتحدة  العربية  االإم���ارات  بدولة  املقيمن 
وجه اخل�شو�س، وقد حققت هذه البطوالت جناحا رائعا منذ 
انطاقتها العام املا�شي �شواء من ناحية اأعداد امل�شاركن من 
واإقامتها  فعالياتها  تنوع  جانب  اإىل  ال�شنية،  الفئات  خمتلف 
ت�شاهم  وا���ش��ع��ة  ترويجية  ح��م��ات  واإط����اق  اأن��ي��ق��ة  برتتيبات 
والريا�شي،  البدين  الن�شاط  باأهمية ممار�شة  املجتمع  بتوعية 
 . الطويل  امل��دى  على  وال�شحية  البدنية  الفوائد  من  فيه  ملا 
الن�شخة احلالية من بطولة االإم��ارات للياقة البدنية  وتتميز 
مواطني  نحو  توجهها  جانب  فاإىل  كامل،  ب�شكل  وطنية  باأنها 
الدولة للم�شاركة والتناف�س فيها، فاإن كافة اأع�شاء فرق العمل 
واللجان الفنية من الكوادر الوطنية، حتى االأندية الريا�شية 
التي ا�شت�شافت الت�شفيات مملوكة ملواطنن اأي�شا، ا�شت�شافت 

التي  املا�شرتز،  و  لل�شباب  املفتوحة  للفئة  الت�شفيات  مناف�شات 
االأوىل  فئتن،  ت�شم  منهما  ك��ل  عمريتن  جمموعتن  ت�شم 
للريا�شين من �شن 39 اإىل 43 عاماً ومن �شن 44 اإىل 48 
�شن  الريا�شين من  الثانية  املا�شرتز  ت�شتمل فئة  بينما  عاما، 
49 اإىل 53 عاماً ومن �شن 54 اإىل 58 عاماً، وكذلك الفئة 
املخ�ش�شة للم�شاركن من عمر 59 فما فوق. وقد تاأهل ب�شكل 
�شاركوا  الذين  املواطنن  املفتوحة  الفئة  نهائيات  اإىل  مبا�شر 
املفتوحة  البدنية  للياقة  دب��ي  لبطولة  النهائية  امل��رح��ل��ة  يف 
للمواطنن واملقيمن، اإىل جانب الذين حققوا اأف�شل النتائج 
من:  ك��ل  النهائية  القائمة  لت�شم  التاأهيلية،  الت�شفيات  يف 
عبدالرحمن غبا�س، را�شد املا، مروان املري، حممود �شعان، 
حممد مطر الكتبي، خليفة حمد القبي�شي، �شعود ال�شام�شي، 
�شعود عبدالعزيز الغرير، عبداهلل نادر بن هندي، عبدالهادي 
�شعيد  ال�شام�شي،  عبداهلل  احل��م��ريي،  عمر  االحبابي،  ح�شن 
�شعيد  ع��ب��داهلل،  م�شري  حممد  ���ش��ال��ح،  في�شل  �شعيد،  را���ش��د 
���ش��ل��ي��م��ان، خ��ال��د حم��م��د، ف��ا���ش��ل ح�����ش��ن، ي��و���ش��ف امل����ا، وليد 
احمد اخلتال، حممد  اآل علي، ثاين  ك��رم، حمد غامن  حممد 
�شامل حممد  زاي��د،  بن  �شويدان م�شبح، علي  را�شد  العامري، 
اآل ع��ل��ي، حممد ال��ر���ش��دان، را���ش��د ع��ب��داهلل ال�����ش��وي��دي، �شامل 
�شيف ال�شام�شي، حممد يو�شف حبيب، ح�شن عابدين طاهر، 
ثامر  ال�شعدي،  �شعيد  ع��ب��داهلل،  ربيع  وليد  �شعان،  ابراهيم 
�شعيد ال�شام�شي وحممد �شالح القبي�شي، ويتواجد على الئحة 
االحتياط، كل من: عي�شى حممد اآل علي، حممد عبيد زعل، 

حمد الفا�شي وخليفة �شلمان.

دبي  على  وبــرنــامــج  للفائزين  من�شطات  فحو�شات 
الريا�شية اليوم

اعلنت اللجنة املنظمة للبطولة اأنه �شيتم تطبيق نظام فح�س 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل  ال��ث��اث��ة االأوائ����ل  امل��راك��ز  املن�شطات الأ���ش��ح��اب 

اختيار ع�شوائي لعدد من الريا�شين خال املناف�شات، وذلك 
يف اإطار التاأكيد على املناف�شة ال�شريفة خال البطولة ، فيما 
التا�شعة  ال�شاعة  اليوم اخلمي�س من  الريا�شية  دبي  قناة  تبث 
اإىل العا�شرة م�شاء برناجما خا�شا حول احلدث �شيتم اإعداده 
وتقدميه من �شتاد التن�س بنادي دبي للطريان، وذلك لتعريف 
اجل��م��ه��ور مب��راح��ل وت��دري��ب��ات اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة اإىل جانب 

ا�شتعرا�س الت�شفيات التي انطلقت �شهر نوفمر املا�شي.

التدريبات املعتمد 
املفتوحة  للفئة  املخ�ش�شة  التدريبات  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
التي �شتقام مناف�شاتها من خال تق�شيم الريا�شين امل�شاركن 
االأوىل  املجموعة  مناف�شات  تنطلق  اأرب��ع جمموعات، حيث  اإىل 
املجموعة  مناف�شات  تنطلق  فيما  م�����ش��اء،   )6:10( ال�����ش��اع��ة 
ال�شاعة  الثالثة  واملجموعة  م�شاء،   )7:10( ال�شاعة  الثانية 

)8:10( م�شاء، والرابعة ال�شاعة )9:10( م�شاء.
ويجب على كل م�شارك اأن يوؤدي التمارين ال�36 املعتمد خال 
وق���ت حم���دد ال ي��ت��ع��دى ال�50 دق��ي��ق��ة، وه���ي: مت��ري��ن اجلري 
االرتدادي مل�شافة 20 مرت والتكرار 6 مرات، مترين التجديف 
مل�شافة 1000 مرت، مترين اجلري االرتدادي مل�شافة 20 مرت 
والتكرار 6 مرات، مترين على جهاز التزلج مل�شافة 500 مرت، 
6 مرات،  20 مرت والتكرار  مترين اجلري االرت��دادي مل�شافة 
مت��ري��ن ال�����ش��غ��ط م��ع حت��ري��ر ال��ي��دي��ن و ال��ق��ف��ز ع��ل��ى �شندوق 
اخل���ط���وات م���ع ا���ش��ت��ق��ام��ة ال��ي��دي��ن 20 م����رة، مت��ري��ن اجلري 
العقلة  م��رات، مترين   6 20 مرت والتكرار  مل�شافة  االرت���دادي 
االرتدادي  20 مرة، مترين اجلري  لعدد  الذقن  اإىل م�شتوى 
مل�شافة 20 مرت والتكرار 6 مرات، مترين قذف الكرة الطبية 
بوزن 20 رطل اإىل الهدف املعلق والبدء من و�شعية القرف�شاء 
20 مرة، مترين اجلري االرتدادي مل�شافة 20 مرت والتكرار 6 
مرات، مترين البطن من و�شعية التعلق مع مام�شة اأخم�س 

مل�شافة  20 م��رة، مترين اجل��ري االرت���دادي  القدمن لاإطار 
20 مرت والتكرار 6 مرات، مترين ال�شغط مع حترير اليدين 
20 م��رة، مترين اجل��ري االرتدادي  وال��وق��وف للم�س االإط���ار 
مل�شافة 20 مرت والتكرار 6 مرات، مترين رفع وزن 60 رطل 
بيد واحدة بطريقة اخلطف اإىل اأعلى الراأ�س 20 مرة، مترين 
6 م��رات، مترين  20 مرت والتكرار  اجلري االرت��دادي مل�شافة 
مترين  م���رة،   20 بو�شة   24 بقيا�س  ال�����ش��ن��دوق  على  القفز 
6 م��رات، مترين  20 مرت والتكرار  اجلري االرت��دادي مل�شافة 
الظهر  ا�شتقامة  م��ع  كلج   100 ب��وزن  ال�شدا�شي  االإط���ار  رف��ع 
20 مرة، مترين اجلري االرت��دادي مل�شافة 20 مرت والتكرار 
البطن من و�شعية اال�شتقامة وحمل اجللة  م��رات، مترين   6
وزن 12 كلج 20 م��رة، مترين اجل��ري االرت��دادي مل�شافة 20 
اال�شتلقاء  البطن من و�شعية  م��رات، مترين   6 والتكرار  مرت 
 20 القدمن  ملام�شة  وال��رج��وع  ل��اأر���س  اليدين  ومام�شة 
 6 والتكرار  20 مرت  مل�شافة  االرت���دادي  اجل��ري  م��رة، مترين 
مرات، مترين ال�شغط بطريقة بريبي مع حمل اأوزان 20 كلج 
االرتدادي  20 مرة، مترين اجلري  الراأ�س  اأعلى م�شتوى  اإىل 
مل�شافة 20 مرت والتكرار لعدد 6 مرات، مترين القفز بطريقة 
مرة،   20 ك��ل��ج   25 ب���وزن  ال��رم��ل��ي��ة  احلقيبة  ح��م��ل  م��ع   )A(
6 مرات،  20 مرت والتكرار  مترين اجلري االرت��دادي مل�شافة 
32 كلج باإحدى اليدين اإىل م�شتوى  مترين رفع اجللة بوزن 
20 مرت  مل�شافة  االرت����دادي  اجل��ري  م��رة، مترين   20 الكتف 
ال�شندوق مع رفع  العبور من فوق  6 م��رات، مترين  والتكرار 
الكفن عن االأر�س 20 مرة، مترين اجلري االرتدادي مل�شافة 
20 مرت والتكرار 6 مرات، مترين امل�شي مع حمل قر�س بوزن 
25 كلج مل�شافة 40 مرت، مترين اجلري االرتدادي مل�شافة 20 
اأوزان  امل�شي مع حمل قطعتي  م��رات، مترين   6 والتكرار  مرت 
واأخ���ريا مترين اجلري  40 م��رت،  مل�شافة  100 رط��ل لكل يد 

االرتدادي مل�شافة 20 مرت والتكرار لعدد 6 مرات.

ماجد بن حممد يوجه بتاأهل الثالثة الأوائل اإىل نهائيات بطولة دبي للياقة البدنية 2014

حت�صريات مكثفة متهيدًا لنطالق نهائيات بطولة الإمارات للياقة البدنية ملواطني الدولة غدًا

نال منتخب االإم��ارات للجو جيت�شو ميداليتن  ذهبية وبرونزية  يف بطولة  
الواليات  يف  كاليفورنيا  يف  اأقيمت  التي  للجوجيت�شو   الدولية  بيت�س  ل��وجن 
ال��ف��ئ��ات واالأوزان  األ���ف الع���ب يف خمتلف  .. مب�����ش��ارك��ة  االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
في�شل  االإم����ارات  ملنتخب  امليداليتن  . وحقق  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن  واالأح��زم��ة 
 100 اأح��رز ذهبية احل��زام البني يف وزن حتت  الكتبي جنم املنتخب وال��ذي 
بينا  دي  لوي�س  ال��رازي��ل��ي  على  االأوىل  امل��ب��اراة  يف  تغلب  اأن  بعد  كيلوجرام 
اإىل  درج��ات  ث��اث  باأف�شلية  اأمريكا  النهائية على بطل  امل��ب��اراة  10-6 ويف 
الوزن  امليدالية الرونزية فاأحرزها النجم يحيى احلمادي يف  اأما  درجتن. 
املباراة  يف  وخ�شر  م��ب��ارات��ن  يف  احل��م��ادي  وف���از  البنف�شجي  ل��ل��ح��زام  امل��ف��ت��وح 
الكتبي  ط��ارق  من  كا  االإجن��از  �شاحبي  اإىل  اإ�شافة  املنتخب  الثالثة..و�شم 
اأول  احل��زام البني وح�شن الرميثي يف احل��زام البنف�شجي وقد خ�شر الكتبي 
مباراة له يف البطولة بفارق ب�شيط اأمام البطل املك�شيكي يف احلزام البني وزن 

حتت 74 اأما ح�شن الرميثي فلم ي�شارك يف املناف�شات بداعي االإ�شابة . وكان 
منتخبنا للجو جيت�شو انتظم يف مع�شكر تدريبي يف الواليات املتحدة بعد اأن 
قدم اإليها من اأملانيا والتي حقق فيها اإجن��ازا هي االأخ��رى بفوزه يف نوفمر 
في�شل  طريق  عن  الدولية  ميونيخ  بطولة  يف  ذهبيتن  مبيداليتن  املا�شي 
الكتبي الذي حقق امليدالية الذهبية يف مناف�شات احلزام البني ب�وزن 100 
احلزام  لفئة  الذهبية  بامليدالة  احلمادي  من�شور  يحيى  فاز  كما  كيلوجرام 
املتحدة  الواليات  اإىل  اأملانيا  املنتخب من  . و�شافر  ذاته  ال��وزن  البنف�شجي يف 
االأمريكية للم�شاركة يف مع�شكر اأقيم يف نادي اأكادميية كوبرينها للجوجيت�شو 
فيها  التي يحقق  االأوىل  امل��رة  لي�شت  اأنها  يذكر    . اأجنلو�س  لو�س  يف مدينة 
اجلو جيت�شو اإجنازات خارج احلدود بعد اأن �شبق له حتقيق اإجنازات عديدة 
منها ما كان يف الرازيل التي متثل قاعدة للعبة عامليا كما حقق املنتخب اأول 
العام احلايل اإجنازا كبريا خال بطولة اأوروبا املفتوحة للعبة والتي اأقيمت 

جيت�شو  للجو  ال���دويل  االحت���اد  اإ���ش��راف  حت��ت  الرتغالية  ل�شبونة  مبدينة 
ذهبية  بواقع  متنوعة  ميداليات  ثاث  اأبطالنا  ح�شد  وخالها  الرازيلية 
وف�شية وبرونزية ليكمل منتخبنا الوطني �شل�شلة جناحاته القارية والعاملية 
. واأ�شاد احتاد اجلو جيت�شو باالإجنازات التي حققها اأبطال وجنوم االإمارات يف 
بطولة ملوجن بيت�س الدولية للجوجيت�شو موؤكدا اأن النتائج االأخرية جاءت 
مت�شقة مع الدعم الكبري الذي حتظى به اللعبة من القيادة احلكيمة . وقدم 
حممد �شامل الظاهري نائب رئي�س احتاد اجلو جيت�شو ال�شكر اإىل الفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة موؤكدا اأن ما حتقق من اإجنازات هائلة طوال الفرتة املا�شية 
يعود اإىل الدعم ال�شخي والرعاية الدائمة من �شموه للريا�شة والريا�شين 
عامة وللجو جيت�شو ب�شكل خا�س ما جعل اللعبة واحدة من روافد املنجزات 
االإماراتي  اإن اجلو جيت�شو  الظاهري  وقال   . االإم��ارات  لريا�شة  والبطوالت 

يعي�س فرتة تاريخية وحراكا كبريا ونقلة نوعية على كافة امل�شتويات الفتا 
اإن�شاء  ب�شاأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  توجيه  اإىل 
القرار على  الدولة وما يعك�شه هذا  اإم��ارات  اأندية جديدة للعبة يف خمتلف 
والذين  والنا�شئن  االأب��ط��ال  نفو�س  يف  يعك�شه  ما  وكذلك  اللعبة  م�شتقبل 
نائب رئي�س االحتاد  واأ�شار   . الريا�شية  ال�شاحة  يلم�شون قيمة ريا�شتهم يف 
اإىل حر�س احتاد اجلو جيت�شو على دعم وتعزيز امل�شاركات لنجوم منتخبنا 
الوطني يف املحافل والبطوالت القارية والعاملية اإنطاقا من خطط االحتاد 
االأخرية  االآون���ة  يف  وتطورها  االإم����ارات  جيت�شو  ج��و  مكانة  لتاأكيد  الهادفة 
خري  تعتر  التي  املنا�شبات  ه��ذه  مثل  يف  الاعبن  وحت�شري  تهيئة  بجانب 
اإعداد للبطوالت االإقليمية والدولية والعاملية ويف مقدمتها بطولة اأبوظبي 
اإبريل املقبل و�شط  اأبوظبي يف  اإىل  العاملية ملحرتيف اجلو جيت�شو التي تعود 

تطلعات باأن يحقق املنتخب االإماراتي اإجنازا جديدا.

ذهبية وبرونزية ملنتخب الإمارات للجيوجيت�صو يف بطولة لوجن بيت�ص الدولية

لفئتي  لل�شطرجن  الفردية  العرب  بطولة  تدخل 
برعاية  املقامة   2013 لعام  ولل�شيدات  الرجال 
الثقافة  اآل نهيان، وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك 
العامة  الهيئة  رئي�س  املجتمع،  وتنمية  وال�شباب 
لرعاية ال�شباب والريا�شة، بفندق اإنرتكونتننتال 
دي�شمر-كانون   17 حتى  ت�شتمر  التي  اأبوظبي 
14 دولة عربية يومها  االأول احل��ايل، مب�شاركة 
اخلام�س من خال املباريات التي تقام اليوم على 
فرتتن �شباحية وم�شائية على م�شتوى الرجال 
وال�����ش��ي��دات ل��ب��ط��ول��ة ال�����ش��ط��رجن ال��ك��ا���ش��ي��ك��ي..
والتي �شهدت اأم�س االأول اإقامة البطولة الثالثة 
جوالت   7 اإق��ام��ة  خ��ال  م��ن  ال�شريع  لل�شطرجن 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة وال���ت���ي ���ش��ه��دت ف���وز االأ����ش���ت���اذ ال���دويل 
امل�����ش��ري ���ش��ام��ي ���ش��ك��ر ب��ذه��ب��ي��ة ال���رج���ال ب��ع��د اأن 
علي  ب��ف��وزه  البطولة  تلك  يف  انت�شاراته  وا���ش��ل 
العب االإمارات ال�شاب �شامل عبد الرحمن ،وعلي 
القطري ح�شن عزيز ومواطنه القطري املخ�شرم 
با�شم  الدكتور  عمومته  واب��ن  امل�شيحكي  حممد 
اأمن امل�شنف االأول يف البطولة والعراقي املر�شح 

عبد الوهاب احمد ليظفر بذهب تلك الفئة.
منتخب  الع��ب  القوية  الفئة  تلك  ف�شية  وحقق 

فوزه  الرحمن عقب  عبد  �شامل  ال�شاب  االإم���ارات 
ع��ل��ي ال��ق��ط��ري ح�����ش��ن ع��زي��ز وك����ان ���ش��امل عبد 
ال���رح���م���ن ق���د ت�����ش��در ال��ب��ط��ول��ة ع��ق��ب اجلولة 
االأول  امل�شنف  اأم���ام  خ�شارته  اأن  ،اإال  ال�شباحية 
امل�شري با�شم اأمن اأبعدته من ال�شدارة الذهبية 
الدويل  حقق  ،بينما  الف�شية  بامليدالية  ليكتفي 
الرونزية  امليدالية  اأم��ن  با�شم  امل�شري  الكبري 
�شكر  �شامي  الذهبي  اأمام مواطنه  عقب خ�شارته 
متكافئ  لقاء  بعد  للبطولة  ال�شاد�شة  اجلولة  يف 
ا�شتمر حتى اآخر نقلة يف املباراة . وكانت النتائج 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ق���د ���ش��ه��دت ����ش���دارة االأ����ش���ت���اذ ال���دويل 
اأ�شل  من  نقاط   6 بر�شيد  �شكر  �شامي  امل�شري 
االإمارات  منتخب  الع��ب  و�شيفا  ،وج��اء  نقاط   7
ال�شاب �شامل عبد الرحمن ،بر�شيد خم�س نقاط 
متاحة  نقاط  �شبعة  اأ���ش��ل  ،م��ن  النقطة  ون�شف 
اأمن  با�شم  الدكتور  امل�شري  الثالث  املركز  ،ويف 
�شمري ،بر�شيد خم�س نقاط ،وبر�شيد اأربع نقاط 
ون�����ش��ف ال��ن��ق��ط��ة ،وح����ل راب���ع���ا ال��ق��ط��ري حممد 
بنف�س  �شامي خ�شر  االأردين  وخام�شا  امل�شيحكي 
فقد  ال�شيدات  بطولة  م�شتوى  وعلي   . الر�شيد 
منى  الكبرية  امل�شرية  الدولية  االأ�شتاذة  جنحت 

بر�شيد  ال�شريع  اللعب  بذهبية  الفوز  من  خالد 
7 نقاط كاملة ،بعد اأداء رائع ومثري ،وحلقت بها 
العبتان يف املركزين الثاين والثالث كانت الثانية 
اجلزائرية �شابرينا االأطر�س التي فازت بف�شية 
اإميان  العراقية  ال��رون��زي��ة  ،وال��ث��ال��ث��ة  البطولة 
يف  التعادل  ح�شم  وبعد  الر�شيد  بنف�س  الرفيعي 
ح�شلت  البطولة  لائحة  وف��ق��ا  النقاط  ر�شيد 
ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ي ال��رون��زي��ة ..و���ش��ب��ق��ت انطاقة 
بطولة ال�شيدات تر�شيح امل�شنفة االأوىل القطرية 
العايل  لت�شنيفها  البطولة  بلقب  للفوز  زو�شن 
وم�����ش��ت��واه��ا امل��م��ي��ز ،اإال اأن��ه��ا ك��ان��ت خ����ارج اأج����واء 
كانت  التي  خالد  منى  امل�شرية  ،بعك�س  املناف�شة 
ح���ا����ش���ره ال���رتك���ي���ز وال���ت���ي ت���األ���ق���ت يف اجل����والت 
رزان  االأردن��ي��ة  علي  انت�شاراتها  لتوا�شل  االأوىل 
ث��م علي  ده��ل��دال  ل��وج��ن  وم��واط��ن��ت��ه��ا  ال�شعيبي 
اأم��ي��ن��ة م��زي��ود و���ش��اب��ري��ن��ا االأطر�س  اجل��زائ��ري��ة 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  الرفيعي  اإمي���ان  وال��ع��راق��ي��ة 
القطرية  اللقب  حاملة  م��ع  اخل��ت��ام  م�شك  وك��ان 
اأي�شا  رائعة  بطولة  �شابرينا  اأدت  ،بينما  زو�شن 
بف�شية  ال���ف���وز  ف��ر���ش��ة  ع���ن  اب��ت��ع��دت  اأن  ف��ب��ع��د 
زو�شن  القطرية  م��ن  هزميتها  عقب  البطولة 

قبل اجلولة االأخرية ،اإال اأنها فازت االأردنية رزان 
ال�شعيبي ..وجاء فوز منى خالد باجلولة االأخرية 
مباريات  ت�شتاأنف  االأوىل.  امل�شنفة  زو�شن  علي 
ال�شريع علي فرتتن  بال�شطرجن  اليوم  البطولة 
�شكل  �شتحدد  مثرية  بلقاءات  وم�شائية  �شباحية 
ال�شدارة واالقرتاب من التتويج الذهبي ويف اأبرز 
�شامل عبد  لقاء العبنا  يتقابل  مواجهات اجلولة 
،ويلتقي  حدو�س  حممد  اجلزائري  مع  الرحمن 
القطري  مع  اأم��ن  با�شم  االأول  امل�شنف  امل�شري 
حممد نا�شر ال�شيد يف لقاء مثري بن الاعبن 
ال�������ش���ي���دات تلعب  م�����ش��ت��وى  ال���ك���ب���ريي���ن..وع���ل���ي 
البطولة  يف  االأوىل  امل�شنفة  زو���ش��ن  ال��ق��ط��ري��ة 
امل�شرية منى  ،مع  العامة  البطولة  وحاملة لقب 
خالد يف مواجهة جديدة والتي �شتحدد نتيجتها 
�شكل ال�شدارة والتتويج الذهبي يف ختام البطولة 
الرئي�شية الذي حتدد له م�شاء يوم االثنن املقبل 
يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  اخل��اط��ف  ال�شطرجن  بطولة  عقب 

العا�شرة �شباحا نف�س اليوم 

اإبراهيم املرزوقي 
اإب��راه��ي��م حممد امل��رزوق��ي ع�شو  اأ���ش��اد ���ش��ع��ادة 

رئي�س  لل�شطرجن  اأب��و ظبي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
والت�شويق بجهود احتاد  االأعمال  جلنة تطوير 
االإم�������ارات ل��ل�����ش��ط��رجن ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة �شعيد 
الفنية  الطفرة  يف  �شاهم  مم��ا  املقبايل  حممد 
م�شتوى  علي  اللعبة  تعي�شها  التي  والتنظيمية 
اأبو ظبي  الدولة التي ت�شت�شيف ويف عا�شمتها 
وبنجاح كبري بطولة العرب الفردية لل�شطرجن 
لفئتي الرجال ولل�شيدات لعام ،2013 املقامة 
برعاية ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، رئي�س الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة، بفندق 
اإنرتكونتننتال اأبو ظبي والتي ت�شتمر حتى 17 
م�شاركة  و�شط  احل��ايل  االأول  دي�شمر-كانون 
ال�شقيقة،مما  العربية  االحت���ادات  من  قيا�شية 
االإم��ارات وتلك  �شباب  العاقة بن  يوؤكد عمق 
ال��دول التي ت�شابقت لتلبيه دع��وة االحت��اد مما 
التي  البطولة  م��ب��اري��ات  م�شتوى  علي  انعك�س 
جاءت يف اإطار التناف�س ال�شريف مب�شاركة نخبة 
من اأبطال العرب مما ي�شهم يف ارتفاع امل�شتوى 
ال�����ش��ط��رجن��ي ال��ع��رب��ي ،ت��ط��ل��ع��ا مل�����ش��ارك��ة عاملية 
اإىل  اخلليج  م��ن  اللعبة  م�شرية  دف��ع  يف  ت�شهم 

لل�شطرجن  العربي  املحيط حتت مظلة االحتاد 
الذي تت�شرف االإمارات برئا�شته ل�شنوات م�شت 
– البد من االإ�شادة  واحت�شان مقره ..واختتم 
البطولة  جت��ده��ا  ال��ت��ي  الت�شويقية  بامل�شاهمة 
من جمموعة �شركات برتول اأبو ظبي الوطنية 
موا�شلة  جا�شكو  �شركة  مقدمتها  ويف  اأدن���وك 
للدور املجتمعي الرائد الذي ي�شتحق االإ�شادة .

جولت تناف�صية م�صتمرة يف بطولة العرب الفردية لل�صطرجن لفئتي الرجال وال�صيدات لعام 2013 
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الفجر الريا�ضي

بدعم ورعاية من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دبي  يف  ال�شياحي  امل��ي��ن��اء  ي�شهد  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
ي��وم بعد غد  ال��ي��وم اخلمي�س وحتى  اع��ت��ب��ارا م��ن 
ال�شبت اإقامة فعاليات اجلولة ال�شابعة واخلتامية 
للزوارق  دب��ي(  داي��ف  )�شكاي  ال��ع��امل  م��ن بطولة 
دبي  ن��ادي  ينظمهما  التي  ك��ات(  )اك�س  ال�شريعة 

الدويل للريا�شات البحرية مب�شاركة 14 زورقا.
ويجيء تنظيم اجلولة اخلتامية يف لوؤلوؤة اخلليج 
املوؤ�ش�شة  حققته  ال���ذي  الكبري  للنجاح  كتتويج 
العاملية للزوارق ال�شريعة )دبليو بي بي ايه( اجلهة 
املروجة للحدث العاملي الكبري يف نقل احلدث من 
نطاقه داخل منطقة اخلليج لينطلق اىل العاملية 
وي�شل اأ�شقاع املعمورة بن اأوروبا واآ�شيا وبعد عام 
من  خالها  متكنت  للمهمة  ت�شديها  من  واح��د 
الرتويج لدولة االمارات العربية املتحدة كمن�شة 
فاعلة للتوا�شل بن ال�شعوب مما يرتجم فل�شفة 
املوؤ�ش�شة  . وحر�شت  واأه��داف �شمو راعي احلدث 
العاملية )دبليو بي بي ايه( بالتن�شيق مع نادي دبي 
امل�شت�شيفة  اجلهة  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
تنظيم كرى  وال��ت��ج��رب��ة يف  ال��ب��اع  وال��ت��ي متلك 
االأحداث الريا�شية البحرية منذ التاأ�شي�س على 
التظاهرة  الإجن��اح  املمكنة  اخلطوات  كل  مناق�شة 
ان  علما  و�شاق  طويل  ملو�شم  ختام  كخري  العاملية 
هذا  جولتن  ا�شت�شافة  يف  وبامتياز  جنح  النادي 
هى  والثانية  يناير  يف  االأثنية  ه��ي  االوىل  ال��ع��ام 
الثالثة يف مار�س املا�شين. وي�شت�شيف الفعاليات 
متتالية  اي��ام  ثاثة  م��دى  على  ال�شياحي  امليناء 
حتمل االإثارة والندية من خال التناف�س الكبري 
جهة  من  العاملية  البطولة  األقاب  على  وامل�شتعل 
مناف�شات  ثاثة  على  اخلتامية  اجلولة  واأل��ق��اب 
وهي  للحدث  الرئي�شين  ال��رع��اة  ا���ش��م��اء  حتمل 
واإعمار  الرئي�شي  دب���ي(  داي���ف  )���ش��ك��اي  �شباقات 
ويعلو  لل�شرعة.  دب��ي احل��رة  و�شوق  زم��ن  الأف�شل 
ال�شوم هدير املحركات من جديد عندما تام�س 
الزوارق امل�شاركة مياه اخلليج العربي عند ال�شاعة 
اإي���ذان���ا ب��ب��دء ال��ت��ج��ارب الر�شمية  ال��ث��ان��ي��ة ظ��ه��را 
ل��ل��زوارق امل�شاركة وع��دده��ا 14 زورق��ا وذل��ك غلى 
ك��ور���س ال�����ش��ب��اق ول��ف��ت��ت ال��ت��ي ي�شل ط��ول��ه��ا اىل 
اأميال بحرية وقبل ذلك �شتقوم  اكرث من ثاثة 
الفرتة  يف  الت�شجيل  اإج���راءات  با�شتكمال  الفرق 
ال�شباحية قبل ان يتوجه اأفراد االأطقم امل�شاركة 
اىل عر�س البحر لتفقد م�شار ل�شباق واهم نقاط 
كور�س ال�شباق فيما ت�شهد الفرتة امل�شائية اليوم 
املنظمة  اللجنة  بن  التنويري  االجتماع  انعقاد 
و�شرح  اال�شتف�شارات  ك��ل  على  للرد  واملت�شابقن 
وترية  وترتفع  باجلولة.  اخلا�س  ال�شباق  م�شار 
ال��ت��ن��اف�����س ي����وم غ���د اجل��م��ع��ة م���ن خ����ال اإقامة 
م��ن��اف�����ش��ات ���ش��ب��اق اإع��م��ار الأف�����ش��ل زم���ن يف الرتة 
وذلك  ال��ع��ا���ش��رة  ال�����ش��اع��ة  م��ن  ب��داي��ة  ال�شباحية 
ل��ت��ح��دي��د امل��ن��ط��ل��ق��ن يف ال�����ش��ب��اق ال��رئ��ي�����ش��ي يوم 
احلرة  دب���ي  ���ش��وق  ���ش��ب��اق  �شي�شهد  بينما  ال�شبت 
ال�شاعة  من  بداية  امل�شائية  الفرتة  يف  اجلمهور 
االأطقم  اأكملت  اخ��ر  جانب  م��ن  ع�شرا.  الرابعة 
الفنية واالإدارية حت�شرياتها اخلا�شة النطاقة 
احلدث اليوم يف امليناء ال�شياحي حيث و�شلت اإىل 
مقر نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية موؤخرا 

التجهيزات  اإىل  اإ�شافة  امل�شاركة  ال���زوارق  قافلة 
اللوج�شتية الكاملة للجان وكوادر اللجنة املنظمة 

والتي ت�شاهي اكر االأحداث العاملية.

١٤ زورقا متثل النخبة
اجلولة  الكرى  دب��ي  جائزة  يف  املناف�شة  وجتمع 
)�شكاي  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  واخلتامية  ال�شابعة 
اأبطالنا  كات  اك�س  ال�شريعة  للزوارق  دب��ي(  داي��ف 
ريا�شة  العامل يف  اأبطال  من  النخبة  مواجهة  يف 
ال�������زوارق ال�����ش��ري��ع��ة م���ن خم��ت��ل��ف ال���ب���ل���دان من 
االأمريكية وبريطانيا وايطاليا  املتحدة  الواليات 
امل�شاركة  ال��زوارق  و�شوي�شراو�شتتناف�س  وال�شويد 
األقاب   3 والتي ي�شل عددها اإىل 14 زورقا على 
اأيام اجلولة الثاث وهي لقب  كبرية �شتطرح يف 
ال�شباق الرئي�شي جلائزة ال�شن الكري )�شكاي 
احلرة  ال�شوق  �شباق  ولقب   2013 دب��ي(  داي��ف 

لل�شرعة ولقب �شباق اإعمار الأف�شل توقيت.
وت�شهد البطولة العاملية م�شاركة خليجية وا�شعة 
الريا�شة من دولة  اأبطال هذه  من خال وج��ود 
االإمارات العربية املتحدة والتي ميثلها زوارق فزاع 
وحممد  ال��زف��ن  �شيف  ع��ارف  الثنائي  بقيادة   3
7 بقيادة �شلطان  دب��ي  داي��ف  امل��ري و�شكاي  �شيف 
والفيكتوري  براي�س  ج��ي  واالأم��ري��ك��ي  الظاهري 
و�شامل  �شرف  ال�شيد  طالب  الثنائي  بقيادة   33
علي العديدي وزورق روح دبي 11 بقيادة الثنائي 
العاملي را�شد خليفة املري و�شامل فا�شل الهاملي.

فزاع ٣ ي�شعى للقب 
املا�شين  امل��و���ش��م��ن  يف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  وي���داف���ع 
العاملي عارف �شيف  الثنائي  3 بقيادة  زورق فزاع 
ال��زف��ن وحممد �شيف امل��ري ع��ن ال�����ش��دارة التي 
جرت  والتي  االأوىل  اجلولة  منذ  ال��زورق  احتلها 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة احل��ب��ي��ب��ة اب��وظ��ب��ي وح��ت��ى اجلولة 
متقدما  1501نقطة  بر�شيد  ال�شن  يف  ال�شاد�شة 
الزورق  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  يف  البطولة  و�شيف  على 
معو�س 50 بقيادة الثنائي االأمريكي غاري بالوغ 
املركز  يف  ياأتي  وال��ذي  دانيال  عمر  وال�شوي�شري 
زورق  يحتل  فيما  نقطة   1290 بر�شيد  ال��ث��اين 
�شكاي دايف دبي 7 بقيادة �شلطان الظاهري وجي 
بر�شيد  العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز  براي�س 
امام  م��ف��ت��وح��ة  احل��ا���ش��ب��ات  وت���ب���دو  ن��ق��ط��ة   1206
ال��زوارق وخال مناف�شات ال�شباق الرئي�شي  هذه 

هذا  اللقب  �شاحب  ملعرفة  ال�شبت  ي��وم  املرتقب 
العام وكل املوؤ�شرات تدل على اقرتاب زورق فزاع3 
لي�شمن  االول  باملركز  ال��ف��وز  اىل  يحتاج  وال���ذي 
الزورقن  م��ف��اج��اآت  �شك  ب��ا  ويخ�شي  البطولة 
ك��ب��رية للفوز  50 و7 وال��ل��ذي��ن مي��ل��ك��ان ح��ظ��وظ��ا 

باللقب.

)دبي البحري( يرحب بامل�شاركني
ث��اين رئي�س  ب��ن  ال��ل��واء طيار احمد حممد  رف��ع 
للريا�شات  ال�����دويل  دب����ي  ن�����ادي  ادارة  جم��ل�����س 
البحرية ال�شكر اجلزيل اىل �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�شي على تف�شله برعاية حدث 
اجلولة ال�شابعة واخلتامية من بطولة العامل ) 
�شكاي دايف دبي( للزوارق ال�شريعة )اك�س كات( 
االمر الذي اأعطي احلدث رونقا خا�شا ورحب ابن 
ادارة  وجمل�س  التنظيمية  اللجان  باأع�شاء  ثاين 
املوؤ�ش�شة العاملية واملت�شابقن والفرق امل�شاركة يف 
ت�شتمر على مدار ثاثة  التي  مناف�شات اجلولة 
احلدث  اخ��راج  يف  للجميع  التوفيق  متمنيا  اي��ام 
النادي ظل منارة  وان  املطلوبة خا�شة  بال�شورة 

و�شرحا عامليا يتمايز دائماً يف التنظيم.

عرو�س خا�شة للمرة الأوىل
للمرة االوىل وعلى هام�س فعاليات بطولة العامل 
)�شكاي دايف دبي( ي�شهد امليناء ال�شياحي يف دبي 
والتي  وامل��ذه��ل��ة  امل�شاحبة  ال��ع��رو���س  م��ن  ع���ددا 
يحبها اجلمهور خا�شة مهارات االألواح الطائرة 
امل��ائ��ي��ة وال��ت��ي ت��ق��دم ل��ل��م��رة االوىل يف دب���ي من 
اأوروب���ي حم��رتف واعتبارا من يوم  خ��ال فريق 
عند  املذهلة  العرو�س  ه��ذه  �شتقدم  اجلمعة  غد 
ا�شتعرا�س  يقام  ان  على  ظهرا  الواحدة  ال�شاعة 
اأع�شاء فريق �شكاي دايف دبي مثلما  خا�س من 

اأعلنت  بينما  املا�شية  اجل���والت  يف  ال��ع��ادة  ج��رت 
املوؤ�ش�شة العاملية عن تنظيم م�شابقة الر�شم احلر 

لاأطفال والتي �شتطرح فيها 10 جوائز قيمة.

الفيكتوري ٣٣ ياأمل مالطفة احلظ
ي��خ��و���س ال��ث��ن��ائ��ي ط��ال��ب ال�����ش��ي��د ���ش��رف و�شامل 
التوايل  على  اخلام�شة  ول��ل��م��رة  ال��ع��دي��دي  علي 
العامل  بطولة  مناف�شات  يف  امل�شاركة  حتدي  معا 
–اك�س  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  دب���ي(  داي���ف  )���ش��ك��اي 
ك���ات- م��ن خ���ال ق��ي��ادة زورق ال��ف��ي��ك��ت��وري 33 
بعد ظهورهما ب�شكل ملفت ومتميز يف اجلوالت 
امل��ا���ش��ي��ة اح���ت���اج���ا خ��ال��ه��ا ف��ق��ط ل��ل��ح��ظ بعد 
تعر�شهما حلادثي انقاب يف اجلولتن اخلام�شة 
وال�شاد�شة وارتبط الثنائي الوطني منذ اجلولة 
يناير  �شهر  دب��ي  يف  اأحداثها  ج��رت  التي  الثانية 
امل��ح��رك��ات من  امل��ا���ش��ي ح��ي��ث حرمهما ع��ط��ل يف 
ب��ق��وة يف  ال�����ش��ب��اق وق��ت��ه��ا لكنهما ظ��ه��را  اإك���م���ال 
اجلولة الثالثة التي احتا فيها مركز الو�شيف 
خ��ل��ف ال�����زورق ال�����ش��وي��دي وي�����ش��رتل��ون��د 8 فيما 
الرابعة  اجل��ول��ة  الثالث يف  امل��رك��ز  ال���زورق  احتل 
يف ارون��ا . وتختلف امل�شاركة يف هذه اجلولة عن 
زورقهما  �شيقودان  حيث  املا�شية  اجل��والت  باقي 
اجلديد بعد ان تعرفا عليه ب�شكل كامل يف جولة 
ال�شن التي كانا فيه مناف�شن على ال�شدارة لو 
عناد حلظ الذي حرمهما من ال�شعود اىل من�شة 
ال��ت��ت��وي��ج ب��ع��د ع��ط��ل م��ف��اج��ئ. وي��وؤك��د البطان 
النتائج  اأف�شل  حتقيق  اإىل  دائما  ي�شعيان  اأنهما 
قبل  وا�شحة  ب�شمة  ليرتكا  اجلولةل�شابعة  يف 
والظروف  احل��ظ  اأن  اإىل  م�شريين  املو�شم  ختام 
باأحامهما  ب��ع��ي��دا  ال��ذه��اب  يف  ي�����ش��اع��داه��م��ا  مل 
دبي(  داي��ف  )�شكاي  العامل  بطولة  مناف�شات  يف 
للزوارق ال�شريعة اك�س كات لكن الوقت قد حان 

للتقدم اأكرث يف �شلم الرتتيب العام.

اأ�شحاب  م��ن  ���ش��رف  ال�شيد  ط��ال��ب  بطلنا  وي��ع��د 
اخلرات الكبرية اإذ �شارك من قبل يف العديد من 
ال�شريعة  ال��زوارق  �شباقات  يف  العاملية  املناف�شات 
موؤ�ش�شة  ����ش���ف���راء  م���ع  االأوىل  ال��ف��ئ��ة  وخ���ا����ش���ة 
عدة  التتويج  من�شة  اإىل  و�شعد  تيم  الفيكتوري 
م��رات ك��ان اآخ��ره��ا ع��ام 2010 على م��نت زورق 
1 مع زميله عبداهلل املحريبي  �شكاي دايف دبي 
املو�شم  ب��داي��ة  ك��ات  اك�����س  �شباقات  اإىل  ع��اد  وق��د 

برفقة املت�شابق احمد ح�شن ال�شويدي.
وي�شجل بطلنا �شامل علي العديدي يف هذا العام 
مو�شمه االأول مع �شباقات الزوارق ال�شريعة اك�س 
املا�شي  يناير  �شهر  �شباق  اأول  دخ��ل  حيث  ك��ات 
 33 الفيكتوري  زورق  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  وح��ق��ق 
مع الريطاين مارك والكر واعتبارا من اجلولة 
الثانية رافق زميله احلايل طالب ال�شيد علما اأن 
العديدي خا�س هذا املو�شم �شباقا �شمن مناف�شات 
جائزة ال�شن الكري للزوارق ال�شريعة –الفئة 
مع  بل  تيم  الفيكتوري  مع  لي�س  ولكن  االأوىل- 
والعائد   74 ري�شينيغ  داك  ال��ن��م�����ش��اوي  ال����زورق 
الأ�شطورة �شباقات الفورموال 1 االيطايل جيدو 

كابلليني.

الظاهري: طعم التتويج )غري(
يف  جديد  م��ن  الظاهري  �شلطان  بطلنا  ي�شارك 
م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة ال��ع��امل )���ش��ك��اي داي����ف دبي( 
منت  على   2013 ك��ات  اك�س  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
برفقةاالأمريكي   7 دب����ي  داي�����ف  ���ش��ك��اي  زورق 
معا  الثالث  ظهورهما  يف  براي�س  جي  املخ�شرم 
اجلولتن  يف  قبل  م��ن  �شاركا  حيث  البطولة  يف 
دبي  داي��ف  �شكا  زورق  ويعتر  وال�شاد�شة  الثالثة 
7 من اقوي املناف�شن على لقب اجلولة ال�شابعة 
واخلتامية ومر�شحا فوق العادة خلطف االأ�شواء 
خا�شة وانه يدخل �شمن دائرة الرت�شيحات لنيل 

اللقب مع زورقا فزاع 3 ومعو�س50 حيث ميتلك 
الرتتيب  الثالث يف  املركز  نقطة يف   1206 حاليا 
 1501 بر�شيد  املت�شدر  ف���زاع  زورق  خلف  ال��ع��ام 
 1290 ب��ر���ش��ي��د.  ال��ث��اين  م��ع��و���س  وزورق  ن��ق��ط��ة 
يف  جن��ح  دب��ي  داي���ف  �شكاي  زورق  ان  علما  نقطة 
االأوروب�����ي( يف  )ال��ت��اج  املو�شم  األ��ق��اب  اأول  خطف 
�شرتي�شا  يف  جرتا  التن  االإيطاليتن  اجلولتن 
الظاهري خ��رة فنية  . وميتلك  م��وؤخ��راً  وارون���ا 
جيدة فقد تاأ�ش�س يف مدر�شة �شباقات الفورموال 
2 ومنها تعلم مهارات القيادة يف هذه ال�شباقات 
البحرية من  ال�شباقات  اأن يدخل اىل عامل  قبل 
البحرية يف  الريا�شات  �شفراء  الوا�شع مع  الباب 
قبل  م��ن  ت���ذوق  حيث  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
فاز  التتويج عندما  اإىل من�شات  ال�شعود  حاوة 
زورق الغابون 7 باملركز االأول ل�شباق اأف�شل زمن 
يف جائزة دبي الكري �شهر مار�س املا�شي ولقبي 
اأف�شل زمن وال�شباق الرئي�شي يف ال�شن وحينها 

قال الظاهري ان طعم الفوز )غري(
الفريق ال�شويدي ي�شعي لتكرار ذكريات مار�س.

بقيادة   8 وي�شرتلوند  ال�شويدي  الفريق  ي�شعى 
�شيفن�شون  ال  وداين  كوملن  جواكيم  الثنائي 
امليناء  ذكرياته ما اجلميلة يف مياه  ا�شتعادة  اىل 
الفوز  الفريق  زورق  ا�شتطاع  عندما  ال�شياحي 
الثالثة من  ) اجلولة  الكرى  دبي  بلقب جائزة 
بطولة العامل 2013( �شهر مار�س املا�شي وبالتايل 
العام  حت�شن موقف الفريق يف الئحة الرتتيب 

لبطولة العامل.

الزوارق امل�شاركة يف اجلولة اخلتامية:
)فزاع 3( عارف الزفن )االإمارات( حممد املري 

)االإمارات(
الظاهري  ����ش���ل���ط���ان   )7 دب�����ي  داي������ف  )����ش���ك���اي 

)االإمارات( جي براي�س )اأمريكا(
توما�شو  ب��ويل  )اي��ط��ال��ي��ا(  نيكوليني  ل��وك��ا   )6(

)ايطاليا(
)ال�شويد(  كوملن  ج��واك��ي��م   )8 )وي�����ش��رتل��ون��د 

اريك �شرتاك )ال�شويد(
امل���ري )االإم�����ارات( �شامل  11( را���ش��د  )روح دب��ي 

الهاملي )االإمارات(
)الكويت(  العماين  عبداللطيف   )17 )ره��ي��ب 

جا�شم الدخيل )الكويت(
)ايطاليا(  ب��ال��ي��زي  ���ش��راف��ي��ن��و   )20 )ال��ف��ج��رية 

روبريتو لو بيانو ) اإيطاليا(
جورج)بريطانيا(  ري��ت�����ش��ارد  االي��ط��ايل  ال����زورق 

األي�س اأندرو باروين )اإيطاليا(
ماركو  )ايطاليا(  اماتو  الفارو   )22 اإل  اأند  )اإل 

بيني�شي )ايطاليا( 
نيل�شون  ف��ريي��ك  ب���ال   )30 دب���ي احل����رة  )���ش��وق 

)الرويج( توم باري كوتري )ا�شرتاليا(
)الفيكتوري 33( طالب ال�شيد )االإمارات( �شامل 

العديدي )االإمارات(
)���ش��وي�����ش��را( غاري  دان��ي��ال  50( عمر  )م��ع��و���س 

بالوغ )اأمريكا(
)بريطانيا(  وال���ك���ر  م����ارك   )66 ط����ارق  )ج��ب��ل 

�شكوت وليامز )بريطانيا(
)قطر 94( حممد الن�شر )قطر( عبدالرحمن 

الن�شر )قطر(

اأع��ل��ن��ت ج��ائ��زة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل مكتوم 
م�شابقة  يف  الفائزين  اأ�شماء  ال�شوئي  للت�شوير  الدولية 
اللجنة  بالتعاون مع  التي نظمتها اجلائزة  اأجمل �شورة 

املنظمة لبطولة دبي الدولية للقفز باملظات 2013.
امل�����ش��وري��ن م���ن زائرين  وا���ش��ت��ه��دف��ت اجل���ائ���زة حت��ف��ي��ز 
وم�شاركن لتوثيق هذا احلدث الذي ي�شاحبه عديد من 
اللجنة  حتر�س  والتي  والرتفيهية  الريا�شية  الفعاليات 

املنظمة على اإقامتها �شنويا بغر�س جعل البطولة حدثا 
ريا�شيا ترفيهيا عائليا.

وكانت جائزة حمدان بن حممد للت�شوير ال�شوئي وللعام 
انطاق  م��ع  بالتزامن  اأطلقت  ق��د  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين 
البطولة يف 27 من ال�شهر املا�شي م�شابقة الأجمل �شورة 
اجلائزة  اإدارة  ت�شلمت  حيث  احل��دث  اأر���س  من  ملتقطة 

مئات ال�شور طوال مدة البطولة.

كل من  فوز  ال�شور عن  لتحكيم  امل�شكلة  اللجنة  واأعلنت 
دوالر   7000 اجل��ائ��زة  وقيمة  االأول  باملركز  ميت  ب��راد 
واملركز الثاين فارازانا فاروق 6000 دوالر والثالث ايام 
 4000 �شيلتون  جريج  وال��راب��ع  دوالر   5000 ب��اج��ول 
فيما  دوالر   3000 ج��وم��ريان  دون��ي��ل  واخل��ام�����س  دوالر 
كل  بالرتتيب  العا�شر  ال�شاد�س وحتى  املراكز من  حل يف 
من الرت بر�شتلود وعماد عاء الدين ومي�شيل كاني�شو 

منهم  ك��ل  وح�شل  ا���ش��رتادا  ومي�شيل  جو�شنت  وروب���ريت 
على 2000 دوالر. وحول زيادة عدد الفائزين اأ�شار علي 
للت�شوير  حممد  بن  حمدان  جائزة  ع��ام  اأم��ن  ثالث  بن 
امل�شاركات  ح�شر  واأثناء  التحكيم  جلنة  اأن  اإىل  ال�شوئي 
التي  االأع��م��ال  الفائزين نظرا لقوة  ع��دد  اأن تزيد  ارت��اأت 
يف  الرتكيز  على  املت�شابقن  حر�س  وم��دى  للجنة  وردت 
وبعد  اأن��ه  ..وق���ال  البطولة  ب�شمعة  تليق  اأع��م��ال  تقدمي 

التن�شيق مع اللجنة املنظمة تقرر اإ�شافة خم�شة فائزين 
من ال�شاد�س وحتى العا�شر ومنح كل منهم 2000 دوالر. 
مع  املتزامنة  اجلائزة  م�شابقة  يف  املتناف�شن  على  واأثنى 
االأعمال  اأن  موؤكدا  باملظات  للقفز  الدولية  دبي  بطولة 
تقدم  وه��ن��اك  الكلمة  مبعنى  مبهرة  ج���اءت  وردت  ال��ت��ي 
ملحوظ عن م�شتوى امل�شابقة االأوىل املو�شم املا�شي �شواء 

من حيث الكم والكيف. 

حمـــدان بـــــن حممـــــد للت�صويـــــر تعلــــــن اأ�صمــــــاء الفائزيــــــن يف م�صابقـــــة بطولـــــــة 
دبــــــي الدوليــــــة للقفـــــــز باملظـــــــالت

هدير املحركات يعلو يف امليناء ال�شياحي 

التجـــــارب تـــــد�صـــــن عــــــر�ص ختــــــام مونيـــــال )اإكـــــــ�ص كــــات( اليـــــــوم
فزاع ٣ ي�شعى حل�شم اللقب ويخ�شى مفاجاآت الزورقني ٥٠ و٧
�شراع �شباقي اإعمار لأف�شل زمن و�شوق دبي احلرة لل�شرعة غدًا
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يف  الفوز  لتحقيق  �شميد  كليمنز  ال�شائق  يتطلع 
اجلولتن القادمتن من حتدي كاأ�س بور�شه جي 
تي3، واللتان تقامان يف حلبة دبي اأوتودروم نهاية 
االأ���ش��ب��وع اجل����اري، وذل���ك لتعزيز ���ش��دارة فريق 
قب�شته  واإحكام  ال�شل�شلة،  يف  لل�شباقات  النابودة 
ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل ومتكن 
من  اأرب��ع  يف  اف��وز  من  ال�شاب  النم�شاوي  ال�شائق 
اأ�شل �شت �شباقات اأقيمت املو�شم املا�شي، مبا فيها 
جولتي دبي، ليتمكن من الفوز بلقب كاأ�س بور�شه 
ت�شارك  ال��ذي  الفرق  ولقب  لل�شائقن  تي3  جي 

فيه مع زميله يف الفريق كرمي االأزهري.
ومتاما كما فعل يف �شباقات املو�شم املا�شي، متكن 
يف  ال��ف��وز  حتقيق  م��ن  ال�شاب  النم�شاوي  ال�شائق 

اأ�شبوعن  قبل  اأقيمتا  اللتان  البحرين  جولتي 
االآن  وه��و  ال��دول��ي��ة،  البحرين  حلبة  اأر����س  على 
ي���وج���ه اأن����ظ����اره ن��ح��و ل��ق��ب ج��ول��ت��ي دب����ي نهاية 

االأ�شبوع اجلاري. 
الفوز  من  املا�شي  املو�شم  متكنت  كليمنز:  وق��ال 
بجولتي دبي وهي من اأكرث احللبات املف�شلة لدي 
يف ال�شرق االأو�شط. يف حال عودتك للم�شاركة على 
اأر�س حلبة ذات ما�شي جميل بالن�شبة لك، فهذا 

مينحك املزيد من الثقة .
�شيارة  ع��ل��ى  االع��ت��ي��اد  اأزال يف ط���ور  واأ����ش���اف: ال 
كاأ�س بور�شه جي تي3 اجلديدة، و�شباق هذا العام 
ي�شهد م�شاركة العديد من ال�شائقن ال�شريعن، 
اآم��ل بالفوز هنا  لذا لن يكون االأم��ر �شها. لكن 

ال��ن��اب��ودة لل�شباقات من  جم���ددا . ومت��ك��ن ف��ري��ق 
اإحراز �شدارة مبكرة يف املناف�شة على لقب الفرق 
بعد جولتي البحرين، حيث متكن االأزه��ري من 
ال�شعود على من�شة التتويج يف اجلولة االأوىل يف 

البحرين.
البحرين  يف  جيدة  بدايتنا  كانت  �شميد:  وعلق 
البداية،  منذ  الفرق  فئة  وت�شدرنا  املو�شم،  لهذا 
لكن لي�س من ال�شهل احلفاظ على مكانتنا وعلينا 
ال�شل�شلة  وتابع:  عليها  للحفاظ  جاهدين  العمل 
ال�شائقن  م��ع��ظ��م  امل��و���ش��م.  ه���ذا  ب��ح��ق  تناف�شية 
اأن  ال�شهل  الثانية ومن  اأج��زاء من  بينهم  يف�شل 
معارك  �شن�شهد  ب��اع��ت��ق��ادي،  االأخ���ط���اء.  ت��رت��ك��ب 
االأخرى  الفرق  املو�شم، وبع�س  قوية ورائعة هذا 

�شت�شغط علينا ب�شكل كبري .
دبي،  داي��ف  �شكاي  �شقور  فريق  من  كل  ويتطلع 
ال�شعودية،  املا�شي، فريق �شقور  املو�شم  وو�شيف 
لل�شباقات  النابودة  فريق  ملنع  البحرين،  وفريق 
الثانية  للمرة  ال��ف��رق  لقب  وان��ت��زاع  التفوق  م��ن 
متاما  يعلمان  واالأزه����ري  و�شميد  ال��ت��وايل،  على 
اأف�شل ما لديهما  املناف�شة و�شرورة تقدمي  �شدة 

يف جولتي دبي. 
معركة  �شتكون  ق��ائ��ا:  ح��دي��ث��ه  �شميد  واخ��ت��ت��م 
ق��وي��ة. ه��ن��اك ث��اث��ة اأو اأرب��ع��ة ف��رق ق��وي��ة، لكني 
و���ش��ن�����ش��اع��د بع�شنا  ���ش��ن��ع��م��ل ج��اه��دي��ن  وك�����رمي 
البع�س ملوا�شلة �شدراة ترتيب الفرق. هذا هدفنا 
االأ�شا�شي، والفوز بلقب ال�شائقن �شيكون اإ�شافة 

اليوم على  تقام  التي  االختبارات  وبعد   . للفريق 
اأوت��ودروم، تنطلق التدريبات الر�شمية  حلبة دبي 
تاأهيلية تقامان قبل اجلولو  يتبعها ح�شة  اليوم 
انعقاد  ي��وم اجلمعة  بعد ظهر  ي�شهد  3، يف حن 

اجلولتن 4. 

جي  بور�شه  كاأ�س  حتدي  يف  الفرق  ترتيب 
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�شائقني

 50 ل��ل�����ش��ب��اق��ات(  ال��ن��اب��ودة   ( �شميد  -1كليمنز 
نقطة

-2زيد اأ�شكناين ) الكويت( 46 نقطة
-3ح�شر اآل مكتوم )االإمارات( 40 نقطة
-4كرمي االأزهري )االإمارات( 32 نقطة

-5حممد مطر )البحرين( 32 نقطة
-6عبدالعزيز الفي�شل )ال�شعودية( 30 نقطة

-7�شعيد املهريي )االإمارات( 28 نقطة
-8هوبريت هابوت )اأملانيا( 25 نقطة

-9في�شل بن الدن )ال�شعودية( 22 نقطة
-10هانز وامير )اأملانيا( 22 نقطة

ت�شببت الثلوج بتاأجيل مباراة غلطة �شراي الرتكي و�شيفه يوفنتو�س االيطايل يف اجلولة ال�شاد�شة 
االخرية من مناف�شات املجموعة الثانية لدوري ابطال اوروبا، وذلك ب�شبب كثافة الثلوج التي تهبط 
يف ا�شطنبول. وقرر احلكم ايقاف اللقاء يف الدقيقة 34 وملدة 25 دقيقة اولية والنتيجة �شفر-�شفر 
بعد ان ا�شبح من ال�شعب على الاعبن التحكم بالكرة او حتى روؤيتها. ثم قرر الحقا تاأجيل اللقاء 
بح�شب ما اعلن االحتاد االوروبي لكرة القدم الذي قرر ا�شتكمال الدقائق ال56 املتبقية ام�س االربعاء 
الثاين عن هذه  ال��دور  اىل  اال�شباين  بريال مدريد  يلحق  لكي  التعادل  اىل  بحاجة  يوفنتو�س  وك��ان 
املجموعة، فيما ال بديل عن الفوز لغلطة �شراي لكي يتاأهل. وياأمل يوفنتو�س ان ينهي الدور االول يف 

املركز الثاين �شمن جمموعته التي يتزعهما ريال مدريد الذي كان �شامنا لتاأهله وال�شدارة اال 
ان ذلك مل يوؤثر على اندفاعه فخرج فائزا للمرة اخلام�شة وذلك على ح�شاب م�شيفه كوبنهاغن 

اف�شل  رونالدو  كري�شتيانو  الرتغايل  جنمه  خالها  ا�شبح  مباراة  يف  2-�شفر  الدمناركي 
هداف لدور املجموعات يف تاريخ امل�شابقة. ومتكن رونالدو، ورغم هام�شية املباراة بالن�شبة 

كاأف�شل  امل�شابقة  �شجل  يف  ا�شمه  تدوين  من  كوبنهاغن،  م�شيفه  ام��ام  ري��ال  لفريقه 
هداف يف دور املجموعات بعد ان رفع ر�شيده اىل 9 اهداف. وكان رونالدو يت�شارك 

ابراهيموفيت�س الذي غاب عن مباراة  ال�شويدي زالتان  القيا�شي مع  الرقم  هذا 
فريقه باري�س �شان جرمان مع م�شيفه بنفكيا الرتغايل )1-2(، والهولندي 

اينزاغي  فيليبو  وااليطايل   )2005-2004 )ن�شخة  ني�شتلروي  فان  رود 
ورفع رونالدو   .)2003-2002 واالرجنتيني هرنان كري�شبو )ن�شخة 

باملجمل ر�شيده اىل 59 هدفا، معززا مركزه الثالث على الئحة اف�شل 
-1992 مو�شم  احلالية  ب�شيغتها  انطاقها  منذ  امل�شابقة  ه��دايف 
1993، خلف اال�شباين راوول غونزاليز )71 هدفا( وغرميه يف 

بر�شلونة اال�شباين النجم االرجنتيني ليونيل مي�شي )65 هدفا( 
�شاروخية  ك��رة  ع��ر   25 الدقيقة  يف  الت�شجيل  ري��ال  وافتتح 
املنطقة،  خ��ارج  م��ن  مودريت�س  لوكا  ال��ك��روات��ي  اطلقها  رائ��ع��ة 
ال��ث��اين م��ن تعزيز  ال�����ش��وط  ب��داي��ة  قبل ان ينجح رون��ال��دو يف 
تقدم فريق املدرب االيطايل كارلو ان�شيلوتي بعد متريرة من 
مواطنه بيبي )48(، مدونا بذلك ا�شمه يف تاريخ امل�شابقة وكان 

بامكان رونالدو ان ينهي الدور االول بع�شرة اهداف لكنه اهدر 
ويف املجموعة االوىل، انتزع باير  ركلة جزاء يف الدقيقة 89. 

ليفركوزن االملاين البطاقة الثانية من �شاختار دانييت�شك 
االوكراين بفوزه على م�شيفه ريال �شو�شييداد اال�شباين 
1-�شفر بف�شل عمر توبراك الذي �شجل هدف املباراة 
وا���ش��ت��ف��اد ل��ي��ف��رك��وزن من  ال��وح��ي��د يف ال��دق��ي��ق��ة 49. 
اخلدمة التي قدمها له مان�ش�شرت يونايتد االنكليزي 
فيل  �شجله  وحيد  بهدف  �شاختار  �شيفه  على  بفوزه 
جونز يف الدقيقة 67 من ت�شديدة طائرة اثر ركنية 
ن��ف��ذه��ا ال��ه��ول��ن��دي ال��ع��ائ��د م��ن اال���ش��اب��ة روب���ن فان 

بري�شي وف�شل الدفاع يف ابعادها بال�شكل املنا�شب.
10 نقاط يف املركز  ورفع ليفركوزن ر�شيده اىل 

ف�شل  ال��ذي  �شاختار  عن  نقطتن  بفارق  الثاين 
الثالثة  ل��ل��م��رة  ال��ث��اين  ال����دور  اىل  ال��ت��اأه��ل  يف 
حتى  )و���ش��ل   2011-2010 مو�شمي  بعد 
رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ح��ي��ث ان��ت��ه��ى م�����ش��واره ع��ل��ى يد 
هذا  من  )خ��رج  و2013-2012  بر�شلونة( 

ال��دور على يد بورو�شيا دورمتوند االمل��اين( اما 

بالن�شبة ملان�ش�شرت يونايتد فهو كان �شمن تاأهله واكد اليوم �شدارته التي كانت مهددة 
على  االول  ف��وزه  االخ��ري  ل��و متكن  دانيي�شتك  �شاختار  م��ن 
ال�شياطن  ف��ري��ق  ان��ك��ل��رتا. وخ���رج  االط����اق يف 
احلمر الذي مير مبرحلة �شعبة يف الدوري 
امام  ال�شبت  خ�شارته  ف�شولها  واخ��ر  املحلي 
نيوكا�شل )�شفر-1(، فائزا بجميع املباريات 
للمرة  املجموعات  دور  يف  ار���ش��ه  على  ال��ث��اث 
بانه  2007-2008، علما  االوىل منذ مو�شم 
اجلولة  ب��ف��وزه يف  ال��ث��اين  ال���دور  اىل  تاأهله  ح�شم 
قواعده.  خ���ارج  5-�شفر  ليفركوزن  على  ال�شابقة 
الرتغايل  بنفيكا  �شيكتفي  ال��ث��ال��ث��ة،  املجموعة  ويف 
باالنتقال اىل يوروبا ليغ رغم فوزه على مع �شيفه 
باري�س �شان جرمان الفرن�شي بهدفن للرازيلي 
بعد خطاأ  رك��ل��ة ج���زاء  م��ن  �شجله  ليما  رودري��غ��و 
 ،)45( �شيلفيو  على  ت���راوري  خليفة  امل���ايل  م��ن 
واالرج��ن��ت��ي��ن��ي ن��ي��ك��وال���س غ��اي��ت��ان ب��ت�����ش��دي��دة من 
م�شافة قريبة )58(، مقابل هدف لاوروغوياين 
ادين�شون كافاين بعد متريرة من جريميي مينيز 
الفوز  الفريق الرتغايل بحاجة اىل  )37(. وكان 
املقبل،  ال����دور  اىل  فرن�شا  ببطل  ال��ل��ح��اق  ل�شمان 
اليوناين  اوملبياكو�س  خ�شارة  او  تعادل  �شرط  وذل��ك 
امام �شيفه اندرخلت البلجيكي، وهو حقق املطلوب منه 
لكن رغبته الثانية مل تتحقق الن اوملبياكو�س خرج فائزا 
اليوم بثاثة اهداف لارجنتينين خافيري �شافيوال )34 
و58( واليخاندرو دومينغيز )5+90 من ركلة جزاء(، مقابل 
وا�شاع �شافيوال )50(  هدف لامريكي �شا�شا كلي�شتان )39(. 
وال�شلوفاكي فادميري فاي�س )72( ركلتي جزاء للفريق اليوناين يف يف 
لقاء اكمله ال�شيوف بثمانية العبن بعد طرد ال�شنغايل �شيخو كوياتيه )49( 
�شان  وكان   .)90+3( بروتو  �شيلفيو  واحلار�س   )88( ن�شاكاال  فابري�س  والفرن�شي 
6 نقاط عن كل من  جرمان �شمن تاأهله و�شدارته للمجموعة كونه كان يتقدم بفارق 
بنفيكا واوملبياكو�س الذي تفوق على الفريق الرتغايل بفارق املواجهتن املبا�شرتن ما يعني 
ان ح�شوله على النقاط الثاث من مباراته مع اندرخلت الذي ال ميلك �شوى نقطة واحدة، 
كان كافيا لتاأهله فيما �شيوا�شل ممثل الرتغال امل�شوار القاري يف يوروبا ليغ رغم فوزه على بطل 
فرن�شا. ويف املجموعة الرابعة، انهى بايرن ميونيخ االملاين حامل اللقب دور املجموعات ب�شقوط على 
2-3 يف مباراة كان متقدما فيها بهدفن نظيفن ومل تكن  ار�شه امام مان�ش�شرت �شيتي االنكليزي 
املباراة موؤثرة على تاأهل الفريقن لكنها كانت مهمة من ناحية ال�شدارة التي كانت �شيخ�شرها النادي 
امل��درب اال�شباين  وف�شل فريق   .1-3 اه��داف وذل��ك لفوزه ذهابا   3 البافاري يف حال �شقوطه بفارق 
املحلي، يف  ال��دوري  �شاحق على فريدر برمين )7-�شفر( يف  انت�شار  القادم من  جو�شيب غوارديوال، 
حتقيق فوزه احلادي ع�شر على التوايل وتعزيز الرقم القيا�شي الذي حققه يف اجلولة ال�شابقة على 
بحوزة  كان  ال�شابق  )الرقم  املتتالية  االنت�شارات  ناحية  من   )1-3( الرو�شي  مو�شكو  �ش�شكا  ح�شاب 
بر�شلونة و�شجله مو�شم 2002-2003(. و�شرب بايرن باكرا حيث افتتح الت�شجيل منذ الدقيقة 5 
عندما لعب الرازيلي دانتي كرة طويلة من منت�شف منطقة فريقه و�شلت اىل توما�س مولر املتوغل 
الك�شندر  ال�شربي  وتخل�س من  ب�شدره  عليها  ف�شيطر  االنكليزي،  الفريق  ملنطقة  اليمنى  اجلهة  يف 

كوالروف قبل ان ي�شعها بعيدا عن متناول احلار�س جو هارت.

ت����وزع ال��ب��ط��اق��ات ال��ث��م��اين االخ����رية ل��ل��ع��ب��ور اىل ال���دور 
ليغ(  )ي���وروب���ا  االوروب�����ي  ال����دوري  م��ن م�شابقة  ال��ث��اين 
لكرة القدم اليوم اخلمي�س يف اجلولة ال�شاد�شة االخرية 
يف  تاأهله  فريقا   16 ح�شم  ان  بعد  املجموعات  دور  م��ن 
اجلولة اخلام�شة او حتى الرابعة بالن�شبة اىل بع�شها.. 
و�شين�شم اىل الفرق ال24 املتاأهلة ا�شحاب املركز الثالث 
اوروبا  ابطال  دوري  م�شابقة  من  الثماين  املجموعات  يف 
الدور  32 فريقا تتناف�س يف  النهائي اىل  العدد  لريتفع 

الثاين.
يف املجموعة االوىل، يلتقي �شان غال ال�شوي�شري �شاحب 

املناف�شة، مع  املركز االخ��ري )3 نقاط( وال��ذي خرج من 
فر�شته  تعتر  ال���ذي   )8( االن��ك��ل��ي��زي  �شيتي  �شوان�شي 
اوفر من مناف�شه كوبان كرا�شنودار الرو�شي )5( حلجز 
فالن�شيا  على  �شيفا  �شيحل  االخري  الثانية الن  البطاقة 

اال�شباين )12 نقطة( الذي خطف البطاقة االوىل.
مع  الهولندي  ايندهوفن  يلعب  الثانية،  املجموعة  ويف 
ن��ق��اط على   7 ت�����ش��ورن��وم��ورت�����س االوك�����راين ول��ك��ل منها 
لودوغورت�س  االوىل  ح��ج��ز  ان  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ب��ط��اق��ة 
زغرب  دينامو  على  �شيفا  يحل  ال��ذي   )13( البلغاري 

الكرواتي )نقطة واحدة( يف مباراة حت�شيل حا�شل.

ويبقى ال�شراع ثاثيا على البطاقة الثانية يف املجموعة 
مع  نقاط(   4( ال�شلوفيني  ماريبور  يلعب  حيث  الرابعة 
ويغان االنكليزي )5(، وت�شولته البلجيكي )7( مع روبن 

كازان الرو�شي )11( �شاحب البطاقة االوىل.
مفاجاأة  نقاط(،   5( القر�شي  نيقو�شيا  ابويل  وتنتظر 
يف  �شعبة  مهمة  اوروب���ا،  اب��ط��ال  دوري  يف  املا�شي  املو�شم 
امل��ت��اأه��ل )12  االمل����اين  ف��ران��ك��ف��ورت  اي��ن��رتاخ��ت  �شيافة 
تبقى  بينما  ب���اده،  دوري  يف  االخ��ري  تعرث  رغ��م  نقطة( 
حظوظ ماكابي تل ابيب اال�شرائيلي )8( مرتفعة حتى 
الفرن�شي )3( الذي  ب��وردو  يف حال خ�شارته امام �شيفه 

خرج من مولد مناف�شات املجموعة ال�شاد�شة با حم�س.
و�شيفه  نقاط(   7( االوك���راين  كييف  دينامو  ويتناف�س 
رابيد فيينا النم�شوي )6( على بطاقة املجموعة ال�شابعة 
الثانية، يف حن ي�شتقبل ثون ال�شوي�شري )3( اخلارج من 

ال�شباق غنك البلجيكي بطل املجموعة )11 نقطة(.
ال��ث��ام��ن��ة حيث  امل��ج��م��وع��ة  يف  االوراق خم��ل��وط��ة  وت��ب��دو 
من  ب��دءا  متفاوتة  بن�شب  حظوظا  االربعة  الفرق  متلك 
ا�شبيلية اال�شباين املت�شدر )9 نقاط( وانتهاء با�شتوريل 
3 احتماالت  ال��رت��غ��ايل االخ���ري )3 ن��ق��اط( م��ع وج���ود 
قابلة التحقيق. وا�شهل االحتماالت الثاثة فوز او تعادل 

ا�شبيلية مع م�شيفه فرايبورغ االملاين الثالث )6 نقاط(، 
 6( الثاين  الت�شيكي  ليبرييت�س  �شلوفان  تعادل  او  وف��وز 

نقاط اي�شا( مع م�شيفه ا�شتوريل.
اال�شباين  بيتي�س  اآم����ال  تبقى  ال��ت��ا���ش��ع��ة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
اكر   )3( الفنلندي  رييكا  ي�شت�شيف  ال��ذي  نقاط(   8(
الذي   )5( الرتغايل  غيماراي�س  فيتوريا  مناف�شه  من 

ي�شت�شيف بدوره ليون الفرن�شي )9( املتاأهل.
وتقام يف املجموعات الثالثة واخلام�شة والعا�شرة واحلادية 
ع�شرة والثانية ع�شرة مباريات تاأدية واجب بعد ان ح�شم 

ال�شراع فيها من اجلوالت ال�شابقة.

بطـــاقــــات تــــوزع يف اجلــــولــــة الأخــيــــرة ليوروبــــا ليـــــــغ  8

النابودة لل�شباقات يتطلع لتعزيز �شدارته يف بطولة حتدي كاأ�س بور�شه جي تي3 ال�شرق الأو�شط

�صميـــد يـــاأمـــل بالفــــوز بـــاجلـــولتـــني القـــادمتيــــن مـــن حتـــدي كــــاأ�ص بـــور�صــــه يف دبـــــي

�شيتي ي�شقط بايرن ورونالدو اأف�شل هداف 

اإنديــــانا يعـــزز �صـــدارته الثلوج توؤجل م�صري يوفنتو�ص وتاأهل ليفركوزن واأوملبياكو�ص 
وخ�صــــارة جديدة لليكـرز 

حمل  هيت  ميامي  �شيفه  بي�شرز  انديانا  ا�شقط 
وعزز   84-90 امل��ا���ش��ي��ن  امل��و���ش��م��ن  يف  ال��ل��ق��ب 
االمريكي  ال�شلة  ك��رة  دوري  ���ش��دارة  يف  موقعه 
املجموعة  مت�شدر  ان��دي��ان��ا  ورف���ع  للمحرتفن 
فوزا مقابل   19 اىل  ر�شيده  ال�شرقية  الو�شطى 
ان��ت�����ش��ارات ميامي  ت��وق��ف ع���دد  3 ه��زائ��م، فيما 
 16 ال�����ش��رق��ي ع��ن��د  مت�شدر جم��م��وع��ة اجل��ن��وب 
بعدما لقي خ�شارته ال�شاد�شة هذا املو�شم ويعتر 
ب��ورت��ان��د ت���راي���ل ب���اي���زرز م��ت�����ش��در جمموعة 
ال�شمال الغربي اقرب املطاردين النديانا بر�شيد 

18 فوزا و4 هزائم.
وهو الفوز العا�شر النديانا على ار�شه هذا املو�شم 
دون اي خ�شارة ما ي�شكل اف�شل �شجل يف تاريحه، 

والعا�شر اي�شا يف اآخر 12 مباراة.
وتاألق العبو انديانا خ�شو�شا يف ال�شوط الثاين 
)الربع الثالث 28-17 واالخري 22-20( بعد 
نقاط   7 ب��ف��ارق  متقدما  االول  ميامي  انهى  ان 

)الربع االول 30-19 والثاين 21-17(.
ويدين انديانا بهذا الفوز اىل روي هيرت )24 
نقطة( وبول جورج وديفيد و�شت )17 نقطة لكل 
وايد  منهما(، فيما كان ليرون جيم�س ودواي��ن 
العائد بعد غياب االبرز يف �شفوف اخلا�شر )17 

لكل منهما مع 14 متابعة لاول و8 للثاين(.
جمموعة  مت�شدر  �شبريز  انطونيو  �شان  وحقق 
امل��و���ش��م املا�شي  ال��غ��رب��ي وو���ش��ي��ف بطل  اجل��ن��وب 
على  خ�����ش��ارات(   6 )مقابل  ع�شر  ال�شاد�س  ف��وزه 

ح�شاب م�شيفه تورونتو رابتورز 103-116.
نقطة  مانو جينوبيلي )16  االرجنتيني  و�شجل 
باركر  ط��وين  والفرن�شي  حا�شمة(  متريرات  و9 
العماق  م��ن  وك���ل  مت���ري���رات(  و6  نقطة   15(
تيم دنكان وداين غرين )14 نقطة( للفائز ويف 
و7  دي����روزان )19 نقطة  �شجل دمي���ار  امل��ق��اب��ل، 

متريرات( وامري جون�شون )19 نقطة( للخا�شر 
زمائهما  من  مهمة  م�شاعدة  اي  يلقيا  ان  دون 

االخرين.
جمموعة  ث��اين  �شيتي  ثاندر  اوكاهوما  وتغلب 
ال�شمال الغربي وو�شيف بطل املو�شم قبل املا�شي 
جمموعة  ث���اين  ه��وك�����س  ات��ان��ت��ا  م�شيفه  ع��ل��ى 
اىل  ر�شيده  فرفع   92-101 ال�شرقي  اجلنوب 
اتانتا  مني  فيما  هزائم(،   4 )مقابل  ف��وزا   16

بخ�شارته احلادية ع�شرة مقابل 11 فوزا.
-27 الثاين  الربع  يف  الفوز  اوكاهوما  وح�شم 

 21-21 االول  يف  الفريقان  تعادل  ان  بعد   18
ويف ال�شوط الثاين اي�شا 53-53 )الربع الثالث 

28-29 واالخري 24-25(.
ولقي لو�س اجنلي�س ليكرز رابع جمموعة الهادي 
الفائت،  العقد  يف  االن��دي��ة  اب���رز  واح���د  الغربية 
انت�شارات(   10 )مقابل  ع�شرة  الثانية  هزميته 
امام فينيك�س �شنز ثاين  ار�شه  حن �شقط على 

املجموعة نف�شها )12 مقابل 9( 114-108.
وجمع للفريق الفائز ال�شلوفيني غوران دراغيت�س 
و18  ل���اول   31( نقطة   49 بيلد�شو  واري����ك 
ماركو�س  وال�شقيقان  مت��ري��رات(   9 م��ع  للثاين 
وماركيف موري�س 37 نقطة )22 لاول و15 

للثاين مع 7 متابعات(.
وع��ل��ى امل��ق��ل��ب االخ����ر، ك���ان ك��وب��ي ب��راي��ن��ت الذي 
اال�شابة  من  عودته  بعد  الثانية  مباراته  خا�س 
وا�شاف  نقطة(   20( للخا�شر  امل�شجلن  اف�شل 

اال�شباين باو غا�شول )19 نقطة(.
نيويورك  على  كافاليريز  كليفاند  اي�شا  وف��از 
نيك�س 109-94، وبروكلن نت�س على بو�شطن 
متروولفز  وميني�شوتا   ،96-104 �شلتيك�س 
وميلووكي   ،94-121 بي�شتونز  ديرتويت  على 

باك�س على �شيكاغو بولز 74-78.



اأوباما يثري غرية زوجته
باراك  االأمريكي  للرئي�س  �شورة  الريطانية  ميل  دايلي  �شحيفة  ن�شرت 
اأوباما من�شغًا بالتقاط ال�شور واملزاح مع رئي�شة وزراء الدامنارك هيلي 

ثورنينغ- �شميت، فيما جتل�س زوجته اإىل جوارهما ممتع�شة.
وانتقدت ال�شحيفة ت�شرف اأوباما و�شميث خال  حفل وداع الزعيم الراحل 
نيل�شون مانديا، مت�شائلة هل هو الوقت املنا�شب لا�شتمتاع واملزاح الأوباما 

برفقة كل من �شميث ورئي�س وزراء بريطانيا يف هذه احلفلة بالذات؟ .
وعلى مايبدو اأن  مزاح اأوباما و�شميت اأثار حفيظة وغرية مي�شيل، والتي 
رد  وتطور  البداية،  يف  والتجهم  االإ�شتياء  عامات  وجهها  مامح  اعتلت 
فعلها حتى ظهرت يف نهاية ال�شور جتل�س بن االإثنن كما يظهر يف ال�شور 

املتداولة على مواقع التوا�شل االإجتماعي.
تويرت، حيث  ال�شاعة على  �شكلت مو�شوع  الغا�شبة،  اأوباما  �شورة مي�شيل 
اأوباما  ت�شرف  املنتقدة  التعليات  وانهالت  كبرية  م�شاركات  ن�شبة  حققت 
الراأي  اأم���ام  زوج��ت��ه  ك��ري��اء  ويخد�س  االح��ت��ف��ال  ر�شانة  ينا�شب  ال  ال���ذي 

احل�شور خال حفل الوداع.

اأ�صربت ال�صرطة فانت�صر الّنهب
منذ  امل��ت��وا���ش��ل  االأرجنتينية  امل���دن  م��ن  ع��دد  يف  ال�شرطة  اإ���ش��راب  ت�شّبب 
اأ�شبوعن يف اإنفات اأمني كبري وفو�شى غري م�شبوقة بعد ا�شتفحال الّنهب 
وال�شلب يف 17 حمافظة اأرجنتينية، خّلفت 9 قتلى ومئات اجلرحي، ح�شب 

م�شادر �شحية اأرجنتينية.
كانوا  الذين  القتلى من  اأكرث  اإن  الفرن�شية  لوموند  وقال موقع �شحيفة 
يف  وال�شرطة،  االأم��ن  غياب  يف  والبنوك  التجارية  املحات  نهب  يحاولون 
الذين حاولوا  امل�شربن،  االأم��ن غري  االآخ��ر من رج��ال  البع�س  حن كان 
االأمن  غياب  فر�شة  ا�شتغال  ح��اول��وا  الذين  ال�شبان  لع�شرات  الت�شدي 

ل�شلب املحات ونهبها.
ونقلت لوموند عن �شحيفة كارين االأرجنتينية، اإن األف حمل على االأقل 

يف حمافظة قرطبة و�شط الباد، تعر�شت اإىل النهب وال�شلب واحلرق.
وقالت �شحيفة لوفيغارو بدورها على موقعها اإن اإ�شراب ال�شرطة ورف�س 
رجالها تاأمن املن�شاآت العامة واخلا�شة، �شّجع بع�س مقتن�شي الفر�س من 
�شكان الفافيا�س اأو االأحياء الفقرية املحيطة باملدن االأرجنتينية املختلفة 
اأكر واأهم  على اغتنام الفر�شة، لتنت�شر بعدها حمى ال�شلب والنهب بن 
املعزولة  امل��ح��اوالت  بع�س  رغ��م  اآي��ر���س،  بيون�س  العا�شمة  با�شتثناء  امل��دن 

والفا�شلة.
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�صتيورات الوجه 
الإعالمي لـ»�صانيل« 

اخ����ت����ريت جن���م���ة ���ش��ل�����ش��ل��ة اأف�����ام 
كري�شتن  امل���م���ث���ل���ة،  ت����واي����اي����ت 
���ش��ت��ي��ورات، ك��وج��ه اإع��ام��ي جديد 

ملاركة �شانيل العريقة.
 ، ���ش��ان��ي��ل  اأن  )اإي(  م���وق���ع  وذك�����ر 
اختارت �شتيورات، لتكون املتحدثة 
با�شم جمموعة ميتييه دار باري�س 

– دال�س .
للحملة  االإع�������داد  ���ش��ان��ي��ل  وت���ب���داأ 
االإع��ان��ي��ة يف ب��داي��ة ال��ع��ام املقبل 
ب��ا���ش��راف امل�����ش��م��م ال�����ش��ه��ري، كارل 

الغريفيلد.
يذكر اأن العديد من امل�شاهري �شبق 
�شانيل  ل���  ال��رتوي��ج  يف  �شاهموا  اأن 
وب��اي��ك اليفلي،  ب��ي��ت،  ب���راد  مثل 

وكريا نايتلي، ونيكول كيدمان.
باتين�شون،  روب����رت  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
وزميلها  ال�شابق  �شتيورات  حبيب 
الوجه  ه���و  ت����واي����ات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  يف 

االإعامي ل� ديور .

مكافاأة من يعرث على كلبة..
�صيارة

ح���دد زوج����ان اأم��ريك��ي��ان م��ك��اف��اأة مم��ي��زة مل��ن ي��ع��رث على 
لهما،  اب��ن��ة  مبثابة  يعترانها  ال��ت��ي  ال�شائعة  كلبتهما 
بي  اآر  دي  دبليو  حمطة  واأف���ادت  ميلكانها.  �شيارة  وه��ي 
كنتاكي  والي��ة  من  برينز،  ومايك  اآ�شلي  ب��ان  االأمريكية 
و بيا قبل فرتة لكن  م��اريل  كلبيهما  االأمريكية، فقدا 

عرث على االأول فيما بقيت الثانية مفقودة.
ال�شديد  تعلقهما  ع��ن  تعبريهما  ال��زوج��ن  ع��ن  ونقلت 
بالرغم  اأوالد  ب��اأي  يرزقا  مل  انهما  مو�شحن  بكلبيهما، 
���ش��ن��وات، ول��ذا فاإن   10 م��ن حماولتهما االإجن���اب ط��وال 
هذين الكلبن هما مبثابة ولدين لهما. و�شددا على ان 
الكلبن هما فردان مهمان من العائلة، مو�شحن انهما 
 Pontiac Grand Prix شيقدمان �شيارتهما من طراز�
التي انتجت بالعام 1999، والتي يقدر ثمنها باأكرث من 3 
اآالف دوالر ملن يعيد اإليهما بيا . واأو�شحا انهما يريدان 

ملن يعرث على الكلبة اأن ياأخذ ال�شيارة ك� مكافاأة .

عّنفا ر�صيعهما حتى 
املوت 

تويف طفل �شعودي ر�شيع يف م�شت�شفى ع�شري بعد تعر�شه 
ل���اإي���ذاء وال��ع��ن��ف اجل�����ش��دي داخ����ل امل��ن��زل يف حمافظة 
حتقق  االأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  ت���زال  ال  حيث  م�شيط،  خمي�س 
فقد  ال�شعودية،  الوطن  �شحيفة  وبح�شب  الواقعة.   يف 
اإ�شابات  يف  متثل  �شديد،  ج�شدي  لعنف  الطفل  تعر�س 
الداخلية  اأح�شائه  يف  وتهتك  و���ش��دره  راأ���ش��ه  يف  �شديدة 
كالكبد واالأم���ع���اء وا���ش��ت��ب��اه ب��وج��ود ن��زي��ف داخ��ل��ي، وفقا 
للتقرير ال�شادر من م�شت�شفى ع�شري املركزي قبل وفاته.  
وورد يف التقرير اأن الطفل تعر�س ل�شربات يف اجلمجمة 
وال�شدر، ولوحظ وجود كدمات ور�شو�س يف االأطراف، 
ناجتة عن اآثار اأ�شنان، مما ي�شري لتعر�شه للع�س.  نتيجة 
وك��ان��ت حالته  ت��ام��ة  الطفل يف غيبوبة  دخ��ل  ذل���ك،  لكل 
حرجة جدا.  واأكد ع�شو جلنة العنف االأ�شري مب�شت�شفى 
ع�شري املركزي �شلطان ع�شريي وفاة الطفل، م�شريا اإىل 
قام  امل�شت�شفى عن طريق طبيب خمت�س  اإىل  و�شل  اأن��ه 
بنقله من م�شت�شفى اخلمي�س املدين بعد اأن و�شعه والداه 
يف الطوارئ و�شجا ا�شمه ورقم هاتف والدته ثم اختفيا.  
واأو�شح ع�شريي اأن الطفل املتوفى تعر�س لعنف ج�شدي 
ثم  داخلي  بنزيف  اإث��ره  على  اأ�شيب  االأوىل  الدرجة  من 

دخل يف غيبوبة ومات دماغيا ثم تويف. 

التوائم املت�صابهة ل تت�صابه 
جينيًا!

وجود  باكت�شافهم  جينياً  اخ��رتاق��اً  اأمل���ان  ب��اح��ث��ون  حقق 
اختافات جينية لدى التوائم املت�شابهة.

كفيف يلتقط ال�صور بطبلة اأذنه
اأثارت االحرتافية واجلودة العالية لل�شور الفوتوغرافية التي يلتقطها �شاب �شعودي اإعجاب الكثري من زمائه، 

كونه كفيفاً ورف�س اال�شت�شام الإعاقته. 
ي�شتدعي من  االأم��ر  لكن هذا  عالية،  باحرتافية  ال�شور  والتقاط  املواقع  اأذن��ه يف حتديد  ال�شاب طبلة  وي�شتخدم 
حممد �شعد ال�شمراين مطالبة ال�شخ�س املراد ت�شويره بالتحدث ليتمكن من حتديد املكان، ومن ثم يقوم بالتقاط 

ال�شور م�شتعيناً ببع�س و�شائل التقنية املتطورة.
ب نف�شه �شفرياً للمكفوفن يف العامل اآخذاً على عاته  حتدى اإعاقته الغياً كلمة م�شتحيل من قامو�س حياته ون�شّ
مهمة ت�شحح املفاهيم اخلاطئة عن فئة املكفوفن، معتمداً ب�شكل اأ�شا�شي على مواقع التوا�شل االإجتماعي، بح�شب 

�شحيفة عكاظ ال�شعودية.
واأ�شار ال�شمراين، اإىل اأن هذا املجال فتح له جمال ال�شهرة من خال موقع ال�شور ال�شهري ان�شتغرام، كا�شفاً عن 
العديد من  اإىل م�شاركته يف  باالإ�شافة  ال�شعودية،  االآيل يف  اأف�شل م�شتخدم كفيف للحا�شب  ح�شوله على جائزة 

دورات احرتاف الهند�شة ال�شوتية. 
وك�شف اأن من اأكرث ال�شعوبات التي واجهته، ت�شكيك البع�س يف مقدراته، وتوجيههم لعبارات قا�شية له، ما دفعه 
اإىل بث مقاطع للفيديو على يوتيوب تبن اخلطوات املف�شلة لطريقته يف الت�شوير تاأكيداً على موهبته، ودح�شاً 

ل�شكوكهم.
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انتظرت 7 عقود للتخرج من اجلامعة 
للتخرج من جامعة مان�ش�شرت  7 عقود  اإم��راأة بريطانية  انتظرت 
على  وح�شلت  طريقها،  يف  الثانية  العاملية  احل��رب  وقفت  اأن  بعد 

�شهادتها اجلامعية بعد اأن اأ�شبحت جدة يف ال�90 من العمر.
وقالت �شحيفة اندبندانت اإن، هيلن هيذرنغتون، تلقت يف نهاية 
التجارة خال حفل مع حفيدتها  البكالوريو�س يف  املطاف درجة 

را�شيل، البالغة من العمر 23 عاماً، بعد انتظار 70 عاماً.
واأ�شافت اأن هيلن كانت انهت درا�شتها اجلامعية يف اآب اأغ�شط�س 
1943، لكنها مل تتمكن من ح�شور حفل التخرج ب�شبب عملها يف 

املجهود احلربي كمدققة يف م�شانع الطائرات.
وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن هيلن بداأت حياتها املهنية بعد احلرب 
كموظفة م�شرتيات يف متاجر )لوي�س(، ومنعها ان�شغالها بالعمل 
على  للح�شول  اجل��ام��ع��ة  اإىل  ال��ع��ودة  م��ن  العائلية  وارت��ب��اط��ات��ه��ا 

�شهادتها.
وقالت اإن هيلن مل تكن الوحيدة يف عائلتها التي انتظرت �شنوات 
ابنها، ديفيد، لاإنتظار  طويلة لنيل �شهادتها اجلامعية، وا�شطر 
عام  اإل��غ��ائ��ه  بعد  اجل��ام��ع��ة  م��ن  تخرجه  حفل  حل�شور  �شنة   35
1974 جراء تفجريات اجلي�س اجلمهوري االإيرلندي يف كوفنرتي 

وبريمنغهام.
ت�شلمت  ح��ن  بالفخر  �شعرت  اأن��ه��ا  را�شيل  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س م��ع جدتها هيلن م��ن اجل��ام��ع��ة يف حفل  ���ش��ه��ادة 

التخرج يف اليوم نف�شه .

بطلة فرو�صية مبتورة الأطراف
وحتقيق  اإعاقتها  على  للتغلب  ب����االإرادة  بريطانية  فتاة  ت�شلحت 
خ�شرت  اأن  بعد  الفرو�شية  يف  بطلة  لت�شبح  ال�شغر،  منذ  حلمها 
ب�شبب مر�س  االأخ��رى  ذراعيها وج��زء من يدها  واإح��دى  �شاقيها 

ال�شحايا بح�شب ما اأوردت �شحيفة دايلي ميل الريطانية.
وكانت اإيلي �شوب 13 عاماً تع�شق الفرو�شية وحتلم اأن ت�شبح اأحد 
الهدف،  امل�شتقبل، وو�شعت ن�شب عينيها حتقيق هذا  اأبطالها يف 
بارتفاع �شديد يف احل���رارة وه��ي يف عمر  اأ�شيبت  االأي���ام  اأح��د  ويف 
االأطباء  و�شخ�س  ال��ف��ور،  على  امل�شت�شفى  اإىل  ونقلت  اخلام�شة، 

اإ�شابتها مبر�س ال�شحايا.
االأطباء  امل��وت عندما قرر  قليلة من  دقائق  بعد  اإيلي على  وكانت 
جزء  اإىل  باالإ�شافة  ذراعيها،  واأح��د  الركبة  فوق  من  �شاقيها  برت 
كبري من يدها االأخرى، وظن الكثريون اأنها لن ت�شتطيع ممار�شة 

ريا�شتها املف�شلة ثانية.
لكن اإرادة اإيلي كانت اأقوى من االإعاقة، وبداأت تتكيف مع و�شعها 
اجلديد وتتمرن ال�شتعادة حلمها يف حتقيق االألقاب والبطوالت يف 
يبخلوا  مل  الذين  واالأ�شدقاء  االأه��ل  مب�شاعدة  وذلك  الفرو�شية، 

عليها باأي م�شاعدة حتتاجها.
واأكدت ال�شيدة دانواي والدة اإيلي اأن ابنتها اأظهرت �شجاعة كبرية 
وهي  طبيعي،  ب�شكل  حياتها  ملمار�شة  وال�شعي  اإعاقتها،  تخطي  يف 
ريا�شة  يف  للمعوقن  االأومل��ب��ي��ة  البطولة  يف  للم�شاركة  تخطط 

املغنية كيلي بيكلر خالل ح�شورها املهرجان ال�شنوي الرابع جلوائز الدولة الأمريكية يف ل�س فيغا�س. )رويرتز(الفرو�شية وتتوقع حتقيق العديد من االألقاب وامليداليات.

كايت وين�صلت 
ترزق ب�صبي 

كايت  الريطانية  النجمة  رزق��ت 
وين�شليت ب�شبي، هو االأول لها من 

زوجها نيد روكرول.
دي�����ل�����ي ميل  ����ش���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ع��ن امل��ت��ح��دث��ة با�شم 
وين�شليت )38 �شنة( تاأكيدها انها 
م�شت�شفيات  اأح��د  يف  �شبياً  اأجنبت 
يف  الريطانية  �شا�شك�س  مقاطعة 

7 كانون االأول دي�شمر.
والطفل  االأم  ان  املتحدثة  واأك���دت 

بخري .
ي�شار اإىل ان هذا ال�شبي هو الثالث 
لوين�شليت، ولكن االأول من زوجها 

احلايل.
ابنة تدعى ميا  ان للنجمة  ويذكر 
)13 ���ش��ن��ة( واب���ن���اً ي��دع��ى ج��و )9 

�شنوات( من زواجن �شابقن.
تزوجا  ورك��رول  وين�شليت  وكانت 
دي�شمر  االأول  ك���ان���ون  يف  ����ش���راً 
ب��داأت عاقتهما يف  2012، بعدما 

خريف العام 2011.

اأجنلينا جويل ممنوعة 

من الطريان 
ُمنعت النجمة االأمريكية، اأجنلينا 
بطائرتها  ال��ت��ح��ل��ي��ق  م���ن  ج����ويل، 
رخ�شتها  جتدد  مل  الأنها  اخلا�شة 

بالوقت املنا�شب.
�شباي(  )���ش��وب��ي��ز  م���وق���ع  وذك�����رت 
الفدرالية  ال����ط����ريان  وك���ال���ة  اأن 
االأم����ريك����ي����ة م��ن��ع��ت ج������ويل، من 
رخ�شة  جت���دد  مل  الأن��ه��ا  التحليق 
ا�شرتتها  التي  اخلا�شة  طائرتها 
ب��ع��د اأن ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى اإج�������ازة يف 

الطريان عام 2005.
طائرة  رخ�شة  �شاحية  وانتهت 
ج��ويل م��ن ن��وع ���ش��ريو���س اأ����س اأر-

22”يف حزيران يونيو املا�شي.
املحرك  ذات  الطائرة  �شعر  ويقدر 
الواحد بحوايل 360 األف دوالر.

حّذر علماء من انغمار م�شاحات وا�شعة من بريطانيا 
حتت �شطح البحر يف غ�شون ال�شنوات ال�60 املقبلة، اإذا 

ما ا�شتمرت ظاهرة االإحتبا�س احلراري.
وقالت �شحيفة ديلي �شتار اإن املياه �شتغمر جزءاً كبرياً 
من ال�شاحل ال�شرقي النكلرتا والعا�شمة لندن، التي 
9 ماين ن�شمة، يف حن �شتتحول  يبلغ عدد �شكانها 
وتغو�س  ج��زي��رة،  اإىل  وك���ورن���وال،  دي��ف��ون،  مقاطعة، 

مقاطعة اأنغليا ال�شرقية حتت املياه.
وا�شافت اأن العلماء اأكدوا اأن البحوث املناخية االأخرية 
ك�شفت عن اأن م�شتويات البحار �شرتتفع ب�شورة اأكر 
�شا�شعة من  وتغمر م�شاحات  كان متوقعاً،  بكثري مما 

االأرا�شي.
غافن  ال��ري��ط��اين،  ال��ع��امل  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت 
مل  ح��ال  يف  ق��ول��ه  �شاوثامبتون  جامعة  م��ن  ف��و���ش��رت، 

خالياً  �شي�شبح  ال��ع��امل  ف��اإن  الب�شري  ال�شلوك  يتغري 
متاماً من اجلليد، و�شيوؤدي ذوبانه اإىل رفع م�شتويات 
البحار مبعدل ي�شل اإىل نحو 4ر6 مرت، وب�شكل يهدد 

بزوال العا�شمة لندن ومناطق �شرق انكلرتا .
العلوم  ق�شم  وانلي�س، من  هال  العامل،  نقلت عن  كما 
اأن  ي��ج��ب  اجل��ي��ول��وج��ي��ة بجامعة م��ي��ام��ي االم��ريك��ي��ة 
اأو لندن لن تكونا على  يدرك النا�س االآن باأن ميامي 
م�شاحة  �شتغمر  امل��ي��اه  اأن  كما  دائ��م��اً،  االأر�����س  �شطح 
يف  االمريكية  فلوريدا  والي��ة  �شرق  جنوب  من  كبرية 

وقت مبكر من نهاية القرن احلايل .
يف  كيلومرتاً   193 �شرعتها  بلغت  عاتية  ري��اح  وكانت 
املا�شي،  االأ�شبوع  ال�شاعة �شربت مناطق يف بريطانيا 
مياهها  غ��م��رت  ف��ي�����ش��ان��ات  وق����وع  اإىل  اأدى  اإىل  مم��ا 

1400بناء، ومقتل �شخ�شن.

حتذيرات من انغمار بريطانيا 
حتت �صطح البحر 

لوفاتو تعرتف باإدمانها الكوكايني 
ال�شديد قبل �شنوات قليلة على الكوكاين، كا�شفة انها مل  باإدمانها  اأقرت النجمة االأمريكية دميي لوفاتو 

تكن ت�شتطيع البقاء من دون جرعة اأكرث من 30 دقيقة حتى انها كانت تهّرب هذه املادة معها على منت 
ال�شديد  تعلقها  عن  االأمريكية  هوليوود  اأك�شي�س  جملة  اإىل  االأوىل  للمرة  لوفاتو  وحتدثت  الطائرات. 

بالكوكاين وقالت ثمة اأمر مل احتدث عنه من قبل، وهو تعاطي املخدرات .
واأ�شافت مل اكن اأ�شتطيع البقاء من دون كوكاين الأكرث من 30 دقيقة اأو �شاعة، حتى انني كنت اآخذها 

معي على منت الطائرات .
وتابعت كنت اأهربها واأنتظر حتى ينام كل من هم يف الدرجة االأوىل الأتعاطاها، او كنت اأت�شلل اإىل احلمام 
. واأكدت لوفاتو ان و�شعها كان �شعباً جداً، حتى انها كانت قادرة على اإخفاء االأمر عن اجلميع حتى يف 

ظل املراقبة الدائمة لها ليًا ونهاراً طيلة االأيام.
ي�شار اإىل ان لوفاتو تخطت م�شاكلها مع االإدم��ان بعدما دخلت اإىل مركز الإعادة التاأهيل يف العام 

2010 وتلقت العاج املنا�شب.


